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 از دیدگاه دانشجویان ارشد ارتباطات بررسی نقش تلویزیون بر تغییر رفتار نوجوانان

1مریم یوسفی  

2صبور زهرا یوسفی  

 چکیده

روش این تحقیق پیمایشی و   انجام گرفته است. "بررسی نقش تلویزیون بر تغییر رفتار نوجوانان" این تحقیق با هدف

افزار  ، جداول توصیفی و استنباطی از طریق نرمها پرسشنامهاز پرشدن  گیری پرسشنامه بوده است و پس ابزار اندازه

spss ارتباطات دانشگاه آزاد ورودی ارشد رشته دانشجویان آماری این تحقیق شامل  بدست آمده و تحلیل شد. جامعه

گیری  نهدر این تحقیق از نموکه به دلیل کم بودن جامعه آماری  نفر است 68که تعداد آنها  باشند می 1389

 اند. نفر در دسترس بوده 47شماری استفاده شده است که تنها  تمام

توانند با کارکردهای منفی تلویزیون مقابله  والدین چندان نمیهای انجام شده در این پژوهش نشان داد که  بررسی

 تواند می تاحدودی. تلویزیون یرندگ میزیادی با تلویزیون رابطه دارند و از آن تأثیر  ، نوجوانان به میزان زیاد و خیلیکنند

دهند،  کردن اوقات فراغت کودکان وسیله مفیدی باشد. تلویزیون مسائل بزرگساالن را به کودکان آموزش میدر پر

گرایی در کودکان و نوجوانان نقش دارد،  کند. تلویزیون در رواج مصرف د میتلویزیون در فعالیت کودکان اختالل ایجا

بر  تواند میت یکی از کارکردهای مثبت تلویزیون است که مورد توجه نوجوانان است، تلویزیون کردن اوقات فراغ پر

، تلویزیون در یادگیری کشاند مینوجوانان تأثیر گذار باشد، کیفیت و جذابیت تلویزیون نوجوانان را به سمت خود 

رخاشگری نوجوانان اثر گذار باشد، تلویزیون تواند بر میزان خشونت و پ کودکان و نوجوانان اثر گذار است، تلویزیون می

 تلویزیون در منفعل کردن نوجوانان مؤثر است.و  در انتخاب شغل نوجوانان تأثیر دارد

 

 تلویزیون و کودک و نوجوان، کارکردهای مثبت تلویزیون، های تلویزیون ویژگی، تلویزیون واژه های کلیدی:

                                                 
 A.usefi2000@gmail.comعضو هیئت علمی دانشگاه آزاد اسالمی واحد تهران مرکزی    - 1

 yousefi.azin@gmail.com    سالمی واحد تهران مرکزیکارشناس رشته علوم ارتباطات، دانشگاه آزاد ا - 2
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 مقدمه 

ها را  ی خانه همه ای معجزه آسا تقریباً دی است وارد زندگی انسان شده و به گونهای است عجیب که چن تلویزیون پدیده

اشغال کرده است؛ چنان که توجه بیشتر اندیشمندان را به خوود معطووف داشوته اسوت. بوه هموین دلیول، گروهوی از         

ای برای سرعت  ن را وسیلهر مقابل، گروهی دیگر آدانند. د ی انسانی می ن را وسیله ای برای نابودی جامعهپژوهشگران آ

 (.http://mellatonline.net)  دارند باال بردن توانمندی بشر محسوب میبخشیدن و 

عنووان  گسترش روز افزون وسایل ارتباط جمعی خصوصاً تلویزیون و کارکردهای فزاینده آن، این وسیله ارتبواطی را بوه   

یکی از اجزای اساسی زندگی بشر امروزی ساخته است. تلویزیون نه تنها در هر خانه ای یافت می شود بلکوه بوه عنووان    

ها  ه و جذابی برای بسیاری از فعالیتآید و در زندگی امروز جانشین دلخوا عضوی از اعضای هر خانواده نیز به حساب می

  د.ها در اوقات فراغت محسوب می شو و برنامه

گیورد و   گرم کنندگی، آموزشی، تفریحی، تبلیغی خود از جهات بسیاری مورد توجه قرار موی اظ نقش سرتلویزیون به لح

مندی  آن داشته است تا با بهره شود. استقبال از تلویزیون دست اندرکاران را بر روز به روز به گستره توفیق آن افزوده می

د. برآوردهوای  تبلیغات تجاری ابعاد جهانی ببخشنف کننده خود بیافزایند و به شمار جهانی، به سپاه مصر از مخاطبان بی

سال از عمور خوود را صورف دیودن      5/1انجام شده حاکی از آن است که به طور متوسط هر یک از افراد تا هنگام مرگ 

 .(26 :1378)پورکریمی، کنند  های تبلیغاتی تلویزیون می برنامه
 

 

 بیان مسئله:

آن  را بر او برداری مطلوب انسان ساخته شده است. در این میان نیازهای روزافزون بشر  وهی برای بهرههای گر رسانه

 بیفزاید.  ها رسانهداشته است که روز به روز بر کمیت و کیفیت 

های  باشد. برنامهرسانه ممکن است تیغی در دست پزشکی متعهد و دلسوز یا خنجری در کف انسانی قاتل و خون آشام 

تبدیل  ها به گذرگاهی برای تبلیغ نابهنجاری آموزشی می توانیدی گروهی صرف نظر از کارکردهای ها رسانهوناگون گ

شناسان و کارشناسان فرهنگی را بر آن داشته تا برای مصونیت جامعه انسانی به ویژه نهاد  تا جایی که جامعه شوند

 ، چاره اندیشی کنند. اه رسانههای تخریبی  خانواده از هجوم سیل آسای برنامه

ای است که میلیاردها انسان در سراسر جهان  در حال حاضر در میان تمام وسایل ارتباط جمعی، تلویزیون تنها رسانه

کنند و براساس آمار بیشترین مخاطب آن در حال حاضر کودکان و نوجوانان هستند  ای از آن استفاده می طور گسترده به

 کند. سانه نقش مهمی را در ایجاد الگوهای ذهنی و رفتاری و ارتباطی کودکان ایفا میو به همین دلیل نیز این ر

پذیری، ایجاد تفنن  رسانی و آموزش، فرهنگ با وجود تمام مزایای مثبت تلویزیون از قبیل نقش برجسته آن در امر اطالع

وقع و صحیح استفاده نشود، تأثیرات منفی م های ارتباطی دیگر اگر به و سرگرمی، این رسانه نیز مانند تمامی تکنولوژی

 الشعاع قرار دهد. توجهی به آن ممکن است تأثیر مثبت این رسانه فراگیر را تحت غیرقابل انکاری دارد که درصورت بی

شود.  شخصیت محسوب می گیری ، یکی از مهمترین عوامل شکلفرد در دوران کودکی و در خانوادهچگونگی رفتار 

 .ثیرگذار استأدر رشد فکری و شخصیتی کودکان ت عنوان یکی از وسایل ارتباط جمعی کنار خانوادهتلویزیون نیز به 

مطلوب و نامطلوبی بر مخاطبان  تواند با توجه به محتویاتش اثرات ص که مخاطبان خاص خود را دارد میاین رسانه خا

رسانه به دلیل سمعی و  ثیرگذاری اینأوند و تر ه شمار میکودکان به عنوان یکی از مخاطبان خاص این رسانه ب .بگذارد

 .است ی ارتباط جمعی بیشترها رسانهبصری بودن در مقایسه با دیگر 

ثیر بگذارد و به نوعی أکودکان ت تواند بر رفتار و رشد فکری پر کردن اوقات فراغت و سرگرمی میتلویزیون عالوه بر 

تواند در زندگی مدرن امروزی بسیار سودمند  یجاد کند. این رسانه میا ها در کودکان القه و گیرایی را در قالب برنامهع

 سروکار داریم که بسیاری از مردم بیشتر اوقات خود را صرف تماشای آن ای رسانهما با  واقع یا زیانبخش باشد. در

هایی با  تواند برنامه میتکنولوژیک  . این رسانه به دلیل قابلیت هایکنند میآن را دوست دارند و به آن اعتماد  .کنند می
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تشدید کند. این رسانه نه های تولیدی  با استفاده از انواع تکنیک محتوای مشابه زندگی ارائه و جذابیت و مفهومش را

ها و  کارتون .کند تواند آسیب برساند و گمراه کند و احساس را برانگیزد بلکه میکند، بیاموزد، ترغیب  تواند آگاه تنها می

ای  گرایی نابه جا و بیهوده های تجاری مصرف بدنی است و برخی آگهی پربیننده بیشتر حاوی خشونت زبانی وهای  رنامهب

بهتر از دیگر  ثرتر وؤتا لذت ببرند و این کار را م کند میاین رسانه تجاربی را به بینندگان ارائه  .کنند میرا تشویق 

ثیرگذاری بالقوه تلویزیون در مقایسه با أت .دهد انجام می (یانه و فیلم، رارادیو، روزنامه، کتاب، مجلهی ارتباطی )ها رسانه

هایی تلویزیون را  شود. چنین ویژگی استفاده می ها رسانهاز آن بیش از دیگر  تر است و معموالً ی دیگر برجستهها رسانه

تلویزیون قلمداد  ان خاصتوان کودکان را مخاطب سازد و از این نظر می مهم می ای رسانهبخصوص کودکان  برای همه

ر دارد کودکان را به دیدن ثیأت های تلویزیون بر رشد فکری کودک و رفتار او براین باید توجه داشت چون برنامهبنا .کرد

های تلویزیونی باید طوری تهیه و  بی بر آنان نداشته باشد و برنامهنامطلو ثیرأایی تشویق کرد که در این زمینه ته برنامه

 شود که موجبات هر چه شکوفاتر شدن کودکان و رشد فکر آنان را فراهم آورد تدارک دیده

(http://www.tebyan.net). 

 
 :تحقیق فهد

 است. .تغییر رفتار نوجوانان دربررسی نقش تلویزیون هدف اصلی 

 

 

 های تحقیق: سوال

 آیا تلویزیون بر نوجوانان تأثیر دارد؟ .1

 های تلویزیون می شود؟ به سمت برنامه نوجوانانآیا کیفیت و جذابیت تلویزیون موجب جذب  .2

 آیا تلویزیون در یادگیری  نوجوانان نقش دارد؟ .3

 آیا تلویزیون موجب منفعل شدن نوجوانان می شود؟ .4

 تواند در انتخاب شغل نوجوانان نقش داشته باشد؟ آیا تلویزیون می .5

 ون موجب خشونت و پرخاشگری نوجوانان می شود؟یآیا تلویز .6

 

 تحقیق: های فرضیه

 .از دیدگاه پاسخگویان تلویزیون بر نوجوانان تأثیر دارد .1

 کشاند. کیفیت و جذابیت تلویزیون نوجوانان را به سمت خود می از دیدگاه پاسخگویان .2

 تلویزیون در منفعل کردن نوجوانان مؤثر است. از دیدگاه پاسخگویان .3
 

 

 

 

 تلویزیون: 

ها ها و در واقع شگفت انگیزترین آن ختراع شد که یکی از این پدیدهر اای شگفت انگیز توسط  بش پدیده 20در قرن 

 سینما و به دنبال آن تلویزیون بوده است.

اند و بازگشت زمان این  آمیز جادویی( لقب داده تلویزیون از چنان جاذبه و گیرایی برخوردار بود که به آن )جعبه اسرار

 جهان را تسخیر کرد.جعبه جادویی همه مرزها را پشت سر نهاد و سراسر 
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دهی و  ش تلویزیون در آموزش، هدایت، جهتتلویزیون در دنیای کنونی از نفوذ و جاذبه بسیار باالیی برخوردار است: نق

قابل انکار است و در واقع به همین دلیل است که تلویزیون  به عنوان یکی از سازی افکار عمومی جامعه غیر قالب

ای را یافت که در  توان خانواده امروزه به ندرت می ر عمومی( مورد استفاده قرار گرفته است.های اصلی )نفوذ در افکا ابزار

باشند به نوعی با رفتن به خانه  های خود تلویزیون نداشته باشند. حتی آنان که از داشتن تلویزیون محروم می خانه

گیرد. از آنجا که در تلویزیون صوت و  رار میثیر آن قأتحت ت شوند و مند می ه یا جاهای دیگر از وجود آن بهرههمسای

 ثیرات بسیار زیادی را بر بینندگان بگذارد.أتواند ت شود می تصویر هر دو هم زمان به کار گرفته  می

ها شده و با نفوذ افکار، عقاید و آداب و رسوم و باورهای جدید را به همراه  رد خانهتلویزیون با سرعت انتشار باال وا

ن در همه جا ر واقع باید گفت که تلویزیون امروز )حضور همه جایی( دارد به این مفهوم که در یک زماآورند. د می

 شود. انفجار فضا نیز خوانده می ،حضور دارد این ویژگی

 کند. آموزشی، فرهنگی و تفریحی و هنری با رادیو و سینما و روزنامه رقابت می یها ر زمینهتلویزیون در حال حاضر د

ها توام با بیان گرم گویندگان، به وقایع جاری جنبه  عموالً به علت نمایش مستقیم صحنههای خبری تلویزیون م برنامه

پخش مستقیم صحنه و حوادث  گیرد. دهد و بیش از اخبار روزنامه و رادیو مورد استقبال قرار می عینی و واقعی می

های دیگر  ها یا مکان ر بیننده در حال استراحت در خانهها نف است. زیرا بدین وسیله میلیون« وناعجاز تلویزی از»وقایع، 

های نظامی، مراسم رسمی، تظاهرات،  اعی از قبیل: مسابقات ورزشی، رژههای مختلف زندگی اجتم جریان واقعی پدیده

 تر سیعتر و و کنند و حتی میدان دید آنان از تماشاچیان که در محل وقوع حاضرند، دقیق ها را مشاهده می سخنران

 .(92 :1375 )ساروخانی، باشد می

 

 های تلویزیون: ویژگی

 :  کند میهای اطالعاتی متمایز  تلویزیون دارای خصوصیاتی است که آن را از سایر رسانه و روش

برتور از رادیوو و   و هموین ویژگوی آن را در جایگواهی     کنود  میاول: تلویزیون همزمان در حس بینایی و شنوایی را متأثر 

 دهد.   قرار می مطبوعات

توانود بوا ایون     دوم: تلویزیون قادر است اخبار داغ را با سرعت نور به اطالع بینندگانش برساند. از این نظر تنها رادیو موی 

 کنند.   رسانه به رقابت برخیزد. زیرا این دو وسیله، اطالعات را توسط امواج الکترومغناطیس پخش می

به نظر مناسب خود، نیازی به واسطه ندارد. مطبوعات احتیاج به خدمات پستی سوم: یک برنامه تلویزیونی برای رسیدن 

کنود؛ اموا تلویزیوون    دارند، فیلم مستلزم سالن نمایش )سینما( است. اجرای یک نمایش نامه صحنه تئاتر، را ایجاب موی 

 برد.هایش را بدون واسطه به خانه مخاطبان خود میمانند رادیو برنامه

قادر است همزمان تعداد کثیری بیننده را و در برخی کشورها به مراتب بیشتر از خوانندگان مطبوعات چهارم: تلویزیون 

 دهد. شنوندگان رادیو زیر پوشش قرار میو یا 

و در بسیاری موارد بوه   -پنجم: تلویزیون به علت ارتباط مستقیم و فوری با بیننده و نشان دادن رویدادها به هنگام وقوع

 (.26: 1372قابل رقابت است )بیریوکف، ای غیر انهرس -طریق رنگی
 

  :کارکردهای مثبت تلویزیون

  :. پرکردن اوقات فراغت کودک1

ها هرسنی که داشته باشند یک فعالیت اصلی و محوری دارند که گذراندن زمان در آن سن، حول آن محور است.  انسان

، باید غیر از گردد. این تنوع اوالً برای انسان مالل آور میص انسان( این فعالیت اصلی در طول زمان )به خاطر طبع خا

 در زمانی خارج از زمان آن فعالیت باشد تا آسیبی به این فعالیت اصلی نرسد. آن فعالیت اصلی باشد؛ ثانیاً
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کودک نیز از این امر مستثنا نیست. فعالیت اصلی کودک پیش از مدرسه بازی، و پس از مدرسه درس است. طبیعی 

گردد تا اوقات خالی از فعالیت اصلی را  ود و نیازمند یک فعالیت جانبی میش ت که کودک از بازی و درس خسته میاس

تواند اوقات فراغت کودک را  است که می های خود را برطرف کند. تلویزیون یکی از بهترین چیزهایی پرکند و خستگی

 (.77 :1377آذری، ) پرکند

ی مدیریتی هدفمند با  کودکان باشد، بلکه اگر به وسیله زشمند نه تنها برای مشغول کردنتواند ابزاری ار تلویزیون می

ای سازنده، به خوبی  یلهتواند با کارکردهای پنهان زیادی که در بردارد، به عنوان وس ریزی صحیح اداره شود، می برنامه

ترین دالیل تلویزیون گذرانی یکی از مهم قتدهد که و ها نشان می ن را پر کند. بسیاری از نظر سنجیاوقات خالی آنا

 (.41 :1380گوننز و مک آلر، ) استتماشا کردن کودکان 

ه رفتارشان، به این نتیجه های غیرمستقیم از کودکان و ربط دادن پاسخ آنها ب برخی از اندیشمندان با طرح پرسش

شوند. اولین دسته از  ی بزرگ تقسیم می تهتوسط کودکان، دست کم، به سه دساند که دالیل تماشای تلویزیون  رسیده

ا این هدف به ی دوم دارد، شامل گذراندن اوقات فراغت است. کودکان وقتی ب دالیل که حجمی چندین برابر دسته این

های ساده و پرهیجان هستند. در  های شاد و سرگرمی به احتمال، بیشتر خواهان برنامه نشینند، تماشای تلویزیون می

ای که موجب افزایش احساس  ترین برنامه های آموزشی بوده و آرامش بخش کمترین توجه به برنامه ین مرحله،ا

 (.77 :1377آذری، )های خانوادگی است  شود، برنامه میبینی و امنیت خاطر مخاطبان  خوش

باشد، این کارکرد  زهاگوی بسیاری از نیاها، بخصوص کودکان، باید پاسخ ی انسان دلیل آنکه اوقات فراغت برای همه به

 های جنبی کودک نگردد. ی فعالیت مفید باشد که جایگزینی برای همه تواند تا وقتی می

  :. تلویزیون و اجتماعی شدن2

توان در اجتماع زیست. در  بدون شناخت نمادهای اجتماعی، نمیها و نمادهایی است.  زندگی اجتماعی دارای شاخص

است. تولد کودک مقارن با اجتماعی شدن اوست. به همان نسبت « تماعی شدناج»ی زندگی اجتماعی،  واقع، مقدمه

پذیری سه ماهیت  کند، باید همزمان رشد اجتماعی نیز داشته باشد؛ زیرا رشد، پرورش و جامعه که کودک رشد می

یی که کودک اولین جا آموزد. هایی که انسان راه و رسم زندگی را می همراه در وجود کودک است. کودکی یعنی: سال

 (. 173 :1382کوئن، )آموزد خانواده است  اجتماعی شدن را می

خانواده را در  ای مدرسه در کنار خانواده تا اندازهگویی به این نیاز بزرگ ناچیز است. گرچه ولی توان خانواده برای پاسخ

ست؛ ولی ین کمبود به وضوح مشهود اکند، ولی به دلیل آنکه نیاز کودک فراتر از این حد است، بازهم ا این راه یاری می

برطرف کند؛ زیرا  تواند این نیاز کودک را ای است که می ای فراگیر و متنوع، بهترین وسیلهه تلویزیون به خاطر برنامه

 ی کودکان قرار دارد.  ای فراگیر است که در دسترس همه  تلویزیون واسطه

، چگونگی رفتار در شرایط گوناگون، و چگونگی برخورد با ی خود، زندگی خود کودکان از طریق تلویزیون، درباره

های  آموزند و این اجتماعی شدن از طریق تلویزیون با توجه به ویژگی مشکالت خانوادگی و شخصی، چیزهای زیادی می

 (.1و  5: 1377، و همکاران شرام)تلویزیون و کودک، از هر چیزی نافذتر است 

 دکان عبارتند از: های اجتماعی شدن کو برخی از جنبه

ا چگونه فردی ی اینکه م ای از مفاهیم و باورهاست درباره ی مجموعه . درک نقش جنسیتی: جنسیت در برگیرنده1

 ؟ رفتار کنیم، و چگونه باید باشیم ها و شخصیت خود را به نمایش بگذاریم، چگونه با دیگر مردم هستیم، چگونه ویژگی

اصی دارد و این انتظارات در مورد هر دو جنس مشابه هم نیست. بنابراین، به طور جامعه از مردان و زنان انتظارات خ

شود و این  های دیگری تعیین می شود و برای زنان نیز ویژگی های خاصی در نظر گرفته می اساسی برای مردان ویژگی

مشابه یافت. بعکس آنچه در  های خاص اثر یا الگوی رفتاری توان بین دو جنس با ویژگی بدان معنا نیست که هرگز نمی

ای از عقاید قالبی را  بندی براساس سازگاری و کارایی است که برای سهولت مجموعه اینجا به آن اشاره شد، نوعی دسته

ی  دو جنس است. عقاید قالبی درباره دهد که جامعه آن را تعیین کرده و متناسب با هریک از در اختیار ما قرار می
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توانند در جامعه ایفا کنند محدود سازد. پرورش این عقاید در اذهان  یی را که زن و مرد میها جنس ممکن است نقش

شود که  اعی محسوب میای از یادگیری اجتم گیرد. این نوع یادگیری جنبه کودک از طریق فرایند یادگیری صورت می

رهای اجتماعی به خوبی وفق دهند. با اند که بتوانند در بزرگ سالی خود را با هنجا برای پرورش افرادی سازگار شده

ی جنسیت مؤثر است. عالوه بر اینکه، برخی از  ها درباره وجود این، اهمیت تلویزیون در شکل دادن این ایده

ی سنی  ی درک جنسیت کودک است. این دوره سالگی دوره 3ماهگی تا  18شناسان کودک معتقدند: زمان  روان

کند. بنابراین، کودک در این  تلویزیون رابطه برقرار می اکه کودک به طور منظم ب منطبق بر زمانی است کودک تقریباً

های خود  آموزد و به صورت عملی در فعالیت های جنسیتی را از تلویزیون می ی زمانی به سرعت و به راحتی نقش دوره

 (.108و  109 :1380گوننز و مک آلر، )برد  به کار می

های خاصی که در  نتخاب کار یا حرفه ممکن است با توجه به قابل رؤیت بودن شغل. انتخاب شغل: مسیر واقعی ا2

ورهای شود، شکل گیرد. تلویزیون با ی عمومی از جمله تلویزیون میسر میها رسانهقلمرو عمومی، بخصوص از طریق 

 .(110همان: ) تواند کوتاه مدت یا بلند مدت باشد کند که این می ی شغلی در کودک ایجاد می قالب بندی شده

های اخیر، زندگی خانوادگی، بخصوص در جوامع غربی، به شکل بنیادین دگرگون شده  های خانوادگی: در سال . نقش3

 توان انتظار داشت که مفهوم خانواده نیز دگرگون شود  است. با تغییراتی که به وجود آمده است، می

 .(119 :1380)گوننز و مک آلر، 

های  ی زندگی خانوادگی، نقش مهمی دارد. تلویزیون خانواده دهی به باورهای کودکان درباره لشک، تلویزیون در شک بی

ورزد یا برخی از مسائلی که  های خاصی تأکید می کند و بر ارزش نمونه را برای بینندگان از جمله کودکان معرفی می

های  کند. در این میان، کودک نقش یبرای اعضای خانواده )دختران و پسران( مهم هستند، به بینندگان ارائه م

های  ی خانواده و نقش یابد. بنابراین، به یک معنا، نمایش دهنده های تلویزیون می خانوادگی خود را در خالل برنامه

 آموزد خانوادگی )نقش مادری، پدری، خواهری، برادری و روابط بین آنها( است که کودک آنها را می

 .(93 -125 :1373)عزیزی،  

ای  ی مؤسسه معلومات عمومی: بیشتر بینندگان در اتاق جراحی، دادگاه پاسگاه پلیس، زندان یا اتاق هیأت مدیره .4

دانند از طریق تلویزیون  ی این موارد می ی هریک از اینها اطالعاتی دارند. بیشتر چیزهایی که درباره اند؛ اما دربار نبوده

ترها  کنند، شاید کمتر از اطالعات بزرگ ی تلویزیون کسب می طریق صفحه اند. اطالعاتی که کودکان از به دست آورده

تر به  ساالن نسبت به زندگی دارند و به تبع آن، ممکن است راحتای کمتر از بزرگ نباشد، با این تفات که کودکان تجربه

 5یمی از کودکان بینند، فریب بخورند. در تحقیقی مشخص شده است که ن ی چیزهایی که در تلویزیون می وسیله

کودکان و در  2/3سالگی بیش از  8سازند، در  های تلویزیونی را می دانستند بازیگران شخصیت ی مورد پرسش نمی ساله

 .(122-133 :1377، و دیگران یابند )شرام ی کودکان این حقیقت ابتدایی را در می همه سالگی تقریباً 11

های آن جامعه  امعه، یک ایدئولوژی حاکم وجود دارد که تمام فعالیتتر بیان شد که در هر ج . سیاسی کردن: پیش5

گرایشی  ناخواسته در کودک یک چارچوب فکریباید در جهت آن باشد. بنابراین، تماشای، منظم تلویزیون، خواسته یا 

ی  این حوزهی او را شکل دهد. از این رو،  تواند زندگی سیاسی آینده کند که در کنار دیگر مسائل، می ایجاد می

های خود، چنین  مداران قرار گرفته است، تا جای که هیتلر در سخنرانی تأثیرگذاری به شدت مورد توجه سیاست

گویم:  ، من به آرامی به او می«من در کنار شما قرار نخواهم گرفت»کند:  گوید: هنگامی که یکی از مخالفان اعالم می می

گذرید، اما فرزندان شما اکنون در اردوی جدید قرار  می ما چه هستید؟ شما درفرزند شما هم اکنون به ما تعلق دارد. ش

 .(103 :1383دارند. در زمانی کوتاه، آنها هیچ چیزی دیگری را بجز این اجتماع جدید نخواهند داشت )راش، 

ایم و  ی خود قرار داده یفهگوید: ما تزریق روح این اجتماع را از سنین بسیار پایین به جوانانمان، وظ او در جایی دیگر می

آورد و آموزش و تربیت خود را به  ، جوانان را به هیچ کس نخواهند داد، بلکه خود به جوانان روی می«رایش جدید»این 

 کند.  می ءآنان القا
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ر آلمان که درا در کودکان به وجود آورد؛ چنانها، وفاداری به دولت و حکومت  تواند در هر قالبی از برنامه تلویزیون می

ی نخست، باید نسبت به  شد که در درجه نازی، با استفاده از مدرسه، خانواده و ارتباطات جمعی به کودکان یاد داده می

 .(103 همان:تجسم یافته است، وفادار باشند ) -یعنی آدلف هیتلر  -گونه که در پیشوا دولت آن

های همساالن است.  تلویزیون بر کودکان، ایجاد گروه همهای همساالن: یکی از تأثیرهای روشن و م گیری گروه . شکل6

زنند، وجود  های همساالن می ونی تقلیدوار، دست به تشکیل گروههای تلویزی عالوه بر اینکه با تماشای برنامهکودکان 

 (.151 :1374گردد )دور،  کودک میخود تلویزیون نیز موجب تقویت این بعد از زندگی 

توان  وارد نیست، بلکه با دقت بیشتر میی تلویزیون منحصر در این م شدن کودک به وسیله های اجتماعی البته جنبه

ه است، از موارد دیگر صرف نظر موارد زیادی را برشمرد؛ ولی به دلیل آنکه این مقاله درصدد بیان موارد مهم این جنب

گانه دالیل  ی دوم از طبقه بندی سه بقهی تلویزیون، در ط است اجتماعی شدن کودکان به وسیلهکند. الزم به ذکر  می

 شود. ی سوم را شامل می ی اول و بیش از طبقه قرار دارد که حجمی کمتر از طبقه تماشای تلویزیون توسط کودکان

  :. تلویزیون و آموزش و یادگیری کودکان3

ضر، براساس نتایج بسیاری از آید. در حال حا افزایش شناخت و آگاهی به شمار میتلویزیون یکی از ابزارهای مؤثر در 

ی کمک آموزشی به  ه از تلویزیون به عنوان یک رسانهتحقیقات انجام شده به روش مشاهده، یک معلم خوب با استفاد

آمریکا،  ی ی معمولی تدریس. در ایاالت متحدهها کند تا صرفا از طریق روش هتر منتقل میمراتب، اطالعات خود را ب

های عادی کالسی به دانش آموزان با آموزش از طریق  ی آموزش ی تطبیقی میان ارائه مورد مطالعه 400بیش از 

تلویزیون صورت گرفته است. در تمام موارد، به دنبال بررسی نمرات امتحان پایان سال، اختالق معناداری رؤیت نشد، 

 وزش گرفته بودند. اما چنانچه تفاوتی هم وجود داشت همیشه به نفع کسانی بود که از طریق تلویزیون آم

ها، می توان از تلویزیون  ز و کمبود متخصص آموزشی برای بچهتوان چنین استدالل کرد که درصورت نیا پس می

 استفاده کرد. 

استفاده از تلویزیون، تواند کارساز باشد و برای مثال، با  های تخصصی، می وص در موارد آموزشوری، بخص این گونه بهره

آمیز خواهد بود. ضمن آنکه برخورداری از این ابزاردر هر  سطح مدارس ابتدایی بسیار موفقیت ه درهای زند آموزش زبان

پذیر است؛ به ویژه برای کشورهای بزرگی که امکانات آموزشی به تمام نقاط آن  که نیروی برق داشته باشد، امکان محلی

توان از تلویزیون به عنوان یک معلم  که حتی میای  کامال قابل استفاده است، به گونهبه طور کامل نرسیده باشد، 

 (.89و  90 :1377آذری، ها آموزش داد ) در منازل به بچهسرخانه استفاده کرد و 

گانه،  اند که در میان طبقات سه ی سوم قرار داده گذاری تلویزیون را در طبقهی تأثیر برخی از دانشمندان این جنبه

 است. کمترین حجم را به خود اختصاص داده 

 

  :کودک و نوجوان رفتار تلویزیون و تأثیر منفی آن بر

  :های مربوط به بزرگ ساالن بر کودکان . تأثیر فیلم1

اشد. طبیعی است کند و تا زمانی که کودک است، باید در این فضا قرار داشته ب کودک در دنیای خاص خود زندگی می

 کند.  می« از خودبیگانگی»کودک را دچار تعرض درونی و ساالن جایگزین دنیای کودک گردد، که اگر فضای بزرگ

  .(38 :1376کنند )سعادتمند،  ساالن میهای بزرگ ی برنامه کودکان بیشتر زمان تماشای تلویزیون خود را صرف مشاهد

بیعی غیرطتواند به نحوی  ها می ی دایمی با این سرگرمی کنند مواجهه کاوان احساس می شناسان و روان برخی از روان

ساالن را بر کودک تسریع بخشد و او را به اجبار به نوعی بلوغ زودرس بکشاند؛ بلوغی که تأثیر محیط زندگی بزرگ

ساالن و حتی عدم تمایل به بزرگ االن، رویکرد سطحی به مسائل بزرگسآن سردرگمی، عدم اعتماد به بزرگ های ویژگی

 شدن است.
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 ساالن واقعیگیرد، به بزرگ ویزیون بر وی تحمیل شده است قرار میهایی که گاه توسط تل وقتی کودک در وضعیت

ابد. تأثیر این عدم توانایی ی شود. در این موقع، بیشتر آنها را ناتوان می متعلق به اولین گروه تماس با خود متوسل می

 تلویزیون یا بیش از آن باشد.ساالن به روایت ی تأثیر عدم اطمینان به بزرگ تواند به اندازه ساالن واقعی بر کودک میبزرگ

  :های کودکان . اختالل بین فعالیت2

تحرک و های پر کنند، فرصت کمتری برای دیگر فعالیت کودکانی که مدت زمان زیادی را صرف تماشای تلویزیون می

باید به طور  شود که کودکان هایی می ای تلویزیون جایگزین دیگر فعالیترسد تماش امل با همساالن دارند. به نظر میتع

های  رادیو، شرکت در ورزش مستقیم با آنها درگیر شوند؛ از قبیل رفتن به سینما، بازی کردن، مطالعه، گوش دادن به

 های غیرسازمانی.  سازمان یافته و دیگر فعالیت

هر کانادا ساالن و کودکان را در سه شی بزرگ های روزانه ( در یک آزمایش طبیعی، فعالیت1986ویلیامز و هنرفورد )

ی تلویزیونی داشت  ت )نوتل(، یک شهر که فقط یک شبکهمورد مقایسه قرار دادند: یک شهر که تلویزیون نداش

چهار سال پس از آن  و مجدداً« نوتل»)یونتیل( و یک شهر که چهار شبکه داشت )مالتیتل(. پیش از ورود تلویزیون به 

به طور کودکان و نوجوانان نوتل در مقایسه با نوجوانان دو شهر دیگر هایی جمع آوری شد. پیش از ورود تلویزیون،  داده

تلویزیون شد، شرکت در این پرداختند؛ اما وقتی شهر نوتل دارای  اجتماعی و ورزشی میهای  معناداری بیشتر به فعالیت

 (.134 :1377ها به طور چشمگیری کاهش یافت )نیومن و نیومن،  فعالیت

دهد که تعامل اجتماعی محرک مهمی در تکامل آن است. ذهن کودکان از  ناختی نشان میی رشد ش تحقیقات درباره

عامالت و مبادالت یابد. ت کنند، رشد می نظرات متفاوتی با آنها ابراز می طریق تعامل و ارتباط با دیگران، که عقاید و

مورد آزمون قرار دهند؛ به عنوان یک فرد  کند تا دیدگاه خود را ساالن و همساالن، کودکان را ترغیب میروزمره با بزرگ

هایی ارائه دهند. به دلیل آنکه  عنوان عضو یک گروه، طرح شایسته برای مسائل و مشکالت خود راه حلی پیدا کنند و به

 تواند بر رشد شناختی تأثیر منفی داشته باشد. دهد، بنابراین، می تلویزیون تعامل اجتماعی را کاهش می

دهد، حتی درون یک خانواده، وقتی  های جمعی را کاهش می ر یک جامعه مشارکت در فعالیتوجود تلویزیون د

های خود، نیاز به  یابند. عالوه بر این، کودک برای تمام فعالیت گوها کاهش می و ها و گفت است، صحبت تلویزیون روشن

ی خواب کودکان درست تنظیم نشود  هاست، و اگر برنامه توانایی روحی و جسمی دارد که خواب محور این نیازمندی

نظمی در ساعات خواب کودکان و  گردد و شکی نیست که تلویزیون عامل مهم بی های کودکان مختل می فعالیت

 نوجوانان است! 

  :های تلویزیونی . تأثیر آگهی3

غاتی تلویزیونی بر های تبلی های تماشای تلویزیون که زیاد مورد توجه قرار گرفته، تأثیر منفی آگهی یکی از جنبه

ها و  توانند تفاوت بین برنامه می ساله معموالً 4-3ها( است. کودکان  ها و عالیق کودکان )از نظر مصرف خوراکی نگرش

سالگی از قصد تبلیغات تجاری به وضوح آگاه نیستند.  8دهند. با این حال، کودکان تا  تبلیغات تجاری را تشخیص می

ها را  ی شرکت نمی توانند انگیزه های بازرگانی دقیق و درست است. آنها معموالً ند که پیاماطمینان دار کودکان معموالً

از تبلیغات به درستی درک کنند. از این رو، تبلیغاتی که مخاطبان آن کودکان و نوجوانان هستند، دست کم دو پیام 

 منفی دارند: 

اند دچار  التی که تبلیغات آن را در تلویزیون دیدهنخست آنکه کودکان ممکن است با والدینشان بر سر خرید محصو

ی  ورند، پذیرش قضاوت والدین دربارهخ ها آسان تر فریب می تر گتعارض شوند. به دلیل آنکه کودکان در مقایسه با بزر

اد ارزش واقعی یک کاالی تبلیغ شده برایشان دشوار است. دومین پیامد منفی این گونه تبلیغات تلویزیونی، مصرف زی

ای است. جالب تر اینکه تبلیغ این محصوالت قریب  های شیرین میوه یی قندی مانند آب نبات و نوشیدنیمحصوالت غذا

 دهد.  ونی مربوط به کودکان را تشکیل میدرصد تبلیغات تلویزی 80
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گذارد. کودکان  می ثیرأنیز انتخاب آنها از مواد غذایی تی این تبلیغات بر باورهای کودکان در خصوص تغذیه و  مشاهده

هایشان  و پوسیدگی دندان توانند درک کنند که خوردن این گونه مواد غذایی دارای قند زیاد سبب افزایش وزن نمی

شود. وقتی کودکان در معرض تبلیغات مربوط به این مواد خوراکی قرار گرفته و قدرت انتخاب داشته باشند به  می

 تری هستند  ها و سبزیجات خوراکی های سالم رد، حتی اگر بدانند که میوههند کاحتمال زیاد آنها را انتخاب خوا

 (.35 همان:)

  :. رواج خشونت4

خشونت: ابزار آشکار قدرت فیزیکی )با سالح یا بدون آن( علیه خود یا دیگری، اقدام تحمیلی علیه خواست طرف مقابل 

 است.از ترس صدمه دیدن یا کشته شدن و در واقع، صدمه زدن و کشتن 

ای که کمتر  بحث تلویزیون و خشونت در کودکان یکی از پر سر و صداترین موضوعات دنیای حاضر است، به گونه

توان یافت که در این موضوع داد سخن نداده باشد، بخصوص اگر اندیشمندی اجتماعی باشد؛ ولی  اندیشمندی را می

به بحث های تفصیلی و جزئیات این معضل و مشکل  چون موضوع بحث حاضر بیان برخی از کارکردهای تلویزیون است

 شود، اما به اجمال، نظری کوتاه به تأثیر تلویزیون بر میزان خشونت کودکان دارد:  اجتماعی وارد نمی

ی  یابیم که در دنیای امروز، خشونت موج می زند و خشن بودن نشانه با نگاهی به دنیای اطراف خود، به روشنی درمی

شوند و درست در همین  ها در لحظاتی که تحت فشارند خشن می قدرت است و جذابیت زیادی دارد. در این دنیا، انسان

ی نقش خشونت در جامعه و رفتارهای افراد رجوع  لحظات، نوجوانان و بزرگ ساالن به باورهای قدیمی خود، درباره

رگرفته از تلویزیونی است که نمایانگر اوج خشونت در زیباترین و ای از آنها متأثر و ب کنند؛ باورهایی که بخش عمده می

 تواند در آن شک کند  هاست و این یک امر مسلم و بدیهی است که کسی نمی ترین جلوه فریبنده

 (.200 :1377)اس سنتیروال، 

تواند معلول حضور  می گذارند. همین دلیل، هر عمل خشنی البته ناگفته نماند که عوامل دیگری نیز بر خشونت تأثیر می

همزمان عوامل گوناگونی همچون فقر، بزهکاری، مصرف مشروبات الکلی، داروهای مخدر و فشار روانی باشد، اما یکی 

 10000ها  ای که اگر تلویزیون ابداع نشده بود در آمریکای امروز قتل عوامل نیز تماشای تلویزیون است، به گونه

برای مثال، در تمام  .(204 :)همان شد مورد کاسته می 700جنسی و ضرب و شتم ها برابرکمتر و از تعداد تجاوزهای 

هایی که در آمریکا و کانادا صورت گرفته، معلوم شده است که قرار گرفتن طوالنی کودکان در معرض تلویزیون  بررسی

 (.201 :1377ی مثبتی با پرخاشگری فیزیکی دارد )اس سنتیروال،  رابطه

گیرد،  نباید از آن غافل شد این است که اگرچه در ابتدای امر، آنچه از خشونت مدنظر قرار می ی دیگری که نکته

ها نیز متمرکز گردد. به همین  ی کمی آن است، ولی تشخیص خشونت، باید بر بستر و شکل خشونت در برنامه جنبه

رای اهمیت نیست، بلکه مهم ظهور آن گیری کمی خشونت به تنهایی دا اند که اندازه دلیل، پژوهشگران استدالل کرده

های تلویزیونی را باید  ای بر بینندگان بگذارد. از این رو، برنامه تواند تأثیرات بالقوه دسته از اشکال خشونتی است که می

 بندی کرد. از لحاظ خشونت، درجه

یند أکند که دست کم، سه فر ی کودکان در ایالت متحده و دیگر کشورها این اعتقاد را تأیید می به هرحال، مطالعه

 های خشونت آمیز را دیده اند افزایش دهد:  ممکن است سطح پرخاشگری در کودکانی که برنامه

دهند. کودکان، به ویژه عالقه  بینند که اعمال پرخاشگرانه انجام می نخست آنکه کودکان در تلویزیون الگوهایی را می

کند، تقلید کنند. بنابراین، تماشای  افروخته شده است و مقابله به مثل میی قهرمانی را که بر دارند اعمال پرخاشگرانه

ی که قهرمان به افزاید. عالوه بر این، هنگام ی رفتار کودک می ای را به خزانه پرخاشگری رفتارهای خشونت آمیز تازه

ای نشان ود، عالقه اش برش یا به عنوان فردی موفق معرفی می کنند آمیز خود، پاداش دریافت می دلیل اعمال خشونت

 یابد.  دادن پرخاشگری افزایش می
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یندی که با تأثیر نمایش خشونت در تلویزیون مرتبط است افزایش برانگیختگی است. فعالیت سریعی که آدومین فر

در برد و  آمیز سطح هیجان کودک را باال می ی خشونت کند. حادثه ت همراه است، بیننده را مجذوب میبا خشون معموالً

شود. هر قدر  ه ابراز خشونت نسبت به دیگران مینتیجه، موجب بروز احساسات، افکار و خاطرات پرخاشگر و عالقه ب

ی زیادی در تلویزیون تر است. بنابراین، کودکانی که پرخاشگر ی آنها قوی شبکه عناصر بیشتر باشد رابطه فعالیت این

تلویزیونی، به  های لت برانگیختگی شدید ناشی از محرکارد که به عاند و ذاتا نیز پرخاشگرند احتمال د مشاهده کرده

 ی آشکار دست بزنند.  اعمال پرخاشگرانه

ودکانی است که مکرر در معرض های ک بودن اثرگذاری بر باورها و ارزش یند در معرض نمایش خشونتآسومین فر

تمال دارد که آنان اعتقاد پیدا کنند رفتار پرخاشگرانه گیرند. بنابراین، بسیار اح آمیز تلویزیون قرار می های خشونت صحنه

شوند. این  برای تعامل با همساالن، راسخ می روشی قابل قبول برای حل تعارضات است. آنان در استفاده از پرخاشگری

ه در معرض بر این، کودکانی کپذیرند. عالوه  ان پاسخی به ناکامی نیز بیشتر میکودکان استفاده از پرخاشگری را به عنو

آمیز از دیگران داشته باشند و  های خشونت آمیز تلویزیونی هستند بیشتر احتمال دارد انتظار رفتار خشونت صحنه

احتمال اینکه آنها در مورد قربانی خشونت شدن نگرانی داشته باشند و دنیا را مکانی خطرناک تصور کنند بیشتر است 

 (.48 :1377)نیومن و نیومن، 

بوه داسوتان    1گوردد افالطوون در کتواب جمهووری     های دور بر می به گذشته بر کودکان و نوجوانان ها رسانهتوجه به اثر 

 دهد کودکان قادر نیستند بین آن چه از ما حکایت است.  سرایان عصر خود هشدار می

شش کمتری از نظور  کنند در مقایسه با دیگران، درخ از نظر موفقیت تحصیلی نیز، کودکانی که اغلب تلویزیون تماشا می

آموزان مدارس کسانی هستند که بیشتر از بقیه تلویزیوون   ترین دانش (. حتی ضعیف144: 1367 تحصیلی دارند )کازنو،

 (.4: 1377کنند )شرام و دیگران،  نگاه  می

ش تلویزیون با قابلیت دیداری و شنیداری خاص خود، قادر است آن چه را که کوودک در ذهون دارد در مقابول چشومان    

سالگی همان قدر که از وقت خوود را بوه معلوم و     16های او پاسخ دهد. گرچه کودکان تا  حاضر کند و به نیازها و سوال

 کنند  دهند صرف تماشای تلویزیون می مدرسه اختصاص می

ی کوه در  توان بیان کرد کوه معمووالً اطفوال    باشد. فقط میافت تحصیلی تواند عامل اصلی  اما تماشای زیاد تلویزیون نمی

 گذارنند.   گیرند وقت زیادی را به تماشای تلویزیون می مدرسه نمرات بد می

کنند. که این زمان فقوط معوادل زموانی اسوت کوه       ساعت در هفته تلویزیون نگاه می 20کودکان به طور متوسط حدود 

دهند. تلویزیون نوه بورای    میدهند و هیچ فعالیت دیگری را به این اندازه در طول هفته انجام ن برای خواب اختصاص می

کودکان بد است و نه خوب بلکه برای برخی زیان بخش و برای برخی همان برنامه سودمند است حتی بیان می شود که 

(. تأثیر زیاد تلویزیون بر کودکان نه تنها بوه واسوطه سواعات    143: 1367 اثرات تلویزیون بر کودکان زیاد نیست )کازنو،

 باشد. بینند می یون، بلکه به خاطر محتوای برنامه هایی هم که کودکان میزیاد تماشا کردن تلویز

 توان به چند دسته تقسیم کرد: گران را میهای معمولی تماشا واکنش

 ای که به هر دلیل مورد توجه تماشاگران قرار نمی گیرد. تفاوتی در مقابل برنامه بی 

  ساز و تماشاگر تقویت باورها و یا واکنش منفوی تماشواگر بوا    تغییر عقیده در صورت تطبیق آرمان ها، عقاید برنامه

 برنامه.

  حالوت او بیشوتر    ی خود کمتور مودد بگیورد    مقابل گیرنده تلویزیون از اندیشهتماشاگری که معموالً عادت دارد در

 ی پذیرا و ایستا دارد و فعال و پویا نیست. جنبه

 ها تلویزیونی کمتر خوب باشند امهت سبب گشته برنهای تلویزیونی که هدف جذب بینندگان اس تعداد کانال 

 (.19: 1374)پوپر و دیگران،  

                                                 
1 - Republic 
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 چارچوب نظری:

 اجتماعی ارتباطات علوم پردازاننظریه و دانشمندان های نظریه از پژوهش، مورد موضوع به توجه با تحقیق، این در

 این در را هانظریه کاربرد ذیل در. ایمهگرفت کمک پژوهش هدف به رسیدن برای آنان، هایدیدگاه از استفاده جهت

 :داریممی بیان محقق نظری چارچوب عنوان به تحقیق

 استفاده و خشنودی یهنظری : 

 کردند یادآوری کردمی خالصه تاریخ آن تا را خشنودی و استفاده یحوزه کارهای که ایمقاله در گورویچ و بالملر کاتز،

 :به ندشومی مربوط شده انجام مطالعات که

 اجتماعی شناسیروان و اجتماعی هایریشه (1

 الگوهای (5 به شودمی منجر که کنندمی ایجاد دیگر منابع یا جمعی هایرسانه (4 از انتظارات( 3 که نیازهایی (2

 یامدهایپ (7 و نیاز با مرتبط هایخشنودی (6 آن ینتیجه که دیگر هایفعالیت به اشتغال یا هارسانه با مواجهه متمایز

 . باشند ناخواسته اغلب شاید که است دیگر

 این. اند کرده پیشنهاد را "خشنودی و استفاده مدل" نوعی 1968 سال در که کنند می یاد سوئدی پژوهشگر دو از هاآن

 :گیرد می بر در را زیر عناصر مدل

 فرض هدف به معطوف هارسانه از استفاده از مهمی بخش که، است این آن معنی گردد،می محسوب فعال مخاطب -1

 .شود می

 . دارد زیادی عمل ابتکار ایرسانه انتخاب و نیاز ارضای ساختن مرتبط امر در مخاطب جمعی ارتباط فرآیند در -2

 هایراه خشنودی و استفادهی نظریه به مربوط هاینوشته در. کنندمی رقابت نیاز ارضای منابع دیگر با هارسانه -3

 "تأخیری "و"فوری "هایخشنودی از برخی. آیدمی دست به مخاطب هایخشنودی و نیازها بندیطبقه برای متعددی

 . اندخوانده "(تفریحی) فراغت -تخیلی و آموزشی -اطالعاتی " را هاخشنودی دیگر بعضی اند،گفته سخن

 :اندکرده دپیشنها را زیر های مقوله انگلستان، در پژوهش کار با براون و بالملر کوئیل، مک

 (.عاطفی آسایش مشکالت، و روزمره امور از گریز) فراغت -1

 (.کردن هادوستی و هارفاقت جایگزین را هارسانه ها؛صحبت در اطالعات اجتماعی سودمندی) شخصی روابط -2

 (.وغیره واقعیت کشف خودشناسی، ارزش، تقویت) فردی شناسی روان یا شخصی هویت -3

( کند کمک کاری انجام برای شخص به یا بگذارد اثر شخص بر است ممکن که چیزهایی به راجع اطالعات) نظارت -4

         (.423-424 :1384 تانکارد، سورین،)

 تعریف در ابهام بودن، غیرنظری جهات از خصوص به است، گرفته صورت انتقاداتی خشنودی و استفاده رویکرد یدرباره

 .نیست اطالعات آوری جمع برای راهبردی از بیش چیزی رویکرد، که این و( زنیا مفهوم مثالً) اصلی مفاهیم

 رسانه از مردم چرا که پرسش این از هستند، هاآن تأمین پی در ها رسانه از استفاده طریق از افراد که را نیازهایی اغلب

 نیاز یا اند کرده ایجاد را نیاز ها نهرسا آیا که شود می منجر تردید این به امر این. شود می استنباط ،کنند می استفاده

 سازد؟ می عقالنی را ها رسانه از استفاده

 مشخص رویکرد این لوازم دیگر از برخی خشنودی، و استفاده ینظریه به راجع ایگسترده بحث از گیرینتیجه در

 :از عبارتند که شود می

 ها؛هرسان از استفاده و انگیزش مفاهیم از ترثبات با یاستفاده -1

 شود؛ می داده معین ایرسانه هایپیام به که تفسیرهایی و معانی و شده مطالبه هایخشنودی میان ترنزدیک پیوند -2

 پیامودهای  بررسوی  بورای  کوشوش  و) پرقودرت  هوای رسوانه  تزریقی الگوی با اثرها پژوهش دانستن مادی از اجتناب -3

 ؛(انگیزش و هارسانه از استفاده مختلف الگوهای
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 خشنودی؛ و استفاده نقش از ترپیچیده و ترکلی هایمدل یتوسعه برای منظم کوشش -4

 .اجتماعی هاینظام با نظریه تناسب گرفتن نظر در برای فعلی فردی عمدتاً کانون از رفتن فراتر -5

 اسوت  شوده  شوش کو آن طی و شده انجام 1983 سال به که خشنودی و استفاده مطالعات یدرباره انتقادی مقایسه در

 قورار  انتقواد  موورد  تحلیلوی  مودل  و عملیواتی  تعاریف ابهام. شود مرتبط ارزش انتظار شناختی روان ینظریه با مطالعات

 گردیوده  ذکر شده، عرضه مدل برای نظری توجیه فقدان چنینهم. است شده واقع تردید مورد درونی همسازی و گرفته

 ". کنود نموی  پشوتیبانی  نظوری  بناهوای  زیور  از که طوری به رود،می تردور خیلی نتایج از خشنودی بحث"شده گفته و

 از کوه  را هاییخشنودی توانندنمی شود،می پرسیده باز هایپاسخ با هاییپرسش آنها از که هنگامی پاسخگویان از بعضی

 را نیوازی  فووری  شوود  ئوه ارا هوا گزینه از فهرستی که هنگامی اما نمایند، مشخص آورند،می دست به ها رسانه از استفاده

 مشوابهی  خیلی نیازهای اند،کرده استفاده مختلفی فنون از اغلب که مستقل پژوهشگران این وجود با. کنندمی شناسایی

 کننود، موی  انتخواب  را خاصوی  اطالعوات  چورا  کهاین مورد در را افراد از پرسش فن به اطمینان که اندنموده مشخص را

 .  دهدمی افزایش

 انتقواد  مورد کاری افراط خاطر به را حوزه این پژوهشگران خشنودی، و استفاده هایپژوهش در برجسته ردف کوئیل مک

 مخاطوب  افوراد  ،(اسوتفاده و  معنوی  تولیود،  منشأ،) فرهنگ وشدکمی اکنون خشنودی و استفاده پژوهش. است داده قرار

 و) جامعوه  و( متقابول  پیوندهای و آثار علل، راوانیف نوع،) فردی رفتار ،(مخاطبان جمع در حضور دالیل و صفات هویت،)

 اموا  کنود،  تأکید فرهنگ یعنی هاحوزه از یکی بر تنها حوزه این کندمی توصیه وی. کند مطالعه را( آن در هایرسانه کار

 بوا  معنوادار  یمواجهوه  و هوا انتخواب  بور  توجوه  رویکورد،  ایون  تحت. دهد انجام فرهنگی -تجربی رویکردی با را کار این

 میوان  پیونود  برقوراری  بوه  اسوت  بازگشوتی  کوار  ایون  کوه  کنود موی  اسوتدالل  وی. شودمی متمرکز فرهنگی محصوالت

 هرگوز  که کرد، توصیه هارسانه از استفاده مورد در پژوهش برای خویش فراخوان در کاتز که انسانی علوم و اجتماعی علوم

 متمرکوز  فورد  بور  زیواد  خیلوی  که است این خشنودی و استفاده رویکرد از انتقاد یک. یافت نخواهد تحقق واقعی طور به

 آن در هوا رسوانه  جایگواه  و اجتمواعی  سواختار  و کنود می تکیه نیاز مثل شناختی روان مفاهیم بر رویکرد این. استشده

 و شونودی خ و اسوتفاده  رویکورد  از ترکیبوی  که است ویندال و رابین انتقاد، این به پاسخ یک. گیردمی نادیده را ساختار

 قورار  اجتمواعی  هوای نظام در را افراد وابستگی و استفاده به موسوم نفر دو این مدل. اندکرده مطرحرا  وابستگی ینظریه

 .  گیرد شکل افراد نیازهای کنندمی کمک که هایینظام دهد،می

 مفواهیم  از برخوی  بوا  شود، نبا هدفمند یا سنجیده همیشه است ممکن جمعی ارتباطات با مواجهه که یافته این سرانجام

       جمعوی  ارتبواط  محویط  از اغلوب  موردم  راه رسود می نظر به. گیردمی قرار تعارض در خشنودی و استفاده رویکرد اصلی

 متضومن  جمعوی  ارتبواط  از زیادی بخش که دارد این از نظر حکایت این ."ارادی غیر خودکار" ایگونه به ولی گذردمی

 خیلی است ممکن مردم بیشتر. نامید "عادتی "یا  "آیینی " را آن درستی به توانمی اقعو در و است توجه پایین سطح

 .نباشند عالقمند شخصی هدایت یا نظارت به دارند، عالقه خوشایند و مالیم هایمحرک به که ایاندازه همان به اوقات

 فعوال  مخاطب مفهوم کاربرد که است ادهد نشان تازگی به تلویزیون تماشای مورد در گسترده ایمطالعه مورد همین در

 بوا  و مختلف جمعیتی هایگروه سوی از تلویزیون تماشای مورد در مطالعه این. است کننده گمراه تلویزیون تماشای در

 آرام انفعوالی،  مستمر، طور به را خود تلویزیونی تجارب افراد، که رسید نتیجه این به سال 82 تا 10 سن از پاسخگویانی

 مقایسه در و فیلم تلویزیون که کنندمی استدالل همچنین مؤلفان. کنندمی گزارش اندک نسبتاً تمرکز متضمن و بخش

 توری همسوان  عاطفی و شناختی هایواکنش که دارد احتمال بیشتر دارند، که تصویری ماهیت خاطر به چاپی مطالب با

 نماید بینیپیش خشنودی و ستفادها رویکرد که نیست چیزی یکسان اثرهای. کنند ایجاد مخاطبان در

  (.428-431 :1384سورین، تانگارد، ) 

 اجتماعی یادگیری ینظریه  : 

www.SID.ir

www.SID.ir


Arc
hive

 of
 S

ID

 13 

 ویوژه  بوه  شناسان،روان از گروهی به وسیله بیستم قرن دوم نیمه اویل در اصولی موضوعی با اجتماعی یادگیری ینظریه

 قورار  رفتار تغییر مانند عامل، شدن شرطی بر نظریه نای چه گر. گردید مطرح گسترده الیتیفع و پوشش با بندورا آلبرت

 پیامودهای  بینوی  پویش  و یمعلوول  و علت روابط جوی و جست انگاری، فرضیه نمادسازی، بر آن اصلی بنیادهای اما دارد،

 .است گرایی شناخت و رفتارگرایی از ای آمیزه نظریه این جهت این به. است استوار رفتاری

 جامعوه  افوراد  تنبیه و تشویق راه از که است اجتماعی نظام. کند می ثیرأتانسان  رفتار در شک یب محیط بندورا عقیده به

 ریوزی  پایوه  دوسوویه  جبرگرایوی  بور  انسوان  رفتوار  بنودورا  اصطالح به یعنی، سازد می وادار معینی رفتارهای اجرای به را

 .شود می

 و یادگیری جانشینی، و کاروری یادگیری ادراکی، رچوباچ مانند مواردی به خود اجتماعی یادگیری توضیح برای بندورا

 (.105 :1372 باندورا،) کند می اشاره مشاهده و الگوبرداری یادگیری، در تقلید اهمیت عملکرد،

 

 روش تحقیق:

باشد. در یوک تحقیوق درسوت     جو می و از اندیشه و سرانجام حرکت و جست هر پژوهشی مستلزم داشتن روش، استفاده

تر است موضوع، روش، مخاطب و شرایط و ابزار تحقیوق خوود را معوین نمایود. روش پوژوهش بسوتگی بوه        پژوهشگر به

 موضوع، اهداف پژوهش، فرضیه و امکانات اجرایی آن دارد.

انود   روش تحقیق در این پژوهش پیمایشی است. پیمایش غالباً با تعیین افرادی که نماینده و معرف گروه موورد بررسوی  

هایی باشد کوه   شود. پیمایش باید محدود به مطالعه پرسش شود، آغاز می ؤاالتی که باید از آنها پرسیده)نمونه( و طرح س

ای اطالعات درباره شرایط زنودگی و   ها، عقاید، پاره الواقع مردم قادرند به آنها پاسخ دهند. از این رو مطالعات بر نگرش فی

 .(24 :1386)بیکر،  تمرکزندگرداند، م ین و متمایز میمقوالتی که افراد را مع
 

 آماری: جامعه

       یوک صوفت یوا ویژگوی مشوترک باشوند       شوود کوه در   ای از اشوخاص، اشویاء و ... اطوالق موی     جامعه آماری به مجموعه

باشوند   موی  1389اطات دانشگاه آزاد ورودی دانشجویان ارشد رشته ارتبجامعه آماری این تحقیق شامل  .(170 همان:)

 نفر است.  68که تعداد آنها 

 

 گیری: جامعه نمونه و روش نمونه

باشد و یا  پذیر نیست و یا از نظر مالی، زمانی و انرژی مقرون به صرفه نمیی جامعه آماری یا امکان گاهی مطالعه

پذیر نیست و در بلند مدت نیز نتایج مطالعه ی مذکور در کوتاه مدت امکانی جامعهوضعیت به صورتی است که مطالعه

ای از آن جامعه را انتخاب و مورد مطالعه  توان نمونه ی کل جامعه، میآید. در چنین مواردی، به جای مطالعه کار نمی به

های کل  ویژگی قرار داد. نمونه گروهی از افراد یا اعضای جامعه پژوهش است که معرف آن جامعه بوده و کم و بیش

شماری  گیری تمام  معه آماری در این تحقیق از نمونهکم بودن جابه دلیل  .(171 :1386بیکر، ) جامعه را دارا است

 اند. نفر در دسترس بوده 47که تنها  استفاده شده است

 

 ها: روش های آماری تحلیل داده

در دو سطح آمار توصویفی و اسوتنباطی موورد تجزیوه و      spssروش تجزیه و تحلیل در این پژوهش به وسیله نرم افزار 

هوای آمواری   هوای ویورایش داده  نامه به فایلآوری شده نخست از پرسش های جمعاست. مجموع داده تحلیل قرار گرفته

اساس کدهای موورد نظور جوداول توزیوع فراوانوی هور یوک از متغیرهوا بوه ترتیوب سوؤاالت            شد، سپس، بر انتقال داده

 یم گردید.  ها تنظجداول توزیع فراوانی، درصد و استخراج نمودارهای صوری داده ،نامه پرسش
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 :تحقیق های یافته به اجمالی نگاهی

 توزیع فراوانی پاسخگویان بر حسب تأثیر تلویزیون در یادگیری  نوجوان 1جدول شماره 

 درصد  فراوانی 

 5/25 12 زیاد خیلی

 5/42 20 زیاد

 4/21 10 کم

 6/10 5 کم خیلی

 100 47 جمع

 

اند که تلویزیون  درصد از پاسخگویان اظهار کرده 68نفر معادل  32که توان دریافت که  می 1با توجه به جدول شماره 

درصد  32نفر معادل  15گذار است در صورتی که تعداد ر یادگیری کودکان و نوجوانان اثری دزیاد خیلیتا حد زیاد و 

ر یادگیری ویزیون داعتقاد دارند که تلتوان گفت بیشتر پاسخگویان  پس میاند.  را انتخاب کرده و خیلی کم گزینه کم

 گذار است.کودکان و نوجوانان اثر

 

 توزیع فراوانی پاسخگویان بر حسب تأثیر تلویزیون بر خشونت و پرخاشگری در نوجوانان 2جدول شماره 

 درصد  فراوانی 

 5/25 12 زیاد خیلی

 1/34 16 زیاد

 5/25 12 کم

 9/14 7 کم خیلی

 100 47 جمع

 

درصد از پاسخگویان معتقدند که تلویزیون تا حد  6/59نفر معادل  28توان دریافت که  یم 2با توجه به جدول شماره 

نفر معادل  19گذار باشد در صورتی که تعداد ن خشونت و پرخاشگری نوجوانان اثرتواند بر میزا ی میزیاد خیلیزیاد و 

اعتقاد دارند که یشتر پاسخگویان توان گفت ب می اند. در نتیجه کردهرا انتخاب  و خیلی کم درصد گزینه کم 4/40

 گذار باشد.پرخاشگری نوجوانان اثر تواند بر میزان خشونت و تلویزیون می
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 فرضیه اول:

 .از دیدگاه پاسخگویان تلویزیون بر نوجوانان تأثیر دارد

 
 

 تفاوت فراوانی ها فراوانی مورد انتظار فراوانی مشاهده شده 

 5.7- 15.7 10 خیلی زیاد

 16.3 15.7 32 زیاد

 10.7- 15.7 5 کم

   47 جمع

 

 : نتایج آزمون خی دو 3-4جدول

 سطح معناداری درجه آزادی مقدار آزمون

 000. 2 26.340 خی دو

 

بوا    2 و درجوه آزادی آن برابور   26.340 همان گونه که در جدول فوق مالحظه می شود میزان آماره خوی دو برابور  

 99 است بوا اطمینوان   01/0 به اینکه سطح معناداری محاسبه شده کوچکتر ازاست با توجه  000. سطح معناداری

توان اظهار داشت که پاسخ های ارائه شده از توزیع یکنواختی برخوردار نیست و با در نظر گرفتن اینکه گزینه  درصد می

گویان تلویزیوون بور نوجوانوان    از دیدگاه پاسختوان گفت فرضیه اول مبنی بر اینکه  دارای بیشترین فراوانی بوده می زیاد

 ؛ مورد تایید قرار گرفته است. تأثیر دارد

 

 :دومفرضیه 

 کشاند. کیفیت و جذابیت تلویزیون نوجوانان را به سمت خود می از دیدگاه پاسخگویان
 

 تفاوت فراوانی ها فراوانی مورد انتظار فراوانی مشاهده شده 

زیادخیلی   4 15.3 -12.3 

 11.7 15.3 27 زیاد

 7. 15.3 16 کم

   47 جمع
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 : نتايج آزمون خي دو 4-4جدول

 سطح معناداری درجه آزادی مقدار آزمون

 000. 2 18.826 خی دو

 

بوا   2و درجوه آزادی آن برابور    18.826میزان آمواره خوی دو برابور     همان گونه که در جدول فوق مالحظه می شود

 99است بوا اطمینوان    01/0معناداری محاسبه شده کوچکتر از با توجه به اینکه سطح  است 000.سطح معناداری 

گزینه و با در نظر گرفتن اینکه توان اظهار داشت که پاسخ های ارائه شده از توزیع یکنواختی برخوردار نیست  درصد می

کیفیوت و   ویاناز دیدگاه پاسوخگ مبنی بر اینکه  دومتوان گفت فرضیه  زیاد و خیلی زیاد دارای بیشترین فراوانی بوده می

 ؛ مورد تایید قرار گرفته است. کشاند جذابیت تلویزیون نوجوانان را به سمت خود می

 

 :سومفرضیه 

 تلویزیون در منفعل کردن نوجوانان مؤثر است. از دیدگاه پاسخگویان

. 
 

 فراوانی 

 مشاهده شده

 فراوانی

مورد 

 انتظار

 تفاوت

فراوانی 

 ها

خیلی 

 زیاد

11 15.7 -4.7 

 9.3 15.7 25 زیاد

 4.7- 15.7 11 کم

   47 جمع

 

 : نتايج آزمون خي دو 5-4جدول

 مقدار آزمون
درجه 

 آزادی
سطح 

 معناداری

 015. 2 8.340 خی دو

 

با سطح  2و درجه آزادی آن برابر  8.340میزان آماره خی دو برابر  همان گونه که در جدول فوق مالحظه می شود

درصد  95است با اطمینان  05/0نکه سطح معناداری محاسبه شده کوچکتر از با توجه به ای است 015.معناداری 

توان اظهار داشت که پاسخ های ارائه شده از توزیع یکنواختی برخوردار نیست و با در نظر گرفتن اینکه گزینه زیاد و  می

تلویزیون در  اه پاسخگویاناز دیدگمبنی بر اینکه  سومتوان گفت فرضیه  دارای بیشترین فراوانی بوده می خیلی زیاد

 ؛ مورد تایید قرار گرفته است. منفعل کردن نوجوانان مؤثر است
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 گیری و تحلیل: نتیجه

ر یادگیری کودکان ی دزیاد خیلیاند که تلویزیون تا حد زیاد و  درصد از پاسخگویان اظهار کرده 68نتایج نشان داد که 

درصد از  6/59 همچنیناند.  را انتخاب کرده و خیلی کم گزینه کم درصد 32گذار است در صورتی که و نوجوانان اثر

گذار ن خشونت و پرخاشگری نوجوانان اثرتواند بر میزا ی میزیاد خیلیپاسخگویان معتقدند که تلویزیون تا حد زیاد و 

 اند.  کردهو خیلی کم را انتخاب  درصد گزینه کم 4/40باشد در صورتی که 

ی با تلویزیون رابطه دارند و از زیاد خیلیصد از افراد معتقدند که نوجوانان به میزان زیاد و در 6/66ها  بر طبق بررسی

تواند در پر کردن اوقات فراغت  می تاحدودیدرصد از پاسخگویان اعتقاد دارند که تلویزیون  6/46گیرند،  آن تأثیر می

د که هدفشان از دیدن تلویزیون کسب اطالعات ان درصد از پاسخگویان اظهار کرده 6/46کودکان وسیله مفیدی باشد، 

ی مسائل بزرگساالن را زیاد خیلیدرصد از افراد معتقدند که تلویزیون به میزان زیاد و  6/86و رویدادهای روزانه است و 

ی در فعالیت زیاد خیلیدرصد اعتقاد دارند که تلویزیون به میزان زیاد و  9/69دهند همچنین  به کودکان آموزش می

 .کند میدکان اختالل ایجاد کو

ی در رواج زیاد خیلیدرصد معتقدند که تلویزیون به میزان زیاد و  6/66ها مشخص شد که  در ادامه بررسی

درصد از پاسخگویان معتقدند که پر کردن اوقات فراغت یکی از  3/63گرایی در کودکان و نوجوانان نقش دارد،  مصرف

درصد از افراد اعتقاد دارند که مقابله کردن با  40رد توجه نوجوانان است، کارکردهای مثبت تلویزیون است که مو

درصد نیز گزینه گاهی اوقات را برای این مورد  40گذار است و ار نوجوانان تأثیرکارکردهای منفی تلویزیون بر رفت

 اند. انتخاب کرده

ی در انتخاب شغل زیاد خیلیویزیون تا حد زیاد و اند که تل درصد از پاسخگویان اظهار کرده 8/46ها نشان داد که  یافته 

 نوجوانان تأثیر دارد. 

 ها نشان داد که بیشتر پاسخگویان اعتقاد دارند که: نتایج بررسی

 .تلویزیون بر نوجوانان تأثیر دارد

 گذار است.ر یادگیری کودکان و نوجوانان اثرتلویزیون د

 گذار باشد.وجوانان اثرپرخاشگری ن تواند بر میزان خشونت و تلویزیون می

 توانند با کارکردهای منفی تلویزیون مقابله کنند،  والدین چندان نمی

 . گیرند میی با تلویزیون رابطه دارند و از آن تأثیر زیاد خیلینوجوانان به میزان زیاد و 

 در پر کردن اوقات فراغت کودکان وسیله مفیدی باشد.  تواند می تاحدودیتلویزیون 

 کند.  دهند، تلویزیون در فعالیت کودکان اختالل ایجاد می مسائل بزرگساالن را به کودکان آموزش میتلویزیون 

 گرایی در کودکان و نوجوانان نقش دارد،  تلویزیون در رواج مصرف

 پر کردن اوقات فراغت یکی از کارکردهای مثبت تلویزیون است که مورد توجه نوجوانان است، 

  کشاند کیفیت و جذابیت تلویزیون نوجوانان را به سمت خود میو  تأثیر داردتلویزیون بر نوجوانان 

 .تلویزیون در منفعل کردن نوجوانان مؤثر است
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Abstract 

This research aims to study "the role of television in the behavior modification of the 

youth". For this purpose, the survey method has been applied for this research and the 

data required for analysis have been collected using questionnaire. The collected data 

have been analyzed using descriptive and inferential tables of SPSS program. The 

statistical population of this research includes the total 68 students of the master's 

program of communication science of the Islamic Azad University, who admitted to the 

university in 2010.  Due to the small size of the statistical population, census-sampling 

method has been used.  

The results of this research show that parents cannot confront the negative impacts of 

television. Young people are largely attached to and affected by television. Television 

can be to some extent as an appropriate means for children's spare time. It teaches them 

adult's issues. It may disrupt children's activities. Television may cause young 

generation to become interested in consumerism. Spending spare time is one of positive 

functions of television that attracts the youth. The quality and attraction of television 

can absorb young people. Television is effective in the learning of children and young 

people. It can also cause violation and aggressiveness of the youth. It is moreover 

effective in the selection of job by them, and it may make them to feel embarrassed.  

 

 Keywords: Television, Positive functions of television, Television and Children. 
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