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 با تأكيد بر مسئله بزهكاري

 *، عباس محمدي شكيبا*يدكتر احمد بخاراي
 

 چكيده

هـايي هسـتند كـه در بسـياري از      ترين برنامـه  ترين و پرمخاطب هاي تلويزيوني يكي از مهم سريال
موارد، دستمايه و مضمون روايت داستاني آنها، يك يا چند مسئله اجتمـاعي اسـت. پـرداختن بـه     

ـ   ها و دغدغه اي است كه مالحظه مسائل اجتماعي خود مقوله ي را در نحـوه بازنمـايي و   هـاي مهم
رسد سـريال   طلبد. به نظر مي پردازي مي هاي داستان برساخت مسائل اجتماعي، ساختار فني و شيوه

رود كه رويكرد حـاكم   نمونه موفقي در نحوه بازتاب مسائل اجتماعي به شمار مي» معلم«داستاني 
گيري از  ل محتواي كيفي و بهرهگرايانه است. در اين پژوهش، با روش تحلي بر آن، رويكردي جامعه

گرايـي، دو قسـمت از ايـن سـريال      شدن، نظريه كنترل اجتماعي و برسـاخت  هاي اجتماعي نظريه
رسد موضوع كجـروي و   نمايشي با موضوع كجروي و بزهكاري تحليل شده است زيرا به نظر مي

هاي آموزشـي را  هاي اجتماعي، بويژه فضا بزهكاري، يكي از مسائل مهم اجتماعي است كه محيط
اي است كـه در پايـان هـر     سازد. شيوه بازنمايي مسائل اجتماعي در اين سريال، به گونه درگير مي

دهد و در مجموع، مسـئله   تر مي هاي درست هاي نادرست جاي خود را به پنداشت قسمت، پنداشت
حاصل كار  شود كه اي مرتفع مي فرد شخصيت اصلي داستان، به گونه حادث شده با روش منحصربه
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 مقدمه

ها در ميان اقشار مختلف مردم است. مطالعات صورت  ترين رسانه تلويزيون يكي از مهم
توان در پيوستاري قرار داد كـه در   هاي تلويزيون را مي گرفته درباره آثار اجتماعي برنامه

تلويزيـون و   گذارند و در سوي ديگر، از تـوان  يك سو، بر آثار منفي تلويزيون دست مي
هاي آن در آمـوزش، يـادگيري و اكتسـاب رفتارهـاي موافـق اجتمـاعي همچـون         برنامه

هاي ذهني  پذيري، حل تعارضات اجتماعي، اصالح كليشه دوستي، همياري، مشاركت نوع
 آورند. فتارهاي نامناسب سخن به ميان ميو ر

هـا در فضـاي    ترين قالب ترين و راهبردي هاي تلويزيوني داستاني، يكي از مهم مجموعه
كـردن اوقـات    ها كاربرد زيادي براي پـر  روند؛ اين برنامه اي جهان امروز به شمار مي رسانه

هـاي تلويزيـوني، در    الدر سري ).11، ص 1393 فراغت مردم در سرتاسر دنيا دارند (شهبا،
گيـرد و داسـتان،    قالب يك روايت يا داستان نمايشي، مضموني دستمايه سـريال قـرار مـي   

تواند يك موضوع فردي تا يك مسـئله   شود. اين مضمون مي حول محور آن شكل داده مي
هـاي مختلـف    هاي تلويزيـوني در ميـان گونـه    مهم اجتماعي باشد. پوشش گسترده سريال

 آورد. رايط مناسبي را براي طرح مسائل اجتماعي پديد ميتلويزيوني، ش
اي اسـت، اشـكال متفـاوت و متنـوعي از موضـوعات،       جهان امروزي، جهان پيچيده

شـان بـا آن مواجـه     دهد كه مـردم در زنـدگي روزمـره    مسائل و مشكالت در آن رخ مي
كـه انتظـار   شـوند و بـديهي اسـت     طور دائم بازتوليد مـي  شوند. مسائل اجتماعي، به  مي
گرنه، بر روي هم انباشته و تبديل به بحـران يـا    رود اين مسائل به نوعي حل شوند و مي

ها به حيطـه   شوند. در يك نگاه كلي، ورود رسانه دشوار مسائل دشوار و غيرقابل حل مي
كه دو نقـش متمـايز را در    بازنمايي مسائل اجتماعي امري بسيار خطير و مهم است چنان

كـارگيري نگـاهي سـطحي و     هـا بـا بـه    كنند، از يـك سـو، رسـانه    ا مياين خصوص ايف
افزايند و از سوي ديگـر، بـا    اي، خود بر شدت و حدت بروز مسائل اجتماعي مي كليشه

اي حـل مسـائل    هـاي رسـانه   كنند، از توان و ظرفيت اتخاذ رويكردي اجتماعي تالش مي
گرا سعي دارنـد    هاي توسعه اجتماعي كمك بگيرند. اين رويكردي است كه تمامي رسانه

 مند سازند. خود را از آن بهره
هـا بـا وجـود     هاي نمايشي تلويزيون از جملـه سـريال   گفتني است بسياري از برنامه

نمايش برخي از مسائل اجتماعي، به دليل پرداخت نه چندان مناسب ممكن اسـت قـادر   
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هـاي   جملـه ناهنجـاري  نباشند ذهنيت و نگرش مخاطبان خود را با مسائل اجتماعي (از 
شود)، به شكل صحيحي آشنا سـازند. از ايـن رو،    اي يافت مي اجتماعي كه در هر جامعه

هاي موفق تلويزيوني كه به نحو مناسبي مسائل اجتماعي را پوشـش   وتحليل برنامه تجزيه
اقدامي سودمند است، چه براي آشنا ساختن مخاطبـان بـا مسـائل اجتمـاعي و      دهند، مي

اي در امـر اقتبـاس،    انـدركاران رسـانه   ه با آنها و چه براي كمـك بـه دسـت   نحوه مواجه
 .الگوبرداري و پرداختن به مسائل اجتماعي در قالب يك برنامه نمايشي

يش نمـا از شـبكه   1393هاي خارجي موفقي كه در كشـور مـا در سـال     يكي از مجموعه
ل فرانسوي معلم اسـت.  پخش شد و پيش از آن نيز از شبكه دوم سيما پخش شده بود، سريا

سوئيس است كه به ماجراهاي يـك   2اين سريال محصول مشترك تلويزيون فرانسه و شبكه 
اي توليـد   دقيقـه  90قسـمت   46فصـل، شـامل    5 در معلم مجموعهپردازد.  معلم جانشين مي

طـور    بـه  ،و هر كـارگردان   با محوريت يك شخصيت ساخته شده» معلم«شده است. سريال 
  كـه بـه  نيـز   1همچنـين خـود ژرارد كلـين   . اپيزود را بر عهده داشته است دو متوسط ساخت

هـاي   كارگرداني دو اپيزود را طي سـال  پرداخته،ايفاي نقش به عنوان بازيگر اصلي در سريال 
 ).1387به نقل از سايت تبيان، ( بر عهده داشته است 2004تا  2002

آموزان يا برخـي از آنهـا    ه دانشدر اين سريال، بسته به موقعيت محلي و مشكالتي ك
تـوان   شود. اين مجموعه را مـي  با الگوي مشخص روايت مي در مدرسه دارند، مضاميني

ناپيوسته به شمار آورد كـه البتـه بـه جـز شخصـيت      » هاي تلويزيوني مجموعه«در شمار 
اصـلي    كنند. شخصيت اصلي داستان، ساير بازيگران آن بسته به موقعيت مكاني تغيير مي

 نام دارد. 2اين سريال ويكتور نواك
بـا موضـوع   (مقاله حاضر، با هدف تحليل محتواي كيفي دو قسمت از سريال معلـم  

بزهكاري نوجوانان) و بازخواني نحوه بازتاب مسائل اجتماعي در آن تأليف شده اسـت.  
اي دارند و حل آنها بـه شـناخت    رسد كه اغلب مسائل اجتماعي دامنه گسترده به نظر مي

بنـابراين شايسـته اسـت     شـان وابسـته اسـت؛    ظاهر نامرئي هاي ظريف، عميق و به  يشهر
نـاخواه، مسـائل اجتمـاعي را بازتـاب      هاي تلويزيـوني كـه خـواه    ها و بويژه برنامه رسانه

هـاي   دهند، با اعمال ظرافت و دقت بيشتر در تمامي مراحل ساخت و توليـد، برنامـه   مي
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هاي خود در حوزه  ار مثبتي بر ذهنيت، آگاهي و نگرشتلويزيوني به نحوي عمل كنند آث
 مسائل اجتماعي بر جاي گذارند.

هاي سريال مشاهده شده است، بـه دليـل    هرچند براي تدوين اين مقاله، اكثر قسمت
آنكه در هر قسمت، مسائل يا موضـوعات اجتمـاعي گونـاگوني دسـتمايه داسـتان قـرار       

آنهـا بـه موضـوع مهـم و خطيـر بزهكـاري       گيرد تنها دو قسـمت از سـريال كـه در     مي
شود، انتخـاب و   پرداخته مي ها و مخاطرات اين امر  نوجوانان، هنجارگريزي آنها و آسيب

نظريـه   يعني ـوتحليل شده است. انتخاب اين دو قسمت، با رويكرد نظري پژوهش   تجزيه
ـ     بي ـ  كنترل اجتماعي هيرشي ا وجـود  مناسبت نيست. شايان ذكر است كه ايـن سـريال ب

چـه بـه   (هاي مختلف، از الگوي واحـدي   عنايت به مسائل مختلف اجتماعي در قسمت
 كند. لحاظ فني و ساختاري و چه به لحاظ الگوي روايت) پيروي مي

هـا در زنـدگي افـراد     در جهان پيچيده و پر از مسئله امروزي، جايگـاهي كـه رسـانه   
تفـاوت باشـند،    مسائل اجتماعي بـي  توانند نسبت به يك نمي ها هيچ دارند، مردم و رسانه

ها و رفتارهـاي نادرسـتي    ضمن اينكه بسياري از مسائل اجتماعي ما نيز ناشي از پنداشت
كنـد، آمـوزش نحـوه     گيريم. آنچه ضرورت اين مقاله را توجيه مي هستند كه در پيش مي

مـورد   تواند به عنوان الگو مواجهه و انعكاس مسائل اجتماعي در اين سريال است كه مي
هاي فني اين سريال نيز از اهميت الزم برخوردار  استفاده قرار گيرد. بدون ترديد، ويژگي

رسد، درك روزآمد و باالي سازندگان اين مجموعـه   تر به نظر مي است، اما آنچه برجسته
 آمدن با آنهاست. جهان اجتماعي و نحوه واكافي يا كنار از مسائل و مشكالت

 ادبيات نظري پژوهش

گرايـي اجتمـاعي،    شود، نظريـه برسـاخت   ها تأكيد مي اين بخش بر سه دسته از نظريهدر 
هاي اصلي در طرح مسائل اجتماعي است؛ نكته اصلي نظريه اين است كه  يكي از نظريه

نمايـد، از   پندارند، پيامـدهاي آن نيـز واقعـي مـي     مادام كه افراد، يك پديده را واقعي مي
تا حدود زيادي برساختي اسـت،   دارند، به لحاظ ماهيت ها عرضه مي سويي، آنچه رسانه

هاي رايـج   مند به تغيير در نگرش رو، اگر در مسائل اجتماعي و انعكاس آن عالقه  از اين
ترين رويكـرد در تحليـل مسـائل اجتمـاعي، رويكـرد       و مرسوم باشيم، به ناچار، مناسب

هـا در   جـاري از رسـانه  هـا، يـك الگـوي هن    پذيري رسـانه  برساختي است. نظريه جامعه
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دهـد و نظريـه كنتـرل اجتمـاعي هيرشـي، بـه دليـل         مواجهه با مسائل اجتماعي ارائه مي
كارآمدي و مؤثر بودن در تحليل اجتماعي موضوع بزهكاري، با ساختار ايـن سـريال در   

هـا بـه نـوعي بـا هـدف تحليلـي نويسـنده         تناسب است. گفتني است هر سه اين نظريه
 جهت هستند. هم

گرايـي   شناسـي در سـازه   گرايـي اجتمـاعي در جامعـه    برساخت گرايي اجتماعي. اختبرس
معرفتي ريشه دارد. در اين مكتب، واقعيت مستقل از ذهن بشر، به عنـوان موجـودي مسـتقل    
وجود دارد؛ اما معنا و معرفت نسبت به آن همواره ساخته انسان است (يوسـفيان و موسـوي   

هاي اجتماعي نياز به تفهم جهان اجتمـاعي دارد كـه    يده). مطالعه پد130 ، ص1389كريمي، 
كننـد. بـه ايـن ترتيـب،      خود آنها را توليد و بازتوليـد مـي    هاي روزمره مردم از طريق فعاليت

 ).323، ص 1389ها پيوسته درگير تفسير جهان خودشان هستند (محمدپور،  انسان

ار واقعيت را جـدا از ذهـن   گيرد كه ساخت گرايي قرار مي گرايي در مقابل ذات برساخت
گرايي اجتماعي بـه دنبـال كـار برگـر و      ). برساخت132 گيرد (همان، ص انسان در نظر مي

هـاي   پـايگي اسـطوره   هـا و نشـان دادن بـي    الكمن، در پي ترسيم سرشت اجتماعي پديـده 
). ايـن رويكـرد   866، ص 1393است (ريتزر، ترجمه نايبي، » ذاتي بودن«يا » طبيعي بودن«

انـد مسـائل اجتمـاعي     عد ذهني مسائل اجتماعي تأكيد دارد. اسـپكتور و كيتـوز مـدعي   بر ب
كنند. شرايط عيني كـه ممكـن    همان چيزهايي است كه مردم آنها مسئله اجتماعي تصور مي

است وجود داشته باشد يا نداشته باشد، مورد عالقه آنها نيست. آنها با تأكيد بر بعد ذهنـي،  
كنند و اينكه چه كساني اولـين گـام را در    رايند تعريف معطوف ميتمام توجه خود را به ف

دهنـد،   دارند، چـه نـوع تعريفـي ارائـه مـي      تعريف يك وضعيت به عنوان يك مسئله برمي
كنند و ديگران چگونـه بـه آنهـا واكـنش نشـان       چگونه داليل خود را به ديگران عرضه مي

 ).226، ص 1390اني، ، ترجمه صديق سروست2و واينبرگ 1دهند (رابينگتن مي
پذيري ملي و فرهنگـي   ها عوامل بسيار مهم جامعه رسانه .پذيري رسانه هاي جامعه نظريه

پذيري بر ايـن   هاي مختلف جامعه ). نظريه24، ص 1992 ،3شوند (روزنگرن محسوب مي
ها به ما در مورد جهان و  مدت با رسانه  نكته تأكيد دارند كه چگونگي رويارويي طوالني

. )31، ص 1390، ترجمه اسدزاده و همكـاران،  4دهد (هاريس ان در آن آموزش مينقشم
                                                      

1. Rubington       2. Weinberg        3. Rosengern 

4. Haris 
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ها و هنجارهـاي مقبـول و    ها ارزش ها به اين معناست كه رسانه پذيري رسانه نقش جامعه
افتاده اجتماعي را از رهگذر پاداش و تنبيه نمادين بـراي انـواع رفتـار بـه مـردم يـاد        جا
 ).57، ص 1389زاده،  مهدي( دهند مي

هاي تصـويري، منبـع اصـلي يـادگيري اجتمـاعي       هاي جمعي بخصوص رسانه رسانه
ها اغلب به عنوان پلي بين زندگي شخصـي و   ). رسانه140، ص 2002، 1باندورا( هستند

پذيري ما هستند. مـا، خودمـان    كنند و عاملي قدرتمند در جامعه جهان اجتماعي عمل مي
كنيم و به همين دليـل، بـراي ايفـاي     ها فهم مي انهمان در جامعه را از طريق رس و جايگاه

هـا و درك   مـان در جامعـه، نـاگزير از توجـه بـه رسـانه       وظايف و كاركردهاي اجتماعي
صـورت    ها به ظرفيت انديشيدن انسان ).58، ص 1389زاده،  محتواي آنها هستيم (مهدي

كننـده يـادگيري    هيلها را در موقعيت منبع اطالعـاتي مهـم تسـ    انتزاعي يا نمادين، رسانه
و  2دهـد (نـابي   اثربخشي براي اجراي رفتارهاي معين قرار مي اي و افزايش خود مشاهده

 ).307، ص 1393زاده،  ، ترجمه مهدي3اوليور
هاي جمعي در زنـدگي روزانـه شـهروندان، محـدود بـه تقويـت يـا تغييـر          تأثير رسانه

هـا و الگوهـاي    آن دسته از ارزشتواند منجر به كسب  ها و رفتارها نيست، بلكه مي نگرش
كنند. بر اسـاس نظريـه يـادگيري     ها تعبير مي رفتاري شود كه از آنها به آثار اجتماعي رسانه

ها بيشتر آنچه را كه براي راهنمايي و عمل در زنـدگي نيـاز    اجتماعي آلبرت باندورا (انسان
طور غيرمسـتقيم   ده آنها به گيرند، بلكه عم دارند، صرفاً از تجربه و مشاهده مستقيم ياد نمي

 ).57، ص 1389زاده،  مهدي( شود هاي جمعي آموخته مي و بويژه از طريق رسانه
هـا بـه    كند كه در اصل، براي اينكه محتـواي رسـانه   نظريه شناختي اجتماعي ادعا مي

هاي مخاطبان تأثير بگذارد، مخاطبان بايد به الگوهاي آشنا يا جذاب  شكل مثبت بر رفتار
گذارنـد، توجـه كننـد.     گرايانه رفتارهاي مرتبطي را از خود به نمايش مي طور واقع  كه به

الگوهاي درگير در رفتارهاي مثبت، بايد به گونه مثبت و در مقابل، الگوهاي منفـي بايـد   
 ).307، ص 1393زاده،  نابي و اوليور، ترجمه مهدي(به گونه منفي تقويت شوند 

اي رفتار ممكن است در محقـق سـاختن تغييـرات     هدر اين قبيل موارد، نمايش رسان
اي داشته باشد. نظريه شناختي اجتماعي، هم در  اجتماعي و شخصي مثبت؛ نقش سازنده

                                                      

1. Bandura       2. Nabi        3. Oliver 
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ها و هم در مطالعـه تـأثيرات عمـدي و بـه طـور عمـده        بررسي تأثيرات ناخواسته رسانه
تأكيـد    وم اين نظريهاي، كاربرد دارد كه البته در اينجا، بر سويه د هاي رسانه مثبت نمايش

 ).307شده است (همان، ص 
مـان ارتبـاط دارد، توجـه     اي كه با زندگي، نيازها و منـافع شخصـي   ما به متون رسانه

سپاريم و به ذخـاير شـناخت پيشـين اضـافه      كنيم. پس آنچه را آموختيم، به خاطر مي مي
را بـه خـاطر نداشـته    كنيم تا در موقع لزوم آن را به يادآوريم. اگر عمل مشاهده شده  مي

هـا كـه    باشيم، اجراي الگوبرداري ممكن نيست. فرايند توليد، يعني كاربرد عملي آموخته
شود، بازتوليد صحيح نتيجـه آزمـون و خطاسـت. در نهايـت،      به پاداش و تنبيه منجر مي

 ).266، ص 1388، ترجمه بديعي، 1تن( شود انگيزه براي ادامه مسير بيشتر يا كمتر مي
طـور مشـخص در دو     يكي از مضامين اين سريال كه به نترل اجتماعي هيرشي.نظريه ك

قسمت به آن پرداخته شده است، مسئله كجروي و بزهكاري است. در مواجهـه بـا مسـئله    
شناسـي   شناسـي اجتمـاعي و جامعـه    نظري و تبييني مختلفي در روان هاي كجروي، ديدگاه

شناسي انحرافـات، ديـدگاه كنتـرل     وزه جامعهها در ح ترين ديدگاه وجود دارد. يكي از مهم
گويد كه دلبسـتگي، تعهـد، مشـاركت و بـاور،      اجتماعي تراوس هيرشي است. هيرشي مي

گيـري   اند. پس جامعه با مداخلـه بايـد در شـكل    كننده رفتار فرد به جمع چهار متغير كنترل
 )؛1386ي، آنها، فرد را از حس پايبندي عميق به پيونـدهاي درسـت سرشـار كنـد (سـليم     

شود كه اجتماع كنترل خـود   يعني از نظر هيرشي، ضعف در پيوندهاي اجتماعي، باعث مي
را بر افراد از دست بدهند؛ كاهش يا حل كجروي نياز به تقويت پيونـدهاي گروهـي دارد،   

 شود. خوبي مشاهده مي كاري كه در اين سريال، بويژه در دو قسمت انتخابي آن به
هـاي فـردي در زمـان ضـعف اقتـدار       را نوعي غلبه خواستههيرشي، ماهيت كجروي 

داند و از سوي ديگر، با مطرح كردن نقش ابزارهاي درونـي كنتـرل، بـر عنصـر      جمع مي
هاي اين دو  كند و به اين گونه كجروي را پيامد كاستي پذيري و يادگيري تكيه مي جامعه

، بـه نقـل از   1372، 2ابرتسـون دانـد (ر  هاي آنها مـي  فرايند و ماهيت آن را از نوع آموخته
ها  ). هيرشي پيدايش كجروي را معلول ضعف همبستگي در گروه1389معيدفر و مقدم، 

شـمارد و   و نهادهاي اجتماعي و تضعيف اعتقادات و باورهـاي موجـود در جامعـه مـي    
هـاي متقابـل و قـومي     معتقد است جامعه يا گروهي كه در ميـان اعضـاي آن، وابسـتگي   

                                                      

1. Tan       2. Robertson 
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د، بيش از جامعه يـا گروهـي كـه اعضـاي آن همبسـتگي محكمـي بـا        وجود داشته باش
يكديگر، قادر به اعمال كنترل بر اعضاي خود خواهد بود. هيرشي معتقد است بزهكاري 

طـور كلـي از بـين     افتد كه قيود فرد نسبت به اجتماع ضعيف شوند يا به  وقتي اتفاق مي
ابسـتگي، تعهـد، مشـاركت و    بروند. وي اين قيود را تحت عنوان چهـار مفهـوم كلـي و   

 ).121 همان، ص( كند باورها خالصه مي
بيانگر ميزان وابستگي فرد به اشخاص ديگر در خانواده، محيط و نهادهـاي  » وابستگي«

هاي مرسوم جامعه و احسـاس دينـي    حاكي از ميزان پذيرش هدف» تعهد«اجتماعي است. 
تعبير ديگر، هيرشي بر آن است كـه  داند. به  است كه فرد نسبت به جامعه بر عهده خود مي

هايي مانند محيط تحصيل، اشـتغال، خانـه، محلـه و ماننـد آن، نيـاز       هر قدر فرد، در محيط
هاي موافـق بـا جامعـه احسـاس كنـد، دليـل        گذاري در خصوص كنش بيشتري به سرمايه

بيشتري خواهد داشت كه براي حفاظت از دسـتاوردهاي خـود، بـا ديگـران همنـوا بمانـد       
نيز بيانگر ميزان درگيـري و مشـاركت در   » مشاركت). «329، ص 1385يمي و داوري، (سل

هـا، فـرد را در    هاي اجتماعي است. بـه نظـر هيرشـي، همـين مشـاركت      ها و فعاليت نقش
دهد كـه افـراد مـرتبط بـا او، بـر او اعمـال        هاي كنترل اجتماعي قرار مي معرض انواع اهرم

ان اعتقاد فـرد را بـه اعتبـار قواعـد اخالقـي و اجتمـاعي،       ميز» باورها«و سرانجام  كنند؛ مي
او بـه ايـن     دهنـد و حـاكي از وفـاداري    ها و هنجارهاي اخالقي جامعـه نشـان مـي    ارزش
). طبق نظريه كنتـرل اجتمـاعي، ارتكـاب جـرم و     1383ها هستند (محسني تبريزي،  ارزش

يوند اجتمـاعي يـا فراينـد    كارافتادگي يا غيبت پ شكني، نتيجه ضعف و از بزهكاري و قانون
 ).1389به نقل از معيدفر و مقدم،  2000، 1پذيري است (وارداك جامعه

 چارچوب نظري پژوهش

چارچوب نظري اين پژوهش نظريه كنترل اجتماعي هيرشي بوده اسـت و بـا توجـه بـه     
گرايي در شـناخت   وتحليل يك سريال از رويكرد برساخت هدف مورد نظر، يعني تجزيه

طور كلي، دو ديـدگاه متفـاوت بـراي تحليـل      ماعي بهره گرفته شده است. به مسائل اجت
ها، انحرافات و جرم در جامعه وجـود دارد، نخسـت، رويكـردي كـه      مسائل، ناهنجاري

كننده انحرافات و جرائم را در ساختارهاي كـالن   صبغه ساختاري دارد و متغيرهاي تبيين
                                                      

1. Wardak 
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مهـدوي و عباسـي   ( موقعيتي تأكيـد دارد  بيند و سپس رويكردي كه بر عوامل جامعه مي
). نظريه كنترل اجتمـاعي هيرشـي در زمـره رويكـرد دوم قـرار      14، ص 1387اسفجير، 

دانـد و   گيرد. نظريه كنترل اجتماعي هيرشي دليل كجروي را سست شدن كنتـرل مـي   مي
رفتـاري   همنوايي چيست، زيـرا آنچـه موجـب كـج     علت كند كه اين سؤال را مطرح مي

گـذار ايـن    فقدان همان چيزي است كه باعث همنوايي خواهد شد. هيرشي پايه شود، مي
سازد. به اعتقاد او، گرفتاري زماني آغـاز   نظريه، موضوع پيوندهاي اجتماعي را مطرح مي

به نقل  1946هيرشي، (شود كه پيوند ميان فرد و جامعه ضعيف باشد يا گسسته شود  مي
چهار عنصر اصلي، باعـث پيونـد فـرد و جامعـه      ). هيرشي معتقد است،1381از ممتاز، 

شدن نوجوانان به بزهكاري  شود كه فقدان آنها نقش اساسي در درگير شدن و گرفتار مي
بيانگر ميزان وابستگي فرد به اشخاص ديگـر در خـانواده، محـيط و    » وابستگي. «1دارد: 

م جامعـه و  هـاي مرسـو   بيانگر ميزان پـذيرش هـدف  » تعهد. «2نهادهاي اجتماعي است. 
، 1385سـليمي و داوري،  (داند  احساس ديني است كه فرد نسبت جامعه بر عهده خود مي

هـاي   فعاليـت  هـا و  بيانگر ميزان درگيـري و مشـاركت در نقـش   » مشاركت. «3). 329 ص
بيانگر ميزان اعتقاد فرد بـه اعتبـار قواعـد    » باورها. «4). 329 اجتماعي است (همان، ص

اش بـه   ها و هنجارهاي اخالقي جامعه و وفاداري تقاد او به ارزشاخالقي و اجتماعي، اع
). ديدگاه هيرشي در سـطح عـام، بـراي    90-91، صص 1383آنهاست (محسني تبريزي، 

تحليل آن دسته از مسائل اجتماعي كه مربوط به سست شدن پيوندهاي اجتماعي اسـت،  
 اعي مناسبت دارد.شود اما در سطح خاص، با تحليل كجروي اجتم كار گرفته مي به

 پژوهش روش

يابد.  نمود مي  رسد، هايي مي تحليل محتواي كيفي در جايي كه تحليل كمي به محدوديت
توان روش تحقيقـي بـراي تفسـير ذهنـي محتـوايي       بنابراين، تحليل محتواي كيفي را مي

حـي  سـازي يـا طرا    بندي و تـم  مند، كد بندي نظام هاي متني از طريق فرايندهاي طبقه داده
 .)2005، 2و شانون 1الگوهاي شناخته شده دانست (شيئه

اين مطالعه با استفاده از تحليل محتواي عرفي انجـام شـده اسـت كـه در آن هـدف،      
شرح يك پديده است، پژوهشگر بر اساس ادراك و فهـم خـود از مـتن مـورد مطالعـه،      
                                                      

1. Hsieh       2. Shanon 
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هايي براي ظهور رمزها  زمينه يابد تا پيش كند و اين كار ادامه مي نوشتن تحليل را آغاز مي
ريزي رمزهـا از مـتن ظهـور يابـد و      شود كه طرح آغاز شود. اين عمل اغلب موجب مي

بندي و تحليـل انجـام شـود. در مقالـه      هايشان مقوله ها و تفاوت سپس بر اساس شباهت
 حاضر از اين نوع تحليل محتوا بهره گرفته شده است.

يني قرار گرفت، اما با توجـه بـه سـاختار    هاي سريال مورد بازب در ابتدا تمامي قسمت
ها، در نهايت دو قسمت كـه بـه موضـوع كجـروي و بزهكـاري پرداختـه        مشابه قسمت

 گيري هدفمند انتخاب شدند. بودند، با روش نمونه

 احترام قابل هاي ارزش و زندگي كيفيت كه خاصي وضعيت وجودمسئله اجتماعي. 
 آن درمـان  موافـق  و دارنـد  توجـه  و اذعـان  نآ وجـود  به مردم و كند مي تهديد را مردم

 .)107، ص 1388هستند (بخارايي، 
 سـاخته  مبـتال  طـوري  را افـراد  از كثيري عده كه وضعي لنسكي. گرهارد و هرتن پل
 يـك  پرتـو  در تـوان  مـي  كه شود مي احساس چنين و رسد مي نظر به نامطلوب كه است
 ).109همان، ص (د كاري درباره آن صورت دا جمعي دسته اجتماعي اقدام

 هاي پژوهش يافته

هر قسمت سريال به سه بخش قابل تقسيم است؛ مرحله عـادي و سـامان اوليـه كـه بـا      
آمـوزان و محـيط    ورود معلم جايگزين (نواك) آغاز شده است و طي آن، معلم با دانـش 

شود. در همين بخش است كه او متوجه وجود مسئله، ناهنجاري يا مشـكلي در   آشنا مي
شود كه از محيط زنـدگي، مناسـبات اجتمـاعي محـل يـا       آموز مي يك يا چند دانش ميان

كند با مسئله آشـنا شـود و راهـي     خانواده آنها ناشي شده است. در اين مرحله تالش مي
. در مرحله شود يمرو  پيدا كند كه البته در اغلب با مانع يا بحران روبه مؤثربراي مداخله 
خود را ايفا كند و بـا   مؤثرتواند نقش دهد و مي جواب مي هاي او به تدريج سوم، تالش

مدخل در ماجرا، به حل مشكل كمك كند. آنچـه ميـان مرحلـه نخسـت      كمك افراد ذي
هـاي آنـان    ي ديـد افـراد و پنداشـت   ها هيزاوسريال و مرحله آخر برجسته است تفاوت 

هاي ذهني افـراد،   نسبت به موضوع است. گويي معلم توانسته است با استفاده از ظرفيت
هـا،   مندي از آيـين  تشويق آنها به مشاركت، استفاده از امكانات و نهادهاي عمومي و بهره

هاي مسلط، بر بحران فائق آيد. به منظور آشـنايي بـا داسـتان سـريال،      اعتقادات و ارزش
 آورده شده است. 1ها در جدول  هايي از آن انتخاب شده و خالصه داستان قسمت
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 هاي انتخاب شده خالصه داستان قسمت ـ1جدول  

رو  در هر قسمت، شخصيت اصلي داسـتان بـا موضـوعات و مسـائل مختلفـي روبـه      
سـازد. ايـن مسـائل تنهـا در مدرسـه نمـود پيـدا         شود كه فرايند آموزش را مختل مي مي

آموزان، اجتماع يا مقامات محلي و اوليـاي   هاي دانش بلكه عالوه بر آن، خانواده كند، نمي
هـاي متفـاوتي    كند. پيرامون اين مسائل، در اجتمـاع محلـي نگـرش    مدارس را درگير مي

. در مجموع، مضامين اصلي يـا مسـائلي كـه    انجامد يمكه به حاد شدن قضيه  وجود دارد
از: طـرد، انـزوا، اختالفـات     انـد  عبـارت پردازد  ا ميهاي مورد اشاره سريال به آنه قسمت

خــانوادگي، بزهكــاري، فاصــله اجتمــاعي و ضــعف پيونــدهاي اجتمــاعي، ناكارآمــدي  
 هاي آموزشي و ... . شيوه

 نام قسمت انخالصه داست

مسئوليتي پـدر و افتـادن    داستان درباره دو نوجوان است كه يكي به دليل بي

بار زندگي بر دوش مادر، نظارت و حمايت الزم را از سـوي خـانواده نـدارد و    

ديگري كه زندگي مرفهي دارد اما در خـانواده او همـواره پـول و ثـروت بـر      

يز نظارت و حمايت الزم وجود شود. در اين خانواده ن تحصيل اولويت داده مي

تري كه رفتارهاي بزهكارانه دارند  هاي بزرگ ندارد. دوستي دو نوجوان با بچه

 شود. ساز مي هايشان مشكل و نفرت از درس و مدرسه براي آنها و خانواده

تحصيل به 

چه درد 

 خورد مي

و بـه   داستان نوجواني است كه در هنگام تولد، مادرش را از دست داده است

روزي  همين جهت پدر رابطه خوبي با وي ندارد و پيوسـته در مـدارس شـبانه   

بوده است. اكنون پدر او را به اجبار به خانه آورده اسـت، امـا نوجـوان نـه در     

خانه و نه در مدرسه به كسي اعتماد دارد و نه ارتباط دوستانه با كسي دارد و 

پرخاشـگر و   كـس او را دوسـت نـدارد. او بـه شـدت      كنـد كـه هـيچ    فكر مي

اي باعث آسيب ديدن معلم اصلي كـالس شـده كـه     جوست و در حادثه انتقام

اكنون معلم جايگزين به جاي او آمده است. او براي رهايي از وضـعيت خـود   

تر معتـاد و بزهكـار گـرايش دارد. معلـم از يـك       به همراهي با نوجوان بزرگ

ر و محبـت و  طرف سعي در حل مشكل پدر وي دارد و از سوي ديگر با صـب 

 كند. راهنمايي، نوجوان را به جمع و خانواده نزديك مي

 سيلي
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؛ بـراي مثـال   دهـد  يمـ البته مضامين فرعي ديگري نيز در سير داستاني خود را نشان 
وءظن و تحقير نسبت بـه فرودسـتان   نهادهاي اجتماعي از فرودستان، س  تيحمانارسايي 
هاي نادرست، خشونت كالمـي و  ها و برداشتها، قضاوت   اي، پندارههاي حاشيه و گروه

فيزيكي، ناآگاهي از بيمارهاي خطرناك و نحوه مواجهه درست با آنها، تـرس همگـاني،   
هـاي يكـديگر، رعايـت حقـوق     فشارهاي اجتماعي، پرهيز از دروغ و احترام به انتخـاب 

ــتأكديگــران بــا  ــين   دي ــه و همكــاري در ب بــر حقــوق عــاطفي، طــرح مفــاهيم همدالن
هاي قانوني در مواجهه با نوجوانـان، پنـدارهاي منفـي     آموزان، ناكارآمد بودن روش دانش

البته مضاميني كه سريال بر مبنـاي آن شـكل گرفتـه،    اهالي نسبت به يكديگر و مانند آن. 
آمـوزان،   هـاي برخـورد بـا دانـش    دي چـون شـيوه  اي كه موار گاه مشترك است به گونه

هاي ذهني نادرسـت، فاصـله اجتمـاعي، هنجارهـاي اخالقـي، اجتمـاعي و لـزوم         كليشه
. با وجـود اينكـه ايـن    اند قرار گرفته ديتأكتقويت پيوندهاي اجتماعي بارها و بارها مورد 
و فرعـي  كشد، مداقه در مضـامين اصـلي    سريال فضاي فرهنگي ديگري را به تصوير مي

است كـه بـراي همگـان     اي بيانگر اين نكته است كه آن مسائل، در شمار مسائل روزمره
 ملموس و قابل درك است.

جـويي در برابـر مسـائل رخ داده آسـان      دهد كـه چـاره   مشاهده سريال البته نشان مي
هـا،  ها و قضـاوت ترين آن، برداشتشود. شايد مهم رو مي نيست و با موانعي جدي روبه

 افزايد. اي است كه خود بر شدت و حدت مسائل ميهاي جاافتادهارها و كنشرفت

شـود كـه مسـائل بـه نمـايش درآمـده، راه بـه سـامان برنـد و          شايد آنچه باعث مـي 
ها و خصوصـياتي باشـد   ، به سوي حل شدن پيش روند، در ويژگيجيتدر  بهمشكالت، 

هـايي چـون فرصـت    يژگـي كه براي شخصيت اصلي داستان در نظر گرفته شده است. و
ي ريپـذ  تيمسـئول آموزان، بويژه در مدرسه، حساسيت و هاي دانشدادن به بروز قضاوت

نسبت به رويدادها، مناسبات و مشكالت، نه تنهـا در مدرسـه بلكـه در اجتمـاع محلـي،      
هاي تازه براي نگريستن به مسائل، نگاه انتقادي و در عين حال، سعي در  گشودن دريچه
هاي همدالنه، گفتگـو و مـذاكره، كمـك     آن، برانگيختن مشاركت و كنش ترويج صحيح

هـا و هنجارهـاي    آمـوزان، تـرويج ارزش   هـا و دانـش   جستن از نهادهاي محلي، خانواده
ي ماهرانـه  ريكـارگ  بـه آميـز.  هـاي مسـالمت  ي روشريكـارگ  بـه مشترك، درك متقابـل و  

ند، آموزش مناسبي را بـراي  ك هاي ياد شده عالوه بر اينكه به حل مسائل كمك مي روش
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هـاي روايـت    گـره  حل اين دست مشكالت به همراه دارد. در بخش پاياني هر قسـمت، 
شـوند و بـراي مسـائلي كـه در ابتـدا حـل نشـدني بـه نظـر           بـاز مـي   جيتدر  بهداستاني 

 شود.حل مناسب يافته مي رسيدند، راه  مي

 هاي روش موانع، ر،درگي مدخالن ذي و جامعه فرعي، و اصلي مضامين ـ2 جدول

 داستان قسمت هر نتيجه و مسئله حل براي شده گرفته كار به

 نام قسمت
 مقوالت

 خورد تحصيل به چه درد مي سيلي

بزهكاري نوجوان و دليل گرايش او بـه  

 كجروي

بزهكاري / ضعف پيونـدهاي اجتمـاعي/   

ــي و   ــام آموزش ــدي نظ ــارايي و كارآم ك

گرايانــه بــا  هــاي تحكــم مقايســه شــيوه

 طلبانه هاي ماليم و مشاركت يوهش

مضمون 

 اصلي

پرهيز از خشونت و روش حل مجادلـه/  

خشونت بودن/ اهميت  فرق ترس با ضد

هـا/   نظارت والدين و ارتباط آنها با بچـه 

تبعات تنبيـه بـدني/ اصـالح اطالعـات     

غلط دربـاره معتـاد، قاچـاقچي و جـرم/     

اهميت روز تولد و توجه به آن از طـرف  

دن ديگـران و تشـكر و   ديگران/ بخشـي 

قدرداني از كساني كه بـراي مـا كـاري    

كنند/ ابراز درست احساسات/ اهميت  مي

گفتگو و پرهيز از پنهانكاري/ تغييرپـذير  

ها/ ضـرورت لـزوم صـبر و     بودن انسان

ــات   ــاعي/ تبع ــدگي اجتم ــش در زن آرام

 پنهانكاري/ دوست داشتن حيوانات

ــداره ــه   پن ــالي نســبت ب ــي اه هــاي منف

كنترل بودن نوجوانـان   يرقابليكديگر/ غ

امروزي/ تخريب و صدمه زدن به اموال 

 و افراد/

سوءظن و بدگماني/ رفتارهاي بزهكارانه 

 و ضداجتماعي/

 ناپذيري مسئوليت

مضامين 

 فرعي

آمــوزان   فضــاي شــهري بــزرگ/ دانــش

ــاي دو شخصــيت اصــلي   ــه/ اولي مدرس

نوجوان فيلم/ اوليـاي مدرسـه/ مقامـات    

هكـاران و معتـادان   قانوني و قاضـي/ بز 

 جوان يا نوجوان

 شهر كوچك يا روستا

ــالي    ذي ــه، اه ــاي مدرس ــدخالن. اولي م

آمـوزان و   محل، مقامات محلـي، دانـش  

 معدود نوجوانان بزهكار

هاي  ويژگي

جامعه و 

 مدخالن ذي
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 2 جدولادامه 

 نام قسمت
 مقوالت

 خورد تحصيل به چه درد مي سيلي

اد/ نبــود تمايــل بــه گفتگــو در ميــان افــر
هـاي اصـلي/ فقـدان     پنهانكاري شخصيت

تـوجهي   آميـز/ بـي   همدلي و رابطه محبـت 
ــه نقـــش كنتـــرل  ــده و  والـــدين بـ كننـ

تـوجهي اوليـاي    كننده خـود/ بـي   راهنمايي
 آموزان مدرسه به مسائل و مشكالت دانش

ــيل و     ــاره تحص ــود درب ــاي موج باوره
 ها/ تحصيلكرده

 اولويت كسب پول نسبت به تحصيل/
توجهي به مشـكالت   بي نبود همكاري و

 ديگران

 موانع موجود

احتــرام بــه نظرهــاي ديگــران/ تشــويق 
ديگران به گفتگو و پرهيز از پنهانكـاري،  
صبر و آرامـش در مقابـل پرخاشـگري و    

ها در كـالس   تهمت/ مشاركت دادن بچه
براي آموزش نحوه حل مسائل/ يـادآوري  
نقش والدين بـه آنهـا/ اصـالح باورهـاي     

سخ در كـالس دربـاره   غلط/ پرسش و پا
مشكالت/ تشويق به آرامش/ توجـه بـه   

 ها و احساسات ديگران خواسته

طرح بحـث در كـالس و ايجـاد زمينـه     
 پرسش نقادانه درباره مسائل/

 به پرسش افكندن باورهاي موجود/
 مداخله مؤثر/

پرهيـــز از پيشـــداوري و رفتارهــــاي   
ســـوگيرانه/ گـــوش دادن بـــه نظرهـــا 

ايجاد همـدلي و  مختلف/ ارائه پيشنهاد/ 
 همكاري براي رفع مشكل

كار  روش به
 هگرفته شد

گيري گفتگـو بـين افـراد/ بخشـش      شكل
ديگران و بخشـش خـود/ تقويـت ارتبـاط     

 گيري روحيه تشـكر و  نوجوان با پدر/ شكل
گرفتن از گذشته بـه جـاي    قدرداني/ درس

منزوي شدن/ جايگزيني صبر و محبت به 
جاي خشم و نفـرت/ ضـرورت توجـه بـه     

 معلم هاي ارتباطي براي يك مهارت

ها/ ناكارآمد نشان  ها و پنداره تغيير داوري
 هاي كنترل قهري دادن روش

ــيس و ...)/ درون فهمــي/ مشــاركت   (پل
ــالي و    ــي) اه ــري و عمل ــاعي (فك اجتم

مدخالن/ تقويت پيوندهاي اجتماعي  ذي
ــردن   ــته ك ــاعي/ برجس ــت اجتم و حماي

 اهميت تحصيل و توجه به آن

 نتيجه

دو قسمتي از اين سريال كه به طور اختصاصي به موضـوع بزهكـاري نوجوانـان     در

توان ديد بزهكاري وضعيتي است كه از ضعف پيوندهاي افـراد بـا    پردازد، آشكارا مي مي

شود، به اين ترتيب، جامعه و نهادهاي آن توان نظارت كافي بر افـراد را   جامعه ناشي مي

 هارگانـه نظريـه كنتـرل اجتمـاعي هيرشـي، زيـر      دهند. بر اساس مفـاهيم چ  از دست مي

آمـده اسـت. اگـر بزهكـاري نتيجـه ضـعف        3مقوالت مفاهيم، اسـتخراج و در جـدول   

حـل مقابلـه بـا آن نيـز تـالش در راه تقويـت پيونـدهاي         پيوندهاي اجتماعي باشـد، راه 
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اجتماعي از طريق ايجاد وابستگي، تعهد، باور و مشاركت اسـت. ايـن همـان وضـعيتي     

 شود. كه در اين سريال به خوبي ديده مياست 

 شده و مقوالت آن در سريال معلم بر اساس نظريه هيرشي ـ مفاهيم بازنمايي3 جدول

 خورد قسمت تحصيل به چه درد مي قسمت انتقام
 مفاهيم

 زير مقوالت مقوالت زير

ــاس    ــا احس ــامالً تنه ــود را ك ــوان خ نوج

كـس او   كند كه هيچ كند/ احساس مي مي

خواهد/ او رابطه خوبي با پدر ندارد/  را نمي

دهد خانه را ترك كند/ كسي را  ترجيح مي

ندارد كه به او تكيه كند/ نوجـوان ارتبـاط   

هاي كالس و معلم نـدارد/   مناسبي با بچه

نظارت پدر بسيار ضعيف اسـت/ نوجـوان   

اي به ادامه زندگي نـدارد و سـابقه    عالقه

تهديد به خودكشي دارد/ نياز عاطفي وي 

هـا بـه جـاي     مورد غفلت واقع شده/ سال

 روزي بوده است. خانه در شبانه

نوجوان رابطه خوب و نزديكي با والـدينش  

هاي  ندارد/ نوجوان رابطه خوبي با اكثر بچه

كالس ندارد/ پدر و مادر رابطـه خـوبي بـا    

ــي دارد/   ــتان كم ــد/ او دوس ــوان ندارن نوج

رابطه پدر و مـادر نامناسـب اسـت/ پـدر و     

نياز عاطفي نوجوان توجه ندارنـد و   مادر به

كند، كسي را  او وقتي به مشكل برخورد مي

ندارد/ پدر الگوي مناسـبي در خانـه بـراي    

نوجوان نيست/ نوجوان ارتباط مناسـبي بـا   

معلم و كادر مدرسه ندارد/ نظارت خـانواده  

 ضعيف است يا اصالً وجود ندارد.

 وابستگي

رسـه  به قواعد مدرسه توجهي ندارد/ از مد

كنـد/   شود يا غيبت مـي  اجازه خارج مي بي

شـده   ريـزي  فعاليـت مفيـد و برنامـه    كار و

زنـد/ دروغ   ها پرسـه مـي   ندارد/ در خيابان

زنــد/ پنهانكــاري  گويــد/ تهمــت مــي مــي

كنـد/ بـه    كند/ بـا ديگـران دعـوا مـي     مي

كند يا  زند/ مسخره مي ديگران صدمه مي

زنـد/ از   به احساسات ديگـران لطمـه مـي   

ن متنفــر اســت/ تحصــيل بــرايش ديگــرا

اهميت ندارد/ ارزشي براي زنـدگي قائـل   

 نيست.

گذارد/ اهميتي  به قانون مدرسه احترام نمي

دهـد/ مدرسـه را    به پيشرفت تحصيلي نمي

كنـد/   طور موقـت تـرك مـي     به دلخواه به

اهميتي بـه تغييـر معلـم و شـيوه تـدريس      

هاي جمعي مدرسه را بـه   دهد/ فعاليت نمي

هـم زدن   گذراند و سعي در بـه  تمسخر مي

گـذارد،   كند/ به قـانون احتـرام نمـي    آن مي

گويد/ به چيزي كه مال او نيست،  دروغ مي

زند/ بدون اجازه از وسـيله نقليـه    صدمه مي

كند/ چيزي را كه مـال   ديگري استفاده مي

دارد/ نســبت بــه حقــوق  او نيســت، برمــي

تفاوت اسـت/ بـه احساسـات و     ديگران بي

دهـد/ هـدف    اهميتي نمـي  محبت ديگران

 مشخصي براي خود ندارد.

 تعهد
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 3 جدولادامه 

 خورد قسمت تحصيل به چه درد مي قسمت انتقام
 مفاهيم

 زير مقوالت مقوالت زير

به قواعد مدرسه توجهي ندارد/ از مدرسـه  

كنـد/   شود يا غيبت مـي  اجازه خارج مي بي

شـده   ريـزي  فعاليـت مفيـد و برنامـه    كار و

زنـد/ دروغ   ها پرسـه مـي   يابانندارد/ در خ

زنــد/ پنهانكــاري  گويــد/ تهمــت مــي مــي

كنـد/ بـه    كند/ بـا ديگـران دعـوا مـي     مي

كند يا  زند/ مسخره مي ديگران صدمه مي

زنـد/ از   به احساسات ديگـران لطمـه مـي   

ديگــران متنفــر اســت/ تحصــيل بــرايش 

اهميت ندارد/ ارزشي براي زنـدگي قائـل   

 نيست.

گذارد/ اهميتي  نميبه قانون مدرسه احترام 

دهـد/ مدرسـه را    به پيشرفت تحصيلي نمي

كنـد/   طور موقـت تـرك مـي     به دلخواه به

اهميتي بـه تغييـر معلـم و شـيوه تـدريس      

هاي جمعي مدرسه را بـه   دهد/ فعاليت نمي

هـم زدن   گذراند و سعي در بـه  تمسخر مي

گـذارد،   كند/ به قـانون احتـرام نمـي    آن مي

مال او نيست،  گويد/ به چيزي كه دروغ مي

زند/ بدون اجازه از وسـيله نقليـه    صدمه مي

كند/ چيزي را كه مـال   ديگري استفاده مي

دارد/ نســبت بــه حقــوق  او نيســت، برمــي

تفاوت اسـت/ بـه احساسـات و     ديگران بي

دهـد/ هـدف    محبت ديگران اهميتي نمـي 

 مشخصي براي خود ندارد.

 تعهد

در مدرسه يا جمع همنوايي ندارد/ در خانـه  

تواند فعاليت و تجربه مشتركي بـا پـدر    نمي

داشته باشد/ تمايلي به گفتگو ندارد/ وقتش 

دارنـد   را با كسـاني كـه خودشـان مشـكل    

گذرانـد/   تر معتـاد) مـي   (مانند دوست بزرگ

كنـد/   بين خود و ديگران فاصله ايجاد مـي 

ها  گيري اعتماد و بدبين است/ در تصميم بي

 كنـد/ شخصـاً   كـس مشـورت نمـي    با هيچ

كنـد/ بـراي    گيرد و عمـل مـي   تصميم مي

 كند. اشتباهات عذرخواهي نمي

گذارد، يا اصالً  وقت كمي را با خانواده مي

جدا از خانواده است/ با خانواده گفتگـوي  

برنامـه   هـاي فـوق   سالم ندارد/ در فعاليـت 

ــا  مدرســه شــركت نمــي ــد/ تعــاملي ي كن

هـا   گفتگويي با معلم ندارد/ با سـاير بچـه  

كري يا گفتگوي سالم نـدارد  همدلي، همف

 كند. / بيشتر وقتش را تلف مي

 مشاركت
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 3 جدولادامه 

 خورد قسمت تحصيل به چه درد مي قسمت انتقام
 مفاهيم

 زير مقوالت مقوالت زير

دهد/  اهميتي به نظم و قاعده مدرسه نمي

براي معلم و اولياي مدرسه احترامي قائل 

قائل نيست/ اهميتي براي خانه و خانواده 

ــد    ــتي پايبن ــداقت و درس ــه ص نيســت/ ب

نيست/ معتقد است همه با او بد هسـتند/  

اهميتي براي زندگي و خوب بـودن قائـل   

نيست/ تمايل بـه دوسـتي بـا بزهكـاران     

 دارد.

گذارد/ به معلم و  ترها احترام نمي به بزرگ

گذارد/ به قـوانين   كادر مدرسه احترام نمي

دهــد/  اجتمــاع يــا مدرســه اهميتــي نمــي

ــورد   ــن و م خــانواده از نظــرش جــاي ام

احترامي نيست/ به مجريان قانون احتـرام  

ــي ــول    نم ــار اص ــار و رفت ــذارد/ در گفت گ

كند/ به تحصـيل و   اخالقي را رعايت نمي

دهد/  هاي مترتب بر آن اهميت نمي ارزش

مشاركت و همكاري بـا ديگـران بـرايش    

ارزش است/ قبول و پذيرش هنجـاري   بي

 دوستان بزهكار

 باور

 تحليل نهايي

هاي اجتماعي است. ارتباط سالم افراد  شود، بحث حمايت آنچه در اين سريال مطرح مي
يابد كه در بسـتر اجتمـاع و برخـوردار از     كند و تداوم مي در اجتماع زماني معني پيدا مي

شوند. بـه بيـان    ها باشد وگرنه، افراد، فراموش، طرد يا به انحراف كشيده مي اين حمايت
، تضعيف پيوندهاي اجتماعي، زمينه را بـراي فاصـله گـرفتن افـراد از يكـديگر،      هيرشي

 كند. ها مهيا مي كاهش كنترل اجتماعي و بروز ناهنجاري
رو  در اين سريال اغلب با دو گونه طرز تفكر رايج در مواجه با مسئله يا مشكل روبه

هـاي سـريال،    تشوند. در يك سـطح، شخصـي   هستيم كه هر دو، ناكارآمد نشان داده مي
شود  كنند اما از سوي ديگر، نشان داده مي هاي مواجهه فردي را با موضوع دنبال مي شيوه

هاي مرسوم مواجهه با مسائل (مانند نهادهاي قانوني، اجرايي و حمايتي) كمـك   كه شيوه
رو هستند و هم نسبت به روابط  كنند زيرا هم با نارسايي روبه چنداني به حل مسائل نمي

گيرد، با وجود اينكـه بسـياري از     اند. اين سريال سطحي ميانه را پيش مي توجه ني بيانسا
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سازماني اجتمـاعي دارنـد و از عموميـت برخوردارنـد،      ساماني و بي مسائل، ريشه در بي
هاي مشـاركت، تقويـت    گرايي و باال بردن زمينه حلي جز تقويت اجتماع محلي، فعال راه

هاي مشترك انساني و همچنـين برگـرفتن نگـاهي     بر ارزشپيوندهاي اجتماعي و تأكيد 
شود كه پيوندهاي اجتماعي سسـت   يعني، مشكل زماني حادتر مي تازه به مسائل ندارند؛

ــه، مشــاركت و    ــز در نگــاه همدالن ــه همــين ترتيــب، ريشــه حــل مســائل ني شــوند؛ ب
 پذيري مدني است. مسئوليت

شود مشتمل است بـر:   ل استفاده مياي كه در اين سريال براي حل مسائ درواقع شيوه
ارتقاي وابستگي افراد بـه يكـديگر (بيـانگر ميـزان     «تقويت پيوندهاي اجتماعي از طريق 

وابستگي فرد به اشخاص ديگر در خانواده، محيط و نهادهـاي اجتمـاعي اسـت)، تعهـد     
هاي مرسوم جامعه و احساس ديني است كه فرد نسـبت بـه    (بيانگر ميزان پذيرش هدف

هـا و   داند)، مشاركت (بيانگر ميزان درگيري و مشاركت در نقش عه بر عهده خود ميجام
هاي اجتماعي است) و باورهاي مشترك (بيانگر ميزان اعتقاد فرد به اعتبار قواعـد   فعاليت

اش بـه   ها و هنجارهاي اخالقي جامعه و وفاداري اخالقي و اجتماعي، اعتقاد او به ارزش
 ).91، ص 1383، محسني تبريزي، 1385ي، سليمي و داور(» آنهاست)

 گيري بحث و نتيجه

روسـت، مسـائلي ماننـد؛     ما به تعبيري، با انبوه مسائل و مشكالت اجتماعي روبـه   جامعه
هـاي برابـر،    طبقـاتي، فقـر، نـابرابري و نبـود فرصـت       مسائل مختلف شهرنشيني، فاصله

دارنـد و ماننـد     اي گسـترده  هكجروي، آشفتگي، نابهنجاري و ... . مسائل اجتمـاعي دامنـ  
هـاي ظريـف،    اند؛ از اين رو، حل آنها نيز به شناخت ريشـه  هاي زنجير به هم وابسته دانه

گيـري فزاينـده مسـائل     شان بستگي دارد. سرعت تغيير و شـكل  ظاهر نامرئي  عميق و به
ر مسـائل  در انعكاس، انتشا -بويژه راديو و تلويزيون -ها كند تا رسانه نوپديد، ايجاب مي

و رويدادهاي اجتماعي داراي سياست اجتماعي مشخصي باشند. اين موضوعي است كه 
 برند. هاي داخلي ما از فقدان آن رنج مي رسانه

اي بر ادراك و شناخت دارند (هاريس، ترجمـه اسـدزاده و    ها تأثيرات گسترده رسانه
ي از رســانه ). طــرح، بازتــاب، بازنمــايي و برســاخت مســائل اجتمــاع1390همكــاران، 

نـاخواه تلويزيـون    ها، اهميت و مالحظات خاص خود را دارد. خواه تلويزيون حساسيت



 v 27 ... »معلم«بازتاب مسائل اجتماعي در سريال فرانسوي 

هاي تلويزيوني توليـد داخـل يـا خـارجي،      هاي نمايشي خود از جمله مجموعه در برنامه
اي مناسب و مطلوب و گاه بـا   دهد، گاه با شيوه خود انواع مسائل اجتماعي را بازتاب مي

گيري ذهنيـت مناسـب    تواند به شكل مناسب. واضح است كه اولي مي اي نه چندان شيوه
در خصوص مواجهه با مسائل اجتماعي و بهبود و درمان آن كمك كند و دومي، نه تنهـا  

طبيعـي  «ماند بلكه ممكن است بر شمار مسائل اجتماعي جامعـه بيفزايـد    در اين مهم مي
گرايـي   ). برسـاخت 866 ، ص1393ريتزر، ترجمـه نـايبي،   (است » ذاتي بودن«يا » بودن

كند بـر اسـاس نـوع     بيند و ادعا مي اجتماعي وجود يا نبود يك مسئله را در ذات آن نمي
ترين مقوله، تعريف مـا از آن   شود و براي تحليل آن نيز مهم نگاه و برخورد ما ساخته مي

دهنـد در   است. البته چگونگي ايـن تعريـف و بـويژه كسـاني كـه تعريـف را ارائـه مـي        
). 1393گيري مسئله و تبديل يك موضوع به مسـئله نقـش مهمـي دارد (ركـوعي،      شكل

مطابق اين ديدگاه، تصورات ما درباره جامعه، مناسبات اجتماعي و مسائلي كه در جامعه 
گرفتـه و   وجود دارد، برساختي است تلفيقي از تجربه شخصي، الگوهـاي از قبـل شـكل   

 دهند. ها اشاعه مي آنچه رسانه
هـاي نـاظر بـر مسـائل      تواند الگوي مناسـبي بـراي سـاخت برنامـه     موعه مياين مج

هاي مختلفي از مردم بـه انحـاي مختلـف ربـط      اجتماعي باشد، يعني مسائلي كه به گروه
 هاي اين سريال به شرح زير است: يابد. برخي از ويژگي مي

هماهنـگ و  هـاي نا  اين سريال مبتني بر رويكرد حل مسئله و آمـوزش آن، تغييـر نگـرش   ـ 
 شود. هاي سريال دنبال مي هاي همسو است. اين رويكرد در كل قسمت جايگزيني نگرش

شويم، نتيجه نوع تعريفي است كـه   رو مي جامعه با آن روبه بسياري از مسائلي كه درـ 
هـايي بـراي    تـوان راه  از موضوع داريم و با تغيير نوع نگاهمان به مسائل اجتماعي مـي 

معلم جـايگزين) در ايـن   (خصوصيت شخصيت اصلي مجموعه  حل مسائل پيدا كرد.
آموزان از زاويه نگاه خود، به توصيف، شرح و قضـاوت   دهد دانش است كه اجازه مي

بپردازنـد. او بـه تـدريج، بـا نشـان دادن       شوند، رو مي درباره موضوعاتي كه با آن روبه
تـوان بـه    گـري نيـز مـي   هاي دي پيامدهاي اين نوع نگاه و بازگشودن اين امر كه از راه

تـري متوجـه    كند نگاه و ذهنيت آنان را به سـمت مناسـب   مسائل نگريست، تالش مي
هاي مناسـبي پيـدا كنـد،     حل آمده با همكاري ديگران، راه سازد و براي مشكالت پيش

 يعني مشاركت افراد را براي فائق آمدن بر يك مشكل برانگيزد.
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شـده، ايـن    نظـر گرفتـه  جـايگزين در  هاي مهمي كه براي شخصيت معلـم   ويژگيـ 
ي در حل مسائل بر عهده بگيرد. مواردي چون مؤثرآورد كه نقش امكان را فراهم مي

توان ارتباطي قدرتمند، توجه به تربيت در كنـار آمـوزش، در پـيش گـرفتن روشـي      
حال، پيروي از برخي اصـول در مـنش زنـدگي،     نيدر حدموكراتيك در مناسبات و 

شـود، ارتبـاط    رو مـي  به مسائلي كه در محيط اجتماع با آن روبهحساس بودن نسبت 
صميمي با اهالي، داشتن نگاهي متفاوت و تازه به مسائل، جلب مشـاركت فكـري و   

دوستي و تالش براي كمك كردن و در عين حال، مزاحم نبـودن، از   عملي افراد، نوع
 هايي است كه براي نقش او در نظر گرفته شده است. جمله ويژگي

گيـرد و  در مواجهه با مسائل اجتماعي، ساختار و كنش او در سطح ميانه قـرار مـي  ـ 
كند با مشاركت اهالي و در برخـي مـوارد، نهادهـاي اجتمـاعي محلـي يـا        تالش مي

 آمده كمك كند.آموزان، به حل مسئله پيش دانش

هـاي متعارضـي امكـان    اين سريال مبتني بر منطق گفتگوسـت و طـي آن، ديـدگاه   ـ 
هـا،  كـه بـديهي اسـت نظرهـا، ديـدگاه      هاي مختلفيابند؛ افراد و گروه ويارويي مير

شـود تـا حـد امكـان     هاي متفاوت يا حتي متعارضي دارند. سعي ميها و رويهروش
هاي متفاوت بـه هـم نزديـك شـوند. در چنـين شـرايطي،        ها و ديدگاه مواضع، رويه

ـ    زدن، بـه  احترامـي و برچسـب  يرعايت احترام، حرمت گذاردن و پرهيز از اهانت، ب
 شود.طور جدي رعايت مي

داستان روايتي اين سريال، با نظريه كنترل اجتمـاعي هيرشـي انطبـاق دارد. هيرشـي     
دانـد و معتقـد اسـت كـه      بزهكاري و كجروي را ناشي از ضعف پيوندهاي اجتماعي مي

و كنترل  حل برخي مسائل اجتماعي همچون كجروي، جز با تقويت پيوندهاي اجتماعي
كه  پذير نيست. همچنان و نظارت سازوكارهاي نهادي درون جامعه و بازيگران آن امكان

هاي اجتماع و بزه،  كند، بروز مسائل و ناهنجاري نظريه كنترل اجتماعي هيرشي تأكيد مي
ــدهاي اجتمــاعي«ناشــي از ضــعف  ــق چهارعنصــر  » پيون ــدها از طري ــن پيون اســت. اي

شـوند (مهـدوي و عباسـي     تقويت مـي » باور يا اعتقاد«و » يدرگير«، »تعهد«، »وابستگي«
پيونـدهاي  «). درواقع معلـم جـايگزين بـا تقويـت و بازسـازي      14 ، ص1387اسفجير، 
منـد كنـد. شخصـيت اصـلي ايـن       آمده را سامان تواند مسائل پيش است كه مي» اجتماعي

كنـد، بـه    ان مـي كه خود گاهي اذعـ  تر قاضي دادگاه نوجوانان بوده، همچنان سريال پيش
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هـايي از بـزه را    قضاوت نشستن و محكوم كردن و مقصر دانستن نوجوانـاني كـه نشـانه   
كار، يعنـي   حل مناسبي براي بازگرداندن آنها به جامعه نيست، زيرا اين دهند، راه بروز مي

انجامـد، بايـد از    تر شدن اوضـاع مـي   برچسب زدن و طرد كردن آنها از جامعه، به وخيم
دانـد و بـه    تر به حل مسائل پرداخت كه وي آن را مدرسه و آموزش مـي  اي جايي ريشه

هـاي   كـارگيري روش  همين دليل نيز شغل معلمـي را برگزيـده اسـت تـا بتوانـد بـا بـه       
سودمندتر در آموزش و تربيت، به بازتوليد و برقراري پيوند نوجوانان با اجتمـاع كمـك   

هاي نظارت قهري ناكارآمـد نشـان    ا روشكند. به همين دليل است كه در اين سريال، باره
شود. بويژه آنكه تغييرات ايجاد شده در جوامع امروزي، به ازدياد فاصله اجتماعي،  داده مي

كـه در   دور شدن افراد از يكديگر و نوعي فردگرايي بيمارگون منجر شده اسـت. همچنـان  
ضـعف   معلـول  پيـدايش كجـروي را   بحث نظريه كنترل اجتمـاعي اشـاره شـد، هيرشـي    

ها و نهادهاي اجتماعي يا تضعيف اعتقـادات و باورهـاي موجـود در     همبستگي در گروه
هـاي   شمارد و معتقد است جامعه يا گروهي كه در ميان اعضاي آن، وابسـتگي  جامعه مي

متقابل و قومي وجود داشته باشد، بيش از جامعـه يـا گروهـي كـه اعضـاي آن بسـتگي       
 اعمال كنترل بر اعضاي خود خواهد بود. محكمي با يكديگر ندارند، قادر به

هاي ديگر زندگي همچون تربيـت سـالم،    دهد كه آموزش از جنبه اين سريال نشان مي 
بنابراين بـا ايجـاد و    داشتن ارتباطات مناسب و برخورداري از كيفيت زندگي، جدا نيست؛

هنجارهـاي   هـا و  هاي اجتماعي، وابستگي به يكديگر و اجماع حـول ارزش  بازتوليد پيوند
هاي پيونددهنده و تقويت پيوندها از طريق مشـاركت و   ها و آيين دوستي، سنت جامعه، نوع
ها فراهم كـرد.   تري براي زندگي و حل مسائل و ناهنجاري توان شرايط مطلوب همدلي، مي

ها در تطابق با تأكيد نظريه كنترل اجتماعي بـر تقويـت و توجـه بـه شـبكه ارتباطـات        يافته
طور كه در سـريال نيـز همـواره نگـاه انسـاني بـه مسـائل و همـدلي،           ست. همانانساني ا

ناپذير قوانين خودسـاخته جامعـه بشـري     همكاري و همفكري، در مقابل نگاه خشك و انعطاف
شـده كـه    هـايي دانسـته   كـارگيري روش  حل مسائل اجتماعي در به مورد تأكيد قرار گرفته و راه

 گيرند. نظر مي اي از مناسبات اجتماعي در در مجموعه كليت انسان و زندگي اجتماعي را
خصـلت   هـاي متعـارض و ناهمسـو و نيـز     پيچيدگي مسائل جامعه مـا، وجـود گـروه   

بازتوليد شونده مسائل اجتماعي جامعه كه يكي از مقتضيات عصر حاضـر اسـت، ايجـاب    
هـا و   ز شـكل گيـري ا  ها در رويارويي و انعكاس مسائل اجتماعي با بهـره  كند كه رسانه مي
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هاي اجتماعي توليد و پخـش   سازي، به بازنگري جدي در سياست ساختارهاي متنوع برنامه
دهـد   ساز مي هاي خود بپردازند. گونه و ساختار نمايشي اين امكان را به عوامل برنامه برنامه

نظـر مخاطبـان برسـانند.     شده، به سـمع و  كه پيام اجتماعي مورد نظر را در شرايطي كنترل
هـاي   برداري صحيح از آنها به توليد برنامـه  سازي و گرته نگاهي به الگوهاي موفق برنامه نيم

رســاند. ســريال معلــم، هــم الگــويي موفــق بــراي كســاني اســت كــه از  بهتــر كمــك مــي
اي اسـت كـه مخاطبـان     هاي تلويزيـوني هسـتند و هـم برنامـه     اندركاران توليد برنامه دست

اي از  رمستقيم از آن تأثير بگيرند و ضمن فراگيري مجموعـه طور مستقيم يا غي  توانند به مي
 هاي الزم، با زواياي گوناگون مواجهه با مسائل اجتماعي آشنا شوند. مهارت
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