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  15/2/92  :دريافت تاريخ
  4/3/92  :پذيرش تاريخ

  
  

  پسند خانوادگي جايگاه خانواده در نشريات عامه
كانون ، فضليت خانواده، خانوادهتحليل محتواي نشريات 

  1390 در سال  خانواده سبزوخانواده 
 نوشتة

   ∗ محمدمهدي فرقاني
                                      ده ثريا موسويسي** 

  چكيده
پـسند   مقالة حاضر برگرفته از پژوهشي با هدف شناخت چگـونگي بازتـاب خـانواده در نـشريات عامـه                

فـضيلت   و   خانواده، خـانوادة سـبز، كـانون خـانواده        هاي     شماره از نشريه   16اين منظور      به. خانوادگي است 
بررسـي  محتوا   ا روش تحليل  و ب بندي شده، انتخاب     گيري تصادفي طبقه     بر اساس نمونه   1390 در سال    خانواده
  انتقـال ” و   “رسـاني  اطـالع ”بيشترين كاركرد اين نشريات سرگرمي است و كاركردهاي         داد   نتايج نشان   . شدند

 بيشترين الگوي مورد توجه در اين نشريات است و          “اي خانوادة هسته ”. هاي بعدي قرار دارند     در رتبه  “فرهنگ
اين نشريات در بيشتر مطالبي كـه       . است “عطوفت و همراهي  ”اند،   هبيشترين كاركرد خانواده كه به آن پرداخت      
 را بيشتر از ساير اعضا برجسته       “فرزندان” و    پرداخته “ادارة خانواده ”موضوع اصلي آن خانواده است به مؤلفة        

  . كمترين برجستگي را در اين مطالب دارند“پدران”كه   درحالياند؛ كرده
هاي خـانواده بـه لحـظ آمـاري       مورد بررسي از نظر توجه به مؤلفه   هاي مشاهده شده بين نشريات      تفاوت

كننـد و     اي پيـروي مـي      دهد اين نشريات در اين زمينه از الگـوي نانوشـته            معنادار نيست و اين نكته نشان مي      
  . كنند كمابيش مشابه هم عمل مي

ن يك ميانجي ميان    چوهماين نشريات با كاهش مطالب غيرعلمي عقالنيت مخاطبان را هدف قرار دهند و              
ها را معقـول كننـد و از ديگـر سـو              ها و مسئوالن عمل كنند، تا از يك سو نيازها و مطالبات خانواده              خانواده
  .هاي آنان را به مسئوالن انتقال دهند خواسته

   الگوهاي خانواده، كاركردهاي خانواده،خانواده: كليدواژه

____________________________ 
  mmforghani@yahoo.comت، استاديار دانشگاه عالمه طباطبايي دكتري علوم ارتباطا ∗

  Soraya.mousavi@yahoo.comكارشناس ارشد علوم ارتباطات اجتماعي  **
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  مقدمه و بيان مسئله
. انـد  طور نسبي حفظ كرده    هاي مكتوب، جايگاه خود را به      ديد، رسانه هاي ج  رغم توسعة رسانه    به

ها آمار در اين ميان .اند گيري داشته هاي اخير رشد چشم در سال(Popular press)  پسند نشريات عامه
يافت در حالى كه اين رقم در سـال          ايران انتشار مى    نشريه در  99 تنها   1365در سال    «دهند نشان مي 

؛ بـه گـزارش دفتـر مطالعـات و          )1391سـايت الـف،   (»  نشريه فراتر رفته اسـت     2500 از مرز    1385
  .اند  نشريه داراي مجوز انتشار بوده3731 تعداد 1389 ها تا نيمة مهرماه ريزي رسانه برنامه

پسند خانوادگي يا همان مجـالت خـانواده تـشكيل           بخشي از اين نشريات را  نشريات عامه       
پـسند ورزشـي،     دهد گرايش به مطالعه از نـشريات عامـه         ه نشان مي  شد تحقيقات انجام . دهند مي

 يـا وقـت      شود؛ اين نشريات خصوصاً براي مخاطباني كـه عالقـه          سينمايي و خانوادگي آغاز مي    
دار هستند و با توجـه بـه          بيشترين مخاطب اين نشريات زنان خانه      .لعة جدي ندارند، مفيدند   مطا
هاي تربيتي را بر عهـده دارنـد اهميـت ايـن             ها نقش    خانواده  موضوع كه زنان تقريباً در همة       اين

همچنين، براي نـشريات  . شود سازي و الگودهي به زندگي افراد مشخص مي      نشريات در فرهنگ  
ها شـامل سـرگرمي و كـاركرد         اند كه كاركرد آشكار آن     پسند كاركردهاي متفاوتي قائل شده     عامه
  .استان دربرگيرندة ترويج فرهنگ مطالعه نشپنها

ايـن نهـاد   . كند هاي متعددي در آن ايفا مي     هاي ابتدايي جامعه است كه نقش      خانواده از گروه  
هاست؛ والـدين    دهنده به هويت و شخصيت آن      پذيري اعضاي خود نقش دارد و شكل       در جامعه 

خانواده در جامعة ايراني جايگـاهي      . گذارند  هستند كه بر فرزندان خود تأثير مي        نخستين كساني 
تـرين تغييـرات در جامعـة ايرانـي معطـوف بـه              اصلي) 1389(ص دارد و به باور آزاد ارمكي      خا

با توجه به نقش بنيادين خانواده در جامعة ايراني و اهميت و نفوذي كه نـشريات            . خانواده است 
پسند خانوادگي دارند، شناخت نحوة بازتاب اين نهاد اجتماعي در ايـن دسـته از نـشريات                  عامه

  . ابدي ضرورت مي
در ايـن   . پسند خـانوادگي اسـت     هدف اين تحقيق شناخت بازتاب خانواده در نشريات عامه        

نشريات، كدام الگو و كدام كاركردهاي خانواده  اين تحقيق در پي بررسي اين موضوع هستيم كه     
همچنـين در ايـن     . دهنـد  هايي از خانواده را مورد توجه قرار مـي         كنند و چه مؤلفه    را برجسته مي  

آيا محتواي اين نشريات صـرفاً كـاركرد سـرگرمي و           پردازيم كه    ه به بررسي اين موضوع مي     مقال
فراغتي دارد يا اينكه با انجام رسالت مطبوعاتي خود، ساير كاركردهاي رسانه مثل اطالع رساني،               

  دار هستند؟ را نيز عهده... انتقال فرهنگ و 

  ضرورت انجام پژوهش
 در كشور ما چندان مورد توجه نبوده است؛ در حالي كه   پژوهش پيرامون نشريات خانوادگي   

  .آيد هاي پژوهشي مهم به حساب مي در بيشتر كشورها، مطالعه پيرامون اين نشريات از حوزه
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ريـزي   اندركاران نشريات مذكور كمـك كنـد تـا برنامـه            تواند به دست   نتايج اين پژوهش مي   
هـا    تـري بـر خـانواده     ه كه تأثيرات فرهنگي ب    هايي بپردازند   تري داشته باشند و به موضوع      مناسب
 مديران اين نشريات را از نقاط ضـعف و قـوت نشرياتـشان آگـاه                ،همچنين اين پژوهش  . دارند
  .، اعتماد مخاطبان خود را بيشتر جلب كنندكند تا با اصالح نقاط ضعف و تقويت نقاط قوت مي

  پيشينة تحقيق
فت تحقيقاتي كه خانواده و انعكـاس آن را در          توان نتيجه گر   با مروري بر ادبيات موجود مي     

  .اند  تلويزيون و سينما را مدنظر قرار دادههاي  رسانهاند بيشتر رسانه بررسي كرده
ايراني شبكه اول به نتيجه رسيد كه خـانوادة    سريال 8محتواي  با تحليل) 1373(شهال اعزازي 

ها براسـاس    اهنگ است و تقسيم نقش    اي هم  ها با خانوادة هسته    به نمايش درآمده در اين سريال     
   .ها حاكم است  آندرگيرد و  ت و جنسيت  صورت ميسنّ

بازنمـايي خـانواده در     ”نامه كارشناسـي ارشـد خـود بـا عنـوان             سيداحمد عسگري در پايان   
كه در رشتة مطالعات فرهنگ و رسـانه در دانـشگاه تهـران انجـام     “ تبليغاتي تلويزيون هاي   آگهي

  : گيرد مينتيجه شده است؛ 
خـوان بـا نظـام        هـاي ذهنـي هـم      با نمايش انگـاره   “ وجه ذهني قدرت  ”تبليغات تلويزيوني در    

از منظـر   ( مـردان    هايي كـه در گـام اول       ، با نمايش كليشه   “وجه عيني قدرت  ”دساالر و در    مر
گيرند، به بازتوليد شـكاف      تصميم نهايي را مي   ) والدين از منظر نسلي   (و در گام دوم     ) جنسيتي

  )1387عسگري، (.انجامد ت و نابرابري در روابط خانوادگي ميقدر
تحليل جنسيتي بازنمايي ساخت خانواده ”در پژوهشي با عنوان    ) 1385(سهيال صادقي و شيوا كريمي    

در  سـنتّي    هـاي جنـسيتي      در ساخت خانواده، نقش    گيرند  نتيجه مي  “هاي تلويزيوني ايراني   در سريال 
اند و مردان، اهل بيروني؛ اما پيوندهاي خانوادگي و         بانو و اهل اندروني   زنان، كد . حال بازتوليد هستند  

ايرانـي   سـنتّي    هاي تلويزيوني ايرانـي، بـا سـاخت خـانوادة          نوع خانواده به نمايش درآمده در سريال      
آيد و تنهـا صـورت       همسر به نمايش درمي    اي و بيشتر تك    نوع خانواده به گونة هسته    . متفاوت است 

فكري در    از طرفي ميزان مشورت و هم     . ر در خانواده، پدرساالر مهربان و عادل است       قابل قبول ساال  
  .ميان همة اعضاي خانواده در سطح پاييني قرار دارد

بررسـي نمـايش    ”اي با عنوان     در پژوهشي كه نتايج آن در مقاله      ) 1386(محمد الياسي و ديگران     
محتواي   به چاپ رسيده است؛ با تحليلنجشپژوهش و س در فصلنامة “هاي ايراني خانواده در سريال

هايي مستحكم و متعادل هستند و  ها، خانواده اند كه اغلب خانواده   سريال ايراني به اين نتيجه رسيده      8
  .اند اي به نمايش درآمده به صورت خانواده هسته
  مفاهيم اساسي تحقيق

هـا اسـتفاده    يـل يافتـه  ابتدا الزم است تا مفاهيمي كه در سـاختن متغيرهـا و توصـيف و تحل           
  :اند را تعريف كنيم شده
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 و از آنجـا كـه       شناسي اسـت   ترين مفاهيم علم جامعه    خانواده يكي از پرابهام    .(Family) خانواده
. ين تعريـف از خـانواده نيـز مـشكالتي دارد          تر انواع گوناگوني از خانواده وجود دارد حتي ساده       

ـ دة زيستيتوان يك گروه نهادي ش خانوادة انساني را مي«  اجتماعي تعريف كرد متشكل از چند  
ها، بدون داشتن پيوند خوني و از دو جـنس مخـالف، ازدواج              كه دست كم دو تاي آن     ( فرد بالغ 

  )381: 1384 گولد و كولب، (».اند و فرزندان كه زادة پيوند ازدواج افراد بالغ) كرده باشند
  :كنيم ها اشاره مي ترين آن كه به مهم.  داردانواع گوناگوني از خانواده وجود: الگوهاي خانواده

اي است كـه در آن بـيش از دو     خانواده،خانوادة گسترده )(Extended Family. گستردهةخانواد
كننـد؛ بـدين ترتيـب،       نسل از خويشاوندان نزديك در كنار يكديگر و در يك خانوار زندگي مي            

تأهـل، پـدر و مادرهـا و پـدربزرگ و           تواند شامل فرزنـدان مجـرد يـا م         يك خانوادة گسترده مي   
  )275 :1388 ساروخاني،(. مادربزرگ آنان باشد

با توجه به تحـوالت صـورت گرفتـه در جهـان امـروزي،       )Nuclear Family(.اي خانوادة هسته
اي متشكل از والدين بـا        هسته ةخانواد. اي تبديل شده است    خانواده از وضعيت گسترده به هسته     

 اگر ناچار شوند، تـصويري       ،كثر مردم ا). 14: 1389 ارمكي، آزاد( دان است فرزندان يا بدون فرزن   
اي  ستههـ شناسان از خانوادة      جامعه اي عجيب شبيه تعريف    گونه دهند كه به    ارائه مي  “خانواده”از  

اي ظاهراً از چنان قابليتي برخـوردار اسـت كـه            انگارة خانوادة هسته   ).19 :1388 برناردز،( است
  )20 :1388 برناردز،(. شود هاي خانوادگي با توجه با آن تعريف مي لبتمامي ديگر قا

اي كه پدر در آن از قدرت بيشتري برخوردار  خانوادهPatriarchal Family) (.خانوادة پدرساالر
  )255: 1388 ساروخاني،(. شود  ناميده مي“پدرساالر”باشد، 

ت كـه در آن مـادر خـانواده از قـدرت     اي اسـ  خـانواده  (Matriarchal Family).خانوادة مادرساالر
اي در تاريخ بشر وجود داشته يا اينكه اين          البته در اينكه اصالً چنين خانواده     . بيشتري برخوردار است  

  )53: 1388 بستان،. (نظر وجود دارد  فرض ذهني است، ميان دانشمندان علوم اجتماعي اختالفيك
اي   خـانواده “سرپرسـت  خانوادة تك” )Single Parent Family(.سرپرست خانوادة ناقص يا تك

است كه در آن يكي از دو همسر در اثر مرگ يا طالق و يـا بـه داليـل ديگـر حـضور نـدارد و                           
 ةآيد، خانواد  گونه كه از اين عنوان برمي      همان. سرپرستي خانواده تنها برعهده همسر حاضر است      

  )56: 1388بستان، (. ستاچند فرزند وابسته  سرپرست مستلزم يك يا تك
هاي مختلف خود، همواره كاركردهاي متعددي را برعهده  خانواده در شكل  .خانواده كاركردهاي

 شش كاركرد اساسي خانواده را برشـمردند  1934در سال   و كالرك تيبيتسبرن ويليام آگ. رددا
 پذيري، تنظـيم رفتـار جنـسي، عطوفـت و          توليدمثل، حمايت و مراقبت، جامعه    : ند از ا  كه عبارت 

  .همراهي و تأمين پايگاه اجتماعي
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  چارچوب نظري و مفهومي تحقيق
هاي خانواده در اين نشريات و اينكـه         ها و قالب   منظور شناخت چارچوب    در اين پژوهش به   

 .بنـدي اسـتفاده شـده اسـت        كنند، از نظريـة چـارچوب      سازي مي  ا از خانواده مفهوم   ه  آنچگونه  
كنند؛ بـه ايـن     يشتر به كدام كاركردهاي رسانه توجه مي      خواهيم بدانيم اين نشريات ب     مي همچنين

  .ايم ها بهره جسته منظور از مفهوم كاركرد رسانه
. گيـرد  را در برمـي  كـردن   اساسـاً انتخـاب و برجـسته   بنـدي   چـارچوب .بندي نظرية چارچوب

ن  مـت  ها در يك   تر كردن آن   هايي از واقعيت درك شده و برجسته        كردن، انتخاب جنبه   بندي چارچوب
 رويارويي مـا بـا وقـايعي كـه برايمـان اتفـاق       اين واژه به نحوة. (Entman,1993: 52)ارتباطي است 

عالوه اينكه چگونه يك عكس يك رويـداد را و چگونـه يـك روزنامـه يـك واقعـه را               افتد، و به   مي
  )1389 فرقاني،. (كند، اشاره دارد بندي مي چارچوب

نيادي هستند كه نحوة ارائه و ادراك واقعيت را         ها، ساختارهاي شناختي اساسي و ب      چارچوب
ها  بدين لحاظ چارچوب. كنند تا بتواند دنياي اطراف خود را تفسير كند      تعيين و به فرد كمك مي     

 ما از واقعيت تـأثير      هاي شناختي و ادراكي دانست كه بر نحوة ادراك و فهم           واره توان طرح  را مي 
  )81 :1391 زاده، مهدي( .گذارند مي

كننـده   گر، متن، دريافت   ارتباط: ها در فرايند ارتباطات حداقل چهار موقعيت دارند        وبچارچ
هـاي   گيري براي اينكـه چـه چيـزي را بگوينـد قـضاوت             تصميم] هنگام[گران   ارتباط. و فرهنگ 

 كلـي    كه اغلب چارچوب  (هايي وسيلة چارچوب  سازند كه به   آگاهانه يا ناآگاهانه را مي    چارچوبي  
مـتن،  . كنـد  هـا را سـازماندهي مـي       شـوند كـه سيـستم ادراكـي، آن         هدايت مـي  ) دشون ناميده مي 
هـاي كليـدي خـاص،     شود كه توسط حضور يا عدم حضور عبـارت  هايي را شامل مي  چارچوب

سـري از حقـايق يـا         اي، منبـع اطالعـات و جمالتـي كـه يـك            هاي كليـشه   عبارات رايج، پنداره  
ممكـن  هايي كـه   چارچوب. شوند د، بروز داده ميكنن ها را از لحاظ موضوعي تقويت مي  قضاوت

، تفكـر و    گر را در متن بازتاب دهند يـا ندهنـد           ارتباط بندي ها و نيت چارچوب    است چارچوب 
هـايي اسـت كـه بـه         فرهنگ، منبعـي از چـارچوب     . كنند كننده را هدايت مي    گيري دريافت  نتيجه

هايي رايج    سري از چارچوب    نوان يك تواند به ع   درواقع، فرهنگ مي  . اند صورت رايج اثبات شده   
در سخن و افكار اغلب مردم در يك جامعـه نـشان           ] و[كه به صورت تجربي قابل اثبات هستند        

 در همة چهار موقعيت كاركردهاي مشابهي را شـامل          بندي  چارچوب .شود، تعريف شود   داده مي 
 ايجـاد گفتمـاني دربـارة       شده بـراي   كردن، استفاده از عناصر برجسته       انتخاب و برجسته  : شود مي

  Entman, 1993: 52)(. ها  آنحل  و يا راهها، ارزشيابي مسائل و علت آن
هـا نـه     سازي به اين معناسـت كـه رسـانه         چارچوبهاي ارتباطي،    در قلمرو مطالعات و پژوهش    

 بـه   سـازي  چارچوب. دهنده به آن هستند    اي براي انعكاس واقعيت، بلكه سازندة واقعيت و شكل         آينه
برپايـة  . سازد، اشاره دارد    معناي خاصي را به ذهن متبادر مي       اي كه  گونه بطة ميان متن و اطالعات به     را
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) سـازي  برجسته(كنند   ها توجه خود را بر بعضي موضوعات و رويدادها متمركز مي           اين نظريه، رسانه  
  )81 :1391 زاده، مهدي( .دهند ها را در چارچوب معنايي خاص قرار مي و سپس آن

ها شبيه ساخت چارچوب بـراي خانـه اسـت كـه متناسـب بـا            رسانه سازي يند چارچوب فرا
گر نيز متناسب با محتواي پيام خود، قالب و          شود؛ ارتباط  گيرد، تهيه مي   اشيايي كه در آن قرار مي     

   )83 :همان(. كند ساختاري را براي آن انتخاب مي
 بـه    پژوهـشگراني هـستند كـه      ين نخـست  از رولـد السـول و چـارلز رايـت        اه .ها كاركرد رسانه 

 سـه  “ييل”محقق ارتباطات و استاد حقوق در       ) 1960(السول  «. اند كاركردهاي رسانه توجه كرده   
نظارت بر محيط، همبستگي اجتماعي در واكـنش بـه          : كاركرد را براي مطبوعات ذكر كرده است      

كاركرد، سرگرمي را   رايت به اين سه     . محيط و انتقال ميراث اجتماعي از يك نسل به نسل ديگر          
  )450:1386 سورين و تانكارد، (».كند نيز اضافه مي

تأمين اطالعات دربارة رويدادها و شرايط موجـود در جامعـه و            ” اين كاركرد، دربرگيرندة     .رساني اطالع
  )109: 1388كوايل،  مك. ( است“جهان، اشاره به روابط قدرت، تسهيل نوآوري، سازگاري و پيشرفت

رسانه اغلب شامل انتقادات و     . ن كاركرد، انتخاب و تفسير اطالعات در محيط است         دومي .همبستگي
بنـابراين همبـستگي محتـواي      . تجويزهايي براي چگونگي واكنش افراد نـسبت بـه حـوادث اسـت            

  )451: 1386سورين و تانكارد، . (ها است ها و محتواي تبليغاتي رسانه سرمقاله
بيان  «كند و آن را شامل      ياد مي  “پيوستگي و تداوم  ”رد با عنوان    كوايل از اين كارك      مك .انتقال فرهنگ 

تحكـيم و حفـظ     ها و تحوالت جديد فرهنگـي،        فرهنگ فرهنگ مسلط و به رسميت شناختن خرده        
ها بـه يگـانگي و انـسجام         وسيله رسانه   بدين«. )109: 1388كوايل،   مك(داند   مي» هاي مشترك  ارزش

هـا    رسـانه . دهنـد   و اساس تجربيات مـشترك را توسـعه مـي         كنند    اجتماعي و گسترش آن كمك مي     
  )89: 1380مهرداد، . (كند ها كمك مي پذيركردن آن و جامعههمچنين به يكپارچه كردن افراد 

 »هـاي اجتمـاعي    تأمين سرگرمي، انحراف توجه از واقعيات و آرامـش، كاسـتن از تـنش              «.سرگرمي
  )109: 1388كوايل،  مك(. ها است كاركرد ديگر رسانه

. كنـد  ها اشاره شد، اضافه مي ها را به كاركردهايي كه قبالً  به آن       كوايل كاركرد بسيج رسانه     مك .بسيج
هـا و    رود كه منافع ملي را به پيش ببرند و بعضي ارزش            مي  هاي جمعي توقع   جا از رسانه   تقريباً همه «

ط بحراني اين وظيفه اهميـت      خصوص در شراي   نند، اما به  ك ترويج   الگوهاي رفتاري كليدي را تبليغ و     
طـور گروهـي از ممالـك سوسياليـستي      در برخي كشورهاي درحال توسعه و همين     . يابد بيشتري مي 

  )همان(» .ها محول شده است وظيفة تهييج و بسيج مردم رسماً به رسانه
  هاي تحقيق سؤال

 اند؟ پسند خانوادگي چه الگوهايي از خانواده را برجسته كرده نشريات عامه .1
 در مطلـب، تفـاوت معنـاداري        “خـانواده ”ا بين نشريات مورد بررسي از نظر محور بـودن           آي .2

  وجود دارد؟



 

 

35 

انو
ه خ

يگا
جا

امه
ت ع

ريا
 نش

 در
اده

 
  و
گي

واد
 خا

سند
پ

...
 

  اند؟ پسند خانوادگي كدام كاركردهاي خانواده را  برجسته كرده نشريات عامه .3
 اند؟ عد از ابعاد خانواده را برجسته كردهپسند خانوادگي كدام ب نشريات عامه .4
 شود؟ پسند خانوادگي، كدام عضو خانواده برجسته مي ر نشريات عامهدر مطالب مربوط به خانواده د .5
 كـدام نـوع خـانواده،     به لحاظ روابط قدرت در بين اعـضا،   پسند خانوادگي  در نشريات عامه   .6

 بندي شده است؟ چارچوب
  آيا از نظر كاركرد مطلب بين نشريات مورد بررسي تفاوت معناداري وجود دارد؟ .7
 ، بين نشريات مورد بررسي تفاوت معناداري وجود دارد؟ خانوادههاي آيا از نظر توجه به مؤلفه .8

  روش تحقيق
ـ    ”در اين تحقيق از روش       بـر اسـاس ايـن روش،       .  اسـتفاده شـده اسـت      “يتحليل محتـواي كم

  .شوند متغيرهاي مرتبط با سؤاالت تحقيق كدگذاري و سپس تجزيه و تحليل مي
پژوهـشگر بـه جـاي    «ت است كـه در آن  آوري اطالعا هاي جمع تحليل محتوا يكي از روش  

نامـه مـورد سـنجش قـرار دهـد،       هاي افراد را از طريـق پرسـش     ها، باورها و ديدگاه    آنكه نگرش 
  )1: 1380، بديعي(» .دهد اند، مورد تجزيه و تحليل قرار مي هايي را كه توليد كرده پيام

ـ     ليـل تح: انـد  ي چنين گفته  محتواي كم   چند تن از محققان در تعريف تحليل       ي، محتـواي كم
هاي عـددي    و تكرارپذير نمادهاي ارتباطي است كه طي آن ارزش        ) سيستماتيك( مند آزمون نظام 

هـاي   شود و سپس بـا اسـتفاده از روش        متن نسبت داده مي   گيري به    بر اساس قوانين معتبر اندازه    
 ارتباطـات،   منظور توصـيف محتـواي     اين عمل به  . شود ها تحليل مي   آماري، روابط بين آن ارزش    

 توليد و هم در     ة ارتباط هم در مرحل    ةاستخراج نتيجه دربارة معني آن يا پي بردن به بافت و زمين           
  )25 :1388 رايف و ديگران،(. گيرد مرحله مصرف صورت مي

هاي  واحد تحليل اين تحقيق، تمام مطالب نشريات مورد بررسي است كه در سبك             .واحدتحليل
 كـه كليـت     يزي اسـت  چ منظور از مطلب هر آن    . است) ها ز آگهي به ج  ( مختلف به چاپ رسيده   
  .است...  تيتر، روتيتر، متن، طرح، عكس و  شاملدهد كه يك متن را تشكيل مي

  ، نمونهگيري جامعة آماري، روش نمونه
  نـشريه خـانوادگي بـا عنـوان        هاي منتشر شده چهـار      شماره تمامي جامعة آماري اين تحقيق   

اين نشريات بـه    .  است 90 در طول سال   خانواده سبز  و   كانون خانواده ،  هفضيلت خانواد ،  خانواده
 را يـدك    “خـانواده ”پسند خـانوادگي هـستند و عنـوان          اين دليل انتخاب شدند كه نشريات عامه      

  .زمان انجام اين پژوهش بودترين سال به   به اين دليل انتخاب شد كه نزديك90 سال .كشند مي
گيـري واحـد بـراي همـة         نامه هستند و از يك روش نمونه       هفتهها دو    هر كدام از اين نشريه    

  .ها استفاده شده است آن
 گيـري  نمونـه  ةشيو از آماري ةجامع در پژوهش مورد هاي نمونه تعيين در اين پژوهش براي   

   .شده است استفاده بندي شده تصادفي طبقه نوع از احتمالي
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 هـاي  زيرگـروه  به آن طريق از كه است فرايندي شده بندي اليه يا مطبق تصادفي گيري نمونه
 يابيم، مي دست دارد وجود جامعه در آنچه از بخشي عنوان به شده انتخاب هاي طبقه به يا واقعي

 از يـك  هر كه كند حاصل اطمينان است مند عالقه محقق كه شود مي استفاده زماني روش اين از
  )119: 1381 ببي،(. دارد حضور نمونه در جامعه، در موجود هاي طبقه

يـك شـماره بـه تـصادف        هاي منتشر شده از هر نشريه در هر فـصل سـال،               از تمام شماره  
 نمونـة آمـاري     90 شماره از نشريات خانواده منتشر شده در سال          16 به اين ترتيب     ،انتخاب شد 

  .دهد اين تحقيق را تشكيل مي
ويليام ”تماد از ضريبي كه      در اين تحقيق براي محاسبة ضريب قابليت اع        .پايايي و اعتبار تحقيق   

از آنجايي كه ضريب قابليـت اعتمـاد        .  براي مقياس اسمي ارائه كرده است، استفاده شد        “اسكات
ها احتمال دخل و تـصرف ذهنيـات كدگـذار وجـود             شود كه در آن    براي متغيرهايي محاسبه مي   

مورد كدگذاري   اول، پنج متغير پيچيده،      ةانجام كدگذاري مرحل  دارد، در پژوهش حاضر  پس از        
ضـريب  . ها به وسيلة فرمول اسكات به دست آمد         و ضريب قابليت اعتماد آن     مجدد قرار گرفتند  

الگـوي  ، متغيـر  86/0 :هـاي خـانواده    متغير مؤلفـه   :به دست آمده براي متغيرها به اين ترتيب بود        
 ،77/0: )گيرنـده در خـانواده     به لحاظ قـدرت عـضو تـصميم       ( ، متغير نوع خانواده   78/0 :خانواده

  .75/0:  و متغير عضو برجسته در مطلب،80/0: متغير كاركرد خانواده
 متغيرهايي كه مورد كدگـذاري مجـدد قـرار گرفتنـد داراي ضـريب               تماميبا توجه به اينكه     

توان گفت كه تحقيق داراي پايايي الزم بوده و نتايج قابل تعمـيم               هستند مي  75/0پايايي بيش از    
  .به كل جامعة آماري هست

 زيرا چند تن از متخصصان دستورالعمل كدگذاري را         ؛اين تحقيق داراي اعتبار صوري است     
اند و از آنجا كه متغيرهاي اين تحقيق مستخرج از ادبيات و مباني نظري است بنابراين  تأييد كرده

  .تحقيق از اعتبار سازه نيز برخوردار است
هية دسـتورالعمل كدگـذاري، محتـواي هـر          در اين پژوهش پس از ت      .ها روش تجزيه و تحليل داده    

سـپس اطالعـات ثبـت شـده از طريـق           . مطلب بر اساس دستورالعمل حاوي متغير، كدگذاري شـد        
هـا   هاي آماري، توصيف و تحليل داده       مورد پردازش قرار گرفت و با استفاده از تكنيك         spssافزار   نرم

  .استفاده شددو  بعدي و آزمون خي بعدي و دو به اين منظور از جداول توزيع فراواني يك. شدانجام 
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  هاي پژوهش يافته
  درصد و توزيع فراواني مطالب برحسب نام نشريه  1جدول 

 نام نشريه فراواني درصد

 خانواده 307 0/28

  خانواده سبز 286 1/26

 كانون خانواده 286 1/26

  فضيلت خانواده 218 9/19

  جمع 1097 100
  

درصد يا  28 مطلب كدگذاري شده، بيشترين نسبت يعني        1097 جمع   از 1 با توجه به جدول   
 مطلب مربوط به 218درصد يا 9/19 و كمترين نسبت يعني خانواده مطلب مربوط به نشرية     307

 مطلـب   286 هـر كـدام      خانواده سـبز   و   كانون خانواده هاي   نشريه.  است فضيلت خانواده نشرية  
  .اند هدرصد مطالب را به خود اختصاص داد1/26يعني

 در مطلـب، تفـاوت معنـاداري        “خانواده”آيا بين نشريات مورد بررسي از نظر محور بودن          . 1سؤال  
  وجود دارد؟

   مطلب در“خانواده”بررسي معناداري تفاوت ميان نشريات  مورد بررسي برحسب محور بودن   2جدول 
  نام نشريه

 خانواده  در مطلب“ خانواده”محور بودن 
  خانواده

 سبز 
 كانون

  انوادهخ
   فضيلت
  جمع  خانواده

  247  25  29  56  127  مقدار
  100  1/10  158  7/22  4/51  درصدسطري

محور اصلي مطلب خانواده 
  است

  5/22  5/11  6/12  6/19  4/41  درصدستوني
  850  193  247  230  180  مقدار

  100  7/22  1/29  1/27  2/21  درصدسطري
محور اصلي مطلب خانواده 

  نيست
  5/77  5/88  4/86  4/80  6/58  درصدستوني

  1097  218  286  286  270  مقدار
  100  9/19  1/26  1/26  0/28  درصدسطري

  جمع

  100  100  100  100  100  درصدستوني
  

X2= 130/92      df=3      p< 1%   
  

درصـد اطمينـان    99 با   3 آزادي   ة با توجه به كاي اسكوار به دست آمده در درج          2در جدول   
شريات مورد بررسي از نظر محور بودن خانواده در مطالب تفاوت توان قضاوت كرد كه بين ن    مي

  .معناداري وجود دارد
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 مـورد بـه     850 يـا    درصـد 5/77 مطلب كدگذاري شده بيشترين نسبت يعنـي         1097از جمع   
 مـورد بـه     247 يـا    درصـد 5/22مطالبي اختصاص دارد كه محور اصلي آن خانواده نيست و تنها            

  .لي آن خانواده استمطالبي اختصاص دارد كه محور اص
محور بوده و از ايـن نظـر     خانوادهخانوادهدرصد مطالب نشرية  4/41دهد كه    ها نشان مي   داده

 بـه  فضيلت خـانواده محور در نشرية    كمترين ميزان مطالب خانواده   . بر ساير نشريات برتري دارد    
 .شود درصد مطالب اين نشريه را شامل مي5/11چاپ رسيده كه 

درصد از مطالب خود، خانواده را محور اصلي قـرار داده           6/19  در حدود  بزخانواده س نشرية  
  .درصد از مطالب خانواده محور استفاده كرده است6/13 كانون خانوادهاست و نشرية 

  

  اند؟ پسند خانوادگي چه الگوهايي از خانواده را برجسته كرده نشريات عامه. 2سؤال

  برجسته كردن الگوي خانوادهدرصد و توزيع فراواني مطالب برحسب 3جدول 

 الگوي خانواده فراواني درصد فراواني  درصد معتبر
 اي خانوادة هسته 110 0/10 5/44
 الگوي خاصي مورد نظر نيست 97 8/8 3/39
 خانوادة گسترده 24 2/2 7/9
 سرپرست خانوادة تك  9 8/0 6/3
 ساير 7 6/0 8/2

 جمع 247 5/22 100
 ر آن خانواده نيستمطالبي كه محو 850 5/77 
  جمع كل  1097 100 

 
 110درصد يا 5/44 بيشترين نسبت يعني محور،  مطلب خانواده247، از جمع   3با توجه به جدول   
 مطلـب مربـوط بـه       7 درصد يـا     8/2 و كمترين نسبت يعني      “اي خانوادة هسته ”مطلب مربوط به    

الگـوي خاصـي از     بـه   مـورد    97درصد يا   3/39اين نشريات در    .  الگوهاي خانواده است   “ساير”
  .اند هخانواده توجه نكرد
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  اند؟ كدام كاركردهاي خانواده را  برجسته كردهپسند خانوادگي  نشريات عامه. 3سؤال
  درصد و توزيع فراواني مطالب برحسب توجه به كاركرد خانواده 4 جدول

  كاركرد خانواده فراواني درصد درصد معتبر
 عطوفت و همراهي 77 0/7 2/31
 حمايت و مراقبت  56 1/5 7/22

 تأمين اقتصادي  38 5/3 4/15

  پذيري جامعه 28  6/2 3/11
 توليد مثل 19 7/1 7/7

 كاركردهاي كلي خانواده 14 3/1 7/5

 تنظيم رفتار جنسي 10 9/0 0/4

 تأمين پايگاه اجتماعي 5 5/0 0/2

 جمع 247 5/22 100

 مطالبي كه محور آن خانواده نيست 850 5/77 

 جمع كل 1097 100 
 

درصد يـا   2/31، بيشترين نسبت يعني   محور  مطلب خانواده  247، از جمع    4با توجه به جدول   
 بـا   “حمايـت و مراقبـت    ”كـاركرد   .  اسـت  “عطوفـت و همراهـي    ” مطلب مربوط به كـاركرد       77
 “تـأمين اقتـصادي   ” مـورد در مرتبـة بعـدي قـرار دارد و پـس از آن كـاركرد                   56درصد يا   7/22
 مطلب  5درصد يا   2كمترين نسبت يعني  .  مورد را به خود اختصاص داده است       38يا  درصد  4/15

  .مربوط به  كاركرد تأمين پايگاه اجتماعي است
  

  اند؟ عد از ابعاد خانواده را برجسته كردهكدام بپسند خانوادگي  نشريات عامه. 4سؤال 
 نوادهدرصد و توزيع فراواني مطالب برحسب برجسته كردن ابعاد خا  5 جدول

 ابعاد خانواده  فراواني  درصد فراواني  درصد معتبر
 بعد اخالقيُ 151 7/13 1/61
  روانيبعد  64 8/5 9/25
5/8 9/1 21 عد جسمانيب 
5/4 1  11 عد اقتصاديب 

  جمع 247 5/22 100
 مطالبي كه محور آن خانواده نيست  850 5/77 
 جمع كل 1097 100 

 يـا  درصد6/61محور  بيشترين نسبت يعني   مطلب خانواده 247، از جمع    5با توجه به جدول   
 بــا “ روانــيعــدب”خــانواده را برجــسته كــرده اســت و بعــد از آن  “عــد اخالقــيب” مطلــب 151

 مطلـب   11 يا   درصد5/4كمترين نسبت يعني    .  مطلب در رتبة بعدي قرار دارد      64 يا   درصد9/25
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 “ جـسماني  عـد ب” مـورد نيـز      21الـب يـا      مط درصد5/8.  خانواده است  “ اقتصادي عدب”مربوط به   
  .خانواده را برجسته كرده است

  

  شود؟ ، كدام عضو خانواده برجسته ميپسند خانوادگي در مطالب مربوط به خانواده در نشريات عامه .5سؤال
  خانواده در مطلبةدرصد و توزيع فراواني مطالب برحسب عضو برجست  6جدول 

  سته در مطلبعضو برج فراواني درصد درصد معتبر
  فرزندان  66 6/0 7/26
 همة اعضا 59 4/5 9/23
 همسران 46 2/4 6/18
 مادران 39 6/3 8/15
 والدين 16 5/1 5/6
 سالمندان 11 1/0  5/4
 پدران 10 9/0 4/0

 جمع  247 5/22  100
 مطالبي كه خانواده محور آن نيست 850 5/77 
 جمع كل 1097  100 

  
 66درصـد يـا   7/26محور، بيشترين نسبت يعني      مطلب خانواده  247ع  ، از جم  6با توجه به جدول   

اند   برجسته شده“همة اعضا” مورد، 59درصد يا 9/23است پس از آن در  “فرزندان”مطلب مربوط به 
  .  است“پدران” مطلب مربوط به 10 درصد يا 4و كمترين نسبت يعني

  

 كـدام نـوع خـانواده،       رت در بـين اعـضا،      به لحـاظ روابـط قـد       پسند خانوادگي  در نشريات عامه   .6سؤال
  بندي شده است؟ چارچوب
 )بين اعضاي خانواده به لحاظ روابط قدرت در( بندي خانواده درصد و توزيع فراواني مطالب برحسب چارچوب 7جدول 

 )به لحاظ روابط قدرت در بين اعضاي خانواده( چارچوب خانواده فراواني درصد فراواني  درصد معتبر
 مشاركتي 48 4/4 4/19
 پدرساالر 15 4/1  6/1
 مادرساالر 5 5/0  2/0
 فرزند ساالر 2 2/0 8/0
  مطرح نشده 177 1/16  7/71

 جمع 247  5/22  100
 مطالبي كه محور آن خانواده نيست 850 5/77 
 جمع كل 1097 100 

 درصد7/71 در بيشترين نسبت يعني      محور  مطلب خانواده  247 از جمع    ،7با توجه به جدول   
 مطلب اصالً بحث روابط قدرت در خانواده مطرح نشده اسـت و كمتـرين نـسبت     177موارد يا   

خـانوادة  ” مطلب هم    48درصد يا   4/19.  است “فرزندساالر” مطلب مربوط به     2درصد يا   .8يعني  
  .اند  را مورد توجه قرار داده“مشاركتي
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  ي تفاوت معناداري وجود دارد؟پسند خانوادگ آيا از نظر كاركرد مطلب بين نشريات عامه. 7سؤال 
  مقايسه كاركرد مطلب در نشريات مورد بررسي  8جدول 
 نام نشريه

 جمع  فضيلت خانواده  خانواده كانون سبز خانواده خانواده  كاركرد

  263  78 50 88 47  مقدار
  رساني اطالع  100  7/29  19/0 5/33 9/17  درصد سطري
  24/0  8/35  5/17  8/30  3/15  درصد ستوني

  103  20  20  12 51  مقدار
  موزشآ  100  4/19  4/19  7/11  5/49  درصد سطري
  4/9  2/9  7/0  2/4  6/16  درصد ستوني

 459 81 124 131 123 مقدار

  سرگرمي  100  6/17  27  5/28  8/26  درصد سطري
  8/41  2/37  4/43  8/45  1/40  درصد ستوني

  215 26 85 34 70  مقدار

  انتقال فرهنگ  100  1/12  5/39  8/15  6/32  درصد سطري

  6/19  9/11  7/29  9/11  8/22  درصد ستوني

 44 11 7 17 9  مقدار

  تبليغي  100  25  9/15  6/38  5/20  درصد سطري

  4/0  5/0  4/2  9/5  9/2  درصد ستوني

 13 2 0 4 7  مقدار

  ساير  100  4/15  0  8/30  8/53  درصد سطري

  2/1  9/0  0  4/1  3/2  درصد ستوني

 1097 218 286 286 307  مقدار

  جمع  100  9/19  1/26  1/26  0/28  درصد سطري

  100  100  100  100  100  درصد ستوني
  

X2= 6/106           df = 15        p< 1%  
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درصـد  99 بـا  15 آزادي ةدر درجـ  6/106 با توجه به كاي اسكوار محاسبه شـده بـه ميـزان   
داري  كرد مطلب تفـاوت معنـي     توان گفت كه بين نشريات مورد بررسي به لحاظ كار          اطمينان مي 
  .وجود دارد
. دهـد   توزيع فراوني مطالب نشريات مورد بررسي را بر حـسب كـاركرد نـشان مـي       8جدول

در (  اسـت  “سـرگرمي ”درصد مربوط به كاركرد     8/41بيشترين نسبت يعني    دهد   ها نشان مي   يافته
مطلبي كـه هـدف     ها و هر     ها، هوش و سرگرمي، برخي داستان      اين پژوهش مطالبي مانند جدول    

و پس از آن كـاركرد      ) فرض شده است   “سرگرمي”سرگرم كردن مخاطب را دارد، داراي كاركرد      
 بـا   “فرهنـگ  انتقـال ”كـاركرد   . درصد در مرتبة بعدي قرار دارد     24 مورد يا    263 با   “رساني اطالع”

  .درصد، در مرتبة بعدي قرار دارد6/19 مورد يا 215
  .از اين نشريات را از كاركرد مورد بررسي قرار دادتوان مطالب هريك  از سويي ديگر مي

درصد بيـشتر از نـشريات ديگـر        8/35با  فضيلت خانواده   دهد نشرية    درصد ستوني نشان مي   
درصـد كمتـر از نـشريات ديگـر كـاركرد           3/15 بـا    خـانواده رساني دارد و نـشرية       كاركرد اطالع 

  .رساني دارد اطالع
 حـالي  ساير نشريات به كاركرد آموزش پرداخته اسـت در  درصد بيشتر از    6/16 با   خانوادهنشرية  

نـشرية   .كـاركرد پرداختـه اسـت     ايـن   درصد كمتر از نشريات ديگر به       2/4 با   خانواده سبز كه نشرية    
درصد بيشتر از ساير نشريات مطالب با كاركرد سرگرمي چـاپ كـرده اسـت و                8/45 با   خانواده سبز 

  . ساير نشريات به اين كاركرد پرداخته استدرصد كمتر از2/37 با فضيلت خانوادهنشرية 
درصد بيشتر از ديگر نشريات به كـاركرد انتقـال فرهنـگ پرداختـه            7/29 با   كانون خانواده نشرية  

كـاركرد  ايـن   درصد مطلب بـا     9/11 هر دو با     فضيلت خانواده و   خانواده سبز هاي   است و نشريه  
  .اند  توجه كردهآنكمتر از نشريات ديگر به 
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  تفاوت معناداري وجود دارد؟ ، بين نشريات مورد بررسي خانوادههاي يا از نظر توجه به مؤلفهآ. 8سؤال 
  هاي خانواده مقايسه نشريات مورد بررسي از نظر توجه به مؤلفه 9جدول 

 
 نام نشريه

 جمع  فضيلت خانواده  خانواده كانون سبز خانواده خانواده  مؤلفة خانواده

  60  7 10 21 22  مقدار
  تشكيل خانواده  100  7/11  7/16 35 7/36  درصد سطري
  3/24  28/0  6/25  5/37  3/17  درصد ستوني

  173  17  25  34 97  مقدار
  ادارة خانواده  100  8/9  5/14  7/19  1/56  درصد سطري
  70  68  1/64  7/60  4/76  درصد ستوني

  14  1  4  1  8 مقدار
  گسست خانواده  100  1/7  6/28  1/7  1/57  درصد سطري

  7/5  4/0  3/10  8/1  3/6  ستونيدرصد 

  247  25  39  56  127  مقدار

  جمع  100  1/10  8/15  7/22  4/51  درصد سطري

  100  100  100  100  100  درصد ستوني

X
2= 516/11    df=6    sig: 74%    p> 5%  

دهد كه بين نشريات مورد بررسي از نظـر   ر در جدول فوق نشان مي انتايج آزمون كاي اسكو   
  .داري وجود ندارد ي خانواده تفاوت معنيها توجه به مؤلفه

درصـد  70محور، بيشترين نسبت يعني    خانواده مطلب247دهد كه از جمع    جدول فوق نشان مي   
 را مورد   “طالق” مورد، مسئلة    14درصد يا   7/5شود و    مربوط مي  “ادارة خانواده  ” مورد به  173يا  

  .اند  توجه كرده“يل خانوادهتشك”درصد مطالب هم به مسئلة 3/24. اند توجه قرار داده

  گيري نتيجه
كـه ايـن      در حـالي   ؛درصد از مطالب اين نشريات محور اصلي موضوع خانواده اسـت          5/22تنها در   

بايد سهم بيشتري از مطالب خود را به موضوع خانواده اختـصاص            نشريات، نشريات خانواده هستند و      
به اين ترتيب كـه نـشرية       دارد   معناداري وجود    البته از اين نظر بين نشريات مورد بررسي تفاوت        . دهند

  .دن كمتر از ساير نشريات مطالب خانواده محور دارفضيلت خانواده بيشتر و نشرية خانواده
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اي را بيـشتر از سـاير الگوهـاي           خانوادة هسته  ،دهد اين نشريات   هاي پژوهش نشان مي    يافته
البداهه تعريفي   اگر از مردم بخواهيم كه في     نظران،    به تعبير برخي صاحب    .اند دادهخانواده بازتاب   

الگـويي كـه    . تر اسـت   اي نزديك  از خانواده ارائه دهند اين تعريف غالباً به الگوي خانوادة هسته          
يات قابل توجهي را از زندگي روزمره حذف كند؛ الگويي كه در آن مواردي ماننـد                ئتواند جز  مي
بنابراين الزم است كه اين نـشريات  . ي نداردها، جاي سرپرست بودن، طالق و بسياري تفاوت    تك

به الگوهاي ديگري از خانواده نيز كه در جامعة ايـران داراي پايگـاه اجتمـاعي اسـت، همچـون                    
  .توجه نشان دهند... سرپرست و  الگوي خانوادة گسترده، خانوادة تك

واقعيـت و    بلكه سـازندة     ؛دهند ها واقعيت را انعكاس نمي      رسانه ،بندي طبق نظرية چارچوب  
ها ابتدا با تمركز بر موضوعاتي خاص         رسانه ،بندي برپاية نظرية چارچوب  . دهندة آن هستند   شكل
هـا بـا     مطابق اين نظريه، رسـانه    . دهند هايي خاص قرار مي     ها را برجسته كرده و در چارچوب        آن

سـازي   كنند تا مفهوم    مخاطبان فراهم مي   بندي رويدادها ساختارشناختي مشخصي براي     چارچوب
اين نشريات نيز با توجه به موضوع  . ها باشد  و درك واقعيت توسط مخاطب بر اساس چارچوب       

بـه  . دهنـد  اي بازتـاب مـي     خانواده و برجسته كردن آن، خانواده را در چارچوب خانوادة هـسته           
سازي  گذارند و با برجسته    عبارتي مطالب اين نشريات در درك خانواده توسط مخاطبان تأثير مي          

انديـشند آن را در قالـب    شوند تا افراد هنگـامي كـه بـه خـانواده مـي              اي باعث مي   ادة هسته خانو
  .اي مجسم كنند خانوادة هسته

هـا كـه وظيفـة       ها و روابط خانوادگي صورت گرفته است و رسـانه          امروزه تغييراتي در نقش   
 كـه خـانوادة     دهنـد آگاهي دادن به مخاطبان خود را بر عهده دارند بايد اين آگاهي را به افـراد ب                

 مـشاركتي   عبارتي بايد خانوادة    امروز خانوادة منسجمي است و همة اعضا در آن نقش دارند؛ به           
 اين نشريات از نظر نوع خـانواده      . را مورد توجه قرار دهند و نگرش برابرخواهانه را رواج دهند          

خانواده را مطـرح  درصد از مطالب مربوط به خانواده، نوع 7/71 در )روابط قدرت در بين اعضا  (
بوط به خانواده، خانوادة مـشاركتي را مـورد توجـه           درصد از مطالب مر   4/19اند و تنها در      نكرده

شود اين نشريات به اين مسئله توجه بيشتري داشته باشند و در مطالـب               پيشنهاد مي . اند قرار داده 
  .خود خانوادة مشاركتي را بيشتر مورد توجه قرار دهند

تواند بقاي آن را در جوامع صـنعتي         ترين كاركرد خانواده كه مي     ظران، مهم ن به اعتقاد صاحب  
ترين روابط شخـصي      بخش  رضايت ،تضمين كند عطوفت و همراهي است و معموالً افراد        امروز  

اين نشريات كاركرد عطوفت و همراهـي را بـيش از سـاير             . يابند خود را در اعضاي خانواده مي     
  .اند و اين امر از نكات مثبت اين نشريات است قرار دادهكاركردهاي خانواده مورد توجه 

محور ايـن نـشريات      مطالب خانواده ها، فرزندان بيشتر از ساير اعضاي خانواده در          طبق يافته 
سـازي   محور اين نشريات كمترين توجه نسبت بـه برجـسته           در مطالب خانواده   .اند برجسته شده 

 برجـسته   “پـدران ”طالـب مربـوط بـه خـانواده،         درصد م 4 و فقط در     خورد به چشم مي   “پدران”
همچنـين، در   .  توجه كننـد   “پدر”الزم است اين نشريات در مطالب خود بيشتر به نقش           . اند  شده



 

 

45 

انو
ه خ

يگا
جا

امه
ت ع

ريا
 نش

 در
اده

 
  و
گي

واد
 خا

سند
پ

...
 

 هم كـم بـوده و ايـن نـشريات در            مطالب مربوط به خانواده در اين نشريات، توجه به سالمندان         
كـه سـالمندان بـه       اند در حالي    كرده درصد از مطالب مربوط به خانواده، سالمندان را برجسته        5/4

گاه معنوي خانواده بايد در ايـن نـشريات بيـشتر مـورد              عنوان مظهر تجربه و پختگي و نيز تكيه       
  . توجه قرار گيرند

ادارة ”درصد از مطالب مربوط به خانواده       70 حاكي است، اين نشريات در       هاي پژوهش  يافته
 ايـن نـشريات بـه      مربوط به خـانواده در    ر مطالب   تبيشاند يعني     را مورد توجه قرار داده     “خانواده

هاي مشاهده شده بـين نـشريات مـورد بررسـي از نظـر               تفاوت. شود ، مربوط مي  “ادارة خانواده ”
دهد اين نشريات     و اين نكته نشان مي     هاي خانواده به لحاظ آماري معنادار نيست       توجه به مؤلفه  

  .كنند كنند و كمابيش مشابه هم عمل مي اي پيروي مي در اين زمينه از الگوي نانوشته
هاي ايراني    طالق در خانواده  . هاي تغيير در خانوادة ايراني، افزايش طالق است        يكي از نشانه  
هـاي ايـن پـژوهش،     مطـابق يافتـه  . هاي اخير روند رو به رشدي داشـته اسـت        در مقايسه با دهه   

 “گسست خانواده ”جه را به مؤلفة      بررسي در مطالب مربوط به خانواده كمترين تو        نشريات مورد 
رود به اين مؤلفه توجه      به افزايش طالق، از اين نشريات انتظار مي       كه با توجه     درحالي. اند    داشته

  .بيشتري داشته باشند
برخالف تصور رايج كه اين نشريات هدفشان فقـط سـرگرمي مخاطـب اسـت، نتـايج ايـن                   

پـسند خـانوادگي عـالوه بـر سـرگرمي           امهدهد كه بيشترين كاركرد نشريات ع      پژوهش نشان مي  
هـاي مخاطبـان     فرهنگ است؛ يعني اين نشريات به افزايش آگـاهي         رساني و انتقال   كاركرد اطالع 
  .كنند خود كمك مي

.  نزديك اسـت   “نشرية خانوادگي ” بيشتر به يك     خانوادهاز بين نشريات مورد بررسي نشرية       
  .ه ساير نشريات داردمحور را نسبت ب چرا كه بيشترين مطالب خانواده

 را بيشتر از ساير الگوهاي خـانواده        “اي خانوادة هسته ”طور كه اشاره شد، اين نشريات        همان
 “خـانوادة گـسترده   ”درصد مطالب خانواده محور خـود بـه         10اند و تنها در حدود       برجسته كرده 

انـد؛   برجسته شده درصد از مطالب خانواده محور اين نشريات        5/4اند؛ سالمندان تنها در      پرداخته
با در نظر گرفتن بافت فرهنگي . توان نتيجه گرفت اين نشريات به سالمندان توجه كمي دارند   مي

پيشنهاد . اي خيلي قابل توجيه نيست     توجهي به سالمندان و تبليغ خانوادة هسته       جامعة ايراني، بي  
 گـسترده را در     اندركاران اين نـشريات مطالـب مربـوط بـه سـالمندان و خـانوادة               شود دست  مي

  . نشريات خود افزايش دهند
بيني و تعبيرخواب رشد عقالنيت      توانند با كاهش مطالب غيرعلمي مانند فال       اين نشريات مي  

مخاطبان را هدف قرار دهند؛ همچنين قادرند به عنوان يك ميـانجي، از يـك سـو، بـا انعكـاس                     
ها را بـه مـسئوالن انتقـال دهنـد تـا             ادههاي خانو  هها، خواست  بينانة مسائل و نيازهاي خانواده     واقع

ها بر اين مسائل تمركز بيشتري داشته باشند و از سوي ديگر بـا ارتقـاي                 ريزي مسئوالن دربرنامه 
  .ها را معقول كنند عقالنيت در نگرش، ارزيابي و تحليل مسائل، نيازها و مطالبات خانواده
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