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تلویزیون به واسطه رسانه عمومی بودن 
و رسالت آموزشــی و فرهنگ سازی اش 
عالوه بر تولید برنامه های سرگرم کننده 
و نمایش فیلم و ســریال، به تهیه برنامه های آموزشی و 
تربیتی نیز باید اهمیت دهد تا فضا را برای رشد و ارتقای 
روابط خانوادگی فراهم آورد در ایــن میان برنامه های 
خانواده با محور روابط بین زوجین محتوای معینی دارند. 
بدیهی است داشتن یک جامعه پویا و توسعه یافته منوط به 
وجود خانواده های سالم و آگاه است و توجه به روابط میان 
همسران حتی بیش از نهادهای آموزشی مثل مدرسه و 
دانشگاه در رشد و پیشرفت یک کشور تأثیر دارد؛ به ویژه 
در جامعه ای مثل ایران که روابط بین فردی و خانوادگی 
با ســنت ها و دیدگاه های خاص آمیخته شده  و به دانش 
و اطالعات و مهارت های زناشویی نیاز مبرم دارد. برنامه 
»کام شیرین« که از سال ۱۳۹5 روی آنتن شبکه دو سیما 
رفته است با همین نگاه و نیاز توانسته است تا فصل هشتم 
پیش برود. این برنامه تلویزیونی گرچه فرازونشیب هایی 
داشته اما در کلیت ســعی کرده نظر مخاطبان را جلب 
کرده، اثرگذاری خوبی روی زوج ها داشــته باشد. فصل 
هشتم »کام شیرین« به کارگردانی حمیدرضا غفارزاده 
و تهیه کنندگی مرتضی یعقوبی همراه با آیتم های جدید 
و تغییراتی با اجرای زهرا شــوقی و امیر رضایی از اوایل 
آذرماه شروع شده اســت. این برنامه شنبه و دوشنبه 
ساعت ۱8:۳۰ با حضور کارشــناس برنامه رضا نظری و 
مهمانان حاضر در استودیو به بررسی موضوعات پیرامون 
روابط زوجین و آموزش مهارت های توسعه فردی و زندگی 
زناشویی می پردازد و یکشنبه و سه شنبه نیز با نام »مثبت 
کام شیرین« ضمن تکمیل بحث روز پیش به پیامک های 
مردمی پاسخ داده و با یکی از مخاطبان به صورت تلفنی 

گفت وگو می کند.

ناگفته های خانوادگی با »کام شیرین«
مرتضی یعقوبی تهیه کنندگی این برنامه را از ابتدا برعهده داشته 
است. وی درباره شکل گیری این برنامه می گوید: خاستگاه اصلی 
برنامه به اوایل دهه نود برمی گردد زمانی که محورهایی برای سبک 
زندگي ایراني اسالمي از سوي رهبر معظم انقالب مطرح شد و به 
شکل گیري برنامه هاي مختلفي ختم شده که »کام شیرین« یکي 
از آنها بود و البته این برنامه پیش از این درگروه معارف شبکه دو بر 

مبنای سبک زندگی ایرانی- اسالمی شکل گرفت.
وی می افزاید: آن زمان با نگاه تحکیــم خانواده درصدد تولید 
برنامه اي بودیم که دالیل افزایش طالق را بررسي کند و راهي براي 
کمک به زوج ها باشد اما با تحقیق و بررسي در این زمینه متوجه 
شدیم بهترین راهکار آن است که به موضوع ازدواج و چالش هاي 
آن توجه کنیم و شکل گیري ازدواج هاي درست و اصولي را مدنظر 

قرار دهیم.
یعقوبي با اشاره به تغییرات زیادي که در این برنامه ایجاد شده تا 
به پختگي برسد اظهار می دارد: از سال 13۹۲ که طرح برنامه »کام 
شیرین« مورد بررسي قرار گرفت تاکنون از همراهی گروه تحقیقاتي 
و بعد اتاق فکر بهره بردیم و هر فصل را با تغییراتی متناسب با نگاه 

جامعه و نیاز خانواده  ها و زوجین به زندگی مشترک پیش بردیم.
این تهیه کننده »کام شــیرین« را برنامه اي براي ریشــه یابي 
مشــکالتي که زوج هاي جوان با ان روبرو هستند می داند و تأکید 
می کند: فصل هشتم را با رویکردی نو و دیدگاه  هایی که از سمت 
گروه خانواده شبکه دو ارائه شده بود شروع کردیم. ما در هفت فصل 
گذشته برنامه را در سه حوزه تشکیل، تحکیم و تعالی خانواده پیش 
بردیم. مثل گذشته روال برنامه بر اساس فراوانی موضوعاتی است 
که برای ما پیامک می شود و سواالتی که مخاطبان از ما می پرسند، 
موضوعات و محتوای این فصل را شکل می  دهد. ضمن اینکه در این 
فصل هم به تبع همین پیامک ها در حوزه تحکیم خانواده و روابط 

بین زوجین صحبت می کنیم.
روی پله هشتم موفقیت

به گفته یعقوبی از میان محورهای مورد بحث برقراری ارتباط 
موثر، شــیوه های مهرورزی، حل اختالف، ارتباط با خانواده ها و ... 
برخی مواردی است که در زندگی هرکس ضروری به نظر می رسد و 
البته این امور به ویژه برای زوج های جوان نیازمند آموزش است که 

ما در برنامه به ان می پردازیم.
تهیه کننده »کام شیرین« با اشاره به ویژگی های فصل هشتم 
می گوید: اتاق فکر ما در یک فضای اشــتراکی بین گروه خانواده و 

مدیر گروه خانواده شکل گرفته و این اتفاق به کارایی برنامه کمک 
کرده است. یکی از راهبردهای این گروه کاربردی کردن برنامه بود 

که به ان فکر کردیم و به نتیجه رسیدیم. 
وی همچنین می افزاید: برای رسیدن به این کارایی چند رکن 
را دنبال کردیم؛ یکی از آنها دو بخشی  کردن برنامه بود. یعنی این 
برنامه در روزهای زوج با حضور مردم مثل گذشته روی آنتن می رود. 
ضمن اینکه در این برنامه که سوژه محورتر شده، زوج ها حضور دارند. 
یعقوبی درباره آیتم های جدید این فصل هم بیان می کند: در این 
فصل آیتم های جدیدی را اضافه کردیم. برنامه روزهای فرد »مثبت 
کام شیرین« نام دارد که بخش جدیدی از برنامه است. این برنامه 
منوط به برنامه روز قبل اســت و مباحثی را که نتوانستیم در روز 
زوج مطرح کنیم، کارشناس و مجری ها در این روزها جمع بندی 

می کنند و راهکارهای بیشتری می دهند. 
این تهیه کننده با اشــاره به دریافت دیدگاه مخاطبان و چاره 
اندیشی برای مشکالت آنان می گوید: به جرأت می توان گفت که 
ما همه پیامک ها را که رقم باالیی است مطالعه می کنیم و سپس 
آنها را دسته بندی کرده و بنا به فراوانی در طول برنامه با کارشناس 

مطرح می کنیم. 
وی ادامه می دهد: یکی دیگر از اتفاقات خوب این فصل اهمیت 
دادن به صدای مخاطبان و شــنیدن صدای آن ها در برنامه است. 
ارتباط تلفنی و پاسخ به سواالت مخاطبانی که در شهرستان زندگی 
می کنند و فرصت حضور در برنامه را ندارند برای ما اهمیت دارد و به 
نوعی مفهوم عدالت گستری را در سازمان پیش می برد. ضمن اینکه 
با راه اندازی باشگاه مخاطبان »کام شیرین« سعی کردیم تعامل با 

مخاطبان شهرهای و بخش های مختلف ایران را حفظ کنیم. 

مجریانی از دل داستان زندگی
یعقوبی درباره انتخــاب یک زوج برای اجــرای برنامه توضیح 
می دهد: شاید ابتدا این انتخاب اتفاقی بود چرا که ثریا بناکار، مجري 
فصول قبلی برنامه که تهیه کننده مرکز فارس است امکان حضور در 
فصل جدید را نداشت و ما باید مجری جدیدی را انتخاب می کردیم. 
اما در یک انتخاب متفاوت به این رسیدیم که چرا سراغ زوج هایی 
که اجرا می کنند نرویم که در نهایت با امیر رضایی و زهرا شوقی که 
پیش از این هم در برنامه  های خانواده مجری بودند آشنا شدیم و از 

آن ها دعوت کردیم.
این تهیه کننده با اشــاره به بازخورد مثبــت این انتخاب بیان 
می کند: مخاطب با دیدن این زوج به نوعی درک بهتری از تفاهم و 
اختالف در زندگی پیدا می کند ضمن اینکه برخورد و رفتار این دو 
نفر به صورتی است که مخاطب آن ها را باور می کند چرا که از زندگی 
خودشان هم مثال می زنند و این برای مخاطب ملموس تر است و 

باعث حل شدن مشکالت یک سری از زوج ها هم شود.
وی با اشــاره به ارتباط با مخاطبان برنامه از طریق پادکســت 
عنوان می کند: مخاطبان معموال به دیدن یا شنیدن بخش هایی 
از برنامه های روانشناسی در فضای مجازی عادت کرده اند اما ما در 
این فصل سراغ پادکست رفتیم و پادکست برنامه را به قسمت های 
15دقیقه ای تبدیل کرده در اختیار مخاطبان قــرار دادیم تا اگر 
مخاطب به هر دلیل نتوانست برنامه را ببیند، از طریق پادکست با 

ما در ارتباط باشد.
از هفت ساله ها تا پنجاه ساله ها

یعقوبی با بیان اینکه استفاده از تجربیات زوج های موفق می تواند 
برای زوج های جوان مفید باشــد می گوید: یکــی از طراحی های 

كام تـان حسـابي شـیرین!
همراه با فصل هشتم  برنامه »کام شیرین«  در شبکه دو سیما 

گفت و گو

نیره رضایی مطلق


