
  
  
  
  
  

هاي تلويزيوني  حتليل حمتواي سريال
 هاي تربييت ايراني از نظر روش

ر پو  دآرت امساعيل سعدي  
 *)بيابانگرد(

 **پور دآرت امحد علي

  15/10/86 :تاريخ پذيرش نهايي      28/7/86 :تاريخ اصالح      20/3/86 :تاريخ دريافت

  يدهكچ
تحقيقات صداوسيما انجـام شـده و   مركز مقاله حاضر برگرفته از پژوهشي است كه در    

هـاي تربيتـي      هاي تلويزيوني ايرانـي از نظـر روش         حاوي نتايج تحليل محتواي سريال    
  :وهش عبارتند ازترين نتايج به دست آمده از اين پژ برخي از مهم. است

  .ها نمايش داده شده است ها در سريال ـ روش تربيتي اقتداري بيش از ساير روش
داري بيـشتر از دختـران از روش          ـ والدين براي تربيت پسران خـود بـه طـور معنـي            

  .اند استبدادي استفاده كرده
ق ها و مشكالت مطرح شده بين پدر، مادر و فرزندان روش انطبـا              ـ براي حل اختالف   

  .هاي ديگربه كار برده شده است بيش از روش
  
  

روش اقتـداري، روش اسـتبدادي، روش       (هـاي تربيتـي        روش :هاي كليـدي    واژه
                                                      

  .شناسي ، استاديار دانشگاه عالمه طباطبايي، دانشكدة روانشناسي دكتراي روان* 
 .، دانشيار دانشگاه پيام نورشناسي دكتراي روان** 
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  مقدمه
هايي هستند كه بر همة وجـوه زنـدگي           وسايل ارتباط جمعي از جمله پديده     امروزه،  

هايي كه در زمينة اثرگذاري اين        پژوهش. اند  سو داده   و    اند، به آن سمت       سايه افكنده انسان  
دهد وسايل ارتباط جمعي بويژه تلويزيون،        ها بر مخاطبان صورت گرفته، نشان مي        پديده

.  و اثرگذار بر شيوه و كيفيت زندگي فردي و گروهي افـراد هـستند               از جمله عوامل مهم   
ها و  هاي انساني، از جمله هيجان ترين تجربه  است كه خصوصيسلطه اين ابزار به حدي

كننـد و بـه ايـن         انگيزند و در جهت دلخواه خود هـدايت مـي           احساسات عميق را برمي   
  .دهند هاي خود شكل مي هاي رفتاري افراد را بر اساس اهداف و سياست ترتيب، واكنش

هـاي عمـومي      ي، آموزش دار  ها در زمينه چگونگي تربيت كودكان، اصول خانه         رسانه
گذشته از مـسائل يـاد      . كنند  زندگي و مانند آنها اطالعات عملي و مفيد بسياري ارائه مي          

هـا، افكـار، عقايـد و         شده، در جوامعي كه پيوسته در حال تغيير و تحول هستند؛ رسـانه            
هـا،    كنند و با تأكيد بر برخي نگـرش         هاي جديد را در ميان افراد جامعه منتشر مي          نگرش

  .سازند هاي مثبت يا منفي آنها را آشكار مي نبهج
هاي جمعي، سليقه مردم و  رسانه«ا عنوان بمرتون و الزارسفلد در مقاله معروف خود 

ها به خـوبي   ، تقويت هنجارهاي اجتماعي را از طريق رسانه  »يافته اجتماعي   كنش سازمان 
گيـري افـراد     جـب جهـت   ها با ارائه درست يا نادرست مطالب، مو         رسانه. اند  مطرح كرده 

بـه دليـل   . شوند و به نوعي قادرند طرز تفكر عمومي و واحدي در جامعه ايجاد كنند          مي
)  رسانه(ها، افراد عقيده فردي خود را در مقابل عقيده اجتماعي             ارائه پيام از طريق رسانه    

  .دهند  تغيير عقيده مي بينند و در بسياري از موارد، در جهت پيام رسانه مي
كننـد   ها با ارائه هنجارهاي خاص اجتماعي به صورت مثبت، به افراد تلقين مي      رسانه

كه رفتار ارائه شده در رسانه، رفتار مناسب اجتماعي است و به اين ترتيب، با ارائه رفتار             
كـاركردي  » ايجـاد همنـوايي   «. شـوند   مناسب اجتماعي باعث ايجاد همنوايي در افراد مي       

ش است كه رفتار مورد تأييد اجتماعي، همـان رفتـار ارائـه             انتخابي براي تلقين اين نگر    
بايد يادآوري كرد اين تنها رفتارهـاي ارائـه شـده در رسـانه     . هاست شده از طريق رسانه   

شوند، بلكه نشان ندادن برخي رفتارهـا در ايجـاد        نيستند كه موجب افزايش همنوايي مي     
هـا انتخـاب و       از طريق رسـانه   اگر رفتار خاصي    . تر است   چنين كاركردي به مراتب مهم    
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. كنند ها را تأثير بر ذوق و سليقه افراد ذكر مي مرتون و الزارسفلد كاركرد ديگر رسانه 
كنند و گـاه   ها تأكيد مي بر قدرت بيشتر تلويزيون در مقايسه با ساير رسانه    شناسان    جامعه

 بـه   1950هـاي     تلويزيون از حدود سال   . برند  ترين رسانه نام مي     از آن به عنوان پر قدرت     
هـا بـه سـرعت آن را پذيرفتنـد و بـه               بعد، به كاالي مصرفي عمومي تبديل شد، خانواده       

  .جمع خانوادگي خود راه دادند
هاي رفتاري افـراد خـانواده    ورود يك دستگاه تلويزيون به خانه، تغييراتي در شيوه       با  

هـاي آن     ها در برابر تلويزيون و براي تماشاي برنامـه          ها شب   اكثر خانواده . شود  ايجاد مي 
كنند  يا       شوند و به طور معمول شام را هم در كنار تلويزيون صرف مي              دور هم جمع مي   

هـاي اصـلي      كننـد كـه فرصـت ديـدن برنامـه           انتخـاب مـي   ساعت صرف غذا را طوري      
با وجـود آنكـه خـانواده ضـمن         .  است، از دست نرود     تلويزيون كه مورد عالقه خانواده    

ها نشان داده است اين ارتباطـات         كنند، مشاهده   تماشاي تلويزيون با يكديگر صحبت مي     
اميـال افـراد را     هـاي تلويزيـون اسـت و تجـارب و             بريده بريده و اغلب دربـاره برنامـه       

  .گيرد نمي دربر
اي نيست و     اي است كه استفاده از آن نيازمند تخصص و دانش ويژه            تلويزيون وسيله 

هاي سني و جنسي جامعه به آساني به آن دسترسي دارند و متناسب با دانش،                 همه گروه 
زيـون بـه    شايد بتـوان از تلوي    . برند   مي  هاي آن بهره    تجربه، نيازها و عاليق خود از برنامه      

. عنوان همدم هميشگي انسان امروز نام برد كه از دوران كودكي تا كهنـسالي بـا اوسـت                 
دهـد كـه حتـي     هاي انجام شده در اين زمينـه نـشان مـي    نتايج به دست آمده از پژوهش 
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همان گونه كـه    «: گويد   به زوال دوران كودكي از طريق تلويزيون مي        پستمن با اشاره  
در برابر افشاي تصاوير تلويزيوني و در معرض آن قرار گـرفتن، معنـي              » دوران كودكي «

هاي جدي و اساسـي       ها و مقوله    ندارد، هنگامي كه مسائل اجتماعي و امور جمعي انسان        
يابـد،     تنزل مي  1هاي نمايشي   پرده    ز ميان نظير اخبار، مذهب، سياست، علم و اقتصاد تا مر        

شود و در چنين حالتي است كه مـرگ تـدريجي             مجموعة ملت تسليم و اسير بحران مي      
  ).1378پستمن، (» آيد فرهنگ و زوال آن تهديدي واقعي به شمار مي

معتقد است اكنـون    » تلويزيون، معلم بد  «پوپر، فيلسوف ليبرال معاصر و مؤلف كتاب        
تواند در درازمدت به وجـود        ه است به فجايعي پي ببريم كه تلويزيون مي        زمان آن رسيد  

هـاي نـو و پـذيرش         پوپر، بخصوص درباره نفوذ شوم تلويزيون در تربيـت نـسل          . آورد
كند كه اين رسـانه بـر خـالف منطـق از قـدرت                دهد و گوشزد مي     خشونت، هشدار مي  

دن دسـتگاه تلويزيـون و      اي برخوردار است كه ناشي از سـادگي و خوشـايند بـو              كشنده
بندي شدة آن است كه اكثر افراد آن را به سرعت             هاي آسان بسته    همچنين انتخاب برنامه  

  ).1380دالگران، (كنند  هضم مي
ها و خـدمات      كودكان از طريق ارتباط با والدين، افراد فاميل و همسايگان از حمايت           

ر مقايسه با منابع ارتباطي ديگـر،       يكي از مزاياي تلويزيون د    . شوند  مند مي   گوناگوني بهره 
  تواند خود را با تلويزيون سـرگرم        نظير والدين اين است كه كودك هر زمان بخواهد مي         

كند اما اين احتمال وجود دارد كه در بعضي شرايط والدين و اطرافيان حوصله و تحمل                
  . كردن كودكان نداشته باشند الزم را براي سرگرم

بـه  . هاي گوناگون تلويزيون به عوامل متعدد بستگي دارد         هشدت تأثيرپذيري از برنام   
شناسان، كودكان در مقايسه با بزرگساالن به دليل محدوديت تجربه و آگاهي              اعتقاد روان 

هـاي تلويزيـون متـأثر        هاي جهان پيرامون خـود، بـه ميـزان بيـشتري از برنامـه               از پديده 
هاي تلويزيـون     ت تماشاي برنامه  هاست كه موضوع تأثيرا     بر همين اساس، سال   . شوند  مي

بر كودكان و نوجوانان مورد توجه پژوهشگران و متخصصان مسائل انساني قرار گرفتـه              
هاي تبليغاتي تلويزيون بر الگوهـاي فكـري، عـاطفي و         همچنان كه تأثيرات برنامه   . است

                                                      
1. varieties 
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  خانواده و تربيت
. دهـد   ترين واحد اجتماعي است كه هسته اوليه جوامع را تشكيل مي            كوچكخانواده  

دك جـواز   شـود و تولـد كـو        خانواده به طور معمول از پدر، مادر و فرزند تـشكيل مـي            
هـاي نخـست      ل  كودك در سـا   . ساز است   عضويت او در اين جامعه كوچك و سرنوشت       

زندگي خود، در خانواده و كانون گرم آن و در كنار پدر، مادر، خـواهران و بـرادران بـه                    
ها و معيارهـاي اجتمـاعي و اخالقـي را            دهد و الگوهاي رفتاري، ارزش      زندگي ادامه مي  

  .كند ا آنها رفتار ميكسب و به طور معمول مطابق ب
ها والدين توقع دارند كه كودكان و نوجوانـان طـي فراينـد               در همه جوامع و فرهنگ    

رشد، رفتارهاي خاصي را در سن معيني از خود نشان دهند به همين دليل، راهبردهـا و                 
شـود    گفتـه مـي   » روش تربيتي يا فرزندپروري   «كنند كه به آنها       هايي را اعمال مي     آموزش

  ).1377 طرح جامع آموزش خانواده، استادان(
هــا و  تحقــق خوشــبختي.  بــشر اســت از اركــان مهــم و اساســي ســعادت» تربيــت«

 تمام مردم بستگي مستقيم به       هاي جسماني و رواني فرد، خانواده، ملت و در كل           بدبختي
از ديدگاه بسياري از صاحبنظران، تأثير تربيت بـه         . نوع تربيت آنها از هنگام كودكي دارد      

تواند آثار صـفات ارثـي و ژنتيـك را در انـسان از بـين ببـرد و                     حدي است كه حتي مي    
  .صفات و حاالت جديدي را جايگزين آنها كند

  ثمـربخش . تربيت نتيجه تعامل و تأثير آگاهانه محيط فيزيكي و رواني بر انسان است            
ي و سودمند واقع شدن تربيـت، نيازمنـد همـاهنگي و همراهـي مقتـضيات محـيط، يعنـ           

رسيدن به نتايج و اهداف تربيتي مطلوب است و در درجه نخست بـه همـاهنگي ميـان                  
هاي تربيتي ـ رسمي و غير رسمي ـ از خانواده گرفته تا محيط همـساالن، محـل و      گروه

در جامعه ما نيز براي رسيدن به ايـن  . هاي گروهي نياز دارد مدرسه و مطبوعات و رسانه   
هاي فرزنـدپروري نمـايش      اي بايد روش     جانبه  ق همه هدف مطلوب عالوه بر چنين تواف     

تـا  . ها مورد بـازنگري قـرار گيرنـد    هاي تلويزيوني، بخصوص سريال داده شده در برنامه 
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تـرين    شد كه خانواده مهم     ها گفته مي    ب  تا يكي، دو دهه گذشته در اغلب منابع و كتا         
). 1376اعـزازي،   (گيري شخصيت كودكان و نوجوانان دارد         نقش را در چگونگي شكل    

ها هيچ گونـه رقيـب جـدي      تربيت و هدايت كودكان، خانواده  به عبارت ديگر، در زمينه    
هـاي    اي سـالم و بـا روش          نداشتند و اين اميدواري وجود داشت كه اگر فرد در خانواده          

تربيتي و فرزندپروري درست پرورش يابد و از سالمت روانـي، جـسماني، اجتمـاعي و      
ود، خـانواده و جامعـه      اخالقي الزم برخوردار باشد، به فرد مفيد و كارآمـدي بـراي خـ             

توان با قاطعيت     هاي گروهي نمي    اما امروزه با گسترش و پيشرفت در رسانه       . تبديل شود 
هـاي    گذشته درباره نقش خانواده سخن گفت زيـرا در بـسياري از مـوارد تـأثير برنامـه                 

تلويزيوني بر كودكان و نوجوانان بيشتر از نقش والدين است بـه ايـن صـورت كـه اوالً            
هاي فرزندپروري نمـايش داده       هاي فرزندپروري والدين و روش       بين روش  ممكن است 

هاي تلويزيـوني ناهمـاهنگي و حتـي تـضاد وجـود داشـته باشـد و ايـن                     شده در برنامه  
كند و    تشخيص سره از ناسره را هم براي والدين و هم براي كودكان و نوجوانان دشوار                

كنندگان  تنها به فكر جذابيت  ها، تهيه  سريالهاي تلويزيوني بويژه   ثانياً در برخي از برنامه    
هـاي    ها باشند و از كارشناسان، محققان و صاحبنظران تربيتـي در سـاخت برنامـه                برنامه

هاي نادرست تربيتي و فرزندپروري تبليغ        خود استفاده نكنند و در نتيجه از اثرات روش        
  .ل بمانندها بر بينندگان بويژه كودكان و نوجوانان غاف شده در برنامه

هـاي مركـز تحقيقـات        كـه طبـق نظرسـنجي     (هـا     هاي تلويزيوني بويژه سريال     برنامه
روند و مـردم بـيش از هـر           هاي تلويزيوني به شمار مي      ترين برنامه   صداوسيما از پربيننده  

هـاي فرزنـدپروري و تربيـت كودكـان و            بـر روش  ) كنند   ديگري آنها را تماشا مي      برنامه
هـا، وظـايف و اختيـارات،         ها و محدوديت     بايدها و نبايدها، آزادي    .نوجوانان تأثير دارند  

هـاي    هـا و رفتـار      ها بر افكار، نگرش     نشان داده شده در اين برنامه     ... ها و     ها و تنبيه    تأييد
  .دهد هاي متقابل آنان جهت مي گذارند و به كنش والدين و كودكانشان اثر مي

اي فرزنـدپروري و تربيتـي والـدين بـر          ه    از اين رو با توجه به اهميت و نقش روش         
، افكار و رفتارهاي كودكان و نوجوانان از سـويي و قـدرت تأثيرگـذاري           رشد شخصيت 

 



 51) 14( پژوهش و سنجش  114

 پرسش   تحقيقهاي
  : هاي اين طرح عبارتند از ترين پرسش مهم

گيـر و   از كدام يك از چهار نوع روش فرزندپروري ـ اقتداري، اسـتبدادي، آسـان   . 1
  ها بيشتر استفاده شده است؟ الگير ـ در سري كناره
هـا از     هاي بين اعـضاي خـانواده در سـريال            ها و اختالف    ه  براي مواجهه با مشاجر   . 2

هاي اجتناب، رقابت، انطباق، مصالحه و همكاري بيشتر استفاده شـده             كدام يك از روش   
  است؟
هـاي   هاي تلويزيوني، والدين در برخورد با فرزندانـشان از كـدام روش             در سريال . 3

  كنند؟ تشويقي و تنبيهي استفاده مي
ها و متغيرهايي چون سـن،        آيا بين روش تربيتي و فرزندپروري والدين در سريال        . 4

اي وجـود     جنس، تحصيالت و نوع فعاليت والدين و نيز سن و جـنس فرزنـدان رابطـه               
  دارد؟
د آيا بين نوع روش تربيتي پدران و مادران در تربيـت فرزنـدان همـاهنگي وجـو                 . 5
  دارد؟
نقش هر يك از اعضاي خانواده از نظر مثبت و منفي و اصلي و فرعـي بـودن در                   . 6
  ها به چه صورت است؟ سريال
هاي تلويزيوني بيشتر چه نوع مشكالتي را بين والـدين و فرزنـدان مطـرح             سريال. 7
  كنند؟ مي

هـاي نمـايش داده شـده در          تعداد و توزيع جنسي و سـني فرزنـدان در خـانواده           . 8
  ها به چه صورت است؟ ريالس

 



  115  هاي تربيتي هاي تلويزيوني ايراني از نظر روش تحليل محتواي سريال  

   تحقيقروش

هاي تلويزيوني    هدف اين پژوهش، سنجش چگونگي روش تربيت كودك در سريال         
 1هاي مختلف ارزشيابي برنامه، پژوهشگر، روش تحليل محتـوا          از ميان روش  . بوده است 

تحليل محتوا يك فن تحقيق براي توصـيف عينـي،   . تر يافت را براي منظور خود مناسب  
هـاي مختلـف تحليـل       همچنين از ميان روش   . مي محتواي آشكار ارتباط است    منظم و ك  

  .اي براي اين هدف مناسب است محتوا، روش تحليل مقوله
 ماهـه دوم    6هاي تلويزيوني ايرانـي كـه در          ل   اين تحقيق را كليه سريا     جامعه آماري 

، تشكيل  اند  هاي اول، سوم و پنجم پخش شده         از شبكه  1382 و سه ماهه اول      1381سال  
هايي كـه در آنهـا        هاي پخش شده در اين مدت، سريال        از ميان مجموعه سريال   . دهد  مي

هاي تربيت فرزند به نمايش در آمـده اسـت بـه عنـوان نمونـه تحقيـق                    خانواده و روش  
 6هاي تربيت فرزنـد،   با توجه به اين معيار، يعني نمايش خانواده و روش   . انتخاب شدند 

  .ب شدسريال به شرح زير انتخا

  ـ مشخصات نمونه تحقيق1جدول 

  مدت زمان به ساعت  تعداد قسمت  نام سريال  شبكه
  اينجا خانه ما. 1  اول

  مشاور. 2
13  
15  

52/8  
51/7  

  نيستان. 1  سوم
  جوان امروز. 2

18  
26  

4/14  
59/19  

  دوران سركشي. 1  پنجم
  مهر خاموش. 2

26  
15  

36/20  
52/11  

  54/81  113   سريال6  جمع
  

بـه ايـن   . در اين پژوهش از واحد تحليل خانواده استفاده شـده اسـت   :واحد تحليل 

                                                      
1 Content analysis 
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  تعريف متغيرهاي تحقيق
در اين پژوهش با توجه به ادبيات تحقيق كليه متغيرهاي مهم و مـرتبط شناسـايي و                 

در اينجا فقط به چند نمونـه از تعريـف متغيرهـا اكتفـا              . تعريف مفهومي و عملياتي شد    
  .براي اطالع از تعريف ديگر متغيرها به اصل گزارش مراجعه شود. شود مي

در اين پژوهش براي تعيين نوع روش فرزندپروري از         : زندپروريـ نوع روش فر   1
بومريند بر اساس دو بعد توقع داشتن و        . استفاده شده است  ) 1991(نظريه ديانا بومريند    
  :بندي كرده است هاي فرزندپروري والدين را به چهار دسته طبقه پذيرندگي، روش

كننـد و     ن خود صحبت مـي    در اين روش والدين هم با فرزندا      : روش اقتداري  )الف
هـاي والـديني كـه از ايـن روش            ويژگـي . پذيراي آنان هستند و هم از آنها توقع دارنـد         

داشتن انتظارات معقول از فرزندان، برقرار كردن اندكي        : كنند عبارت است از     استفاده مي 
هاي فرزندان، مـشاركت دادن       محدوديت، ابراز محبت و صميميت، گوش دادن به حرف        

ها، در ميان گذاشتن مسائل و مشكالت، برقـرار كـردن نظـم و                گيري  در تصميم فرزندان  
  ...انضباط در خانه، پرهيز از تنبيه، تحمل نظرهاي يكديگر، رعايت حقوق ديگران و 

كنند ولي از      در اين روش والدين به فرزندان خود محبت نمي         :روش استبدادي  )ب
: كنند عبـارت اسـت از       ين روش استفاده مي   هاي والديني كه از ا      ويژگي. آنها توقع دارند  

تعيين استانداردهاي باال براي فرزندان، طرد كردن فرزندان، دستور دادن، ارتباط كـم بـا               
  ...گيري از سوي والد يا والدين مستبد و  فرزندان، استفاده از تنبيه و خشونت، تصميم

كننـد ولـي از     در اين روش والدين به فرزندان خود محبت مـي   :گير  روش آسان  )ج
كننـد،   هاي والديني كه از اين روش استفاده مـي   ويژگي. آنها هيچ توقع و انتظاري ندارند     

گيري، آزاد گذاشـتن كامـل فرزنـدان          پرهيز از هر گونه كنترل و سخت      : عبارت است از  
نظمي و هرج و مرج در روابط اعضاي خانواده، سازگار نبودن بـا               براي انجام هر كار، بي    

بنـدوبار    انگاري، بي مصرف، خودخواه و بي       ي را با كسي كاري نبودن، سهل      ديگران، كس 
  ...بودن اعضاي خانواده و 
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كننـد نـه از    در اين روش والدين نه به فرزندان خود محبت مـي          : گير  روش كناره  )د
كنند عبـارت     هاي والديني كه از اين روش استفاده مي         ويژگي. آنها توقع و انتظاري دارند    

شتن هيچ گونه انتظاري از فرزندان، طرد كردن فرزندان، بي تفـاوتي نـسبت              ندا: است از 
به تكاليف فرزندان، اختصاص دادن وقت اندك به فرزندان، نبود قـوانين و مقـررات در                
خانه، نبود تالش براي رسيدن به اهداف درازمدت، نداشتن ارتباط عاطفي بـا فرزنـدان،               

  ... از وضعيت درسي و تكاليف فرزندان و ارتباط كالمي كم با فرزندان، بي اطالعي
براي تعيين نوع روش حل اختالف از        :هاي حل اختالف بين پدر و مادر        ـ روش 2
هـاي حـل      مـان روش    تومـاس وكيـل   . استفاده شـد  ) 1999(مان    بندي توماس وكيل    طبقه

اختالف و مواجه شدن بـا مـشكالت و فـشارها را در ميـان زوجـين و نيـز زوجـين و                       
  :كند  پنج روش تقسيم ميفرزندان به
شـود از آن فـرار        در اين روش فرد وقتي با مشكلي مواجه مي        : روش اجتناب  )الف

 بـاره   گويـد بعـداً در ايـن    كنـد و مـي    نشيني مي اندازد و عقب كند، آن را به تعويق مي   مي
  .كنيم مي صحبت 
دهنـد و در       در اين روش هر يك از طرفين بـه جنـگ قـدرت تـن مـي                 :رقابت )ب

خواهند حرف خود را بـه        گيرند هر يك مي        قرارمي  »من برنده هستم و تو بازنده     «ضع  مو
  .كرسي بنشانند، موفق شوند و ديگري را شكست دهند

گـذرد تـا      هاي خود مي    كند از خواسته     كسي كه از اين روش استفاده مي       :انطباق )ج
حتي به قيمـت    هاي طرف مقابل را برآورده سازد و حاضر است طرف مقابل را               خواسته

را » مـن بازنـده تـو برنـده       «در اين روش فرد موضـع       . زيان رساندن به خود راضي كند     
  .كند انتخاب مي

نظـر    در اين روش هر يك از طرفين از بخشي از خواسته خـود صـرف              : مصالحه )د
  .كوشند با هم كنار بيايند كند تا اختالف موجود بر طرف شود؛ يعني به طريقي مي مي

دهـد و در   هاي ديگران توجه نـشان مـي       در اين روش فرد به خواسته     : همكاري )هـ
كند، عواطف و احـساسات خـود را نـشان     كند وقت صرف مي     اين باره از آنها سؤال مي     

در ايـن روش بـه نيازهـاي طـرفين     . حل پيدا كند كوشد براي مشكالت راه دهد و مي  مي
  .دو برنده باشندشود هر  كنند و تالش مي شود، با هم مذاكره مي توجه مي

براي تعيـين    :ـ نوع تنبيه به كار گرفته شده از سوي پدر براي فرزند يا فرزندان             3
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گيري ارزشي از دو بعد مثبت و منفـي اسـتفاده             براي جهت  :گيري ارزشي   ـ جهت 4
يا روش تربيتي غلط در طول      گيري مثبت آن است كه آيا يك رفتار           منظور از جهت  . شد

گيـرد و     اي واقعي يا نمادي مورد تنبيـه و نكـوهش قـرار مـي                يا پايان آن به گونه      سريال
شود؟ هرگاه رفتارها يـا       گيري به نمايش گذاشته مي      عوارض و پيامدهاي آن براي عبرت     

هاي فرزندپروري، غلط نشان داده شود امـا هـدف، نـشان دادن پيامـد و عواقـب                    روش
گيري مثبت دارد ولي در صورتي كه يك          توان گفت كه برنامه جهت      ار آن باشد، مي   زيانب

رفتار يا روش منفي نشان داده شود و آثار و عواقب آن به گونـه واقعـي يـا نمـادين بـه                
همچنـين مهـم   . گيري منفي است  توان گفت برنامه داراي جهت      تصوير كشيده نشود، مي   

گيري ارزشي مثبـت وجـود داشـته          بت نيز جهت  ها و رفتارهاي مث     است كه درباره روش   
باشد؛ يعني نشان داده شود كه يك روش درست يا مثبت چه نتايج و آثـار مطلـوبي در                   

  .پي دارد تا مخاطبان به استفاده كردن از آن در زندگي روزمره تشويق شوند
منظور از احترام بين پدر و مادر ايـن اسـت كـه آيـا در                :ـ احترام بين پدر و مادر     5

كنند؟ با محبت و مهربـاني صـحبت          هنگام ارتباط، جايگاه و احترام يكديگر را حفظ مي        
كننـد يـا هـر يـك      كنند و حد و حريم يكديگر را مراعات مي    كنند، از هم تعريف مي      مي
كوشد ديگري را تحقير كند؟ براي سنجش احترام بين پـدر و مـادر از يـك مقيـاس                     مي

  .كم استفاده شد و خيليزياد، زياد، كم  اي خيلي چهار درجه

  پايايي
گيري را دوباره تكرار كنيم، به نتـايج           اين است كه اگر فرآيند اندازه      1پاياييمنظور از   

 اسكات    ويليام  در اين پژوهش از فرمول    پايايي  براي تعيين ضريب    . مشابهي دست يابيم  
ونـه بـار    پس از گذشت يك ماه از كدگذاري اول، پانزده درصد از حجم نم            . استفاده شد 

                                                      
1. Reliability 
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ρ ρ
ρ

π
−
−

=
1

eo  
π = پاياييضريب  
ροدرصد توافق مشاهده شده   =

eρ =   درصد توافق مورد انتظار

  اعتبار
 اين است كه آيا ابراز تحقيق، مفهوم مورد نظر را سنجيده اسـت يـا             1منظور از اعتبار  

 5يعنـي از  . سـتفاده شـد  در اين تحقيق، به منظور تعيين اعتبار از نظر كارشناسـان ا       . خير
 خواسته شد ميزان مناسب بودن هـر متغيـر و طبقـات آن را بـراي سـنجش                   2كارشناس

هاي تربيت فرزند و عوامـل مهـم مـرتبط بـا آن، بـر اسـاس يـك مقيـاس چهـار                         روش
همچنين از  . تعيين كنند ) اي كامالً مناسب، مناسب، كمي مناسب و كامالً نامناسب          درجه(

چنانچـه در   . د حذفي يا متغيرهاي جديد خـود را يـادآوري كننـد           آنان خواسته شد موار   
مورد يك متغير و طبقات آن همه كارشناسان، پاسخ مناسـب يـا كـامالً مناسـب را بيـان         

                                                      
1. Validity 

ليسانس  شناسي و يك نفر فوق شناس تربيتي، يك نفر دكتر جامعه سه نفر دكتر روان: اسان عبارت بودند از كارشن. 2
 .ارتباطات
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 يافته  هاي پژوهش
  :ها، نتايج نشان داد  داده آوري و تجزيه و تحليل پس از جمع

بيـشترين تعـداد    .  خانواده به تصوير كشيده شـده اسـت        93 سريال،   6 در مجموع    ■
  .خانواده در سريال جوان امروز وجود داشته است

ها از پـدر، مـادر و         درصد خانواده 38ها،    ريال از نظر تركيب اعضاي خانواده در س       ■
درصد از پدر 10درصد از زن و شوهر، 21درصد از پدر، مادر و يك فرزند،    24فرزندان،  

درصد پدر، مادر، فرزندان و پـدربزرگ يـا مـادربزرگ           3و فرزندان و مادر با فرزندان و        
  .اند تشكيل شده

درصـد يـك    25درصد دو فرزنـد،     42ها،     از نظر تعداد فرزندان خانواده در سريال       ■
  .اند درصد چهار فرزند يا بيشتر بوده4درصد سه فرزند و 13فرزند،داشته و

 سـال،  19 تـا  13درصـد بـين   42ها،   از نظر گروه سني فرزندان خانواده در سريال       ■
  .اند  سال بوده6درصد زير 14 سال و باالتر و 20درصد 19 سال، 12 تا 6درصد بين 23

  .اند درصد پسر بوده38درصد دختر و 62ها،  دان در سريال ازنظر جنس فرزن■
ها، دختران بـه طـور         از نظر رابطه بين گروه سني فرزندان و جنس آنها در سريال            ■
  .اند داري بيشتر نوجوان و جوان و پسران، كودك و نوجوان بوده معني
 55  تـا  30(درصـد ميانـسال     58هـا،      از نظر گروه سني والدين خانواده در سـريال         ■
  .اند درصد نوجوان بوده3 درصد بزرگسال و 8، ) سال29 تا 20(درصد جوان 30، )سال
داري    از نظر رابطه بين گروه سني والدين و جنس آنها، سن مادران به طور معنـي                ■

  .كمتر از پدران بوده است
درصـد  31درصـد ليـسانس،     38هـا،      از نظر سطح تحـصيالت والـدين در سـريال          ■
 درصد داراي   8درصد داراي تحصيالت راهنمايي و متوسطه و        22تر،  ليسانس و باال    فوق

                                                      
1. Face Validity 
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رابطه بين سطح تحصيالت و جنس والدين، سـطح تحـصيالت پـدران در           از نظر    ■
  .داري بيشتر از مادران بوده است ها به طور معني سريال
درصـد  12درصـد شـاغل،     67هـا،     ل از نظر نوع فعاليت پـدران خـانواده در سـريا           ■

درصـد  55از نظر نوع فعاليـت مـادران خـانواده،          . اند  بوده... درصد بيكار و    10دانشجو،  
  .اند درصد دانشجو بوده10دار و  درصد خانه35شاغل، 
درصد از پايگاه اجتماعي رده باال،     60ها،     از نظر پايگاه اجتماعي خانواده در سريال       ■

  .اند رصد از رده پايين بودهد6درصد از رده متوسط و 34
، )ثروتمنـد (درصـد از طبقـه بـاال        62هـا،      از نظر طبقه اقتصادي خانواده در سريال       ■

  .اند بوده) فقير( درصد از طبقه پايين 8درصد از طبقه متوسط و 30
درصـد شـهري و     95هـا،      از لحاظ شهري يا روسـتايي بـودن خـانواده در سـريال             ■

  .اند درصد روستايي بوده5
يعنـي داسـتان سـريال      ( درصـد اصـلي      81ها،     نظر محوريت خانواده در سريال      از ■

  .اند درصد فرعي بوده19و ) چرخيده است حول محور آن مي
درصـد گـسترده و     15اي،    درصـد هـسته   76هـا،      از نظر ساختار خانواده در سريال      ■

  .اند رو بوده درصد با فقدان يا غيبت يكي از والدين روبه9
درصـد از روش اقتـداري،      41هـا،      تربيتـي والـدين در سـريال        از نظر نـوع روش     ■

ــتبدادي، 31 ــان21درصــد از روش اس ــري و  درصــد از روش آس درصــد از روش 7گي
  .اند گيري استفاده كرده كناره
 از نظر رابطه بين نـوع روش فرزنـدپروري بـا جـنس والـدين، پـدران بـه طـور                      ■
  .اند گيري استفاده كرده  آسانداري بيشتر از روش استبدادي و مادران از روش معني
، از دو روش فرزنـدپروري        نوع روش فرزنـدپروري بـا سـريال        از نظر رابطه بين      ■

ــاره ــداري و كن ــري در ســريال  اقت ــشاور«گي دوران «، از روش اســتبدادي در ســريال »م
دار بيشتر استفاده شـده     به طور معني  » نيستان«گيري در سريال      و از روش آسان   » سركشي

  .است
ز نظر رابطه بين نوع روش فرزندپروري والدين با سطح تحصيالت آنها، والدين              ا ■

دار بيـشتر از روش اسـتبدادي و          با تحصيالت كمتر از راهنمايي و متوسط، به طور معني         
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ين با سن آنها، والدين ميانـسال بـه          از نظر رابطه بين نوع روش فرزندپروري والد        ■
دار، بيشتر از والـدين جـوان از روش اسـتبدادي و والـدين جـوان، بيـشتر از                     طور معني 

  .اند گيري استفاده كرده والدين ميانسال از روش آسان
 از نظر رابطه بين نوع روش فرزندپروري والدين با جنس فرزندان، والدين بـراي               ■

دار بيـشتر از روش اسـتبدادي          با دختران، بـه طـور معنـي        تربيت پسران خود در مقايسه    
  .اند استفاده كرده

 از لحاظ رابطه بين نوع روش فرزندپروري والدين با سن فرزندان، والـدين بـراي     ■
 سـال از    12 تـا    6گيري،    دار، بيشتر از روش آسان       سال خود به طور معني     6فرزندان زير   

  .اند بدادي استفاده كرده سال از روش است19 تا 13روش اقتداري و 
 از نظــر رابطــه بــين نــوع روش فرزنــدپروري والــدين بــا ســاختار خــانواده، در  ■

هاي   دار بيشتر از روش اقتداري و در خانواده         اي، والدين به طور معني      هاي هسته   خانواده
  .اند گسترده، از روش استبدادي استفاده كرده

دين با طبقه اقتصادي، والدين با طبقه  از نظر رابطه بين نوع روش فرزندپروري وال    ■
دار بيـشتر از روش اسـتبدادي و والـدين بـا طبقـه       اقتصادي باال و پايين، به طـور معنـي     

  .اند اقتصادي متوسط، از روش اقتداري استفاده كرده
 از نظر رابطه بين نوع روش فرزندپروري والـدين بـا پايگـاه اجتمـاعي خـانواده،                  ■

دار بيـشتر از روش اقتـداري و          ي باال و متوسط، بـه طـور معنـي         والدين با پايگاه اجتماع   
  .اند والدين با پايگاه اجتماعي پايين، از روش استبدادي استفاده كرده

درصـد مـوارد همـاهنگي، در       63 بين پدر و مادر از نظـر روش فرزنـدپروري در             ■
ه درصد موارد ناهمـاهنگي كامـل وجـود داشـت         18درصد موارد هماهنگي كامل و در       19

  .است
درصـد  21ها فاقد هر گونه كج رفتاري و در           درصد موارد، فرزندان خانواده   78 در   ■

  .اند موارد، داراي كج رفتاري بوده
 از نظر رابطه بين نوع روش فرزندپروري والدين بـا كـج رفتـاري فرزنـدان، كـج                   ■

، بـه طـور   اند  گير استفاده كرده    رفتاري در فرزندان والديني كه از روش استبدادي و كناره         
گيـر    داري بيشتر از فرزندان والديني بوده اسـت كـه از دو روش اقتـداري و آسـان                   معني

 



  123  هاي تربيتي هاي تلويزيوني ايراني از نظر روش تحليل محتواي سريال  

گيـري، در     هـا انتقـام     درصد موارد، دليل كج رفتـاري فرزنـدان در خـانواده          44 در   ■
  .بوده است... درصد جلب توجه و 17طلبي و در  درصد قدرت29

درصـد  35ن والدين و فرزنـدان جنبـه تربيتـي،          درصد مشكالت مطرح شده بي    35 ■
  .درصد جنبه سياسي داشته است5درصد جنبه اقتصادي و 24جنبه آموزشي و تحصيلي، 

 از نظر رابطه بين مشكالت مطرح شده ميان جنس والدين و فرزنـدان، مـشكالت                ■
ن و داري بيشتر جنبه اقتصادي و بين مادرا مطرح شده بين پدران و فرزندان به طور معني
  .فرزندان، جنبه آموزشي و تحصيلي داشته است

درصـد مـوارد، از     34هاي مطرح شده بين پـدران و مـادران در              براي حل اختالف   ■
ــاق، در  ــصالحه، در 23روش انطب ــد از روش م ــاب، در  20درص ــد از روش اجتن درص

هـاي    درصد از روش رقابـت؛ بـراي حـل اخـتالف          9درصد از روش همكاري، و در       11
درصـد از   21درصد موارد از روش مصالحه، در       24 پدران و فرزندان در      مطرح شده بين  

درصــد از روش اجتنــاب و در 18درصــد از روش همكــاري، در 21روش انطبــاق، در 
هاي مطرح شده بين مادران و فرزندان در          درصد از روش رقابت و براي حل اختالف       15
درصـد از روش    17درصـد از روش انطبـاق، در        24درصد موارد از روش رقابت، در       31

درصد از روش مصالحه اسـتفاده شـده   13درصد از روش اجتناب و در   14همكاري، در   
هاي مطـرح شـده بـين پـدر، مـادر و فرزنـدان در         به طور كلي براي حل اختالف     . است

درصـد از روش    18درصد از روش مصالحه، در      21درصد موارد از روش انطباق، در       27
درصد از روش رقابـت اسـتفاده شـده         17 و در    درصد از روش همكاري   18اجتناب، در   

  .است
هـاي ثانويـه، در       كننـده   درصد موارد والدين براي فرزندان خـود از تقويـت         36 در   ■

هـاي اوليـه، در       كننـده   درصـد از تقويـت    20هاي اجتمـاعي، در       كننده  درصد از تقويت  22
نـي اسـتفاده    هاي درو   كننده  درصد از تقويت  5هاي فعاليتي و در       كننده  درصد از تقويت  15

  .اند كرده
ها يا تشويق مـورد اسـتفاده بـراي فرزنـدان بـا               كننده   از نظر رابطه بين نوع تقويت      ■

هـاي ثانويـه و مـادران از          كننـده   دار بيـشتر از تقويـت       جنس والدين، پدران به طور معني     
  .اند  گرفته هاي اجتماعي بهره كننده تقويت
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درصد موارد والدين از تنبيـه، در       43  براي كاهش رفتارهاي نامناسب فرزندان، در      ■
درصـد از   11درصد از روش جبـران كـردن، در         17درصد از روش محروم كردن، در       18

 رفتـار مغـاير بـا رفتـار نـامطلوب            درصد از روش تقويت   10سازي و در      روش خاموش 
  .اند استفاده كرده

 و   از نظر رابطه بين نوع روش مورد اسـتفاده بـراي كـاهش رفتارهـاي نامناسـب                 ■
دار بيشتر از مادران از روش تنبيه و مـادران بيـشتر از               جنس والدين، پدران به طور معني     
  .اند  كردن استفاده كرده پدران از روش خاموشي و جبران

 از نظر نوع تنبيه مورد استفاده براي كاهش رفتارهاي نامناسب و جـنس والـدين،                ■
ادران از تنبيه كالمي و عاطفي استفاده       دار بيشتر از تنبيه جسماني و م        پدران به طور معني   

  .اند كرده
درصـد مـوارد از نمـاي       73 تنبيه مورد استفاده از سوي والدين براي فرزنـدان در            ■

  .درصد موارد از نماي دور نشان داده شده است27نزديك و در 
 درصـد مـوارد     83هـا در      ها و رفتارهاي غلط نمايش داده شـده در سـريال             روش ■

اي واقعـي يـا نمـادي     يعني در طول سريال يا پايان آن به گونه( مثبت  گيري  داراي جهت 
روش با رفتار غلط مورد نكوهش و تنبيه قرار گرفته و عـوارض و پيامـدهاي آن بـراي                   

گيـري منفـي داشـته     درصـد مـوارد جهـت   17و در ) گيري نمايش داده شده است      عبرت
  .است
رصـد مـوارد مثبـت، در       د52هـا، در       صفات بـارز شخـصيتي والـدين در سـريال          ■

صـفات بـارز شخـصيتي مـادران در         . درصد خنثي بـوده اسـت     18درصد منفي و در     30
  .دار بيشتر از پدران، مثبت بوده است ها به طور معني سريال
درصد موارد فرعـي    18 درصد موارد اصلي و در       82ها در     ل   نقش والدين در سريا    ■

  .دار بيشتر از مادران، اصلي بوده است ها به طور معني نقش پدران در سريال. بوده است
درصـد مـوارد منفـي      37درصد موارد مثبت و در      63ها در      نقش والدين در سريال    ■

  .دار بيشتر از پدران، مثبت بوده است ها به طور معني نقش مادران در سريال. بوده است
درصد موارد در والدين باورهـاي نادرسـت در خـصوص تربيـت كـودك               74 در   ■

ميزان وجود باورهـاي نادرسـت      . درصد موارد وجود داشته است    26ته و در    وجود نداش 
  .دار بيشتر از پدران بوده است در مورد تربيت كودك در مادران به طور معني
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درصـد مـوارد مثبـت و در        74هـا، در       نوع رابطه بين والدين و فرزندان در سريال        ■
دار بيشتر از رابطه   به طور معنيرابطه مادران با فرزندان. درصد موارد منفي بوده است26

  .پدران و فرزندان مثبت بوده است
درصد مـوارد مثبـت و در       74ها، در     ها با هم در سريال       رابطه بين فرزندان خانواده    ■

  .درصد موارد منفي بوده است26
درصـد در   23، در   »زيـاد «درصد موارد در حـد      44ها در      ميزان آرامش در خانواده    ■
  .بوده است» كم خيلي«درصد در حد 11و در » زياد خيلي« در حد درصد22، در »كم«حد 
ها، ميـزان      از نظر رابطه بين روش فرزندپروري والدين با ميزان آرامش در خانواده            ■

دار بيـشتر از      اند، به طور معني     هايي كه روش اقتداري را به كار گرفته         آرامش در خانواده  
  .اند  استفاده كردهها هايي بوده است كه از ديگر روش خانواده
درصد موارد در حد    32ها در     ل   ميزان احترام بين پدر و مادر نسبت به هم در سريا           ■

درصـد در   19و در   » كـم «درصد در حد    22، در   »زياد  خيلي«درصد در حد    27، در   »زياد«
  .بوده است» كم خيلي«حد 
در حـد   درصـد مـوارد     37هـا، در       ميزان احترام بين والدين و فرزندان در سـريال         ■

درصـد در   24و در   » كـم «درصد در حد    19، در   »زياد  خيلي«درصد در حد    19، در   »زياد«
داري بيـشتر     ميزان احترام بين مادران و فرزندان به طور معني        . بوده است » كم  خيلي«حد  

  .از احترام بين پدران و فرزندان بوده است
درصد در حـد  24در  ،  »زياد«درصد موارد در حد     37 ميزان احترام بين فرزندان در       ■

  .بوده است» كم«درصد در حد 17و در » كم خيلي«درصد در حد 21، در »زياد خيلي«
درصد مـوارد در    36ها در      ميزان لذت بردن والدين از ارتباط با فرزندان در سريال          ■
درصـد  23و در   » كم«درصد در حد    22، در   »زياد  خيلي«درصد در حد    19، در   »زياد«حد  

ميزان لذت بردن مادران از ارتباط با فرزندان خود به طور           . ه است بود» كم  خيلي«در حد   
  .دار بيشتر از پدران با فرزندان بوده است معني
درصــد مــوارد منطقــي و در 72هــا در   انتظــارات والــدين از فرزنــدان در ســريال■

داري بين پدران و مادران  از اين نظر تفاوت معني. درصد موارد غير منطقي بوده است   28
  .هده نشدمشا

درصد در حـد    28، در   »زياد«درصد موارد در حد     35 قواعد و مقررات خانواده در       ■
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درصـد مـوارد در     47هـا در       ميزان تبعيض بين فرزندان از سوي والدين در سريال         ■
درصـد  13و در   » زيـاد «درصد در حد    15، در   »كم«صد در حد    در24، در   »كم  خيلي«حد  

دار بيشتر از مادران بين فرزندان خود         پدران به طور معني   . بوده است » زياد  خيلي«در حد   
  .اند تبعيض قائل شده

  پيشنهادها
هاي خانوادگي توليد سـيما       هاي اين پژوهش، براي بهبود كيفي سريال        بر اساس يافته  

  :شود پيشنهاد مي
ها   با توجه به شرايط اقتصادي و فرهنگي جامعه و به منظور الگوسازي، در سريال             . 1

) پدر، مادر و دو فرزنـد     (هاي چهار نفره      از نظر تركيب اعضاي خانواده بيشتر از خانواده       
  .به عنوان يك الگوي به نسبت استاندارد استفاده شود

ها از والدين   سريالگيري شخصيت، در  با توجه به اهميت دوران كودكي در شكل       . 2
هاي مورد بررسي بيشتر از والدين        در سريال ( سال بيشتر استفاده شود      12با فرزندان زير    

  ).با فرزندان نوجوان استفاده شده است
هـا، پـدربزرگ يـا     ل هـاي نـشان داده شـده در سـريا       درصـد از خـانواده    3تنها در   . 3

زي تلويزيـون و بـا عنايـت بـه          سـا   اند، با توجه به نقش فرهنگ       مادربزرگ حضور داشته  
هاي گـسترده بيـشتر    ها از خانواده پيشينه مذهبي، فرهنگي و تاريخي كشورمان در سريال 

  .استفاده شود
با توجه به باال رفتن سن ازدواج و مسائل و عوارضي كـه ايـن امـر بـراي افـراد،                     . 4

اي نمـايش داده    ه  ها و جامعه در پي خواهد داشت و با توجه به اينكه در سريال               خانواده
سازي و    استفاده شده است، براي فرهنگ    ) درصد60(هاي ميانسال     شده بيشتر از خانواده   

پايين آوردن سن ازدواج در جامعه، تحكيم بنيان خـانواده و كـاهش عـوارض ناشـي از                  
هـا بـا دو هـدف الگوسـازي و            هـاي جـوان در سـريال        تأخير ازدواج، بـه نمـايش زوج      

  .ددهي بيشتر توجه شو آموزش
درصـد مـوارد،    70هـا درحـدود       تحصيالت والدين نمايش داده شـده در سـريال        . 5
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اند، با توجـه بـه اينكـه     ا شاغل بودهه درصد مادران نمايش داده شده در سريال 55. 6
هـا بـه    هاي شاغل و متأهل در جامعه بسيار كمتر از اين حد است در سريال        درصد خانم 

  .دار بيشتر توجه شود هاي خانه خانم
هـا، از     هاي نمايش داده شده در سـريال        درصد خانواده 60با توجه به اينكه بالغ بر       . 7

ها بـا طبقـه و پايگـاه متوسـط و       اند به خانواده     بوده پايگاه اجتماعي و طبقه اقتصادي باال     
  .پايين بيشتر توجه شود

داراي فرزنـد دختـر     ) درصـد 62(هـا     هاي مورد بررسي بيـشتر خـانواده        در سريال . 8
اند، با توجه به اينكه به لحاظ تربيتي، والدين مشكالت بيـشتري بـا فرزنـدان پـسر                    بوده

نوادگي، از والـدين بـا فرزنـدان پـسر بيـشتر            هاي با مـضامين خـا       خود دارند، در سريال   
  .استفاده شود

هـا    هـاي نمـايش داده شـده در سـريال           درصد خانواده 95با توجه به اينكه بالغ بر       . 9
هـاي روسـتايي تـشكيل        درصد جمعيت كشور مـا را خـانواده       40اند و هنوز      شهري بوده 

ـ     (هاي روستايي     دهند، به استفاده از خانواده      مي ه اينكـه تقريبـاً در تمـام        بويژه با توجـه ب
  .ها بيشتر توجه شود در سريال) هاي تلويزيون وجود دارد روستاها امكان دريافت برنامه

هـا از روش      درصد موارد، والدين در سـريال     40با توجه به اينكه فقط در حدود        . 10
هـاي    انـد، بـويژه در سـريال        فرزندپروري درست، يعنـي روش اقتـداري اسـتفاده كـرده          

شناسان مسائل تربيتي و خانواده به عنوان نـاظر اسـتفاده        از كارشناسان و روان    خانوادگي
  .شود تا مالحظات آموزشي و تربيتي از نظر روش فرزندپروري به دقت رعايت شود

هاي مورد بررسـي، والـدين بـا تحـصيالتِ كمتـر از               با توجه به اينكه در سريال     . 11
استبدادي و والدين بـا تحـصيالتِ ديـپلم و          راهنمايي و متوسطه، بيشتر از روش تربيتي        
اي  هـا چنـين رابطـه    اند بهتر است در سـريال  باالتر، بيشتر از روش اقتداري استفاده كرده    

بوجود نيايد تا نشان داده شود كه والدين با تحصيالت كمتر نيز از روش درست تربيتي                
  .كنند و فرزندپروري استفاده مي

گيـري    والدين جوان بيـشتر از روش تربيتـي آسـان         هاي مورد بررسي،      در سريال . 12
اين مسئله به طور عمـده ناشـي از آگـاهي نداشـتن آنهـا از پيامـدهاي                  . اند  استفاده كرده 
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 تـا   13(ها والدين براي تربيت فرزندان نوجوان خود          با توجه به اينكه در سريال     . 13
اند، از آنجا كـه       هاي سني ديگر از روش استبدادي استفاده كرده         بيشتر از گروه  )  ساله 19

هاي خاص و بحران همراه است و ايـن روش تربيتـي اغلـب            دوران نوجواني؛ با ويژگي   
دهد بايد رابطه والدين از حالت عمودي به رابطه افقي تبديل شود و والدين                جواب نمي 

ها به ايـن مـسئله توجـه          ن مشاور نگاه كنند، ضروري است در سريال       به نوجوان به عنوا   
  .جدي شود

تواند تعارض و     با توجه به اينكه ناهماهنگي بين والدين از نظر روش تربيتي مي           . 14
هـا بـه ايـن     مشكالت زيادي در رفتار فرزندان به وجود آورد، ضروري است در سـريال     

هـا در صـورت     مه، نمايش همين تعارض   موضوع توجه جدي شود، مگر اينكه قصد برنا       
  .ناهماهنگي روش فرزندپروري پدر و مادر باشد

هاي مـورد بررسـي بيـشتر مـشكالت بـين پـدران و فرزنـدان، جنبـه                    در سريال . 15
در . اقتصادي و مشكالت بين مادران و فرزندان جنبه آموزشي و تحصيلي داشـته اسـت              

ائل اقتصادي فرزندان و خـانواده و هـم         ها، هم به نقش و مسئوليت مادران در مس          سريال
  .به نقش پدران در مسائل آموزشي و تحصيلي فرزندان بيشتر توجه شود

با توجه به اينكه بهترين روش حل اختالفات و مشكالت مطرح شده بين پدر و              . 16
هاي انطبـاق، اجتنـاب، مـصالحه و     نه روش(» همكاري«مادر و والدين با فرزندان روش    

هاي مـورد     در سريال (ضمن آموزش اين روش، از آن بيشتر استفاده شود          است،  ) رقابت
  ).درصد موارد از اين روش استفاده شده است18بررسي فقط در 

هـاي    كننـده   با توجه به اينكه بهترين نوع تقويت يا تـشويق، اسـتفاده از تقويـت              . 17
ايش سـطح  يعني انجام كاري به خاطر خود آن كار، ارضاي حس كنجكاوي، افز           (دروني  

است اين نوع تقويت در رابطه والدين و فرزندان بيـشتر  ...) آگاهي و دانش يا مهارت و       
درصد مـوارد والـدين از      5هاي مورد بررسي فقط در        در سريال (مورد استفاده قرار گيرد     

  ).اند  براي فرزندان خود استفاده كرده كننده اين نوع تقويت
اعـم از كالمـي و      (اسي تربيتي، استفاده از تنبيـه       شن  با توجه به اينكه از نظر روان      . 18

هـاي بـسياري      براي كاهش رفتارهاي نامطلوب، عـوارض و آسـيب        ) عاطفي يا جسماني  
ها از اين روش اسـتفاده نـشود          شود در سريال    براي كودكان و نوجوانان دارد، توصيه مي      
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درصد موارد در والدين باورهـاي نادرسـت        26ها در     با توجه به اينكه در سريال     . 19
  .در زمينه تربيت كودك مشاهده شده است در اين زمينه دقت الزم صورت گيرد

هـاي شخـصيتي فرزنـداني كـه والـدين آنهـا از روش تربيتـي                  صفات و ويژگي  . 20
  .كنند، بيشتر نمايش داده شود قتداري استفاده ميا

ها نه تنها به احترام متقابل بين والدين و فرزنـدان توجـه شـود، بلكـه                   در سريال . 21
رابطه خوب و مبتني بر احترام متقابل ميان پدر و مـادر و فرزنـدان بـا يكـديگر نيـز بـه             

  .تصوير كشيده شود
در .  والدين از فرزندان توجه بيشتري شود      ها به منطقي بودن انتظارات      در سريال . 22
درصد موارد انتظارات والدين از فرزندان غيـر منطقـي و           28هاي مورد بررسي در       سريال

  .خارج از توان آنها بوده است
ها اجتناب شود، مگـر       از نمايش تبعيض بين فرزندان از سوي والدين در سريال         . 23

  .گيري از اين رفتار مدنظر باشد اينكه عبرت
هــا، داراي  ل هــا، رفتارهــا و باورهــاي غلــط نمــايش داده شــده در ســريا  روش. 24
اي واقعـي يـا نمـادي،         گيري مثبت باشد، يعني در طول سريال يا پايان آن به گونه             جهت

روش، رفتار يا باور غلط مورد نكـوهش قـرار گيـرد و عـوارض و پيامـدهاي آن بـراي         
درصـد مـوارد ايـن      17 مـورد بررسـي در       هـاي   در سريال . گيري نمايش داده شود     عبرت
  .گيري وجود نداشته و منفي بوده است جهت
بر نقش زن به عنوان مدير خانه كه وظايفي از قبيل تربيت فرزندان، همسرداري              . 25

اي كـه حتـي       به گونه . داند، بيشتر تأكيد شود     و تدبير امور منزل را وظيفه اصلي خود مي        
 خانه اشتغال دارد، به ايفـاي نقـش خطيـر خـود در              اگر زن به كاري در بيرون از محيط       

  .محيط خانه اهتمام كافي بورزد
شود، بايد متناسب با شخصيت آنان باشـد   مشاغلي كه براي زنان نمايش داده مي    . 26

  .هاي بدني زن تناسب ندارد، پرهيز شود و از مشاغلي كه با وضعيت جسماني و توانايي
گرايـي، اسـراف و       اي گريزان از تجمل     ل، چهره الگوي زن در امور اقتصادي منز     . 27

  .تبذير و ياور همسر در ايجاد رفاه اقتصادي خانواده معرفي شود
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ها از دو جنس زن و مرد باشند، زيرا ايـن مـسئله همانندسـازي                 قهرمانان سريال . 28
  .كند مخاطبان را آسان مي

  .نمايش داده نشوداقتدار پدر و مادر به صورت بداخالقي و رفتار پرخاشگرانه . 29
هـاي جمعيتـي والـدين چـون          هاي خانوادگي به رعايت ويژگـي       در تهيه سريال  . 30

هـا از نظـر سـن، تحـصيالت، شـغل، پايگـاه اجتمـاعي، طبقـه                   تناسب شخصيت سريال  
  .توجه شود... اجتماعي و 

هاي تندخويي، بـداخالقي، فحاشـي و درشـتي بـراي وادار كـردن               حذف صحنه . 31
تنبيه با نگاه، با كنايه، با      (نان به انجام وظايف، نمايش نوع تنبيه اسالمي         كودكان و نوجوا  

، مقايـسه نكـردن كودكـان بـا يكـديگر، نداشـتن برخـورد               )تذكر در خلوت و نظاير آن     
مستبدانه و پافشاري نكردن روي مـسائل غيرمنطقـي، باورانـدن و پـذيرش شكـست و                 

دادن نحوة برگشت سريع به اوضـاع و        ناكامي در زندگي به كودكان و نوجوانان و نشان          
هاي كودكـان و نوجوانـان بـراي حـل مـسائل،                ها و توانايي    احوال عادي، نشان دادن راه    

نمايش عدالت در خانواده، ايجاد عشق در كودك، نمايش محبت و احترام بـه انـدازه و                 
هاي ايماني و اخالقي و ضرورت حضور پـدر در خانـه              تشويق مناسب، نمايش فضيلت   

 اندازه كافي، داشتن انتظارات معقول و منطقي از كودكان و نوجوانان، صرف وقـت و                به
لذت بردن از مصاحبت فرزندان، مثبت فكر كردن، معقول بودن، گذشته را قابل جبـران               

ريـزي    آور، نظم و برنامه     دانستن، پذيرفتن مسئوليت زندگي، پس زدن افكار منفي و يأس         
گذاشتن، خودمحور نبودن، خانواده دوسـتي، آمـوزش و         داشتن، مشاجره نكردن، احترام     

آفريني در زندگي مشترك، معرفي الگـوي         هاي مديريت خانه، همسرداري و جاذبه       روش
از جمله مواردي است كـه  ... مطلوب در همسرگزيني و تشكيل خانواده از نظر اسالم و           

  .هاي خانوادگي بايد به آن توجه شود در تهيه سريال
هـاي خـانوادگي از مـشاوران و متخصـصان            ل  در ساخت و تهيه سريا    سرانجام،  . 32
  .شناسي استفاده شود شناسي و جامعه روان

  سخن آخر
هاي پنهان و آشـكار آن را بـازگو           زبان گوياي جامعه خود هستند و واقعيت      ها    رسانه

هاست، در پس     بر پيشاني رسانه  » انگ داغي «ها    اگر چه امروزه تحريف واقعيت    . كنند  مي
هاي مـردم،     هايي را جست كه ريشه در دغدغه        ويدادهاي تحريف شده نيز بايد واقعيت     ر
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هـاي تربيتـي بـه كـار          هاي تلويزيوني ايراني به منظور شـناخت روش         بررسي سريال 
تري در وراي  هاي مهم هايي را در قالب آمار و مسائل و نكته          گرفته شده در آنها، واقعيت    

  .كند آن بازگو مي
ه شده در اين تحليل محتـوا بـه آن اشـاره            اي است كه آمار ارائ      ويژگي» سنتي بودن «
استفاده بيشتر از روش اسـتبدادي      «،  »استبدادي بودن بيشتر پدران نسبت به مادران      «. دارد

دهنـده    همـه نـشان   ... » تحصيالت بيشتر پدران  «،  »در تربيت پسران در مقايسه با دختران      
ر معنـاي  اگـر چـه سـنت د   . هاي پنهان و پيـداي سـنت در انديـشة جامعـه ماسـت          رگه

تواند جامعه را  شايسته قدرداني است و مي  » پاسداشت آداب و رسوم ديرباز يك جامعه      «
هاي غلط و دسـت و پـاگير، بـه            اي متناسب و متعادل هدايت كند، حفظ سنت         به توسعه 

دهـد روش     هاي پژوهش حاضر نـشان مـي        يافته. طور حتم مانع بزرگي در اين راه است       
هاي نادرسـت   هاي درست همچنان متعهد به برخي سنت تربيتي ما به جاي تقويت سنت 

  .است
گـستردگي  «،  »هـا   هـا و مـادربزرگ      نگهـداري از پـدربزرگ    «،  »ترهـا   احترام به بزرگ  «

اي هستند كه با وجـود        هاي پسنديده   همه سنت » خانواده و روابط محكم بين اعضاي آن      
، »اسـتبداد مردانـه   «در مقابـل، . كمرنگ شدن هنوز در باور مردم اين جامعه ريشه دارنـد  

 باورهـاي    »هـاي مهـم بـه مـردان         واگذاري مسئوليت «،  »تر به تربيت پسران     توجه جدي «
كشور مـا در صـورتي قـادر        . روند كه نياز به بازنگري جدي دارند        نادرستي به شمار مي   

است در كوران توسعه جهاني پيش رود كه نسل فرداي خود را به آداب صحيح گذشته                
هـا بخـصوص      در ايـن زمينـه، رسـانه      . ي متناسب بـا روز مجهـز كنـد        و باورهاي عقالن  

هايشان   را در برنامه  » سنت و عقل  «تلويزيون بايد با تعهد به كاركرد آموزشي خود تلفيق          
  .به كار گيرند
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 ترجمـه   ،دوران كـودكي  هاي تصويري در زوال       نقش رسانه ) 1378(ـ پستمن، نيـل     7

  .سروش: صادق طباطبايي، تهران
بازي و رشد عاطفي ـ  « تلويزيوني  تحقيق در مورد برنامه) 1377(ـ پيامي، اسماعيل 8

  . سيماي جمهوري اسالمي ايران4 شبكه ،»رواني و اجتماعي كودك
:  ترجمـه مهـدي شـفقتي، تهـران        ،تلويزيون و گسترة عمومي   ) 1380(ـ دالگران، پيتر    9

  .وشسر
  .روابط عمومي صداوسيما:  تهران،كودك و تلويزيون) 1371(ـ درخشان، مجيد 10
  ).815( مجله سروش ،تلويزيون و خانواده) 1375(ـ رحيمي، افسانه 11
، ترجمه باقر سـاروخاني و      شناسي وسايل ارتباط جمعي     جامعه) 1370( كازنو    ـ ژان 12

  .اطالعات: منوچهر محسني، تهران
:  ترجمـه سـروش حبيبـي، تهـران        ،نيـروي پيـام   ) 1371(روان شرايبر   ـ ژان لويي، س   13

  .سروش
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ــا 14 ــون) 1375(ـــ سياوشــيان، روي  مركــز تحقيقــات  ،)پــژوهش (خــانواده و تلويزي
  .صداوسيما

 ،تلويزيون در زندگي كودكان مـا     ) 1377(ـ شرام، ويلبر؛ اليل، جك؛ پاركر، ادوين        15
  .قيقات صداوسيمامركز تح: كاشاني، تهران ترجمه محمود حقيقت

، ترجمـه احمـد     وسايل ارتباط جمعي و امپراتوري امريكا     ) 1377( شيلر، هربرت    -16
  .سروش: ميرعابديني، تهران

  .اميركبير:  ترجمه علي اسدي، تهران،قدرت تلويزيون) 1364(ـ كازنو، ژان 17
، معاونت پژوهشي وزارت فرهنگ و      تلويزيون و فرهنگ  ) 1371(پور، يحيي     ـ كمالي 18

  ).4(ارشاد اسالمي، مجله رسانه، سال سوم 
  ). 11(، فصلنامه پژوهش و سنجش تلويزيون و خانواده) 1376(ـ گذرآبادي، محمد 19
  .دانشگاه عالمه طباطبايي: ، تهرانوسايل ارتباط جمعي) 1371(ـ معتمدنژاد، كاظم 20
يل ، ترجمـه اسـماع    اثرات تلويزيون بـر رشـد كودكـان       ) 1379(ـ نيومن و نيـومن      21

  ).16 و 15(، فصلنامه پژوهش و سنجش )بيابانگرد(پور  سعدي

 



 51) 14( پژوهش و سنجش  134

  :منابع انگليسي
1- Allan, G. (1985) Family Life. Oxford Basil Blakwell. 

2- Bandura, A. & etal (1996) social learning theory, Englewood cliffs. 

N.J.Hall. 

3- Baumrind, D. (1991) children, adolescent and parents. Newyork: 

Plenum. 

4- Berd, F. (1997) Parent, child and reciprocal influences, Newyork: 

Academic press. 

5- Ginott, H. (1985) Between Parent and child, Newyork: Avon Books. 

6- Gunter, Barrie. & Aller, J. (1999) children and television. Routledge. 

7- Huber, Joan (1974) changing woman in a changing society. University 

of chicago press. 

8- Luii, James (1988) world families watch television. sage, publication. 

9- Richard, M. &Klemr (1980) Marrige and family relationships. Harper 

& Row co, Newyork. 

10- Sarett, C. (1981) socialization patterns and preschool children's television 

and film – related play behavior. University of pennsylvania. 

11- Williams, W. (1990) The skills of parents. stanford university press. 

  

 



  135  هاي تربيتي هاي تلويزيوني ايراني از نظر روش تحليل محتواي سريال  

 


