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  هاي فرهنگي از طريق هاي ارتباطي جهت حفظ ارزش شناخت تكنيك
   شبكه يك سيما–سريالهاي خانوادگي تلويزيون 

  
  

  2كبر فرهنگيا علي ،*1ليال نيرومند

  عضو هيأت علمي و معاون آموزشي دانشگاه آزاد واحد تهران شرق، دانش آموخته  - 1
 تحقيقاتعلوم دانشگاه آزاد اسالمي واحد      
  دانشگاه تهران،  دانشكده مديريت،معاونت پژوهشي استاد گروه مديريت و - 2

  
  چكيده 

توان مورد بررسي قرار داد و درباره  يدگاه اجرايي يا نوشتاري ميفرايند نمايش را به اعتبار نحوه نگرش بدان، از دو د
 بيشتر ،آنچه از پي خواهد آمد. هاي گوناگون و عوامل مختلف هر يك، جداگانه به تفحص و تتبع پرداخت جنبه

اي،  هاي صحنه متون نمايشي است كه صرف نظر از اشراف بر متن نمايشه دهند  تأملي در باب عناصر تشكيل
درباره . ها همچون سينما، تلويزيون و راديو نيز باشد تواند ناظر بر متون نمايشي در ساير رسانه  اساسي آن مياصول

مندان بايد گفت؛  ثمربخش بودن اصولي كه عنوان خواهد شد يا كارآيي نداشتن آنها در ياري دادن به عالقه
ه اي تحليلي كه در نحو ه ي نكند، به دليل شيوفراگرفتن اين اصول حتي اگر ايشان را در خلق اثري نمايشي يار

در همين . اند موثر خواهد بود ده گمان در رفع معايب آثاري كه به وجود آور مطالب آن به كار رفته است، بي ارايه
نويسي، الزاماً منجر به خلق آثار  خصوص الزم است خاطرنشان شود كه صرف به كار گرفتن اصول و قوانين درام

تواند از نظر تكنيكي شرايطي فراهم آورد كه اثر نوشته  رعايت اين اصول، تنها مي. ارزش نخواهد شد نمايشي با
ضمن جلب توجه  اينكه .شده قادر باشد بر پاي خود بايستد و از نظر ظاهر، توجه تماشاگر را به خود جلب كند

نيز داراي اهميت بسزايي   بيفزايديو چه مطالبي بايد به او داده شود كه بر عمق بينش و صحت قضاوت ،تماشاگر
هاي فرهنگي و اجتماعي را به  اندركاران توليد قادر خواهند بود ارزش دست ها، باشد يعني از طريق متن سريال مي

  .ندشنموده و در حفظ ارزش هاي فرهنگي جامعه كوشا با مخاطبان خود ارايه
  

  .هاي فرهنگي، تغيير رفتار و نگرش ، ارزشهاي ارتباطي عوامل و ساختار نمايش، تكنيك: واژگان كليد
  

  مقدمه - 1
 با آغازين، نقطه از زيرا دارد، رو پيش را دشواري مسير نمايش
 و بوده رو به رو مختلفي عقايد و نگرشها رسوم، و آداب ها، فرهنگ

 و بگذارد سر پشت بايد را بسياري هاي نشيب و فراز اجرا، مرحله تا
هاي نمايش و   در جستجوي ريشه.ددگر روبرو مختلفي تحوالت با

گمان نيازمند آنيم كه به رغم شناخت كلي و  تفكيك عوامل آن، بي
  را از آنتعريفي نسبي كه از لفظ نمايش داريم، يدرك متعارف

حليل موارد مختلف ت تا بر بنياد آن به تجزيه و ؛ آوريمبدست
م و تاثير بپردازيم و مقام هر جزء را در ارتباط با ساير اجزا بسنجي

  . مشخص كنيم رامتقابل آنها بر يكديگر
ارسطو تراژدي را مشتمل بر شش جزء، داستان، اخالق، 

داند و آن را چنين تعريف  آرايي و آواز مي گفتار، فكر، صحنه
تراژدي عبارت است از تقليد يك عمل جدي و كامل كه «: كند مي

اي  داراي طول معيني باشد، سخن در هر قسمت آن به وسيله

روايت نباشد و در صحنه صورت   بهمطبوع و دلنشين گردد، تقليد
نمايش به عمل درآيد و وقايع بايد حس رحم و ترس را برانگيزد 

  .]31ص،1[ اين عواطف را موجب گردده تا تزكي
هنرمند با خلق يك اثر هنري جديد موجبات شگفتي 

ص هاي نامشخ احساسات و تصورات مبهمي را كه مردم از واقعيت
آورد و به   فراهم مي؛كنند در اعماق قلب و روح خود احساس مي

 يعني تجسم ، تا از اين طريق،دهد آنها شكلي قطعي و مشخص مي
 در  دادن و عينيت بخشيدن و بيروني كردن اين تصورات كه ريشه

 به تزكيه و پااليششان بپردازد و ؛اعماق وجود ايشان دوانده است
  .آنها آزاد سازده هندآزارده روحشان را از سيطر

هيچ فعلي از او صادر . باشند مياعمال آدمي مبتني بر انگيزه 
تأثير نيرويي معين و متوجه هدفي خاص   شود مگر آنكه تحت نمي

براي . كند باشد و همين خواست و هدف مسير او را روشن مي
 amoozeshh@yahoo.com                   :ه مسؤول مقالهنويسند *
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 تماشاگر، تمهيداتي بايد به كار بست  گونه تغيير در نگرش ايجاد هر
ه عاملي كه اين تمهيدات را در سين. مورد نظر حاصل شوده يجتا نت

در جهت رسيدن به . دارد داستان يا متن نمايش است خود نگه مي
بيني  نويس براساس بينش و جهان هدف اصلي نمايش، نمايشنامه

به عنوان  و دهد اش تشخيص مي هايي را در جامعه خود، نارسايي
هايي كه ناشي از رفتاري   يي ارساپردازد؛ ن  ميهاموضوع نمايش به آن

نادرست است و با تغيير يا قطع اين رفتار، اميد از ميان برخاستن 
درجوامع امروز، همچنين بايدخاطرنشان گردد كه . وجود داردآن نيز 
ترين امكانات و  تواند بهترين و مطمئن  تنها موقعي مي،انسان

معلومات و  آورد كه داراي بدستوسايل را براي زندگي گروهي 
. هاي صحيح و افكار و عقايد سالم باشد مشي اطالعات كافي، خط

اي  نيازهاي تازه زندگي در جامعه نوين،ه انسان معاصر براي ادام
پيدا كرده و ناچار است خود را با شرايط جديد زمان خويش منطبق 

رسانه تلويزيون با توجه به اهميت آن  در اين مسير سخت،. سازد
. كند  تواند او را ياري ها مي  بيشتر از ساير رسانه،وزيدر زندگي امر

تواند اين  هاي خانوادگي مي بنابراين دقت در توليد و ساخت سريال
با توجه به اهميت عوامل و . كندرسانه را در اجراي رسالتش ياري 

هاي ارتباطي مناسب در  ساختار نمايش و به كار گيري تكنيك
در اين ؛ هاي فرهنگي  حفظ ارزشهاي خانوادگي به منظور سريال

بيننده  هاي خانوادگي ايراني پر مقاله به تحليل محتواي سريال
  .پرداخته شده است

  
  جمعي  ها و وظايف وسايل ارتباط رسالت
آيد، بايد داراي كاركردهايي   كه در متن جامعه پديد مييهر سازمان

همانند در خدمت جمع و جامعه باشد و چنان تنظيم گردد كه بتواند 
 و ابه صورتي هماهنگ، خدمات خود را به جامعه كه منش  يك تن،

  .]69ص،2[ عرضه دارد ؛موجد آن است
مراقبت از محيط و ايجاد همبستگي  نظير  وظايفي1 السول

بين اجزاي گوناگون جامعه را، در پاسخ به محيطي كه در آن انتقال 
 ه عنوان ب؛گيرد ميراث فرهنگي از نسلي به نسل ديگر صورت مي

 ،3[ كند  ارتباطات جمعي تلقي مي وسايلهاي اصلي وظيفه
  .]118ص

 نيز به عنوان پيشگامان پژوهش در 2مرتن و الزارسفلد
ها  رسانهارتباط جمعي و آثار و كاركردهاي آن، بر اين اعتقادند كه وسايل 

  : هايي به قرار زير هستند داراي نقش
  )تماعيحمايت از هنجارهاي اج(اخالقي ه وظيف. 1
  امكان اعطاي پايگاه اجتماعي . 2

                                                                        
1 - Lasswell 
2 - Merton and Lazarsfeld 

 . ]116ص،4[برخي وظايف نامطلوب . 3
هاي وسيع انساني به  افزون گروه كلي نياز روزطور   به

استفاده از وسايل ارتباطي براي اين وسايل، وظايف اجتماعي 
راهنمايي و رهبري پديد  تفريحي، زشي، آمومتعددي از جمله

  .]59،ص5[ اند آورده
  ؛خوبي به وظايف خود عمل نمايد نه قادر باشد بهاگر رسا

 .ها و اهدافش موفق بوده است توان نتيجه گرفت كه در رسالت مي
آموزش و تربيت است كه از  ترين وظايف تلويزيون، يكي از مهم

طريق انتقال فرهنگ يك جامعه از نسلي به نسل ديگر به اين 
 هاي يد سريالتلويزيون با ساخت و توله رسان .پردازد مهم مي

هاي مخاطبان  و نگرش سازماني موثر در پرورش افكار، ايراني
 تا ؛گيري از تكنيك هاي ارتباطي مناسب بهره است كه با تلويزيون

اما بايد . ها را به هم نزديك كند تواند ادراكات انسان حدودي مي
اثرگذاري  هاي بسيار زياد بين افراد، اشاره كرد كه به واسطه تفاوت

لذا بر اساس پنج طرح . هايشان نيز متفاوت خواهد بود گرشبر ن
اجتماعي  انگيزشي، شناختي، محرك و پاسخ، :سازي شامل متقاعد

گذاري بر  هاي ارتباطي در خصوص تاثير تكنيكه  كلي؛و شخصيتي
 محتواي ،هاي مذكور بندي شده و بر اساس طرح مخاطبان طبقه

اي مورد بررسي   مقوله با توجه به تكنيك،خانوادگي  هاي سريال
  . قرار گرفته شده است

ي از اجزاي ي به عنوان جز،ديرزماني است كه تلويزيون
 ي ثر از اعضاي خانوادهومحيطي و عضوي فعال و بسيار م زيست

زمين حتي جايگزين پدران و  انساني درآمده است و در مغرب
مادران شده است و همه در اوقات فراغت به تماشاي محصوالت 

 پخش اين محصوالت همچنان تحت و توليد ؛نشينند نه ميرسا
با تحوالت  .حاكميت نخبگان نظام اقتصادي و اجتماعي است
ها رخ داده،  شگرف و سريعي كه در شكل و شيوه فعاليت رسانه

هاي آنها در قبال  ها و واكنش شناخت مخاطبان و كنشه مقول
 ،پژوهشدر اين .  اهميت درخور توجهي يافته است،ها رسانه
هاي  هاي ارتباطي در خصوص ارزش تكنيكه سازي به وسيل متقاعد

اندركاران توليد   كه الزم است دست؛باشد نظر مي مد فرهنگي جامعه
  .ها به اين مهم توجه نمايند سريال

  
  پرسش آغازين - 2

هاي ارتباطي با توجه به ظرفيت، قابليت و كاربرد آن  آيا از تكنيك
هاي فرهنگي  نوادگي، در حفظ ارزشهاي خا در ساخت سريال

  شود؟ به خوبي بهره گرفته مي) خانواده و روابط حاكم بر آن(
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  اهداف پژوهش - 3
با استفاده از نتايج اين پژوهش، قادر خواهيم بود به طراحي الگوي 

هاي خانوادگي براساس  مناسب براي ساخت و توليد سريال
توانيم سهم زيادي  مي وسيله  بدين. هاي مناسب دست يابيم تكنيك

ترين واحد اجتماعي  در پرورش و تربيت خانواده؛ يعني كوچك
  .داشته باشيم

 توانيم با توجه به اهميت تلويزيون درجذب مخاطبان، مي
مؤثر وظايف آموزشي، تفريحي، خبري و انتقال ميراث طور  به

فرهنگي از نسلي به نسل ديگر را به وسيله اين رسانه به مخاطبان 
ل كنيم و به اين مهم دست يابيم كه خانواده و روابط اجتماعي منتق

 لذا توليدكنندگان .مبتني بر آن، از اهميت بااليي برخوردارند
هاي ارتباطي توجه  ها بايد بيشتر به كاربرد تكنيك گونه سريال اين
  .كنند

 
  هاي پژوهش پرسش - 4

هاي زير مورد بررسي قرار  در راستاي اهداف پژوهش، پرسش
  :واهد گرفتخ

هاي خانوادگي در انتخاب  اندركاران توليد سريال  آيا دست○
موضوعات اجتماعي مناسب كه به نوعي دغدغه خاطر مخاطبان 

اند در تغيير نگرش  اند و تا چه ميزان توانسته است، موفق بوده
ها با  مخاطبان نفوذ داشته باشند و ميزان انطباق موضوعات سريال

  ره جامعه چقدر است؟مشكالت و مسايل روزم
هاي ارتباطي  هاي خانوادگي با توجه به تكنيك  آيا سريال○

  شوند و ميزان انطباق آنها چقدر است؟ تهيه و توليد مي
هاي خانوادگي  سرياله  تا چه ميزان رسانه تلويزيون با اراي○

در كاركرد آموزشي خود موفق بوده و توانسته است به حفظ 
  دگي و روابط مبتني بر آن كمك كند؟هاي فرهنگي و خانوا ارزش

در اين پژوهش كه از جمله تحقيقات كيفي است؛ محقق 
رود و در ميدان تحقيق  گيرد بلكه به ميدان مي ابتدا موضع نمي

همچنين الزم به توضيح است كه بيان . كند سازي مي فرضيه
بنابراين اين پژوهش به جاي فرضيه .  نياز به آزمون ندارد،واقعيت
  باشد االت تحقيق ميو سداراي

  
  چارچوب نظري پژوهش - 5

چارچوب نظري پژوهش به پنج بخش با موضوعات زير تقسيم 
  :شود مي

  
  ها نظريه و تكنيك اهميت رسانه، :بخش اول

 هاي اثرگذاري بر مختصر نظريهطور   به است در اينجا الزم

مخاطب كه  جادويي هگلوله نظريدر آغاز، : مخاطبان را شرح دهيم
ه  بر هم،هاي ارتباط جمعي پيام وگيرد  در نظر ميمنفعل ا ر

 اثرهاي قوي و كم و؛ گيرند مخاطبان كه در معرض آنها قرار مي
عملكرد وسايل  كه  محدودتتاثيراه نظريدوم . بيش يكسان دارند

اي از عوامل و تاثيرات ميانجي بستگي دارد   به رشته،ارتباط جمعي
  .]387-389 صص ،6[

ها را محدود در نظر   تاثير اجتماعي رسانه،كاشتيه نظر
 يها  براي رسانه،مارپيچ سكوته نظري ]163ص،7[. گيرد مي

 قايل ،ها  ساير نظريهبه تري نسبتقدرت تاثيرگذاري بيش، همگاني
ها  ، رسانهسازي برجستهه نظري و بايد افزود كه ]66ص،8[ .است

 ،را كه عامهاتي موضوع و  بر عامه تاثير بگذارندسازد كه راقادر مي
ه جامعه نظري ] 149ص،9[ .نمايندتعيين ؛ كنند راجع به آنها فكرمي

 شود ترين منبع محسوب مي  ارزشمند، اطالعاتنآدر   كه اطالعاتي،
كند   به اين مهم اشاره مي،شكاف آگاهيه ريظو ن. ]116ص،10[

 ،هاي اجتماعي مختلف  ميان افراد گروه،كه وسايل ارتباط جمعي
 براي  را رويكردي،وابستگيه  نظري،نهايت  در.كند جاد ميشكاف اي

عرضه ها؛   رسانهمحدود و قدرتمند  ي اثرهاي ها    آشتي نظريه
هاي ارتباطي كه از طريق آن  ها و تاكتيك همچنين نظريه. كند مي

بر ؛ در اين پژوهش فرستنده قادر خواهد بود بر مخاطب نفوذ نمايد
تقسيم شده و  به شرح زير ،ها نگرشگذاري بر  اساس پنج طرح اثر

  :ها به كار گرفته شده است جهت ارزيابي محتواي نمايشي سريال
  طرح محرك و پاسخ )الف
  طرح شناختي )ب
  طرح انگيزشي )ج
  طرح اجتماعي )د
  . ]85 - 150صص  ،11[ طرح شخصيتي )ـه
  

  هاي يادگيري و تغيير نگرش نظريه :بخش دوم
انساني از طريق يادگيري ه اي پيچيدرفتارهه هم :فرايند يادگيري

بيني يا  پيش بخواهيم رفتار فرد را توجيه، اگر. شود  ميحاصل
 بايد بدانيم كه فرايند يادگيري چگونه تكوين يافته ،كنترل نماييم

 يعني رفتاري كه يك ؛رفتار تابع نتايج است ]129ص،12[. است
اي  تيجهرفتاري كه ن و شود در پي دارد تكرار مي نتيجه مطلوب

بندورا عقل را  ]25ص،13[. شود نامطلوب در پي دارد تكرار نمي
شناسد و يادگيري را از طريق انديشه و تعقل  منبع اصلي دانش مي

 يابد، بهبوددر نهايت اگر نتيجه كار ما  ]129،ص 14[. داند ميسر مي
دهيم تا همان كاري را بكنيم كه ديگران  ميمي يرفتار خود تغيير دا در

  .]35،ص15[ اند هدن موفق بودر آ
تواند داراي اهميت زيادي  هاي افراد مي آگاه بودن از نگرش

توانيم رفتار آنان را  هاي مردم را بدانيم مي اگر نگرش؛ باشد
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  .]7،ص16[بيني كنيم و بر رفتار آنان كنترل داشته باشيم  پيش
  

  خانواده و ساختار حاكم بر آن  : بخش سوم
  اجتماعي است ترين واحد حيات طبيعي و خانواده اولين و مهم

 توجه به دو ،در شناخت فرهنگ خانواده و فرد. ]130ص،17[
   : ضرورت تام دارد،عامل

  ساخت خانواده)الف
  .]212 - 216 صص ،18[ اجتماعي خانوادهه طبق ) ب
چنين بايد اشاره كرد كه والدين در فرزندان خود بذرهاي  هم

و   تا به موازات آن رشد كنندكنند احساسي و ذهني را كشت مي
 والدين مسموم در اين خصوص بر روي فرزندان خود اثرات منفي

هايي از اين پژوهش به بحث هرم  و پاراگراف .گذارند مي باقي
بايد اشاره . ، اختصاص يافته استخانوادهها به  قدرت و انواع نگرش
سوي نزديكي دو جنس و رفع تبعيض پيش   نمود كه جامعه به

؛ شود نمي ناميده ...)ضعيفه و( هاي ركيك ديگر زن با واژه. رود مي
 ،19[ كنند ها از داشتن فرزند دختر احساس حقارت نمي خانواده

بيش از همه بر خانواده  چنين گرايش زن به اشتغال، هم. ]101ص
به . سازد نهد و روابط زن و شوهر و فرزندان را دگرگون مي اثر مي
وي شده است و ه ن جانشين جهيزيكار ز ژان داريك،ه عقيد

 در گزينش همسر فراهم ساخته ي رامعيارهاي تازه و بسيار مهم
  .]167 - 171صص  ،20[ است

  
  عوامل و ساختار نمايش  :بخش چهارم
  عوامل نمايش

بازي  اي براي معرفي شخص  وسيله، داستان:بازي شخص. 1
بازي  اشخاص. بازي، مظروف داستان، ظرف است و شخص. است

 استحكام، منطق، گيرايي، عمق و در نهايت ؛خوب، به داستان
  .دهند معني مي

دار سنت باشكوه  رقص است و ميراثه حركت، ادام: حركت.2
  .مراسمي آييني

آن بين دو يا چند شخص بازي منجر ه  كالم كه مبادل:مكالمه.3
. آيد  ميبدسترفتن الفاظ گشود از در كنار هم قرار  به مكالمه مي

  . دهد  كلمه، پايه و اساس آن را تشكيل ميلفظ يا
 ساختار :نمايش نمايشي يا عناصر كيفيساختار .4

 پردازد؛ مي تركيب عوامل شخص بازي، عمل و بيان به ،نمايشي
يعني اين عوامل در چه شرايطي بايد قرار گيرند، چه روابطي بايد 

 ر باشندبين آنها برقرار شود يا در نهايت از چه كيفيتي بايد برخوردا
  .]14 - 15،صص21[

  

اقناعي و  ارتباطي،، هاي آموزشي تكنيك :بخش پنجم
  تبليغي

هاي ارتباطي مناسب قادر نخواهيم بود به  بدون تكنيك
 از آنجا كه متقاعدسازي مخاطبان .متقاعدسازي مخاطب بپردازيم

از اهميت زيادي برخوردار است، محققان و پژوهشگران مختلفي به 
 را به كار خاصيهاي كليدي  اند و در اين زمينه واژه  هاين امر پرداخت

   .برند مي
هاي   مترادف با تكنيك،هاي ارتباطي در اين تحقيق، تكنيك

  . آموزشي، اقناعي و تبليغي در نظر گرفته شده است
هاي ارزشي سنتي را عموماً آموزش  ش هر نوع انتقال نگر

  .]192 -193صص  ،22[گويند 
تر  اوري ارتباطي و به تبع آن وسيعامروزه با گسترش فن

هاي دنياي   رسانه دارند؛شدن وقايعي كه مخاطبان تشنه به آن نياز
اي هستند كه در  معاصر هر يك به تنهايي داراي ترمينولوژي

هاي آنها   مسير پيامه كنند جريان ساخت و انتقال واقعيت، تعيين
 امر  ابزاري براي تحقق اين،هاي ارتباطي شود و تكنيك مي
  .]1،ص23[ باشند مي

هاي تبليغاتي به  هاي گروهي و دستگاه   بودن رسانه مجهز
 در راه  تادهد  به آنها امكان مي،موثر و كارآمد،  هاي قوي تكنيك

تشكيل، هدايت و نيز به اسارت كشيدن افكار عمومي فعاليت كنند 
  .]15ص،24[

 اقناع چه تمايل به قانع كردن و همچنين بايد اضافه نمود اگر
شدن از سوي ديگران در ميان افراد متفاوت است، طبيعت و شأن 

 گاه در مقام ، حداقل كهسازد ما را ملزم مي از هر يك، بشر
 . بنابراين عالقه به اقناع امري عام است.كننده قرار گيريم قانع

هاي ارتباطي مترادف با  در اين تحقيق، تكنيك ]1-2صص ،25[
  .ي و تبليغي در نظر گرفته شده استهاي آموزشي، اقناع تكنيك

  وش پژوهشر - 6
 است؛ شده گرفته بهره محتوا تحليل روش از پژوهش اين در

 براي عيني و منظمصورت   بهكه است پژوهشي محتوا تحليل
. شود مي برده كار به ارتباطات آشكار محتواي مقداري توصيف
 پسس و درست مقوالت داشتن به وابسته ،محتوا تحليل موفقيت

  .]275 - 284 ،صص26[ واحدهاست
  :ها بايد با رعايت چند اصل صورت گيرد اين تعيين مقوله بنابر

  فراگير بودن . 1
  طرد متقابل . 2
  .]285 - 301 ، صص27[همگني . 3
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  واحدهاي تحليل - 7
   :در اين پژوهش از دو واحد تحليل استفاده شده است

هاي ارتباطي و به  كبه منظور بررسي تكني: واحد تحليل صحنه. 1
هاي خانوادگي ايراني  هاي سريال كارگيري آن از سوي شخصيت

هاي  براي حفظ ارزش(در قالب خانواده و روابط حاكم بر آن 
  . به عنوان واحد تحليل انتخاب شده است» صحنه «؛)فرهنگي

ترين واحد كامل سريال و به معني   كوچك،1صحنه
 است كه در يك محل 2اي از نماها يا گاهي يك نما سلسله

  .]52ص،28[دهد  گذرد و يك واقعه را تشكيل مي مي
ها از نظر پرداختن به موضوعات  سريال: واحد تحليل قسمت. 2

 وضعيت استاندارد شده نمايشي، مورد 36مختلف با توجه به 
هاي مربوط به ساختار خانواده و  گيرند و به مقوله بررسي قرار مي

  . شود  پرداخته ميهاي اصلي هاي شخصيت مشخصه
  
  تكنيك پژوهش - 8

اي بهره گرفته  در اين پژوهش از پرسشنامه معكوس و از تكنيك مقوله
تحقيق  خوانند كه در اين رو اين پرسشنامه را معكوس مي از آن. است شده

ها آماده است و صرفاً بايد تحليل  هاي ديگر، كل داده برخالف پژوهش
با آن   اي است كه پرسشنامهه  تهي،ققمحه در تحليل محتوا، وظيف. شوند
  .]299-300،صص29[هاي موجود شناسايي و تحليل شوند  داده
 
  واحد ثبت و شمارش - 9

در اين پژوهش، شخصيت به عنوان واحد ثبت و شمارش 
ها و  انتخاب شده است كه بر اساس روابط حاكم بين شخصيت

  .گيرد مكالمه و گفتگوي بين آنها مورد بررسي قرار مي
  

  مورد بررسيه آماري و نمونه جامع -  10
ايراني ه هاي خانوادگي پربينند  سريال،آماري اين پژوهشه جامع

به مدت شش ماه از  1385 است كه از فروردين تا شهريورماه سال
هاي   به دليل انتخاب تمام سريال.تلويزيون پخش شده است

مورد ه نآماري با نموه جامع شده در زمان مذكور،  پخشه پربينند
  :از   عباتندي مورد بررسيها سريال .بررسي يكسان است

  روح مهربان  - 1
  عكاسخانه  - 2
  اولين شب آرامش - 3
  نرگس - 4
  زندگي به شرط خنده - 5

                                                                        
1 - Sence  
2 - Shot  

   سنجش ضريب قابليت اعتماد -  11
ضريب قابليت اعتماد به منظور آگاهي از ميزان دقت ه محاسب

هاي پژوهش   عملياتي مقولهكدگذاران و جامع و مانع بودن تعاريف
 در پژوهش علمي ضروري است ، رعايت اصل عينيت،و در نتيجه

ضريب قابليت ه  در اين پژوهش به منظور محاسب.]25ص،30[
  .ستاستفاده شده ا» ويليام اسكات«اعتماد از فرمول 

  
  تجزيه و تحليل اطالعات -  12

افزار  ده از نرمها پس از ورود به رايانه با استفا  داده،در اين پژوهش
   .اند  پردازش شدهspssآماري 

  
  پنج طرح تغيير نگرش و رفتار  -  13

هاي خانوادگي در  با توجه به اينكه در اين تحقيق مقايسه سريال
ها  هاي مختلف مورد نظر نبوده است؛ بنابراين كليه سريال شبكه

 ارايه ليذبراساس پنج طرح تغيير نگرش و رفتار در جدول 
  :گردد مي

شود؛ طرح محرك   مالحظه ميذيلطور كه در جدول  همان
هاي خانوادگي تلويزيون، بيشترين استفاده را  و پاسخ در سريال

محرك و پاسخ كه يك مدل ساده تاثيرگذاري بر  در طرح. دارد
نگرش و رفتار مخاطب است؛ نياز چنداني به اطالعات درباره 

. ش را ناديده گرفتتوان پادا  ميمخاطبي خاص وجود ندارد و عمالً
رسد  نمينظر  بهنيازي به داشتن اطالعات درباره مخاطب، ضروري 

و عوامل برانگيختن وجود ندارد و عمالً در ارتباطات، تأكيد را 
  .هايي گذارد كه از آنها استفاده شده است توان بر محرك مي

گيرند كه هر پيام  در اين طرح، مخاطب را منفعل در نظر مي
. پذيرد شود؛ بدون كم و كاست مي  براي او صادر مياي كه يكسويه

هاي خانوادگي جهت انتقال پيام بين فرستنده و  متاسفانه در سريال
  .گيرنده، بيشتر از اين طرح استفاده شده است

 

پنج طرح تغيير   رديف
درصد   فراواني  نگرش و رفتار

  فراواني
  45/30  7708  طرح محرك و پاسخ   1
  26/ 72  6768  طرح شناختي   2
  01/8  2031  طرح انگيزشي   3
  40/7  1875  طرح اجتماعي   4
  42/27  6945  طرح شخصيتي   5

  100  25327  جمع
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  گيري  نتيجه -  14
باتوجه به مطالعه ادبيات و جوانب امر و مشاهدات )الف

  تحقيق
ويزيون پخش ه تل كه از رسان،هاي خانوادگي درصد سريال 1/63 - 

كشاند كه از پايگاه اقتصادي  اي را به تصوير مي ادهشده است؛ خانو
طبقاتي ه  با توجه به هرم فاصل.و اجتماعي بااليي برخوردار است
پايين و متوسط آن قرار دارند؛ آيا ه كه اكثريت مردم جامعه در طبق

الگوي واقعي ه به تصوير كشيده شده توسط رسانه، نشانه خانواد
بايد خود و  نكه مردم دايماًيك خانواده ايراني است و يا اي

شان را با اين الگو مقايسه كنند؟ جالب است بدانيم كه اكثر  خانواده
 به ،ها شده در سريال  هاي متمول به نمايش گذاشته خانواده
  .پردازند هاي تجارت نامشروع و قاچاق مواد مخدر مي شغل

پدرمحوري صورت   به صد هرم قدرت در خانواده در8/50 - 
تحت عنوان تفاهم و شايسته  ي گاهي اوقات شعارهايياست؛ ول

تلويزيون قصد ه  بنابراين اگر رسان.رسد محوري به گوش مي
ها به سمت تفاهم محوري را دارد؛ چرا بيشتر در   آموزش خانواده
هاي اصلي سريال، پدرمحوري را به تصوير  انعكاس خانواده

  .؟كشد مي
يده شده در هاي به تصوير كش درصد خانواده 9/36 - 
هاي مسموم و از نوع والدين عصبي،    از جمله خانواده،تلويزيون

كه از دو بعد مورد بررسي قرار . كننده است پرخاشگر و گمراه
شود كه نقش خانواده را در  گيرند؛ اوالً به بيننده القا مي مي

هاي فردي و جمعي دخالت ندهد، زيرا والدين مسموم  گيري تصميم
 از طرفي نمايش .راه حل مناسب بپردازند هارايتوانند به  نمي
تواند الگوي مناسبي براي بيننده باشد زيرا  ها نمي خانوادهگونه  اين
  دايماً،دهند  مجال صحبت كردن به كسي را نمي،والدينگونه  اين

عصباني و ناراحت هستند و با كوچكترين اظهار نظر توسط 
نه دارند كه معموالً پس شوند، رفتار پرخاشگرا فرزندان عصباني مي

نفس و  به شوند و فرزنداني بدون اعتماد از پرخاش پشيمان مي

  .دهند  تحويل جامعه مي رامنزوي
 يعني ،ها فراواني درصد 45/30 حاصله اطالعات طبق -
 نگرش تغيير جهت شده گرفته كار به ارتباطي هاي تكنيك

 طرح به درصد 42/27 پاسخ، و محرك طرح به مخاطبان،
 در ديگر طرح دو و ،شناختي طرح به درصد72/26 صيتي،شخ

 شود، مي مالحظه طوركه همان. قراردارند سطح ترين پايين
 مخاطب نگرش و رفتار در بتوانند اينكه  براي توليد اندركاران دست
 اين كه اند گرفته بهره پاسخ و محرك ازطرح كنند؛ ايجاد تغيير
 ها، سريال توليد ندركارانا دست. است ابتدايي و قديمي بسيار طرح
 شرايط به توجه با يك هر از و نمايند توجه ها طرح ساير به بايد
   .بگيرند بهره

خصوص   در،اعمال قدرت در خانوادهه درصد نحو 5/41 - 
 براساس تنبيه و تحميل ،پذيري و انتقال ميراث فرهنگي جامعه

ع  به گفتگو و امتنا،درصد 2/29تنها  بوده است و متاسفانه
هايي به  ها معموالً خانواده  يعني در سريال؛اختصاص يافته است

 ها ارزشد كه در خصوص يادگيري و انتقال نشو تصوير كشيده مي
نها را با تنبيه و آ بيشتر از آنكه به گفتگو بپردازند، ،به فرزندشان

يز به همين روش نكنند زيرا خود  تحميل مجبور به پذيرش مي
  .اند پذير شده جامعه

نسلي مالحظه  درصد تنزل كيفي در ارتباط بين 5/61 - 
 اجتماعي، عقيدتي، مذهبي شكاف فرهنگي،ه دهند اين نشان. شود مي
 به دليل زندگي .باشد  جديد و نسل قديم مي سياسي بين نسلو 

ها ساعات  ماشيني و افزايش نقش وسايل ارتباط جمعي، خانواده
ها بين آنها باقي  تيجه تعارضپردازند و در ن كمتري را به مباحثه مي

  .شود ماند و اين شكاف روز به روز بيشتر مي مي
تلويزيون به تصوير كشيده  رسانه هايي كه از طريق خانواده

 57اين ميزان كه كنند   با يكديگر با خشونت رفتار مياند، شده
كلمات  شود و آغاز مي اين پرخاشگري از لحن تند ؛درصد است

 در نهايت به برخوردهاي فيزيكي يابد و امه مياد... ناسزا، فحش و
شود اين است   بحث مهمي كه در اينجا مطرح مي.شود منتهي مي
تلويزيون در يكي از كاركردهايش يعني ايجاد آرامش در ه كه رسان
،  به آنها سريالگونه  اين با پخش  حد موفق بوده و تا چه،بينندگان

  .توجه كرده است
فقط از سوي يك مجرا و فرستنده  ها درصد پيام 9/72 - 

الزم است به اين نكته توجه گردد كه اگر  .شود  ميانتقال داده
پيام داراي ؛ دنشو ها از چند مجرا براي مخاطب ارايه پيام
؛ كه رسانه تلويزيون به اين مهم گذاري بيشتري خواهد بود تاثير

  .كمتر توجه نموده است
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ها موفق  ز تاكتيككارگيري برخي ا تلويزيون در بهه رسان
 فكري، اصل هم دهنده، پيام  افشاگري خود :از  نبوده است كه عبارتند

 مغالطه، تهديد، ، ساده مردم  شيوه  تكنيك تصديق، فراآگاهي، درك
ها به اين  تلويزيون در سرياله كه اگر رسان ديگر؛ ساير موارد و تلقيح

هاي   ارزشتوانست برخي از تر مي نمود راحت ها توجه مي تاكتيك
  .فرهنگي را بين مخاطبان دروني كند

ها بسيار  در استفاده از برخي تاكتيك تلويزيونه اما رسان
 منطق، طرح ذهني، سازي، برجسته :موفق بوده است كه عبارتند از

 درك و نگهداشت گزينشي و توجه، مواجهه، اصل شناسايي فردي،
  .ساير موارد

 ها مايش سريال پس از ن كه مديران رسانه،ضروري است
 و آنچه در ذهن او شكل گرفته و آنچه ند را رها نكن خودمخاطب

 با برگزاري جلسات ، را استكاران توليد بوده اندر مورد نظر دست
بلكه انتقادي و با حضور  فعلي آن،صورت   بهآن هم نه نقد سريال،
 و از پتانسيل بسيار زياد دهند مورد بررسي قرار ؛نظر افراد صاحب

  .گيرند جامعه بهره هاي رسانه به نحو احسن در حفظ ارزشاين 
  
  براي رسانه تلويزيون نكات مورد توجه) ب

انجام تحقيقات مختلف پيمايشي و تحليل محتواي  - 
طولي و مقطعي به منظور آگاهي از نيازها، صورت   بهها برنامه

ها و  ها و نظرات مخاطبين و بيان صادقانه ضعف ضرورت
براي انجام . پرهيز از هرگونه سانسور و خودسانسوريها و  نارسايي

گونه  شود از محققان بخش خصوصي كه هيچ اين مهم توصيه مي
  .وابستگي به سازمان صداوسيما نداشته باشند استفاده شود

هاي بازي مناسب؛ محتوا و  تلويزيون با انتخاب شخصيت - 
ن پيام رسانه را مطابق با اصول علمي و تخصصي به مخاطبا

  .منتقل نمايد
هاي خانوادگي بايد طوري تهيه و تنظيم  محتواي سريال - 

شود تا بتواند رسانه تلويزيون را در راستاي اهدافش يعني كاركردها 
  .و وظايفش ياري رساند

گيري رسانه رقيب در مقابل رسانه  ايجاد و شكل - 
  .حكومتي، جهت مقايسه آنها با يكديگر

  
  تحقيقات آتينكات مورد توجه براي ) ج

مند به انجام اين نوع از  گردد كساني كه عالقه توصيه مي - 
باشند؛ رسانه ملي را با يك رسانه مشابه كه تقريباً از  تحقيقات مي
ها، ايدئولوژي، ضوابط و مقررات همانند تلويزيون ايران  نظر ويژگي

تر بتوانيم به نقاط قوت و ضعف  باشد، مقايسه نمايند تا راحت مي

  . رسانه دست يابيماين
موضوع مورد بررسي در اين پژوهش به كاركردهاي  - 

هاي فرهنگي اختصاص يافته  آموزشي و تربيتي و انتقال ارزش
هاي خانوادگي مورد بررسي قرار  است كه از طريق پخش سريال

شود ساير كاركردهاي وسايل ارتباط جمعي از  پيشنهاد مي. گرفت
سازي، و  رمي، آرامش، همگنرساني، سرگ جمله خبري، اطالع

ها  هاي تخديركننده وسايل ارتباط جمعي در مورد ساير برنامه نقش
هاي آموزشي  هاي مستند، برنامه هاي طنز، برنامه مانند خبر، سريال

  .نيز مورد بررسي قرار گيرد... و
هاي مورد بررسي اين  اختصاص دادن نمره به شاخص - 

ها قبل از  بي متن سريالپژوهش و تحقيقات موازي جهت ارزيا
  .توليد و پخش از طريق تلويزيون توسط محققان خارج از سيستم
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