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 جمعیت در یک مطالعه کیفی يملی و مساله يرسانه

 3محمدصادق حاتمی 2سیده فاطمه محبی 1مونس سیاح 
 چکیده

 مصوب ونماده سوم قان مطابق ،دهدمی نشان اسالمی انقالب از پس ایران جمعیتی تحوالت روند بررسی
 راستاي در گردیدند موظف جمعی يهارسانه ،»خانواده جامع تنظیم قانون« عنوان با 1372 سال در مجلس

 ،فرهنگی این عامل به همراه سایر عوامل که نمایند تبلیغ و سازيبرنامه جمعیت،رشد  کاهش هايسیاست
 به و یابد کاهش پرشتابی صورتبه هاي اخیردهه در جمعیت رشد نرخ ،گردید اقتصادي موجب و اجتماعی

 از ملی، رسانه خاص طوربه و جمعی هاياي، ابزار رسانهبه اذعان کارشناسان رسانه. برسد درصد 3/1 حدود
 اهمیت به توجه با کیفی مطالعه این در. اندهبود موثرجمعیت رشد  کاهش در که هستند عواملی جمله

 در اساسی سوال ود ایرانی خانواده تغییرات در بازنمایی این يثیرگذارأت و ملی رسانه در خانواده بازنمایی
تاد و هشتاد در دهه هف خانواده و زنان موضوع در ملی رسانه رویکرد آنکه اول:  گردید مطرح حاضر پژوهش
 ملی هرسان راهبردهاي اینکه دوم سوال و است؟ بوده در کشور تاثیرگذار جمعیترشد  کاهش بر چگونه
 فعالیت قهساب داراي که کارشناسانی با کیفی مطالعه این در جهت بدین کدامند؟ جمعیت رشد افزایش جهت

 يهاادهد گردید. انجام عمیق مصاحبه  بودند، جمعیتی مباحث و زنان ملی یا کارشناس حوزه رسانه در
 در نفیم تاثیر تلویزیونی يهاسریال و هافیلم اخیر، يهادهه در که دهدمی نشان هامصاحبه متن کیفی

 :شامل اصلی مقوله 3 ،کارشناسان يهادیدگاه محتواي در تحلیل .است داشته کشور جمعیت موضوع
 .گردید خراجفرزندي و منحصرسازي فرزندآوري استکم از مثبت بازنمایی زن؛ و خانواده از منفی بازنمایی

 خانواده، کیلتش از منفی زنماییبا :شامل زن و خانواده از منفی بازنمایی مقوله با مرتبط مفهومی هايتم
 از منفی يهایهمسري، بازنمای و والدینی يهانقش از منفی خانواده، بازنمایی تعامالت از منفی بازنمایی
 .است دهبو فرزندان رفاه سازيبرجسته و خانواده در هاناپایداري سازي پرجمعیت، برجسته يهاخانواده

 ردجمعیت، اتخاذ راهب رشد نرخ ارتقاي جهت شوندگاناحبهمص سوي از شده مطرح ترین راهبرداصلی
    باشد.می ملی رسانه در »محور خانواده گفتمان«
 

ن گفتما ،تغییرات جمعیتی ،جمعیت، بازنمایی خانوادهرشد رسانه ملی، افزایش  واژگان کلیدي:
 محور.خانواده
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 مقدمه و طرح مساله 

ست. ا ي اقتصاديهاي توسعهصاد توسعه و استراتژيترین مباحث اقتموضوع جمعیت یکی از مهم
کنند و معتقدند با بکارگیري کارشناسان اقتصادي، جمعیت را فی نفسه بد یا خوب ارزیابی نمی

تواند عاملی براي رشد کشورها ها، جمعیت میمناسب منابع توسعه و ترکیب سرمایه و زیرساخت
 تجمعی کلی ساختار. است جمعیت کلی ساختار پویاي تعادل حفظ جمعیتی، سیاست باشد. هدف

 نامهبر از بخشی جمعیتی هايسیاست باشد. داشته موزون رشد است و باید وارهاندام یک مثل
 بخشی و شودمی دنبال ساختارها تعدیل قالب در هاسیاست این از بخشی است، کشور هر توسعه

 و پذیري مهاجرت باروري، زایشاف طریق از جنسی و سنی ساختارهاي سازيمتناسب شکل در
 را هاملت ثروت اصلی پایه انسانی ي علم اقتصاد، منابعهابرمبناي داده .است امیدزندگی افزایش
 عوامل اهانسان که درحالی تولیداند، تبعی عوامل طبیعی منابع و سرمایه زیرا دهد،می تشکیل

 نیل براي .کنندمی برداريبهره طبیعی عمناب از و سازندمی متراکم را هاسرمایه که هستند فعالی
 مطالعه مداوم طوربه جمعیت تغییرات (حفظ تعادل پویایی ساختار کلی جمعیت) باید هدف این به
 تجمعی شدن خارج احتمال مطالعات، که صورتی در و شود ترسیم جمعیتی تحوالت دورنماي و
 ).1394 ،شود (محمودي اعمال الزم یجمعیت يهاسیاست باید ،دهند نشان را خود تعادلی حالت از

 اصلی، بحث هبلک نیست، جمعیت کاهش یا افزایش بر مبتنی صرفاً  جمعیتی، هايو سیاست هابحث
 ايزیربناه و جمعیت توزیع و ترکیب تعداد، ارتباط و است جمعیت توزیع و ترکیب تغییرات

زومًا لهاي جمعیتی سیاست اتخاذ .است اساسی از موضوعات جامعه فرهنگی و اجتماعی اقتصادي،
ش، اشتغال هاي دیگر جمعیت از جمله آموزمترادف با تحدید یا افزایش موالید نیست، بلکه جنبه

 مولد، مهاجرت، بهداشت، مسکن، محیط زیست و... هرکدام از اهمیت خاصی برخوردارند.
 الس سرشماريدهد که در بررسی روند تحوالت جمعیتی ایران پس از انقالب اسالمی نشان می

 این .نفر بوده است میلیون 49 و جمعیت کشور درصد 2/3 حدود ساالنه رشد نرخ متوسط ،1365
 از گذارانسیاست و مسئوالن نتیجه در. بود ایران جمعیتی تحوالت تاریخ طول در نرخ باالترین

 را در دهواخان تنظیم برنامه اجراي و موالید کنترل سیاست مجدداً 1360 دهه پایانی هايسال
 هايسال ریعنی د انقالب از بعد توسعه برنامه اولین در هاسیاست ایند. دادن قرار خود اولویت
 .درآمد اجرا به1372 تا 1368

 گردید مجلس تقدیم و تهیه دولت طرف از خانواده تنظیم و جمعیت کنترل الیحه 1371 سال در
 هايپاداش و هاانگیزه قانون، این. شد بتصوی »خانواده جامع تنظیم قانون« 26/2/72 تاریخ در و

 هايسیاست اعمال براي مشخصی قانونی مبانی و کرد قطع را پرجمعیت هايخانواده به متعلق
 ماده سوم این قانون، ساخت. فراهم خانواده تنظیم هايبرنامه اجراي و موالید کنترل جانبه همه

 سازيبرنامه جمعیت،رشد  کاهش هايستسیا راستاي در ،نموده بود را موظف جمعی يهارسانه
 1375 تا 1365 هايسال بین سال 10 فاصله نمایند. بر اساس این قانون و سایر عوامل، در تبلیغ و

کاهش ) روستا در 28/0 و شهر در 95/2( درصد 96/1 به استثنایی سرعتی با جمعیت رشد نرخ



 
 
 
 
 
 

 ٦٧              جمعیت در يك مطالعه كيیف یم� و مساله یرسانه 

 مناطق از بارزتر و تربیش بسیار روستایی مناطق در جمعیت رشد نرخ متوسط کاهش روند یافت.
 ترتیب، این به .کرد اشاره شهرها به روستائیان مهاجرت به توانمی آن دالیل از که ،بود شهري
 دهه یک از بیش بودند، گرفته نظر در 1390 تا 1385 هايسال براي ارانذگسیاست که هدفی
 جهان در جمعیت کنترل هايامهبرن اهداف به یابیدست نخست رتبه در ایران و شد محقق زودتر

 ).222 :1392 ،(جمعی از نویسندگان قرارگرفت
 کاهش سرعت در ؤثريم عامل خانواده، تنظیم هايبرنامه اجراي و هاسیاست گرفتندر پیش گرچه

 مختلف هاينهزمی و شرایط عوامل، تأثیر تحت فرآیند این اما بود، ایران در ولد و زاد و باروري
 سن رفتنباال. نمود توجه آنها به باید جمعیت کمی تغییرات تحلیل در که داشت رارنیز ق دیگري
 رفتن البا زنان، تحصیالت شدن فراگیر اقتصادي، انتظارات سطح افزایش تجرد، افزایش ازدواج،
 و نفرزندا پرورش هزینه افزایش فرزندآوري، به رمتک تمایل نتیجه در و زنان اشتغال سطح

 املعو این همه. است داشته باروري کاهش در سزاییهب تأثیر مهاجرت، و اقتصادي فشارهاي
 توسطم میزان و یابد ادامه پرشتابی صورتبه نیز بعد دهه در جمعیت رشد کاهش ،گردید موجب

 يسرشمار نتایج براساس ترتیب این به. برسد درصد 6/1 حدود به 1385 سال در جمعیت رشد
 درصد اخیر، هايسال طید. رسی نفر میلیون 5/70 به ایران جمعیت سال، همین در آمار مرکز
. است بوده کاهش به رو چنانهم باروري میزان کاهش دلیل به ایران جمعیت ساالنه رشد

 رد کشور جمعیت رشد نرخ که دهدمی نشان 1390 سال در مسکن و نفوس سراسري سرشماري
 ).223(همان ص  است یافته کاهش درصد 29/1 به سال این

در نظر گرفته  هاي کنترل جمعیت، نقش موثري براي رسانههااز آنجا که در زمان اجراي سیاست
ي کل ي جمعیتی کشور که ارتقاي نرخ بارورهارسد در شرایط تغییر سیاستنظر میشده بود، به

ی ال اساسدر همین راستا دو سو ست از این ابزار استفاده مطلوب شود.ا ضروري ،را مدنظر دارد
هشتاد  وشود: اول آنکه رویکرد رسانه ملی در موضوع زنان و خانواده در دهه هفتاد میمطرح 

اي جهت و سوال دوم اینکه راهبردهاي رسانه جمعیت تاثیرگذار بوده است؟رشد چگونه بر کاهش 
 جمعیت کدامند؟رشد افزایش 

 
 هاهاي مربوط به تأثیر رسانهنظریه
 »بازنمایی« نظریه
 آدمیان که ستا ايشیوه ترینبازنمایی اصلی که ستا محوري مضمون این بر تأکید ریه،نظ در این

 به بازنمایی طریق از جز جهان .سازندمی واجد معنا را خارج جهان عینی يهاواقعیت آن طریق از
 فهم يهاراه تریناساسی از یکی ،بازنماگر متون تحلیل و رو، نقداین از و آیدنمی در ما فهم و درك

 همواره عنصري ايرسانه بازنمایی ).7 :1393 ،(محمدي و همکاران ستا اجتماعی جهان تفسیر و
 با تلویزیونی يهامجموعه ست.ا اجتماعی رخدادهاي و مسائل از افراد تفسیر و درك در محوري
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 مخاطبان محبوب ايرسانه ژانرهاي یکی از دارند، افراد فراغت اوقات کردن پر در که ايعمده سهم

 ). 29 :1385 ،استوري( روندمی شماربه
 

 »گلوله« نظریه
هاي ارتباط جمعی بر همۀ مخاطبانی که در معرض آنها قرار معتقدند پیام 1بانیان نظریه گلوله

). البته در برخی 1381انی دارند (ورنر و تانکارد، ستأثیرات قوي و کمابیش یک ،گیرندمی
کنندة اطالعات و برخوردار از گر و پردازشدمی موجودي انتخاببیان شده است که آ هاپژوهش

ها بر او محدود است و آدمی براساس عقل سلیم است. از همین روي به باور آنان، دامنه تأثیر رسانه
خود را در معرض چه نوع اطالعاتی «گیرد که تجارب گذشته و نظام باورهاي خود، تصمیم می

ها و اطالعات منتشره از طریق آن با گزیند که پیاماي را برمیرسانه از همین روي، او ».قرار دهد
 ي داشته باشد.بیشترخوانی نظام باورهاي او هم

 
 »تأثیرات محدود«نظریه 

ها تأثیرات ناچیزي ، رسانههادلیل وجود اراده و توان کنترل رفتار در انساناساس این دیدگاه، بهرب
هد شد که ند. چنین تأثیرات محدودي نیز زمانی آشکار خواگذاربر مخاطبان خود بر جاي می
 مخاطبان خواهان آن باشند. 

 
 »کاشت«نظریه 
بینی، ها مبادرت به کاشت جهانو همکارانش، تلویزیون با نفوذ فراگیر در بین خانواده 2گرینراز نظر
کاشت، تلویزیون  زعم بانیان و حامیان نظریهکند. بههاي رایج در ذهن آنان میها و ارزشنقش

ها، سبک زندگی و روابط درون و برون فردي افراد جامعه را شکل بیش از هر رسانه دیگري اندیشه
 و ورنر( هاي دیگر در زندگی روزمره مردم حضور دارد.این رسانه بیش از رسانه دهد. چون،می

که تلویزیون به تنهایی  این واقعیت آشکار شده استاین، امروزه با وجود  ).394: 1381 تانکارد،
ها، احساسات و باورهاي ثابت در مخاطبان نیست، بلکه تأثیر تلویزیون ایجاد نظرات، نگرشقادر به 

تأثیر تلویزیون در کاشت  ،شودگفته می شود.ها و عوامل دیگر، تعدیل یا تشدید میتوسط متغیر
وسط و باالي جامعه است. ناگفته ها، در اقشار پایین جامعه بیش از اقشار متنظرات و دیدگاه

دسترسی "این تفاوت ناشی از عواملی متنوع و متعدد است. اما در این بین، نقش عامل پیداست که 
 تر از سایر عوامل است. در اقشار متوسط و باالي جامعه، برجسته "به سایر منابع اطالعات

 
 

                                                 
1. Ball theory 
2. Greiner 
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 »مارپیچ سکوت«نظریه 
این باور را در گذارند: نخست: ه روش بر مارپیچ سکوت تأثیر میها به سرسانه 1از نظر نوئل نئومان

به افراد جامعه القاء  دوم: کنند که عقاید مسلط چه نوع عقایدي هستند؛ایجاد میافراد جامعه 
کنند اند و در پایان به افراد جامعه القاء میگیري و گسترشکنند که چه عقایدي در حال شکلمی

که ابراز برخی عقاید دیگر با شود، در حالیموجب منزوي شدن آنها می که ابراز برخی عقاید
 )396 :(همان شوداستقبال سایر افراد جامعه روبه رو می

هاي دیداري و شنیداري، قادرند بر ها به ویژه رسانهرسانه ،توان بیان داشتطور خالصه میبه 
گونه که نشان داده شد، ارند، لیکن، هماني مخاطبان تأثیر بگذها، زندگی و الگوهاي رفتاراندیشه

ها عتقدند رسانهبرخی م نظر جامعی وجود ندارد.اتفاق ،هانظران بر سر میزان تأثیر رسانهبین صاحب
که، گذارند. در حالیرقیب بر اندیشه و رفتار مخاطبان بر جاي میبدیل و بیتأثیري شگرف، قوي، بی

هاي از نظر آنان عوامل و متغیر معتقدند. "هااثرِ تعدیل یافتۀ رسانه"پردازان بر برخی دیگر از نظریه
 ها را دستخوش تغییر سازند. تأثیرات رسانه ،فردي، محیطی و اجتماعی قادرند

 
 شناسی تحقیقروش

 مورد و نشده طرح نآ بر مبتنی فرضیات و نظري مدل یا چارچوب گونههیچ ،کیفی تحقیق این در
 به که مطرح شده بود باز اصلی دو سوال کیفی تحقیقات يهمه همانند و نگرفته قرار آزمون
 رسانه کردروی آنکه اول سوال .دادمی ارائه را شان نظرات و هادیدگاه بیان فرصت کنندگانشرکت

شور در ک جمعیترشد  کاهش بر در دهه هفتاد و هشتاد چگونه خانواده و زنان موضوع در ملی
 کدامند؟ جمعیترشد  افزایش جهت ملی رسانه راهبردهاي اینکه دوم سوال و است؟ بوده تاثیرگذار

 سطوح و جنسیت لحاظ از کنندگانمشارکت تنوع حداکثر با و مندهدف صورتبه گیرينمونه
 ردید.گ حوزه زنان و مباحث جمعیت انجام کارشناسی و علمی و سابقه فعالیت در رسانه ملی،

 اطالعات کسب جریان در که کندمی پیدا ادامه زمانی تا کیفی مطالعات در هانمونه گزینش فرآیند
 از ايمرحله به داده اشباع .برسند اشباع به هاداده عبارتیبه و نشود پدیدار جدیدي داده هیچ

 سؤاالت به دهش داده هايپاسخ آن در که شودمی اطالق ايمصاحبه و کیفی هايداده گردآوري
 و کوربین(شوند تکراري و مشابه هاپاسخ و برسند نظربه کافی شده انجام هايمصاحبه یا پژوهش

 رسانه در فعالیت سابقه داراي نفر از کارشناسان که 10در این مطالعه با  .)292: 2008 اشتراوس،
 مصاحبه هر مدت ست.مصاحبه انجام شده ا بودند، جمعیتی مباحث و زنان ملی یا کارشناس حوزه

 هدف بیان با مصاحبه انجام از قبل .بود دقیقه 35 تا 20 کنندگانشرکت تحمل و عالقه با متناسب
 و گرانپژوهش نقش ،هاداده ضبط و آوريجمع يهاروش همکاري، نحوه مطالعه،

 و شوندگانمصاحبه مشخصات و اطالعات بودن محرمانه و پژوهش در کنندگانمشارکت
 معتبر تضمین برايد. گردی اخذ شوندگانمصاحبه آگاهانه رضایت اسم، جاي به کد یريکارگبه

                                                 
1. Noell-Neumann 
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 يهادر بخش گیرينمونه( مکانی تلفیق يهاتکنیک از ،هاداده صحت به اطمینان یا داده بودن

 به بازخورد امکان و هامصاحبه دفعات افزایش ،)متفاوت يهازمان در بررسی( زمانی و) مختلف
 آمده دستبه يهادادهد. ش استفاده بیشتر اعتبار با ییهاداده به یابیدست براي دگانکننمشارکت

د. گردی تحلیل و بنديدسته برداري،نسخه ،هامصاحبه انجام از پس کوتاهی فاصله در ،هامصاحبه از
 به مربوط ،رسیدمى نظر به که عباراتى یا جمالت و گردید مطالعه بار چندین مصاحبه هر متن

 جمالت کردن جدا ).انتخابى رویکرد( شدند انتخاب هستند، آن آشکارکننده یا شده توصیف پدیده
 انجام اولیه تم به مجزا طور به مصاحبه هر در شده گفته جمالت کردن تبدیل و مضمون داراي

 ،هامقوله جایىهجاب و تغییر با و گرفتند قرار طبقات آن در هامقوله و طراحى اولیه طبقات .شد
 .شد حاصل ايهسته يهامقوله جا،هناب يهامقوله حذف و پوشانهم و مشترك يهامقوله تلفیق

 از مجزا طور به هامصاحبه از هرکدام به متعلق بندهاى و جمالت عبارات، دیگر عبارتبه
 .شدند سازماندهى اصلی دو قالب مقوله در مشترك، وجوه به توجه با و دیگر ىهامصاحبه

 يهاو تم هامقوله تأیید و بررسى کارشناسان و متخصصین جهت نظرات از آنکه استفادهدر نهایت 
 توسط شده مطرح معناى عمق به یابیدست در را گرانپژوهش مختلف، مراحل طى در مفهومی
 .کرد هدایت کنندگانمشارکت

 
 هاي تحقیق یافته

ي های از ویژگیزنمایی خانواده یکست. باا ، بازنماییهاي مهم رسانههایکی از کارکردها و ابزارهاي
. اندهغرق شد هااي شده و در جهان رسانهامروزه رسانه هاجهانی در دنیاي امروز است. تمام ملت

جهانی. به  ست که هم جنبه محلی یا ملی دارد و هم جنبها رو، بازنمایی خانواده موضوعی از این
 سخن گفت.ن از بازنمایی خانواده توامیعبارت دیگر، دو گونه یا در دو سطح 

ترین عوامل تأثیرگذار بر ترین و قاطعاگر مهم ها و ابزارهاي بازنمایی،رسانه کنونی، شرایطدر 
خانواده به  .ندباشمیشده ترین عوامل شناخته معناي خانواده نباشند، بدون تردید، از جمله اصلی

پذیرد، تحت تأثیر عینی مادي تأثیر می عنوان سازه اجتماعی، به همان میزان که از عوامل
هاي اي از دستگاهانواده را مجموعهختصورات ما از خانواده است. بعد ذهنی  ها وها، پنداشتذهنیت

ذهن ما در فرایندي پویا و دائمی به تولید  .آورددهنده تصورات ما پدید میمولد معنا و شکل
هاي جدید از خانواده، خود را بازتعریف تأثیر بازنماییپردازد و دوباره تحتهاي جدید میبازنمایی

 ).39ش  ،فاضلی( کندمی
 
 

  ملی رسانه رویکردالف). 
دهد که مصاحبه میدر مورد سوال اول نشان  هاي کیفی به دست آمده از مصاحبههاتحلیل داده

 از مثبت بازنمایی همقول زن؛ و خانواده از منفی مقوله بازنمایی: شامل اصلی مقوله 3به  هاشونده
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 .اندهفرزندي و مقوله منحصرسازي فرزندآوري اشاره نمودکم
 
  زن و خانواده از منفی مقوله بازنمایی 

. دکنمی عرضه هاعنوان بخشی از فرهنگ جامعه به خانوادهاي بهخود را با سرعت ناباورانه ،رسانه
امروزه با  .شودراي الگوپذیري تبدیل میبه منبعی مهم باز طریق بازنمایی  ملیرسانه  ،بدین شیوه

 زمان گذشت او ب خانواده اعضاي جامعه و نهاد بر آن گرنویرا يهاآسیب و بازنمایی ابزارهاي تعدد
 هاارزش در تحول و تغییر عامالن عنوانبه هارسانه که شودمی احساس تريطور ملموسبه نکته این

 در مؤثر عامل یک صورتبه و طلبندمی مبارزه به را هاسنت کهطوريبه هستند، مطرح هنجارها و
 کنند.می عمل جدید نسل رفتارهاي و هانگرش دگرگونی

ي هاو سریال هاشوندگان در این مطالعه، تصویر و بازنمایی خانواده در فیلماز منظر اکثر مصاحبه 
اي دیدن و شی گسترده برتالبه مفهوم  صورت منفی بوده است. بازنمایی از خانوادهتلویزیونی به
ار بوده جمعیت تاثیرگذرشد طور غیرمستقیم بر موضوع کاهش ، بهخانوادهوضعیتی از نشان دادن 

 ارائه داده است. از نهاد خانواده در ایران تصویر منفی از خانواده هااست؛ زیرا اکثر این بازنمایی
رار ذیل که به ق ،باشدمیمفمومی مشتمل بر چندین تم  زن و خانواده از منفی بازنمایی مقوله
 است:

 
 هب و زیاد مسائل خانواده تشکیل و ازدواج مسئله در: از تشکیل خانواده منفی بازنمایی

رهنگی در ایجاد فاین کاالي  اثرگذاري چگونگی و ملی رسانه نقش. دارند دخالت ايتنیدههم
 توانسته ازدواج از زاآسیب ست. بازنماییو جوانان در مساله ازدواج قابل تامل ا هاي خانوادههانگرش
 داشته ازدواج ي آنان ازهاو خانواده شصتی دهه جوانان تلقی و ذهنیت منفی در تأثیراتی است
ي کاهش جمعیت و تا حدي هاي اعمال سیاستهادر طول سال تلویزیونی يهامجموعه باشد.

 ازدواج در منفی جوانان الگوگیري براي اي امروز، علیرغم تغییر سیاستی در بحث جمعیت زمینه
که در  ریز مقوالتی کشانده است. این نسل را به تاخیر فرزندآوري طور غیرمستقیمداشته و به

، هاادهخانو براي ازدواج مشکالت نماییي کارشناسان طرح شده است عبارتند از: بزرگهامصاحبه
 ازدواج خانواده، نمایش دخالت بدون مدرن يهاازدواج جوانان، نمایش براي مشکالت نماییبزرگ

 مانع زدواجا( ازدواج و عالی تحصیالت پارادوکسیکال آن، نمایش دادن جلوه عادي و باال سنین در
 هاتیجامعه، نمایش دوس هنجاري مدل عنوانبه پرهزینه و تجملی يهاازدواج و نمایش )تحصیل

 .وهاده در بین زنان مطلقه و بیي قبل ازدواج و عدم نمایش تشکیل مجدد خانوهاو معاشرت
 

ست که در درون زیر ا منظور از تعامالت خانواده روابطی: از تعامالت خانواده منفی بازنمایی
یعنی روابطی که بین زن و  ؛افتدمیاتفاق  هاناعضاي خانواده و در بین آي حاصل از هاسیستم

هراندازه ارتباط نظران به اعتقاد صاحب شود.میوالدین و کودکان و بین خود کودکان برقرار  ،شوهر
فاصله  ،یا دچار مشکل شود ،کاهش یابد سرانچنین ارتباط میان هممیان فرزندان و والدین و هم
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عاطفی و هیجانی و همچنین فاصله شناختی و فهم بیناذهنی میان اعضاي نظام خانواده بیشتر 

عنوان بازنمایی این مطالعه کیفی به ترین موضوعاتی که از سوي کارشناسان دراز مهمد. شومی
 به قرار ذیل است:  ،ي رسانه ملی طرح گردیدهاو فیلم هامنفی تعامالت خانواده در سریال

، والدین تربیتی نقش دادن نشان والدین و فرزندان، ضعیف بین نسلی نمایش شکاف در غلو
و  خانه در همسران منفی تعامالت پدران، نمایش براي فرزندان تربیت دادن نشان اهمیتبی

 راه سر بر موجود مسائل ،گسترده يهاخانواده در فامیلی تعامالت و روابط نمایش اجتماع، عدم
ویژه هتک حرمت نمایش افراطی اختالفات والدین در خانواده به خانواده، در ساالنبزرگ مدیریت

میت و کاهش صمی ده است.از سوي فرزندان بواحترام به والدین  و عدم والدین از سوي یکدیگر
دان علیه باهم، عدم توجه به شرایط والدین از طرف فرزندان، نمایش خدعه فرزن هاکالمی زوجهم

مطلوب ي خانوادگی، خشونت و تنش در روابط خانوادگی و مناسبات ناهاوالدین، نمایش مناقشه
 بین نسلی والدین و فرزندان. 

 
 زنان يهانقش ترینمهم از یکی مادري نقش: همسري و والدینی هاياز نقش منفی بازنمایی

دهد؛  قرار ثیرأت تحت را این نقش باید بازنمایی از ایفاي موضوع این قطع طوربه رود،می شماربه
راهه بی همسري به و مادري مهم انتظارات از نقش ،ي رسانه ملیهاو فیلم هاسریال اما در اکثر
 يهاقشن به زنان تمایل و همسري و مادري مهم نقش دانستن ارزشکم نظیر الگوهایی رفته است.

 اخیرت سازي مردان، موجه و زنان بین در همسري مسئولیت و نقش از ناخرسندي مردانه، نمایش
 قشن فشار شاغل، نمایش مادران براي نقش فشار والدینی، نمایش و همسري يهانقش پذیرش در

 دلهره و رست مرد، ایجاد و زن يهانقش در جنسیتی برابري بر مادران، تاکید براي فرزندان تربیتی
مایی تخصیص سازي نقش مادر و پدر در خانواده، عدم بازنزنان، عدم برجسته بین در فرزندآوري از

رابر بالعمل منفی زوجین در زمان از سوي والدین براي عطوفت و تربیت فرزندان، نمایش عکس
ش عالقه ات فردي براي فرزندآوري و تولید نسل، عدم نمایباروري ناخواسته، عدم نمایش ترجیح

 کاهش و یزندگ مشکالت اثر بر هازوج روابط شدن ي جوان به الگوي دو فرزندي، بحرانیهاخانواده
یی با هاوادهفرزندان و نمایش خان سوي از والدین نقش و شأن به احترامی و بی آنها تحمل آستانه

ي هافی نقشي در مقابل نمایش احترام به والدین، به بازنمایی مناقتدار فرزندان و فرزندساالر
 همسري و مادري منتهی شده است.

 
 يهازندگی در انکارناپذیر يهاواقعیت از یکی: جمعیتهاي پرخانواده از منفی هايبازنمایی

 نمایش یمل رسانه در که ییهاسریال اغلب در خانواده بعد .است خانواده بعد در دگرگونی کنونی،
 تقبیح طریق از پرجمعیت يهاخانواده از منفی بازنمایی. است جمعیت کم خانواده شود،می داده

 زیاد، نمایش جمعیت با درآمد کم يهاخانواده نمایش ،ايهسته خانواده مروج و گسترده خانواده
 نبی در ناامیدي و افسردگی نمایش جمعیت، پر يهاخانواده بین در بداخالقی و خشونت
 نمایش خانواده، اعضاي موفقیت با خانواده بعد بین معکوس يرابطه نمایش پرجمعیت، يهاخانواده
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 هاخانواده این براي فقر خط زیر زندگی و خانوار بعد افزایش فرزندآوري، نمایش مشکالت آمیزاغراق
 است. شده دنبال پرجمعیت يهاخانواده اجتماعی تحقیر و تمسخر و
 

 عجوام تمامی بین در و جا همه و همیشه خانواده: در خانواده هاپایداريسازي نابرجسته
 بشر تاریخ و هاتمدن ها،فرهنگ منشا و جوامع زیربناي اجتماعی نهاد تریناساسی عنوانبه بشري

اي اهمیت ي خانواده، دارهاتحکیم خانواده به مفهوم حفظ و پایداري نظام و کارکرد .است بوده
یکی از  که ،مؤثرند آن سرزندگی و خانواده بنیان تحکیم در بسیاري ست. عواملا ايفوق العاده

ضعیت وباشد. رسانه در بازنمایی میي جمعی هاثیر نهادهاي اجتماعی از جمله رسانهأآنها ت
ها و ضعف گونه که خانواده در ایران باهمان .بسیاري مواجه است يهااستحکام خانواده با چالش

ازمند تدبیر رسانه نیز در حد و حصر بازنمایی این مسایل نی ،کندمیست و پنجه نرم یی دهاتهدید
ي منفی را در هاتواند این پدیدهمی ،زیرا بازتاب وسیع از مشکالت نهاد خانواده ،باشدمیو دقت 

عنوان بازنمایی ي کارشناسان بههااز جمله مواردي که در مصاحبهد. نظر عموم عادي جلوه ده
راثر ب طالق مساله دادن نشان توان به: عاديمی ،مطرح شده است هااز تحکیم خانوادهمنفی 

 دندا جلوه فرزند، عادي داراي يهاخانواده بین در وقوع طالق سهل و آسان ،مشکالت سطحی
 مایشنخانواده،  اجتماعی يهاآسیب نمایش نمایی دربزرگ ،هاخانواده بین در درگیري و خشونت

ق بر ، عدم نمایش پیامدهاي طالهاخانواده فروپاشی زمینه و جوانان جنسی داريخویشتن عدم
نواده و ، بازنمایی فقر در خاهانگري در خانوادههمسران و فرزندان، عدم نمایش روحیه آینده

ختی ، عدم نمایش احساس رضایت و خوشبهامشکالت اخالقی به واسطه فقر درآمدي در خانواده
اده بر اثر نمایش ناپایداري خانو ، تعارض فرزندان با والدین در سبک زندگی،هادر بین خانواده
 اشاره نمود. هاي عاطفی و فاصله روانی بین زوجهانمایش طالق مسایل کوچک،

 
ي مرفه و ا، فرزند خانواده در خانواده هاو سریال هادر اغلب فیلم: سازي رفاه فرزندانبرجسته

مایش تهیه نمایش تمایالت مادي فرزندان، ن شود.میدي نمایش داده غرق در امکانات رفاهی و ما
ي مهم خانواده هاگیرينمایش تصمیم انواع رفاهیات و امکانات مادي براي فرزندان توسط والدین،

ر تهیه دیی با سبک فرزندساالري و تحکم فرزند هاي فرزندان، نمایش خانوادههابراساس خواسته
و تمایالت نسل  هاطور غیرمستقیم بر نگرشکه به رعایت شرایط والدین،اش و عدم تمنیات مادي

لدینی جوان جهت تصمیم به فرزندآوري و تصویرسازي ذهنی از آینده احتمالی فرد در مقام وا
 ثیر منفی دارد. أت
 

 فرزنديمقوله بازنمایی مثبت از کم
 پذیرفته هنجاري مدل به را خانواده از مدل این اوالً فرزند،کم خانواده از بازنمایی این با ملی رسانه

 جوان، يهاآمده، اکثر خانواده در نمایش به يهاسریال و هافیلم اغلب در .است کرده شده، تبدیل
 نمایش طریق از مثبت بازنمایی این .ندارند بیشتر فرزند یک نهایت هستند یا فرزند بدون یا
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باال،  کیفیت و فرزندانکم تعداد با موفق خانواده از الگویی فرزندآوري، ارائه به والدین رغبتیبی

 منزلت و فرزندي تک ترجیح فرزندان، القاي تعداد کاهش واسطه به رفاه و زندگی کیفیت بر کیدأت
 و عمو یک با خانواده جامعه، نمایش باالي و مرفه طبقه بین در فرزنديکم فرزندي، نمایشکم

 جوانان، نمایش همسرگزینی در جمعیت کم خانواده دادن ارقر مالك متداول، مدل عنوانبه دایی
و نمایش  هازوج فرزنديکم پیامدهاي نمایش فرزند، عدم بر یک جوان يهازوج باروري يهاآل ایده

 .است شده فرزندآوري انجام منديلذت مندي کار و تحصیل در مقابل لذت
 

 مقوله منحصرسازي فرزندآوري
ت تا تالش شده اس ،جمعیت در ایرانرشدي کاهش هاه اجراي برنامهي اخیر به واسطهادر دهه 

ي خاص فردي و پزشکی منحصر شود. بدین لحاظ رسانه ملی هم در فرزندآوري در محدوده
زوجین  این موضوع را با بحث سالمت و بهداشت و حقوق بیشتربازنمایی از فرزندآوري، هر چه 

 :شامل ،بازنمایی مطرح شده است دي که در اینترین مواربرخی از مهم محدود ساخته است.
 والدت بین زیاد گذاريفاصله بر کیدأت فرزندي،موضوع کم به هازوج حفظ سالمت موضوع زدنگره

وضوع مانحصار  ،نسلی و اجتماعی موضوعی نه و خصوصی ايمساله به فرزندآوري تبدیل فرزندان،
مثبت  مداخله نمایش عدم ،اجتماعی آنحیطه خصوصی بدون توجه به تبعات  فرزندي درکم

 به دارشدنشناختی بچهروان لذت در فرزندآوري فرزندانشان، تبدیل ي والدین زوجینهاخانواده
 مصالح به جهتو بدون خود افراد، به فرزندان تعداد مورد در گیريتصمیم واگذاري ،فرزندپروري رنج

 باشد.میجامعه 
زه زمانی در مورد با ،هم مطرح شد گونه که قبالًتحقیق همانکه سوال اول  ،الزم به توضیح است

ي تولید هااساس مشاهدات و فیلم و سریالردهه هفتاد و هشتاد بوده است و اظهارات کارشناسان ب
یادي زتا حدود و پخش شده در این بیست سال بوده است. رویکرد رسانه ملی در چند سال اخیر 

د رشدر جهت افزایش  ،نمایدمییتی تغییر نموده و تالش ي جدید جمعهاراستا با سیاستهم
 جمعیت در سطح کشور به تولید فیلم و برنامه بپردازد. 

 
  ملی رسانه راهبردهايب). 

 ملی رسانه یعنی راهبردهاي ،در مورد سوال دوم هادست آمده از مصاحبهي کیفی بههاتحلیل داده
ترین اصلی ،شوندگان و کارشناسانمصاحبه منظردهد که از مینشان  ،جمعیترشد  افزایش جهت

 در »محور خانواده گفتمان« باروري کل، اتخاذ راهبرد نرخ ارتقاي راستاي در شده راهکار مطرح
ي راهبرد عنوان زیر مقولهي کارشناسان بههاباشد. از جمله مواردي که در مصاحبهمی ملی رسانه

محوري، جاي قانونمحوري بهعبارتند از: اخالق ،استبه آن اشاره شده » گفتمان خانواده محور«
مند به نهاد خانواده، کید بر رعایت و توجه به مصالح خانواده، ضرورت نگرش سیستمی و نظامأت

 ،ي رسانه ملیهاکید بر تهیه پیوست خانواده براي تمام برنامهأنگرش فرابخشی به نظام خانواده، ت
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گرایی و اتفاق نظر در موضوع خانواده در عرصه نظر و یشی، همي سرگرمی و نماهاویژه برنامهبه
از  محورسازي خانوادههویت و ي خانوادههاعمل، مواجهه اصولی و نه صوري با مسایل و آسیب

 :شودمی اتخاذ در رسانه ملی خانواده مورد در متفاوت نگرش نوع . البته سههاو سریال هاطریق فیلم
 ايرسانه گرانکنش ذهن در خانواده از تصویري چه به این مفهوم که مُدرك؛ مثابه به اول: خانواده 

 .دارد وجود رسانه کارشناسان و سازانبرنامه نظیر
 و بیندمی را هابرنامه و ستا ملی رسانه مخاطب ،خانواده یعنی مخاطب؛ مثابه به دوم: خانواده 

 ،خانواده اینجا در .نمایدمی داوري هاامهبرن مورد و در کندمی تعبیر و تفسیر را هابرنامه
 .است رسانه کنندهمصرف

 معناي به خانوادگی هايبرنامه در ویژهبه خانواده درباره که آنجا موضوع؛ مثابه به : خانواده سوم
 شود، خانواده موضوع بحث و چالش است.می گفته سخن خاصش

ان خانواده گفتم«در سه حوزه فوق راهبرد  در مجموع کارشناسان معتقد بودند که رسانه ملی باید
 مخاطب نظر از و موضوع مثابه به ،گرکنش مثابه به را مدنظر قرار دهد. اینکه خانواده» محور

اي رف رسانهشود و اینکه مصمیداده  هاو چه پیامی در این مورد به خانواده شودمیچگونه دیده 
ت جه ملی باشد. رسانهمی اهمیت حائز ،تبه خصوص مصرف رسانه ملی چه میزان اس خانواده

 ر نگرشد هماهنگی و اجماع ،فوق شرایط سه هر بکوشد در باید »محور خانواده گفتمان«حاکمیت 
 نهادینه نماید. را خانواده به
انتظار  ،یرانابا توجه به اهمیت و اولویت نهاد خانواده در نظام عرفی و تقنینی جمهوري اسالمی  

کم  گفتمان«تغییر گفتمان حاکم بر جامعه از را براي خود هايبرنامه ملی رسانهآن است که 
ر در طی تا کشو ،مورد تجدیدنظر و بازبینی قرار دهد» ارتقاي نرخ باروري«گفتمان به »فرزندي

 جمعیتی برسد. حد مطلوب به ،جمعیترشد  کاهش مرحله از عبور ي آتی به تدریج باهاسال
 بازه ردبا مالحظات خاص،  باید و دارد را خود خاص سازوکارهاي سازي، گفتمان این تردید بی

 کارراه چند با و مدتکوتاه در که داشت انتظار نباید دلیل همین به و دهد رخ توجهی قابل زمانی
 .دهد رخ زاد و ولد زمینه در مردم رفتار و نگرش بینش، در خاصی اتفاق مقطعی،

 رسانه ملی اندرکارانعموم دست میان در »محور خانواده« گفتمان آمدن وجودبه ،رسدمی نظربه
و کارشناسی  سازان آموزشیریزان، مجموعه کارکنان تولید فیلم و سریال و برنامهبرنامه جمله از

براساس احیاي نظام خانواده از طریق رسانه  ،جمعیترشد افزایش  راستاي در مهمی گام تواندمی
 به بینانهواقع نگاه و گرایانهاصالح مشیخط و هاروش کارگیريهب میان این در البته. باشد ملی

 جمعیت،رشد  افزایش سیاست تحقق براي ملی است. رسانه اهمیت حایز نیز بسیار جامعه مسایل
 بپردازد فرزندآوري زمینه در هاخانواده رفتار و نگرش بینش، تغییر و اصالح به باید نخست درجه در
 سه هر بر مناسب يهاپیام ارائه مشخص، با زمانی بازه در و شده حساب و قدقی ریزيبرنامه با و

 فرهنگ باید سیما و صدا دیگر، سوي از مخاطبان تاثیرگذار باشد. رفتاري و عاطفی شناختی، حوزه
 تشکیل ذهنی و عینی موانع دهد تا جهت رفع یکی از ترویج نیز را خداوند به بینیخوش و اعتماد
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براي  فرزند، روزي و رزق تأمین در ناتوانی یا دستیتنگ از بیم یعنی شدن؛ نددارفرز و خانواده

... .و مستند نمایشی، کارشناسی، هايبرنامه خداوند در به بینیخوش و توکل ایجاد روحیه اعتماد،
 سازي نماید.فرهنگ

 فعال رارگزاک یک و عمومی دانشگاه یک تأثیرگذار، و پرمخاطب رسانه یک عنوانبه سیما و صدا
 و دینبنیا حال، عین در و دیربازده حساس، پیچیده، پرگستره، مقوله در اجتماعی، ـ فرهنگی
 براي تالش و سازيگفتمان سازي وساز و کار فرهنگ .شودمی خالصه »سازيفرهنگ« گرهدایت
 گفرهن و نخبگانی فرهنگ سطح و عرصه دو در زمانهم باید مسلط، گفتمان از شکنیشالوده
 آموزشی نظام طریق از باید نخبگانی، فرهنگ عرصه در سازيگفتمان براي. شود گرفتهپی عمومی

 و مومیع فرهنگ عرصه در سازيگفتمان براي .کرد اقدام دانشگاهی و عالی سطوح در علمی و
 خصوص این رد و شودمی استفاده نمادپردازي و سازيقهرمان سازوکار از معموالً زندگی، سبک
 رنگ رپ و بارز بسیار) اینترنت و ماهواره تلویزیون،( مدرن هايرسانه ویژه به رسانه نقش

گفتمان کم  حاکمیت به جهت هاذهنیت زدودن و سازيفرهنگ فرایند )10: 1392است(پوریانی، 
 هاياست و عملکرد پرتنش و مدت طوالنی کاري موجود در زمینه فرزندآوري، موانع فرزندي و

تواند می ی،مل رسانه جمله از جامعه فرهنگی امور متولی و مسئول هايسازمان ضمتناق و متشتت
 و هزد لطمه خصوص این را در عمومی رفتار و افکار هدایت و دهیالگو سازي، فرهنگ فرایند

 (همان). تخریب نماید
 

 نتیجه گیري 
 که ستا نگريآینده و گذاري امر سیاست در بنیادین مسئله یک کیفیت و کمیت جمعیت مسئله
 گیرمچش تحوالت اخیر دهه سه در ما است. کشور بوده هادولت دغدغه و توجه مورد همواره

 امر این و داشته توجهی قابل تأثیر جمعیت ترکیب و رشد بر که کرده تجربه را شناختیجمعیت
 رسدمی نظرهب« خواهد داشت. دنبالبه ایران کشور و جمعیت يآینده براي توجهی قابل پیامدهاي

 امعهج و است »باروري رفتار در تغییر« مهم دغدغه جمعیت، رشد عالوه بر کاهش کنونی، مشکل
 پیر و عیتجم رشد حد از بیش آمدن پایین باشد. بامی روروبه نرخ باروري کل کاهش ایران با

 آن انجبر به کشور قادر آینده در که ،است آمده پایین چنانآن ولد و زاد آهنگ جمعیت، شدن
 ). 1389 ،نسب و ترابی (سمیعی »بود نخواهند

 در جمعیت رشد کاهش يهاسیاست به پیامدهاي توجه با اننظر صاحب و متخصصان از برخی
مورد  باید نیز ما کشور در هاسیاست این که اندهرسید نتیجه این به یافته، توسعه کشورهاي

جمعیتی نظام جمهوري اسالمی ایران باید از  در راستاي تحقق سیاست جدید گیرد. قرار بازنگري
و نهادهاي فرهنگ ساز جامعه استفاده نماید. در این  هاي سازمانهاو توانمندي هاهمه ظرفیت

میان رسانه ملی به دلیل نقش بی بدیلی که در مدیریت و هدایت فرهنگ و افکار عمومی جامعه 
اي برخوردار است ثیرگذاري آن از اهمیت ویژهدلیل گستردگی دامنه نفوذ و تاچنین بهدارد و هم
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 ). 62: 1391، (شفیعی سروستانی
 ندهکن بازگو ،استفاده سهولت و فراگیر پوشش یعنی ،خود يطبیعت ویژه لحاظ رسانه ملی به

 از هحال ک عین در تلویزیونی يهابرنامه. باشدمیجامعه نیز  یک اجتماعی و فرهنگی وضعیت
 و دهندهشکل توانندمی پذیرند،می جامعه تاثیر اجتماعی و فرهنگی اعتقادات و هاارزش
 ،هاارزش تحکیم در تواندچنین میهم رسانه این. باشند نیز اعتقادات و هاارزش دهنده اینتغییر

 ویج وتر و جامعه فرهنگی و فکري سطح ارتقاء افکار عمومی، بالندگی مثبت، هنجارهاي تقویت
 هنگفر بر جمعی ارتباط يهارسانه تأثیر بررسی شود. واقع موثر ومیعم فرهنگ به آن تبدیل
 عصر رو لذا د است گسترده و چندبُعدي پیچیده، بسیار دو این تأثیر که است مطلب این مؤید

 شود. می محسوب مهم يهاقدرت از یکی رسانه حاضر
بینش  تواندمیازي، سجایگزین و مفهوم سازي توصیف، طریق فرایندهاي از بازنمایی رسانه ملی

 عنصر: ارچه بر مشتمل این بازنمایی بسیاري از مفاهیم و موضوعات شکل دهد. مورد در را مخاطب
 باشد.میخاص  يهافرصت از استفاده واقعیت و از گیريبهره سازي،برجسته دوربین، خاص زاویه

 در حوزه کشور يهاانهرس اثرگذارترین از ملی، يرسانه عنوانبه ایران اسالمی جمهوري سیماي
 ،هااستراتژي بطن از اثرگذاري این قاعدتاً .است ناخودآگاه یا خودآگاه طوربه زندگی سبک

ي این مطالعه نشان هایافته ).1394،گیرد (مومنیمی ریشه رسانه يهامسئولیت و هاسیاست
ه زمانی نزدیک دو دهه، در رسانه ملی در یک بازسازي و بازنمایی خانواده نگره اصلی فیلم ،دهدمی

توانست در پایداري و الگوسازي از استحکام نهاد خانواده موثر می غفلت از موضوعاتی بوده است که
یی که تحت شرایط متفاوت و سطوح هاچنین با غفلت از نمایش خانوادهرسانه ملی هم باشد.

کنند به می ع زندگیمتنو و رسوم هامختلف اقتصادي در شهرها و روستاهاي ایران با فرهنگ
سویه سبک زندگی غربی و الگوي زندگی مدرن شهري به عنوان الگوي مطلوب در کل نمایش یک

ي تلویزیونی نیز با داستان سرایی درباره ارتباطات خانوادگی و نشان هاکشور پرداخته است. سریال
ر آن براي مخاطب دادن تصاویري در این باره به بازنمایی این ارتباطات و معنابخشی و تفسی

 است کمرنگ هافیلم اکثر در اسالمی -ایرانی زندگی سبک يهانشانه و نمادها پردازند. بازنماییمی
 گرایی و بهتجمل گرایی،مصرف با نمادهایی از هامشابه غربی زندگی سبک هافیلم بیشتر در و

بیشتر  دهد دریممطالعات نشان  .است شده ترویج جامعه مرفه طبقه مسائل کشیدن نمایش
 .است شده کشیده نمایش به فروپاشی معرض در و متشتت متزلزل، ماهیتی خانواده ماهیت هافیلم
ست که استراتژي دهم سند افق رسانه ا و زن در رسانه ملی در حالی از خانواده هاگونه بازنماییاین

طوف است. در این باشد، به بحث زن و خانواده معمیاین سازمان  1385ملی که مصوب سال 
و  ایرانی ـ استراتژي بر تولید برنامه در زمینه تحکیم جایگاه زن و خانواده در فرهنگ اسالمی

گردیده است (سند افق  کیدأالگوسازي صحیح و موثر در این زمینه و دفع شبهات فمینیستی ت
در سند مذکور ). برخی از الزاماتی که در رابطه با تحقق این استراتژي 89: 1385، رسانه ملی

افزایش سطح  توجه به ،توجه به تغییر الگوي مدیریت خانواده عبارتند از: ،مطرح شده است
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 یري،أختغییر الگوي ازدواج ت ،الگوي مسکن تغییر تحصیالت زنان، توجه به افزایش شهرنشینی،

ذکر ارتقاي الخروجی مورد انتظار این سند در تحقق استراتژي فوق )75: اشتغال زنان و.... (همان
تقویت گرایش بانوان به الگوهاي ملی و اسالمی، ارتقاء  ،نقش و مقام زن در خانواده و اجتماع

جایگاه زن در مقام مادري، ایجاد تعامل روحی و عاطفی در خانواده و جامعه و رفع شبهات 
 ).129:فمینیستی است (همان 

ي این هاتهکید شده است و براساس یافأتوجه به پتانسیل رسانه که در نظریات مختلف بر آن ت با
 خانواده و ودر راستاي بازنمایی مثبت از مفهوم و جایگاه زن  ،رسد الزم استمینظر به ،مطالعه

تعامالت  وي رسانه ملی تالش نمود هاالگوهاي بومی و آسان ازدواج و تشکیل خانواده در برنامه
ازنگري بي دینی و فرهنگی هارا براساس ارزشي تلویزیونی هااعضاي خانواده در برنامه و فیلم

ي پایداري هاچنین به جهت ایجاد احساس مثبت در بین اعضاي خانواده و تقویت مولفههمد. نمو
ه ي والدینی و همسري تاکید نمود. رسانهامندي و اهمیت نقشاین نهاد اجتماعی بر ارزش

اید و اشتباه ان سالمندي والدین تصویر نمنتایج وجود فرزندان صالح را در دور ،همچنین می تواند
  برداشت عمومی در ارتباط مستقیم میان کم فرزندي و کیفیت فرزند را تصحیح کند.

یرا از که اخ» ي کلی خانوادههاسیاست« با عنایت به وجود اسناد باالدستی شامل:  در مجموع
 از یريجلوگ به مربوط ملیِ اقدامات و راهبردها«و سند  سوي مقام معظم رهبري ابالغ گردیده

 مصوب ،»شورک راهبردي اقتضائات و اسالمی هايآموزه با متناسب آن ارتقاي و باروري نرخ کاهش
 هايظرفیت پارچهیک کارگیريهکه در هر دو سند بر ب فرهنگی انقالب عالی شوراي 2/3/1391

کمیت و  خانوادگی و بطروا خانواده، بنیان تحکیم جهت در کشور ايرسانه و تربیتی آموزشی،
 صتفر از نهشمنداهو استفاده طریق از سازي فرهنگ موضوع بر تمرکز کیفیت مطلوب جمعیت و

 نهادها و هادستگاه همه ستا ضروري ،تبلیغی و فرهنگی نهادهاي و هارسانه ارزشمند ظرفیت و
 و الشت آن شدن اجرایی براي و شده عرصه این وارد متعهدانه و دلسوزانه ،هارسانه کنار در

 .باشند داشته ریزيبرنامه
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