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  2000هاي هالیوود دهه تحلیل روابط بین فردي در فیلم
    1فرالهام رستمی

 2 بهیان  شاپور
  04/11/90: ، تاریخ تایید03/8/90:تاریخ دریافت

  
  :چکیده

ها علی رغم فرهنگ و مذهب  روابط بین فردي عاملی است که بین تمام انسان
سینما به عنوان یک وسیله ارتباطی، الگوهاي ارتباطات بین . شودمتفاوت، دیده می

دهد و  ارتباط جمعی، ارائه میفردي را به بهترین شکل و تأثیر گذارتر از سایر وسایل
هاي با استفاده از نظریهپژوهش حاضر . سینماي آمریکا در این عرصه پیشتاز بوده است

فردباوري لیبرالی، خشونت نمادین بوردیو و دیالوگ بر مبناي تعریف دیوید بوهم و با 
 هاي دهه اخیربهره گیري از تکنیک تحلیل محتوا ، روابط بین فردي را در فیلم

هاي فردگرایی ، خشونت نمادین و دیالوگ، از سینماي هالیوود بررسی کرده و شاخص
جامعه . ها مورد تحلیل قرار داده استطریق کاوش در روابط بین فردي در این فیلم

 بر  کهباشد می2009 تا اواخر سال2000هاي محصول آمریکا از سال آماري، فیلم
ابزار سنجش در این پژوهش، پرسشنامه . انددهش گیريبندي و نمونهطبقه اساس ژانر

هاي یافته. پر شده استها در هر سکانس و فراوانی گویهاست که بر اساس سکانس 
هاي فردگرایی، تواند به این معنا باشد که شاخصها ، میتحقیق ضمن تأیید فرضیه

هاي لمخشونت نمادین و دیالوگ در روابط بین فردي، در بین کاراکترهاي اصلی فی
  دهه اخیر سینماي هالیوود مشاهده شده است 

  خشونت نمادین، دیالوگ ، فردگرایی ژانر،، روابط بین فردي، سکانس:ها کلیدواژه
  
  

                                         
 armita.rostami56@gmail.comشناسی کارشناس ارشد جامعه-1
 shapour.behyan@gmail.comو هیأت علمی دانشگاه آزاد  عض-2
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  :مقدمه و طرح مسأله
روابط بین فردي در جوامع صنعتی شده به عمق و وسعت روابط بین فردي در جوامع 

 مانند جوامع سنتی قدیمی گسترده همچنین روابط اجتماعی نیز. ماقبل صنعتی نیست
) به شکل مدرن آن(نیست، جایی که مردم در کنار یکدیگر بدون وسایل ارتباط جمعی

هایی که از هاي متنوع در محیطکردند اما در زندگی جدید ، مردمانی با گذشتهزندگی می
 مانند قومیت، نژاد، هانظر فیزیکی و ابعاد ظاهري مشابه یکدیگر هستند ولی از سایر جنبه

 تفاوتهاي در نتیجه. کنندتحصیالت ، درآمد و مذهب با یکدیگر متفاوتند ، زندگی می
اجتماعی و فرهنگی ، موانع زیادي را در برقراري ارتباط بین مردم بوجود آورده و این مسأله 

وسایل . باعث شده که آنها براي گرفتن اطالعات مورد نیاز به سایر منابع رجوع کنند
در . کندارتباطی به عنوان یک منبع مهم، خأل ارتباطی بین مردم در جوامع مدرن را پر می

ها هستند که به عنوان وسیله ارتباط جمعی بر تمام ابعاد زندگی جوامع امروزي این رسانه
دهی و دگرگون ساختن تصورات، افکار، مردم احاطه دارند و توانایی عظیمی در جهت

روابط بین فردي عاملی است که بین . سبک زندگی انسان عصر جدید برخوردارندهاو اندیشه
شود و ربطی به مردمی در کشوري تمام انسانها علی رغم فرهنگ و مذهب متفاوت، دیده می

روابط بین فردي یک فرایند رو به پیشرفت است که مدام در . خاص یا مذهب خاصی ندارد
بنابراین، به دنبال تحول جوامع از ساده به پیچیده، این . اشدبحال تغییر، تحول و تکامل می

تر شدن روابط انسانی، الگوهاي تر شده و به تبع پیچیدهتر و تکامل یافتهروابط نیز پیچیده
در این بین سینما به عنوان . شودتر میتر و متکاملها نیز پیچیدهارائه شده از سوي رسانه

روابط میان فردي را به بهترین شکل و تأثیرگذارتر از سایر یک وسیله ارتباطی، الگوهاي 
زیرا سینما زندگی واقعی مردم را در غالب داستان و در . دهدوسایل ارتباط جمعی، ارائه می

کشد و با نیرومندي و توانایی کامل به رویاها، هاي مختلف، به تصویر میژانرها و سبک
سینماي آمریکا در این عرصه پیشتاز . دهدوح میخیاالت ، آرمانها و تصورات تماشاگران ر

آیند، هایی که در بیشتر مناطق جهان به نمایش در می درصد از فیلم90 تا 40بوده و بین 
توفیق درخشان صنعت فیلم آمریکا از جنگ جهانی اول به بعد، الگویی . تولید آمریکاست 

اتی و اینترنت، از آمریکاي شمالی براي صادرات کاالهاي موسیقی، تلویزیونی، کارهاي تبلیغ
در سینماي آمریکا به تمام مسائل و مشکالت ). 233 :1994واسکو،(به خارج بوده است 

کنند و با آن انسانهایی که در جوامع صنعتی و مدرن و جوامع در حال گذار زندگی می
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ازد و به پردمسائل در گیر هستند ، خارج از محدوده مکانی، زمانی، فرهنگی و مذهبی می
بنابراین با توجه به اینکه روابط میان انسانها در جوامع مدرن یا . کندیابی مینوعی ریشه

اند و شاید پسامدرن دچار چندپارگی شده و مردم قدرت تعامل با یکدیگر را از دست داده
روابط بین افراد جامعه از خانواده گرفته تا گروههاي بزرگتر مختل شده است، سینماي 

وود ، این موضوع را مورد توجه قرار داده و مسائل و مشکالتی که انسانها در سراسر هالی
کند ، به کنند ، مطرح کرده و آنها را درگیر میجهان در روابطشان با یکدیگر تجربه می

طوریکه تماشاگر وادار به تفکر شده تا راه حلی براي بهبود روابط و ایجاد تعامل با کسانی 
قصد ما در این پژوهش این است که روابط بین فردي که . ارتباط است ، برسدکه با آنها در 

اي ترین عامل در تعامالت اجتماعی و خانوادگی است و نقش مهمی در برقراري رابطهمهم
رغم سالم بدور از تنش و همراه با دیالوگ و احترام گذاشتن به عقاید و نظرات دیگران علی

-در فیلم)تک گویی(ي دیالوگ براي حل مشکالت بجاي مونولوگمخالفت با نظر ما و برقرار
با توجه به اینکه سینماي هالیوود به تمام . هاي مذکور مورد تحلیل و بررسی قرار دهیم

پردازد، در پژوهشی که پیش رو داریم، موضوعاتی که در روابط بین انسانها وجود دارد می
ایم و فاکتورهاي  سینماي هالیوود پرداختههاي دهه اخیرفقط به روابط بین فردي در فیلم

فردگرایی، خشونت نمادین و دیالوگ را در روابط بین فردي در بین کاراکترهاي اصلی، مورد 
قصد ما از این پژوهش این است که از طریق تحلیل محتوا . ایم تحلیل و بررسی قرار داده

شود،یا شود یا دیده نمیه میپی ببریم که آیا خشونت آشکار در سینماي آمریکا هنوز دید
بنابراین این مقاله در پی پاسخ . داده است)خشونت پنهان(جاي خود را به خشونت نمادین

، سینماي هالیوود در هاي ساخته شده دهه اخیر آیا در فیلم: است این پرسشها دهی به 
 دنبال شود یا نه؟ همچنین بهخشونت نمادین در روابط بین فردي دیده می و فردگرایی

دیالوگ را محور اصلی حل مشکالت در روابط ، ها این فیلم آیااین سوال هستیم کهبه پاسخ 
  گیرند؟بین فردي در نظر می

  
   :پیشینه تحقیق 

  :هاي داخلی پژوهش
ي دکتراي خود تحت عنوان نشانه شناسی ارتباطات غیر آقاي غالمرضا آذري در رساله

ي امت کالسیک هالیوود، به بررسی سبک و شیوههاي سینماي صکالمی در بین کمدین
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هاي غیر کالمی پنج بازیگر معروف سینماي صامت بازیگري، ارائه حرکات، رفتارها و نشانه
این رساله در پی پاسخ دهی . ، پرداخته است )هاردي و لورل لوید، کیتن، چاپلین،(هالیوود 

ها و معانی سیک صامت از نشانههاي سینماي کالبه این سوال بنیادین است که آیا کمدین
کردند؟ نتایج حاکی از آن رفتار غیر کالمی خویش در جهت تولید دائمی خنده استفاده می

 اصلی موفقیت بازیگران کمدي کالسیک ، نوع ارتباطات غیر کالمی و تسلط عاملاست که 
ست و پا ، اي که شامل تعامل حرکتی دهاي رمزي اشارهآنان بر رفتار ، حرکات و نشانه

- اي و ارتباطات عاطفی احساسی را در قالب رفتار خنده آور بروز میکنش متقابل چهره
بررسی نقش جنسیت   ).98- 88 :1385 ، بهار 25آذري ، نشریه هنرهاي زیبا ، شماره (دهد

کارگردانان فیلمهاي سینمایی در پرداختن به شخصیت و سایر مضامین بکار رفته در این 
  در اینهدف عمده . . صورت گرفته است توسط محمد جواد نجفلوست کهکاري افیلمها 
شناخت تفاوت هاي موجود در ساختار و محتواي فیلمهاي سینمایی ساخته شده دو ، مقاله 

استفاده » تحلیل محتوا«براي انجام این مطالعه از روش . گروه از کارگردانان زن و مرد است 
یافته ها و .  حلقه فیلم سینمایی است 52العه تعداد نمونه آماري در این مط. . شده است

نتایج حاصله نشان می دهند که بین ویژگیهاي دو گروه از سازندگان فیلمها تفاوتهاي قابل 
مالحظه اي وجود دارد لکن در زمینه پرداختن به شخصیت نمایشی تفاوت معناداري بین 

محمد رحمتی و ) . ایت جامعه شناسینجفلو، س(. فیلمهاي کارگردانان زن و مرد وجود ندارد
تحلیل جامعه شناسانه مناسبات جنسیتی در (مهدي سلطانی در تحقیق تحت عنوان

هاي فمنیستی ، با استفاده از تکنیک تحلیل محتوا و با بهره گیري از نظریه) سینماي ایران
رضیه اصلی این ف. انددر باب سینما ،سینماي بعد از انقالب ایران را مورد بررسی قرار داده

تحقیق آن است که مناسبات جنسیتی در سینماي ایران از صورتی پدرساالرانه در سالهاي 
هاي یافته. اولیه به صورتی برابري طلبانه در سالهاي اخیر سینماي ایران تغییر یافته است

تواند به معناي نوعی تجربه تحقیق ضمن تأیید فرضیه در قالب مناسبات جنسیتی ، می
  1.یته در فضاي جامعه ایرانی باشدمدرن

  :پیشینه خارجی 
اي  فیلم برتر ، عنوان مقاله200تحلیل از : هاي عامه پسندسکس و مواد مخدر در فیلم

هاي گوناسکرا ، شاپمن و کمپبل در زورنال سلطنت اجتماعی است که سه نویسنده به نام

                                         
1- www.sociology of Iran .com 
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دهد که با و وجود ان مینتایج تحقیق آنها نش. به ثبت رسید2005علم طب در اکتبر 
ها مقاربتی ، در هیچ کدام از فیلمتبلیغات گسترده در مورد کنترل جمعیت و بیماري

 75همچنین در . استفاده از کاندوم از سوي بازیگران در روابط جنسی ارائه نشده است
هاي بهداشتی و هاي بررسی شده ، تصویر بهنجاري از نقص مراقبتدرصد از فیلم

کمپل .(براي بینندگان ارائه شده است) ظیر استفاده از مواد مخدر ، الکل و سیگارن(سالمتی
  ) 72- 58 :1:2005، چمپن و گانسکرا

 فیلم 35به تحلیل محتواي » ستاره هاي زن و سینماي اسپانیا «روچه در مقاله اي به نام
در  پرداخته است و نقش و پرستیژ شغلی زنان ومردان 2005 تا 1995هاي  بین سال

هاي تولیدي سینماي اسپانیا را مدنظر قرار داده است و مدعی است که مردان نسبت به  فیلم
وي مدعی .اند ها نقش و پرستیژ شغلی برتري را از آن خود کرده  درصد این فیلم69زنان در 

 600است در حالی که عمر تالش زنان در جهت رسیدن به برابري اجتماعی با مردان به 
اي از   یکم هنوز باز نمایی کلیشه(ر انتهاي قرن بیستم و ابتداي قرن بیسترسد؛ د سال می

  ) 30- 2006:22 ،2روچ (.خورد ها به چشم می برتري مردان در فیلم
 :مبانی نظري

ترین و عالی ترین دستاوردهاي بشر بوده و عالوه بر کارکردهایی قدیمی از یکی ارتباط
گران داشته، زمینه ساز فعالیتهاي اجتماعی و یاري گرفتن از دی که در جهت حفظ حیات و

برخی از  انسان در نتیجه فرایند اجتماعی شدن، .باشدمیسر آغازي بر زندگی اجتماعی
 را می ها بین فردي را کسب می کند اما سطح عملکرد او در این مهارتروابطمهارتهاي 

ش نظري و الگوهاي با کمک مجموعه مستحکمی از دان. توان بهبود بخشید یا تغییر داد
 می توان فرایند انسان کامل تر شدن او را تا حد  ،هاي تجربه شخصیمناسب و فرصت

پیشینه این . رشته ارتباطات یک تاریخچه فکري قدیمی وممتاز دارد .زیادي تسریع کرد
رشته به عصر یونان باستان برمی گردد که فالسفه بزرگی چون ارسطو و افالطون علم 

رانی در حضور عام را به عنوان یکی از مهارتهاي الزم براي زندگی مدنی بالغت یا سخن
از دو هزار سال قبل که این رشته پی ریزي شد، شکلهاي مختلف تعامل . تدریس می کردند

مباحثه در گروهاي کوچک، ارتباطات خانوادگی و : از جمله(را در خود جاي داده است 

                                         
1- Campbell&Chapman& Gunasekera 
2- Roche 
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ردي اساس و شالوده هویت و کمال انسان است و ارتباطات میان ف .)ارتباطات میان فردي
میان فردي یک فرایند رو به روابط . مبناي اولیه پیوند او را با دیگران تشکیل می دهد

سال قبل از میالد مسیح به 500هراکلیتوس  . قابل تغییر و دگرگونی است، مداوم ،پیشرفت
بنابراین وقتی که . ر استهمه چیز در حال تغیی: اهمیت مفهوم فراگرد اشاره کرد وگفت

بپذیریم ارتباط یک فراگرد است در واقع این نکته را مد نظر قرار داده ایم که رویدادها و 
روابط بین عناصر تشکیل دهنده ارتباط نیز پویا و به طور مداوم در حال تغییر و دگرگونی 

ا و یک روند رو به رشد اصوالً فرایند ایستا نیست بلکه پوی. دنمی باشند و آغاز و پایانی ندار
تأثیر هم د و از نگذار تأثیر میبر یکدیگرداراي کنش متقابل هستند و آن ،است و اجزاي 

 موجب شکوفایی افراد و بهبود کیفیت ، این در حالی است که ارتباطات موثر.دنمی پذیر
تخریب  جلوي شکوفایی انسان را می گیرد و روابط را ،روابط می شود و ارتباطات غیر موثر

کلید اصلی کسب مهارتهاي برقراري . )1368محسنیان ،(  و )1384فرهنگی،. (می کند
از اجزاي  همدردي وگرمی،پذیرش،گوش دادن،صداقت.  خودآگاهی است،ارتباط با دیگران
  .                    )1355معتمدنژاد،(این مهارت است
ارتباط بین فردي شامل  : دمی گوی) نظریه پرداز حوزه روابط بین فردي(ادوین امري 
حاالت انسانی بین دو یا چند نفر که درگیر  ، افکار، اندیشه ها ، رفتارها و انتقال اطالعات

دهد یا عصربخیر می گوید مثالً وقتی فردي به فرد دیگر سالم می. ارتباط هستند، می باشد
اي احساس  به گونهبا بیان شفاهی دوستی و صمیمیت خود را به او ابراز می دارد در واقع

همچنین زمانی که شخصی به . خود را به او انتقال می دهد و با او ارتباط برقرار می کند
 هدف و منظور خود را به شکل عالئم  ،اي ارسال می کندشخص دیگر کارت تبریک یا نامه

  )2010 آلین ،(نوشتاري ارائه می دهد و به این شکل ارتباط برقرار می کند
 بر فرایندهاي بین فردي که در موقعیت هاي اجتماعی  ،ردي سولیوانتئوري بین ف

 با مشاهده تعامل فرد با دیگران می توان اطالعات زیادي راجع به .ردوجود دارد، تأکید دا
،  براي رفتار فرد  را عوامل انگیزشی انرژي مورد نیازسولیواناز نظر   بدست آوردآن فرد،

- 120 :1382پادیاچی،(.نیاز به ارضاء و نیاز به امنیت: رتنداز عبااین عوامل،. ایجاد می کنند
125(  

  :بلومر روابط بین فردي را در چاچوب تعامل گرایی نمادین تعریف می کند و می گوید
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می اعمال کنشگران ئفراگردهاي ارتباطات انسانی مبتنی بر تطبیق خود آگاهانه و دا
 زندگی اجتماعی همیشه در حال .تا نیستاز نظر بلومر هیچ چیز هیچگاه ثابت و ایس. است

باید در پی ). جهان،تجربی و پیوسته در حال دگرگونی و تغییر شکل می باشد(تکوین است 
تعامالت و ارتباطات دو سویه باشیم در دیدگاه تعامل گرایی نمادین، چیزي به عنوان فرد 

 نیز شبکه هایی تعاملی تنها وجود ندارد بلکه فرد همیشه در تعامل با دیگري است و جامعه
 مجموعه اي از اعمال و کردار ،از افراد است که با یکدیگر عمل می کنند و زندگی اجتماعی

  )137 :1379استونز،(. است افراد تشکیل دهنده آن جامعه
 :کرد  اینگونه تعریف توان میروابط بین فردي را به طور خالصه

مند، منحصر به فرد و رو به پیشرفت یک تعامل گزینشی، نظام، ارتباطات میان فردي 
است که سازنده شناخت طرفین از یکدیگر و محصول این شناخت است و موجب خلق 

شرایط، وضعیت، زمان، مردم، فرهنگ، پیشه شخصی . معانی مشترك دربین آنهاست 
 روابط بین فردي یک فرایند رو به. بر معناي ارتباطات میان فردي تاثیر می گذارد .......و

تنوع یکی از اجزاي اصلی ساختار ارتباطات میان . پیشرفت و درحال تغییر و تکامل می باشد
در روابط بین . تعاملی بودن، یکی دیگر از  ویژگی هاي  این نوع ارتباط است. فردي است

 مهم  ،فردي معانی و برداشتهاي مشترك و اتفاقاتی که بین افراد درگیر ارتباط می افتد
در پی یافتن معناي کلمات و رفتارهاي یکدیگر  ، ر عین برقراري ارتباطاست و افراد د

 ).67- 30 :1379وود،(هستند 
بنابراین ، انسان قادر نیست بدون ارتباط با دیگران ، افکار ، تجارب و پرسشهاي خود را 

صداي انسان ، یک وسیله ارتباطی . اي استارتباط یقیناً نیازمند ابزار و وسیله. مطرح کند
است که از طریق به کار بردن زبان مشترك توأم با ایماء و اشاره ، با یکدیگر ارتباط برقرار 

هاي ارتباطی هستند اما برخی ویژگی خاصی بسیاري از ابزارها در زندگی ما رسانه.کنیممی
. شماري منتقل کرد توان افکار، عقاید و احساسات را به افراد بیدارند که از طریق آنها می

سینما به ). 109 :1382مهدي،شیخ(گویند هاي جمعی میها، رسانه این گونه رسانهبه
عنوان یک عنوان یک نظام ارتباطی جایگاه بسیار مهمی در فرهنگ عامه مردم دارد زیرا 
براي انبوه مخاطبانش ، به منبع اصلی کسب اطالعات، مهارتهاي الزم در زندگی روزمره و 

تعریف کرد ) سیبرنیتیک(توان یک نظام بازسینما را می.  استهالگوهاي رفتاري تبدیل شد
همچنین ). 1378نیکولز،(پردازدکه به مبادله اطالعات با جامعه و محیط پیرامون خود می
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- نظریه).از تضاد و تقابل گرفته تا تعامل بین آنها( سینما ارائه دهنده روابط بین انسانهاست
اي مانند عده. اندت مختلفی درباره سینما ارائه کردهپردازان حوزه فرهنگ و سینما، نظرا

دانند که از قدرت بازنمایی ، سینما را هنري می) از بنیانگذاران سینما کایه دو(آندره بازن
همچنین کراکائر که به عنوان پدر واقع گرایی ).273 :1365اندرو،( واقعیت برخوردار است

 معتقد است که وظیفه سینما کاوش در ،)77 :1387استم،(شناسنددر نظریه فیلم می
از نظر کراکائر اگر .  است" زندگی"کندي اصلی که گزینش میسطوح واقعیت است و ماده

-داد، آنگاه سینماروها آشفته میسینما امور را به همان شکلی که واقعاً هستند نشان می
بنابراین وظیفه  . افتادندشدند و درباره اصالت و درستی ساختار کنونی جامعه به شک می
گیر زندگی معاصر را سینما این است که به تماشاگر کمک کند تا سطوح چشم

از دیگر نظریه پردازان مهم در این حوزه، والتر بنیامین است که ). 24 :1995کراکائر، (ببیند
-اي را در برمیاو معتقد است که مختصات سینما شیوه. نظراتی مشابه کراکائر و بازن دارد

تواند از آن طریق ، محیط پیرامون خود را بازنمایی کندو موجبات تعمق دکه انسان میگیر
اي بنیامین فیلم را گونه. ي دامنه ادراك دیداري و شنیداري مخاطبان را فراهم کنددر کلیه

آوري گیرد که با عصر تغییرات اجتماعی و فناي شکل میداند که از دریافت دو طرفهمی
نظرات او مبنی بر این نکته است که تماشاي فیلم لزوماً گروهی و بالقوه . تروز متناسب اس

بنابراین سینما، توان ادراکی انسان را ). 241 - 200 :1383بنیامین،(تعاملی و انتقادي است
او )( 88 :1382مهدي، شیخ(شودي هنري برتري میدهد و موجب پیدایی رسانهافزایش می

اي و انفعال تماشاگر به حساب ، سینما را مصداق فرهنگ تودهبرخالف آدورنو و همفکرانش
  ).آوردنمی

اما آدورنو، هورکهایمر و اکثر افراد مکتب فرانکفورت ، سینما را مهمترین بخش صنعت 
هاي هالیوود را بارزترین نمونه از صنعت آدورنو فیلم. دانستندمی) ايفرهنگ توده(فرهنگ

لید آثار قراردادي و با مبدل شدن مخاطب به توده منفعل دانست که از طریق توفرهنگ می
از (بودریار .کنندداري عمل میي تولید سرمایهدر حکم عناصر تولید و مصرف در شیوه

اعم از رادیو، تلویزیون ، (هاي جمعینیز ، بر این باور است که رسانه) مدرنمتفکران پست
اي از واقعیت ی نیست بلکه وانموده یا نسخهکنند واقع، آنچه را که تولید می...) سینما و

  ).122 - 120 :1381بودریار،)(که مهمتر از خود واقعیت است(است
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، این واقعیت مورد توجه بود که )1904در سال ( از همان آغاز پیدایش سینماي هالیوود
باشد و اي جمعی براي سرگرمی عامه مردم ، یک شکل هنري هم میفیلم عالوه بر رسانه

ي ظاهراً واقعی با حواس انسان به اي فراتر از زبان است که با تصاویر عکاسی شدهلهوسی
سینماي امروز آمریکا هم بر  ). 10- 45 :1380کوك،(کندطور مستقیم رابطه برقرار می

توان توصیف کرد و هم بر پایه نظریات اساس نظرات آدورنو، هورکهایمر و بودریار می
سینماي آمریکا ، تالقی میان واقعیت و مجاز و پایان واقعیت زیرا . بنیامین و کراکائر

آفریند که غرق لذت بردن از فیلم باشد و تماشاگري را میمی) که کهنه شده است(طبیعی
تماشاگري . شود و حتی توانا به آن است، تا حضور یک تاریکی مهار نشدنی را تجربه کندمی

 قادر است فریبکاري را ببیند و دستکاري در آگاه ، فعال و توانا به ارزشگذاري است که
به همین خاطر مجبور است که چگونه دیدن را در دنیاي . تصاویر و اطالعات را بشناسد

بنابراین، سینماي هالیوود در دودهه اخیر تا حدي از ). 22 :1389پائولوتتو،(معاصر یاد بگیرد
توجه آوانگاردهاي مدرنیست را جدا شده، توانسته است ) کالسیک هالیوود(نظام استودیویی

از . اي مورد نظر مکتب فرانکفورت کناره بگیردبه خود جلب کند و تاحدي از فرهنگ توده
توانستند ) که به کارگردانان مستقل هالیوود شهرت دارند( کارگردانان هالیوود 1980دهه 

شت و تغییراتی سبک جدیدي را وارد هالیوود کنند که کامالً با نظام استودیویی تفاوت دا
تر اجتماعی ، هاي گستردهداد که به زمینهاساسی در زمینه صنعتی سینما را نشان می

-ها و زندگی اجتماعی چندپاره میفرهنگی و تاریخی ، احساس شناور بودن در بین فرهنگ
  .پرداخت

اي ژورنالیستی شان از سینماي هالیوود ، معموالً صبغهتحلیلگران سینمایی ارزیابی
بنابراین ، با توجه به . باشدترین نقض در کار آنها نقائص روشی و نظري میاشته و عمدهد

دهد که در بستر این نکته که روابط بین فردي در سینماي هالیوود ، اشکالی را سامان می
 تا 1968از جنبش ضد فرهنگ جوانان در ( تحوالت اجتماعی و فرهنگی جامعه آمریکا 

ایم تعامالت و بسیار ژرفی شده است ، در این مطالعه سعی کردهدچار تغییرات ) کنون
تضادهایی را که در روابط بین افراد جامعه وجود دارد در قالب فردگرایی ، خشونت نمادین 

هاي دهه اخیر سینماي هالیوود به شکلی روشمند مورد تحلیل و بررسی و دیالوگ در فیلم
  . قرار دهیم
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  :چارچوب نظري
 در این تحقیق، بر اساس سه متغیر مورد مطالعه در روابط بین فردي در چارچوب نظري

متغیر فردگرایی بر مبناي مکتب . هاي دهه اخیر سینماي هالیوود، تنظیم شده استفیلم
ي دیدگاه دیوید لیبرالیسم ، خشونت نمادین بر اساس نظریه بوردیو و دیالوگ را بر پایه

نیز با مراجعه ) پرسشنامه(همچنین کدنامه. ایم ریف کرده، تع)درباره دیالوگ(بوهم در کتاب 
هایی انتخاب به نظریات مذکور طراحی شده و سعی ما بر این بود که تا حد امکان گویه

هاي مورد شوند که بتوانند متغیرهاي فردگرایی، خشونت نمادین و دیالوگ را در فیلم
یل هر سه متغیر را جداگانه به بحث در ذ. اي مطلوب بدست آیدمطالعه بسنجند ، تا نتیجه

  .گذاریممی
   : 1فردگرایی
فلسفه اي در مورد زندگی است که بر الویت نیازهاي فردي بر نیازهاي جمعی فردگرایی؛ 

 از ،)لیبرالیسم(اعتقاد به آزادي فرد دارد، فردگرایی در حوزه سیاست. وگروهی تأکید دارد
انی خودش به تنهایی معنی و مفهوم و هویت فرد انسدیدگاه مکتب فردگرایی لیبرالی ، 

تنوع .  به صرف انسان بودنش برخوردار است،مستقل دارد و از تمامی حقوق و آزادي ها
افکار و عقاید طبیعی است و لذا همنوایی و اتفاق نظر محصول نوعی فشار یا اعمال نفوذ 

لبی واحد می  قادراست که گوناگونی را از بین می برد و افکار و شخصیت ها را 
و کند هاي متقابل جمعی را رد نمی لیبرالیسم ، اهمیت نقش).65 :1377آربالستر،(ریزد

انگارد بلکه آنچه نادیده نمیرا هاي اجتماعی و تأثیر گروه بر رفتارهاي فردي مکانیسم
هدفی بیرون از فرد در نظر ، شمارد این است که براي کنش این نیروها لیبرالیسم مردود می

گردد و جامعه به معناي کامل واژه این دیدگاه، همه چیز گراگرد فرد میدر . شودرفته گ
فردباوري . اش همانا محیطی است براي حفظ و نگهداري فرد و ایجاد امکان براي شکوفایی

. انجامدشان به ناگزیر به زوال فرد میکه چیرگی کندهایی را طرد میلیبرالی، آن برداشت
:  عبارتند از خصوصیاتی که مکتب لیبرالیسم براي فرد مهم می داند) 97-96 :1383بوردو،(

آزادي اجتماعات، آزادي بیان، آزادي سیاسی، آزادي دستیابی به اطالعات، حراست از حریم 
امکان  و دینی ، مالکیت خصوصی نژادي، خصوصی فرد، تنوع افکار، کثرت گرایی قومی،

  ) 98- 96 :1383ی،آقابخش.(شکوفایی براي تمام افراد
                                         
1-Individualism 
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   :1خشونت نمادین
ها یافته و خود را اي در رسانهبه عنوان بارزترین جهان بیرونی جایگاه برجستهخشونت 

هاي یکی از تناقضکه شاید بتوان ادعا کرد .عنصري ثابت و متدوام در آنها تبدیل کرده است
ذاب درآورده آشکار در تمدن کنونی آن است که از یکسو خشونت را بصورت موضوعی ج

اي زشت و است و از سوي دیگردر گفتارهاي رسمی و غیررسمی همان خشونت را پدیده
 خشونت نمادین یکی از واژگانی است که )12- 11 :1378زکریا،. (شماردقابل نکوهش می

اي است که   نظریه خشونت نمادین نظریه. ابداع شده است1992توسط پیربوردیو در سال 
دارد که نچه افراد را می آدر شرایط مدرن و جوامع پیشرفته،.  استوار استبر بازتولید باورها

نظام سلطه را بپذیرند و خود به صورت ابزاري در بازتولید آن درآیند،درونی کردن 
 براي این کار نیز ابتدا باید سلطه و خشونت صریح و آشکار  .سازوکارهاي این سلطه است

بنابراین یکی از . )6- 5 : 1384 آذر 23زنامه سرمایه، رو(آن به خشونتی نمادین تبدیل شود
آمیز، تغییر نتایج خشونت نمادین، تغییر چهره روابط سلطه و تسلیم شدن به روابط محبت

گري عاطفی توان آن را افسونمنشی یا به جذابیتی است که میشکل قدرت به بزرگ
کند زمانی عرصه پذیرش پیدا میکند که سلطه نمادین  بر این نکته تأکید میبوردیو.نامید

-لذا سلطه. گرانه شناخته نشودکه لباس ظاهري به تن نداشته باشد و به عنوان رفتار سلطه
 1380بوردیو،.(ها پنهان کندگر دائما در تالش است که چهره خود را پس پرده زیبایی

امع بیان به طور خالصه و ج  در تئوري بوردیو"خشونت نمادین"در پایان مفهوم  )254:
بوردیو معتقد است که رابطه ي قدرت در اجتماع، از طریق روشی که واقعیت بر  :کنیممی

پذیران، روش درك و دریافت   سلطه به طوریکهپایه آن تعریف می شود، عمل می کند
 خودشان اندیشند، حتی وقتی که دربارهمی پذیرند و در قالب مفاهیم آنهاسلطه گران را می

 "خشونت نمادین"این چیزي است که بوردیو آن را  .شان اندیشه می کنندو وضعیت خود
  ) 156-109 : 1975 بوردیو، .(تحقیري بیانجامد - تواند به خود مینامد و طبق نظر اومی

   :2دیالوگ
 دیالوگ جریانی از معناست که در بین ما و درون ما جاري می گردد و منجر به پیدایش 

زي که بدیع و خالقانه است و همین معناي مشترك است که نوعی فهم تازه می شود چی

                                         
1- Violence symbolique 
2-  Dialogue 
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 چند  ودیالوگ فرایندي دیالکتیکی). 1389مهاجر، (افراد و جوامع را به یکدیگر می چسباند
وجهی است که وقتی هر یک از طرفین سخنی می گوید یا نظري را بیان می کند طرف 

تمام افراد  پاسخ ندهد و، ل بوده مقابل دقیقاً بر اساس همان مفهومی که مورد نظر طرف او
در گیر دیالوگ، پندارها و مفروضات خود را به حالت تعلیق درآورند یعنی نه آنها را کامال 

می بایست ، هر شخصی که وارد جریان دیالوگ می شود. باور کنند و نه سرکوبشان کنند
ا بتواند چیزي نیات قبلی اش را داشته باشد ت آمادگی کنار گذاشتن عقاید ، ارزشها و

گونه است که به تمامی مفروضات و  نو را دریافت نماید زیرا ماهیت دیالوگ این متفاوت و
پندارهاي ما با شدت و قدرت تمام رخنه می کند و بسیاري از آنها را زیر سوال می برد و 
فرد را دعوت به بازنگري در ارزشها و اعتبارهاي از پیش تعریف شده، می کند و از طریق 
مکاشفه جمعی، مفاهیمی مشترك، تازه و نو ایجاد می کند که از قبل بدین صورت نزد هیچ 

 دیالوگ با گفت وگو یا مناظره بسیار . استکدام از افراد در گیر دیالوگ موجود نبوده
در مناظره افراد عقاید و نظرات خود را به سمت هم پرتاب می کنند و از آن . متفاوت است

ظره به بازي پینگ پنگ می ماند که مقصد نهایی برنده شدن در بازي منا. دفاع می کنند
دنبال برنده شدن نیست و هیچ کس سعی نمی کند نظر ه است اما در دیالوگ کسی ب

 بازي با هم است نه بازي در برابر، مشارکت در دیالوگ .  دیگري تحمیل کندرخودش را ب
گونه بیان کرد توان این دیالوگ را میبه طور خالصه ویژگیهاي. )55-14 :1381بوهم، (.هم

 خوب شنیدن، خوب دیدن، پرهیز از هر گونه پیش داوري و هر گونه تحمیل نظر ، پرهیز :
از تحت تأثیر قرار دادن یکدیگر و پرهیز از واکنش هاي خصمانه، اصرار نکردن بر دفاع از 

ي در اندیشه ها و ارزشها، از پندارها، کنار گذاشتن مفروضات و پندارها ونیات کهنه و باز نگر
بنابراین در دیالوگ قدرت مداري ، سلسله مراتب، اقتدار و . ویژگیهاي مهم دیالوگ است

قصد و غرض وجود ندارد و هر فرد به نوع تازه اي از فهم و درك دست می یابد زیرا دیالوگ 
بوجود ها قادر است تا نوع متفاوتی از تفکر و خودآگاهی را در بین فرد فرد انسان 

  )1379 و عبادیان،1381بوهم، (.آورد
  :مفاهیم پژوهش 

ایم که شامل موارد زیر هاي متغیر فردگرایی را طبق نظریه لیبرالیسم تنظیم کردهگویه
  :است 
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 عدم - دهد  تنهایی را ترجیح می-  خود اتکایی-درانتخاب شیوه زندگی خود آزاد است - 
-  کارهایش را با موفقیت انجام می- کند نبال می در زندگی هیجان را د- وابستگی عاطفی 

 اهداف فردي را بر اهداف گروهی یا جمعی - در انجام کارها جسارت الزم را دارد -دهد 
 بر لذت و خوشبختی -  منفعت فردي را بر منفعت گروهی ترجیح میدهد - دهد ترجیح می

 آزادي -ر روابط بین فردي  پذیرش و تحمل تفاوتها د-و رفاه اطرافیانش بیشتر تاکید دارد 
 از رفاه و امنیت -...) هاي اجتماعی،در محل کاردر خانواده، در بین دوستان، در گروه(بیان

هاي غیر  در صورت فقر یا مشکل روانی یا خانوادگی از انجمن-اجتماعی برخوردار است 
 -هاي مختلف زندگی  استقالل رأي در محیط- شود دولتی  یا دولتی حمایت می
 در رفتارها و افکار - خودخواه است-  انعطاف پذیر است - برخوردارازکیفیت باالي زندگی 

  .کندخود باز اندیشی می
ایم که شامل موارد هاي خشونت نمادین را طبق نظریه بوردیو تعریف و تنظیم کردهگویه

  :زیر است 
 آزار - ن ورت پنها زورگویی به ص-   اقتدار و استبداد- به طرف مقابل   امر و نهی کردن- 
با ذهن  -دهد اش را مدام مورد نکوهش و نقد قرار میطرف مقابل - طرف مقابل روانی

میل به  -اش نیست کند تا اورا به انجام کاري وادارد که مطابق میلاش بازي میطرف مقابل
  -  ندکطرف مقابل را وادار به سکوت می  با استفاده از نفوذ و قدرت،- د کنترل دیگران دار
با استفاده از نفوذ وقدرت خود، طرف مقابل را وادار کند که طبق  - فریب دهی کالمی

 – فکرکند - یعنی حرف بزند(کنند، زندگی کندباورهاي خود یا گروهی که در آن زندگی می
تحقیر توهین، اش را مورد طرف مقابل - تارعدم صراحت در گف - )د لباس بپوشد و رفتار کن

  .اشبی توجهی به حرف زدن طرف مقابل -  دو تمسخر قرار ده
هاي متغیر دیالوگ را بر اساس تعاریفی که در چارچوب نظري آوردیم ، طراحی گویه

  :کردیم که شامل موارد زیر است 
اش ،  موقع حرف زدن صرف مقابل-دهد اش گوش میبا دقت به حرفهاي صرف مقابل- 

 - اشداوري در مورد طرف مقابل صحبتیش  پرهیز از هر گونه پ- کند حرف اورا قطع نمی
اش  نخواهد با حرفهایش طرف مقابل- اش پرهیز از تحمیل نظر خود به طرف مقابل صحبت

 بر پندارها و - اش پرهیز از واکنش خصمانه نسبت به طرف مقابل- را تحت تأثیر قرار دهد 
فتگو با صرف مقابل ها و ارزشهاي خود در حین گ در اندیشه- اعتقادات خود اصرار نورزد 
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 در برقراري گفت و -اش نداشته باشد  رفتار مقتدرانه با طرف مقابل صحبت-بازنگري کند
 -  نظرات خود را مداوم تکرار نکند -گو به دنبال ایجاد تفکر جدید در خود و دیگران باشد 

 - اش مرتب اعتراض نکند  به عقاید طرف مقابل-اش بدهد فرصت حرف زدن به طرف مقابل
از این ...حق با من است و- گویممن درست می- کنیتو اشتباه می( از کلماتی مانند

هاي طرف مقابل احترام بگذارد حتی اگر با آن عقاید موافق  به تفاوت-استفاده نکند )قبیل
 بعد از گفت وگو هر دو طرف به نظر یا نظرات مشترکی برسند که با نظرات هردو -نباشد 

 مفروضات و پندارهاي گذشته را کنار -راري گفت وگو متفاوت باشد آنها تا قبل از برق
 .بگذارد

  :روش تحقیق 
این پزوهش قصد دارد با استفاده از تکنیک تحلیل محتوا ، فاکتورهاي  فردگرایی ، 

هاي دهه خشونت نمادین و دیالوگ را در روابط بین فردي در بین کاراکترهاي اصلی فیلم
براي رسیدن به هدف مذکور . رد تحلیل و بررسی قرار دهد اخیر سینماي هالیوود مو

 گویه مربوط به 19اي با تکیه بر چارچوب نظري تحقیق ، طراحی شد که شامل پرسشنامه
 گویه مربوط به متغیر خشونت 13 گویه مربوط به متغیر دیالوگ و 17متغیر فردگرایی ، 

مربوط به هر (ها فراوانی گویهسپس این پرسشنامه بر اساس سکانس و . باشدنمادین می
(  مورد تحلیل آماريSPSSهاي بدست آمده با استفاده از نرم افزار پرشد و داده) کاراکتر

  .قرار گرفت) توصیفی و استنباطی
  :روایی و پایایی تحقیق

اساتید مجرب (این پژوهش از اعتبار صوري برخوردار است که با مراجعه به داوران معتبر 
 براي "ضریب آلفاي کرونباخ"همچنین از .  اعتبار مطلوب را بدست آورد،)در این رشته

هاي هاي کدنامه استفاده شده است که نتیجه این ضریب براي شاخصتعیین پایایی شاخص
-و براي شاخص/.  97هاي متغیر دیالوگ معادل ، براي شاخص/. 94متغیر فردگرایی معادل 

دهد این دست آمده است که نشان میب/. 84هاي متغیر خشونت نمادین معادل 
  .از پایایی بسیار باالیی برخوردار است) کدنامه(پرسشنامه

  :جامعه آماري 
اختصاصاً محصول آمریکا، (هاي هالیوودجامعه آماري در این پژوهش عبارت است از فیلم

ا  ساختار روایی آنها بکه)  باشدهایی که محصول آمریکا وکشورهاي دیگر توأماننه فیلم
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 بنابراین جامعه .  تناسب موضوعی داشته باشد) روابط بین فردي(متغیر مورد تحلیل یعنی 
ها بر این فیلم.( باشدمی2009 تا اواخر سال 2000هاي محصول آمریکا از سال آماري، فیلم

اساس ژانرهاي درام و زیر مجموعه درام ، کمدي و زیر مجموعه کمدي تقسیم و طبقه 
ها را به تفکیک سال جدول زیر تعداد فیلم. شود فیلم را شامل می323ه ک) اند بندي شده
  ) 1389رحیمیان ، .(دهدنشان می

  جامعه آماري) : 1_1(جدول 
  2009  2008  2007  2006  2005  2004  2003  2002  2001  2000  سال

تعداد 
  29  36  41  37  34  30  25  32  23  36  فیلم

  
  :گیري و حجم نمونه روش نمونه

با .. باشدمی) SRS(بندي تصادفی ساده  استفاده در این پژوهش ، روش طبقهروش مورد
توان شناخت ، که به آن تعلق دارد می) گونه(هاي هالیوود را از ژانري توجه به اینکه فیلم

هر (ایم و از ده درصد هر طبقهبندي کردهرا بر اساس  ژانر طبقه) جامعه آماري( فیلم323
بنابراین . ، نمونه گرفته شد ) کشیقرعه(بندي تصادفی ساده یري طبقهگبه روش نمونه) ژانر

 فیلم را مورد 45در این پژوهش :هاي تحقیق باشد یافته تا فیلم می45تعداد حجم نمونه 
شان ها ، کاراکترهاي اصلی را که به نوعی درروابط بین فرديدر این فیلم. بررسی قرار دادیم

صرفاً یک کاراکتر زن و یک (ایم ورد تحلیل و بررسی قرار دادهبا یکدیگر درگیر بودند، م
با توجه به اینکه هرفیلم را براي هر کاراکتر جداگانه تحلیل ). ایمکاراکتر مرد درنظر نگرفته

 39 فیلم مشاهده شده، 87در . ایم فیلم در نظر گرفته87ها را معادل تعداد کل فیلم. کردیم
. دهند درصد مردان تشکیل می55,2 کاراکتر معادل 48نان و  درصد ز44,8کاراکتر معادل 

 با 80هاي با تعدادسکانس همچنین بیشترین فراوانی مربوط به تعداد سکانس ، به فیلم
 درصد ، اختصاص دارد و حداقل فراوانی مشاهده شده مربوط به 21,8فراوانی مشاهده شده 

در ذیل ابتدا . باشد می200 و 140 ، 130 ، 95 ، 75 ، 30هاي هایی با تعداد سکانسفیلم
اي مربوط به متغیرهاي فردگرایی ، خشونت نمادین و دیالوگ هاي نسبت یا دو جملهآزمون

هاي هر متغیر را را آورده، سپس جداول فراوانی هر سه متغیر را نشان داده و شاخص
  .دهیمجداگانه مورد تحلیل و بررسی قرار می
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  1اي براي بررسی فرضیه شماره آزمون نسبت یا دوجمله) 2_1(ماره جدول ش:آمار استنباطی 
Binomial Te  

 
  Category N Observed 

Prop. 
Test 
Prop. 

Asymp. 
Sig. (2-tailed) 

Group 
1 

<= 2 79 91./ 50./ 0001/0 

Group 
2 

 فردگرایی   /.09 8 2 <

   00/1 87  جمع

a Based on Z Approximation. 

می رسد در فیلم هاي دهه اخیر سینماي هالیوود  فردگرایی در روابط بین فردي به نظر 
 دیده می شود

  :تفسیر 
هاي بررسی شده فردگرایی  درصد از کل فیلم50گوید که در بیشتر از فرضیه تحقیق می

با . دهدشود در حالیکه فرضیه مقابل عکس آن  را نشان میدر روابط بین فردي دیده می
 فیلم از 79گیریم که فرضیه تحقیق اثبات شده است زیرا در ول باال نتیجه میمشاهده جد

 درصد، فردگرایی در روابط بین فردي دیده شده است و 91 فیلم مشاهده شده معادل 87
با توجه . باشدمی/. 50مقدار آزمون  برابر با .  درصد دیده نشده است 0/9 فیلم معادل 8در 

بدست آمده که این مقدار از سطح معناداري /. 0001)معناداريسطح  (sigبه اینکه مقدار 
 خصوصیت P. شودشود و فرضیه مقابل رد می کوچکتر است ، فرضیه تحقیق قبول می05/0

- متغیر فردگرایی را نشان میPدر اینجا . باشد میهاي مشاهده شدهمورد آزمون در فیلم
   )H0= P>0.50   ،فرضیه تحقیق  H0= P<0.50فرضیه مقابل  .( دهد

به نظر می رسد در فیلم هاي دهه اخیر سینماي هالیوود، خشونت نمادین در روابط بین 
  فردي دیده می شود
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  2اي براي بررسی فرضیه شماره آزمون نسبت یا دوجمله) : 3_1(جدول شماره 
Binomial Test 

 
  Category N Observed 

Prop. 
Test 
Prop. 

Asymp.  
Sig. (2-

tailed) 

Group 
1 

<= 2 82 94./ 50./ 0001./ 

Group 
2 

> 2 5 06./   
خشونت 

 نمادین

    00/1 87  جمع

a Based on Z Approximation. 

  
  :تفسیر 

هاي بررسی شده خشونت  درصد از کل فیلم50گوید که در بیشتر از فرضیه تحقیق می
-بل عکس آن  را نشان میشود در حالیکه فرضیه مقانمادین در روابط بین فردي دیده می

 82گیریم که فرضیه تحقیق اثبات شده است زیرا در با مشاهده جدول باال نتیجه می. دهد
 درصد، خشونت نمادین در روابط بین فردي دیده 94 فیلم مشاهده شده معادل 87فیلم از 

- یم/. 50 درصد، دیده نشده است مقدار آزمون برابر با 60 فیلم معادل 5شده است و در 
بدست آمده که این مقدار از /. 0001)سطح معناداري (sigبا توجه به اینکه مقدار . باشد 

-شود و فرضیه مقابل رد میکوچکتر است ، فرضیه تحقیق قبول می05/0سطح معناداري 
 =H0فرضیه مقابل  .(دهد متغیر خشونت نمادین را نشان میPدر اینجا .شود

P<0.50فرضیه تحقیق،H0= P>0.5(   
 نظر می رسد در فیلم هاي دهه اخیر سیماي هالیوود ، دیالوگ محور اصلی حل به

  .مشکالت در روابط بین فردي است

www.sid.ir


www.SID.ir

Arc
hive

 of
 S

ID

  
  

190  1390زمستان  /  25شماره / سال هفتم / فصلنامه انجمن ایرانی مطالعات فرهنگی و ارتباطات  
  

  3اي براي بررسی فرضیه شماره آزمون نسبت یا دوجمله ) : 4_1( جدول شماره
Binomial Test 

 
  Category N Observed 

Prop. 
Test 
Prop. 

Asymp. 
Sig. (2-
tailed) 

Group 
1 

<= 2 82 94./ 50./ 0001./ 

Group 
2 

> 2 5 06./   
 دیالوگ

   00/1 87  جمع

a Based on Z Approximation. 

  
  :تفسیر 

هاي بررسی شده دیالوگ  درصد از کل فیلم50گوید که در بیشتر از  فرضیه تحقیق می
س آن را باشد در حالیکه فرضیه مقابل عکمحور اصلی حل مسائل در روابط بین فردي می

گیریم که فرضیه تحقیق اثبات شده است با مشاهده جدول باال نتیجه می. دهدنشان می
 درصد، دیالوگ در روابط بین فردي 94 فیلم مشاهده شده معادل 87 فیلم از 82زیرا در 

/. 50مقدار آزمون  برابر با .  درصد دیده نشده است0/6 فیلم معادل 5دیده شده است و در 
بدست آمده که این مقدار از /. 0001)سطح معناداري (sigا توجه به اینکه مقدار ب. باشد می

-شود و فرضیه مقابل رد می کوچکتر است ، فرضیه تحقیق قبول می05/0سطح معناداري 
 متغیر Pدر اینجا . باشد میهایی مشاهده شده خصوصیت مورد آزمون در فیلمP. شود

   )<0,50H0= P  ،فرضیه تحقیق   H0= P<0.50بل فرضیه مقا.(دهددیالوگ را نشان می
   :                                     فردگرایی

  فروانی بر حسب فاکتورهاي متغیر فردگرایی ) : 6_1( جدول شماره 
 

   حجم نمونه
 جمع

  
حداک
 ثر

  
 حداقل

  
انحراف 

 معیار

  
  موارد پنهان میانگین

(Missing)  
  متغیر

  
  فاکتورهاي متغیر فردگرایی

1074 34 0 34/6 00/12 0 87 
آزاد خودزندگی انتخاب شیوه در

 است
 اتکاییخود  87 0 00/14 16/7 0 29 1232
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 تنهایی را ترجیح می دهد 87 0 00/1 22/3 0 16 222

945 31 1 73/5 00/11 0 87 
ی می  بازاندیشدر رفتارو افکارش
 کند

 سته نیستاز نظر عاطفی واب 86 1 00/6 96/5 0 30 635

737 31 0 10/7 00/8 0 87 
در زندگی هیجان را دنبال می 

 کند
 موفقیت در انجام کارها 86 1 00/1 25/2 0 12 182

 درانجام کار هاجسارت  87 0 00/14 37/7 2 35 1284

460 25 0 58/4 00/4 0 87 
گی ددر انتخاب اهداف مهم در زن

 به تنهایی تصمیم می گیرد

609 22 0 95/4 00/7 1 86 
منفعت فردي را بر منفعت گروهی 

 ترجیح میدهد

663 30 0 36/5 00/7 0 87 
بر لذت و خوشبختی خود و 
 اطرافیانش تاکید بیشتري دارد

619 18 0 17/4 00/7 0 87 
پذیرش و تحمل تفاوت ها در 
 روابط بین فردي اش بادیگران

 آزادي بیان 87 0 00/13 28/6 0 32 1182
 رفاه و امنیت اجتماعی ازبرخوردار  87 0 00/10 15/7 0 28 937

77 20 0 12/3 00/0 19 68 
از طرف انجمن هاي دولتی یا غیر 

 دولتی حمایت می شود

1240 29 2 21/6 00/13 2 85 
استقالل راي در محیط هاي 

 مختلف زندگی
 زندگیباالي برخورداري از کیفیت  44 43 00/1 77/2 1 15 118
 انعطاف پذیري 84 3 00/11 86/5 1 26 928
 خودخواهی 60 27 00/2 08/4 1 17 316

 فیلم مورد 87هاي متغیر فردگرایی را در کنیم ، شاخصجدولی را که مشاهده می
در این جدول ، ستون حجم نمونه شامل دو قسمت است یکی . دهدبررسی ، نشان می

آنها دیده شده است و هاي است که شاخص مورد نظر در متغیر که برابر با تعداد فیلم
هایی است که شاخص مورد بررسی در آنها  که  برابر با تعداد فیلم1دیگري موراد پنهان

دهد که هاي بررسی شده را نشان میجمع این دو قسمت تعداد کل فیلم. دیده نشده است

                                         
1 Missing 
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کنیم همان طور که در جدول مذکور مشاهده می. باشدمی) حجم نمونه( فیلم 87برابر با
 بیشترین فراوانی 37/7 و انحراف معیار 1284 جسارت دارد با فراوانی درانجام کارهاکتور ، فا

داشتن : هاي همچنین شاخص.  فیلم بررسی شده ، داشته است87مشاهده شده را در 
 فیلم 87 در 1232 فیلم ، خوداتکایی با فراوانی 85 در 1240استقالل رأي با فراوانی معادل 

 فیلم ، در انتخاب شیوه زندگی خود آزاد است با 87 در 1182فراوانی ، آزادي بیان با 
 فیلم ، به ترتیب 84 در 928 فیلم و انعطاف پذیري با فراوانی 87 در 1074فراوانی 

شاخص ، حمایت از . اند فیلم مورد بررسی داشته87بیشترین فراوانی مشاهده شده را در 
 ،  داراي کمترین 77یر فردگرایی ، با فراوانی هاي دولتی و غیر دولتی از متغطرف انجمن

.  فیلم مورد بررسی ، دیده شده است87 فیلم از 44باشد که در فراوانی مشاهده شده می
 فیلم ، 44 در 118برخوردار از کیفیت باالي زندگی با فراوانی معادل : همچنین فاکتورهاي 

دهد با فراوانی تنهایی را ترجیح می فیلم ، 86 در 182موفقیت در انجام کارها با فراوانی 
 فیلم ، به ترتیب کمترین فراوانی 60 در 316 فیلم و خودخواهی با فراوانی 87 در 222

-دهد که شاخصاین نتایج نشان می. اند فیلم بررسی شده ، داشته87مشاهده شده را در 
د در جامعه، تعریف براي افرا) فردگرایی(ي لیبرال آمریکا و مکتب لیبرالیسمهایی که جامعه

البته به غیر از دو فاکتور مهم . شودهاي دهه اخیر سینماي هالیوود دیده میکند در فیلممی
هاي دولتی و غیر دولتی و برخوردار از کیفیت یعنی فاکتورهاي حمایت از طرف انجمن

همچنین .باشندها داراي کمترین فراوانی مشاهده شده میباالي زندگی، در این فیلم
کنند یعنی، خودخواهی، ترجیح ي فردگرا را به آن متهم میهایی که یک جامعهشاخص

انعطاف : هاي مثبت فردگرایی مثالًدادن تنهایی و عدم وابستگی عاطفی نسبت به شاخص
پذیري، خوداتکایی، آزادي بیان، استقالل رأي و پذیرش و تحمل تفاوتهاي بین فردي، 

 فیلم مشاهده شده، 87متري هستند و در تعداد کمتري از ي کداراي فراوانی مشاهده شده
و جدول فراوانی متغیر ) 3_1جدول (1بنابراین با توجه به آزمون شماره . دیده شدند

هاي دهه اخیر فردگرایی در روابط بین فردي در فیلم: توان نتیجه گرفت کهفردگرایی، می
  .شودسینماي هالیوود دیده می
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  :خشونت نمادین 
  فروانی بر حسب فاکتورهاي متغیر خشونت نمادین ) : 7_1( شماره جدول

 حجم نمونه
  
 جمع

  
 حداکثر

  
 حداقل

  
 انحراف معیار

  
 میانگین

 موارد  پنهان
(Missing)  

 
  متغیر

  
فاکتورهاي 

متغیر خشونت 
 نمادین

امر و نهی   57 30 00/2 2/3 1 12 147
 نکردن

 تبداداقتدار و اس 44 43 2/00 3/4 1 13 155

311 14 1 3/0 4/00 19 68 
زورگویی به 
 صورت پنهان

 آزار روانی 16 71 1/00 89/. 1 4 25

187 10 1 2/1 2/00 22 65 
نقد و نکوهش 

 مداوم
 وادار به اطاعت 58 29 2/00 1/9 1 9 140

163 11 1 2/6 3/00 46 41 
میل به کنترل 

 دیگران

76 10 1 1/8 1/00 9 78 
طرف را وادار به 

 وت کندسک

429 18 1 3/5 5/00 48 39 
فریب دهی 

 کالمی

80 8 1 1/9 2/00 56 31 
تعیین سبک 

 زندگی

131 9 1 2/0 2/00 38 49 
عدم صراحت در 

 گفتار

125 12 1 2/1 00/2 39 48 
تحقیر و توهین 

 ه طرف مقابلب

163 14 1 2/6 2/00 32 55 
بی توجهی به 
حرف طرف 

 مقابل

نت نمادین که در چارچوب نظري به آن پرداختیم ، روابط طبق تعریف بوردیو از خشو
اقتدار به صورت باالدست و زیردست و خشونت پنهان در قالب زورگویی ، استبداد ، میل به 

همانطور که جدول باال . باشدهاي اصلی خشونت نمادین میکنترل دیگران از شاخص

www.sid.ir


www.SID.ir

Arc
hive

 of
 S

ID

  
  

194  1390زمستان  /  25شماره / سال هفتم / فصلنامه انجمن ایرانی مطالعات فرهنگی و ارتباطات  
  

 5/3 و انحراف معیار 429ادل کنیم، فاکتور فریب دهی کالمی با فراوانی معمشاهده می
 فیلم بررسی شده، دیده شده 87 فیلم از 39بیشترین فراوانی مشاهده شده را دارد که در 

 و انحراف معیار 311زورگویی به صورت پنهان با فراوانی : هاي همچنین شاخص. است
 فیلم ، 65 در 1/2 و انحراف معیار 187 فیلم ، نقد و نکوهش مداوم با فراوانی 68 در 00/3

 فیلم  با 55 فیلم و بی توجهی به حرف زدن طرف مقابل در 41میل به کنترل دیگران در 
 فیلم و امر 44 در 155 ، استبداد و اقتدار با فراوانی 6/2 و انحراف معیار 163فراوانی معادل 

 فیلم مورد بررسی به ترتیب بیشترین 87 فیلم ، از 57 در 147و نهی کردن با فراوانی 
فاکتور آزار روانی از متغیر خشونت نمادین ، طبق جدول مذکور . وانی مشاهده را داراستفرا

کمترین فراوانی مشاهده شده را داشته که در /. 89 و انحراف معیار 25، با فراوانی معادل 
طرف مقابل را : هاي همچنین شاخص. فیلم بررسی شده دیده شده است87 فیلم از 16

ي زندگی بافراوانی  فیلم و تعیین سبک و شیوه78 در 76 با فراوانی کندوادار به سکوت می
بعد فاکتور آزار روانی ، به ترتیب کمترین فراوانی ) حجم نمونه( فیلم 87 فیلم از 31 در 80

بنابراین با توجه به آزمون شماره . اندهاي مورد بررسی داشتهمشاهده شده را در فیلم
خشونت : توان نتیجه گرفت که تغیر خشونت نمادین، میو جدول فراوانی م) 4_1جدول (2

خشونت . شودهاي دهه اخیر سینماي هالیوود دیده مینمادین در روابط بین فردي در فیلم
 در سینماي هالیوود به سمت خشونت پنهان یا 90 و 80هاي هاي دههآشکار در فیلم

 به نتایج بدست آمده در این در واقع با توجه. نمادین در دهه اخیر سوق پیدا کرده است
توان نتیجه گرفت که خشونت در سینماي هالیوود از بین نرفته بلکه همانطور که مطالعه می
هاي جسمی به گوید فقط تغییر شکل داده است و از صورتی آشکار و خشونتبوردیو می

  .صورتی پنهان و خشونت کالمی ،  تغییر کرده است
  : دیالوگ

   فروانی بر حسب فاکتورهاي متغیر دیالوگ) :8_1(جدول شماره 
  حجم نمونه

  فاکتورهاي متغیر دیالوگ
  متغیر

  موارد پنهان
)Missing(  

  

 میانگین
انحراف 
 معیار

 حداقل
حداک

 ثر
 جمع

با دقت به حرف هاي طرف مقابلش 
  729  26  1  4/7  8/00  2  85  گوش می دهد

  669  27  1  4/5  7/00  1  86حرف طرف مقابلش را گوش نمی 
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  کند
پر هیز از هر گونه پیش داوري 

موقعی که طرف مقابلش صحبت 
  میکند

82  5  6/00  4/0  1  23  515  

پرهیز از تحمیل نظر خود به طرف 
  431  18  1  3/4  5/00  8  79  مقابل

خواهد طرف مقابلش را با می ن
  422  15  1  3/1  4/00  7  80  فهایش تحت تاثیر قرار دهدرح

به پرهیز از واکنش خصمانه نسبت 
 683  29  1  5/0  7/00  2 85  طرف مقابلش

بر پندارها و اعتقادات خود اصرار 
  418  17  1  3/3  5/00  4  83  نورزد

در اندیشه و ارزشها ي خود بازنگري 
  298  8  1  2/2  3/00  9  78  کند

رفتار مقتدرانه با طرف مقابل صحبت 
  621  24  1  4/8  7/00  4  83  اش نداشته باشد

ل ایجاد در برقراري گفتگو به دنبا
  378  13  1  2/6  4/00  5  82  تفکر جدید در خود باشد

  482  16  1  3/7  5/00  4  83  نظرات خود را مداوم تکرار نکند
فرصت حرف زدن به طرف مقابلش 

  706  24  2  5/0  7/00  2  85  بدهد

به عقاید طرف مقابلش مرتب 
  373  15  1  3/3  4/00  9  78  اعتراض نکند

از کلمات اشتباه میکنی استفاده 
  556  19  1  4/0  6/00  4  83  کندن

  534  18  1  3/7  6/00  6  81  به عقاید طرف مقابل احترام بگذارد
  355  11  1  2/4  4/00  6  81  مفروضات گذشته را کنار بگذارد

بعد از گفتگو هر دو طرف به نظر یا 
  305  10  1  2/2  4/00  7  80  نظرات مشترکی برسند

 آورده " درباره دیالوگ "ش تحت عنوان این جدول طبق تعریفی که دیوید بوهم در کتاب
بنابرتعریف بوهم از دیالوگ ، مشخصه یک گفت گوي دو طرفه نه . ، طراحی شده است 

همانطور . هایی است که در جدول باال آورده شده است همان شاخص) تک گویی(مونولوگ 
-اش گوش میکنیم ، فاکتور با دقت به حرفهاي طرف مقابل صحبتکه مشاهده می
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 7/4 و انحراف معیار 729با فراوانی ) باشدهاي مهم و اصلی دیالوگ مییکی از مشخصه(هدد
 فیلم مورد بررسی دیده 87 فیلم از 85بیشترین فراوانی مشاهده دشده را داشته که در 

فرصت حرف زدن به طرف مقابل : هاي دیالوگ یعنی همچنین دیگر شاخص. شده است
 فیلم، پرهیز از واکنش 85 در 00/5 و انحراف معیار 706اش بدهد با فراوانی صحبت

 فیلم 85 در 00/5 و انحراف معیار 686اش با فراوانی خصمانه نسبت به طرف مقابل صحبت
 83 در 80/4 و انحراف معیار 621اش نداشته باشد با فراوانی ، رفتار مقتدرانه با طرف مقابل

اش استفاده نکند با فراوانی سبت به طرف مقابلکنی نتو اشتباه می: فیلم ، از کلماتی مانند 
اش احترام بگذارد با  فیلم ، به عقاید طرف مقابل صحبت83 در 00/4 و انحراف معیار 556

 فیلم و پرهیز از هرگونه تحمیل نظر خود به طرف 81در 70/3 و انحراف معیار534فراوانی 
 فیلم بررسی 87 فیلم ف از 82ر  د00/4 و انحراف معیار 515مقابل گفت و گو با فراوانی 

هاي اما دو تا از شاخص. باشندشده ، به ترتیب داراي بیشترین فراوانی مشاهده شده می
در : باشد یعنی  فاکتورهاي ي یک گفت وگوي دو طرفه مهم میدیالوگ که براي نتیجه

و انحراف  298بازنگري کنند با فراوانی ) هر دو طرف گفتگو(ها و ارزشهاي خود اندیشه
 فیلم و بعد از پایان گفت و گو هر دو طرف به نظرات مشترکی برسند که 78 در 20/2معیار 

 20/2 و انحراف معیار 305با نظرات آنها قبل از برقراري گفت و گو متفاوت باشد با فراوانی 
. دان فیلم مشاهده شده ، به ترتیب کمترین فراوانی مشاهده شده را داشته87 فیلم از 80در 

توان و جدول فراوانی متغیر دیالوگ ، می) 5_1جدول  (3بنابراین با توجه به آزمون شماره 
هاي دیالوگ که براي برقراري یک گفت و گوي دو نتیجه گرفت که اگر چه بعضی از شاخص

اند اما نتایج بدست آمده به باشند ، داراي کمترین فراوانی مشاهده شده بودهطرفه مهم می
مشکالت در روابط بین فردیشان را از طریق دیالوگ ÷÷ دهد که افراد ، تضادها ویما نشان م

توان محوریت ، می) از طریق نمونه گیري( هاي انتخاب شده کنند که  با دیدن فیلمحل می
  .دیالوگ را در روابط بین فردي در بین کاراکترهاي اصلی دید

  :گیرينتیجه
ن وضعیت فردگرایی، خشونت نمادین و دیالوگ در در سراسر این مقاله هدف دنبال کرد

  .هاي دهه اخیر سینماي هالیوود بوده استفیلم
هاي مهم فردگرایی، چنین هدفی در این تحقیق، از طریق در نظر گرفتن شاخص

قصد . خشونت نمادین و دیالوگ در روابط بین فردي، در قالب چارچوب نظري میسر گشت
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بر مبناي . هاي مذکور بررسی کنیمدهاي بین افراد را در فیلمما این بود که تعامالت و تضا
کشد از نوع مثبت است یا به صورت اینکه فردگرایی که سینماي هالیوود به تصویر می

فردگرایی خودخواهانه و منفی و همچنین خشونت از بین رفته یا اینکه به قول بوردیو شکل 
ررسی این موضوع بودیم که کاراکترهاي اصلی آن تغییر یافته است و دیگر اینکه به دنبال ب

هاي مورد مطالعه در موقع بروز هر مشکلی ، دیالوگ را محور حل مشکالت در در فیلم
دهند یا به صورت مونولوگ و از طریق استبداد مسأله را حل روابطشان با دیگران قرار می

  .کنندمی
دین و دیالوگ در روابط بین نتایج تحقیق حاکی از آن است که فردگرایی ، خشونت نما

با توجه به جدول فراوانی . شودهاي دهه اخیر سینماي هالیوود دیده میفردي در فیلم
توان نتیجه گرفت که فردگرایی مشاهده شده می) 6_1جدول (هاي متغیر فردگرایی گویه

 جامعه ترین پارامترهایی که یکمهم. هاي مورد بررسی از نوع فردگرایی مثبت استدر فیلم
گیرد این است که انسانها را لیبرال به عنوان یک جامعه فردگرا براي افرادش در نظر     می

همچنین انسانها در . دهد  زندگیشان آزاد گذارد و به آنها حق آزادي بیان در انتخاب شیوه
لف با اي از استقالل رأي برخوردارند، انعطاف پذیرند و به عقاید و ارزشهاي مخاچنین جامعه

-گذارند و در کلیه افکار و کردارشان تجدید نظر میعقاید و ارزشهاي خودشان احترام می
 فیلم بررسی شده، بیشترین 87کنیم که این پارامترها در مشاهده می)6_1(در جدول. کنند

اند این در حالی است که فاکتورهایی که جامعه آمریکا به عنوان یک جامعه فراوانی را داشته
ا به آن متهم است یعنی خودخواهی، عدم وابستگی عاطفی و انزوا کمترین فراوانی فردگر

خشونت نمادین مورد نظر در این . اندهاي مورد بررسی داشتهمشاهده شده را در فیلم
خشونتی که از صورت آشکار به . باشدپژوهش همان خشونت نمادین در تعریف بوردیو می

در جوامع مدرن کامال ) فرمانبر و فرمانبردار(روابط اقتدارصورتی پنهان تغییر شکل یافته و 
صورت پنهان پیدا کرده است ، طوریکه افراد زیر سلطه بدون آگاهی ، این رابطه نابرابر را 

فاکتور فریب دهی کالمی داراي بیشترین فراوانی ) 7_1(در جدول فراوانی . اندپذیرفته
چنین فاکتورهاي زورگویی به صورت هم.  فیلم بررسی شده است87مشاهده شده در 

توجهی به حرف زدن طرف مقابل، استبداد و اقتدار ، امرو نهی کردن و تحقیر و پنهان، بی
شاخص آزار . اندتوهین به طرف مقابل به ترتیب بیشترین فراوانی مشاهده شده را داشته

خشونت نمادین در متغیر) که شاید بتوان آن را جزء خشونت آشکار به حساب آورد( روانی
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 فیلم مورد بررسی ، دیده 87 فیلم از 16کمترین فراوانی مشاهده شده را داشته است که در 
دهد که افراد در نشان می) 8_1جدول (هاي متغیر دیالوگجدول فراوانی گویه. شده است

. دهندجامعه آمریکا دیالوگ را محور اصلی حل مشکالت در روابط بین فردیشان قرار می
دهد، با دقت به حرفهاي طرف مقابل رهاي فرصت حرف زدن به طرف مقابل را میفاکتو

هاي خصمانه و نداشتن رفتار مقتدارانه با طرف مقابل به دهد، پرهیز از واکنشگوش می
همچنین .اند فیلم بررسی شده، داشته87ترتیب بیشترین فراوانی مشاهده شده را در 

گفتار و بعد از گفتگو به نظرات مشترکی برسند ، ها و فاکتورهاي بازنگري در اندیشه
هاي پژوهش،  یافتهبنابر. اند فیلم مورد بررسی داشته87کمترین فراوانی مشاهده شده را در 

همچنین افراد . توان نتیجه گرفت که فردگرایی و دیالوگ رابطه نزدیکی باهم دارندمی
کنند و داراي به تنهایی انتخاب میدریک جامعه لیبرال در حین آنکه اهداف فردیشان را 

استقالل رأي و آزادي بیان هستند و انعطاف پذیر ، اما از تنهایی بیزارند و کمتر خودخواهی 
هاي فردگرایی که داراي همچنین شاخص. برندرا در روابطشان با دیگران به کار می

به . انده شده را داشتهبیشترین فراوانی بودند در متغیر دیالوگ نیز بیشترین فراوانی مشاهد
این معناست که فرد در حین آنکه این حق را براي خودش قائل است که به راحتی 

اش حرفهایش را بیان کند و براي خودش استقالل و آزادي بیان قائل است براي طرف مقابل
اش را نیز که با او در ارتباط است همین حق را قائل شود و عقاید و ارزشهاي طرف مقابل

. دهدتی اگر با آن عقاید مخالف باشد ، بپذیرد و با دقت به حرفهاي طرف ارتباطش گوش ح
دهد که هنوز خشونت در روابط بین فردي دیده اما با این وجود نتیجه تحقیق نشان می

شود اما طبق گفته بوردیو این خشونت در جوامع مدرن صورت آشکار خود را از دست می
و نمادین درآمده است به طوریکه افراد این خشونت را احساس داده بلکه به شکل پنهان 

کنند به این کنند و بر این باورند که در یک جامعه لیبرال و عاري از خشونت زندگی مینمی
هاي دهه اخیر سینماي هالیوود مورد تحلیل کنیم که پارامترهایی که در فیلمنکته اشاره می

هایی که در زمینه فردگرایی لیبرالیسم، خشونت نظریهایم، با توجه به و بررسی قرارداده
نمادین بوردیو و تعاریفی که از دیالوگ در بین اندیشمندان غربی رواج دارد تهیه شده است 

اي آماده و بر اساس هاي انتخاب شده نیز بر اساس این پارامترها که در پرسشنامهو فیلم
ها و ایج بدست آمده نیز بر اساس خروجیاند، تجزیه و تحلیل کردیم و نتسکانس پر شده

هاي دهه باشد و قصد ما این نبوده که نتایج حاصل از مشاهده فیلمهاي تحقیق مییافته
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اخیر سینماي هالیوود را با واقعیت موجود در جامعه آمریکا منطبق کنیم بلکه هدف ما 
ها که در این فیلمبیشتر  مقایسه بین آنچه که جامعه آمریکا به آن متهم است و آنچه 

  .باشدایم، میمشاهده کرده
در پایان بایستی به این نکته اشاره شود که با توجه به گستردگی سینماي هالیوود و 

گردد که محققین در جهانی سازي و تأثیر انکار ناپذیر متقابل سینما و جامعه پیشنهاد می
  :آینده به موضوعات زیر بپردازند 

   تطابق آن با سینماي هالیوودهاي اجتماعی و نظریه- 
   هژمونی و عدم هژمونی سینماي هالیوود- 
  هاي مدنی و ساختارهاي سیاسی از سینماي هالیوود تأثیرپذیري جنبش- 
  هاي هالیوود بر ساختار خانواده ، فرد و جامعه تأثیر فیلم- 

ن در بحث مشکالت در روابط بی( همچنین این تحقیق در روانشناسی اجتماعی و فردي
- هاي سینماي اجتماعی و برنامه، در حوزه....) افراد در خانواده، محل کار، محل تحصیل و

باالخص ژانرهاي اکشن و ( ریزي براي جوانان با توجه به گرایش آنها به سینماي هالوود
  .کاربرد دارد) ترسناك 
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