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  چكيده
پـذيري    و جامعـه هـا  با توجه به اهميت و نقش تلويزيون در رشد عقالني، تغيير نگرش           

نقـش  : مخاطبان، اساس مقالة حاضر، پژوهشي با هدف پاسخگويي به اين پرسش است           
پخـش شـده از     (هاي تلويزيوني ايرانـي و خـارجي          و منزلت زنان و مردان، در سريال      

؟ در بخـش نخـست      آمده اسـت  چگونه به نمايش در     ) سيماي جمهوري اسالمي ايران   
 و خارجي مشابه و در بخش دوم، نتايج به دسـت            مقاله، خالصة نتايج مطالعات داخلي    
توان به موارد زيـر       از نتايج جالب اين بررسي مي     . آمده از اين پژوهش ذكر شده است      

  : اشاره كرد
هاي خارجي هيچ نقش فرهنگي از سوي بـازيگران نقـش اول ايفـا نـشده                  ـ در سريال  

  . است
  . اند  وابسته به نمايش درآمدهها زنان منفعل و هاي ايراني در تمام صحنه ـ در سريال

هاي ايراني از لحاظ اقتصادي بـه پـدر يـا بـرادر خـود وابـسته        ـ كلية زنان در سريال   
  . اند بوده

  . اند هاي خارجي داراي پايگاه اقتصادي مستقل و اكتسابي بوده ـ كلية زنان در سريال
  

صوصي، نقش، منزلت، زنان و مردان، حيطـة عمـومي، حيطـة خـ             :هاي كليدي   واژه
    .هاي قالبي شده  نقش نمونة آرماني،

                                                      
  .شناسي ـ عضو هيئت علمي دانشگاه آزاد اسالمي، واحد گرمسار دكتراي جامعه  ∗
  .، دانشگاه دولتي باكوشخصيتشناسي  دانشجوي دكتراي روان  ∗∗
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  مقدمه
 گـستره مخاطبـان را در ميـان          تـرين   در اكثر كشورهاي توسعه يافته، تلويزيون وسيع      

در سراسر دنيا افراد بـدون توجـه بـه منـشأ            . ها به خود اختصاص داده است       تمام رسانه 
ننــد و فراوانــي ك اجتمــاعي، جنــسيت يــا ســن تلويزيــون تماشــا مــي ملــي، نــژاد، طبقــه

تلويزيون از بدو تولد فرد وجود دارد و جزئي از زندگي اوسـت             . تماشاكنندگان زياد است  
)Gerbner, 1978 .(هـاي   هاي جمعي است كه در برنامـه  ترين رسانه تلويزيون يكي از مهم

 نـشان  هـاي مختلـف   مختلف مانند فيلم، سريال، تبليغات و غيره، زنان و مردان را در نقش 
هاي جنسيتي در تلويزيون موضـوع مطالعـات           سال گذشته نمايش نقش    30طي  . دهد  مي

شناخت تأثير بالقوه تبليغات تلويزيون بـر رشـد نقـش جنـسيتي،             . گوناگوني بوده است  
توجه مداوم به كنترل درجه قالبي بودن ايـن نقـش را در تبليغـات، در دو دهـه گذشـته        

كانون توجه بسياري از محققـان در ايـن         هاي تلويزيوني،     زنان در نقش  . برانگيخته است 
هـاي    ، آغـاز سـنجش درجـه قـالبي بـودن پيـام            1970ابتداي دهه . حوزه پژوهش هستند  

نتايج مطالعات در اين حوزه نـشان  . جنسيتي با استفاده از روش تحليل محتوا بوده است    
غلب با  اي و ا    هاي تلويزيوني در ساعات پربيننده، تصويري بسيار كليشه         داده است برنامه  

اي نـشان     برتل و كنتر در مطالعـه     . دهند  هاي سنتي و پدرساالرانه از زنان ارائه مي         ويژگي
هاي تلويزيوني، به عنوان فرودست و مردان، به عنوان مقتدر و             اند كه زنان در برنامه      داده

ها از طريق تلويزيون  بچه). Bretl & Cantor , 1988(اند  فرادست به تصوير كشيده شده
هـا مواجـه      هاي تلويزيوني، با اطالعاتي درباره نقش       تر، در آگهي    ي به نحوي خاص   و حت 
هـاي     هستند كه نقـش     عقايد قالبي مدركي دال بر اين       و اين در حالي است كه       . شوند  مي

همچنين، تعداد مشاغلي كـه زنـان در آنهـا يافتـه            . رفتاري مردان و زنان قابل قياس نيست      
اي جنسيتي خاص از سـوي افـراد هـر جـنس نـشان داده               ه  شوند كمتر است و ويژگي      مي
  از سوي هالوشا با عنوان بازاريابي      1985اي كه درسال      در مطالعه ). unger,1979(شوند    مي

درصد از تصميمات خريد مـشتريان      81زنان صورت گرفت، نتايج نشان داد كه زنان در          
بـيش از   (هـستند   گيرندگان اوليـه همـه خريـدها          درصد تصميم 39مشاركت دارند و در     

اين مطالعـه نـشان داده اسـت كـه        ). 1973درصد در سال    25 و   1978درصد در سال    33
فرايند انديشه زنان هنگام تصميم     . اي براي بازي با زنان است       تبليغات و بازاريابي عرصه   

در ايـن تبليغـات، زنـان بـه نمـايش گذاشـته       . به خريد ماشين متفاوت از مـردان اسـت      
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ن و جوانان نيز هاي نوجوانا هاي تلويزيوني بويژه برنامه بين جذابيت و زنان در برنامه   
مجالت، تلويزيون و اينترنـت  ). Downs & Harison , 1985: 67-75 (رابطه وجود دارد 

 بـا    دهنـد كـه بـراي فـروش توليـدات           هاي الغر و زناني را نشان مي        به طور مداوم مدل   
هـاي    كنندگان رسـانه    به اين ترتيب تبليغ   . شوند  لخت به تصوير كشيده مي      هاي نيمه   لباس

كنند كـه زنـان       قابل دسترسي را خلق مي      آل غير   فروشند و زنان ايده     ي را مي  جمعي، زيباي 
 direct Essays. Com , women(شوند خود را به شكل آنان در آورند ديگر تشويق مي

in  Advertisement , 2004 .(  
ها حاكي از آن است كه در ايـن           نتايج تحقيقات صورت گرفته در مورد كيفيت نقش       

 , Kolbe & Langefeld(هاي مردانه مسلط هستند   زنانه محدود و نقشهاي رسانه، نقش

نيـز    هاي تلويزيـوني بـه زنـان و مـردان       برنامه  تحقيقات جديدتر درباره نگرش   ). 1993
هاي تلويزيوني، مبتني بر عقايد       هاي زنان در برنامه      است در اغلب موارد نقش      نشان داده 

 :Craig , 1992. (ندنك نقش فرمانبردار را ايفا ميقالبي سنتي است و به طور معمول زنان 

ها در تبليغات ساعات پربيننده تلويزيـون نيـز بيـانگر آن     توزيع نابرابر نقش).  197-229
همچنـين مـشاغلي    . هاي تلويزيوني نابرابر است     است كه حضور زنان و مردان در برنامه       

اغلـب زنـان در     . ن تفـاوت دارد   اند با مشاغل مردا     كه زنان در آنها به تصوير كشيده شده       
ارزش و مردان در مشاغل رده باال و به لحاظ منزلت اجتماعي،              مشاغل سطح پايين و بي    

در مطالعه ديگري كه برتل و كنتر در خصوص مشاغل زنـان و  . شوند برتر نشان داده مي   
درصد 20 نتايج نشان داده است       اند،  هاي تلويزيوني در امريكا انجام داده       مردان در سريال  

هـاي زن در مـشاغل بـا پايگـاه بـاال،              درصـد شخـصيت   11هاي مرد در برابـر        شخصيت
درصـد زنـان در برابـر       80درصـد زنـان در سـاير مـشاغل و           9درصد مردان در برابر     14
  ). Bretl & Cantor , 1988 : 595-609(اند  شغل نشان دادهبدون  مردان  درصد65

ان در تلويزيون بيشتر در محدوده خانه و به          است زن   در ايران نيز مطالعات نشان داده     
دهـد زن نقـش       نتايج نشان مي  ) 1371( قاسمي    در مطالعه . اند  طور منفعل نشان داده شده    

 وقت خـود    ،كند  دار و همسر ايفاي نقش مي        در محدوده خانه و در نقش خانه        اول فيلم، 
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هاي جمعـي هماننـد نهادهـاي اجتمـاعي           موارد ياد شده حاكي از آن است كه رسانه        
هاي روزمره در مـورد جنـسيت         انواده، به شدت بر انديشه    چون آموزش و پرورش و خ     

هـاي   هـاي جمعـي اسـت و نقـش       ترين رسانه   تلويزيون يكي از پربيننده   . گذارند  تأثير مي 
ها   رسانه. كند  پذيري و انتقال فرهنگ تا تغيير اجتماعي ايفا مي          متفاوتي از آموزش، جامعه   

تر سازند و هـر جـنس    زات جنسي را عميقدهند تماي هايي كه ارائه مي  توانند با برنامه    مي
بنابراين، ايـن پرسـش     . هايي خاص و متمايز از جنس ديگر به تصوير كشند           را با ويژگي  
هاي تلويزيوني ايراني و خارجي چگونه  شود كه نقش و منزلت زنان در سريال  مطرح مي

ر هـايي در نقـش و منزلـت زنـان و مـردان د               به نمايش گذاشته شده است؟ چه تفـاوت       
شود؟ نقش و منزلت زنـان و مـردان           هاي تلويزيوني ايراني و خارجي مشاهده مي        سريال

هاي تلويزيوني داخلـي تـا چـه حـد بـه مـدل آرمـاني                  به تصوير كشيده شده در سريال     
  طراحي شده از زن و مرد ايراني در جامعه درحال گذار ايران نزديك است؟

  سيما  براي صداوموضوع ضرورت و اهميت 
هـاي زنـدگي اجتمـاعي دارنـد و      هاي جمعي تأثير بسيار عميقي بر تمام جنبـه        رسانه

تلويزيون بـه   . تواند مانع از انفعال مخاطبانشان شود       استفاده مناسب و خالقانه از آنها مي      
كننـدگي و   رسـاني، سـرگرم   عنوان يك رسانه جمعي، به طور همزمان سـه نقـش اطـالع         

. گذارد و نامحسوس بر اذهان عمومي تأثير ميكند و به طور محسوس  آموزش را ايفا مي  
تلويزيون ابزاري است كه از طريق آن كودكـان و نوجوانـان رفتارهـاي مناسـب، بـويژه                  

 



  33  هاي تلويزيوني مقايسة نقش و منزلت زنان و مردان در سريال  

مطالعات متعدد تحليل محتوا حاكي از سوگيري يا نابرابري جنسي در ارائـه تـصوير               
بـه  هـاي تجـاري تلويزيـوني تمايـل           آگهي. ست  هاي تجاري   ها و فضاي آگهي     شخصيت

هاي   هاي تلويزيوني بويژه آگهي     برنامه  اند  همه اين مطالعات نشان داده    . تغيير رفتار دارند  
هـا و     اين فرضيه كه نگـرش    . بينندگان تأثير بگذارند    توانند بر ادراك و اعتقاد      تجاري مي 

 مطالعـات تجربـي و    راشود عقايد قالبي كودكان در مورد جنسيت، از تلويزيون متأثر مي 
   .)Huston & Alvarez , 1990(ييد كرده است طولي تأ

  توان نتيجه گرفت كه عقايد كودكان بيننده تلويزيـون           هاي جنسيتي مي    در حوزه نقش  

                                                      
1- Gender 
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هاي جمعـي و اثـرات    تواند در ارزيابي عملكرد رسانه هايي مي   ن بررسي نتايج چني . 1
كنندگان آنها و  اندركاران و اداره اجتماعي ـ فرهنگي آنها از ديدگاه اهداف آگاهانه دست  

هـاي    هاي فرهنگي كلـي نظـام، برنامـه ريـزي           از جهت انطباق اين عملكردها با سياست      
  .هاي جمعي، مورد استفاده قرار گيرد فرهنگي و محتواي فرهنگي ـ آموزشي رسانه

ها، نسبت    سازي و ارتقاي انديشه توده      با توجه به اينكه تلويزيون در زمينه فرهنگ       . 2
 سـيماي زن در محتـواي        به جايگاه زن و منزلت او رسـالتي بـسيار مهـم برعهـده دارد،              

 مظهري از   تواند  زن، مي   گيري كلي نسبت به منزلت و نقش        هاي تلويزيوني و جهت     برنامه
طرز تلقي جامعه نسبت به زن و نيز نگرش ارسـال كننـدگان پيـام يعنـي نويـسندگان و                    

  . سازان باشد  برنامه
تواند در شناخت و   هاي تلويزيون در خصوص نقش و منزلت زنان مي          مطالعه پيام . 3

ارزيابي عملكرد فرهنگي ـ تبليغاتي اين رسانه جمعي به ما كمك كند و نـشان دهـد تـا     
ها و اهـداف نظـام،       اي و آرمان    حد با وضع موجود زنان در جامعه و نيازهاي توسعه         چه  

  . در زمينه دستيابي زنان به نقش و منزلت اجتماعي شايسته، همنوايي و تناسب دارد
هـاي    تـوان بـه نقـاط قـوت و ضـعف برنامـه              ها مـي    با تحليل محتواي اين برنامه    . 4

ـ         ت زنـان و مـردان پـي بـرد و جايگـاه             تلويزيوني پخش شده در خصوص نقش و منزل
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آل زن    هاي تلويزيوني با نمونه ايـده       با مقايسه نقش و منزلت زنان و مردان سريال        . 5
هـا را شـناخت و اصـالحات          استيتوان ك   و مرد ايراني در جامعه در حال گذار ايران مي         

  . هاي تلويزيوني انجام داد الزم را در برنامه

  پيشينه مطالعاتي تحقيق 
بيش از سه دهه است كه مطالعه چگونگي به تصوير كشيده شدن زنان در مجالت و               

در كـشورهاي   . تلويزيون توجه محققان حوزه ارتباطات را به خود جلـب كـرده اسـت             
از يـك سـو نقـش و        : ين مطالعات از دو جنبه مدنظر بوده اسـت        پيشرفته بويژه امريكا ا   
هاي جمعي بـويژه تلويزيـون و از سـوي ديگـر تـأثيري كـه ايـن         جايگاه زنان در رسانه 

در ايران مطالعات در اين     . گذارند  ها بر افراد بويژه كودكان و نوجوانان بر جاي مي           برنامه
در . ه اين حوزه از مطالعـات دارد      توجهي ب   حوزه بسيار اندك است و اين حكايت از بي        

  . شود زير به برخي از اين مطالعات در داخل و خارج اشاره مي

  مطالعات خارجي ) الف 

گيـرد كـه      ها بر تصاوير جنسيتي نتيجه مي       اي با عنوان تأثير رسانه      النت در مطالعه  . 1
هـا بـه      ر رسانه مردان و زنان د   . ها غلبه دارند    هاي جنسيتي در رسانه     عقايد قالبي بر نقش   

  اي  شوند كه منعكس كننده و تداوم بخش نظريـات كليـشه            اي به تصوير كشيده مي      گونه
دارند، خشونت عليه آنـان معمـول         زنان كارهاي مربوط به داخل خانه را برعهده       . هستند

 ,Lont(كند   مدل نقش منفي را براي زنان ايجاد مي است و افزايش فراواني مادران تنها،

2002 .(  
 در لوس آنجلس    1999نتايج مطالعه ديگري كه از سوي وارد و ريوادينرا در سال            . 2

هاي جنسيتي قالبي شده بر نگـرش افـراد در مـورد            دهد نقش   انجام شده است، نشان مي    
دار ميان تماشاي تلويزيـون پـذيرش         نقش جنسي آنان تأثيرگذار است و همبستگي معني       

 & Rivadeneyra(ميان نوجوانـان وجـود دارد   عقايد قالبي مربوط به نقش جنسيتي در 
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تاون، پايتخت افريقاي جنوبي انجام شـد،          در كيپ  1998اي كه در سال       در مطالعه . 3
رسـيد، بـه    شيئي شدن زنان و بيگانگي آنان از توليداتي كه با تبليغات آنها به فروش مـي         

ن بـه نحـو محـسوسي بـراي فـروش      در ايـن تبليغـات زنـا     . خـورد   وضوح به چشم مي   
گيـرد، بـدن كـه پـيش از ايـن             محقق نتيجه مـي   . اند  محصوالت مورد استفاده قرار گرفته    

  رسـد جوانـان سـفيد،         به نظر مـي   . آيد  خصوصي بود، حال در مالء عام به نمايش در مي         
ايـن تبليغـات نقـش مهمـي در         . هدف اصلي صنعت تبليغات افريقـاي جنـوبي هـستند         

همچنين حاكي از آنند كه چگونه معرفـي تجـاري          . كنند  نسي بازي مي  ساختن هويت ج  
  ). Brewer, 1998(خورد  جنسيت با معرفي نژاد وقوميت در تلويزيون پيوند مي

كـه در هنـد انجـام    » زنان خوب، زنان بد و عقايد قـالبي «مطالعه ديگري با عنوان  . 4
  : نشان داده استشده 

هـاي    هـا در تمـام شـبكه        ر سـريال  هـاي خـشك جنـسي د        شخصيت پـردازي  ) الف
براي مثال، زن خوب زني است كـه بـا وفـا باشـد و بـراي                 . شود  تلويزيوني مشاهده مي  

  . سالمت شوهرش دعا كند
زنان منظم هستند و شوهران در كل به دليـل نيازهـاي روزمـره خـود بـه آنـان                    ) ب
  . اند وابسته
  . مك كنندزنان بايد به حفظ روابط صميمانه با خانواده شوهر ك) پ
، مسئوليت نهـايي زنـان متأهـل        1شود كه نقش عروس خوب      به شدت تأكيد مي   ) ت
  . است
هاي ياد شده اغلـب بـا زن بـد كـه صـبح تـا ديـر وقـت                      زنان خوب با ويژگي   ) ث

  دهد موسيقي جديد انگليـسي گـوش دهـد تـا موسـيقي هنـدي،                خوابد و ترجيح مي     مي
حامي نيازهـاي شـوهر خـود نيـستند، آنـان از      اين زنان درخانه يا اداره   . شود  مقايسه مي 

تر از خانـه و   كنند و شغل فردي را جالب      انجام كارهاي مربوط به مرد در خانه امتناع مي        
  . دانند خانواده مي

آنـان  . هاي شخـصي ازدواج كننـد       اين زنان ممكن است، به خاطر انتقام يا انگيزه        ) ج

                                                      
1. Baha 

 



  37  هاي تلويزيوني مقايسة نقش و منزلت زنان و مردان در سريال  

زن خـوب بـا     . ـ تقسيم زنان به خوب و بد بر اساس لباس نيز صورت گرفته اسـت              
هـاي غربـي ظـاهر        هاي سنتي و دوست دختر به طور عمـده بـا لبـاس              ها و ساري    لباس
  . شود مي

 عقيده قالبي نسبت به زنان      همچنين برخورد صبورانه زنان با تغيير، تقويت كننده       ) خ
آل اغلب در مواجهـه بـا تغييـر نيـز بـاالترين خيـر و        براي مثال زن خوب و ايده      .است

  . آورد خوشي را براي تمام خانواده به ارمغان مي
براي مثال همواره به اداره و كـارايي  . كند زن بد به شيوه منفي با تغيير برخورد مي ) د
تواند با كساني كه به         شوند، مي   ها كجا نگهداري مي       د پرونده دان  مي. بالد  اي خود مي    حرفه

  ). CFAR, 1999( مذاكره كند و غيره  اند، اش را اشغال كرده زور زمين خانوادگي

  مطالعات داخلي ) ب

در چنـد   . مطالعات داخلي در خصوص موضوع اين پژوهش بـسيار ضـيعف اسـت            
هـاي    مختصر به نقـش زن در سـريال       اي    هاي نزديك به موضوع، اشاره      پژوهش با عنوان  

  . اي از آنها در زير آمده است كه خالصه تلويزيوني شده است 
هاي زن نقش اول      اي با عنوان تصوير زن در سريال چراغ خانه، فعاليت           در مطالعه . 1

در محـدوده خانـه     . شود  ها و امور خاصي محدود مي       به عنوان يك دختر جوان به مكان      
از   هـاي خـارج     آرايي، كوبلن دوزي و در فعاليت        گل  ريني،شستشوي ظروف، چيدن شي   

هـاي خريـد در نقـش مـادر، بيـشتر پيـشنهاد               خانه منفعل و يا به شكل حضور در مكان        
كند و در نقـش همـسر، بيـشتر انتظـار دارد               دختر خود را راهنمايي و كنترل مي        كند،  مي

يدار به بـرادر خـود وابـسته        كند و به نحو پا      شوهر مسائل را حل كند، منفعالنه عمل مي       
  ). 1371قاسمي، (است 
درصـد پاسـخگويان معتقدنـد      66حاكي از آن است كه      ) 1373(مطالعه پيرحياتي   . 2

در مورد خـصوصيات شخـصيتي زنـان در         . شوند  دار ظاهر مي    بيشتر زنان در نقش خانه    
  درصد به خصوصيات منفي آنان همچون، احـساساتي بـودن، توقـع زيـاد،      85تلويزيون  

كشي، پرحرفـي و پرچـانگي، خـشونت و           پذيري زياد، حسادت، مظلوميت و ستم       تسليم
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 با عنوان تحليل محتواي سريال وكالي جوان  1377درمطالعه ديگري كه در سال       . 3
. هاي سريال، زن حضور نـدارد       درصد صحنه 47دهد در     نشان مي انجام شده است، نتايج     

اي را ايفـا      درصد نقـش فرعـي و حاشـيه       28ها زن نقش اصلي و در         درصد صحنه 25در  
معمولي و  درصد 15 در  ها خصايص شخصيتي زن منفي،      درصد صحنه 23در  . كرده است 

  ). 19 ـ 6: 1377نيشابوري، (مثبت است   درصد15در 
 صورت گرفت نتايج مطالعه نـشان داد كـه          1377ري كه در سال     در پژوهش ديگ  . 4

در اين سريال هر چند زن به عنوان شخصيت مثبت مطرح است، كمترين حـضور را در                 
 و فراينـدهاي كـنش وي اغلـب         كنـد   عنوان همسر ايفاي نقـش مـي      بيشتر به   . ها دارد   صحنه

هـاي     از نظـر ويژگـي      و  اسـت   همـواره مثبـت    اش  يهاي رفتار   انگيزه. همدلي و دوستي است   
هـاي احـساسي مالحظـه     برخوردهايش ويژگـي  ر فكري، اخالقي و احساسي، بيشتر از همه د   

  ). 69 ـ 68: 1377شيخلو،  قاسمي، قره(شود  مي
  : شود با مروري اجمالي بر نتايج مطالعات مشاهده مي

ات هاي خارجي، استفاده از برهنگي زنان، شيئي شدن آنان در تبليغـ             در سريال ) الف
  . شود و تأكيد بر برهنگي زن و صورت انگاري به عنوان ابزار قدرت وي مشاهده مي

 بر   ها،  هاي خارجي، به دليل حاكم بودن عقايد قالبي جنسيتي بر رسانه            در سريال ) ب
  . شود اقتدار مرد و اطاعت زن و نيز تأثير منفي اشتغال زن بر خانواده تاكيد مي

گيري تفريحـي بـر روابـط         شود و جهت    ل استفاده مي  هاي مبتذ   از زنان در صحنه   ) ج
  . جنسي حاكم است

تقسيم سـنتي نقـش يعنـي         هاي خارجي،   هاي ايراني و هم در سريال       هم در سريال  ) د
  . دار بودن زن غالب است آور بودن مرد و خانه نان

هـاي محـدود      هـا و موقعيـت      عقايد قالبي جنسيتي به طور مداوم زنان را در نقش         ) ر
هـا بـه تـصوير     ها و فعاليت اده است در حالي كه مردان در طيف متنوعي از نقش          نشان د 

  . اند كشيده شده
پـسران در كـل     . شـود   پذيري كمي مشاهده مي     هاي نقش مردان انعطاف     در مدل ) س

  . كنند گرايانه را حفظ مي بيش از دختران، عقايد جنسيت
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و متكـي بـه مـرد بـه تـصوير      هاي ايراني، زنان به عنوان همسر، منفعل    در سريال ) ع
  . اند كشيده شده

اقتـصادي،   مطالعه حاضـر بـه نقـش و منزلـت زنـان و مـردان بـه لحـاظ اجتمـاعي،                    
هـاي    در اين مطالعه نقش و منزلت زنان در سـريال         . پردازد  مذهبي و فرهنگي مي     سياسي،

هـد  هاي خارجي مقايـسه خوا      آل و با نقش و منزلت زنان در سريال          داخلي با نمونه ايده   
  . شد

  روش تحقيق
هـا هـستند، روش تحليـل         با توجه به اينكه منبع مورد مطالعه در اين پژوهش سريال          

هـاي هـر      هـا مـشخص و سـپس، شـاخص          در اين پژوهش نخـست، متغيـر      . محتواست
 هر قسمت سريال، واحـد فحـوا يـا زمينـه    . اند شناسايي، كدگذاري و شمارش شده      متغير
  . ها و حركات فرا زبان است رات، مضامين، ژستهاي ثبت كلمات، عبا  واحدبوده و

  هاي تحقيق پرسش
، زنان و مردان در سلسله مراتب اقتدار از چـه نقـشي               هاي مورد مطالعه    در سريال . 1

  برخوردارند؟
هـاي اقتـصادي      هاي مورد مطالعه، زنان و مردان تا چه ميـزان در نقـش              در سريال . 2

  حضور دارند؟
هـاي فرهنگـي      عه، زنان و مردان تا چـه ميـزان در نقـش           هاي مورد مطال    در سريال . 3

  حضور دارند؟
هـاي سياسـي      هاي مورد مطالعه، زنان و مردان تـا چـه ميـزان در نقـش                در سريال . 4

  حضور دارند؟
هاي مذهبي ظاهر      زنان و مردان تا چه ميزان در نقش         ،  هاي مورد مطالعه    در سريال . 5
  شوند؟ مي

. 6  ، زنان و مردان از چه منزلت اجتماعي برخوردارند؟هاي مورد مطالعه در سريال
 زنان و مردان تا چه حد در حيطه خصوصي و تا چه              هاي مورد مطالعه،    در سريال . 7
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هاي مورد مطالعه، زنان و مردان تا چه ميزان به وضع مطلـوب نزديـك                 در سريال . 8
  هستند؟

  صلي تحقيق تعريف نظري مفاهيم ا
 وظايفي است كه كنشگر در جايگاه ساختاري خود در نظـام اجتمـاعي انجـام                :نقش

  .دهد مي
نهـايي را چـه كـسي          اقتدار به اين معناست كه در كليه امور زنـدگي تـصميم            :اقتدار

  . گيرد مي
 مشخص كننده وضع فرد يا گروه در يك نظام اجتمـاعي در برابـر       :منزلت اجتماعي 

  . ديگران است
  .  جايگاه فرد با توجه به توزيع مشاغل در نظام اجتماعي است:زلت شغليمن

  .دهد  وظايفي است كه كنشگر در نظام شغلي انجام مي:نقش شغلي
  . دهد  وظايفي است كه كنشگر در نظام مذهبي انجام مي:نقش مذهبي

  . دهد  وظايفي است كه كنشگر در نظام اقتصادي انجام مي:نقش اقتصادي
  . دهد  وظايفي است كه كنشگر در نظام سياسي انجام مي:نقش سياسي

بـه  . حيطـه خـصوصي اسـت       در داخل خانه،     انجام فعاليت صرفاً   :حيطه خصوصي 
هايي است كه مستلزم حضور زن در خانه          عبارت ديگر منظور از حيطه خصوصي، نقش      

  . مادري و همسري بخشي از آن است  است و
  .  حيطه عمومي است در خارج از خانه،   صرفاً  انجام فعاليت:حيطه عمومي

شـود و در      هايي كه در يك دوره معين انجام مـي          اشتغال را به عنوان مجموع فعاليت     
بر اسـاس   ). 182: 1375توسلي،  (توان تعريف كرد      شود مي   مقابل آن مزدي پرداخت مي    

نجام هايي را ا اي از فعاليت اين تعريف شاغل كسي است كه در يك دوره معين مجموعه          
  . كند دهد و در برابر آن مزد يا حقوق دريافت مي مي

اي و برآمده از يك كـل تـاريخي           ست از نوعي تجسم انگاره     ا   عبارت :رمانينمونه آ 
منفرد، كه از راه عقالني كردن آرماني و تشديد يكسويه صفات ويژه و اصيل به منظـور                 

دي ما مبهم و آشفته به نظر       دادن معنايي صريح و منسجم به آنچه در تجربه خالصاً وجو          
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  جامعه آماري و نمونه مورد مطالعه
هـاي ايرانـي و خـارجي پخـش شـده در            در اين پژوهش جامعه آماري كليه سـريال       

هاي تلويزيوني يك، دو، سه و پـنج           شب است كه از شبكه     11 تا   8فاصله زماني ساعت    
از . انـد    پخـش شـده    1383بستان و پاييز سـال      هاي تا   جمهوري اسالمي ايران، طي فصل    

 سه نمونه به طور تصادفي ساده انتخاب     هاي ايراني پخش شده در هر شبكه،        ميان سريال 
ها و با توجه به اينكـه         هاي خارجي با توجه به محدود بودن تعداد سريال          در سريال . شد

دسترسي در آرشيو به     در حال پخش بودند و امكان         ها به هنگام مطالعه،     برخي از سريال  
گيـري، مـورد بررسـي        هاي موجود و در دسترس بدون نمونه        آنها وجود نداشت، سريال   

 دقيقـه اسـت،   45با توجه به مدت زمان پخش هر قسمت سريال كه اغلـب    . قرار گرفتند 
اطالعـات مربـوط بـه      .  سـاعت بـود    87 دقيقه و برابـر بـا        5265كل دقايق مورد تحليل     

  . آمده استها در جدول زير  سريال
   هاي موردبررسي مشخصات سريال

محل ساخت   شبكه  نام سريال
ساعت پخش   روز پخش  سريال

  )شب(
  8ـ11  جمعه   خارجي  دو   پزشك دهكده

  8ـ11  شنبه  سه  خارجي  يك   پرستاران 
هشدار براي كبـرا    

  7 ـ8  دوشنبه   خارجي  پنج  11
  8ـ11  چهارشنبه   داخلي  دو   عروس 

  8ـ11  شنبه  سه  داخلي  دو   مردان كوچك 
  8ـ11  چهارشنبه  داخلي  سه  اي در تاريكي  خانه

  8ـ11  جمعه   داخلي  سه   دردسر والدين
  8ـ11  شنبه  داخلي  سه   تب سرد 
  8ـ11  يكشنبه  داخلي  يك   كاكتوس 

  8ـ11  شنبه   داخلي  يك   مهر و ماه 
  8ـ11  دوشنبه   داخلي  پنج   ها  باجناق
  8ـ11  جمع  داخلي  پنج  شدگان  طلسم
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  ابزارهاپايايي  
هاي دو و پنج، يك       ، از هر يك از شبكه     پاياييدر مطالعه حاضر، براي سنجش ميزان       

سريال ايراني و يك سريال خارجي از سوي دو كدگذار به طور جداگانه كدگذاري شده      
اكثـر  پايـايي   ضريب  (سنجيده شده است    پايايي  اي ضريب     افزار رايانه   و با استفاده از نرم    

پاييني برخـوردار   پايايي  هايي كه از درجه       شاخص).  بوده است  88 تا   85 ها بين   شاخص
  . اند بودند بازبيني و اصالح شده

  هاي پژوهش  يافته

هاي تحصيالت،  براي سنجش پايگاه اجتماعي از شاخص: پايگاه اقتصادي ـ اجتماعي 
  . ثروت، درآمد و شغل استفاده شده است

دهـد بيـشترين فراوانـي     ها نشان مـي  گان نقشهاي مربوط به تحصيالت ايفاكنند      داده
زيـر ديـپلم،    (مردان مربوط به كساني است كه داراي تحـصيالت بـسيار پـايين هـستند                

هـاي     درصد به مـردان ايفـا كننـده نقـش در سـريال             2/4از اين ميزان تنها     ). درصد8/20
شترين در حالي كـه در مـورد زنـان، بيـ          . هاي داخلي تعلق دارد     خارجي و بقيه به سريال    

ميزان، مربوط به زنان داراي تحصيالت ليسانس و دانـشجو و تحـصيالت بـسيار پـايين                 
ها برحسب داخلـي يـا      مقايسه داده ). درصد5/12هر دو سطح هر يك      (است  ) ديپلم  زير(

درصد به  2/4دهد از كل زنان داراي تحصيالت متوسط          ها نشان مي    خارجي بودن سريال  
  . هاي داخلي تعلق دارند الهاي خارجي و بقيه به سري سريال

ها حاكي از آن است كه كليـه زنـان مـورد مطالعـه در                 در مورد پايگاه اقتصادي، داده    
هاي ايراني به لحاظ اقتصادي، به پـدر يـا همـسر خـود وابـسته بودنـد و پايگـاه                       سريال

هـاي داراي پايگـاه       اكثر زنان ايفـا كننـده نقـش، در خـانواده          . اقتصادي مستقلي نداشتند  
كردند در حالي كه خود فعاليت اقتصادي نداشتند و    تصادي بسيار باال يا باال زندگي مي      اق

هاي مورد مطالعـه، دختـر خـانواده در           تنها در يكي از سريال    . كردند  درآمدي كسب نمي  
هـاي خـارجي، زنـان مـستقل و      شركت پدر مشغول به كار بود در حالي كـه در سـريال     

ودند، درآمدي مستقل داشتند و خـود زنـدگي خـود را            داراي پايگاه اقتصادي اكتسابي ب    
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دهد مردان ايفـا كننـده نقـش اول،           هاي حاصل از مطالعه نشان مي       داده :نقش مذهبي 
اند كه اين يـك مـورد در سـريال پزشـك دهكـده                تنها يك مورد نقش مذهبي ايفا كرده      

دهـد دو مـورد نقـش         نـشان مـي   ها    در مورد زنان نقش اول نيز داده      . مشاهده شده است  
مذهبي ايفا شده است كه يك مورد مربوط بـه زن نقـش اول سـريال خـارجي پزشـك                    

  . دهكده بوده است
دهـد ايفـاي    هاي مربوط بـه مقولـه بـاال نـشان مـي           داده :هاي فرهنگي و هنري     نقش

از كـل ايفـا     . هاي مورد مطالعـه بـسيار پـايين بـوده اسـت             هاي فرهنگي در سريال     نقش
هاي مورد مطالعـه، تنهـا سـه مـورد ايفـاي نقـش                هاي اول مرد در سريال      ان نقش كنندگ

انـد، تيرانـدازي، سـواركاري،        هايي كه زنان ايفا كـرده       نقش. فرهنگي مشاهده شده است   
هاي فرهنگـي و هنـري حـاكي از           پايين بودن ميزان نقش   . نقاشي و سفالگري بوده است    

  . هاست نگي و تبليغ اين نقشها به مسائل فره توجهي سازندگان سريال بي
هايي است كه     هاي مورد مطالعه از جمله نقش       نقش سياسي در سريال    :نقش سياسي 

هاي داخلي مورد مطالعه هيچ نقش        در كليه سريال  . شود  با ميزان بسيار اندك مشاهده مي     
در .  در نظـر گرفتـه نـشده اسـت          سياسي براي ايفا كنندگان نقش، چـه زن و چـه مـرد،            

تنها در سريال پزشك دهكده شاهد      . ي خارجي نيز اين ميزان بسيار پايين است       ها  سريال
  . ايم بوده يك مورد ايفاي نقش سياسي از سوي زن و مرد نقش اول 

 5/12 سريال مورد مطالعه تنهـا       12از كل مردان ايفا كننده نقش در         :هاي قالبي   نقش
اين دو نقش نظافت خانـه و       . ندا  هاي قالبي شده براي زنان پرداخته       درصد به ايفاي نقش   

نتايج در مورد زنـان     . بوده است ) درصد2/4(داري    و بچه ) درصد3/8(شستشوي ظروف   
هاي قالبي شده براي مردان  حاكي از آن است كه زنان مورد مطالعه در چهار صحنه نقش  

قاضـي    ،)درصـد 2/4(خانـه    اين چهـار نقـش عبارتنـد از كـار در قهـوه            . اند  را ايفا كرده  
). درصـد 2/4(و نقاشي و سفالگري     ) درصد2/4(اندازي    ، اسب سواري و تير    )درصد2/4(

هـاي قـالبي شـده از سـوي جـنس مخـالف در                ها تعداد اندك ايفاي نقش      براساس داده 
بـه  . هاسـت  هاي مورد مطالعه به معناي حاكميت مشاغل قالبي شده در اين سريال       سريال

هـاي قـالبي شـده بـر      و تثبيت كننـده نقـش  هاي مورد مطالعه تأييد  عبارت ديگر، سريال 
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هاي شغلي قالبي  ب جنس و نقشبر حسو درصد توزيع فراواني . 1شماره جدول 
  شده
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نقا
  

  كل

  12          1  2  9  مرد
  5/37%  3/8%  2/4%          50%  
  12  1  1  1  1      8  زن
  3/33%      2/4%  2/4%  2/4%  2/4%  50%  
  24  1  1  1  1  1  2  17  كل
  8/70%  3/8%  2/4%  2/4%  2/4%  2/4%  2/4%  100%  

  
هـاي نـشان      دهد اكثر شاخص    هاي مربوط به ميزان اقتدار مردان نشان مي         داده :اقتدار

. هاي تلويزيوني مورد مطالعه اسـت  ها، دال بر اقتدار مردان در سريال  داده شده در صحنه  
هاي اقتدار و تفـاهم و         صحنه مربوط به شاخص    126 صحنه نشان داده شده،      169از كل   

بـه  . هاي تلويزيوني مورد مطالعه است       صحنه حاكي از فقدان اقتدار مردان در سريال        43
هاي فقـدان      سه برابر شاخص     مردان تقريباً  هاي اقتدار و تفاهم براي      اين ترتيب، شاخص  

هـاي داخلـي در زمينـه اقتـدار مـردان             هاي نشان داده شده در شبكه       صحنه. اقتدار است 
بيشترين ميزان نشان   . هاي خارجي است    هاي نشان داده در سريال      حدود سه برابر صحنه   
  . هاي خارجي مربوط به روابط مبتني بر تفاهم است داده شده در سريال

هاي مورد مطالعـه، از       كه در سريال   است   هاي مربوط به اقتدار زنان حاكي از آن         ادهد
 صـحنه   192 ،هاي اقتدار يا انفعال و وابستگي        صحنه نشان داده شده با شاخص      328كل  

هـاي    هاي اقتدار و روابط مبتني بر تفاهم بوده است در حالي كه شاخص              داراي شاخص 
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دهـد    هاي مربوط به حيطه خصوصي زنان نشان مي         داده :حيطه خصوصي و عمومي   
اند درحالي كه تعـداد        صحنه در حيطه خصوصي نشان داده شده       604زنان نقش اول در     

رسـد     صـحنه نمـي    270 بـيش از     هايي كه زنان را در حيطه عمومي نشان داده بـه            صحنه
مـردان  ). هاي حيطه عمـومي اسـت       هاي حيطه خصوصي بيش از دو برابر صحنه         صحنه(

صحنه نمايش    395 صحنه و در حيطه عمومي در        267نقش اول درحيطه خصوصي در      
 صحنه مربوط به شـغل در بيـرون از          286هاي عمومي مردان      از كل صحنه  . اند  داده شده 

اي كه     صحنه 119از  .  صحنه است  119ي كه اين ميزان براي زنان       خانه بوده است درحال   
» مـردان كوچـك   « مورد آن مربوط به سريال ايرانـي         18اند تنها       زنان را شاغل نشان داده    

   .اند ها به سه سريال خارجي مورد مطالعه تعلق داشته بقيه صحنه. بوده است
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  انطباق با نمونه آرماني زن و مرد

هاي نمونه آرماني نقش و منزلت زنان در جامعه  زيع شاخصتو  .2شماره جدول 
  )فراواني ـ درصد (درحال گذار ايران

كل بازيگران   كل   خارجي   داخلي   ها  شاخص رديف 
  نقش اول زن 

  100  3/58  25  3/33  فعال و مستقل   1  12  7  3  4
ــرون از   2  12  4  3  1 شــاغل در بي

  100  3/33  25  3/8  خانه 
ــوق  3  12  4  3  1 ــا داراي حقـ  يـ

  100  3/33  25  3/8  دستمزد مستقل 
ــم   4  12  4  3  1 ــشاغل ه داراي م

  100  3/33  25  3/8  سطح با مردان 
  100  3/33  3/8  25  مادر  5  12  4  3  3
  100  3/58  3/8  50  همسر  6  12  7  1  6
  100  3/66  0  3/66  دار  خانه  7  12  8  0  8
ــسر در   8  12  3  3  0 ــاور همــ يــ

  100  25  25  0  آوري نان
داراي تفـــاهم بـــا    9  12  6  1  5

  100  50  3/8  7/41  همسر
  100  3/8  3/8  0  از لحاظ سياسي فعال  10  12  1  1  0
  100  3/8  0  6/16  از لحاظ فرهنگي فعال  11  12  2  0  2
از لحاظ اقتصادي   12  12  4  3  1

  100  3/33  25  3/8  فعال
  100  3/8  3/8  0  داراي نقش مذهبي  13  12  1  1  0
داراي اموال و   14  12  4  3  1

  100  3/33  25  3/8  مالكيت شخصي
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هاي نمونه آرماني نقش و منزلت مردان در جامعه  توزيع شاخص  .3شماره جدول 
  )فراواني ـ درصد(درحال گذار ايران 

كل بازيگران   كل   خارجي   داخلي   ها  شاخص رديف 
  مردنقش اول 

  100  3/91  25  3/66  فعال و مستقل   1  12  11  3  8
  100  100  25  75  شاغل   2  12  12  3  9
  100  50  7/16  3/33  پدر   3  12  6  2  4
  100  83  7/16  3/66  همسر   4  12  10  2  8
ياور همسر در انجام      5  12  4  1  3

  100  3/33  3/8  25  امور خانه 
داراي تفـــاهم بـــا    6  12  8  2  6

  100  3/66  7/16  50  همسر 
ــاظ سي  7  12  1  1  0 ــي از لحـ اسـ

  100  3/8  3/8  0  فعال 
از لحــاظ فرهنگــي    8  12  1  0  1

  100  3/8  0  3/8  فعال 
ــصادي    9  12  11  3  8 ــاظ اقت از لح

  100  3/91  25  3/66  فعال 
0  1  1  12  

  100  3/8  3/8  0  داراي نقش مذهبي   10

1  1  2  12  
11  

ــوال و  داراي امـــــ
مالكيت مـشترك بـا     

  100  6/16  3/8  3/8  همسر 
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هـاي زيـر نـصف يـا بـيش از          شود مردان در شاخص     ها مشاهده مي    با مروري برداده  
 شـاغل    ،)درصـد 3/91(فعـال و مـستقل      : انـد   ها را به خود اختصاص داده       نصف فراواني 

ــد100( ــدر )درص ــد50(، پ ــسر )درص ــد83(، هم ــال   )درص ــصادي فع ــاظ اقت ، از لح
 كـه زنـان تنهـا در سـه          در حـالي  ) درصـد 3/66(، داراي تفاهم با همـسر       )درصد3/91(

، داراي تفـاهم بـا همـسر        )درصـد 3/8(، همـسر    )درصـد 3/58(فعال و مستقل    : شاخص
مقايـسه ايـن    . اند  ها را از آن خود كرده       نصف يا كمي بيش از نصف فراواني      ) درصد50(

آل    مردان ايفا كننده نقش اول، در مقايسه با زنان با نمونه ايـده             دهد اوالً   ها نشان مي    ميزان
 ثانياً، فاصـله نقـش و منزلـت اجتمـاعي       و منزلت اجتماعي نزديكي بيشتري دارند،      نقش

  . آل بيش از فاصله نقش و منزلت مردان از اين نمونه است زنان از نمونه ايده

  نتيجه
  : هاي حاصل از مطالعه نتايج زير به دست آمده است بر اساس داده

ربوط به زنان ايفا كننده نقش اول       هاي م    داده :هاي تلويزيوني   گرايي در سريال    جوان
هـاي    هـاي اول زن در سـريال        گرايـي در انتخـاب نقـش        به لحاظ سني، حاكي از جـوان      

 25 تـا    15  ها، باالترين ميزان نقش اول زن به گروه سـني           براساس داده . سيماست  صداو
هـاي     سـال و در سـريال      55هاي ايرانـي، مـردان بـاالي          در سريال . سال اختصاص دارد  

  .  سال باالترين ميزان نقش اول را دارا هستند35 تا 25، مردان بين خارجي
مردان ايفا كننده نقـش اول تقريبـاً بـه يـك     : برتري ميزان تحصيالت زنان بر مردان   

نسبت داراي تحصيالت ليسانس و ابتدايي هستند و زنان داراي تحصيالت باالي ديـپلم              
ي، پايگاه اجتماعي بازيگران با شـاخص       هاي خارج   در سريال . بيشترين فراواني را دارند   

  . هاي ايراني است تحصيالت باالتر از پايگاه اجتماعي بازيگران در سريال
هـاي پـر       تعداد بازيگران زن در سريال     :فزوني تعداد مردان ايفا كننده نقش بر زنان       

ايـن تعـداد در كـل       . كمتر از نصف تعـداد مـردان اسـت        )  بازيگر 9ـ  12داراي  (بازيگر  
  . ها نيز كمتر از تعداد بازيگران مرد است لسريا

هاي    در سريال  :هاي داخلي   باال بودن منزلت شغلي مردان نسبت به زنان در سريال         
اند در حالي كه از كـل زنـان           ايراني اغلب مردان مشاغلي با درآمد بسيار باال و باال داشته          

ـ                  ايفا بيكـاران تنهـا در     . انـد   ودهكننده نقش اول، تنها دو نفر داراي شـغل بـا مرتبـه بـاال ب
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هـاي خـارجي در مقايـسه بـا           سريال: نابرابري در تعدد مشاغل براي مردان و زنان       
 اند و تمايزي     زنان و مردان را در مشاغل متعددتري به نمايش گذشته           هاي داخلي،   سريال

بيكـاري زنـان    . انـد   بين زنان و مردان به لحاظ اشتغال به كار و نوع مشاغل قايـل نـشده               
  .  است هاي داخلي بوده ترين ويژگي سريال مهم

هاي مورد مطالعه، تأييد       سريال : قالبي شده بر اساس جنس     يها  تأييد و تثبيت نقش   
ـ       و تثبيت كننده نقش    راي مـردان يـا   هاي قالبي شده بر اساس جنس در فرهنگ جامعـه ب

هـاي قـالبي شـده بـراي مـردان            هاي خارجي، شاهد ايفاي نقـش       در سريال . زنان هستند 
در حـالي كـه در      ) ماننـد رئـيس پلـيس، قاضـي       (انـد     هستيم كه زنان آنها را ايفـا كـرده        

هاي قالبي شده براي زنان هستيم كه مـردان آنهـا را ايفـا                هاي داخلي، شاهد نقش     سريال
  ). فت خانه يا شستشوي ظروفمانند نظا(اند  كرده

هاي ايراني به لحاظ       كليه زنان مورد مطالعه در سريال      :توزيع نابرابر پايگاه اقتصادي   
اكثـر  . اقتصادي به پدر يا همسر خود وابسته بودند و پايگاه اقتصادي مـستقلي نداشـتند              

 زنـدگي   هاي بـا پايگـاه اقتـصادي بـسيار بـاال يـا بـاال                زنان ايفا كننده نقش، در خانواده     
هاي خارجي، زنـان مـستقل و داراي پايگـاه اقتـصادي              در حالي كه در سريال    . كردند  مي

  . كنند اكتسابي هستند، درآمد مستقل دارند و خود زندگي خود را اداره مي
 تنها يك مورد مرد و يك مـورد زن نقـش اول، درحـال ايفـاي                 :فقدان نقش مذهبي  

ورد مربوط به سريال خارجي پزشك دهكده       اند كه هر دو م      نقش مذهبي نشان داده شده    
  .بوده است

هاي فرهنگي   ايفاي نقش:ـ هنريهاي فرهنگي   كرد در نشان دادن نقشضعف عمل
هاي داخلي تنها پنج مـورد        در سريال . هاي مورد مطالعه بسيار پايين بوده است        در سريال 

مـورد  هـاي خـارجي       در سـريال  . نقش فرهنگي و هنري به نمايش گذاشته شـده اسـت          
  . مطالعه هيچ نقش فرهنگي، هنري به نمايش گذاشته نشده است

هاي داخلي مـورد       در كليه سريال   :هاي داخلي   فقدان ايفاي نقش سياسي در سريال     
 چـه زن و چـه مـرد، در نظـر گرفتـه               مطالعه هيچ نقش سياسي براي ايفا كنندگان نقش،       

  . يين استهاي خارجي نيز اين ميزان بسيار پا در سريال. نشده است
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تـرين    مهـم :هاي زنان و مردان در حيطه خصوصي  تفاوت در ميزان و نوع فعاليت     
  هاي زنان درخانه به ترتيب فراواني؛ حضور در جمع خانوادگي يا سر ميـز غـذا،                 فعاليت

ها از درجه     ساير متغير . آشپزي، آماده كردن مواد غذايي و صحبت با تلفن در خانه است           
هاي مردان در حيطه  ترين فعاليت   اين در حالي است كه مهم     . نداهميت كمتري برخوردار  

خصوصي به ترتيب بيشترين فراواني؛ حضور در بين اعضاي خانواده يا درحال خـوردن   
  . غذا با آنها، ارتباط با فرزندان، صبحت با آنها و راهنمايي آنان در حل مشكالت است

تـرين     اشتغال از مهم   :ن است ترين فعاليت در حيطه عمومي براي مردا       اشتغال مهم 
هـاي    هاي مردان در حيطه عمومي است و غالب بـودن ايـن فعاليـت در سـريال                  فعاليت

  . هاست ترين ويژگي خارجي از مهم
 در  :ترين زمينه بـراي مـردان       ترين زمينه براي زنان و محل كار مسلط         خانه مسلط 

هاي   ميزان. اخل خانه است  ترين زمينه براي زنان خانه و د        هاي مورد مطالعه مسلط     سريال
هاي داخلي حـدود شـش        خانه براي زنان در سريال      مربوط به زمينه مسلط خانه و داخل      

ترين فضا براي مردان، محل كار بيرون از خانه يـا             مسلط. هاي خارجي است    برابر سريال 
هاي خارجي محل كـار بيـرون از خانـه يـا مأموريـت                در سريال . مأموريت شغلي است  

در . هـاي داخلـي خانـه و فـضاي داخـل خانـه بـراي مـردان اسـت                    سريالشغلي و در    
  . هاي داخلي زمينه مسلط دوم محل كار بيرون از خانه يا مأموريت شغلي است سريال

  هاي اقتدار و تفاهم براي مـردان تقريبـاً           شاخص :برتري ميزان اقتدار مردان بر زنان     
ـ    صحنه. هاي فقدان اقتدار است     سه برابر شاخص   شان داده شـده در زمينـه اقتـدار         هاي ن

هـاي    هاي نشان داده شده در سـريال        هاي داخلي حدود سه برابر صحنه       در شبكه   مردان
هاي مورد مطالعه كـه حـاكي از          هاي نشان داده شده در سريال       كل صحنه . خارجي است 

  . اند هاي داخلي پخش شده اقتدار بودن زنان، انفعال و وابستگي آنان است از سريال بي
هـا، در      بـر اسـاس داده     :فاصله بسيار زنان از نمونه آرماني در مقايسه بـا مـردان           

هاي ايراني، هم مردان و هم زنان از نمونه آرماني فاصـله دارنـد امـا مـردان ايفـا                      سريال
آل نقـش و منزلـت        كننده نقش اول در مقايسه با زنان ايفا كننده اين نقش با نمونه ايـده              

  .  دارنداجتماعي، نزديكي بيشتري
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  راهكارها
در . پژوهش حاضر زمينه را براي مطالعه موضوع به طور خاص فـراهم آورده اسـت          

ريـزي    ايم كه توجـه بـه آنهـا در برنامـه            ها دست يافته      اين پژوهش به بسياري از واقعيت     
تلويزيـون ايـران    . سـيما را ارتقـا بخـشد        هاي پخش شده از صداو      تواند كيفيت برنامه    مي

هاي سرگرم كننـده نتوانـسته اسـت          سازي و ارائه برنامه     گرف در برنامه  باوجود تحول ش  
هاي مربوط به زنان و مردان را آن گونه كه در جامعه شاهد هستيم ارائه كنـد، از        واقعيت

  :ها به موارد زير توجه شود اين رو ضرورت دارد در توليد برنامه
اسالمي بايـد بـاال     سيماي جمهوري      صداو :ارائه تصوير واقعي از وضعيت آموزش     

بودن ميزان تحصيالت دانشگاهي زنان را به عنوان يكي از افتخارات جمهوري اسـالمي              
هـاي    اكثـر سـريال   . هـاي تلويزيـوني بـه تـصوير كـشد           ايران به شيوه مناسب در سريال     

هاي جهـاني نـشان داده    هاي داخلي بعد از مدتي در شبكه تلويزيوني ارائه شده در شبكه    
اي طراحي و به نمايش گذاشته شـوند كـه مايـه              ها به گونه    ين بايد سريال  شود، بنابرا   مي

  . مباهات زن ايراني باشند
هـاي     يكـي از واقعيـت     :ارائه تصوير واقعي از جايگاه زنان و مردان در سياسـت          

هاي تلويزيوني داخلـي      هاي سياسي آحاد مردم است اما در سريال         جامعه ما رشد آگاهي   
. ت يا ايفاي نقش سياسي بازيگران زن يا مرد مشاهده نشده است           اي از مشارك    هيچ نشانه 

هـاي    زدگـي در سـريال      ها در عين گريـز از سياسـت         كنندگان سريال   ضرورت دارد توليد  
  .تلويزيوني، از نقش آموزشي تلويزيون در اين زمينه غافل نمانند

 نظام ما هاي يكي از مشخصه : هاي مذهبي   ها و آموزه    ارائه الگوهاي مبتني بر ارزش    
اسالمي و مذهبي بودن آن است يكي از وظايف تلويزيـون نيـز بـه عنـوان يـك رسـانه                   

كننـدگان   توليـد . هـاي مـذهبي اسـت    هـا و ارزش  فراگير؛ آموزش، تبليغ و ترويج آمـوزه      
  هـاي متخصـصان ارتباطـات و مـسائل مـذهبي،            توانند با استفاده از ديـدگاه       ها مي   سريال
 كنند كه در عين پركردن اوقـات فراغـت، مـسائل     راحي و توليداي ط ها را به گونه   برنامه

  . مذهبي نيز آموزش يا ترويج شود
 امروز كه نـسل جـوان مـا بـه شـدت در            :سازي الگوهاي فرهنگي و هنري      برجسته

معرض امواج الكترونيكي و انواع پيامدهاي فرهنگي بيگانه قـرار دارد، ضـروري اسـت               
باشـند كـه تأثيرگـذاري فرهنـگ          اي قـوي    ي به اندازه  هاي داخلي به لحاظ فرهنگ      برنامه

 



 51) 14( پژوهش و سنجش  52

ها بايـد بـا     سريال:كننده نقش هاي شغلي برابر براي زنان و مردان ايفا     ارائه فرصت 
.  نيـز پخـش خواهنـد شـد        هاي جهاني   توجه به اين نكته توليد شوند كه از طريق شبكه         

توان با توجه به نتايج  در اين زمينه مي. تري از زنان ارائه دهند   بنابراين بايد تصوير واقعي   
تحقيقات انجام شده در خصوص ميزان اشتغال زنـان در كـشور و انـواع مـشاغل آنـان                   

مطالعـات مراكـز تحقيقـاتي برخـي        . هـا ارتقـا بخـشيد       منزلت شغلي زنان را در سـريال      
تواند راهنماي خـوبي در ايـن زمينـه            مي  اند،  ها كه روي مسائل زنان كار كرده        خانهوزارت
  . باشد

   الزم اسـت   :كننـد   هايي كه زن و مرد در خانه ايفا مي          ارائه تصوير واقعي از نقش    
تـوان بـا جامعـه        كنندگان توجه داشته باشند كه با تأكيد بر تقسيم نقش سنتي نمـي              توليد

الزم است در عين به تصوير كشيدن جايگاه واقعي مـرد و زن بـه   از اين رو    . همگام شد 
اين نكته توجه داشت كه خواه ناخواه جامعه روند واقعي خود را با توجه بـه ضـرورت                  

جـا    بـه   يابند يـا جـا      ها تداخل مي    كند و هر جا ضرورت ايجاب كند نقش         شرايط طي مي  
هاي در حال تغيير يا تغيير يافتـه          شتوانند براي دستيابي به نق      كنندگان مي   توليد. شوند  مي

هـاي جامعـه      زنان و مردان از مطالعات انجـام شـده درجامعـه يـا مـشاوره و راهنمـايي                 
  شناساني كه حوزه مطالعه آنها در اين زمينه خاص است استفاده كنند 

در مطالعـه حاضـر،     : سازي نقش زنان در عرصه اقتصاد و استقالل مـالي           برجسته
هاي داخلي فاقد درآمد اقتصادي مستقل هـستند          ده نقش اول در سريال    اكثر زنان ايفا كنن   

در مورد مـردان نيـز در       . اند  و به لحاظ اقتصادي و تأمين زندگي به همسر يا پدر وابسته           
ايم كه اكثر آنان در مـشاغل بـا سـطح بـسيار بـاال شـاغل                   هاي داخلي شاهد بوده     سريال
برد و چون در       انتظارات جوانان را باال مي      اين نوع تصويرسازي از مردان جامعه،     . هستند

هاي قانوني براي رسـيدن بـه آن          جامعه واقعي امكانات دستيابي به اين وضعيت و مجرا        
هـا    كننـدگان سـريال     ضروري است تهيه  . شوند  وجود ندارد، جوانان دچار سردرگمي مي     
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تـرين فـضا      هاي داخلي، مـسلط      در سريال  :هاي شغلي   زدودن تمايز در ايفاي نقش    
توانند پيش از تهيه يك     توليدكنندگان مي . براي زنان، خانه و براي مردان، محل كار است        

كنند و  مذهبي و فرهنگي را در فيلمنامه برجسته          سياسي،  سريال اوالً نكات مهم اجتماعي،    
 با ورود به زندگي واقعي مردم و آگاهي از اطالعات حاصـل از تحقيقـات صـورت                   ثانياً

هـا    كننـده بـودن بـه واقعيـت         ها در عين سرگرم     ها سعي كنند سريال     در اين زمينه    گرفته
توان استفاده كرد همچنان كـه در   در اين زمينه از نظر متخصصان نيز مي. تر شوند  نزديك

هاي خود آنان از طريق نظرسنجي        توان از ديدگاه    ه زنان و مردان مي    موضوعات مربوط ب  
  . ها مورد استفاده قرار داد آگاه شد و آن را در تهيه سريال

ها بايد   در سريال:ارائه الگويي از زن و مرد ايراني در جامعه در حال گذار كنوني          
ر سـطح جهـاني آن   اي تصوير شوند كه نه تنهـا در داخـل بلكـه د    زنان و مردان به گونه  

الگوي زن ايراني، الگوي زني اسـت       . گونه كه در جامعه حضور دارند، به نمايش درآيند        
هاي اجتماعي، اقتصادي، سياسي و فرهنگي فعال است و در خانه نيز نقش               كه در عرصه  

بنابراين، بايد الگوي ارائه شده از زن ايرانـي         . كند  خود را به عنوان مادر و همسر ايفا مي        
  . هاي واقعي او در جامعه باشد سب با ويژگيمتنا
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