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  مطالعه تطبيقي ارائه الگوهاي فرهنگي سنتي و مدرن 
  در شبكه هاي ماهواره اي و داخلي 

  
  دكتر محمدرضا رسولي
  حوريه حقيقي نيا

  چكيده
رسانه اي و عرضه و فروش برنامه هاي توليدي بـه كشـورهاي مختلـف بـه      دنياي ما با انتقال نظام هاي گوناگون

و آيند راستي در حال تبديل به يك دهكده ي جهاني است. انسان هاي كنوني، با حضور اين نهادهاي رسانه اي به دنيا مي
مطالعـه تطبيقـي   اين مقاله براساس پژوهشـي بـا هـدف،     انديشه و كنش خويش را ناخودآگاه با آنها همگام مي كنند.

 3و جراحـت از شـبكه    1الگوها و ارزش هاي ارائه شده در سريال هاي افسانه افسونگر از شبكه ماهواره اي فارسي 
سيما در ابعاد و مولفه هاي فرهنگي، تنظيم شده است. جهت نيل به اين هدف، از روش تحليـل محتـوا و از تكنيـك    

قسمت هاي سريال افسانه ي افسونگر به روش نمونه گيـري نظـام    پرسشنامه معكوس استفاده شد. همچنين، از ميان
مند يا سيستماتيك نمونه اي مناسب و قابل تعميم انتخاب گرديد. الزم به ذكر است كه تمامي قسـمت هـاي سـريال    
جراحت به طور كامل مورد بررسي قرار گرفت. نتايج به دست آمده حاكي از آن است كه در مجمـوع، سـريال هـاي    

هاي مطالعه، در حوزه هاي مختلف فرهنگي الگوها و ارزش هاي متفاوتي را ارائه نموده اند و به ارائه الگوها و ارزشمورد 
  مدرن بيش از الگوها و ارزش هاي سنتي پرداخته اند اما در برخي از حوزه ها نيز به طور سنتي عمل كرده اند.

  
  ها، الگوها و ارزش هاي فرهنگي (سنتي/ مدرن). تلويزيون، شبكه ماهواره اي، سريال واژه هاي كليدي:

  
  
  
  

                                                 
 آزاد اسالمي واحد تهران مركزي  دانشگاه ،استاديار گروه علوم ارتباطات اجتماعي                          Email:Rasouli57@yahoo.com         
 تحقيق در ارتباطات، دانشگاه آزاد اسالمي واحد تهران مركزي - كارشناس ارشد علوم ارتباطات اجتماعي Emai:Haghighinia_H@yahoo.com   
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  مقدمه
همه رسانه ها در كار زير و رو كردن محتويات انديشه هاي مـا هسـتند و حضورشـان در زنـدگي مـا از لحـاظ       "

شخصي، سياسي، اقتصادي، زيباشناختي، روانشناسي، اخالقي و اجتماعي آن چنان نافذ و گسترده است كه ما به هيچ 
  ).63: 1371(كمالي پور، "اس، تأثير پذيري و تغييري كه در ما پديد مي آورند، در امان نخواهيم ماندرو از تم

امروزه، تكنولوژي هايي از قبيل ماهواره، تلفن، كامپيوتر، راديو و تلويزيون اين امكـان را بـراي مـا فـراهم آورده     
ر سراسـر جهـان بـه واسـطه ي الكترونيـك در      است كه با وجود جدايي هاي جمعي و جغرافيايي، با همنوعانمـان د 

در ميان اين وسـايل، تلويزيـون بخشـي از واقعيـت زنـدگي روزمـره ي       "). 66: 1371ارتباط قرار گيريم (كمالي پور،
ماست و عالم صغير دنياي اجتماعي ما را درنورديده است. تلويزيون در تنظيم و سازمان دهي اين جهان نيز دخالـت  

 1زي امور روزمرّه و تعامل اعضاي خانواده تأثير مي گذارد و چارچوب هايي را براي ادراك جمعيدارد. در برنامه ري
عرضه مي دارد. اين رسانه دنياي روزمرّه را به نظام هاي جامع تـر و بنيادين حيات اجتماعي و سيــاسي پيونـد مـي    

ن را بازوي فرهنگي نظم صنعتي خوانده در جايي تلويزيو 2دهد. ما داراي يك فرهنگ تلويزيوني هستيم؛ جرج گربنر
  ).70: 1385(دالگرن،  "است

بين انواع مختلف رسانه هاي گروهـي، تلويزيـون بـيش از همـه     "ژان كازنو در كتاب قدرت تلويزيون مي گويد: 
د، توانايي دارد كه در تبديل واقعيت به نمايش نقش داشته باشد؛ زيرا تلويزيون با تمام منابع تصويري و صـوتي خـو  
 "چنان واقعيت و خيال را در هم مي آميزد كه كل موقعيت انساني، با تمام شكل هاي خود به نمايش تبديل مي شـود 

  ).126: 1364(كازنو، 
اگر تلويزيون وجود نداشـت بسـياري از مسـائل بـزرگ فرهنـگ و شـناخت       "اين نكته به ثبوت رسيده است كه 

دنياي ما با انتقال  نظـام هـاي   "). همچنين211: 1350(ملون مارتينز،  "بشري براي بسياري از افراد ناشناخته مي ماند
گوناگون رسانه اي و عرضه و فروش برنامه هاي توليدي به كشورهاي مختلف بـه راسـتي در حـال تبـديل بـه يـك       

و  آينـد يا مي). انسان هاي كنوني، با حضور اين نهادهاي رسانه اي به دن1: 1374(كروز اوبراين،  "است  3ي جهانيدهكده
انديشه و كنش خويش را ناخودآگاه با آنها همگام مي كنند. در حقيقت، اين نهادهـا، هنجارهـا و ارزش هـاي عصـر     

در ايجـاد فرهنگـي    ") و 173: 1381جديد را مي سازند و به ديگر سخن، فرهنگ نو پديد مي آورند (دسـتور نيكـو،  
ني محسوب مي شود، نقشي تعيين كننده دارند. هر چنـد در  همگاني و جهان شمول كه بخشي از نظام جامعه ي جها

كل، فرهنگ، امري معنوي است كه ريشه در تاريخ، آداب و سنن و حتي جغرافياي يـك دسـته، ملـت و قـوم دارد و     
ي فرهنگ است، ولي امروزه با وجود وسايل ارتبـاطي  شناخت آن نيازمند بررسي و مطالعه ي تاريخي اجزاي سازنده

 "فناوري هاي نوين، نه تنها موقعيت هاي جديد فرهنگي، بلكه گسترش جهاني فرهنگ را پيش رو داريـم  پيشرفته و
  ).140(همان: 

مردم سراسر جهان به نحو فزاينده اي در زندگي روزمره ي خود، بـا فرهنـگ هـاي ديگـر رويـارو مـي شـوند و        

                                                 
1 collective perception  
2 George Gerbner  
3 global vilage 
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اين وسيله با چهره هاي بسـياري در جوامـع   هايي از نوع ديگر و نگرش هايي متفاوت را كشف مي كنند و به ارزش
بشري آشنا مي شوند. با پخش مستقيم برنامه هاي تلويزيوني از ماهواره، جهان و روابط حـاكم بـر آن، بـه ظـاهر بـه      

 گـذارد صورت پهنه اي كامالً باز نمايش داده مي شود و اين امر تأثير فزاينده اي بر زندگي ملت ها و روابـط جهـاني مـي   
  ).138: 1381يكو،(دستور ن

است. براي مخاطبان، نقش  1بيان اين نكته حائز اهميت است كه نقش اصلي تلويزيون در زندگي مردم سرگرمي"
). 28: 1378(باروايز و ارنبرگ،  "تلويزيون به عنوان يك معلم، منبع اطالع رساني و محرك ذهني، اهميتي ثانويه دارد

زيون، ضمن انتقال فرهنگ باعث تخفيف و كاهش فشاري كـه در زنـدگي   از طرفي، كاركرد نمايشي يا سرگرمي تلوي
بـه طـور كلـي     ).24: 1382واقعي به وجود مي آيد، شده و از سقوط ناگهاني جامعه ممانعت مي كند (محسنيان راد، 

اي وسايل ارتباط جمعي، نه تنها يكي از عناصر مهم و اساسي زندگي گروهي انسان به شمار مي رود، بلكه سـنگ بنـ  
جامعه و هسته اصلي تشكيل ساختمان اجتماعي است. از اين رو در نظام هاي اجتماعي كوچك و بـزرگ، در انتقـال   
دانش ها، مهارت ها، نگرش ها، باورها و ارزش ها نقش برجسته اي داشته و به شكل گيـري و تغييـر شـناخت هـا،     

انتقال دهنده فرهنگ براي انتقال اطالعـات، ارزش   رسانه ها در حكم"عقايد، ارزش ها و رفتار انسان منجر مي گردد.
ها و هنجارها از يك نسل به نسل ديگر و از افراد جامعه به تازه واردها، كاربرد دارند. آنهـا در ايـن راه بـا گسـترش     

  ).452: 1381(سورين و تانكارد،  "بنيان تجربه مشترك، انسجام اجتماعي را افزايش مي دهند
ي كه كشورهاي جهان سوم، از جمله ايران با آن دست به گريبان اسـت، تقابـل ميـان زيـر     اما يكي از مسائل مهم

) و مهم ترين چالشي كه اين رسـانه هـا در   167: 1381ساخت هاي جامعه با فناوري هاي نوين است (دستور نيكو، 
جهت گيري هاي مـدرن  مذهبي و  -جامعه ي ايران به وجود آورده اند، ناشي از تقابل آشكار بين ارزش هاي سنتي 

ارزش هاي اجتماعي يكي از عناصر كليدي در نظـام فرهنگـي هـر جامعـه اي     "اين رسانه ها با اين ارزش ها است. 
هستند و شناخت آن ها نقش بسيار مهمي در شناخت نظام فرهنگي دارند. از اين رو، دانشمندان علوم اجتماعي سعي 

ارزشي جوامع ابداع كنند. اهميت ارزش هاي اجتماعي از آن روست  وافر كرده اند كه روش هايي براي سنجش نظام
كه ترجيحات و سوگيري هاي ارزشي يكي از مهم ترين تعيين كننده هاي جهت هاي رفتـاري اعضـاي يـك جامعـه     
هستند. ارزش ها ريشه در باورها، عقايد يك جامعه دارند و براساس اين باورهاست كـه اعضـاي جامعـه چيـزي را     

د، زشت يا زيبا، اخالقي يا غير اخالقي مي دانند. نظام هاي بزرگ عقيدتي و به بيـان ديگـر اديـان جهـاني     خوب يا ب
براي تغيير نظام ارزشي و در نتيجه ي آن نظام اجتماعي ابتدا كوشيدند كه باورهاي پيروان خـود را دگرگـون سـازند.    

يك جامعه دارند. به تعبيـر رسـاي قـرآن وضـع هـيچ      بنابراين تغييرات اجتماعي ريشه در تغيير باورها و ارزش هاي 
قومي دگرگون نمي شود مگر آن كه ابتدا خود را تغيير دهند. به ديگر سخن، تا باورها و ارزش هـاي اجتمـاعي يـك    

  ).2: 1378(كوثري،  "جامعه تغيير نكنند آن جامعه تغيير نخواهد كرد
مي كنند و از نظر فرهنگي با هـم تفـاوت فـراوان    هر چند ممكن است مردمي كه در نقاط مختلف جهان زندگي 

دارند، شيفته ي سريال هاي پر طرفدار باشند، ولي به واقع هيچگونه مطالعه ي تطبيقي در اختيار نيست تا راهنماي ما 
                                                 

رد نمايشي يا سرگرمي را به عنوان كاركرد چهارم وسايل ارتباط جمعي به طرح السول (نظارت بر ، كارك1960چارلز رايت محقق آمريكايي در سال  1
  محيط، همبستگي اجتماعي و انتقال ميراث اجتماعي از يك نسل به نسل ديگر) اضافه كرد.
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در شناسايي چنين برنامه ها و ارزش هايي باشد كه مردم فرهنگ هاي گوناگون و دارنـدگان پيشـينه هـاي اجتمـاعي     
ر هر فرهنگ را تحت الشعاع قرار مي دهد. بنابراين، بدون چنـين مطالعـاتي نمـي تـوانيم در مـورد انتقـال       مختلف د

  ).2: 1374ها به گروه هاي مختلف مردم به قضاوت بنشينيم (كروز اوبراين، ارزش
 هـاي طريـق شـبكه  در حال حاضر، با توجه به دسترسي و بهره مندي شمار زيادي از افراد جامعه به برنامه هايي كه از 

و به طبع جاذبه هايي كه اين برنامه ها براي قشر جـوان جامعـه و همچنـين خـانواده هـا       1پخش مستقيم ماهواره اي
  داشته است، ضرورت نگاهي دقيق به محتواي اين برنامه ها بيش از پيش احساس مي شود. 

هاي برنامه هاي تلويزيوني است. گزارش  الزم به ذكر است كه سريال هاي تلويزيوني يكي از پربيننده ترين قالب
درصـد   88نظرسنجي انجام شده توسط مركز تحقيقات صدا و سيما حاكي از آن است كـه سـاختار مـورد عالقـه ي     

  . 2پاسخگويان، مجموعه هاي تلويزيوني مي باشد
 هـاي با پخـش سـريال   سال است كه 2بيش از  1در ميان شبكه هاي ماهواره اي قابل دريافت، شبكه اي به نام فارسي 

خانوادگي و طنز كشورهايي همچون آمريكاي جنوبي و آسياي جنوب شرقي (كره) به زبان فارسي، سـهم زيـادي از   
مخاطبان به خصوص جوانان و خانواده ها را در داخل كشور به خود اختصاص داده است. آمارها نشان مي دهد كـه  

و بـه روز نبـودن محتـواي آن     3واي برنامـه هـاي توليـدي سـيما    حجم زيادي از مخاطبان داخل از كيفيت پايين محت
شكايت داشته و دليل گرايش خود را به اين شبكه همين امر ذكر كرده اند. از طرفـي، نيازهـا و خواسـته هـا در ايـن      
حوزه آن چنان وسيع هستند كه تنها با دگرگوني اساسي در نحوه ي تأمين و تدارك برنامه ها مـي تـوان خـالء هـاي     

وجود را به شيوه ي بنيادي و همخوان با فرهنگ بومي پر كرد. همچنين تدارك برنامه هاي مختلف در جهت تـأمين  م
خواسته هاي مخاطبان، نيازمند بررسي هاي عميق و بر طرف ساختن كاستي هاي موجود در توليدات داخلـي اسـت   

به بررسي الگوها و ارزش هاي (سـنتي/   كه بررسي هايي از اين دست (پژوهش حاضر) را مي طلبد. در اين پژوهش
بـراي   4مدرن) ارائه شده، در ابعاد و مولفه هاي فرهنگي مي پردازيم. دليل انتخاب سريال افسانه افسونگر و جراحـت 

اين پژوهش، هم زمان بودن دوره پخش اين دو سريال، ساعت پخش يكسان اين دو سريال در سـاعت پـر بيننـده و    
بـوده كـه از اول    1389يكي از اين سريال هاي ماه رمضان سال  جراحتسريال نها است. همچنين خانوادگي بودن آ

   بود. 20:15دقيقه اي و ساعت پخش آن  35قسمت  27پخش گرديد. اين سريال شامل  6/1389/ 18ماه رمضان تا تاريخ 
 باشـد نيز حائز اهميت مي تحقيقات پيرامون موضوع اين پژوهش در قالب تدوين مقاالت و پايان نامه هاي دانشگاهي

  كه به بررسي آن در دو بخش زير خواهيم پرداخت:

  

                                                 
مركز تحقيقات، مطالعات و سنجش برنامه اي صدا و سيما.   .1  

  ا، مركز تحقيقات، مطالعات و سنجش برنامه اي صدا و سيما.، پيامگيران سيم1382نوشين جمشيدي،  2
در سطح مناطق بيست گانه ي شهر 1379/ 10/ 7بر اساس تحقيقي كه از سوي واحد افكار عمومي مركز تحقيقات، مطالعات و سنجش برنامه اي صدا و سيما در تاريخ  3

  تهران صورت گرفته است.
   درصد در  74، با 1389هاي ماه رمضان سال  سريال جراحت به كارگرداني محمدمهدي عسگرپور در ميان مجموعه و سيما،  طبق نظر سنجي مركز تحقيقات سازمان صدا4

  عنوان  پربيننده ترين سريال ماه رمضان انتخاب گرديد. اول قرار گرفت و به  رتبه
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  ي سريال هاي تلويزيوني داخليتحقيقات در زمينه
باشـد.  ) مي1371از جمله اين تحقيقات، تحقيق نادره اعرابي (انتقال ارزش از طريق برنامه هاي تلويزيوني ايران: 

سانه ها را مورد بررسي قرارداده و ميزان انتقـال ارزش هـاي مـذهبي    اين پژوهش چگونگي انتقال ارزش ها توسط ر
توسط برنامه هاي داستاني تلويزيوني در سه مقطع زماني قبل از انقالب، دوران جنگ ايران و عراق و دوره ي پس از 

اري هنجـ  -آن را مورد مطالعه قرار داده است. همچنين، تحقيق محبوبه سـادات هـدي (مطالعـه ي محتـواي ارزشـي     
) كه با هـدف  1383هاي سيماي جمهوري اسالمي ايران از نظر ميزان انطباق با ارزش ها و هنجارهاي اسالمي: برنامه
هنجاري برنامه هاي سيماي جمهوري اسالمي ايران و بررسي ميزان انطباق محتـواي ايـن    -ي محتواي ارزشيمطالعه

گري كه توسط آزيتا رصافي (نقش سريال هاي تلويزيـوني  ارزش ها با ديدگاه اسالم تدوين شده است. در تحقيق دي
) انجـام شـده   1386در معرفي فرهنگ ايراني و اسالمي از منظر موضوع، شخصيت و تم، با نگاهي به كيف انگليسي: 

است محقق درصدد بررسي تأثير سريال هاي تلويزيوني به عنوان پر بيننـده تـرين برنامـه ي تلويزيـوني بـر افـزايش       
اطبان در موضوعات ملي و مذهبي و از منظر موضوع، شخصيت و تم بـه عنـوان عناصـر اصـلي فيلمنامـه      آگاهي مخ

همچنين، تحقيق زهرا كروبي (فرآيند جهاني شدن و تأثير آن بر نقش رسانه ها در حوزه فرهنگي ايران: مطالعه  است.
ويزيـون ايـران در حـوزه هـاي     ) كه با هدف بررسي وضع موجـود (چگـونگي عملكـرد) تل   1388موردي تلويزيون: 

  مختلف فرهنگ با توجه به جهاني شدن صورت گرفته است.

 تحقيقات در زمينه ي شبكه هاي ماهواره اي 

بررسي هاي انجام شده در خصوص ماهواره ها و شبكه هاي ماهواره اي كـه ضـرورت اشـاره بـه همـه ي آنهـا       
در ايـن حـوزه بيشـتر بـه بررسـي موضـوعاتي چـون        احساس نشد، گوياي آن بود كه اكثر پژوهش هاي انجام شده 

بررسي آماري آنتن هاي مستقر در منازل، بررسي علل استقبال و استفاده ي مردم از كانال هـاي مـاهواره اي،  نظـر    "
سنجي از طبقات مختلف مردم درباره ي استفاده از ماهواره در سال هاي مختلف، بررسي پايگاه اجتماعي و اقتصادي 

مـي باشـد. همچنـين، تحقيـق پرسـتو       "واره، بررسي تعداد كانال هاي ماهواره اي قابل استفاده در منازلمخاطبان ماه
شبكه و بررسي نسبت ارائه پديده هاي نوآورانه و  5يونچي (بررسي برنامه هاي ماهوارهاي ديجيتال؛ تحليل محتواي 

وهشـگر در ايـن تحقيـق، تحليـل محتـواي      ) مي باشد. هـدف پژ 1382بكارگيري تصاوير مستهجن در اين برنامه ها :
  هاي پخش مستقيم ماهواره اي از جنبه ي مد همراه با تصاوير پرنو است.برنامه

در اين بخش، به طرح و بيان نظريات صـاحبنظران و انديشـمندان در حـوزه ي كـاركرد وسـايل ارتبـاط جمعـي        
ي از تئوري هاي موجود است؛ چرا كه هر يـك  پرداخته مي شود. هدف از طرح و بيان نظريات ذكر شده، صرفاً آگاه

از اين نظريات نيازمند بررسي هاي مستقل مي باشد كه در حيطه ي موضوع اين تحقيق نمي باشد. بخش مـذكور بـا   
مخاطب و تأثير وسايل ارتباط جمعي سروكار دارد و نيازمند مطالعه اي بر روي مخاطـب و از طريـق روش ديگـري    

ساختي انتقال ارزش ها و ميراث فرهنگي از نسلي بـه   -از خصوصيات مهم رويكرد كاركردياست. اما از آنجايي كه 
  نسل ديگر و به طور كلي به افراد جامعه مي باشد اين رويكرد مبناي تحقيق قرار مي گيرد.
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  بررسي تئوري هاي مطرح شده در ارتباط با كاركرد وسايل ارتباط جمعي
ي كاركرد گرايي مي كوشد تـا شـئون مختلـف جامعـه را بـر اسـاس پيامـدهاي        ديدگاه كاركرد گرايي ساختي: نظريه 

سودمندي كه براي جامعه در بر دارد، تبيين نمايد. لذا از خصوصيات مهم اين نظريه انتقال ارزش ها و ميراث فرهنگـي از  
  گيرد.تحقيق قرار مينسلي به نسل ديگر و به طور كلي به افراد جامعه مي باشد. بدين سبب اين نظريه، مبناي اين 

به طور كلي وسايل ارتباط جمعي، نه تنها يكي از عناصر مهم و اساسي زندگي گروهي انسان به شـمار مـي رود،   
بلكه سنگ بناي جامعه و هسته اصلي تشكيل ساختمان اجتماعي است. از اين رو در نظام هاي اجتمـاعي كوچـك و   

باورها و ارزش ها نقش برجسته اي داشته و به شكل گيري و تغيير  بزرگ، در انتقال دانش ها، مهارت ها، نگرش ها،
  شناخت ها، عقايد، ارزش ها و رفتار انسان منجر مي گردد.

كاركردي، به اين امر تمايـل دارد كـه همـه ي رخـدادها و فعاليـت هـاي نهادينـه شـده را          -رويكرد ساختاري "
فعاليت هاي رسانه هاي همگاني در جامعـه را رفـع نيازهـايي     براساس نياز هاي جامعه توجيه نمايد. لذا اين رويكرد

چون تداوم، نظم، يكپارچگي، انگيزه، هدايت و سازگاري مي داند. از اين ديدگاه جامعـه از عناصـر مختلفـي كـه بـر      
يكديگر متكي هستند تشكيل شده كه به صورت يك نظام در محيط خود فعاليت مي كنند. رسانه هاي همگاني يكـي  

اصر اين مجموعه محسوب مي شوند. هر يك از اين عناصر در كل نظام، كاركرد ويژه اي دارد و بـه نحـوي بـه    از عن
رفع نيازهاي آن مي پردازد. زندگي اجتماعي سازمان يافته نياز به همكاري مداوم و مستمر بين بخـش هـاي مختلـف    

، بخش هاي مختلـف نظـام را بـه يكـديگر     آن در محيط اجتماعي آن دارد. رسانه هاي همگاني براساس اين رويكرد
مرتبط مي سازد و از اين طريق نظم و يكپارچگي دروني نظام را تضمين مي كند. با وجود ضـعف هـايي كـه نظريـه     

  كاركردي داراست، عده اي نيز به داليلي اين رويكرد را مفيد مي دانند:
  انه هاي همگاني و جامعه ارائه مي دهد. اول اينكه اين رويكرد چارچوبي را براي تحليل رابطه ي بين رس -
دوم اينكه اين رويكرد حداقل در تشريح و توصيف فعاليت هاي عمده ي رسانه هاي همگاني و رابطه ي آن با  -

  ).90: 1388(نويسندگان،  "ساير جنبه هاي ساختار اجتماعي و فرآيند آن به ما كمك مي رساند
كاركردي، يكپارچگي بين عناصر  -يكپارچگي: نظريه ي ساختاري كاركردي و موضوع  -نظريه ي ساختاري  -1

مختلف يك نظام اجتماعي را شرط الزم براي حركت و تداوم كار آن نظام در نظر مي گيرد. چه بـدون يكپـارچگي،   
هيچگاه بر سر اهداف و وسايل رسيدن به چنين اهدافي و ايجاد هماهنگي فعاليت هاي مختلف، نظام توافقي حاصـل  

اهد شد. بدين ترتيب هم يكپارچگي كاركردي و هم يكپارچگي در نظام ارزشـي جامعـه، بـراي تـداوم و بقـاي      نخو
در جوامـع مـدرن، بـراي رسـيدن بـه وفـاق       "حيات يك نظام شرط اساسي محسوب مي شود. بايد توجه داشت كه 

  ).91: 1388(نويسندگان،  "راه هاي مختلفي وجود دارد كه كاركرد رسانه هاي همگاني يكي از آن هاست اجتماعي
مك كورمك، استدالل مي كند كه كاركرد رسانه ها در كشورهاي امروزي وحدت بخشـيدن و اجتمـاعي كـردن    "
به نظر مك كورمك كاركرد خاص رسانه هاي جمعي ارائه يك جمع بندي يا سنتز از تجربيات و نوعي آگاهي  .است

  ).41: 1389(بختياري، "اقعيت توجه داشته باشدكه به جنبه هاي خاص و جامعه است به كل صنايع و
رسانه هاي همگاني و تغييرات اجتماعي: سوال اساسي اين است كه آيا رسانه ها علت تغييرات اجتمـاعي بـه    -2

  دهند:شمار مي روند يا معلول آن؟ نظريه پردازان معموالً سه عامل اساسي را به طرق مختلف به يكديگر ارتباط مي

www.SID.ir

www.SID.ir


Arc
hive

 of
 S

ID

83  

  رتباطات،تكنولوژي ا -
  شكل و محتواي رسانه ها، -
  تغييرات اجتماعي (ساختار اجتماعي، ترتيبات نهادي، توزيع نظرات، عقايد، ارزش ها و رفتارها). -
نظريه ي رابطه ي متقابل: تحت اين عنوان رابطه ي رسانه ها با تغييرات اجتماعي در تعامـل و متكـي بـر     -1 -2

تأثير عمده و مشخصي اشاره نمي شود. گابريل تارد جامعه شـناس فرانسـوي    يكديگر در نظر گرفته مي شود ولي به
در اواخر قرن هجدهم معتقد بود اثرات در هم آميخته و مداوم، دو عامل ساختار اجتماعي و تكنولوژي را به يكديگر 

ـ    ه ي خـود بـه   مربوط مي سازد. بدين معني كه تكنولوژي، ظهور مطبوعات را ممكن ساخت، روزنامه ها نيـز بـه نوب
تشكيل همگان هاي گسترده تر كمك كردند. اين همگان ها نيز با وسعت بخشيدن به وفاداري هاي اعضاي خـويش  

  به ايجاد شبكه گسترده اي از گروه هاي هم جوار و بي ثبات كمك نموده اند.
نمـي تـوان    يا جامعه را براساس اين دسته از نظريات، اين دو تأثير چنان در هم آميخته اند كه هيچكدام از رسانه

بدون در نظر گرفتن ديگري تصور كرد و هر يك از اين دو، شرط الزم براي حضور ديگري محسوب مي شود ولـي  
شرط كافي نيست. در نهايت مي توان گفت در اين نظريه، رسانه ها هم شكل دهنده و هم آئينه ي تغييرات اجتماعي 

  يراتي مي باشند. محسوب مي شوند و هم دنباله روي چنين تغي
 نظريه ي ايده آليستي: 

رسـانه هـاي همگـاني بـه     "تغيير در ارزش هاي فردي: نكته ي اساسي در اين مجموعه نظريات اين است كـه   -
انتشار ارزش هايي در جامعه مي پردازند كه در فرد سبب نوآوري، تحرك اجتماعي، رواني و ذهنـي نمـوده، وجـدان    

  ).92 -93: 1388(نويسندگان،  "افزايش در مصرف مي شوندكاري را تقويت كرده و موجب 
هـاي   م پـارداي  تـوان بـه يكـي از    هاي فردي و اجتماعي جوامع، مـي  ها در دگرگوني ارزش ي نقش رسانه در زمينه

ها به عنوان موتور دگرگـوني   ميالدي اشاره كرد كه به رسانه 70تا  60هاي  مسلط در حوزه ارتباطات و توسعه در دهه
شود. بر اسـاس ايـن نظريـه، رسـانه بـه انتشـار يـا          هاي جوامع سنتي و ورود به جامعه مدرن تأكيد مي غيير ارزشو ت

جامعـه شـناس    1كند كه خواهان نوآوري، تحرك، موفقيت و مصرف است. دانيل لرنر ي نظام ارزشي كمك مي اشاعه
هـاي   هاي سنتي در جوامع و جايگزين شدن ارزش ها در تغيير ارزش امريكايي و از پيروان اين رويكرد به نقش رسانه

تواند به  ، معتقد است كه رسانه مي"گذر از جامعه سنتي؛ نوسازي خاورميانه"وي در كتاب "مدرن اشاره كرده است. 
كمك كند. اين كار بـا بـاال رفـتن انتظـارات و      - شود كه معضلي براي نوسازي محسوب مي -گرايي،  فروپاشي سنت
ها، توانا شدن مردم به تخيل ورزيدن و خواهان جايگزيني شرايط زنـدگي بهتـر بـراي خـود و      دن افقتوقعات، باز ش

  .)144: 1382(مك كوئيل، "شود خانواده عملي مي
ديگـري تحـت   ي گردند يا موجب ايجاد پديده  مي 2"تحرك رواني" اي تحت عنوان ها موجب ايجاد پديده رسانه

يگـانگي  ب"دانـد.   ي روانـي در نوسـازي مـؤثر مـي    متيازآن را به مثابه ا "لرنر"ه شوند ك مي 3"يگانگي عاطفيب" عنوان
در وضعيت هاي مختلف و متغير است. بنابراين  ،عاطفي، در نظر وي به معناي قدرت تطابق با محيط پر از دگرگوني

                                                 
1 Lerner 
2 mobilite Psychique 
3 iempathie 
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د را بـه جـاي   هاي مختلف شده، بـا بـرانگيختن تخيـل، افـرا     وسايل ارتباط جمعي، اوالً باعث آموزش درك وضعيت
و موجـب بـه وجـود آوردن تجـارب جديـد      همچنـين  كساني كه كارگردان قضايا هستند، قرار مي دهد. اين وسايل 

  ).23: 1366، (روشه "داند شوند، كه لرنر آنها را عوامل افزايش تحرك رواني مي  مختلفي مي
وسعه طرح شده اند. براي مثال لرنـر  اگر چه اين نظريه كاربرد عمومي دارد اما در اصل براي كشورهاي در حال ت

اين نظريه را مطرح ساخت كه رسانه ها با افزايش سطح توقعات و انتظارات در پيام گيران به تضعيف   سـنت هـا و   
ارزش هايي كه بر سر راه مدرنيسم ايجاد مانع مي كنند، كمك مـي نمايـد. بـه عقيـده ي وي رسـانه هـا بـا وسـعت         

ان، آنان را قادر مي سازند كه با تحرك ذهني ايجاد شده، نوع زندگي بهتري را براي خود بخشيدن به افق ديد پيام گير
كـه توسـعه را نتيجـه ي تغييـرات      "هـيگن و مـك كلنـد   "و خانواده شان طلب نمايند. اين نظريه بـا ديـدگاه هـاي    

  جامعه شناختي در افراد مي دانند هماهنگي دارد.  -روانشناختي
عنوان موتور تغيير: براساس اينگونه نظريات، از رسانه هاي همگاني مي توان براي پـروژه  نظريه ي رسانه ها به  -

هاي عظيم توسعه، كه قبالً طراحي و برنامه ريزي شده اند، به منظور ايجاد تغييرات مطلوب استفاده كرد. براي نمونه، 
توسـعه ي نظـام بهداشـت، كنتـرل      رسانه ها مي توانند در توسعه ي آموزش عمومي، ترويج نوآوري در كشـاورزي، 

يكي از پيشگامان اين نظريه  1جمعيت و بسياري از مسائل اقتصادي و اجتماعي نقش موثري بازي كنند. اورت راجرز
محسوب مي شود كه در اين زمينه كارهاي فراواني، چه از نظر تئوريك و چـه از نظـر عملـي و تجربـي، انجـام داده      

ات بعدي خود، كمتر بر تأثير مستقيم رسانه ها در تغييرات اجتماعي تأكيـد ورزيـد و   در تحقيق "راجرز"البته "است. 
معتقد بود، چنانچه رسانه ها به طور غير مستقيم و از طريق همكاري با ساير كانال هاي اجتماعي و در همـاهنگي بـا   

  ).93: 1388(نويسندگان،  "آن ها باشد، تأثير بيشتري بر تغييرات اجتماعي خواهند نهاد
و همكارانش مي باشد، استدالل مي كند كه تلويزيون  3: اين نظريه كه حاصل كار جرج گربنر2نظريه ي كاشت -3

به صورت بازوي فرهنگي اصلي جامعه ي آمريكا درآمده است و عضو اصلي خانواده ها شده است. وي بـا مقايسـه   
، به 5و آنان كه كمتر تلويزيون تماشا مي كنند 4صرف)ي تماشاگراني كه زياد تلويزيون نگاه مي كنند (تماشاگران پر م

اين نتيجه رسيد كه تماشاگران پر مصرف و كم مصرف تلويزيون، نوعاً پاسـخ متفـاوتي مـي دهنـد. گذشـته از ايـن،       
تماشاگران پر مصرف تلويزيون اغلب پاسخ هايي مي دهند كه به نحوه ي تصوير دنيـا در تلويزيـون نزديكتـر اسـت     

تلويزيون عامل هماهنگ كننـده و همگـون   "). همچنين وي به اين نتيجه مي رسد كه 390: 1381نكارد، (سورين و تا
ساز در فرهنگ است. اين نظريه بيان مي كند كه تلويزيون بر كل فرهنگ، تأثيري عمومي و نهايي دارد؛ زيرا از طريق 

ادعا مي كند كه تلويزيون ريشـه هـاي    ). وي753: 1384(ليتل جان،  "تلويزيون فرهنگ عمومي هم نواخت مي شود
سنتي اجتماعي شدن مانند خانواده، كليسا و مدرسه را پس زده است و تصورات يك جامعـه را پـرورش مـي دهـد.     
شركت هاي ارتباطاتي مسلط، پيام هايي را توليد مي كنند كه الگوهاي تسلط را توسعه مي دهند. آن هـا موضـوعات   

ها و روابط را شكل مي دهند. رسانه هاي گروهي، رسانه هاي چاپي، فيلم، راديـو و  عمومي زندگي، تقدم ها، ارزش 
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رسانه هاي گروهي توليـد و توزيـع دانـش را    "تلويزيون، دنيايي مدرن را آنگونه كه ما مي شناسيم، هدايت مي كنند. 
)، تلويزيون به منبـع عمـومي   1986( 3و سيجنو ريلي 2، مورگان1). به اعتقاد گربنر، گراس205(همان:  "تغيير داده اند

ــرگرمي)        ــكل س ــاً در ش ــت (عموم ــده اس ــديل ش ــرّه تب ــات روزم ــدن و اطالع ــاعي ش ــورد اجتم ــه در م  .اولي

.(Jeffery.k.lyons, 2005:377) را عنوان يكـي   4مك لوهان يكي از لطيفه هاي معروف خود يعني پيام و ماساژ
را به اين صورت در آورده است. رسانه، نوعي پيام است. از كتاب هاي خويش قرار داده و جمله ي مورد عالقه اش 

كـه   5اين بدان معني است كه رسانه ي ارتباطي (محاوره، نوشته، راديو، تلويزيون و ...) بر شكل هاي جامعـه پـذيري  
به اهميت آن در ساخت نهادها و كليه ي آثار تمدن پي برده بود، تأثير مـي گـذارد. مـك لوهـان معتقـد اسـت:        6تونيس

  ).35 -  37: 1364(كازنو،  "شيوه فعاليت و روابط انسان ها را شكل مي دهند و درجات آن را تعيين مي كنند هارسانه"
 1967و ملـوين دي فلـور در سـال     8روكـيچ  -: نظريه ي وابستگي به وسيله ي سندرا بـال  7تئوري وابستگي -4

رفع نيازهـا و رسـيدن بـه اهـداف، بـه اطالعـات        مطرح شد. محور اصلي اين نظريه اين است كه مخاطبان به منظور
). اين نظريه براي رسانه ها بيش از حد حق تقدم قائل مـي شـود و از   767: 1384ها وابسته هستند (ليتل جان، رسانه
هاي ديگر نهادهاي اجتماعي مثل خانواده، آموزش، مذهب و ... چشم پوشي مي كند و تأثير آن ها را بر مخاطب نقش

). وابستگي به رسانه ها داراي دو بعد اجتمـاعي و فـردي اسـت. در    130: 1385گيرد (سوليوان و ديگران،  ناديده مي
سطح اجتماع، رسانه ها جزء جدايي ناپذير نهادهاي اجتماعي، اقتصادي، سياسي، آموزشـي و ... هسـتند و در سـطح    

در "روزمرّه ي خـود سـود   مـي برنـد.      فردي مخاطبان به طرز وسيعي از اطالعات وسايل ارتباط جمعي در زندگي
جهان امروز مردم مناطق صنعتي به طور گسترده به رسانه ها وابسته شده اند و دليل اصلي آن هم اين است كه روابط 
بين فردي در جوامع صنعتي به عمق و وسعت روابط بين فردي جوامع ما قبل صنعتي نيسـت و افـراد بـراي گـرفتن     

  ).29: 1383(دنيس و دي فلو،  "به ساير منابع مثل رسانه ها روي مي آورنداطالعات مورد نياز خود 
هر چه قدر وابستگي رسانه اي در ارتباط با يك پيـام ويـژه   ") استدالل مي كنند كه 1976بال روكيچ و دي فلور (

(سـورين و   "تبيشتر باشد، اين احتمال كه پيام، شناخت ها، احساسات و رفتارهاي مخاطب را تغيير دهد بيشتر اسـ 
  ).414: 1381تانكارد، 

) گـزارش  1963برخي نويسندگان ادعاهاي شديدي در باب وابستگي مردم به رسانه ها مطرح كرده اند. اشـتاينر ( 
بسياري از مردم بدون تلويزيون كامالً احساس سردرگمي مي كننـد. گرچـه بـدون تلويزيـون احسـاس      "مي دهد كه 

تگي به آن در مواقع عادي ترديد وجود دارد و بـه اوضـاع و شـرايط بسـتگي     محروميت مي كنند ولي در شدت وابس
: 1382(مـك كوئيـل،     "دارد، مثل شرايطي چون درآمد كم يا محدود شدن در خانه كه به شدت وابستگي مي افزايد

به او  ). در ضمن بايد گفت اين وابستگي يك طرفه نيست. رسانه ها هم به نوعي براي   پاسخ گويي به مخاطب320
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  وابسته اند و اگر به مخاطب توجه نكنند از آن رسانه روي گردان مي شود و به رسانه هاي ديگر گرايش مي يابد.
نظريه ي وابستگي از اين نظر كه بر روابط سه گانه ي جامعه، رسانه ها و مخاطبان به عنوان عوامل تعيين كننـده  "

استفاده و خشنودي متفـاوت اسـت؛ چـرا كـه رويكـرد اسـتفاده و        در وابستگي هاي رسانه اي تأكيد دارد، با رويكرد
  ).414: 1381(سورين و تانكارد،  "خشنودي به طور دقيق تر به نيازهاي روان شناختي فرد توجه مي كند

) 1959نظريه ي استفاده و خشنودي: رويكرد استفاده و خشنودي نخسـتين بـار در مقالـه اي از الهيـو كـاتز (      -5
) چند سال بعد، در مقاله اي از دو پژوهشگر سوئدي ياد مي كنند كـه در  1974ز، بالمر و گورويچ (توصيف شد. كات

در "را پيشنهاد كرده اند. اين مدل در بر گيرنده ي اين مطلب است كـه   "مدل استفاده و خشنودي"نوعي  1968سال 
انه اي ابتكار عمل زيادي دارد و بخش فرآيند ارتباط جمعي، مخاطب در امر مرتبط ساختن ارضاي نياز و انتخاب رس

 ).423: 1381(سورين و تانكارد،  "مهمي از استفاده مخاطب از رسانه ها معطوف به هدف فرض مي شود

و برداشت هاي جان استوارت ميـل از   1يك جنبه ي رويكرد استفاده و خشنودي به خوبي با نظريه ي آزادي گرا
خود تأكيد مي كنند. همچنـين   2دوي اين نظريه ها بر توانايي فرد براي تحقق عقالنيت انساني تطبيق پيدا مي كند. هر

انگيزه از نياز نشأت مي گيرد. هـر  "اين نظريه، اهميت انگيزه را در مخاطب، خاطر نشان مي كند. بر طبق اين نظريه، 
شـود، تمايـل بيشـتري بـه      قدر افراد بيشتر حس كنند كه ارتباط، به طور مستقيم يا غير مستقيم، موجب رفع نياز مـي 

 "استفاده از آن خواهند داشت و مخاطبان به دنبال محتوايي هستند كـه بيشـترين خشـنودي را برايشـان فـراهم كنـد      
  ).34: 1388(جمعي از نويسندگان، 

مدل درگير شدن اندك: اين نظريه بر اين نكته اشاره دارد كـه مـردم عمـدتاً بـه منظـور آرامـش و سـرگرمي         -6
سـازد،  تماشا مي كنند. تلويزيون به اين دليل آرامش بخش است كه فكر ما را از چيزهاي ديگر منحرف ميتلويزيون 

بدون آنكه چيز زيادي براي به فكر انداختن ما جايگزين آن كند. ما ممكن است يك روز بعد از تماشـاي برنامـه اي   
ماكان به آنچه ديده ايم اهميت بدهيم يا اينكـه  در مورد آن صحبت و اظهار نظر كنيم، اما به ندرت پيش مي آيد كه ك

انتخاب يك برنامه ي تلويزيوني براي تماشـا تعمـيم عمـده اي    "پس از يك هفته يا بيشتر در مورد آن صحبت كنيم. 
  ).156: 1378(باروايز و ارنبرگ،  "مثل انتخاب اتومبيل، خانه يا همسر نيست كه مدت ها با عواقب آن كنار بياييم

)، فرضيه ي جديدي را تحت عنوان اثـر بلنـد گـويي بنيـان     2003( 4: بالچ و لميش3ي تأثير بلند گويي نظريه -7
 هـاي نهادند، با اين موضوع كه متون فرهنگي كه در داخل فرهنگ عامه در اياالت متحده پذيرفته شده اند، از طريق رسانه

ن نظريه يك فرآيند دو مرحله اي را ارائه مي دهـد.  بين المللي، قابل تبديل به يك پديده ي فرهنگ جهاني هستند. اي
ابتدا، متون فرهنگي از اقيانوس آتالنتيك يا آرام عبور مي كنند و وارد فرهنگ اياالت متحده مي شوند، مرحله ي دوم 
وقتي اتفاق مي افتد كه اين متون به عنوان درخواست بين المللي وسيع تري مالحظه شده و سپس بـه بـازار جهـاني    

اين مطالعه، برنامه هاي تلويزيوني، شبكه هاي خبري، فرهنگ كودكان و موسيقي پاپ را تجزيـه و  "زيع مي شوند. تو
تحليل كرده است و عقيده دارد، پذيرش متون فرهنگي محلي در داخل جريان مسير فرهنگ آمريكا، فرصت بزرگتري 
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ي كند. اين نظريه در ادبيات جهاني كـامالً جديـد   را براي اينكه صدايشان در يك مقياس جهاني شنيده شود، فراهم م
 ).Jeffery.k.lyons,2005:(375  "است و مقاالت كمي در مورد آن منتشر شده است

) اشاره كرده اند، مدل هاي سنتي ارتباطات گروهي آنالوگ، مخاطبان را يك جمعيت 2005( 1پاوليك و مك تاش
هاي ز رسانه ها، مطيع و انفعالي هستند. در مقابل، پارادايم جديد، رسانهبزرگ بي نام و نشان ديده اند كه در استفاده ا

گروهي ديجيتال به مخاطب با يك اسلوب كامالً جديد نگاه مي كند. مخاطب اكنون جدا شده، شناخته شـده و داراي  
گـروه هـاي   عنوان است. اين مخاطب جديد در مشاركت درگير و فعال است. به طور فعاالنه محتـواي رسـانه اي و   

جديدي از مبادله ي محتوا ايجاد مي كند. بايد يك نظريه ي ارتباطي ايجاد شود كه حادثه پديدار شده را دربـر گيـرد   
  ).390(همان: 

) جامعه شناس و استاد دانشگاه تورنتو، سه مرحلـه  1964نظريه ي دهكده ي جهاني مك لوهان: مك لوهان ( -8
اولـين مرحلـه، مرحلـه ي ارتبـاط طبيعـي،      "ري را مورد توجه قرار مي دهـد.  ي كامالً متمايز در تحول جامعه ي بش

شفاهي و حركتي است كه متوجه ي تمام حواس است. اين مرحله مشخص كننده ي جوامعي است كه جوامع سنتي 
و نظام قبيله اي خوانده شده اند. مرحله ي دوم، از طريق اختراع خط الفبـايي مشـخص مـي گـردد و بعـد از آن بـا       
اختراع چاپ توسط گوتنبرگ امكان تكثير متحدالشكل پيام هاي واحد را فراهم مـي آورد. مرحلـه ي سـوم، اختـراع     
وسايل الكترونيكي راديو، سينما و تلويزيون است و در واقع فرهنگ كتابي را دگرگون كرده و هوشياري شكل گرفته 

رايي جديـدي در مقيـاس جهـاني خواهـد كشـاند و از      از طريق روش انتشار الكترونيكي دنياي ما را به سوي قبيله گ
  ).216: 1373(كازنو،  "جهان يك دهكده ي جهاني خواهد ساخت

مك لوهان معتقد است وسايل ارتباط جمعي عامل انتقال فرهنگ هستند. به نظر وي مهم ترين اثر رسانه هـا ايـن   
يزيون ما را مجدداً به صورت  قبيله اي در خواهد تلو"است كه بر عادات و تفكر ما اثر مي گذارند. وي بيان مي كند، 

(سـورين و تانكـارد،    "ملت هاي مجزا دور مي شويم و يك دهكـده ي جهـاني خـواهيم داشـت     -آورد و از دولت 
1381 :394.(  

ساختي در تأكيد بر نقش خـاص رسـانه هـا و بـاالخص تلويزيـون در        -براساس ديدگاه صاحبنظران كاركردي 
و ايجاد تغييرات فرهنگي، پس از بررسي مباني تئوريك در حوزه هاي ياد شده، الگوي اين پـژوهش  انتقال ارزش ها 

سـيما، دو   3و شـبكه ي   1با فرض تفاوت الگوهاي فرهنگي ارائه شده در سريال هاي شبكه ي ماهواره اي فارسـي  
قرار  مي دهـد. بـا پـذيرش ايـن     را مورد مقايسه  ارائه شده در سريال هاي اين شبكه ها "مدرن"و  "سنتي"رويكرد 

ارزش هـاي فرهنگـي سـريال هـاي      رويكردها در حوزه ي ادبيات نظري موضوع، به بررسي ابعاد مختلف الگوهـا و 
  ) ارائه مي شود، مي پردازيم.1سيما) و (شبكه ي فارسي 3مورد نظر كه از طريق (شبكه 

، ناگزير از انتخاب در مـورد تمـام موضـوعات    اكنون در جهاني به سر مي بريم كه با حجم روز افزون اطالعات"
هستيم. زندگي در محيط اشباع شده ي اطالعات و به پرسش گرفتـه شـدن شـيوه هـاي زنـدگي مبتنـي بـر سـنت و         

 "معيارهاي طبيعي، موجب شده زندگي ما هم در سطح فردي و زندگي روزمرّه و هم در سطح كالن دگرگـون شـود  
  ). 50: 1380(گيدنز، 
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توسـعه دسـتگاه هـاي انتشـار و گسـترش مـداوم شـبكه ي جهـاني،         "امعه شناس معاصر مي گويد: ژان كازنو ج
فضاهاي اجتماعي را به طور محسوس دگرگون مي سازند. يكي از مهم ترين نتايج اين دگرگوني ها، تحوالتي اسـت  

سـايل ارتبـاط جمعـي،    كه در عقايد گروه هاي اجتماعي نسبت به يكديگر رخ مي نمايد. به ايـن معنـا كـه بـر اثـر و     
رسانه ها "). 267: 1373هنجارها، ارزش ها و الگوهاي اجتماعي، بيش از پيش به درون خانواده راه مي يابند (كازنو، 

به طور اعم و تلويزيون به شكل خاص، يكي از مهم ترين نهادهاي اجتماعي هستند كه نقش اساسي در انتقال ميراث 
ع دارند. در دوره ي كنوني كه عصر اطالعـات و تكنولـوژي هـاي نـوين نـام      فرهنگي، اجتماعي و ارزش هاي جوام

گرفته است، اين رسانه ها هستند كه با كاركردهاي خود و بكارگيري شيوه هاي جديد اطالع رساني، الگوهاي نـوين  
و بـه  فرهنگي و اجتماعي را به جوامع وارد مي كنند كه جايگزين ارزش ها و الگوهـاي فرهنگـي سـنتي مـي شـوند      

(ساروخاني و كروبي،  "عنوان عامالن تغيير و تحول در ارزش ها، هنجارها و الگوهاي فرهنگي جوامع عمل مي كنند
1389 :65.(  

در واقع، با پيدايش ارسال ماهواره اي، تلويزيون نيـز بـه رسـانه ي قدرتمنـد بـراي تشـويق تغييـرات ريشـه اي         
سراسر دنيا تبديل شده است و همان گونه كه مك لوهان اغلب اجتماعي، اخالقي و سياسي در فرهنگ هاي مختلف 

بسياري از "اظهار مي داشت، بدون شك تلويزيون دنيا را تا حد دهكده اي جهاني، كوچك كرده است. در عين حال، 
ي، (دانس "برنامه هاي تلويزيوني در ايجاد تغيير در ذهنيت اجتماعي نسبت به موضوعات معين نقش بنيادين داشته اند

1387 :251.(  
در اين ميان، جامعه و فرهنگ ايراني و به تبع آن انسان ايراني مانند ديگر جوامع، فرهنگ ها و انسان هـا تحـت   "

: 1387(فاضـلي،   "تأثير ظهور تكنولوژي هاي ارتباطي و اطالعاتي جديد در حال ديجيتالي يا الكترونيكي شدن است
در دوره ي جديد، بنيان هاي مدرنيته ايراني قوام بيشتري يافته اسـت  "ت كه ). اما، بيان اين نكته حائز اهميت اس260

  ).291(همان:  "و مردم نسبت به گذشته، آمادگي بيشتري براي سازگاري و قبول محصوالت مدرن را دارند
همچنين، رسانه ها از اشكال عمده فرهنگ در جهان و عامل انتقال فرهنـگ هسـتند و هنجارهـا و ارزش هـاي     "

  ). 65: 1389(ساروخاني و كروبي،  "تقال يافته از طريق رسانه ها در الگوي ظاهري فرهنگ متجلي مي شوندان
فرهنگ به مجموعه شيوه زندگي اعضاي يك جامعه اطالق مي شود؛ چگونگي لباس پوشـيدن آنهـا، رسـم هـاي     

فراغت، همه را در بر مي گيـرد  ازدواج و زندگي خانوادگي، الگوهاي كارشان، مراسم مذهبي و سرگرمي هاي اوقات 
  همچنين به معناي كردارها و رويه هـاي اجتمـاعي كـه در جامعـه بوجـود مـي آينـد و انتقـال         ") 56: 1379(گيدنز، 
  ).99(همان:  "مي يابند

عمل و نقش فرهنگ به طور كلي آنست كه ارضاء احتياجات مختلف مردم يعني ارزش ها را تحت نظم و قاعـده  
  تأمين اين ارزش ها، نهادها و تأسيسات مختلف است كه فرهنگ را به وجود مي آورند.در آورد. وسيله 

همچنين فرهنگ داراي ارزش هايي است كه متعلق به يك جامعه ي بخصوص مي باشد. فرهنگ، اين ارزش ها "
گ است كـه افـراد   را به هم مي آميزد و به طريقي كمابيش منظم، تعبير و تفسير مي كند. به اين ترتيب از طريق فرهن

  ).134  -135: 1354(صانعي،  "معني و مقصود حيات اجتماعي و فردي را درك مي كنند
سازد فرهنگ هر اجتماعي ارزش هاي عمومي اكثريت مردم را مشخص و جوامع مختلف را از يكديگر متمايز مي
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  ).243خص صورت گيرد (همان: و باالخره نهادهاي اجتماعي وسيله مي شود كه تأمين ارزش ها به شكل و روشي مش
در اين پژوهش، بررسي تفاوت ها و شباهت هاي  الگوهـا و ارزش هـاي فرهنگـي كـه از طريـق سـريال هـاي        

سيما) به نمايش در مـي آينـد، حـائز     3) و شبكه داخلي (شبكه 1تلويزيوني شبكه ماهواره اي فارسي زبان ( فارسي 
رسانه هاي جمعي از جمله تلويزيون، از عوامل اصلي انتقال ارزش ها اهميت مي باشد و ضمن تأكيد بر اين نكته كه 

هـاي  و ميراث فرهنگي مي باشند، با روش تحليل محتوا به بررسي ابعاد و مولفه هاي مختلف انتقال يافته از طريق سـريال 
  ) پرداخته ايم.3و شبكه  1افسانه افسونگر و جراحت از شبكه هاي تلويزيوني (فارسي

  :1قيق به شرح ذيل مي باشدمدل اين تح
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  

 با توجه به چارچوب نظري، فرضيه هاي پژوهش به شرح زير مي باشند:

 :بين ارائه ي الگوهاي فرهنگي (سـنتي/ مـدرن) در سـريال هـاي ايرانـي (جراحـت) و سـريال         فرضيه اصلي
  وجود دارد. خارجي (افسانه افسونگر) تفاوت معناداري

                 بين ارائه سبك و سياق روابط خـانوادگي (سـنتي/ مـدرن) در سـريال ايرانـي (جراحـت) و سـريال خـارجي
  (افسانه افسونگر) تفاوت معناداري وجود دارد.

      (افسـانه افسـونگر) بين تعداد فرزندان خانواده (سنتي/ مدرن) در سريال ايراني (جراحت) و سـريال خـارجي
  اداري وجود دارد.تفاوت معن
      بين نحوه گذران زندگي روزمرّه (سنتي و مدرن) بازيگران زن و مرد  در سـريال ايرانـي (جراحـت) و سـريال

  خارجي (افسانه افسونگر) تفاوت معناداري وجود دارد.
                                                 

  .1390رسولي، حقيقي نيا،  1

 مولفه هاي:
 فرهنگي
 فردي

 اجتماعي
 اخالقي
 خانوادگي

 هنجارها، ارزشها، نگرشها،  باورها -

راه و رسم زندگي (الگوهاي مصرف، نحوه  -
لباس پوشيدن، ازدواج، محل زندگي، لوازم 
مورد استفاده در منزل، آداب و رسوم، نوع 

 خانواده، نقش و موقعيت زنان و ...)

 آداب و سنن -

 اخالقيات -

  ساخت بشراشياي مادي  -
 و ... 

  گفرهن  مولفه هاي تشكيل دهنده

ساختي -رويكرد كاركردي  

 وسايل ارتباط جمعي

 تلويزيون

 سريال هاي خانوادگي

 انتقال ارزش ها و ميراث فرهنگي

  سنتيالگوهاي فرهنگي   الگوهاي فرهنگي مدرن

  3شبكه  1فارسي 
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        (افسـانه افسـونگر) بين سبك زندگي فردي (سنتي/ مدرن) در سريال ايرانـي (جراحـت) و سـريال خـارجي
  معناداري وجود دارد. تفاوت
  (افسانه افسونگر) بين ارزش هاي زندگي فردي (معنوي/ مادي) در سريال ايراني (جراحت) و سريال خارجي

  تفاوت معناداري وجود دارد.
    (افسـانه افسـونگر) بين سبك معماري ساختمان (سنتي/ مدرن) در سريال ايراني (جراحت) و سريال خارجي

  ارد.تفاوت معناداري وجود د
         بين نوع محله ها (سنتي/ مدرن) در سـريال ايرانـي (جراحـت) و سـريال خارجي(افسـانه افسـونگر) تفـاوت

  معناداري وجود دارد.
          بين دكوراسيون و تزئينات منزل (سـنتي/ مـدرن) در سـريال ايرانـي (جراحـت) و سـريال خـارجي (افسـانه

  افسونگر) تفاوت معناداري وجود دارد.
  بــازيگران زن و مــرد (ســنتي/ مــدرن) در ســريال ايرانــي (جراحــت) و ســريال خــارجي              بــين نــوع پوشــش

  (افسانه افسونگر) تفاوت معناداري وجود دارد.

 روش

در اين پژوهش، براي جمع آوري اطالعات، بررسي واقعيت ها، نتيجه گيري و رسيدن به راه حـل هـا از روش هـاي    
  گرديد. استفاده 2و تحليل محتوا 1اسنادي
روش اسنادي و مراجعه به سوابق موضوع مورد پژوهش اولين قدم در راه بـه انجـام رسـانيدن يـك پـژوهش       در

  علمي است و نقش مهمي در شكل دادن به چارچوب پژوهش دارد.
در اين پژوهش، ابتدا با استفاده از روش اسنادي، مراجعه به كتاب ها، مقـاالت، پايـان نامـه هـا و وب گـاه هـاي       

نترنتي به زبان انگليسي و فارسي در زمينه ي رسانه، تلويزيون، ماهواره و ارزش ها، به جمع آوري اطالعات موجود اي
  در اين زمينه پرداخته شد. 

محقق در تحقيق توصيفيِ تحليـل  "همچنين، پژوهش حاضر با استفاده از تكنيك تحليل محتوا انجام گرفته است. 
تحليـل محتـوا    3بـه عقيـده برلسـون   "). 65: 1387(حافظ نيا،  "توصيف مطالب است محتوا به دنبال تجزيه، تحليل و

نوعي تكنيك پژوهشي است كه براي توصيف عيني، منظم و تا آنجا كه ممكن است كمي محتواي ارتباطات با هدف 
فيدي است كه ). به عبارت ديگر، تحليل محتوا روش تحقيق م280: 1382(ساروخاني، "تفسير داده ها به كار مي رود

در آن اقالم يا موارد مهم در محتواي پيام همه ي رسانه هاي همگاني، شناسايي و شـمارش مـي شـوند، بـا اقـالم و      
موارد ديگر مقايسه و سرانجام نيز با ساير آمار و ارقام مشابه گردآوري شده از كل جامعه، مقايسه مي شوند (گيـل و  

  ). 89: 1384آدامز، 

                                                 
1documentary  
2content analysis 
3Berlson 
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اين "و تكنيك مقوله اي براي انجام تحليل محتوا استفاده گرديده است.  1سشنامه ي معكوسدر اين پژوهش از پر
پرسشنامه را به اين دليل معكوس مي خوانند كه در تحقيق از نوع تحليل محتوا، برخالف پژوهش هـاي ديگـر، كـل    

بزار مورد استفاده در روش تحليل ). بنابراين، ا299: 1386(ساروخاني،  "داده ها آماده است و صرفاً بايد تحليل شوند
موفقيت روش تحليـل  "محتوا شامل مقوله ها و زير مقوله هاي مربوط، در پرسشنامه ي معكوس منعكس مي گردند. 

محتوا، به داشتن مقوالت درست و واحدهاست. مقوله ها با فرضيه در ارتباطند و در مواردي مي تـوان گفـت همـان    
). در واقـع، مسـأله   275: 1374(دالور،  "ف ها يـا شـاخص هـا ترجمـه شـده انـد      فرضيه ها هستند كه در قالب معر

چگونه واحدهايي را كه بايد محاسبه شوند انتخـاب و  "سازترين بخش تحليل محتوا، بخش مقوله بندي است، يعني 
  ).105: 1385(سوليوان،  "مقوله بندي كنيم

دن ساعت و دوره ي پخـش ايـن دو سـريال و نيـز     با توجه به موضوع تحقيق، مبناي انتخاب محقق، هم زمان بو
قسمت سريال جراحت به طـور كامـل مـورد بررسـي قـرار       27خانوادگي بودن آنها بوده است. الزم به ذكر است كه 

گرفت. از آنجا كه در اين پژوهش امكان بررسي تمامي قسمت هاي سريال افسانه ي افسونگر به لحاظ زمان و تالش 
، 2قسمت سريال افسانه ي افسونگر به روش نمونه گيري نظام منـد يـا سيسـتماتيك    150ميان الزم وجود نداشت، از 

نمونه هاي نظامند به فراواني، در پژوهش هاي رسانه هاي جمعي بـه كـار   "قسمت از اين سريال انتخاب گرديد.  27
(ويمـر و دومينـگ،    "شوند مي روند. اين نمونه ها، اغلب سبب صرفه جويي در وقت، منابع و مقدار تالش الزم، مي

1384 :129 .(  
اسـتفاده شـده اسـت.     "صـحنه "در اين پژوهش، براي تحليل محتواي قسمت هاي سـريال هـا از واحـد تحليـل     

است كه در يك محل مي  4، كوچكترين واحد كامل سريال و به معناي سلسله اي از معناها يا گاهي يك نما3صحنه"
صحنه از مجموع اعمال و گفتاري كـه در يـك مكـان و    ). 52: 1373(سيف،  "گذرد و يك واقعه را تشكيل مي دهد

بـراي  "يك زمان جريان مي يابد و معموالً نيز به نحوي طبيعي به يك موضوع مي پردازد به وجـود مـي آيـد. يعنـي     
در ايـن  ). 16: 1376(مكـي،   "صحنه، داشتن وحدت مكان، پيوستگي زمان و همبستگي موضوع امري ضروري است

  هش، صحنه عبارت است از قسمتي از يك فيلم كه در آن وحدت زمان، مكان و شخصيت وجود دارد.پژو
در هر صحنه از فيلم بر حسب مقوله هـاي مـورد نظـر بـه      "خصوصيات و ويژگي هايي مطرح"در اين پژوهش 

يا عدم آن در  مقوله ها و زيرمقوله ها بر حسب وجود "دفعات تكرار"عنوان واحد ثبت محسوب مي شود. همچنين 
  صحنه هاي مورد بررسي به عنوان واحد شمارش محاسبه مي گردد. 

پرسشنامه ي مورد استفاده، براي استخراج و ثبت اطالعات مربوط به موضوع مورد پژوهش، بر حسب سواالت و 
گروه ابعاد مسأله مورد بررسي طراحي گرديده است. شاخص هاي فرهنگي مطرح شده در پرسشنامه معكوس در دو 

اصلي شامل الگوهاي فرهنگي سنتي و مدرن تقسيم گرديد. همچنين زير مقولـه هـاي تحقيـق بـا توجـه بـه دو نـوع        
  ها تعريف شده اند.ارزش

                                                 
1inverse questionnaire 
2systematic random sampling 
3sence  
4shot  
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اين پرسشنامه به گونه اي طراحي شده است تا پاسخگوي اهداف، سواالت اساسي و فرضيه هاي مطرح شـده در  
مولفه، خانواده (نوع خانواده، تعداد فرزندان)،  9ارزش هاي فرهنگي  تحقيق باشد. براي تعيين شاخص هاي الگوها و

نحوه ي گذزان زندگي روزمرّه (سنتي/ مدرن) بازيگران زن و مرد، سبك زندگي فردي (سنتي/ مـدرن)، ارزش هـاي   
ل)، زندگي فردي (معنوي/ مادي)، سبك و معماري محل زندگي (ساختمان، نوع محله ها، دكوراسيون و تزئينات منز

نوع پوشش (سنتي/ مدرن) بازيگران زن و مرد، در نظر گرفته شد. هر يك از اين مولفه ها در برگيرنـده مولفـه هـاي    
متعدد ديگري و در حكم شاخص هاي جزئي براي شاخص هاي كلي ارزش ها مي باشند و به تعيين شاخص هـاي  

  اصلي ارائه شده در قسمت هاي سريال ها مي پردازند. 
ي پرسشنامه بدين صورت بود كه پس از مشاهده ي هر يك از صحنه ها به منظور دقـت و صـحت   شيوه ي اجرا

 spss) ذخيره گرديد و سپس بـه برنامـه   wordبيشتر اطالعات، داده ها در رايانه (جدول استخراج داده ها در محيط 
راي هر يك صحنه هاي مـورد  صحنه بوده و ب 2616قسمت سريال ها شامل  54به ذكر است كه  زمانتقال داده شد. ال

بررسي، يك پرسش نامه تكميل گرديد. در برخي از صحنه ها به دليل همپوشاني دو گزينـه بـا هـم (بـه طـور مثـال       
ويژگي رفتاري يك زن، منطقي و زني ديگر خودخواه) به تفكيك پالن هاي هر صحنه پرداختـه شـد و گزينـه اي در    

  خود اختصاص داده بود. نظر گرفته شد كه پالن هاي بيشتري را به 

 پرسشنامه ي معكوس)  (اعتبار ابزار تحقيق 1روايي

ابزار سنجش بايد از روايي و پايايي الزم برخوردار باشد تا محقق بتواند داده هاي متناسب با تحقيق را گـردآوري  
 ه سؤال تحقيق پاسـخ دهـد  فرضيه هاي مورد نظر را بيازمايد و ب نمايد و از طريق اين داده ها و تجزيه و تحليل آنها،

به بررسي ابزارهاي پژوهشي و امكان كارايي آن براي مقاصـد اعـالم شـده     "اعتبار" ).154 -155:  1387(حافظ نيا؛ 
درج در منـ سؤاالت يا  در واقع منظور از روايي اينست كه مقياس و محتواي ابزار). 28: 1383مي پردازد (برون نيس، 

  ).155: 1387(حافظ نيا؛  ع مورد مطالعه را بسنجدمتغيرها و موضو دقيقاً، ابزار
در اين پژوهش، تعيين شاخص ها و مقوله ها مبتني بر متنِ مورد مطالعه يعنـي محتـواي سـريال هـا، بـوده و در      

 تعريف آنها از منابع متعدد (در راستاي ارائه ي تعريف هايي مورد قبول و معتبر) استفاده شده است.

پرسشنامه ي مورد استفاده و حصول اطمينان از دقت سنجش مقوله ها و پاسخ به اين سـوال  به منظور اعتبار يابي 
كه آيا مقوله هاي مورد نظر موضوع اصلي را اندازه گيري مي كنند يا خير؟ به تعيين اعتبار صوري سواالت، مقوله ها 

خاب و مرحله پـيش آزمـون   و شاخص هاي تحقيق اقدام شد. همچنين، چند قسمت از سريال به صورت تصادفي انت
به كار بردن هر نوع مقياسي بدون آزمودن مورد قبلي آن به يك پژوهش ضعيف مي انجامد. دست كم "انجام گرفت. 

براي هر مقياس جديد انجام گيرد تا از پايايي و روايي آن اطمينان حاصل شود براي اينكـه   2بايد يك مطالعه امتحاني
(ويمـر و دومينيـك    "د بايد اين دو كيفيت مربـوط بـه هـم در آن موجـود باشـد     يك روش اندازه گيري سودمند باش

). اصالحات انجام شده در پرسشنامه شامل اصالح جمع بندي ها، ترتيب سـواالت و حـذف يـا اضـافه     104: 1384؛
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  كردن پاره اي از سواالت و شاخص ها بود. 

  اندازه گيري تحقيق (ضريب اعتماد) 1پايايي
نيز تعبير مي شـود عبارتسـت از اينكـه اگـر يـك       "اعتبار، دقت و اعتماد پذيري "ري كه از آن بهپايايي اندازه گي

وسيله ي اندازه گيري كه براي سنجش متغير و صفتي ساخته شده در شرايط مشابه در زمـان يـا مكـان ديگـر مـورد      
ا معتبر ابـزاري اسـت كـه از خاصـيت     استفاده قرار گيرد، نتايج مشابهي از آن حاصل شود؛ به عبارت ديگر ابزار پايا ي

بـه يكدسـتي    "پايـايي "). در واقـع،  155: 1387تكرار پذيري و سنجش نتايج يكسان برخـوردار باشـد (حـافظ نيـا؛     
توصيف ها و تفسيرها در طول زمان مي پردازد كه به صورت آزمايش هاي تكراري انجـام مـي شـود (بـرون نـيس،      

1383 :28.(  
استفاده گرديد. يك اسـتاندارد قابـل قبـول و     2ضريب پايايي از فرمول ويليام اسكات در اين پژوهش، براي تعيين

% است. نتايج حاصله حاكي از آن است كه كليـه شـاخص هـاي بررسـي شـده در ايـن       70مورد توافق، پايايي باالي 
ست آورده است كه %) بد85هاي مجدد و محاسبه ضريب پايايي ( مطالعه، نمره بسيار مناسبي در هر يك از كُدگذاري

  پژوهشگر بوده و از پايايي الزم برخوردار مي باشد.ها و كُدگذاري اوليه  نشانگر انتخاب صحيح مقوله

  يافته هاي استنباطي و آزمون فرضيه ها
بين ارائه ي الگوهاي فرهنگي (سنتي/ مدرن) در سريال هاي ايرانـي (جراحـت) و          سـريال     فرضيه اصلي:
  افسونگر) تفاوت معناداري وجود دارد.خارجي (افسانه 

   "الگوهاي فرهنگي مدرن"و  "الگوهاي فرهنگي سنتي". مقايسه 1جدول 
  در سريال هاي افسانه افسونگر و جراحت

 
   الگوهاي فرهنگي سنتي  الگوهاي فرهنگي مدرن  

 فراواني درصد  فراواني  درصد  جمع نام سريال
 ونگرافسانه افس 1259 15,9 6666 84,1  7925

 جراحت 2128 47,2 2385 52,8 4513

 جمع 3387 27,5 8951 72,8 12438

  نتيجه آزمون = تأييد     0,338شدت=      0,000سطح معناداري=      1درجه آزادي= 

  
 "(سنتي/ مدرن)فرهنگي الگوهاي "نتايج حاصل از آزمون آماري انجام شده در خصوص فرضيه اصلي در حوزه 
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 نشان مي دهد:

   رابطـه وجـود دارد. نتيجـه آزمـون از      0,000بين نمايش الگوهاي سنتي و الگوهاي مدرن در سطح معنـاداري
كوچكتر بوده بنابراين، در نمايش الگوهاي فرهنگ سنتي و فرهنگ مدرن اخـتالف معنـاداري وجـود دارد. بـه      01/0

سنتي نمايش داده اند. به عبارت ديگر، در عبارت ديگر، سريال هاي مورد بررسي الگوهاي مدرن را بيش از الگوهاي 
سريال هاي مورد بررسي، در مجموع حوزه هاي فرهنگي (نوع خانواده، تعداد فرزندان خانواده، نقش و فعاليت زنـان  

مردان، سبك زنـدگي فـردي، ارزش هـاي زنـدگي فـردي، سـبك معمـاري سـاختمان، سـبك محلـه، تزئينـات و             -
  مردان) الگوهاي مدرن بيش از الگوهاي سنتي نمايش داده شده است.  - دكوراسيون منزل، نوع پوشش زنان

عبارت ديگر، در سريال افسانه افسونگر الگوهاي فرهنگي مدرن بيش از الگوهاي فرهنگي سـنتي نمـايش داده   ه ب
  شده است اما در سريال جراحت تركيبي از الگوهاي فرهنگي سنتي و مدرن به نمايش گذاشته شده است.

بين ارائه سبك و سياق روابط خـانوادگي (سـنتي/ مـدرن) در سـريال ايرانـي (جراحـت) و سـريال        اول: فرضيه 
  خارجي (افسانه افسونگر) تفاوت معناداري وجود دارد.

  در سريال هاي افسانه افسونگر و جراحت"نوع خانواده (سنتي/ مدرن)". مقايسه 2جدول 
  
  
  
  
  
  
  
  
  

كوچكتر بوده و در نمـايش   01/0آزمون از نتيجه  نشان مي دهد، "نوع خانواده"نتايج حاصل از يافته ها در حوزه 
الگوي نوع خانواده سنتي و خانواده مدرن اختالف معناداري وجود دارد. در سـريال افسـانه افسـونگر، الگـوي نـوع      
خانواده مدرن (خانواده هسته اي، خانواده ناقص و زندگي مجردي) بيش از الگوي خانواده سنتي (خانواده گسـترده)  

ا در سريال جراحت الگوي نوع خانواده سنتي (خـانواده گسـترده: خـانواده اي كـه اعضـاي آن از      ارائه شده است. ام
هاي متعدد شامل پدر بزرگ، مادربزرگ، اوالد و نوه ها تشكيل شده باشد) با درصد بااليي بيش از الگـوي نـوع   نسل

آنها) ارائه شـده اسـت. ايـن امـر     خانواده مدرن (خانواده هسته اي: اجتماع زن و شوهر و فرزندان در صورت وجود 
نشان مي دهد كه الگوي ارائه شده در اين زمينه، الگوي سنتي جامعه ايراني بوده و سريال جراحت سعي دارد الگوي 

  سنتي خانواده ايراني را ترويج نمايد.
  
  

  نوع خانواده 
  نام سريال

 سنتي  مدرن 
 فراواني درصد  راوانيف  درصد
 افسانه افسونگر 368 45,0 449 55,0

 جراحت 386 93,9 25 6,1

 جمع 754 61,4 474 38,6

  نتيجه آزمون = تأييد     0,474شدت=    0,000سطح معناداري=    1درجه آزادي=
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ل خارجي (افسانه بين ارائه تعداد فرزندان خانواده (سنتي/ مدرن) در سريال ايراني (جراحت) و سريافرضيه دوم: 
  افسونگر) تفاوت معناداري وجود دارد.

  در سريال هاي افسانه افسونگر و جراحت "تعداد فرزندان خانواده (سنتي/ مدرن)". مقايسه 3جدول 

  تعداد فرزندان خانواده
  

 سنتي  مدرن
  نام سريال فراواني درصد  فراواني  درصد
 افسانه افسونگر 0 0,0 1069 100

 جراحت 143 37,5 238 62,5

 جمع 143 9,9 1307 90,1

  نتيجه آزمون = تأييد    0,554شدت=      0,000سطح معناداري=      1درجه آزادي= 
  

 نشان مي دهد: "تعداد فرزندان خانواده"نتايج حاصل از اجراي آزمون هاي آماري در حوزه 

  عـداد فرزنـدان، در سـريال هـا اخـتالف      كوچكتر بوده و بين نمايش الگوهاي فرهنگي ت 01/0نتيجه آزمون از
معناداري وجود دارد. به عبارت ديگر، سريال هاي مورد بررسي به ارائه الگوي مدرن (تك فرزنـدي و دو فرزنـدي)   
بيش از ارائه الگوي سنتي (بيش از دو فرزند) پرداخته اند. در سريال افسانه افسونگر فقط به ارائه الگوي مدرن تعداد 

زندي و دو فرزندي) پرداخته شده اما در سريال جراحت به تركيبي از الگوي مدرن (تك فرزنـدي و  فرزندان (تك فر
 دو فرزندي) و سنتي (بيش از دو فرزند) پرداخته است.

بين نحوه گذران زندگي روزمرّه (سنتي/ مدرن) بازيگران زن و مرد در سريال ايرانـي (جراحـت) و    فرضيه سوم:
  نگر) تفاوت معناداري وجود دارد.سريال خارجي (افسانه افسو

  در سريال هاي افسانه افسونگر و جراحت"مردان) -نقش و فعاليت (زنان " "گذران زندگي روزمرّه". مقايسه 4جدول 
  "نقش و فعاليت زنان"

  
 سنتي  مدرن 

  نام سريال فراواني درصد  فراواني  درصد
 افسانه افسونگر 77 13,1 509 86,9

 راحتج 45 22,6 154 77,4

 جمع 122 15,5 663 84,5

  نتيجه آزمون = تأييد    0,114شدت=      0,001سطح معناداري=      1درجه آزادي= 
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  "نقش و فعاليت مردان" 
  

 سنتي  مدرن 
  نام سريال  فراواني  درصد  فراواني  درصد 
 افسانه افسونگر 118 34,0 229 66,0 

 جراحت 123 38,9 193 61,1 

 جمع 241 36,3 422 63,7 

  نتيجه آزمون = رد   0,189سطح معناداري=    1درجه آزادي=
  

  ، نشان مي دهد:"گذران زندگي روزمرّه"نتايج حاصل از يافته ها در حوزه 
  كوچكتر بوده بنابراين بين ارائه الگوهاي سنتي و مدرن  01/0نتيجه آزمون از  "نقش و فعاليت زنان"زمينه  رد

وجود دارد. در سريال افسانه افسونگر الگوي زن مدرن بيش از الگوي زن سنتي ارائه شـده اسـت.   اختالف معناداري 
  در سريال جراحت نيز به ارائه الگوي مدرن از زنان  بيش از الگوي سنتي پرداخته شده است.

  اي سنتي و مـدرن  بزرگتر بوده بنابراين بين ارائه الگوه 05/0نتيجه آزمون از  "نقش و فعاليت مردان"در زمينه
اختالف معناداري وجود ندارد. به عبارت ديگر، سريال هاي مورد بررسـي در حـوزه گـذران زنـدگي روزمـرّه، ايـن       
الگوها را تقريباً به صورت يكسان نمايش داده اند. در سريال افسانه افسونگر تركيبي از الگوي مـرد مـدرن و الگـوي    

 مرد سنتي ارائه شده است.

يال افسانه افسونگر الگوي زن مدرن بيش از الگوي زن سنتي ارائه شده است. در الگوي ارائـه  در مجموع، در سر
كـاري، راننـدگي كـردن، مطالعـه،     شده، به ارائه تصويري مدرن از زنان همچون (پرداختن به امور شغلي و قرارهـاي  

يـك و ...، در حـال تفـريح يـا     ورزش كردن، توجه به آراستگي و زيبايي، گشتن يا خريد كردن در مركـز خريـد، بوت  
سرگرمي، در امور منزل خدمتكار در كارهاي منزل به آنها كمك مي كند، صحبت درباره مسائل و مشكالت خـانواده  
و ...) پرداخته شده است. همچنين تصوير سنتي زنان در اموري همچون (انجام كارهاي منزل يا بچـه داري، در حـال   

  يا تجسس در زندگي ديگران) نيز ارائه شده است.  صحبت درباره ديگران، پشت سرگويي
رانندگي كـردن، تصـميم گيـري در     پرداختن به امور شغلي،در سريال جراحت نيز به ارائه الگوي مدرن از زنان (

مسائل و مشكالت خانواده و بيش از الگوي سنتي (اموري همچون انجام كارهاي منزل يا بچه داري، پشت سرگويي، 
  ن اعضاي فاميل و ...) پرداخته شده است.دور هم جمع شد

در مجموع در حوزه گذران زندگي روزمرّه، زنان در سريال افسانه افسونگر از نقش و فعاليـت متنـوع تـري (ماننـد     
مطالعه، ورزش كردن، توجه به آراستگي و زيبايي، گشتن يا خريد كردن، تفريح يا سرگرمي) نسبت به زنـان در سـريال   

  جام كارهاي منزل يا بچه داري، صحبت درباره مسائل و مشكالت خانواده) برخوردار هستند.جراحت (مانند ان
بين ارائه الگوهاي سنتي و مدرن اختالف معناداري وجود ندارد. به عبـارت ديگـر،    "نقش و فعاليت مردان"در زمينه 

  اند.به صورت يكسان نمايش دادهسريال هاي مورد بررسي در حوزه گذران زندگي روزمرّه، اين الگوها را تقريباً 
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در سريال افسانه افسونگر تركيبي از الگوي مرد مدرن و الگوي مرد سنتي ارائه شده است. در الگوي مدرن ارائـه  
كـاري، راننـدگي كـردن،    شده، مردان در اموري چون (كمك در انجام كارهاي منزل، پرداختن به امور شـغلي و قرارهـاي   

 به آراستگي و زيبايي، گشتن يا خريد كردن در مركز خريد، در حال تفريح يا سـرگرمي و ...)  مطالعه، ورزش كردن، توجه
  و در الگوي سنتي در اموري همچون (تصميم گيري در مسائل و مشكالت خانواده) نشان داده شده اند.

به امور شغلي كمك در انجام كارهاي منزل، پرداختن در سريال جراحت به تصوير مدرن مردان در اموري چون (
كاري، رانندگي كردن) و تصوير سنتي در اموري چون (تصميم گيري در مسائل و مشكالت خانواده، دور و قرارهاي 

هم جمع شدن اعضاي فاميل و ...) پرداخته شده است. در واقع در زمينه نقش و فعاليت مردان، ارائه الگوي مـدرن و  
  است. سنتي تا حدودي به طور يكسان نمايش داده شده

بين سبك زندگي فردي (سنتي/ مدرن) در سريال ايراني (جراحـت) و سـريال خـارجي (افسـانه      فرضيه چهارم:
  افسونگر) تفاوت معناداري وجود دارد.

  در سريال هاي افسانه افسونگر و جراحت "سبك زندگي فردي (سنتي/ مدرن)". مقايسه 5جدول 
 سبك زندگي فردي

  
 سنتي  مدرن

  نام سريال فراواني درصد  يفراوان  درصد
 افسانه افسونگر 181 35,1 335 64,9

 جراحت 417 77,4 122 22,6

 جمع 598 56,7 457 43,3

  نتيجه آزمون = تأييد    0,427شدت=    0,000سطح معناداري=    1درجه آزادي=
  

 نشان مي دهد:"سبك زندگي فردي"نتايج حاصل از يافته ها در حوزه 

 كوچكتر بوده بنابراين بين ارائه الگوهاي سنتي و مدرن اختالف معناداري وجود دارد.  01/0ه آزمون از نتيج 

در سريال افسانه افسونگر سبك زندگي مدرن بيش از سبك زندگي سنتي ارائه شده است. اما در سريال جراحت 
  سبك زندگي سنتي بيش از سبك زندگي مدرن ارائه شده است.

هـاي  مراسم ازدواج غير سنتي، روابط افراد، اسـتفاده از تكنولـوژي  ه افسونگر الگوهاي مدرن همچون (در سريال افسان
مدرن، عاليق و گرايشات مدرن) بيش از الگوهاي سنتي همچون (استفاده از ضرب المثل، كلمات و اصطالحات قـديمي،  

ه است. همچنـين در زمينـه آداب و رسـوم    رعايت آداب و رسوم ازدواج سنتي، هنجارهاي زندگي سنتي) نمايش داده شد
ازدواج نكاتي همچون (پوشيدن لباس سنتي و رفتن به خانه ي بزرگترها براي اداي احترام، خريدن غـذاي سـنتي خـاص    

كـه   خـورد {غذاي سنتي ليباجي} براي خانواده شوهر، پوشيدن لباس سنتي توسط عروس تا مدتها پس از عروسي) به چشم مي
سريال در ارائه و حفظ سنت هاي ازدواج تأكيد زيادي دارد و سعي دارد نكات منفـي ازدواج همچـون    نشان مي دهد اين
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(انجام كارهاي منزل و پخت و پز غذا توسط عروس بـراي خـانواده شـوهر و ...) مـورد سـرزنش قـرار دهـد. در زمينـه         
اسـتفاده از طـبِ سـنتي، اسـتفاده از     هنجارهاي زندگي سنتي نكاتي همچون (استفاده از ظروف و قاشـق سـنتي كـره اي،    

داروهاي گياهي سنتي، تأكيد بر مصرف غذاهاي گياهي، نشستن روي صندلي مخصوص كُره اي روي زمين و ...) و نكات 
منفي همچون (مهم دانستن نظر و حرف مردم، فضولي و تجسس در زندگي ديگران، تأكيد بر مهم بودن خـواب و تعبيـر   

  نفرين، جادو، پيش گويي و طالع بيني) و ...) به چشم مي خورد. آن، اعتقاد به (چشم زخم،
در حالي كه در سريال جراحت الگوهاي سنتي زندگي مانند (اسـتفاده از ضـرب المثـل، كلمـات و اصـطالحات      
قديمي، رعايت آداب و رسوم ازدواج سنتي، هنجارهاي زندگي سـنتي) بـيش از الگوهـاي مـدرن ماننـد (اسـتفاده از       

هاي مدرن شامل استفاده از تلفن همراه، رايانه يا لب تاب، دستگاه خودپرداز بانك، دستگاه كـارت خـوانِ   تكنولوژي 
مترو و ...) نمايش داده شده است. الزم به ذكر است در سريال جراحت در ارائه هنجارهاي زندگي سـنتي (باورهـا و   

ون (دخالت كردن عابران در دعواي ديگـران  نوع رفتاري كه در زندگي سنتي ديده مي شود) برخي نكات منفي همچ
در خيابان، سرك كشيدن  همسايه ها از پنجره، خرافاتي بودن و...) و نكـات مثبتـي همچـون (پـذيرايي از مهمـان و      

  مهمان نوازي، تأكيد بر حفظ حرمت عذادار، تهيه لباس سفيد براي عذادار و... ) به چشم مي خورد. 
ي زندگي سنتي مواردي مشابهي همچون (تأكيد خـانواده يـا دوسـتان بـر ازدواج     هر دو سريال در زمينه هنجارها

فرزندان و بچه دار شدن آنها، انجام كارهاي شخصي مرد توسط همسر، پذيرايي از مهمان و مهمان نوازي، فضولي و 
به چشـم زخـم و    تجسس در زندگي ديگران، اعتقاد به قسمت و تقدير، تأكيد بر مهم بودن خواب و تعبير آن، اعتقاد

  نفرين، مهم دانستن نظر و حرف مردم).
در زمينه استفاده از ضرب المثل، كلمات و اصطالحات قديمي كاربرد زياد اين اصطالحات در متن سريال از نكات منفي 

از نكـات  سريال جراحت است كه به جاي تأثير مثبت و نشان داده فرهنگ كهن ايراني، نوعي دلزدگي در بيننده ايجاد كرده و 
  حائز اهميت در ساخت سريال هاي تلويزيوني است كه بهتر است در برنامه سازي هاي آتي به آن توجه شود.

بين ارزش هاي زندگي فردي (معنـوي/ مـادي) در سـريال ايرانـي (جراحـت) و سـريال خـارجي         فرضيه پنجم:
  (افسانه افسونگر) تفاوت معناداري وجود دارد.

  در سريال هاي افسانه افسونگر و جراحت "ي زندگي فردي (معنوي/ مادي)ارزش ها". مقايسه 6جدول 

 

 ارزش هاي زندگي فردي
  

 معنوي  مادي
  نام سريال  فراواني  درصد  فراواني  درصد

 

 افسانه افسونگر 169 57,7 124 42,3

 جراحت 302 84,1 57 15,9

 جمع 471 72,2 181 27,8

  نتيجه آزمون = تأييد    0,294شدت=    0,000سطح معناداري=    1درجه آزادي=
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 نشان مي دهد: "ارزش هاي زندگي فردي"نتايج حاصل از يافته ها در حوزه  

  كوچكتر بوده بنابراين  بين ارائه ارزش هاي معنوي و مادي اخـتالف معنـاداري وجـود     01/0نتيجه آزمون از
 دارد.

اي معنـوي و ارزش هـاي مـادي ارائـه شـده اسـت امـا در سـريال         در سريال افسانه افسونگر تركيبي از ارزش ه
 جراحت ارزش هاي معنوي بيش از ارزش هاي مادي ارائه شده است.

ستفاده از كلمات و عبـارات مـذهبي، نشـان دادن اعمـال     ادر سريال افسانه افسونگر ارزش هاي معنوي همچون (
دي همچون (مهم بودن ماديات و ثروت در زنـدگي، مهـم   ديني، داشتن اعتقادات ديني و مذهبي) بيش از الگوهاي ما

  بودن شهرت، پايگاه و اعتبار اجتماعي) نمايش داده شده است.
سـتفاده از كلمـات و عبـارات مـذهبي، نشـان دادن اعمـال و       ا(در سريال جراحت نيز ارزش هاي معنوي زندگي 

(مهم بودن ماديات و ثروت در زندگي مانند  فرايض ديني، داشتن اعتقادات ديني و مذهبي) بيش از ارزش هاي مادي
  نمايش داده شده است. داشتن ماشين مدل باال)

بين سبك معماري ساختمان (سنتي/ مدرن) در سريال ايراني (جراحت) و سريال خارجي (افسـانه   فرضيه ششم:
  افسونگر) تفاوت معناداري وجود دارد.

  در سريال هاي افسانه افسونگر و جراحت "رن)سبك و معماري ساختمان (سنتي/ مد". مقايسه 7جدول 

  
  نشان مي دهد: "سبك معماري ساختمان"نتايج حاصل از يافته ها در حوزه 

  كوچكتر بوده بنابراين بين ارائه الگوهاي سنتي و مدرن اختالف معناداري وجود دارد. به  01/0نتيجه آزمون از
 بيش از الگوهاي سنتي پرداخته اند.بيان ديگر، سريال هاي مورد بررسي در اين حوزه، به ارائه الگوهاي مدرن 

آپارتمان ساده و معمولي، آپارتمان شيك و مـدرن، خانـه   در سريال افسانه افسونگر الگو و سبك معماري مدرن (
و سبك معماري سنتي ساختمان يعني خانه هاي سنتي كُـره اي كـه از   نمايش داده شده است  وياليي شيك و مدرن)

به چشم نمي خورد. در اين سريال ساختمان هاي وياليـي نيـز از معمـاري مـدرن و     سبكي سنتي برخوردار بوده اند 
شيك برخوردار هستند. اين نكته نشان مي دهد كه سريال افسانه افسونگر در حوزه سبك معمـاري سـاختمان كـامالً    

 

 سبك معماري ساختمان
  

 سنتي  مدرن
  نام سريال فراواني درصد  فراواني  درصد

 

 افسانه افسونگر 0 0,0 871 100,0

 جراحت 148 32,5 307 67,5

 جمع 148 11,2 1178 88,8

  تيجه آزمون = تأييدن    0,490شدت=    0,000سطح معناداري=    1درجه آزادي=
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  مدرن عمل كرده است.
، خانـه وياليـي شـيك و    در سريال جراحت سبك معماري مدرن (آپارتمان {ساده و معمـولي، شـيك و مـدرن}   

ساختمان بيش از سبك سنتي (خانه وياليي قديمي) نمايش داده شده است. بنابراين الگوهـاي ارائـه شـده در     مدرن)
  اين زمينه بيشتر به ارائه تصوير مدرن در اين حوزه پرداخته و در حال فاصله گرفتن از الگوي سنتي جامعه ايراني است.

(سنتي/ مدرن) در سريال ايراني (جراحت) و سريال خـارجي (افسـانه افسـونگر)     بين نوع محله ها فرضيه هفتم:
  تفاوت معناداري وجود دارد.

  در سريال هاي افسانه افسونگر و جراحت "سبك محله ها (سنتي/ مدرن)". مقايسه 8جدول 

 

 سبك محله ها
  

 سنتي  مدرن
  نام سريال فراواني درصد  فراواني  درصد

 

 افسانه افسونگر 178 18,9 765 81,1

 جراحت 11 2,3 470 977

 جمع 189 13,3 1235 86,7

  نتيجه آزمون = تأييد    0,231شدت=    0,000سطح معناداري=    1درجه آزادي=
  

  نشان مي دهد: "سبك محله ها"نتايج حاصل از يافته ها در حوزه 
  الگوهاي سنتي و مدرن اختالف معناداري وجود دارد. به بين ارائه كوچكتر بوده بنابراين  01/0نتيجه آزمون از

عبارت ديگر، در سريال هاي مورد بررسي، الگوها و سبك مدرن بيش از الگوهـا و سـبك سـنتي نمـايش داده شـده      
 است. اين امر نشان مي دهد كه در هر دو سريال بافت و سبك محله در حال فاصله گرفتن از سبك سنتي مي باشد.

بين دكوراسيون و تزئينات منزل (سنتي/ مدرن) در سـريال ايرانـي (جراحـت) و سـريال خـارجي      فرضيه هشتم: 
  (افسانه افسونگر) تفاوت معناداري وجود دارد.

  در سريال هاي افسانه افسونگر و جراحت "دكوراسيون و تزئينات منزل (سنتي/ مدرن)". مقايسه 9جدول 

 

 دكوراسيون و تزئينات منزل
  

 سنتي  مدرن
 نام سريال فراواني درصد  فراواني  درصد

 

 افسانه افسونگر 143 26,3 401 73,7

 جراحت 0 0 168 100

 جمع 143 20,1 569 79,9

  نتيجه آزمون = تأييد    0,279شدت=    0,000سطح معناداري=    1درجه آزادي=
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  مي دهد: نشان "دكوراسيون و تزئينات منزل"نتايج حاصل از يافته ها در حوزه 
  كوچكتر بوده بنابراين بين ارائه الگوهاي سنتي و مدرن اختالف معناداري وجود دارد. به  01/0نتيجه آزمون از

 عبارت ديگر، سريال هاي مورد بررسي، به نمايش الگوهاي مدرن بيش از الگوهاي سنتي پرداخته اند.

سايلي كه طراحي و سبك مدرن دارند مانند يخچال استفاده از ودر سريال افسانه افسونگر الگوها و سبك مدرن (
بـيش از الگوهـا و   يا پالسما، ماشين ظرف شويي، مايكرو ويـو و ...)   LCDسايد باي سايد، فريزر مدرن، تلويزيون 

استفاده از وسايلي كه طراحي و سبك آنها سنتي است مانند كمـد، ميـز آرايـش، گلـدان، قـاب عكـس،       سبك سنتي (
نمايش داده شده است. در سريال جراحت تنها وسايلي كه سـبكي مـدرن   طرح سنتيِ كُره اي دارند)  تزئينات و ... كه

داشته اند نمايش داده شده است و سهم لوازم سنتي صفر مي باشد. الزم به ذكر است كه در اين بررسي لوازمي كه از 
  نشده و مورد محاسبه قرار نگرفته است. سبكي ساده و معمولي برخوردار بودند به عنوان لوازم سنتي در نظر گرفته

بين نوع پوشش بازيگران زن و مرد (سنتي/ مدرن) در سريال ايرانـي (جراحـت) و سـريال خـارجي     فرضيه نهم: 
  (افسانه افسونگر) تفاوت معنادري وجود دارد.

  و جراحت در سريال هاي افسانه افسونگر "مردان) -نوع پوشش بازيگران (زنان ". مقايسه 10جدول شماره 
  "پوشش زنان"

  
  سنتي  مدرن  مدرن - سنتي 

  نام سريال  فراواني  درصد  فراواني  درصد  فراواني  درصد
 افسانه افسونگر 19 1,6 1181 96,4 25 2,0

 جراحت 153 23,3 402 61,2 102 15,5

 جمع 172 9,1 1583 84,1 127 6,7

  نتيجه آزمون = تأييد    0,461شدت=    0,000سطح معناداري=    2درجه آزادي=
  

  "پوشش مردان"
  

 سنتي مدرن  مدرن - سنتي 
  نام سريال  فراواني  درصد  فراواني  درصد  فراواني  درصد
  افسانه افسونگر  6  0,8  727  98,4  6  0,8
 جراحت 400 49,0 249 30,5 167 20,5

 جمع 406 26,1 976 62,8 173 11,1

  نتيجه آزمون = تأييد    0,701شدت=    0,000سطح معناداري=    2درجه آزادي=
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، نشان مي دهد نتيجه آزمون در هر دو مـورد  "نوع پوشش بازيگران"نتايج حاصل از آزمون هاي آماري در حوزه 
  كوچكتر بوده بنابراين: 01/0از 

  ود دارد. در مدرن اختالف معنـاداري وجـ    -بين ارائه الگوهاي سنتي؛ مدرن و سنتي  "پوشش زنان"در زمينه
سريال افسانه افسونگر پوشش مدرن بيش از پوشش سنتي (پوشيدن هامبوك) نمايش داده شده و در سريال جراحت 

  پوشش مدرن (بدون چادر) بيش از پوشش سنتي (چادر) نمايش داده شده است.
  وجـود دارد. در   مدرن اخـتالف معنـادار    -بين ارائه الگوهاي سنتي؛ مدرن و سنتي  "پوشش مردان"در زمينه

سريال افسانه افسونگر پوشش مدرن بيش از پوشش سنتي (هامبوك) نمايش داده شده است. اما در سريال جراحـت  
  پوشش سنتي (كالسيك) بيش از پوشش مدرن (اسپرت) نمايش داده شده است.

پرت شـامل {لبـاس   كت و دامن يا پالتو، بلوز و دامن، لباس اسـ در سريال افسانه افسونگر الگوي پوشش مدرن (
منظـور  بـيش از الگـوي پوشـش سـنتي (    ورزشي، لباس شنا، شلوار جين يا كالسيك، شلوارك، بلوز و دامـن و ...})  

لباسي است كه زنان كُره اي براي مراسم سنتي ازدواج و چندين روز بعد از آن يا در ديگر مراسم سنتي مـي پوشـند   
. در سريال جراحت نيز الگوي ارائه شده، الگوي پوشش مدرن مدرن ارائه شده است  -و پوشش سنتي {هامبوك}) 

   (بدون چادر يعني استفاده از مانتو و روسري و ...) بيش از الگوي پوشش سنتي (استفاده از چادر) نمايش داده شده است.
ر سريال مدرن اختالف معنادار وجود دارد. د -بين ارائه الگوهاي سنتي؛ مدرن و سنتي  "پوشش مردان"در زمينه 

كت و شلوار و پيراهن يا شلوار كالسيك و پيراهن بدون كت}  افسانه افسونگر الگوي پوشش مدرن (لباس رسمي {
و لباس غير رسمي يا اسپرت {شلوار جين و بلوز اسپرت، كاپشن چرم يا كتان، لباس ورزشي (فوتبال، شنا، گلـف و  

مردان كُره اي براي مراسـم سـنتي ازدواج و چنـدين روز    ...)}) بيش از الگوي پوشش سنتي (منظور لباسي است كه 
بعد، يا در ديگر مراسم سنتي از آن استفاده مي كنند) نمايش داده شده است. اين نكته نشان مي دهد كه فرهنگ كُـره  
اي عالوه بر حفظ آداب و رسوم پوشش سنتي در مراسم مذهبي و سـنتي خـود، از الگـوي پوشـش مـدرن در امـور       

د تبعيت مي نمايد. در سريال جراحت، الگوي پوشش سنتي (استفاده از كت و شلوار و پيراهن يـا شـلوار   روزمرّه خو
كالسيك و پيراهن بدون كت) بيش از الگوي پوشش مدرن (استفاده از شلوار جين و بلوز اسپرت، كاپشـن چـرم يـا    

امروزي تغييري اساسي در نحـوه تفكـر   كتان و ...) نمايش داده شده است. اين نكته حائز اهميت است كه در جامعه 
افراد و باالخص جوانان در نوع پوشش شكل گرفته است. بنابراين متوليان رسانه مي توانند بـا در نظـر گـرفتن ايـن     

  موضوع در جلب توجه مخاطبان سريال ها كه قشر زيادي از آنان جوانان هستند، استفاده نمايند.

  بحث
عبارت بهتر نظام اجتماعي نيازمند يك نظام ارزشي مشترك در سطح فردي است به عقيده دانشمندان، جامعه و به 

كه در نتيجه آن افراد به شيوه هاي مشابه به جهان بنگرند. ارتباطات اجتماعي و بـه تبـع آن وسـايل ارتبـاط جمعـي،      
ل دادن بـه محـيط   عاملي در جهت ساخت و انتقال ارزش ها و به تعبير ديگر داراي يك نقش فزاينده با ثبات در شك

نمادين است. رسانه ها به طور اعم و تلويزيون به شكل خاص، يكي از مهم ترين نهادهاي اجتماعي هستند كه نقش 
اساسي در انتقال ميراث فرهنگي و اجتماعي و  ارزش هاي جوامع دارند. در واقـع، تلويزيـون در ميـان رسـانه هـاي      
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 هـايش يدا كرده است كه منجر به غلبه آن بر محيط نمادين ما شده و پياممدرن، چنان جايگاه محوري در زندگي روزمره پ
درباره واقعيت، جاي تجربه شخصي و ساير وسايل شناخت جهان را گرفته است. در واقع، رسانه ها بـا كاركردهـاي   

اي خود و به كار گيري شيوه هاي جديد اطالع رسـاني، الگوهـاي نـوين فرهنگـي و اجتمـاعي را جـايگزين الگوهـ       
  فرهنگي اجتماعي سنتي مي كنند.

در مجموع، سريال هاي مورد بررسي، در حوزه هاي مختلف فرهنگـي  نتايج حاصل از اين بررسي نشان مي دهد 
سـبك زنـدگي   نوع خـانواده،  الگوهاي مدرن بيش از الگوهاي سنتي پرداخته اند اما در برخي حوزه ها (نظير ه به ارائ

الزم به ذكـر اسـت در سـريال افسـانه افسـونگر       نيز به طور سنتي عمل كرده اند.فردي و ارزش هاي زندگي فردي) 
الگوهاي مدرن با اختالف بسيار بااليي نسبت به الگوهاي سـنتي نمـايش داده شـده اسـت در صـورتيكه در سـريال       

ركيبـي از  جراحت الگوهاي مدرن نسبت به الگوهاي سنتي با اختالف كمي ارائه شده است. در واقع سـريال جراحـت ت  
    گردد:الگوهاي سنتي و مدرن را ارائه كرده است. براساس يافته هاي پژوهش، پيشنهادهاي تحقيق به شرح ذيل ارائه مي

*در حوزه خانواده (سبك و سياق روابط خانوادگي و تعداد فرزندان خانواده) توصيه مي شود تلفيقـي از الگـوي   
  تعداد فرزندان (بيش از سه نفر) كمرنگ گردد.  نوع خانواده سنتي و مدرن ارائه شود و الگوي

*در مورد نقش و فعاليت بازيگران زن و مرد، نقش و فعاليت هاي متنوع تري در نحوه گذران زندگي روزمرّه بـه  
تصوير كشيده شود؛ چرا كه ارائه نقش هاي كليشه اي حضور در منزل يا انجام كارهاي منزل،  صحبت هاي روزمـرّه  

و مشكالت خانواده و اموري اين چنين به نوعي باعث دلزدگي مخاطبان خواهد شد. ارائـه الگوهـاي    در مورد مسائل
  متنوع تري در اين زمينه مي تواند مورد توجه برنامه سازان قرار گيرد.

*در خصوص سبك زندگي فردي بهتر است تلفيقي از سبك زندگي سنتي و مدرن در تهيه برنامه ها مورد توجه 
  اموري همچون تأكيد بر الگوهاي مثبت زندگي سنتي و داشتن عاليق و گرايشات مدرن توصيه مي شود. قرار گيرد.

*در حوزه ارزش هاي معنوي زندگي كاربرد زياد كلمات و عبارات مذهبي نه تنها بازخورد مثبتي نخواهد داشت 
ين كلمـات و اصـالحات و تأكيـد بـر     بلكه به نوعي موجبات دلزدگي مخاطبان را فراهم مي آورد. بهتر است كاربرد ا

اعتقادات ديني و مذهبي متناسب با نياز مخاطب نمايش داده شود. همچنين ارائه جنبه هايي از زندگي مادي متناسـب  
  با نيازهاي مخاطبان و نسل جوان توصيه مي شود.

منزل) رعايـت   *در بخش سبك و معماري ساختمان (معماري ساختمان، سبك محله ها و دكوراسيون و تزئينات
  اعتدال در نمايش ساختمان هايي با متراژ بزرگ و شيك كه اكثراً در مناطق باالي شهر واقع هستند توصيه مي گردد.

*در خصوص نوع پوشش بازيگران زن و مرد تلفيقي از الگوي پوشش چادر و بدون چادر از نكات مثبت برنامه 
فاصله گرفتن از الگوهاي نسل گذشته اسـت. همچنـين، ارائـه    سازي مي باشد؛ چرا كه الگوهاي نسل جديد در حال 

الگوهاي مثبت در گرايش به زيبايي و مد توصيه مي شود. اين نكته حائز اهميت است كه در جامعه امروزي تغييـري  
 اساسي در نحوه تفكر افراد و باالخص جوانان در نوع پوشش شكل گرفته است. بنابراين متوليان رسانه مي توانند بـا 

  در نظر گرفتن اين موضوع در جلب توجه مخاطبان سريال ها كه قشر زيادي از آنان جوانان هستند، استفاده نمايند.
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