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 و طرح مسئله مقدمه

 خـانواده  موقعيـت  راه از ،نخست: گذارد مي اثر جامعه اقتصاد بر عمده از دو راه خانواده
 .فرزنـدان  تربيـت  سپس، از راه و اقتصادي نظامدر  مصرف و توليد اوليه واحد عنوان به

 امـور  به نگرش طرزنيز  و رفتاري لگوهايا و فرهنگ به لحاظ ها خانواده اگر از اين رو،
 در مصـرف  و توليـد  كـار،  فرهنگ پيشرفتكه با  گفت توان مي كنند، پيشرفت اقتصادي

 كـه  اسـت  دليـل  همـين  بـه  .؛ پيشرفت اقتصادي جامعه نيز شتاب خواهد گرفـت كشور
 .دانست جوامع اقتصادي زندگي بنيانبايد  را خانواده

 و مشـكالت  بـا  اخيـر،  دهه چند اقتصادي هاي شرفتدر كنار پي ايران، كنوني جامعه
هاسـت   هاي استكباري غرب كـه سـال   روست؛ ازجمله تحريم روبه گوناگوني هاي چالش

 اسـت  هـايي  آسيب جمله از اقتصادي، مبادالت قطع و تحريمكشور را درگير كرده است. 
 انـد تو مـي حتـي   مواقـع  برخـي در  و شـود  مـي  اقتصادي مبادالت و ها فرصت متوجه كه

 ابـزاري  اقتصـادي،  تحـريم . آورد  بـار  به جدي هاي زيان ،كم دست يا كند فلج را اقتصاد
   .)21، ص 1995 ،2كورتريچ و 1لوپز( است سياسي مقاصد و اهداف به دستيابي براي

 بـه  امريكـا   سفارت تصرف و 1357 ماه بهمن در ايران اسالمي انقالب پيروزيپس از 
 ايـاالت  ،كارتر جيمي جمهوري  رياست زمان دراولين بار  ،امام خط پيرو دانشجويان دست
اسـتفاده كـرد؛ ابـزار فشـاري كـه تـاكنون نيـز بارهـا بـا           ايـران تحريم عليه  ابزاراز  متحده
شـده اسـت. نمونـه بـارز ايـن       بـرده  كـار  بـه ايـران   مورد درمتنوع و جديدي  هاي تحريم
 اسـتعماري  هاي تحريم با ايران ردمم درگيري بر عالوهها، تحريم اقتصادي است. اما  تحريم
 .  رواج يافته است جامعه در سطح نيز گرايي و تجمل گرايي مصرف نوعي غرب،

دهـد؛   مـي  اختصاص خود به غيرضروري اقالم را ما مصرف از بسياري حجم امروزه
 ،آن ادامه و نيست مناسبي الگوي موجود، مصرف الگويتوان گفت كه  به اين ترتيب مي

 مصـرف  بـر اسـاس آمـار    ،نمونه براي. داشت نخواهد كشور اقتصاد ابودين جز مدياپي
 ده برابر ايران اسـت.  معادل جميعت با كشوري در انرژي مصرف با برابر ايران در انرژي

 صادركننده انرژي بـه  كشور از 1404 سال از پيش تا را ايران ادامه، صورت در روند اين
 )  68، ص 1388 نائيني، زاده تقي و جعفرزاده( خواهد كرد تبديل انرژي كننده وارد كشور
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زنـد، تبليغـات    گرايـي جامعـه دامـن مـي     در اين ميان، يكي از عواملي كه به مصرف
 ذهـن  بـر  تـأثير  و تبليغـاتي  و بازاريـابي  ابزارهاي از استفاده با ها شركتبازرگاني است. 

 و نگـري  آينـده  كـه  ندرسان اي از اهميت مي به درجه را خود توليدات به نيازمندي انسان،
 از كارافتـادگي،  بيكاري، بيماري، به مربوط حوادث منفي آثار از پيشگيري براي انداز پس

 گيـرد  مي قرار مصرف كاالها و خدمات معين به نيازمندي تأثير تحت ،...  و بازنشستگي
 افـت دري يا اقساطي خريد شود؛ بلكه افراد با مي حذف ،انداز پس تنها نهبه اين ترتيب،  و

 كننـد  مـي  برداشـت  نيـز خـود   آينـده  درآمـدهاي  از حتـي  ،عملدر  كاال خريد براي وام
 .)55، ص 1374(رزاقي، 

 خـدمات معينـي پديـدار    و كاالهـا  مصرف به نياز ايجاد با ابتدا ،گرايي مصرف يندافر
 ايـن نيـاز در   نشـدن  بـرآورده  كـه  داخلـي  موجـود  واقعيت به توجه با سپس و شود مي

ـ  مـي  حـاكم  هـا  خـانواده ايـن   بـر را  رواني آشفتگي ست،ها وادهبسياري از خان . ايـن  دكن
گرايـي در   شود كه مصـرف  و سبب مي دهد آشفتگي، خود سرمايه اجتماعي را كاهش مي

 .  تلقي شود اجتماعي آسيب ها، نوعي خانواده
 هـا  اندوختـه  صـرف  و نيازهاي اساسي خـود  به توجه از را ها خانواده گرايي، مصرف

 خـود بـه رنـج    غيرضـروري  نيازهاي تأمين براي را آنها و دارد مي باز آينده نساخت براي
 احساس همبستگي افراد و عالقه از گرايي، مصرف روحيه گسترش با همچنين. افكند مي

 حتي گاه حسادت و دشمني، و توجهي بي ،بيگانگي و شود مي كاسته يكديگر به خانواده
 امن براي افراد بـه شـمار   پناهگاهي كه خانواده ،نتيجه در. يابد مي گسترش آنان ميان در
 كـانون  از هم گسيختگي و نـاامني  و دهد مي دست از را خود جايگاه تدريج، به رود، مي

 .آورد مي فراهم افراد رواني اختالل براي را زمينه و گيرد مي فرا را آنان
 و خـانواده  افـراد  توقـع  رفتن باال گرايي، مصرف شوم مدهاياپي ازعالوه بر موارد مزبور، 

 لـوازم  لبـاس،  به ها خانم ،ميان اعضاست. به طور معمول در تزلزل و اختالف بروز آن، پي در
 اگـر  كـه  دارنـد  اي ويـژه  حساسـيت  و توجـه  ،بردن  هديه و ها مهماني برگزاري خانه،تزئيني 
 ).133كند (همان، ص  مي نگراني و پريشاني دچار آنها را نشود، مهار و تعديل

 لطمـه  ايـران  جامعـه  بـه  حـالي  در ،گرايي مصرف و تحريمتوان گفت  موع ميدر مج
 و كـار  فرهنـگ  گرايي در ايـن جامعـه،   عالوه بر رواج مصرف كه كند مي وارد اقتصادي

 فرزنـدان  از ايـن رو،  و نيسـت  خوشـايندي  وضـعيت  در نيـز  اقتصـادي  مشـروع  تالش



44 v 1393 تابستان/  )78(پياپي  2م/ شماره يك و هاي ارتباطي/ سال بيست پژوهش 

. دارنـد  مصـرفي  نقـش  هـا  وادهخان در بيشتر اقتصادي، مناسب تربيت جاي به ها خانواده
 .كند مي طلب را ها خانواده اقتصاد به جدي توجه مزبور وضعيت

 ضرورت و اهميت پژوهش

 بخـش . انـد  شدهتبديل  مردم زندگي از ناپذير جدايي بخشي ، بهكنوني دوران در ها رسانه
 تـا  هـا آن تـأثير  و نفـوذ  و شود مي انجام ها رسانه طريق از ها نسل پذيري جامعه از عظيمي

 اولويـت  هـا  رسـانه  ،ارتبـاطي  پـردازان  نظريه از برخيبه اعتقاد  كه استپيش رفته  جايي
 ندهنـد،  يـاد  مـا  به را كردن فكر چگونه اگر و كنند مي تعيين را ما رفتاري حتي و ذهني

 .)25، ص 1389 ساعي،( آموزند مي ما به ،كنيم فكر چيزي چه به كهرا  اين
 سـاز  شخصـيت  عوامـل  رديـف  در را »جمعي هاي سانهر« اجتماعي، علوم دانشمندان

 را اجتمـاعي  هنجارهـاي  تواننـد  مـي  جمعـي  هـاي  رسانه كه باورند اين بر و اند داده قرار
 ژان تعبيـر  بـه ) 112، ص 1372 ،توسلي و فاضلكوئن، ترجمه ( ندكن تضعيف يا تقويت
 و الگوهـا  شـدن  يكسـان  و فرهنگـي  تسـطيح  بـه  توانند مي جمعي ارتباط وسايل ،1كازنو

 .)155ص ، 1384، ترجمه ساروخاني و محسني( كنند شاياني كمك ها انديشه
 مهـم  بسـيار  عوامـل  از يكي دارند، كه ييها و قابليت ها توانمندي به توجه با ها رسانه

 بـا  قادرنـد  رونـد چـرا كـه    به شمار مـي  ملّي معيارهاي و باورها ها، ارزش دگرگونيدر 
 رفتـار  و دهند شكل را جامعه يك هاي مردم انديشه شده، رلكنت و دقيق هاي ريزي برنامه

 كـه  امـروز  دنيـاي  در امـر  ايـن  دلخواه خود پيش ببرند. يسو و سمت بر اساس را آنان
 بـه  چهـره  و عـاطفي  روابـط  و انـد  داده ثانويه هاي گروه به را خود جاي اوليه هاي گروه
 قـرار  تـأثير  تحـت  پـيش  زا بـيش را  مـردم  و اسـت  ملموس بسيار اند، باخته رنگ چهره

 شـود  مـي  آن گردانندگان و صاحبان و ها رسانه مسئوليت شدن سنگين موجب دهد و مي
 .)65 ، ص1383ساروخاني،(

توان بـه   در كنار تأثيري كه رسانه بر آحاد جامعه دارد، تأثير آن را بر نهاد خانواده مي
 مند و قابل تأمل بيشتر دانست. صورت ويژه، نظام

 نقـش  آن، كاركاردهـاي  و خـانواده  به مربوط مسائل و ها موضوع به مند منظا نگرش در
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. گرفـت  ناديـده  تـوان  نمـي  را تلويزيـون  همـه  از تـر  مهـم  و ها رسانه مانند موازي نهادهاي
 جايگـاهي  و نقش كه به لحاظ است بشري جامعه در رسانه فراگيرترين امروزه، تلويزيون،

 تغييـرات  خانواده، به تلويزيون ورود با. شود مي تلقي آنها از عضوي دارد، ها خانواده در كه
 شـبانه  اييگردهمـ  بيشـتر  ايجاد شده است چنـان كـه   خانواده افراد رفتاري شيوه در معيني

   .)53 ، ص1381 ،اعزازي( است  آن هاي برنامه براي و تلويزيون دور به خانواده
 هنگام تبيـين و  ،ماعياجت علوم پژوهشگران و ارتباطات علوم صاحبنظران از بسياري

 كـه  انـد  كرده قلمداد خانواده اعضاي از يكي را آن خانواده، در تلويزيون جايگاه بررسي
 اعضـاي . اسـت  محسـوس ، به خـوبي ملمـوس و   آن به خانواده اعضاي ديگر وابستگي
 اوقـات فراغـت،   گـذران . دارنـد  تعامـل  هم تلويزيون با يكديگر با تعامل ضمن خانواده

 بـراي  موضـوعي  يـافتن  يـابي،  همدم برانگيختگي، به نياز گاه و امشآر كسب سرگرمي،
 تماشـاي  داليـل  تـرين  مهـم  از اطالعـات  و اخبـار  كسـب  و مشـكالت  از فـرار  گفتگو،

 ).70، ص 1391، احمدي و ندريبا رضايي( شود مي برشمرده ها خانواده در تلويزيون
هاي ايرانـي   ذار بر خانوادههاي تأثيرگ ترين رسانه در همين راستا، امروزه يكي از مهم

 سيما دانست. و توان رسانه صدا را مي
هاي رايگان و در دسترس بودن بـراي تمـام مـردم كشـور،      سيما به دليل برنامه و صدا

هـاي صـوتي و تصـويري، امكـان      فراگيرترين رسانه ايران است كه با توجه بـه قابليـت  
 خاطبان دارد.تأثيرگذاري قابل توجهي بر انديشه، گرايش و رفتار م

 در خـانواده  اقتصـاد  نقـش توجه به موارد ياد شده و بـه طـور خالصـه، نظـر بـه       با
سيما) بر سبك زندگي اقتصـادي   بويژه(  رسانه تأثير همچنين و كشور اقتصادي پيشرفت

 هـاي سـيما   برنامـه  در خـانواده  اقتصـاد  بازنمـايي انجام پژوهش مدوني دربـاره   ،خانوار
 .رسيد ضروري به نظر مي

هـاي اصـلي    يكي از مأموريـت  ،هاي رسانه ملي مطابق با سياستكه شايان ذكر است 
بـا توجـه بـه     ،شبكه دو سيما، در حوزه خانواده تعريف شـده اسـت و از طـرف ديگـر    

متناسب  ،اين شبكهكه  استسال جهاد اقتصادي شايسته  عنوانبه  1390نامگذاري سال 
 در خصـوص چنـين موضـوعي،    . از اين رو،ايدسازي نم برنامهاقدام به شعار سال نيز  با

 .يابد ميپژوهش اهميت و ضرورت مضاعفي 
بـا   ،حاوي مباني نظـري  هايي كتاب ،در موضوعات نزديك به اين پژوهشگفتني است 
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 ؛شده است كه در آنهـا بيشـتر بـه اقتصـاد خـانواده      منتشراي  كتابخانهـ   اسنادي هاي روش
به بازنمـايي  و كمتر اند،  تأثير تلويزيون بر خانواده پرداختهرسانه و رابطه آن با خانواده و يا 

؛ از اين رو، پـژوهش حاضـر بـه    است هاي نمايشي پرداخته شده اقتصاد خانواده در برنامه
هـاي توليـد و پخـش     فـيلم  پردازد و تلـه  هاي نمايشي مي بازنمايي اقتصاد خانواده در برنامه

 كند. عنوان مطالعه موردي، بررسي و تحليل ميرا به  1390شده از شبكه دو سيما در سال 

 اهداف پژوهش

 اند از: با توجه به موارد ياد شده، اهداف جزئي و كاربردي اين پژوهش عبارت
هـاي   فـيلم  در تلـه  »اقتصاد خـانواده «هاي  ميزان و نحوه بازنمايي اهم مقوله ـ سنجش

 .)1390هاي توليد و پخش شده در سال  فيلم (تلهشبكه دو سيما 
(و حتـي سـينما) بـراي رفـع      سيماسازان  به مديران و برنامه هاارائه برخي پيشنهادـ 

  .سازي محصوالت نمايشي از منظر اقتصاد خانواده نواقص احتمالي و بهينه
و همچنـين ارائـه مـدل نظـري و     هاي اقتصـاد خـانواده    ارائه محورها و اهم مقولهـ 

توانـد   ها از منظر اقتصاد خانواده نيز مي نامهعملياتي مربوط براي تحليل محتواي كيفي بر
 شمرده شود. يكي از اهداف اين پژوهش

 مروري بر مباني نظري

اي اين پژوهش، ابتدا به مباني و مباحث نظري مختلفـي در   رشته با توجه به موضوع ميان
شناسـي   شناسي اقتصـادي و جامعـه   جمعي، جامعه شناسي وسايل ارتباط خصوص جامعه

گيـري از برخـي مبـاني     رداخته شده و سپس بر اساس آنها و همچنين بـا بهـره  خانواده پ
 اسالمي مرتبط، چارچوب نظري پژوهش ارائه شده است.

به چگونگي بسيج منابع و امكانات و رفـع   ]علم يا مهارتي است كه[اقتصاد خانواده 
ه از طريـق  پردازد. اعضاي خانواد نيازهاي اقتصادي گوناگون خانواده در سطح جامعه مي

گيرند كه چگونه براي رفع نيازهاي گونـاگون و رو بـه گسـترش     اقتصاد خانواده ياد مي
منـدي را از كـار و    خود، با تالش و هزينه منطقي، بيشـترين نتيجـه مطلـوب و رضـايت    

 .)24، ص 1390(فرزانه، كسب كنندمصرف  يازندگي، توليد 
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 تـا . صـرف خـانواده شـده اسـت    توليد و م در اساسي تغييرات سبب اجتماعي تغييرات
 كـه  بـود ) پدرسـاالر ( خانواده گسترده خانواده، از عمومي تصور نوزدهم، قرن اواسط
 واحـد ( مصـرف  بـراي  توليـدي  فعـاليتي  محور بر و سقف يك زير يكديگر آن با اعضاي
 يعنـي  بـود؛  اصـلي  هدف گسترده، خانواده در اقتصاد. كردند مي زندگي) مصرفي ـ توليدي
ــراي توليــد ــين در). خودكفــايي( مصــرف ب  خــانواده، اقتصــادي عاليــق اي، خــانواده چن
 هـا  خـانواده  اقتصـادي  روابـط  اساس بر همسرگزيني بود، خانواده درون روابط كننده تعيين

شـد.   كـار تلقـي مـي    نيـروي  كسـب  بـراي  راه ترين ساده فرزندآوري، و گرفت مي صورت
 ايـن واحـد قـادر    اندك، اندك. بود مالكيت اساس بر خانواده پدر مطلق حاكميت همچنين

 پـيش  در طـوالني  راهـي  زمان آن تا اما شد، عرضه در بازار براي مصرف بر مازاد توليد به
 بـه طـور دقيـق،    دارنـد،  التين ريشه كه هايي زبان در نيست آور تعجب ترتيب، اين به. بود

 اقتصاد معناي را به اقتصاد فارسي نيز زبان در. است) اقتصاد( اكونومي معناي به داري خانه
 صـنعتي،  انقـالب  عصـر  بـه  ورود و فناوري پيشرفت اند. با به كار برده منزل و تدبير خانه

 هـاي  بـراي تبـديل خـانواده    راه و رفـت  ميـان  از گسـترده  خانواده كاركردهاي از بسياري
 بسـياري از نهادهـا و   صـنعت،  عصـر  بـه  ورود بـا  زيـرا  شـد؛  همـوار  اي هسته به گسترده
 افـراد خـانواده بـراي    و گرفـت  شـكل  گسـترده  خانواده از بيرون در اقتصادي هاي سازمان

 وضـعيت  از را گسترده خانواده كه بود بزرگي عامل و اين رفتند  ها كارخانه اين به كارگري
رئيسي  از نقل به 1376 اعزازي،( كرد تبديل اي هسته خانواده درآورد و به مصرفي توليدي

 .)1391 واناني و عيوضي،
مطابق با نظريه محاكات و رويكرد محاكاتي به هنـر و رسـانه، محصـوالت هنـري و     

اي بازتاب واقعيات موجود هستند ـ يا بايد باشـند ـ در ايـن بازتـاب، دريافـت و        رسانه
تخيل هنرمند تا حدي در انعكاس واقعيات نقش دارد و به عبارت ديگـر، صـافي درك،   

كند  ب را تا حدي با واقعيت موجود متفاوت ميفكر، احساس و تخيل هنرمند، اين بازتا
. اما بر اساس رويكرد بازنمـايي، هنـر و رسـانه    )162، ص 1376ترجمه آشنا،  ،1فيسك(

دهنده ايدئولوژي هسـتند، نـه    دهي ايدئولوژيك به واقعيت، بازتاب با رمزگذاري و جهت
سازي  و مدلهاي كاشت  . نظريه)30، ص 1380ترجمه شفقتي، ،2دالگرن(واقعيت صرف 

                                                      

1. Fiske       2. Dahlgren 
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دهـي بـه فرهنـگ مخاطبـان      نيز تلويزيون را داراي فراگيري و قدرت تأثير باال در شـكل 
. در مجمـوع، بـه نظـر    )390 ، ص1384 ترجمـه دهقـان،   ،2تانكارد و 1سورين(دانند  مي
هـاي تلويزيـوني بـا توجـه بـه اهـداف        هاي شـبكه  رسد كه در تحليل محتواي برنامه مي

هـاي   ها از توليد و پخش برنامه و واقعيات حاكم بر رسـانه  سياسي و فرهنگي اين شبكه
سـازي، بـه    هـاي كاشـت و مـدل    ، الزم است رويكرد بازنمايي و همچنين نظريه امروزي

  عنوان بخشي از مباني نظري انتخاب شوند.

 بختيـاري، (، مصرف خانوار هيچ گاه صفر نيسـت  4كينز 3مطابق با نظريه درآمد مطلق
، در صـورت كـاهش   6دوزنبـري  5ز بر اساس نظريه درآمـد نسـبي  و ني) 159، ص 1384

گيرد. از طرف ديگر، نظريه  درآمد خانوار، كاهش مصرف خانوار به دشواري صورت مي
، نقش مهمي براي درآمد دايمي (هميشـگي) خـانوار در الگـوي    8فريدمن 7درآمد دايمي

ست كه خانوار بايـد  كننده نيز حاكي از آن ا مصرف آنها قايل است. نظريه جديد مصرف
با توجه به محدوديت منابع و تنوع نيازها، بـه دنبـال حداكثرسـازي مطلوبيـت خـود بـا       

 .  )75، ص 1387 شريف،(انتخاب تركيبي بهينه از كاالها و خدمات مورد نياز باشد 
دهد كه خانوار بايـد   تلفيق چهار نظريه اخير درباره مصرف و هزينه خانوار نشان مي

، ميـزان  10و مصرف تجملي 9گرايي هاي خود و پرهيز از مصرف سب هزينهبا مديريت منا
  مصرف را متناسب با كمترين درآمد دايمي خود تنظيم كند.

، درآمد سرپرست خانوار را در دوران كهنسالي، همانند دوران 11نظريه چرخه زندگي
. )80 همـان، ص ( داند ابتدايي زندگي، كم و بيشترين درآمد را مربوط به دوره ميانسالي مي

انــداز و  نگــري اقتصــادي (بيمــه، پــس بــه عبــارت ديگــر، ايــن نظريــه بــه نقــش آينــده
  گذاري) توجه دارد. سرمايه

در سبك زندگي خانوار، الگوي مصرف ـ كه شامل سطح مصرف، تركيـب كاالهـاي    
مصرفي و نحوه مصرف است ـ عالوه بر عوامل اقتصادي (نظير قيمت كاالهـا، خـدمات    

آمد خانوار) تابع عوامل غيراقتصادي و فرهنگي نيز هست. ضمن اينكه اغلب و سطح در
                                                      

1. Saverin         2. Tankard              3. absolute income theory 

4. Keynes         5. relative income theory     6. Dosenbery 

7. permanent income theory                  8. Friedman  

9. consumerism    10. luxury consumption      11. life cycle theory 
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مردم سبك زندگي و الگوي مصرف خود را بر اساس الگوهاي متعـارف جامعـه تنظـيم    
هــاي كاشــت و  و همــان گونــه كــه در نظريــه )16، ص 1389 خوشــنويس،(كننــد  مــي
  ادي دارد.سازي تشريح شد، تلويزيون در ترويج اين الگوها نقش زي مدل

، از معدود نظرياتي است كه به طور مسـتقيم و صـريح   1نظريه جديد اقتصاد خانواده
پردازد. در اين نظريه بـه نقـش توليـدي خـانوار توجـه شـده و از        به اقتصاد خانواده مي

خانواده به عنوان كارگاه كوچك توليدي نام بـرده شـده اسـت. همچنـين نقـش تعامـل       
 هاي اقتصـادي خـانواده نيـز مطـرح شـده اسـت       گيري هتدروني اعضاي خانواده در ج

 .)75ص  ،1379 طائي، و فرجي دانا(
در مباني اسالمي نيز تالش براي كسب درآمد حالل و نيز توجه بـه امـور خيريـه و    
انفاق مورد توجه بسيار است. همچنين مطابق با ايـن مبـاني، برخـي درآمـدها مشـمول      

 شوند. خيريه و شرعي ميوجوهات شرعي به منظور مصرف در امور 

 بندي اقتصاد خانواده مقوله

هـا و   اهـم مقولـه   و اقتصاد خانواده، تشريحدر ادامه، مفهوم  گيري از مباني مزبور، با بهره
 شود: ميهاي آن ارائه  شاخص

 الف) نحوه كسب درآمد
  در نحوه كسب درآمد يك خانواده معيارهاي زير را بايد در نظر داشت:

 ل و شرافتمندانه  كسب و كار حالـ 
  حالل تالش و ابتكار براي كسب درآمدـ 
  پيشرفت و استقالل كشور راهغيركاذب (پرهيز از داللي) در  و اشتغال مفيدـ 

اي  بـه گونـه  ». استعداد«و » عالقه«بر اساس  تا حد امكانو » توان«مطابق با  ـ اشتغال
  ي داشته باشد.مند كه فرد از انجام دادن آن احساس مفيد بودن و رضايت

 مشاغل خانگي
كارهـاي خـانگي و خـانوادگي چنـان اهميتـي دارنـد كـه حتـي برخـي           و امروزه كسـب 

                                                      

1. new home economics theory  
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كـار بـا اسـتفاده از كـارت      و هاي خانواده و كسـب  نظام راهبرديهماهنگي  ها به پژوهش
كار نيـز همچـون سـاير     و اند. به عبارت ديگر، اين نوع كسب نيز پرداخته 1امتيازي متوازن

 ،3كـن  و 2كـريج (هاي جدي اقتصادي نيازمند سازوكار دقيـق و راهبـردي اسـت     تفعالي
   .)78، ص 2010

در حال حاضر در كشورهايي مانند ژاپن و چين، پرداختن به مشاغل خانگي يكي از 
كار است كه با توجه به مزاياي منحصر به فرد خود، نقش مهمـي در رونـق    و انواع كسب

كند. اين نوع اشتغال كه در اغلـب   ادي اين كشورها ايفا مياقتصاد خانواده و توسعه اقتص
شود كه  كارهايي اطالق مي و گيرد، به كسب هاي ُخرد و متوسط را در بر مي موارد اشتغال

گيرنـد. نـوع توليـديِ ايـن نـوع       هايي در مجاورت منـزل صـورت مـي    در خانه يا محل
هاي كوچكي كه درواقـع   و مكانها  طلبد؛ كارگاه هاي كوچك را مي كارها، كارگاه و كسب

 توانند قلب اقتصادي يك كشور باشند.   مي
  مشاغل خانگي دراغلب موارد، مزاياي زير را دارا هستند:

جلوگيري از اتالف وقت كاركنان در رفت و آمدهاي شـهري و همچنـين كـاهش    ـ 
  ترافيك و آلودگي هوا در شهرهاي بزرگ

زايـي در اغلـب ايـن     بر براي اشتغال دان هزينههاي ساده و نه چن وريااستفاده از فنـ 
  نوع مشاغل

هاي جاري توليد (هزينه مكان، انرژي و ...) در قيـاس بـا    به حداقل رساندن هزينهـ 
  ها توسعه فيزيكي كارخانه

  حضور حداقل يكي از والدين در منزل (احساس امنيت رواني در فرزندان).ـ 
بـا   ،قتصاد و همچنين اهميت و نحوه كار و اشتغالفرزندان با ا بيشترِآشنايي امكان ـ 

  كار اقتصادي در محل زندگي آنها و توجه به وجود كسب
توان به توليد محصوالت  مشاغل خانگي از تنوع زيادي برخوردارند كه از آن جمله مي

هنري، فرآوري مواد غـذايي، پـرورش گياهـان و پرنـدگان، خـدمات تبليغـاتي، خـدمات        
هـاي آموزشـيِ در    اي و خدمات پژوهشي اشاره كرد. كتابچـه  ت مشاورهگري، خدما منشي

  كرده است. نوع از اين مشاغل را مؤسسه كار و تأمين اجتماعي منتشر 150خصوص 
                                                      

1. Balanced Score Card (BSC)      2. Craig       3. Ken 
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امروزه خدمات اينترنتي (تبليغات، ارائه خدمات آموزشي و تخصصي و ...)، مشـاغل  
كار خانگي ايجاد كرده است.  و خانگي را تنوع و تكثر بخشيده و نوعي انقالب در كسب

هاي خاص فضاي مجازي، الزم است كه آگاهي و مهارت استفاده  البته با توجه به آسيب
  گيرد. كارهايي مدنظر قرار و خطر از اين فضا، پيش از آغاز چنين كسب بي

افزايي در مشاغل خانگي الزم است ضمن بازتوليد  رسد كه به منظور رونق به نظر مي
در خصوص مشاغل خانگي و زدودن نگرشي كه شأن اجتماعي اين نـوع   فرهنگ جامعه

داند؛ آگاهي الزم در خصوص قوانين اين نوع مشاغل نيـز در سـطح    مشاغل را پايين مي
جامعه ارائه شود چرا كه در اين نـوع مشـاغل، رعايـت نكـات ايمنـي، پرهيـز از ايجـاد        

 ... مورد تأكيد است. مزاحمت براي همسايگان، پرهيز از آلودگي محيط زيست و
  هاي زير شايان توجه و رعايت است: در اين نوع مشاغل، نكات و مؤلفه

  يابي) يابي و تبليغ چهره به چهره (مهارت مذاكره و مشتري بازاريابي، فرصتـ 
  تشكيفيت مناسب و رعايت بهداـ 
  ارائه خدمات پس از فروشـ 
  ام خدمات به مشتريهنگ موعد توليدات و يا ارائه به تحويلِ سرـ 
 اي و خدمات غيرخانگي تر نسبت به توليدات كارخانه قيمت پايينـ 
 رعايت قوانين (مالياتي و ...)ـ 

 ب) نحوه مديريت هزينه
گرايـي بپرهيزنـد و    هاي خود بايـد از مصـرف   خانوارها به منظور مديريت مناسب هزينه

خريـد بـيش از حـد نيـاز      ضمن رعايت مواردي مانند مصرف بهينه انـرژي و پرهيـز از  
 خانواده، مصرف خود را متناسب با كمترين درآمد دايمي خود تنظيم كنند.

افـراد   مـالي  منابع و هزينه مديريت نحوه بر زيادي حد نيز تا خانواده دروني ساختار
 هاي خانواده در 2011 سال در كه بر اساس پژوهشي نمونه، است. براي اثرگذار خانواده
 از متفـاوت  مخلـوط،  هـاي  خـانواده  در پـول  مـديريت  نحـوه  گرفـت،  صورت فنالندي
 پرداخـت  شوهر و زن اي، هسته هاي خانواده در كه نحوي به است؛ اي هسته هاي خانواده
 بـانكي  هاي حساب مخلوط هاي خانواده به نسبت و دهند مي ترجيح را ها هزينه اشتراكي
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 بـانكي  هـاي  حسـاب  مخلـوط  هـاي  خـانواده  در شـوهر  و زن اما دارند بيشتري مشترك
   .)556، ص 2011 ،1ريجاس( دهند مي ترجيح را جداگانه

 اســالم فراگيــر اصــول و دارد نقــش كــار و كســب در اســالمي باورهــاي و ايمــان
 ،3و دووانتو 2سيترا( است داده ارائه كار و كسب از اي جنبه هر براي عملياتي چارچوب

  .)53، ص 2012
اي مهم در مديريت هزينه خانوارهـا بـه شـرح    ه برخي ديگر از محورها و شاخص

  زير است:
 . انفاق1
 شرعي ات. وجوه2
 . توليد خانگي برخي از نيازهاي خانواده3

امروزه با توجه به گسترش فرهنگ مدرنيسم، نوعي سبك زندگي در بـين خانوارهـا   
. شـود  رواج يافته و آن اين است كه اغلب مواد و كاالها به صورت آماده خريـداري مـي  

توان به غذاهاي آماده (فست فود) و ساير مواد غذايي كه با فرآوري ساده  براي مثال، مي
  شوند، اشاره كرد. مواد اوليه به بازار عرضه مي

تر اسـت،   تر و بهداشتي توليد خانگي برخي مايحتاج خانوار، عالوه بر اينكه اغلب، مطمئن
  ينه هزينه نقش مهمي ايفا كند.هاي غيرضرور و مديريت به تواند در كاهش هزينه مي

 . استفاده از كاالهاي داخلي4

 نگري اقتصادي ج) آينده
گـذاري تـأمين كنـد.     انداز يا سرمايه هاي آتي خود را از طريق پس تواند هزينه خانوار مي

توانـد در مـواردي، آينـده اقتصـادي خـانواده را تـا حـدي         يكي ديگر از مواردي كه مي
  .است» بيمه«تضمين كند، 

 د) نحوه تعامل اقتصادي اعضا
تأمين نيازهاي اقتصادي خانوار نيازمند همياري و همدلي تمام اعضاي خانواده است. در 

توجهي به اين مهم، عالوه بر اينكه ممكن است مشكالت اقتصادي براي يك  صورت بي
                                                      

1  . Raijas       2. Citra       3. Dhewanto 
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هـاي عـاطفي و روانـي     خانواده پديد آيد و يا تشديد شود احتمال سـرايت آن بـه جنبـه   
خانواده نيز باالست از اين رو، همياري و مشورت اقتصادي اعضا (بويژه در مشكالت و 

هاي اقتصادي خانواده) اهميت شايان توجهي دارد. در خصوص تعامـل اقتصـادي    بحران
اعضا، فرهنگ و سنت ايرانيان و نيز تجارب مختلف، سپردن مـديريت هزينـه داخلـي و    

  كند. مي جاري خانواده به زنان را نيز توصيه

  پذيري اقتصادي فرزندان و) جامعه
پـذيري و تربيـت اقتصـادي فرزنـدان اسـت.       يكي از كاركردهاي اصلي خانواده، جامعـه 

گيـري مـالي از    آموزش اهميت پول و ارزش كار؛ اجازه به فرزندان در خصوص تصميم
جـويي، برخـي از نكـات و     انداز و صـرفه  هاي پس ان كودكي و آموزش روشدورهمان 

 راهكارهاي اين نوع تربيت است.

 چارچوب نظري

گيـري از مبـاني نظـري مـرور شـده ارائـه        چارچوب نظري اين پژوهش با تلفيق و بهره
 شود:   مي

هـا و در نتيجـه بـر     هاي نمايشـي، بـر اقتصـاد خـانواده     بازنمايي اقتصاد خانواده در برنامه
نحـوه  «هـاي آن،   يي و اهم مقولهتوسعه اقتصادي جامعه تأثيرگذار است. محورهاي اين بازنما

هاي مشاغل خانگي، تالش براي كسب درآمد و كسـب درآمـد    (مقوله» كسب درآمد خانواده
(توليد خانگي برخـي مايحتـاج، اسـتفاده از كاالهـاي     » نحوه مديريت هزينه خانواده«حالل)؛ 

تصـادي و  تعامـل اق «گرايي)؛  گرايي و تجمل شرعي، پرهيز از مصرف اتداخلي، انفاق، وجوه
» نگـري اقتصـادي خـانواده    آينـده «؛ »همدلي و همياري اعضاي خانواده بـويژه در مشـكالت  

 است.» پذيري اقتصادي فرزندان جامعه«انداز) و  گذاري و پس (بيمه، سرمايه

 پژوهشروش 

 چـارچوب نظـري و بررسـي    تـدوين  منظور به ،طرح تدوين مرحله در ،پژوهش اين در
 بررسي بازنمايي اقتصـاد  منظور به و اي؛ كتابخانه و اسنادي تمطالعا از ،پژوهشي پيشينه

 روش تحليل محتواي كيفي استفاده شده اسـت.  از ،بررسي مورد هاي فيلم تله در خانواده
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همچنـين بـه منظـور بررسـي      .اسـت بـوده   spss افزار نرم نيز ها داده آماري تحليل ابزار
اقتصـاد خـانواده و بـا هـدف ارائـه      هـاي نمايشـي از منظـر     سـازي برنامـه   فرايند بهينـه 

بـا حضـور برخـي از     1پيشنهادهاي الزم به مديران سيما، از روش بحث گروهي متمركز
 سازان، كارشناسان و مديران سيما استفاده شده است. برنامه

 ،مـواردي  در هرمنوتيكـال،  و تفسـيري  روش يك عنوان به كيفي محتواي تحليلدر 
 بـه  توسـل امـا   شـود،  مي جسته سود نياز تناسب به نيز قمر و عدد از ،پايايي تأمين براي
 چنـد . نيسـت  گريزناپـذير  ضـرورت  يك ،ها آن گونه تحليل آماري هاي محاسبه و اعداد
 بـراي تنـوع   مـتن  قابليـت  در فرايند تفسير مفسر ذهنيت دخالت پنهان، معاني بودن اليه

 ميـان  نـاهمخواني  ،گـاه  و مـتن  تفسـير  در بينامتني و فرامتني عناصر دخالت ها، خوانش
 متـراكم  معاني تبديل از مانع غالب، ذهني هاي جنبه كلي، طور به و پنهان و آشكار معاني

ـ  روش ايـن  .شود مي شمارشي كدهاي به  گفتمـان  تحليـل  و شناسـي  نشـانه  روش دو هب
 توصـيف،  بـه  ،شناسـي  زبـان  معيارهـاي  بـا  هعمـد بـه طـور    كه دارد يزياد هاي شباهت

 مـتن  يـك  هـاي  نشـانه  و نمادهـا  شناسـي  گونه و پنهان و آشكار عانيم تحليل استخراج،
 سه هر بودن كيفي دليل به بيشتر مشابهت، اين . پردازند مي تصويري و نوشتاري گفتاري،

 شــناخت بــراي تــالش و پنهــان و آشــكار محتــواي بــه همزمــان توجــه عطــف روش،
   .)20، ص 1384 زاده، هرمزي( است بينامتني و فرامتني هاي نسبت
 ذهنـي  هـاي  فـرض  پـيش  نيسـت و  فرضـيه الزامي به ارائـه   ،كيفي محتواي تحليل در

در پژوهش حاضـر، واحـد    .شود مي پژوهش هاي پرسش طرح به منجر ، خودپژوهشگر
است؛ به اين ترتيب كه با تحليل كيفي داستان، ديالوگ و حوادث يـك  » فيلم تله«تحليل، 

رفتـار   تحليـل يل شده است. به عبارت ديگـر، بـا   فيلم، بازنمايي هر مقوله در آن تحل تله
داسـتان،  هاي آشكار و پنهان مـتن از طريـق تحليـل     پياماستخراج در صحنه و بازيگران 
فيلم تحليل شده است. در پايان نيـز   ، هر تلههاي مختلف موجود نمادها و نشانهديالوگ، 

هـاي حاصـل از تحليـل     تههاي مورد بررسي، ياف فيلم براي ارائه تصويري كلي از تمام تله
 بندي و ارائه شده است. فيلم، به صورت كمي جمع كيفي مجزاي هر تله

 هاي فيلم انتخاب شده و شامل تمام تله هدفمند صورت به پژوهش نيا يآمار جامعه
                                                      

1. focus group 
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ـ ا ازدر همـين سـال    توليـد و  1390 سال در كه است دو سيما شبكه يديتول  شـبكه  ني
 ياقتصـاد  جهاد سال 1390 سال اند كه ين دليل انتخاب شدهها به ا فيلم . تلهاند شده پخش

 انجـام  يانيشـا  اقـدام  در اين حـوزه  ديبا ها شبكه ريسا و دو شبكه و بود شده ينامگذار
و نام آنها عبـارت  ) ساعت 20 حدود مجموع در( عدد 13 ها فيلم تله نيا تعداد. دادند مي

 ؛»سـمنو  سـنجد،  سـيب، « ؛»شـين همن« ؛»آيـد  مي عيد براي كسي چه بزن حدس« بود از:
 ؛»ما فوتبال كوچك زمين« ؛»سركار بخير صبح« ؛»ببين بسته چشمان با« ؛»دربست تهران«
 ».سالله« و» پاره هاي كفش« ؛»پياده پاي« ؛»پاپوش« ؛»ناشناس«؛ )»عيدانه( 313 كاشي«

توان عملكـرد يـك شـبكه را     سازي نمي بديهي است كه با بررسي يك ساختار برنامه
 ،)دقيقـه  90 حدود(نيز  فيلم تله زمان محدوديت به توجه باجه گرفت و از طرف ديگر، نتي

ـ  از را خـانواده  اقتصاد به مربوط هاي مقوله تمام بازنمايي توان نمي انتظـار   فـيلم  تلـه  كي
و يـا در مجموعـه    نمايشـي  هـاي  مجموعـه  در كـافي  زمان وجود به توجه با اما. داشت

 انتظـار  مزبور، هاي مقوله تمام مطلوب بازنمايي لِ يك شبكه،ي توليدي يك ساها فيلم تله
 پـژوهش،  ايـن  مـوردي  مطالعـه  بـراي  ها فيلم تله انتخاب دليل همچنين. نيست جايي هناب

 تحليـل  ،جـه ينت در .اسـت  نمايشـي  هـاي  مجموعـه  بـا  قيـاس  در هـا آن سازان برنامه تعدد
بيشـتر   شـبكه،  آن از ايشـي نم مجموعـه  يـك  تحليل با قياس در شبكه، يك هاي فيلم تله
 راآن  سـاختار نمايشـي   سـازان  برنامـه  و شـبكه  يشينما يها برنامه  يريگ جهت تواند مي

تحليـل محتـواي كيفـي ايـن پـژوهش بـر اسـاس مـدل زيـر (برگرفتـه از            .سازد نمايان
   چارچوب نظري) صورت گرفته است.
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 ـ مدل تحليلي پژوهش 1نمودار 

 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

 

 

 

 

 

  ها فيلم هاي تحليل محتواي تله يافته

فيلم به صـورت كيفـي تحليـل شـده اسـت. در       همان گونه كه گفته شد محتواي هر تله
فيلم، به منظور رعايـت اختصـار    هاي حاصل از تحليل محتواي مجزاي هر تله يافته تحت

رسـي، بـه صـورت كمـي ارائـه      هـاي مـورد بر   فيلم و ارائه تصويري كلي از مجموعه تله
 شود: مي

برنامه نمايشي و اقتصاد 
 خانواده

پذيري  امعهج
 اقتصادي فرزندان

تعامل اقتصادي 
 اعضاي خانواده

نگري اقتصادي  آينده
 خانواده

همدلي و 
همياري در 
مشكالت 
 اقتصادي

آشنايي و 
مهارت 

اقتصادي 
 بيمه فرزندان

 گذاري سرمايه

كسب درآمد 
 خانواده

تالش براي 

 كسب درآمد

مشاغل 

 خانگي

كسب درآمد 

 حالل

 انداز پس

مديريت هزينه 
 خانواده

  پرهيز از
گرايي  مصرف
 گرايي و تجمل

توليد خانگي 

 برخي مايحتاج

استفاده از 
كاالهاي 

 ايراني

 انفاق

وجوهات 

 شرعي
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انـد؛   بـار بازنمـايي شـده    87هاي مورد بررسي در ايـن پـژوهش، در مجمـوع     مقوله
  است.  درصد به صورت غيرمستقيم بوده 30درصد آنها به صورت مستقيم و 70بازنمايي 

بازنمـايي شـده اسـت. در    » تـالش بـراي كسـب درآمـد    «هـا   فيلم درصد از تله 92در 
درصـد   23؛ در  هاي مشـروع  ها اين تالش براي كسب درآمد از شغل فيلم تلهدرصد از  54

درصد باقيمانـده، تـالش بـراي كسـب      15هاي نامشروع و در  براي كسب درآمد از شغل
درصـد از   8هاي نامشـروع بـوده اسـت. در     هاي مشروع و هم از شغل درآمد هم از شغل

  نشده است.ها نيز تالش براي كسب درآمد بازنمايي  فيلم تله
بازنمـايي شـده و   » كسب درآمد حـالل «ها، به صورت مستقيم،  فيلم درصد از تله 15در 

درصـد   46خواري تقبيح شده است. همچنين در  درصد، به صورت غيرمستقيم، حرام 23در 
ها، به كسب درآمد حالل به صورت مسـتقيم اشـاره نشـده امـا تـالش اعضـاي        فيلم از تله

شروع، به صورت غيرمستقيم، حالل بودن كسب درآمد را بازنمايي هاي م خانواده در شغل
هـا نـوعي تضـاد وجـود دارد و عـالوه بـر        فـيلم  درصد از تله 8كرده است. ضمن اينكه در 

بازنمايي غيرمستقيم كسب درآمد حالل، كسب درآمد حرام نيز بدون تقبيح بازنمايي شـده  
  ا حرام بازنمايي نشده است.درصد باقيمانده نيز كسب درآمد حالل ي 8است. در 

درصـد از   46بازنمـايي شـده اسـت. در    » مشـاغل خـانگي  «ها،  فيلم رصد از تله31در 
ها، امكان بازنمايي مشاغل خـانگي   ها با توجه به مشكالت مالي و شرايط خانواده فيلم تله

ان ايـن  درصد باقيمانده نيز امك 23اند. در  وجود داشته اما اين نوع مشاغل بازنمايي نشده
  فيلم نبوده است. بازنمايي در داستان اصلي تله

گرايـي بـا تقبـيح آن     درصد، تجمل 8؛ و در »گرايي مصرف«ها،  فيلم درصد از تله 23در 
هـا،   ها نيز با وجود تمكن باالي مالي خانواده فيلم درصد از تله 30بازنمايي شده است. در 

درصــد باقيمانــده نيــز  39د. در انــ گــرا نبــوده گــرا و تجمــل اعضــاي خــانواده، مصــرف
  گرايي بازنمايي نشده است. گرايي يا تجمل مصرف

بازنمـايي شـده   » هـا  توليد خانگي برخي مايحتاج خانواده«ها،  فيلم درصد از تله 53در 
ها، تنها مربـوط بـه توليـد غـذاي روزانـه       فيلم درصد از تله 38است كه اين بازنمايي، در 
ت ديگر، در صورت عدم احتساب توليد غذاي روزانـه، تنهـا   خانواده بوده است. به عبار

درصد نيـز   47ها بازنمايي شد. در  ها، توليد خانگي مايحتاج خانواده فيلم درصد تله15در 
  ها بازنمايي نشده است. توليد خانگي برخي مايحتاج خانواده
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ازار توليـد  ها، با اعتراض به نقش توليدات خارجي در ركود ب فيلم درصد از تله 15در 
داخل و يا استفاده بارز از توليدات داخل با وجود تمكن مالي، بـه صـورت غيرمسـتقيم    

ها نيز به استفاده از  فيلم درصد از تله 85بازنمايي شده است. در » استفاده از كاالي ايراني«
كاالي ايراني يا خارجي اشاره نشده و نوع كاالهاي مورد استفاده، از حيث توليـد داخـل   

  خارج بودن، براي مخاطب قابل تشخيص و بارز نبوده است. يا
درصـد، بـه صـورت     15بـه صـورت مسـتقيم و در    » انفاق«ها،  فيلم درصد از تله 30در 

  ها بازنمايي نشده است. درصد نيز انفاق در خانواده 55غيرمستقيم بازنمايي شده است. در 
بازنمايي نشـده اسـت.   » ها وادهپرداخت وجوه شرعي خان«ها،  فيلم درصد از تله 92در 

  ها بوده است. درصد باقيمانده، بازنمايي به صورت گذرا و از طريق ديالوگ 8در 
ها و بافـت داسـتان، امكـان بازنمـايي      با وجود اينكه با توجه به مشكل مالي خانواده

رصـد  د 23انداز صـرفاً در   ها وجود داشته، پس فيلم درصد از تله 50در حداقل، » انداز پس«
  ها بازنمايي شده است. فيلم از تله

بازنمايي نشـده و در  » ها گذاري اقتصادي خانواده سرمايه«ها،  فيلم در هيچ كدام از تله
  اين زمينه خأل بازنمايي محسوس بوده است.

درصـد   8بازنمـايي نشـده اسـت. در    » هـا  بيمـه خـانواده  «هـا،   فيلم درصد از تله 92در 
  تنها مربوط به بيمه خودرو بوده است.باقيمانده نيز بازنمايي 

» همدلي و همياري اعضاي خانواده در مشكالت اقتصادي«ها  فيلم درصد از تله 38در 
ها، برخي اعضـاي خـانواده بـدون مشـاركت      فيلم درصد از تله 8بازنمايي شده است. در 

. انـد  خود در رفع مشكالت اقتصادي، صرفاً از سـاير اعضـا، توقـع رفـع مشـكل داشـته      
ها با توجـه بـه مشـكالت مـالي خـانواده و امكـان        فيلم درصد ديگر از تله 8همچنين در 

درصد باقيمانده نيز امكان اين  46بازنمايي اين مسئله، بازنمايي صورت نگرفته است. در 
  فيلم نبوده است. بازنمايي در داستان اصلي تله

درصد،  8و در » ها دان خانوادهپذيري اقتصادي فرزن جامعه«ها،  فيلم درصد از تله 38در 
پذيري بازنمايي شده است. همچنـين   به صورت غيرمستقيم، عواقب نبود اين نوع جامعه

اند و اوقات آنها به بـازي يـا    ها، كودكان تنها نقش مصرفي داشته فيلم درصد از تله 23در 
پـذيري   درصد موارد، با وجود امكان بازنمايي، جامعـه  8درس خواندن گذاشته است. در 
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درصد باقيمانده نيز امكان بازنمايي در داسـتان   23اقتصادي فرزندان بازنمايي نشده و در 
  فيلم نبوده است. اصلي تله

 ها پيشنهاد

سـازي   سازي و نيز تأثير اقتضائات رسانه ملـي بـر بهينـه    نظر به اهميت فرايندهاي برنامه
ايي كه حاصل بحث گروهي متمركـز  ها از منظر اقتصاد خانواده، در زير، پيشنهاده برنامه

 شود: سازان و برخي مديران سيما بوده است، ارائه مي با كارشناسان، برنامه
در هر رسانه، ارزشيابي محصوالت به منظور ارزيابي ميزان تحقق اهـداف سـازماني،   
اهميت شاياني دارد. در اين پـژوهش سـعي شـده اسـت برخـي از مقـدمات ارزشـيابي        

ا در خصوص اقتصاد خانواده فراهم آيد اما با توجه به فقدان اهـداف  سيم و عملكرد صدا
هاي مورد بررسي، امكـان ارزشـيابي دقيـق وجـود      سيما در مقوله و كمي و مشخص صدا

ندارد. از اين رو، شايسته است كه اين سازمان با مشخص كردن اهداف كمـي و سـاالنه   
سـازي، زمينـه ارزشـيابي دقيـق      نامـه هاي مختلف بر هاي مزبور و در قالب خود در مقوله

عملكـرد خــود را در زمينــه اقتصــاد خـانواده فــراهم آورد. در ايــن صــورت، توجيــه و   
شـده    سازان (صف سازمان) به منظور تحقق اهداف مشـخص  سازي فرهنگي برنامه اقناع

  .از ضروريات است
طـي  الزم است اهميت اقتصـاد خـانواده و نقـش آن در پيشـرفت اقتصـادي كشـور       

سـازان سـيما (و حتـي سـينما)      نويسان و برنامه هاي تخصصي با حضور فيلمنامه نشست
ها و نحوه بازنمـايي   هاي اين پژوهش، شاخص ها، بر اساس يافته تبيين و در اين نشست

  مطلوب اقتصاد خانواده ارائه شود.
اقتصاد پردازي) در بازنمايي  با توجه به اهميت فيلمنامه (داستان، ديالوگ و شخصيت

هــا، از مشــاوره  خــانواده، شايســته اســت كــه در مرحلــه نگــارش و تصــويب فيلمنامــه
  كارشناسان آشنا با اقتصاد خانواده استفاده شود.

سازان سيما به بازنمـايي مطلـوب اقتصـاد خـانواده در      در كنار توجه مديران و برنامه
آرشيوي نيز به اين مسئله، هاي نمايشيِ توليدي، الزم است در پخش آثار تأميني و  برنامه

هاي انتخاب آثـار نمايشـي    توجه شود و بازنمايي مطلوب اقتصاد خانواده، يكي از مالك
  تأميني و آرشيوي براي پخش قرار گيرد.
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هـاي تبليـغ تجـاريِ كاالهـا و خـدمات تجملـي        با توجه به تـأثير نـامطلوب آگهـي   
  ها اجتناب شود. گهيغيرضروري يا خارجي بر اقتصاد خانواده، از پخش اين آ

شايان ذكر است كه در اين خصوص، با توجه بـه اهميـت موضـوع، اسـتناد بـه لـزوم       
ها، توجيـه قابـل قبـولي نيسـت. ضـمن       درآمدزايي تلويزيون براي پوشش بخشي از هزينه

اينكه اين پيشنهاد ناظر به تبليغ كاالها و خدمات غيرتجملي، ضروري و ايراني و همچنـين  
سيما از برخي نهادهاي خصوصي و دولتيِ شايسته، در  و الي سازمان صداجذب مشاركت م

توانند با مديريت  توليد برخي آثار نيست؛ اين سازمان، دولت و مجلس شوراي اسالمي مي
سيما بـه تبليـغ تجـاريِ كاالهـا و      و بندي شايسته، از اتكاي مالي صدا مناسب مالي و بودجه

حـل، متكـي    پوشي كننـد. البتـه، بهتـرين راه    چشمخدمات تجملي، غيرضروري يا خارجي 
نبودن سازمان به تبليغات تجاري و جذب مشاركت مالي است كه با توجه به تـأثير بـاالي   
فرهنگي اين رسانه و برخـورداري سـازمان از درصـد پـاييني از بودجـه سـاالنه فرهنگـي        

  است.بندي ساالنه  كشور، اين مسئله نيازمند توجه دولت و مجلس در بودجه
ــه  ــق برنام ــت از طري ــتند    الزم اس ــور، مس ــون (گفتگومح ــي تلويزي ــاي غيرنمايش ه

  ها آموزش داده شود. هاي اقتصادي به خانواده گرافيك و ...) نيز مهارت غيرنمايشي، وله
هاي نمايشي پخش شده از سـيما (اعـم    شايسته است به منظور رصد دايمي موضوع، برنامه

شـده در سـينماها يـا     هاي سينمايي اكـران   ي و آرشيوي) و حتي فيلمهاي توليدي، تأمين از برنامه
  اي از منظر بازنمايي اقتصاد خانواده تحليل محتوا شوند. بازار خانگي، به صورت دوره

توليد خانگي برخي مايحتاج «، »مشاغل خانگي«با توجه به اهميت موضوعاتي چون 
انفـاق و  «و » ها (بـويژه لـوازم خـانگي)    دهاستفاده از كاالهاي ايراني در خانوا«، »خانواده

هاي نظري و كاربردي بيشـتري در خصـوص    الزم است پژوهش» وجوه شرعي خانواده
سـيما)   و هـا (بـويژه از طريـق صـدا     وضعيت موجود و راهكارهاي ترويج آن در خانواده
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