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  چكيده
گـان، در مركـز تحقيقـات صداوسـيما           اين مقاله، برگرفته از پژوهشي است كه نگارند       

هاي ايرانـي     شده از خانواده در سريال      سي تصوير ارائه   محور پژوهش برر   .اند  انجام داده 
، »خانـه پـدري   «،  »غريبه«،  »آتش دل «،  »جواني«،  »ها  همسايه«،  »هاي سبز شمالي    جاده«(
  .با روش تحليل محتوا بوده است) »رستوران خانوادگي«، »هاي مجهول پرونده«

: نظـر متغيرهـاي   هـا را از       شـده در سـريال      هاي به تصوير كشيده     پژوهشگران، خانواده 
تركيب اعضاي خانواده، مشخصات سني، تحصيلي و شغلي والدين و فرزندان، پايگـاه             
اجتماعي، طبقة اقتصادي، شهري يا روستايي بودن، ساختار، بافـت، اسـتحكام و تيـپ               

 اجتماعي والدين، اعتقادات مذهبي، تحكيم خـانواده،         خانواده، رابطة اعضا، تعدد نقش    
بررسي كرده و به نتايج جالب توجهي دست        ... ده، نوع تعامل و     نوع پوشش زنان خانوا   

                                                      
 ).ع(دانشگاه امام حسين شناسي، استاديار  دكتراي روان ∗
  .شناسي، پژوهشگر مركز تحقيقات صداوسيما كارشناس ارشد روان  ∗∗

  .، پژوهشگر مركز تحقيقات صداوسيماسياسي كارشناس ارشد علوم ∗∗∗
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هاي تلويزيوني، خانواده، پوشش زنان، پايگاه اجتمـاعي،           مجموعه :هاي كليدي   واژه

  .اقتصادي، نقش اجتماعي

  مقدمه
ترين امتيازات و افتخارات اديان در دنياي امروز، توجه به خانواده است؛              يكي از مهم  

در دين اسالم نيز بناي     . شود   اديان، خانواده نهادي مقدس و محترم محسوب مي        در همة 
همة متفكراني كه درباره سازمان . ترين نهاد در نزد خداوند است       مقدس خانواده محبوب  

. انـد   اند بر اهميت خانواده و نقـش حيـاتي آن بـر جامعـه تأكيـد كـرده                   جامعه انديشيده 
توانـد ادعـاي سـالمت كنـد       برخـوردار نباشـد، نمـي   هاي سـالم  اي كه از خانواده  جامعه

امـروزه  . اند  هاي اجتماعي، بدون تأثير خانواده پديد نيامده        يك از آسيب    همچنان كه هيچ  
هـايي كـه      هاي جهاني مانند سازمان ملل، يونسكو و بسياري از شوراها و انجمن             سازمان

ي مطلـوب خـانواده     كننـد كـه دربـارة الگوهـا         در سطح ملي فعاليت دارند، توصـيه مـي        
  .هاي بيشتري به مردم ارائه شود آگاهي

هاي تحقيقي دو دهـة اخيـر دربـارة خـانواده كـه از سـوي شـوراي                    بررسي گزارش 
جمعيت سازمان ملل صورت گرفته است، حاكي از تغييراتي در شكل، ساخت و نقـش               

  :دهد اين بررسي نشان مي). 9: 1384مهاجراني، (خانواده در سراسر جهان است 
ـ ميانگين سن زنان در اولين ازدواج افزايش يافته كـه نتيجـة آن تـأخير در تـشكيل                   

  .هاي جديد بوده است خانواده
  .اند تر شده ها و خانوارها كوچك ـ خانواده

  .تر شده است ـ نگهداري وابستگان جوان و سالخورده براي والدين سخت
  .تر شده استهايي كه داراي سرپرست زن هستند، زياد ـ نسبت خانواده

ـ مشاركت زنان در بازار كار رسمي افـزايش يافتـه و بـه مـوازات آن، از مـشاركت                    
مردان كاسته شده است كه نتيجة آن تغيير موازنة مسئوليت اقتـصادي در خـانواده بـوده                 

  .است
اي   سازند، نقش عمـده     ها در جوار نهادهاي ديگري كه طرز تفكر جامعه را مي            رسانه

 



 51) 14( پژوهش و سنجش  138

انـد كـه داراي وظـايف خـاص و        هر دو از نهادهاي مهم جامعه     » رسانه«و  » خانواده«
اي كه بين اين دو نهاد مهم اجتماعي وجـود دارد نيـز               شدة خود هستند، اما رابطه      تعريف

تلويزيـون بـه عنـوان يكـي از     .  از اهميت شايان تـوجهي برخـوردار اسـت    به نوبة خود  
ترين وسايل ارتباط جمعي، همـواره ماننـد يكـي از اعـضاي خـانواده بـر آن تـأثير                      مهم
  :اين تأثير دو صورت متمايز دارد. سازد گذارد و ساخت آن را متحول مي مي

مل نقش زن و مـرد در       ها و خصوصيات آن كه شا       با نشان دادن خانواده و ويژگي     . 1
به عبارت ديگر، تغييرات واقعـي      . رساند  شود، جامعه را به خودآگاهي مي       خانواده نيز مي  

  .دهد ساختار خانواده و وضعيت موجود آن را نشان مي
هـاي عملـي،      حـل   با نشان دادن وضعيت مطلوب خانواده و ارائه پيـشنهادها و راه           . 2

هـاي خـانوادگي      ده و از جمله تحول در نقش      جامعه را به سوي تحول در ساختار خانوا       
به عبارت ديگر، تغييرات آرماني سـاختار خـانواده را نمـايش            . كند  زن و مرد هدايت مي    

  .دهد مي
دهند كه نهاد خانواده در ايران امروز، دست بـه گريبـان           آمارها و مشاهدات نشان مي    

عيـت كنـوني بـا      اي كه برخـي، از موق       به گونه . معضالت و مشكالت اساسي شده است     
  : كه چنان. كنند عنوان بحران زندگي خانوادگي ياد مي
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 طالق در كل كشور به ثبت رسيده است كـه نـسبت             84243، تعداد   1384ـ در سال    
  ).71: 1384سالنامة آماري كشور، (درصد افزايش داشته است 14؛ 83به سال 

 1481 زن و 2486، خودكشي 82ريزي در سال    ـ طبق آمار سازمان مديريت و برنامه      
 خودكشي در روز بـا ميـانگين        31مرد به ثبت رسيده و آمار وزارت بهداشت از حداقل           

 تـا  15همچنين خودكشي، سومين عامل مرگ در بين سـنين     . دهد   سال خبر مي   29سني  
 سال است و اختالفات خانوادگي، شكست و نااميدي و فشارهاي روحـي در صـدر                24

ايـران رتبـة سـوم    ) org. rightswomans.www(ارد عوامل خودكشي در ايـران قـرار د  
جهان را در زمينه افزايش ميـزان خودكـشي زنـان داراسـت و اختالفـات خـانوادگي از                   

  )www.vista.ir (.ساز و انگيزة خودكشي است ترين علل زمينه ترين و عمده مهم
 ميليـون نفـري معتـادان در ايـران،          2آمـار    براساس   85ـ سازمان ملل متحد در سال       

درصد اعالم كرد و ايران را صاحب بيشترين ميـزان معتـاد            8/2شيوع اعتياد در كشور را      
از جملـه داليـل     . درصـد اسـت   4/0در جهان معرفي كرد، ميانگين شيوع اعتياد در دنيـا           

خبرگـزاري  (گرايش به سوء مصرف مواد، رهايي از مـشكالت خـانوادگي بـوده اسـت                
  ).1386 تير، 5فارس، 

ديـدگان اجتمـاعي سـازمان        شده از سوي مدير دفتر آسـيب        ـ براساس آمارهاي ارائه   
 2 به مراكز بهزيستي ارجاع شدند كه اين آمار با           80 دختر فراري در سال      328بهزيستي؛  

 دختر فراري رسيد و اين در حالي است كه تعداد ايـن             724 به   81برابر افزايش در سال     
 درصـد  80 دختـر فـراري افـزايش يافتـه اسـت؛       982 هـزار و     2 به   82 سال   دختران در 

 .www. Ettelaat(سامان يـا فرزنـدان طـالق هـستند      هاي نابه دختران فراري از خانواده

Net.(  
تأثيرات تلويزيون را بر    . ها راه يافته است     اي است كه به اكثر خانواده       تلويزيون رسانه 

اول، : توان به سه دسـتة اصـلي تقـسيم كـرد            خانه، مي خانواده در روابط اجتماعي درون      
هـاي كودكـان      شود بر ديدگاه    چنان كه در تلويزيون تصوير مي       تأثير زندگي خانوادگي آن   

هـاي    هايشان از انگاره    در مورد زندگي خانوادگي و زناشويي در عالم واقع و نيز دريافت           
اي   ي آموزشي و درمانگرانـه    زناشويي و سازگاري و ناسازگاري خانوادگي؛ دوم، راهنماي       

هاي   ها به بزرگساالن عرضه كند و شامل شيوه         تواند از خانواده    كه تصاوير تلويزيوني مي   
هاي درون خانواده است و سوم، تـأثيري كـه            رو شدن با مشكالت زناشويي و تنش        روبه

 

http://www.womans/
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  پژوهش در حوزة رسانه و خانواده
تاكنون در كشور ما، بررسي تصوير خانواده در تلويزيون چندان مـورد توجـه قـرار                

از خـانواده   » چندان مثبـت    نه«شده نيز بر تصويري       نگرفته است و معدود تحقيقات انجام     
كه در فاصلة زماني    را  تاني كوتاه و سريال داخلي       فيلم داس  112جمله؛ اعزازي   از  . تأكيد دارند 

مـورد  هاي اول و دوم سيما پخش شـده بـود             هاي كودك و نوجوان شبكه       از برنامه  1375ـ76
  : و نتايج نشان داد قرار دادبررسي

  .بود» خانوادگي«و سپس » اجتماعي«ها  ـ مضامين اكثر فيلم
درت روستا بود و روستا به طور       ها بيشتر شهرهاي بزرگ و به ن        ـ مكان وقوع داستان   
  .هاي منفي آن مطرح شده بود معمول با تأكيد بر ويژگي

. اي در اكثريت بودند و تعداد فرزندان خانواده يك تا دو نفر بود             هاي هسته   ـ خانواده 
  .ها با خويشاوندان و سپس همسايگان در ارتباط بودند خانواده

مـردان و پـسران     .  روابط سـببي بـود     ـ رابطه اعضاي خانواده با يكديگر تحت سلطة       
  .گاهي در كارهاي خانه كمك مي كردند، اما اين كارها به طور معمول بر عهدة زنان بود

هاي ورزشي اصالً شركت نداشتند در حالي كـه شـركت مـردان و                ـ زنان در فعاليت   
  .شد هاي ورزشي بارها ديده مي پسران در زمينه

اشتراكي بود اما پدر مقتدر و مادر مقتدر هـم          هاي خانواده به صورت       گيري  ـ تصميم 
  .دليل و بيشتر بر اثر اخالق بد او بود وجود داشت، اقتدار مادر بي

ـ خانه به جاي آنكه به صورت مكاني صميمانه و عاطفي به نمـايش درآيـد، محـل                  
فضاي ضديتي خانه، ناشي از رفتار اعضا با يكديگر بود اما           . بود» روابط ضديتي «نمايش  

ن در اين رابطه نقش بيشتري داشتند و دايم به شـوهران و فرزنـدان خـود اعتـراض                   زنا
  .كردند مي

ـ همدلي و حمايت و پشتيباني اعضاي خانواده از يكديگر، بيشتر در حيطة رسيدگي              
  .بود» جسماني و سالمت و تغذيه«به مسائل 

بيشتر متوجـه  ـ رفتارهاي اعتراضي مادر بيشتر متوجه دختران و رفتارهاي همدلي او       
  .پسران خانواده بود

در نقش فرزند، ماليم    . شدند  ـ فرزندان در برابر والدين مطيع و فرمانبردار تصوير مي         
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 سريال ايراني شبكه اول به نتايج    8 با تحليل محتواي     1370همچنين اعزازي در سال     
  :زير دست يافت

بـود ولـي در ايـن       » اي  خانوادة هسته «ها،    ـ نظام خانوادگي به نمايش درآمده در فيلم       
گرفـت و حالـت        صـورت مـي     ها هنوز تقسيم نقش بر اسـاس جـنس و سـنت             خانواده

  .خورد واده به چشم ميپدرساالري در خان
شد و دغدغه فكري آنـان،        ـ مسائل و مشكالت زنان به چهارچوب خانه محدود مي         

  .فرزندان و سپس همسر بود
ـ برخي خصوصيات احساسي زنانه، بـويژه بـه صـورت ضـعف و بيچـارگي زن و                  

  .همچنين برخي رفتارهاي خرافي زنان مسن نمايش داده شده بود
هاي ناعادالنه و اصوالً هر نوع تغيير در زندگي نامطلوب            ها و ارزش    ـ تغيير در سنت   

ها برخالف منافع فردي آنان بود بيشتر از مردان در نقش مدافع              زنان حتي اگر سنت   . بود
  .ها ظاهر شده بودند سنت

ها براي جامعه قابل اسـتفاده نبـود، زيـرا هـم              شده در فيلم    حل مشكالت مطرح    ـ راه 
  .فردي مطرح شده بودمشكل و هم راه حل به صورت 

ـ تأكيد مثبت بر نمايش زن در خانواده بـه صـورت نمـايش نـدادن او در خـارج از              
شد كه هرگاه زنان قادر به ارايه نقش سـنتي خـود       گونه وانمود مي    محيط خانه بود و اين    

  .نباشند، مشكالت خانوادگي رخ خواهد داد) مادر ـ همسر(
ود بيـشتر داراي حالـت انفعـالي بودنـد و از     ـ زنان در برقراري ارتباط با همسران خ 

  .ها را داشتند آنان تقاضاي انجام دادن فعاليت
چرخيـد، آنـان يـا        ها رفتـار افـراد، بـويژه زنـان حـول دو محـور مـي                 ـ در اين فيلم   

  .»تسليم«بودند يا » پرخاشگر«
 ـ زنان از نظر روابط اجتماعي، افرادي منزوي به نمايش درآمده بودند و زنان مـسن               

تنها فاصلة فكري زيادي با فرزندان خود داشتند بلكه تمايـل فراوانـي بـه انجـام دادن                    نه
  ).178ـ180: 1373اعزازي، (دادند  كارهاي خرافي نشان مي
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ها، ميزان باالي بينندگان      با توجه به قدرت تلويزيون در انتقال افكار، عقايد و نگرش          
تصوير «شده در كشور در خصوص        جام و نيز معدود تحقيقات ان     *هاي تلويزيوني   سريال

و همچنين با توجه به راهبرد دهم معاونت سـيما در افـق برنامـة               » خانواده در تلويزيون  
تقويت و تحكيم جايگاه و مقام نهاد خانواده در فرهنگ اسالمي ـ ايراني و  «ساله كه  پنج

افـق  (داند   الگوسازي صحيح و مؤثر در اين زمينه را يكي از وظايف مهم صداوسيما مي             
هـا از منظـر بـه         ؛ پژوهش در خصوص محتـواي سـريال       )35: 1385رسانة ملي و سيما،     

پژوهش حاضر در همين زمينه و به       . تصوير كشيدن خانواده امري مهم و ضروري است       
سـازان بـراي ترسـيم تـصوير مطلـوب از             گذاران و برنامه    منظور ارائه راهكار به سياست    

  .ه استها انجام شد خانواده در سريال

  اهداف پژوهش
  :اهداف اين پژوهش عبارتند از

هاي خانوادة اسالمي از قبيل؛ اعتقادات مذهبي و عمـل بـه         بررسي برخي شاخص  . 1
احكام و فرايض اسالمي، پوشش زنان، مشاركت مرد در كارهاي خانه، پرهيز از سخنان              

 خـانواده،   و كلمات ناپسند، پرهيز از خشونت، نقش مديريتي زنـان، وجـود آرامـش در              
احترام گذاشتن به والدين از سوي فرزندان و رعايـت عوامـل تحكـيم خـانواده از نظـر                  

  .هاي به تصوير كشيده شده است اسالم در خانواده
ها از قبيل تركيـب اعـضا، تعـداد فرزنـدان،             هاي ظاهري خانواده    بررسي مشخصه . 2

سكن و نوع وسيلة    مشخصات سني، تحصيلي و شغلي والدين و فرزندان، نوع مالكيت م          
  .نقليه
تعلق به نقطة   (ها از لحاظ پايگاه اجتماعي، طبقة اقتصادي، اهليت           بررسي خانواده . 3

  .و شهري و روستايي بودن) جغرافيايي خاص
  .شده هاي به تصوير كشيده بررسي ساختار، بافت، تيپ، نوع و استحكام خانواده. 4
لدين در تربيـت فرزنـدان در       بررسي صفات بارز شخصيتي همسر و هماهنگي وا       . 5

  .ها خانواده
بررسي تعدد نقش اجتماعي والدين و تداخل نقش اجتماعي مادر با وظايف خانه             . 6

  .ها در خانواده
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  .بررسي نوع رفتار اعضاي خانواده در تعامل با هم و انواع تعامل آنان. 7
  .شده هاي به تصوير كشيده بررسي ميزان سالم بودن خانواده . 8
ساز به منظور ترسيم تـصوير بهتـر از خـانواده در              هاي برنامه   ئه راهكار به گروه   ارا. 9
  .هاي ايراني سريال

  روش تحقيق
  .استفاده شده است» تحليل محتوا« براي اين پژوهش از روش :روش تحقيق

  : در اين پژوهش دو واحد تحليل بكار گرفته شده است:واحدهاي تحليل
 نمايش درآمده در كل هر سريال، از نظـر متغيرهـاي            هر خانوادة به  : »خانواده«) الف

تركيب اعضاي خانواده، تعداد فرزندان، مشخصات سني، تحـصيلي و شـغلي والـدين و          
  .مورد بررسي قرار گرفت... فرزندان، پايگاه اجتماعي خانواده و 

صحنه عبارت است از قسمتي از فيلم كه در آن زمان، مكان و موضوع              : »صحنه«) ب
، »وجـود خـشونت   «هاي سريال از نظر متغيرهـاي         هريك از صحنه  . ود دارد واحدي وج 

  .مورد بررسي قرار گرفتند» ...احترام گذاشتن و «، »رفتار اعضاي خانواده«
، »آميـز  عمـل خـشونت  «، »سـخنان و كلمـات ناپـسند    «:واحدهاي شمارش پژوهش 

  . دشو را شامل مي» رفتار كالمي و غيركالمي«و » تعامل اعضاي خانواده«
هـاي     جامعة آماري پژوهش، از تمامي سـريال       : مورد بررسي   جامعه آماري و نمونه   

ايراني كه در نيمة دوم     ) هايي كه مضامين خانوادگي در آنها بارز است         سريال(خانوادگي  
از . اند تشكيل شـده اسـت       هاي يك، دو، سه و پنج سيما پخش شده           از شبكه  1380سال  

هاي مورد بررسـي؛      ادفي انتخاب شده است و سريال     هر شبكه، دو سريال به صورت تص      
، »خانـة پـدري   «،  »غريبـه «،  »آتـش دل  «،  »جـواني «،  »ها  همسايه«،  »هاي سبز شمالي    جاده«
  .اند بوده» رستوران خانوادگي«و » هاي مجهول پرونده«

هـا    هـاي پـژوهش از طريـق كدگـذاري سـريال             داده :ها  روش تجزيه و تحليل داده    
 شده بر حسب واحدهاي تحليـل خـانواده و    ل كدگذاري، تدوين  براساس دو دستورالعم  

 spssافـزار     ها به رايانـه، پـردازش آنهـا بـا نـرم             صحنه به دست آمد و پس از ورود داده        
ها به صورت توصيفي و بر مبناي درصدگيري در جداول يك و دو               داده. صورت گرفت 

  . اند بعدي تنظيم شده
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هـا و در نتيجـه        عتمـاد بـه كدگـذاري مقولـه        براي ا  :محاسبة ضريب قابليت اعتماد   
بـراي برخـي متغيرهـاي      ) پايـايي (رعايت اصل عينيت، الزم بود ضريب قابليت اعتمـاد          

بـراي محاسـبة ضـريب قابليـت اعتمـاد، از           . پژوهشي به صورت جداگانه محاسبه شود     
اگـر ضـرايب قابليـت اعتمـاد از         . فرمول ويليام اسكات با مقيـاس اسـمي اسـتفاده شـد           

ضـرايب قابليـت    . توان كدگذاري اوليه را قابل اعتماد دانـست         صد بيشتر باشد، مي   در70
.  متغير مورد بررسي قابل اعتمـاد اسـت        8اعتماد به دست آمده نشان داد كدگذاري اولية         

» وجـود خـشونت   «،  ) درصـد  84(» نـوع ارتبـاط   «ضرايب به دست آمده براي متغيرهاي       
رابطـة  «،  )درصـد 1(،  »طبقة اقتصادي خانواده  «،  ) درصد 82(» ساختار خانوار «،  )درصد1(

و ) درصـد 78(» نوع خـانواده  «،  )درصد1(» تيپ خانواده «،  ) درصد 80(،  »اعضاي خانواده 
  .است) درصد1(» انواع تعامل«

  **متغيرهاي پژوهش

  :متغيرهاي پژوهش عبارتند از
  .نقش خانواده در سريال از لحاظ فرعي يا اصلي بودن نقش. 1
پدر و مادر و يك فرزند، پدر و فرزنـد و بـيش از يـك                (انواده  تركيب اعضاي خ  . 2

  ...).فرزند، پدر و فرزندان و 
. 3  .تعداد فرزندان خانواده

  .مشخصات سني، تحصيلي و شغلي هريك از والدين. 4
. 5  .مشخصات جنسي، سني، تحصيلي و شغلي هريك از فرزندان

  ).مثبت و منفي بودن(وجهة اجتماعي شغل . 6
  . حضور نداشتن والدينداليل . 7

 . 8  .پايگاه اجتماعي خانواده
. 9  .طبقه اقتصادي خانواده

  .هاي مسكن خانواده نوع، مالكيت و تعداد اتاق. 10
  .نوع وسيلة نقلية خانواده. 11

. 12  . و رايانه***دارا بودن تلفن همراه
. 13  .شهري يا روستايي بودن خانواده
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  ). يك منطقه جغرافيايي در كشورتعلق خانواده به(اهليت خانواده . 14
. 15  .ساختار خانواده

  .صفات شخصيتي بارز همسر خانواده. 16
  ).خانوادة سنتي، خانوادة معاصر(بافت خانواده . 17
: انـد  ها از نظر ميزان استحكام به سه تيپ تقسيم شـده       خانواده(استحكام خانواده   . 18

  ).متزلزل، متعادل و متكامل
ياري از محققان به چهار تيپ خانواده كه اثـرات زيانبـاري بـر              بس(تيپ خانواده   . 19

در اين مقاله تيپ خانواده با توجه به        . اند  روي رشد فرزندان درجامعه دارند، اشاره كرده      
  ).از هم گسيخته. 4ضداجتماعي . 3آشفته . 2كفايت  بي. 1: بندي زير كدگذاري شد طبقه

. 20  .رابطة اعضاي خانواده
. 21  .جتماعي والدينتعدد نقش ا

  .تداخل نقش اجتماعي مادر با وظايف خانه. 22
  .مشاركت مرد در كارهاي خانه. 23

. 24  .اعتقادات مذهبي خانواده
  .عمل به احكام و فرايض اسالمي در خانواده. 25
محبت، همكاري، نرمـي و مـدارا و پرهيـز از           (وجود عوامل تحكيم در خانواده      . 26

  ).سخنان زشت
  .زن در خانوادهنوع پوشش . 27
كرده   خانوادة طبيعي و عادي، تحصيل    : فنيچ انواع خانواده را شامل    (نوع خانواده   . 28

  ).داند نشده مي و آرام، پركار، هيجاني، خانوادة با نقش معكوس و خانوادة تربيت
  .در خانواده) كالمي و غيركالمي(وجود خشونت و نوع آن . 29

 يافته  هاي پژوهش
  :آمده از كدگذاري متغيرهاي پژوهش نشان دادهاي به دست  يافته
درصـد زن و    30شده متشكل از زن و شـوهر،          داده  هاي نمايش   درصد از خانواده  25■

 درصـد پـدر،     8درصد مادر و فرزندان و      17درصد پدر و فرزندان،     20شوهر و فرزندان،    
  .اند مادر، فرزندان و پدر و مادربزرگ بوده
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هايي   يعني خانواده (» هاي اصلي   خانواده«شده    داده هاي نمايش    درصد از خانواده   85■
درصـد  15و  ) گرفت    ها شكل مي    بودند كه داستان سريال حول محور روابط اين خانواده        

  .بودند» خانواده فرعي«
درصـد دو فرزنـد،     21شده داراي يك فرزند،       داده  هاي نمايش   درصد از خانواده  38 ■

  .ند بودنددرصد فاقد فرز25درصد سه تا پنج فرزند و 10
، در  ) سـال  55 تـا    30(شـده پـدر ميانـسال         داده  هاي نمـايش    درصد خانواده 42در   ■

بـود و در    ) سـال 65 تـا    55(درصـد بزرگـسال     14، در   ) سـال  30 تا   20(درصد جوان   27
  .درصد آنها پدر حضور نداشته است17

ديـپلم،    شده داراي تحصيالت ديپلم و فوق       داده  هاي نمايش   درصد پدران خانواده  10■
اند و تحصيالت     ليسانس بوده   درصد دكترا، دانشجوي دكترا و فوق     13درصد ليسانس،   14
  .درصد مشخص نبوده است63

استاد دانشگاه، مـدير شـركت، پزشـك و         (درصد پدران داراي مشاغل رده باال       42 ■
نـشان    فروش، آتش   معلم، كارمند، مربي، كتاب   (درصد داراي مشاغل رده متوسط      23،  ...)
  .اند بوده...) نجار، كارگر، راننده، عطار و (رصد داراي مشاغل رده پايين د35و ...) و 

، در  ) سـال  55 تـا    30(شـده مـادر ميانـسال         داده    هاي نمـايش    درصد خانواده 36 در ■
بـود و در    ) درصـد 65 تـا    55(درصد بزرگـسال    10، در   ) سال 30 تا   20(درصد جوان   33
  .نداشتهاي نمايش داده شده مادر حضور  درصد خانواده21

درصـد  15شده داراي تحـصيالت ديـپلم،         داده  هاي نمايش   درصد مادران خانواده  4 ■
درصد مـشخص نبـوده     72اند و تحصيالت      ليسانس و باالتر بوده     درصد فوق 9ليسانس و   

  .است
معلـم،  (درصد مشاغل فرهنگـي     22دار بودند و      داده خانه   درصد مادران نمايش  69 ■

  .درصد مادران نيز مشخص نبوده است9تند، شغل داش...) نگار و  دانشجو، روزنامه
درصد داراي يك پسر، 17شده داراي يك دختر،  داده هاي نمايش درصد خانواده23 ■

 دختر 2درصد داراي 2درصد داراي چند پسر، 6درصد داراي چند پسر و چند دختر،   27
  .اند درصد بدون فرزند بوده25و 

درصـد  23،  )30 تـا    20(شـده جـوان       داده  هـاي نمـايش     درصد فرزندان خانواده  44 ■
 30بـاالتر از    (درصد ميانـسال    2،  ) سال 19 تا   12(درصد نوجوان   6) سال12زير  (كودك  
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شـده    داده  درصد فرزندان نمايش  19 از نظر سطح تحصيالت فرزندان اول خانواده،         ■
درصـد دكتـرا،   4تر،  لم و پاييندرصد داراي تحصيالت ديپ19داراي تحصيالت ليسانس،   

  .اند درصد فاقد فرزند بوده25درصد نامشخص و 27
درصـد  54شده داراي پايگاه اجتمـاعي متوسـط،          داده  هاي نمايش   درصد خانواده 40■

  .اند درصد داراي پايگاه اجتماعي پايين بوده6داراي پايگاه اجتماعي باال و 
ها داراي طبقه اقتـصادي متوسـط،         لشده در سريا    داده  هاي نمايش     درصد خانواده 60■

  .اند درصد داراي طبقه اقتصادي پايين بوده10درصد داراي طبقه اقتصادي باال و 30
هاي متشكل از زن و شوهر متعلق بـه طبقـه اقتـصادي متوسـط بيـشتر از                     خانواده ■

هاي متشكل از پدر و يك        خانواده. هايي در طبقات باال و پايين بوده است         چنين خانواده 
هاي مـشابه در طبقـات اقتـصادي          فرزند متعلق به طبقة باالي اقتصادي بيشتر از خانواده        

  .متوسط و پايين بوده است
هـاي    جـاده «ها با طبقه اقتصادي باال و در سريال           بيشتر خانواده » غريبه« در سريال    ■

  .اند ها با طبقه اقتصادي متوسط نمايش داده شده بيشتر خانواده» سبز شمالي
درصـد داراي  48شده داراي آپارتمـان نوسـاز و          داده  هاي نمايش   صد خانواده در31 ■

  .درصد نيز مشخص نبود19وضعيت مسكن . خانه وياليي بودند
اي و    درصد اجـاره  19شده داراي منزل شخصي،       داده  هاي نمايش   درصد خانواده 54 ■

  .درصد نيز مشخص نبود23نوع مالكيت . درصد سازماني بودند2
دصـد داراي وسـيله     46شده فاقد وسيله نقليه و        داده  هاي نمايش   ادهدرصد خانو 54 ■

  .اند نقليه بوده
درصـد داراي تلفـن     27شده فاقد تلفن همراه و        داده  هاي نمايش   درصد خانواده 73 ■

  .اند همراه بوده
درصـد داراي رايانـه     17شـده فاقـد رايانـه و          داده  هـاي نمـايش      درصد خانواده  83 ■
  .اند بوده
  .اند درصد روستايي بوده2شده شهري و  داده هاي نمايش نوادهدرصد خا98 ■
درصـد  11،  »گيالنـي «درصـد   15،  »تهراني«شده    داده  هاي نمايش   درصد خانواده 60 ■

  .اند بوده» ماليري«درصد 2و » مشهدي«درصد 4، »شيرازي« درصد 8، »اصفهاني«
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. انـد   بـوده » هگسترد«درصد  10و  » اي  هسته«شده    داده  هاي نمايش   درصد خانواده 52 ■
هـاي    بيـشتر خـانواده   . انـد   رو بـوده    روبه» فقدان يا غيبت يكي از والدين     «درصد نيز با    38

هـاي گـسترده در    و تقريباً همه خانواده» ها همسايه«و » آتش دل«هاي    اي در سريال    هسته
  .اند نشان داده شده» هاي سبز شمالي جاده«سريال 
درصـد منفـي    23شده، مثبت و      داده  درصد مردان نمايش  58 صفات بارز شخصيتي     ■

تقاطع بين صفات بارز    . اند  درصد نيز داراي صفات شخصيتي بارزي نبوده      19. بوده است 
دهد بيشتر مرداني كـه داراي صـفات مثبـت            ها نشان مي    مردان و طبقه اقتصادي خانواده    

ه بـاالتر   اند، در طبق    اند، در طبقه متوسط و بيشتر مرداني كه داراي صفات منفي بوده             بوده
  .اند قرار داشته

درصـد منفـي    12شـده، مثبـت و        داده  درصد زنان نمايش  71 صفات بارز شخصيتي     ■
مقايسه صفات مـردان    . اند  درصد نيز داراي صفات شخصيتي بارزي نبوده      17. بوده است 

ها داراي صفات بارز شخصيتي مثبت        دهد زنان بيش از مردان در سريال        و زنان نشان مي   
هاي سبز شمالي، زنـان داراي بيـشترين صـفات            هاي آتش دل و جاده      ريالدر س . اند  بوده

  .اند شخصيتي مثبت بوده
درصد داراي بافت   46شده، داراي بافت سنتي و        داده  هاي نمايش   درصد خانواده 54 ■

  .اند مدرن بوده
درصد متكامـل   25شده، از نوع خانواده متعادل،        داده  هاي نمايش   درصد خانواده 54 ■

ها و طبقه اقتصادي آنها نـشان    تقاطع ميزان استحكام خانواده   . اند  تزلزل بوده درصد م 21و  
هاي متزلزل، در طبقه باال قـرار   هاي متعادل، در طبقه متوسط و خانواده        داد بيشتر خانواده  

  .اند داشته
درصد با نقش معكوس،    4شده، طبيعي و عادي،       داده  هاي نمايش   درصد خانواده 69 ■

درصـد نيـز در هـيچ يـك از ايـن            23. انـد   صد تربيت نشده بوده   در2درصد هيجاني و    2
  .طبقات قرار نگرفتند

شده، در روابط خود روش دموكراسي مĤبانـه          داده  هاي نمايش   درصد از خانواده  61 ■
در روابط بين اعضا، آزادي مطلق      . اند  درصد روش روش استبدادي را به كار گرفته       39و  

ضا و تعداد نفرات خانواده نـشان داد بـا افـزايش            تقاطع رابطه اع  . نشان داده نشده است   
همچنـين تقـاطع    . شـود   هاي استبدادي بيشتر استفاده مي      تعداد اعضاي خانواده، از روش    
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» تعامـل دور  «درصد  15،  »تعامل نزديك «شده    داده  هاي نمايش   درصد از خانواده  77 ■
تقاطع نوع تعامل و طبقه اقتـصادي نـشان داد          . اند  داشته» رابطه خصمانه « درصد   8و در   

و در طبقـات بـاال، بيـشتر از نـوع           » نزديـك «در طبقات متوسط، بيـشتر تعامـل از نـوع           
هـاي    ن تقاطع نوع تعامـل و سـريال نـشان داد در سـريال             همچني. بوده است » خصمانه«
بوده و تعامالت خصمانه بيشتر     » نزديك«همه تعامالت از نوع     » ها  همسايه«و  » آتش دل «

  .نشان داده شده است» غريبه«در سريال 
درصـد  16شده، پدر داراي يك نقـش و در           داده  هاي نمايش    درصد خانواده  84 در   ■

  .داراي دو نقش بوده است
درصـد  22شده، مادر داراي يك نقـش و در           داده  هاي نمايش   درصد خانواده 78 در   ■

  .داراي دو نقش بوده است
شده مرد در وظـايف و امـور مربـوط بـه              داده  هاي نمايش   درصد از خانواده  35 در   ■

  .درصد مشاركت نداشته است65خانه مشاركت داشته و در 
دات مذهبي نـشان داده شـده و در         شده اعتقا   داده  هاي نمايش   درصد خانواده 48 در   ■

تقاطع اعتقادات مذهبي و سريال نـشان داد در سـريال         .  درصد نشان داده نشده است     52
همچنين تقاطع  . ها اعتقادات مذهبي نشان داده شده است        آتش دل بيشتر از ديگر سريال     

 اعتقادات مذهبي و طبقه اقتصادي نشان داد در طبقات اقتصادي متوسط بيـشتر از طبقـه               
  .باال اعتقادات مذهبي نشان داده شده است

شده، اقامه احكام و فرايض اسالمي نشان         داده  هاي نمايش    درصد از خانواده   82 در   ■
تقاطع اقامه احكام و فرايض اسـالمي و        . درصد نشان داده شده است    18داده نشده و در     

ام و فـرايض    ، اقامـه احكـ    »هـا   همـسايه «و  » جواني«هاي    نوع سريال نشان داد در سريال     
همچنين تقاطع اقامـه احكـام و       . ها نمايش داده شده است      اسالمي بيشتر از ديگر سريال    

فرايض اسالمي و طبقه اقتصادي نشان داد در طبقات متوسط، بيشتر از طبقات باال اقامه               
  .احكام و فرايض اسالمي نشان داده شده است

 همكـاري، اطاعـت زن از       محبت،( از نظر وجود عوامل تحكيم خانواده در اسالم          ■
شوهر، اجتناب از سخنان زشت، دوري از خصومت، نرمـي و مـدارا و احتـرام و اكـرام                   
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شـده،    داده  هـاي نمـايش     درصد از خانواده  50 از لحاظ نوع حجاب در خانواده، در         ■
درصد بـا مـانتو، آرايـش و بـدون          15درصد با مانتوي ساده و در       35مادران با چادر، در     
  .اند حجاب كامل بوده

شـده، حجـاب دختـران خـانواده مـانتوي            داده  يشهاي نما   درصد از خانواده  60 در   ■
درصد مانتو با آرايـش و بـدون حجـاب كامـل بـوده              15درصد چادر و در     25ساده، در   

  .است
شده، از سخنان و كلمـات ناپـسند          هاي خانوادگي نمايش داده     درصد صحنه 97 در   ■

  .ها استفاده شده است درصد صحنه3استفاده نشده و در 
شده، از خشونت اسـتفاده نـشده و          داده  انوادگي نمايش هاي خ   درصد صحنه 98 در   ■

  .ها استفاده شده است درصد صحنه2در 
شده، زن و شوهر با يكديگر تعامل  داده هاي خانوادگي نمايش  درصد صحنه30 در  ■
درصـد  7درصد پـدر و پـسر،       10: اند در بقيه موارد، طرفين تعامل عبارت بودند از          داشته

درصـد  7درصد برادر و برادر،     7درصد پسر و مادر،     7دختر،  درصد پدر و    7مادر و پسر،    
درصـد دختـر و پـدر،       5درصد خـواهر و بـرادر،       6درصد پسر و پدر،     7برادر و خواهر،    

  .درصد دختر و مادر1درصد مادر و دختر و 3
 به لحاظ نوع تعامل و رفتار بـين اعـضاي خـانواده، محبـت و دوسـت داشـتن و                     ■

گيـري، توجـه و       دن، جر و بحـث و تنـدي و انتقـام          گيري و سرزنش كر     دلسوزي، خرده 
حمايت كردن و احترام گذاشتن و تشكر، بيش از سـاير رفتارهـا در روابـط بـين اعـضا                    

درصـد روابـط    57دهد بيش از      نگاه ديگري به همين نتايج نشان مي      . مشاهده شده است  
فين تقـاطع طـر   . درصد خنثي بوده است   13درصد منفي و    30بين اعضاي خانواده مثبت،     

بـين زن و    ) درصـد 21(دهد بيشترين درصـد رابطـه منفـي           تعامل و نوع تعامل نشان مي     
  .شوهر و زن بوده است) درصد15(شوهر و پس از آن 

از طــرف شــوهر بــا زن و پــس از آن ) درصــد14(بيــشترين درصــد رابطــة مثبــت 
 به اين ترتيـب، ميـزان رابطـه منفـي         . از طرف زن با شوهر برقرار شده است       ) درصد11(
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  هاي مورد بررسي نقاط مثبت و منفي سريال
 هاي مـورد بررسـي را بـه         توان نقاط مثبت و منفي سريال       بندي كلي مي    در يك جمع  
  :بندي كرد صورت زير طبقه

ها، تعداد فرزندان، تنوع شغل پدران، باال         تركيب متعادل اعضاي خانواده   : نقاط مثبت 
هاي طبيعي و عادي، باال بودن        ها و باال بودن ميزان خانواده       بودن ميزان استحكام خانواده   

وجـود    رابطه همكاري در ميان اعضاي خانواده، باال بـودن روابـط نزديـك بـين اعـضا،                
عوامل تحكيم خانواده از نظر اسالم، رعايت حجاب مادران و دختـران، بـه كـار نبـردن                  

  .ها سخنان زشت و نبودن خشونت در صحنه
هـا، مـشاركت      ها، تهراني بـودن اكثـر خـانواده         شهري بودن تمام خانواده   : نقاط منفي 

  .داري و نمايش ندادن اقامه احكام اسالمي نكردن مردان در وظايف خانه
بـا  . ها را با يكديگر مقايـسه كـرد   توان سريال الوه بر ارزيابي و بررسي متغيرها، مي ع

ها تفاوت چنـداني بـا        شود سريال   در نظر گرفتن نتايج بررسي اكثر متغيرها، مشخص مي        
تـوان    بنابراين، مي . ها چشمگير بوده است     اند و تنها در چند متغير تفاوت        يكديگر نداشته 

  :ها پرداخت متغيرها، به مقايسه سريالبا در نظر گرفتن اين 
، بيشتر صفات بارز مردان و زنـان مثبـت          »ها  همسايه«و  » آتش دل «هاي     در سريال  ■

  .بوده است
و » آتــش دل«هــاي  هــاي نمــايش داده شــده در ســريال  در ميــان تمــام خــانواده■

  .، رابطه صميمانه وجود داشته و رابطه خصمانه مشاهده نشده است»ها همسايه«
هـاي    و بيشتر خانواده  » آتش دل «هاي نمايش داده شده در سريال          در تمام خانواده   ■

  .اند  اعتقادات مذهبي داشته ،»ها همسايه«سريال 
، عمـل  »هـاي مجهـول    پرونده«و  » آتش دل «،  »ها  همسايه«،  »جواني«هاي     در سريال  ■

ها بيـشتر   سايهاين موارد در سريال جواني و هم. به فرائض اسالمي نشان داده شده است      
  .هاي ديگر نشان داده شده است از سريال
، رابطـه دموكراسـي مĤبانـه بـيش از رابطـه            »خانه پـدري  « و   »ها  همسايه«هاي     در سريال  ■
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 خـانواده رابطـه   5 خانواده، در ميـان اعـضاي   6 در سريال خانه پدري، از مجموع     ■
  .نزديكي مشاهده شده است

هـاي    تـوان گفـت كـه سـريال         ا در نظر گـرفتن متغيرهـاي فـوق مـي          به اين ترتيب ب   
هـاي سـوم، اول و پـنجم،          ، به ترتيـب از شـبكه      »خانه پدري «و  » آتش دل  « ،»ها  همسايه«

در اينجا الزم است بار ديگر . اند ها داراي وجوه مثبت بيشتري بوده نسبت به ساير سريال
هايي كه   ر متغيرها درباره همه خانواده    به اين نكته اشاره شود كه وجوه مثبت و منفي ساي          

ها تفـاوت چنـداني بـا     اند، تقريباً يكسان بوده است و سريال  ها نشان داده شده     در سريال 
  .اند يكديگر نداشته

  پيشنهادها
از نظر تعداد اعضاي خانواده ـ با توجه به شرايط اقتصادي، اجتماعي و فرهنگـي   . 1

به عنـوان يـك الگـوي بـه نـسبت اسـتاندارد در       موجود ـ از نمايش خانوادة چهارنفره  
  . ها بيشتر استفاده شود سريال
ها پدربزرگ يا مـادربزرگ   شده در سريال داده  هاي نمايش    درصد خانواده  8تنها در   . 2

سازي تلويزيون و با عنايت به پيشينه مـذهبي،           با توجه به نقش فرهنگ    . اند  حضور داشته 
ها از پدربزرگ يا مادربزرگ نيز        شود در سريال     مي فرهنگي و تاريخي كشورمان، پيشنهاد    

  .ها استفاده شود در طراحي خانواده
هـاي مـورد مطالعـه        از نظر سطح تحصيالت پدران و مادران خانواده، در سـريال          . 2

پيـشنهاد  . بيشتر از پدران و مـادران داراي تحـصيالت دانـشگاهي اسـتفاده شـده اسـت                
ين در جامعه تحصيالت دانشگاهي ندارند، به والدين   شود با توجه به آنكه بيشتر والد        مي

  .تر نيز توجه شود با سطوح تحصيلي پايين
با توجه به باال رفـتن سـن ازدواج جوانـان و تـأخير در ازدواج آنهـا و مـسائل و         . 3

ها و جامعه در پي دارد و با توجه بـه اينكـه در       مشكالتي كه اين امر براي افراد، خانواده      
هاي ميانسال استفاده شده اسـت، پيـشنهاد          ش داده شده بيشتر از خانواده     هاي نماي   سريال

سازي و پايين آوردن سن ازدواج در جامعه، تحكيم بنيان خـانواده              شود براي فرهنگ    مي
هـا بـا      هاي جوان در سريال     و كاهش عوارض ناشي از تأخير در ازدواج، به نمايش زوج          
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هاي مورد مطالعه بيشتر از پدران با مشاغل رده باال  از نظر شغل والدين، در سريال    . 4
شـود كـه پـدران بـا مـشاغل رده             پيشنهاد مي . و پس از آن رده پايين استفاده شده است        

ها نـشان   دهند ـ بيشتر در سريال  متوسط جامعه ـ كه بيشتر افراد جامعه را نيز تشكيل مي 
  .داده شوند

هاي نشان داده شده داراي پايگاه اجتماعي و طبقه           ا توجه به اينكه بيشتر خانواده     ب. 5
ها بـا پايگـاه اجتمـاعي و طبقـه            شود از نمايش خانواده     اقتصادي باال هستند، پيشنهاد مي    

  .اقتصادي متوسط و پايين جامعه نيز استفاده شود
اند،  هاي شهري بوده خانوادهها  هاي نمايش داده شده در سريال    تقريباً تمام خانواده  . 6

هـاي كـشور مـا را روسـتاييان           حال آنكه هنوز بخش قابل توجهي از جمعيت و خانواده         
هـاي    دهند و با توجه به اينكه تقريباً در تمام روستاها امكان دريافـت برنامـه                تشكيل مي 

  .ها امري ضروري است تر به روستاييان در سريال تلويزيوني وجود دارد، توجه جدي
بـا  . انـد  ها اهـل تهـران بـوده       شده، خانواده   داده  هاي نمايش   درصد از خانواده  60در  . 7

توجه به اينكه ايران فقط تهران نيست، ضروري است به ديگر شهرها و نقاط كشور نيـز                
  .توجه شود

هـاي نمـايش داده شـده، اقامـه احكـام و               درصد خـانواده   82با توجه به آنكه در      . 8
رصد نيز اعتقاد به اصول ديني و باورهاي مذهبي نمـايش داده           د52فرايض اسالمي و در     

نشده است، ضروري است هم در بعد نظري و هـم در بعـد عملـي بـه تـرويج الگـوي                      
  . خانواده اسالمي توجه بيشتري شود

با توجه به آنكه مقايسه حجاب مـادران و دختـران نـشان داده اسـت مـادران در                   . 9
هـا    درصـد خـانواده   60شـده، چـادري و دختـران در          داده  هاي نمـايش    درصد خانواده 50

اند، ضروري است به استفاده از حجـاب چـادر بـراي دختـران بـه عنـوان                    مانتويي بوده 
  .حجاب برتر بيشتر اشاره شود

هاي اين تحقيق، تعدد نقش اجتماعي زنان در امور و وظايف خانه              براساس يافته . 10
عيت ممكن است چنين نباشـد و ايـن مـسئله           كند، در حالي كه در واق         اختالل ايجاد نمي  

هـاي    هـا و فـيلم      ها در سريال    طرح اين گونه تعارض   . منجر به اختالفات خانوادگي شود    
ها گـامي     تواند در زمينه كاهش و مهار اين تعارض         جويي براي آنها مي     خانوادگي و چاره  

  .مؤثر باشد
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  :منابع
، مركـز   عي در تلويزيـون   هاي اجتما   بازتاب چشمداشت ) 1380(اعزازي، شهال   . 1

  ).1(مطالعات و تحقيقات زنان، فصلنامه پژوهش زنان 
  .مرنديز: ، گنابادخانواده و تلويزيون) 1373(اعزازي، شهال . 2
: ، تهـران  افق رسانة ملـي و سـيما       )1385(صداوسيماي جمهوري اسالمي ايران     . 3

  .معاونت سيماي جمهوري اسالمي ايران
. 4  .5/5/1386، خبرگزاري فارس

مركز آمـار   : ، تهران 1384سالنامة آماري كشور در سال       )1385( مركز آمار ايران  . 5
  .ايران
، ترجمه مسعود   تأثير تلويزيون بر زندگي خانوادگي    ) 1376(وينگ    گانتر و سون  . 6

  .مركز تحقيقات صداوسيما: عليا، تهران
، ان و جهـان   روند انتقال و تحول خانواده در ايـر       ) 1384(اصغر    مهاجراني، علي . 7

  ).33(فصلنامة جمعيت 

  :نوشت پي
كه » ها هاي سينمايي و سريال نظرسنجي از مردم تهران درباره فيلم«و » پيامگيران سيما«رجوع شود به نتايج . *

  .شود به طور هفتگي و ماهانه از سوي مركز تحقيقات صداوسيما انجام مي
بـه اصـل    . ملياتي متغيرها صـرف نظـر شـده اسـت         به دليل تعدد متغيرهاي پژوهش از آوردن تعاريف ع        . **
، مركـز   24شماره  ) 1382(هاي تلويزيوني،     هاي مختلف چگونگي نمايش خانواده در سريال        بررسي جنبه [گزارش  

  . مراجعه شود]تحقيقات صداوسيما
) 13  .قيمت تلفن همراه در حدود يك ميليون تومان بود80 ـ 1381هاي  سال(در زمان انجام پژوهش . ***
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