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Abstract 

Communication is essential for all families and since TV audiences are mostly families, the 

media can play an effective role. Therefore, the present study was conducted to investigate 

the pathology of home show network series on the family based on a systemic view.  The 

method of this research was content analysis. For this purpose, out of ten home show series 

between 2017 and 2020, five series were selected: "Dell, Mankan, Asheghaneha, Mamnooe 

and Kargadan by purposive sampling method. Marital infidelity, violence, triangular love, 

aristocratic life, secrecy and lies, the mechanism of solving personal and family 

problems, and the criteria for choosing people to marry are analyzed in these series. 

The instrument of this research was collected by observing the content of the series by 

experts in the fields of sociology, clinical psychology, and clinical psychology (Family 

approach) to record the mentioned cases. In the present analysis, the difference between 

the number of observed concepts and the expected frequency was investigated by the chi-

square test. The results showed that there was no significant difference between the 

expected frequency and the observed frequency (p> 0.05). In other words, the research 

findings showed that in these series, we see the abundance of marital infidelity, violence, 

triangular love, aristocratic life, secrecy and lies, negative methods of solving personal and 

family problems, and not choosing the appropriate criteria for people to marry each other. 

To study the effect of these concepts in promoting the mental health of the Iranian family, it 

is necessary to evaluate what changes these series make in the lifestyle of the Iranian family, 

according to the script and the internal discourse of the films. 
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Introduction 

Over the past few years, media experts have emphasized the importance of family in the 

history of television. Families are the main group of television viewers. They are considered 

the prototype of television viewers (Pertierra, 2020). According to the representation studies 

conducted in the field, the mass media is not a mirror that reflects the current conditions but 

is considered as a behavioral model for the members of society (BaniHashemi & Parviz, 2013). 

In the same vein, Tabrizi (2019) believes that medialization is a process that can influence the 

health of families. The present study examined home show series as popular media contents 

among Iranian families and aimed to know whether the content of home series could lead to 

any damages to the families 

Methodology 

The present study employed quantitative content analysis to examine the topic under study. 

The statistical population of the present research study included all series broadcasted on the 

home show between 2016 and 2020. Among the 10 series produced during these years, five 

series were selected through purposive sampling. The data were collected using observation 

of the content of the series by experts in the fields of sociology, clinical psychology, and 

clinical psychology in the field of family approach. The experts collaborated with the authors 

to record family traumas such as infidelity, violence, triangular love, aristocratic life, 

secrecy, and lies. In addition, the researchers collected data on solving personal and family 

problems and criteria for selecting individuals for marriage. 

 The chi-squared test was employed to test the differences between the series. This test 

emphasized the investigation of significant differences between the observed frequencies and 

assumed or expected frequencies. 

Results and discussion 

The present study investigated the difference between the number of observed concepts in 

five series namely, Mamnooe, Asheghaneha, Mankan, Kargadan, and Dell in terms of the 

expected frequency through the chi-square test. Several variables involving infidelity, 

violence, triangular love, aristocratic life, secrecy and lies, the mechanism of solving 

personal and family problems, and the criteria for choosing a spouse were analyzed. The 

https://journals.sagepub.com/doi/abs/10.1177/0163443719884061
https://www.noormags.ir/view/fa/articlepage/1057958/%D8%A8%D8%A7%D8%B2%D9%86%D9%85%D8%A7%DB%8C%DB%8C-%D8%AE%D8%A7%D9%86%D9%88%D8%A7%D8%AF%D9%87-%D8%AF%D8%B1-%D8%B3%D8%B1%DB%8C%D8%A7%D9%84-%D8%AA%D9%84%D9%88%DB%8C%D8%B2%DB%8C%D9%88%D9%86%DB%8C-%D8%B1%D8%A7%D9%87-%D8%B7%D9%88%D9%84%D8%A7%D9%86%DB%8C-%D9%88-%D9%85%D9%82%D8%A7%DB%8C%D8%B3%D9%87-%D8%A2%D9%86-%D8%A8%D8%A7-%D8%B3%DB%8C%D8%A7%D8%B3%D8%AA-%D9%87%D8%A7%DB%8C-%D8%B1%D8%B3%D8%A7%D9%86%D9%87-%D9%85%D9%84%DB%8C-%D8%AF%D8%B1-%D8%A7%D9%81%D9%82-%D8%B1%D8%B3%D8%A7%D9%86%D9%87
https://nms.atu.ac.ir/article_10207.html
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results indicated that there was no significant difference between the expected frequency and 

the findings for triangular love, aristocratic life, secrecy and lies, the mechanism of solving 

personal and family problems, and the criteria for choosing a spouse (p >0.05).  

In addition to explaining the findings of the variables given in this section, the filmography 

information of each of the series is also investigated. 

Table1. 

Filmography information of Home Show Network series 

Year of publication Director's name Series Name 

2019_ 2020 Manouchehr Hadi DELL 

2019_ 2020 Hossein Soheilzadeh Mankan 

2018_ 2019 Amir Purkiyan Mamnooe 

2019_ 2020 Kiarash Asadzadeh Kargadan 

2016_ 2017 Manouchehr Hadi Asheghaneha 

Conclusion 

This study aimed to investigate the pathology of five series on the home show network (Dell, 

Mankan, Asheghaneha, Mamnooe, and Kargadan) based on a systemic view on family. The 

results showed that there was no significant difference between the expected frequency and 

the findings for the variables in the present study (p > 0.05). It is argued that these series can 

gradually lead to the planting of a new lifestyle in which intimacy and empathy decrease 

among the members of the families.  This, in turn, can pave the way for marital infidelity and 

choosing a partner for marriage based on emotions. The results also showed that there was 

also a display of individualism, domestic and interpersonal violence lies and mistrust of 

family members towards each other, and aristocratic lifestyles among families. The 

characters in these types of series had a troubled, poor, and blurred relationship with their 

families, which can negatively affect the audience in the long term. The spouses carried out 

their works individually and there was little interaction between them. There was no face-to-

face interpersonal relationship between the couples and there was an individual space instead 

of the group and emotional space between the couple. These types of series mostly represent 

violence. In this series, we see many concepts that represent marital infidelity, violence, 

triangular love, aristocratic life, secrecy, and lies. It is recommended that future research 

should examine the impact of these concepts and their necessity in promoting family mental 
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health. Moreover, it suggested that the script and the internal discourse of the films be 

evaluated by experts. The limitation of the present research was the small number of the 

sample of this study since broadcasting series in the home show is a new experience. The 

authors hope that future researchers conduct comprehensive studies on the position and role 

of the family in these series from different viewpoints. 
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 چکیده

 لیوسا هستند، هاخانواده ونیزیتلو نیمخاطببیشتر  کهییازآنجا و است یضرور هاخانواده همه یبرا ارتباطی برقرار

سی شنابیآس یبررس هدف با حاضر پژوهش روازاین. باشند داشته یمؤثر یکارکردها و نقش توانندیم جمعیتباطار

 .بود مایهدرون لیتحل پژوهش نیا روش .است شدهانجاممبتنی بر نگاه سیستمی  خانواده بری خانگ شینما ی شبکههاالیسر

های ممنوعه، دل، به نام الیسر پنج شمار 1399 تا 1395 یهاسال میان در یخانگ شینما شبکه الیسر ده میان از منظور نیبد

 ،یاشراف یزندگ ،یمثلث عشق خشونت، ،ییزناشو انتیخ .شد انتخاب هدفمند یریگنمونه روش به ها و کرگدنمانکن، عاشقانه

 لیتحل هاالیسر نیا در ازدواج یبرا افراد انتخاب یهامالک و یخانوادگ و یشخص مشکالت حل سازوکار دروغ، و کاریپنهان

 ،یشناسجامعهی هارشته نیمتخصص یسو از هاالیسر مایهدرون مشاهده یریکارگبه با پژوهش نیا یابزارها .است شده

 میان تفاوت حاضر لیتحل در .شد یگردآور ذکرشده قیمصاد ثبت جهت خانواده گرایش روانشناسی بالینی و روانشناسی بالینی

 داد نشان هاافتهی. گرفت قرار موردبررسی دو یخ آزمون قیطر از انتظار مورد یفراوان به نسبتمورد مشاهده  مفاهیم تعداد

های پژوهش نشان . به عبارتی یافته( p >0/05) نداشت وجود یداریمعن تفاوت شدهمشاهدهفروانی  و انتظار مورد یفراوان میان

 منفی هایروش دروغ، و کاریپنهان ،یاشراف یزندگ ،یمثلث عشق خشونت، ،ییاشوزن انتیخ یفراوان شاهد هاالیسر نیا درداد 

 در است الزم که ؛با یکدیگر هستیم ازدواج یبرا افراد مناسب یهامالک عدم انتخاب و یخانوادگ و یشخص مشکالت حل

 نیا که شود یابیارز هالمیف یدرون گفتمان و ویسنار به توجه با یرانیا خانواده یروان بهداشت ارتقا در میمفاه نیا تأثیر یامطالعه

   .دنکنیم جادیا یرانیا خانواده یزندگ  سبک در یراتییتغ چه هاالیسر

 یخانگ شینما یهاالیسر ،یجمع رسانه خانواده، ها:کلیدواژه

 

  یرانیا خانواده یروان بهداشت  ارتقا در میمفاه نیا  ریتاث  یا¬مطالعه در است الزم که 
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 مقدمه

ها در همه جوامع وجود خانواده چراکهخانواده و ازدواج در ابتدا ممکن است مباحث آشنایی به نظر برسند، 

. (Mehrabi, 2019)در همه جوامع هستند  سازیفرهنگو بستر  (Brown, Mcllwraith & Gonzalez, 2020)دارند 

گیرد و فرزندان های زندگی افراد در آنجا شکل میترین گروه اجتماعی است که پایهخانواده اولین و مهم

توان جدا از زمینه ، تربیت در خانواده را نمیروازاینآورند. ات خود را به دست میاولین دانش، مهارت و عاد

ها، خانواده در میان عوامل اثرگذار بر سالمت روانی انسان .(Peti & karamatic Brclc, 2014)اجتماعی آن دانست 

هادهای اجتماعی نترین اساس خانواده یکی از برجسته بر همین .(Matin & Hayati, 2018)یار مهمی دارد سش بنق

 Matin, Akhvan)و کانون اصلی پرورش است  (Kaveh Farsani, Safi & Bahmani, 2019ای است )هر جامعه

Gholami & Ahmadi, 2018). ها ضروری است برقراری ارتباط برای همه خانواده(Lopez & Cuarteros, 2020)  و

 که قرن ارتباطات لقب گرفته است در معرض ارتباطات جهانی قرار دارد 21خانواده در قرن  کهازآنجایی

(Rahmani, Vahida & Esmaili, 2016) توانند نقش و کارکردهای مؤثری در جامعه داشته می جمعیارتباط. وسایل

ای از روابط جمعی اطالق های جمعی به شبکهدر دنیای مدرن رسانه .(Mousavi & Firooz Rad, 2015)باشند 

هایی از دهد. نمونهانتقال می زمانهم طوربهرا به تعداد زیادی از مخاطبان از اقشار مختلف، ها شوند که پیاممی

های الکترونیکی )تلویزیون و ها، مجالت و کتاب(، رسانههای چاپی )روزنامهشامل: رسانه 1های جمعیرسانه

تلویزیون، رادیو )داخلی و  .(Kediehor Williams, Ohikhena, Patrick & Robert, 2020)هم اینترنت  اخیراًرادیو( و 

های زندگی دهی سبکدر جهت ایالعادهفوقرفیت و توان ظ جمعیارتباطخارجی( و اینترنت در میان وسایل 

 Mousavi & Firooz) کندمی کمک( غیره دگی )سنتی، مدرن وهای زندارند و فرد را در انتخاب نوعی از سبک

Rad, 2015)در جهت تغییر  ها ابزار قدرتمندیکنند رسانهعان میدر دو دهه اخیر اذ شدهانجامهای . پژوهش

توانند بر تعامالت زوجین، ها و هنجارهای افراد هستند و به دنبال آن میفرهنگ، ارزش سبک زندگی، افکار،

بگذارند و سبب سؤ معاشرت، سستی مبانی خانواده،  تأثیرفرزندان و روابط اعضای خانواده بر یکدیگر 

 & Fathi؛  Mehdizadeh, & Khashei, 2018؛ Tabrizi, 2019)شوند و فرهنگ جنسی خانواده انحرافات در اخالق 

Jafari, 2017؛ Tavakoli & Shahzani, 2018 ؛Nemati AnaraKi & Khatibzadeh, 2016،Parvin, Khalilzadeh & 

Farjopour, 2016 ؛ Novichikhina & Romanora, 2019) به همین دلیل پیشرفت ارتباطات در جوامع باعث ،
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http://ensani.ir/fa/article/354946/%D8%A8%D8%B1%D8%B1%D8%B3%DB%8C-%D9%81%D8%B1%D9%87%D9%86%DA%AF%DB%8C-%D8%AD%D9%82%D9%88%D9%82%DB%8C-%D8%B2%DB%8C%D8%A7%D9%86-%D9%87%D8%A7%DB%8C-%D9%85%D8%B9%D9%86%D9%88%DB%8C-%D9%86%D8%A7%D8%B4%DB%8C-%D8%A7%D8%B2-%D8%B1%D8%B3%D8%A7%D9%86%D9%87-%D9%87%D8%A7-%D8%A8%D8%B1-%D9%86%D9%87%D8%A7%D8%AF-%D8%AE%D8%A7%D9%86%D9%88%D8%A7%D8%AF%D9%87
http://ensani.ir/fa/article/354946/%D8%A8%D8%B1%D8%B1%D8%B3%DB%8C-%D9%81%D8%B1%D9%87%D9%86%DA%AF%DB%8C-%D8%AD%D9%82%D9%88%D9%82%DB%8C-%D8%B2%DB%8C%D8%A7%D9%86-%D9%87%D8%A7%DB%8C-%D9%85%D8%B9%D9%86%D9%88%DB%8C-%D9%86%D8%A7%D8%B4%DB%8C-%D8%A7%D8%B2-%D8%B1%D8%B3%D8%A7%D9%86%D9%87-%D9%87%D8%A7-%D8%A8%D8%B1-%D9%86%D9%87%D8%A7%D8%AF-%D8%AE%D8%A7%D9%86%D9%88%D8%A7%D8%AF%D9%87
https://www.atlantis-press.com/proceedings/iceder-19/125932714
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های است و مواجهه زیاد با رسانه خوردهگرهرسد مفهوم رسانه با تغییر است و به نظر میتغییرات بسیاری شده 

 . (Tavakoli & Shahzani, 2018)است  تأثیرگذارجمعی جمعی در تغییر فکر، ارزش، هویت و عالیق فردی و 

) Singh & Pandey 2017)  که باشد )چاپی و الکترونیکی(  هر نوعیدر پژوهش خود دریافتند رسانه از

ها گسترده رسانه تأثیردریافتند  هاآنبازنمایی از جامعه است. رسانه و جامعه از نزدیک با یکدیگر ارتباط دارند 

ها به آموزش، آگاهی مردم از وقایع و سرگرمی عمومی کمک است و رسانه مشاهدهقابل راحتیبهبر جامعه 

بر نظام ارتباطی میان  هاآن تأثیرها و رسانه روازاین .اندشدهتبدیله صدای جامعه ها بکنند و امروزه رسانهمی

 (2021) کهطوریبه .(Karimian, Parsamehr & Afshani,2018)ها و تحقیقات بسیاری را برانگیخته است افراد بحث

Emine & Tunali، گذارند و نقش بسزایی در ها طرز تفکر کنونی ما را به نمایش میاذعان نمودند رسانه

فوق یک ابزار و  انه به گفته مارشال مک لوهانرسانه همیشه یک ابزار نیست گاه رسگیری افکار ما دارند. شکل

ها، بنابراین یکی از کارکردهای رسانه ؛(Eslamzadeh, Ismaili & Kazemian, 2017 به نقل از) خود یک پیام است

های یک مخاطب از پدیده مثابهبههای جهان خارج برای مخاطبان است. تصویری که ما بازنمایی واقعیت

ها رسانه وسیلهبهها و تصاویری است که مختلف داریم، در موارد زیادی ناشی از تجربه مواجهه با گزارش

ها با روان و ذهن . واقعیت این است که رسانه(Alavi, Mehdizadeh & Shakerinezhad, 2020) است شدهارائه

ست تقلید و الگوبرداری در بیشتر مواقع چنان نرم و ناخودآگاه ا صورتبهرسانه گاه  تأثیرانسان سروکار دارند 

های گروهی تا حدی است که . اهمیت رسانه(Kashani & Farashi, 2018)شود که کمتر کسی متوجه آن می

اند. در پارادایم پلورالیسم لیبرال، بندی مراحل تاریخی تمدن بشر، آن را لحاظ کردهدانشمندان در تقسیم

 ,Demirsoy, Dikener & Karakoc)گیرند قرار می موردتوجهو  اندشدهتوصیفقدرت چهارم  عنوانبهها رسانه

کنند. مخاطبان تلویزیون توجه میها در تاریخ هاست که به اهمیت خانوادهنظران رسانه مدت. صاحب(2013

باشند ها میشوند که نمونه اولیه برای مصرف تلویزیون، خانوادهخانواده تصور می عنوانبهتلویزیون اغلب 

(Pertierra, 2020) .و درک ما از  ایجادشدهها ی رسانهوسیلهبهخت ما از جهان اغلب دانش و شنا کهازآنجایی

 Hormozizadeh, Salavatian) گیردهای سینمایی شکل میو فیلم ها، تلویزیون، تبلیغاتروزنامه واسطهبهواقعیت 

& Ghasemitbar, 2018) .ها ها به درون خانوادههای جدید در قالب اشکال نمادین توسط رسانهارزش جهتبدین

دهی به بینش و ادراک ها ضمن شکلهای ارزشی جامعه شده است. رسانهنفوذ کرده که منجر به تغییر در نظام

یگر و جهان عمومی از سوی د طرفازیکزندگی خصوصی  میانیک حلقه ارتباطی  عنوانبهزنان و مردان، 

https://www.sid.ir/fa/journal/ViewPaper.aspx?id=345083
https://jogamayadevicollege.ac.in/uploads/1586841486.pdf
https://qjfr.ir/article-1-1099-fa.pdf
https://www.researchgate.net/publication/352428509_Legitimization_of_Gender-Based_Violence_Through_Media
https://www.researchgate.net/publication/352428509_Legitimization_of_Gender-Based_Violence_Through_Media
http://ensani.ir/fa/article/383536/%D8%AA%D8%AD%D9%84%DB%8C%D9%84-%DA%A9%DB%8C%D9%81%DB%8C-%D8%A8%D8%B1%D8%B1%D8%B3%DB%8C-%D9%86%D9%82%D8%B4-%D9%86%D9%88%D8%B3%D8%A7%D8%B2%DB%8C-%D8%AC%D8%A7%D9%85%D8%B9%D9%87-%D9%87%D9%85%D8%B1%D8%A7%D9%87-%D8%A8%D8%A7-%D8%B1%D8%B3%D8%A7%D9%86%D9%87-%D9%87%D8%A7%DB%8C-%D9%85%D8%AC%D8%A7%D8%B2%DB%8C-%D8%A8%D8%B1-%D8%B3%D8%A7%D8%AE%D8%AA%D8%A7%D8%B1-%D8%AE%D8%A7%D9%86%D9%88%D8%A7%D8%AF%D9%87
http://ensani.ir/fa/article/400035/%D8%A8%D8%A7%D8%B2%D9%86%D9%85%D8%A7%DB%8C%DB%8C-%D8%B2%D9%86%D8%A7%D9%86-%DA%86%D8%A7%D8%AF%D8%B1%DB%8C-%D8%AF%D8%B1-%D8%B3%D8%B1%DB%8C%D8%A7%D9%84-%D9%87%D8%A7%DB%8C-%D8%AA%D9%84%D9%88%DB%8C%D8%B2%DB%8C%D9%88%D9%86%DB%8C-%D8%A7%DB%8C%D8%B1%D8%A7%D9%86
https://civilica.com/papers/l-9526/
https://www.scientific-publications.net/download/media-and-mass-communication-2013.pdf
https://www.scientific-publications.net/download/media-and-mass-communication-2013.pdf
https://journals.sagepub.com/doi/abs/10.1177/0163443719884061
https://www.sid.ir/fa/journal/ViewPaper.aspx?id=347517
https://www.sid.ir/fa/journal/ViewPaper.aspx?id=347517
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ابزاری  عنوانبهتوانند است که می ایگونهبه جمعیارتباطاهمیت و جایگاه وسایل  روازاینکنند عمل می

 ,Emami)دهی در وجه منفی و مثبت صورت گیرد عمل کنند. این هدایت و جهت جهت دهندهکننده و هدایت

Hashemianfar & Haghighatian, 2017).  یادگیری 1در همین راستا در مبانی نظری این پژوهش نظریه کاشت ،

اثرگذاری رسانه بر مخاطبین خود  ندهدهنشان  هرکداموجود دارد که   3سازیبرجستهو نظریه  2اجتماعی 

 هستند.

ترین و تأثیرگذارترین نظریه در نقش اجتماعی رسانه، نظریه کاشت است. نظریه کاشت را یکی از مهم  

ها مانند زمین مستعدی های رسانهمطرح کرد، طبق نظر او مخاطبان در دریافت پیام 1960)جرج گربنر( در دهه 

 شودیم دیتول هارسانه توسط معنا نیبنابرا داد؛ پرورش و کاشت هاآن ا خواست درتوان هر چه رهستند که می

 بر ونیزیتلو راتیتأث است معتقد هینظر نیا. شوندیم ترکینزد گریهمد به ییمعناها نیچن رشیپذ با مخاطبان و

 لیدل به و هددیم رخ بلندمدت در و یانباشت صورتبه یول است، میرمستقیغ و یجیتدر اندک، مخاطبان،

 .(McQuail, 2009 ) شودیم رفتهیپذ جامعه وفاق مورد دگاهید عنوانبه نهایتاً اش،یدائم تکرار

 یآدم یتارهارف شتریب  که است( 1986) بندورا هینظر هارسانه یاجتماع آثار به مربوط یهاهیازنظر گرید یکی

 در گرهامشاهده یژگیو به او شودیم گرفته ادی یالگوبردار از طریق و گرانید رفتار مشاهده صورتبه

 از تقلید کردن یبرا که یافراد دارند، نییپا نفساعتمادبه که یافراد است، کردهاشاره یاجتماع یریادگی

 به افراد شیگرا بر زین الگوها یژگیو. ردیبگ قرار الگو تأثیر تحت که دارد یآمادگ شتریب بشوند تیتقو یرفتار

 تفاوت ما با که یفرد تا هستند ما هیشب که ییالگوها از ما او نظر طبق. گذارندیم تأثیر هاآن از کردن دیتقل

 چه هر. است اثرگذار زین تیجنس و سن رینظ الگو گرید یهایژگیو. میکنیم یالگوبردار شتریب دارد یادیز

 یمهم عوامل زین الگو شهرت و مقام و میشویم دهیکش او سمت شتریب باشد ما جنسهم و باشد ما نس هم الگو

ها با برجسته ساختن بعضی از رسانه سازیبرجستهدر مواردی طبق نظریه  و ؛(Schultz & Schultz, 2017). هستند

توانند تعیین کنند که مردم گذارند. گرچه نمیمی تأثیرو اطالعات مردم  بر آگاهیها و رویدادها، موضوع

 .(Mehdizadeh, 2018)توانند تعیین کنند که )درباره چه( بیندیشند ( بیندیشند، اما می)چگونه

                                                                                                                     
1.cultivation theory 
2.agenda setting theory 
3.social learning theory  

http://pssw.jrl.police.ir/?_action=article&keywords=%D8%A7%D9%85%D8%A7%D9%85%DB%8C+%D9%88+%D9%87%D8%A7%D8%B4%D9%85%DB%8C%D8%A7%D9%86+%D9%81%D8%B1
http://pssw.jrl.police.ir/?_action=article&keywords=%D8%A7%D9%85%D8%A7%D9%85%DB%8C+%D9%88+%D9%87%D8%A7%D8%B4%D9%85%DB%8C%D8%A7%D9%86+%D9%81%D8%B1
https://www.adinehbook.com/gp/product/9646757715
https://www.roshdpress.ir/product-3650-%D9%86%D8%B8%D8%B1%DB%8C%D9%87_%D9%87%D8%A7%DB%8C_%D8%B4%D8%AE%D8%B5%DB%8C%D8%AA__%D8%B4%D9%88%D9%84%D8%AA%D8%B2___%D8%B3%DB%8C%D8%AF%D9%85%D8%AD%D9%85%D8%AF%DB%8C
https://www.adinehbook.com/gp/product/9642411733


 303                                          ...           خانواده بر یخانگ شینما شبکه یها الیسر یمحتوا یشناس بیآس

Family Counseling and Psychotherapy, Vol. 10, No. 2 (30), 2021 

Family Counseling and Psychotherapy 

دهند تفسیر و های جمعی تا آنجاست که افزون بر اطالعاتی که در اختیار مخاطبان قرار میاهمیت رسانه

 ,Harisaj, Oghli, Isainejad)دهند بخشی از نظام معرفتی افراد را تشکیل می تدریجبهدهند که ه میهایی ارائتحلیل

Qazi, 2012)ای برای بازتاب آیینه عنوانبههای جمعی نه . با توجه به مطالعات بازنمایی صورت گرفته، رسانه

 ,Banihashemi & Parviz)کنند مدل رفتاری برای اعضای جامعه عمل می عنوانبهموجود در جامعه بلکه  شرایط

تواند سالمت خانواده را متأثر ای شدن فرایندی است که میدریافت رسانه ،Tabrizi  (2019) روازاین. (2014

توانند موجبات بروز خشونت را فراهم آورده و جهانی خشن، می آمیزخشونتهای ها با نمایش فیلمسازد. رسانه

زدایی، تماشای مداوم خشونت از تلویزیون، و پرمخاطره را تکوین بخشند و مطابق با فرضیه حساسیت ناامن

منجر به کم شدن پاسخ عاطفی به خشونت موجود در صفحه تلویزیون و پذیرش باالتر خشونت در زندگی 

های دریافت افرادی که برنامه، Ghadami (2012). (Malmir, Mahmoudian  & Riahi, 2017)شود واقعی می

 ,Pravin, Baviskar شوند.کنند، بیشتر از دیگران به خشونت متوسل میتلویزیون را بیشتر تماشا می آمیزخشونت

Labhane & Nikam (2021،) در تلویزیون منجر به  آمیزخشونتهای در پژوهش خود دریافتند مشاهده سریال

 & Aqababaee در همین راستاشود. ان میجو ساالنبزرگو پرخاشگرانه در  ضداجتماعیافزایش رفتارهای 

Khadem al-Faqraee  (2017)، یرانیا ریاخ یهالمیف در شده ییبازنما خانواده فتندایدر خود پژوهش  در، 

های اخیر در سال .کنندیم یندگینما را بحران نیا زیآمخشونت یهاکنش و است زدهبحران هایخانواده

گذارد اما هیچ سیستمی اجتماعی می یهانظامو نفوذ زیادی بر  تأثیراست که  پیداکردهخیانت زناشویی افزایش 

 عنوانبه. خیانت زناشویی (Negash & Morgan, 2015)پذیرد نمی تأثیرای از آن نواده هستهبیشتر از خا

ن ها را تخریب ساخته و پیوندهای ایمی صمیمانه زوجای است که رابطهآورترین حادثهترین و زیاندردناک

خیانت رابطه  . Dehghani, Aslani, Amanelahi & Rajabi, 2019)است ) شدهشناختهگسلد، ها را از هم میزوج

های طی دهه(. Schonian, 2013)شریک دیگر است عاطفی و جنسی فرد، خارج از رابطه اولیه و بدون رضایت 

 & Hossieni, Jalali)اخیر، با گسترش فناوری ارتباطات، خیانت زناشویی به اشکال مختلفی به وجود آمده است 

Kakavand, 2020) .های نوپدید و خیانت رابطه وجود دارد استفاده از رسانه میان بر همین اساس(Roustaei, 

Zaraati, Pourakbaran & Rajabzadeh, 2015 .)Alexopoulos & Taylor  (2019)های ، دریافتند مواجهه زنان با فیلم

، Nemati AnaraKi & Khatibzade (2016) مربوط به خیانت جنسی در اقدام آنان به خیانت اثرگذار بوده است.

هایشان های مثلثی در تمامی سریالهای دیداری )ماهواره، شبکه جم( با نمایش خیانت و عشقدریافتند رسانه

https://jas.ui.ac.ir/article_18271.html
https://jas.ui.ac.ir/article_18271.html
https://www.noormags.ir/view/fa/articlepage/1057958/%D8%A8%D8%A7%D8%B2%D9%86%D9%85%D8%A7%DB%8C%DB%8C-%D8%AE%D8%A7%D9%86%D9%88%D8%A7%D8%AF%D9%87-%D8%AF%D8%B1-%D8%B3%D8%B1%DB%8C%D8%A7%D9%84-%D8%AA%D9%84%D9%88%DB%8C%D8%B2%DB%8C%D9%88%D9%86%DB%8C-%D8%B1%D8%A7%D9%87-%D8%B7%D9%88%D9%84%D8%A7%D9%86%DB%8C-%D9%88-%D9%85%D9%82%D8%A7%DB%8C%D8%B3%D9%87-%D8%A2%D9%86-%D8%A8%D8%A7-%D8%B3%DB%8C%D8%A7%D8%B3%D8%AA-%D9%87%D8%A7%DB%8C-%D8%B1%D8%B3%D8%A7%D9%86%D9%87-%D9%85%D9%84%DB%8C-%D8%AF%D8%B1-%D8%A7%D9%81%D9%82-%D8%B1%D8%B3%D8%A7%D9%86%D9%87
https://www.noormags.ir/view/fa/articlepage/1057958/%D8%A8%D8%A7%D8%B2%D9%86%D9%85%D8%A7%DB%8C%DB%8C-%D8%AE%D8%A7%D9%86%D9%88%D8%A7%D8%AF%D9%87-%D8%AF%D8%B1-%D8%B3%D8%B1%DB%8C%D8%A7%D9%84-%D8%AA%D9%84%D9%88%DB%8C%D8%B2%DB%8C%D9%88%D9%86%DB%8C-%D8%B1%D8%A7%D9%87-%D8%B7%D9%88%D9%84%D8%A7%D9%86%DB%8C-%D9%88-%D9%85%D9%82%D8%A7%DB%8C%D8%B3%D9%87-%D8%A2%D9%86-%D8%A8%D8%A7-%D8%B3%DB%8C%D8%A7%D8%B3%D8%AA-%D9%87%D8%A7%DB%8C-%D8%B1%D8%B3%D8%A7%D9%86%D9%87-%D9%85%D9%84%DB%8C-%D8%AF%D8%B1-%D8%A7%D9%81%D9%82-%D8%B1%D8%B3%D8%A7%D9%86%D9%87
https://nms.atu.ac.ir/article_10207.html
http://journals.police.ir/article_19228.html
https://www.magiran.com/paper/1693909
t/publication/350405831_Impact_of_violent_television_serial_on_aggression_among_adolescents_psychosocial_study
t/publication/350405831_Impact_of_violent_television_serial_on_aggression_among_adolescents_psychosocial_study
http://ensani.ir/fa/article/367612/%D8%AA%D8%AD%D9%84%DB%8C%D9%84-%D8%B1%D9%88%D8%A7%DB%8C%D8%AA-%DA%86%DA%AF%D9%88%D9%86%DA%AF%DB%8C-%D8%A8%D8%A7%D8%B2%D9%86%D9%85%D8%A7%DB%8C%DB%8C-%D8%AE%D8%A7%D9%86%D9%88%D8%A7%D8%AF%D9%87-%D8%AF%D8%B1-%D8%B3%DB%8C%D9%86%D9%85%D8%A7%DB%8C-%D8%A8%D8%B9%D8%AF-%D8%A7%D8%B2-%D8%A7%D9%86%D9%82%D9%84%D8%A7%D8%A8-%D8%A7%D8%B3%D9%84%D8%A7%D9%85%DB%8C-%D8%A7%DB%8C%D8%B1%D8%A7%D9%86
http://ensani.ir/fa/article/367612/%D8%AA%D8%AD%D9%84%DB%8C%D9%84-%D8%B1%D9%88%D8%A7%DB%8C%D8%AA-%DA%86%DA%AF%D9%88%D9%86%DA%AF%DB%8C-%D8%A8%D8%A7%D8%B2%D9%86%D9%85%D8%A7%DB%8C%DB%8C-%D8%AE%D8%A7%D9%86%D9%88%D8%A7%D8%AF%D9%87-%D8%AF%D8%B1-%D8%B3%DB%8C%D9%86%D9%85%D8%A7%DB%8C-%D8%A8%D8%B9%D8%AF-%D8%A7%D8%B2-%D8%A7%D9%86%D9%82%D9%84%D8%A7%D8%A8-%D8%A7%D8%B3%D9%84%D8%A7%D9%85%DB%8C-%D8%A7%DB%8C%D8%B1%D8%A7%D9%86
https://link.springer.com/article/10.1007/s10591-015-9364-4
https://fcp.uok.ac.ir/article_61273_6f4a5bdf9fd9489575134b7ee97721e3.pdf
https://digitalscholarship.unlv.edu/cgi/viewcontent.cgi?article=3027&context=thesesdissertations
https://jfr.sbu.ac.ir/article_97800_c0a280805f59d8155cdeae458eeb22f8.pdf
https://jfr.sbu.ac.ir/article_97800_c0a280805f59d8155cdeae458eeb22f8.pdf
http://ensani.ir/fa/article/368916/%D8%A8%D8%B1%D8%B1%D8%B3%DB%8C-%D8%AA%D8%A7%D8%AB%DB%8C%D8%B1-%D8%B1%D8%B3%D8%A7%D9%86%D9%87-%D9%87%D8%A7%DB%8C-%D9%86%D9%88%D9%BE%D8%AF%DB%8C%D8%AF-%D8%A7%DB%8C%D9%86%D8%AA%D8%B1%D9%86%D8%AA-%D9%85%D8%A7%D9%87%D9%88%D8%A7%D8%B1%D9%87-%D9%88-%D8%AA%D9%84%D9%81%D9%86-%D9%87%D9%85%D8%B1%D8%A7%D9%87-%D8%A8%D8%B1-%D8%AE%DB%8C%D8%A7%D9%86%D8%AA-%D8%B9%D8%A7%D8%B7%D9%81%DB%8C-%D8%B2%D9%88%D8%AC%DB%8C%D9%86-%D9%88-%D8%B9%D9%88%D8%A7%D9%85%D9%84-%D9%85%D9%88%D8%AB%D8%B1-%D8%A8%D8%B1%D8%A2%D9%86
http://ensani.ir/fa/article/368916/%D8%A8%D8%B1%D8%B1%D8%B3%DB%8C-%D8%AA%D8%A7%D8%AB%DB%8C%D8%B1-%D8%B1%D8%B3%D8%A7%D9%86%D9%87-%D9%87%D8%A7%DB%8C-%D9%86%D9%88%D9%BE%D8%AF%DB%8C%D8%AF-%D8%A7%DB%8C%D9%86%D8%AA%D8%B1%D9%86%D8%AA-%D9%85%D8%A7%D9%87%D9%88%D8%A7%D8%B1%D9%87-%D9%88-%D8%AA%D9%84%D9%81%D9%86-%D9%87%D9%85%D8%B1%D8%A7%D9%87-%D8%A8%D8%B1-%D8%AE%DB%8C%D8%A7%D9%86%D8%AA-%D8%B9%D8%A7%D8%B7%D9%81%DB%8C-%D8%B2%D9%88%D8%AC%DB%8C%D9%86-%D9%88-%D8%B9%D9%88%D8%A7%D9%85%D9%84-%D9%85%D9%88%D8%AB%D8%B1-%D8%A8%D8%B1%D8%A2%D9%86
https://www.tandfonline.com/doi/abs/10.1080/15205436.2019.1705350?journalCode=hmcs20
https://www.sid.ir/fa/Journal/ViewPaper.aspx?id=287684
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 & Jafari, Pirhadi راستا نیهم دراست. های ایرانی شده ها بر خانوادهو اثرگذاری این سریال الگو گیریمنجر به 

Bichranloo ((2017،  که است نیا از یحاک هاآن جینتا که بردند یپ یمثلث عشق وجود بهخود   پژوهش در زین 

منظور از  .است فراوان مثلثی ای متداخل عشق یردپا ران،یا ینمایس در ازدواج یهاتیروا از درصد یس از شیب

 یهاتیشخص و ردینگ صورت مرد کی و زن کی روابط بستر در ازدواج داستان که است نیااین نوع عشق 

 ,Nemati AnaraKi & Khatibzadeh)) باشند بیرق و معشوقه ای معشوق خود، انیم یعشق مثلث کی ریدرگ داستان

اه مخاطبان را در خصوص ای را فراهم کند که دیدگتواند زمینههای جهانی میمصرف رسانهبنابراین  ؛2016

های روانی و ها متناسب با ویژگیشکل دهد و مخاطبان در مواجهه با این پیام فرا زناشوییگرایش به روابط 

ترویج  .(Abdolmaleki, Azadeh & Ghazinejzhad, 2016)دهند های متفاوتی را نشان میاجتماعی خود واکنش

ی مصرف و انواع مدهای لباس، چگونگی تعامل و رفتار متقابل شهروندان، طرز حرکات و حرف زدن، شیوه

زندگی کردن و ... مواردی است که در عمل اثرات آن از طریق این وسایل تجربه و درک شده است 

(Mousavi & Firooz Rad, 2015).  بر همین اساسKarsay, Trekles, Eggerment & Vandenbosch ) 2020)،  در

ذار هستند. از بدنشان اثرگ سالبزرگها در میزان رضایت و عدم رضایت نوجوانان رسانهپژوهش خود دریافتند 

 و یجنس ،یاجتماع ،یاقتصاد ،یارزش ،یاخالق هایمالک گرفتن نظر در ، شاملموفق ازدواج کی یهامالک

 به نقش رسانه خود پژوهش در ،Fathi & Mokhtarpour (2014) در همین راستا  (.Jan bozorgi, 2019)است  یظاهر

گذارد و منجر به یم تأثیر و اوقات فراغت افراد ، شیوه همسرگزینیبر نگرش به ازدواج که کردند اذعان

از روابط،  هاییسینمای ایران با خلق کلیشهشود. جدیدی در سبک زندگی افراد می گیری نگاهشکل

ها، نقش مهمی در برساخت ذهنی انسان ایرانی به خانواده و روابط خانوادگی دارد و ها و موقعیتشخصیت

 و ؛(Soltani Gerd faramarzi & Mohammadi, 2013)سازد می خانوادگیی ایرانی را به روابط ذهن جامعه

پنهان،  صورتبهتوانند ها میرسانه است همسو اندبحران نیا لیدال ییفردگرا و یسنت یهانقش از یریگفاصله

تواند نوعی اقتدار در شکل مردساالری یا ها میفرهنگی را در ذهن فرد ایجاد کنند، این قالب های خاصقالب

 روازاین. (Parvin, Khalilzadeh & Farjopour, 2016)تسلط مرد بر زن و همچنین روابط ناسالم با فرزندان باشد 

Ghaffari, Seidi & Rezaei  (2015)ای بیشتری دارند در مقابل کسانی ، دریافتند دیدگاه کسانی که مصرف رسانه

یداری های دیداری و شندر رسانه شدهدادههای زندگی نمایش ای کمتری دارند به سبککه مصرف رسانه

های اجتماعی نیز ملزومات الزم را برای ، رسانهجمعیارتباطتمایل بیشتری دارند. در کنار دیگر وسایل 

http://ensani.ir/fa/article/378626/%D8%A8%D8%A7%D8%B2%D9%86%D9%85%D8%A7%DB%8C%DB%8C-%D8%A7%D8%B2%D8%AF%D9%88%D8%A7%D8%AC-%D8%AF%D8%B1-%D8%B3%DB%8C%D9%86%D9%85%D8%A7%DB%8C-%D8%A7%DB%8C%D8%B1%D8%A7%D9%86
http://ensani.ir/fa/article/378626/%D8%A8%D8%A7%D8%B2%D9%86%D9%85%D8%A7%DB%8C%DB%8C-%D8%A7%D8%B2%D8%AF%D9%88%D8%A7%D8%AC-%D8%AF%D8%B1-%D8%B3%DB%8C%D9%86%D9%85%D8%A7%DB%8C-%D8%A7%DB%8C%D8%B1%D8%A7%D9%86
https://www.sid.ir/fa/Journal/ViewPaper.aspx?id=287684
https://www.sid.ir/fa/Journal/ViewPaper.aspx?id=287684
http://ensani.ir/fa/article/384629/%D8%B1%D8%A7%D8%A8%D8%B7%D9%87-%D8%A7%D8%B3%D8%AA%D9%81%D8%A7%D8%AF%D9%87-%D8%A7%D8%B2-%D8%B1%D8%B3%D8%A7%D9%86%D9%87-%D9%87%D8%A7%DB%8C-%D8%AC%D9%87%D8%A7%D9%86%DB%8C-%D9%88-%D8%A8%D8%A7%D8%B2%D8%A7%D9%86%D8%AF%DB%8C%D8%B4%DB%8C-%D9%85%D8%AF%D8%B1%D9%86-%D8%A8%D8%A7-%DA%AF%D8%B1%D8%A7%DB%8C%D8%B4-%D8%A8%D9%87-%D8%B1%D9%88%D8%A7%D8%A8%D8%B7-%D9%81%D8%B1%D8%A7%D8%B2%D9%86%D8%A7%D8%B4%D9%88%DB%8C%DB%8C-%D8%AF%D8%B1-%D8%A8%DB%8C%D9%86-%D8%B2%D9%88%D8%AC%DB%8C%D9%86-%D8%B4%D9%87%D8%B1-%D9%82%D8%B1%D9%88%D9%87
http://jss.iaut.ac.ir/article_525185.html
https://www.tandfonline.com/doi/abs/10.1080/15205436.2020.1827432
https://www.adinehbook.com/gp/product/6002982027
https://www.sid.ir/Fa/Journal/ViewPaper.aspx?ID=222756
https://www.sid.ir/Fa/Journal/ViewPaper.aspx?ID=222756
http://www.jsfc.ir/?_action=article&au=156972&_au=%D8%B3%D9%84%D8%B7%D8%A7%D9%86%DB%8C%20%DA%AF%D8%B1%D8%AF%D9%81%D8%B1%D8%A7%D9%85%D8%B1%D8%B2%DB%8C%D8%8C%20%D9%85%D9%87%D8%AF%DB%8C
http://ensani.ir/fa/article/354946/%D8%A8%D8%B1%D8%B1%D8%B3%DB%8C-%D9%81%D8%B1%D9%87%D9%86%DA%AF%DB%8C-%D8%AD%D9%82%D9%88%D9%82%DB%8C-%D8%B2%DB%8C%D8%A7%D9%86-%D9%87%D8%A7%DB%8C-%D9%85%D8%B9%D9%86%D9%88%DB%8C-%D9%86%D8%A7%D8%B4%DB%8C-%D8%A7%D8%B2-%D8%B1%D8%B3%D8%A7%D9%86%D9%87-%D9%87%D8%A7-%D8%A8%D8%B1-%D9%86%D9%87%D8%A7%D8%AF-%D8%AE%D8%A7%D9%86%D9%88%D8%A7%D8%AF%D9%87
http://journals.miu.ac.ir/article_1042.html
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. در جوامع (Lopez & Cuarteros, 2020)آورند افراد، برقراری ارتباط و آموزش را فراهم می روزرسانیبه

توانند در مورد های اجتماعی نقش اساسی در تغییر دیدگاه افراد دارند، همچنین افراد می، رسانهتوسعهدرحال

های اجتماعی نظر یا های مختلف در رسانهرا حل کنند و در مورد جنبه هاآنمسائل شخصی خود بحث کرده، 

ترین بخش )قسمت( زندگی روزانه های اجتماعی یکی از مهمرسانه روزاینانظرات خود را ارائه دهند. 

زیون است اما نباید از دیگر اشکال اما محور پژوهش حاضر بیشتر سمت تلوی ؛(Chauhan, 2020)اشخاص است 

شناسی پژوهش حاضر سعی بر این دارد به آسیب شدهگفتهرسانه بر خانواده غافل ماند. حال با توجه به مطالب 

های نمایش خانگی طبق صحبت های نمایش خانگی بپردازد. نگاهی به آمار پر فروش سریالخانواده در سریال

میلیارد گردش مالی  200حدود  1398لب گفتگویی با رادیو گفتگو در سال سرپرست دفتر نمایش خانگی در قا

توان گفت مخاطبین زیادی از همه اقشار مختلف جامعه دارد و می روازاین. (Radio Dialogue,1398)دارد 

 Khorasan) کنندهای نمایش خانگی را دنبال میرصد از مردم ایران، سریالد 34همچنین در آمار اخیر 

newspaper,2019)ها از روی گوشی های اجتماعی امکان مشاهده این سریال. از طرفی به دلیل پیشرفت رسانه

حال افزایش است. نگاهی به  روز درروزبهها آمار استفاده از این سریال درنتیجهاست،  پذیرتلفن همراه امکان

نقاط  مایهدرونمضمون و  ازنظرها رساند که میان این سریالها ما را به این نتیجه میاین سریال مایهدرون

باعث انتقال و تغییر اشتراک زیادی وجود دارد. مضامین و محتوایی که خواسته یا ناخواسته امکان دارد 

 های خانوادگی شود و در بلندمدت آثار سوئی بر خانواده و جامعه بگذارد. ارزش

های خانواده پژوهش حاضر سعی در بررسی دهی ارزشبا توجه به اهمیت نقش و قدرت رسانه در شکل

، عشق 1از: خیانت زناشویی اندعبارتها و آثار آن بر نهاد خانواده دارد. این نقاط اشتراک این سریال مایهدرون

و  6، خشونت5کاریپنهان، دروغ و 4حل مشکالت شخصی و خانوادگی سازوکار، 3، زندگی اشرافی2مثلثی

  دارد.؛ پژوهش حاضر سعی در بررسی تمام این موارد 7های انتخاب افراد برای ازدواجمالک

                                                                                                                     
1. marital infidelity 
2.triangular love 
3.aristocratic life 
4.the mechanism for Solving personal and family problems 
5.secrecy and lies  

6.violence 
7.the criteria for selecting individuals for marriage 

https://journals.library.ualberta.ca/cjfy/index.php/cjfy/article/view/29491
https://www.semanticscholar.org/paper/Social-Media-and-Society-Chauhan/5d3997f3868b59b7084b85514d6ab02e08e34fec
http://radiogoftogoo.ir/NewsDetails/?m=175122&n=453473
https://www.mizanonline.com/fa/news/569701/%D8%A2%D9%85%D8%A7%D8%B1%E2%80%8C%D9%87%D8%A7%DB%8C-%D8%A8%DB%8C%E2%80%8C%D8%B3%D8%A7%D8%A8%D9%82%D9%87-%D8%B5%D8%AF%D8%A7%D9%88%D8%B3%DB%8C%D9%85%D8%A7-%D8%A7%D8%B2-%D8%A8%DB%8C%D9%86%D9%86%D8%AF%DA%AF%D8%A7%D9%86-%D8%B3%D8%B1%DB%8C%D8%A7%D9%84%E2%80%8C%D9%87%D8%A7
https://www.mizanonline.com/fa/news/569701/%D8%A2%D9%85%D8%A7%D8%B1%E2%80%8C%D9%87%D8%A7%DB%8C-%D8%A8%DB%8C%E2%80%8C%D8%B3%D8%A7%D8%A8%D9%82%D9%87-%D8%B5%D8%AF%D8%A7%D9%88%D8%B3%DB%8C%D9%85%D8%A7-%D8%A7%D8%B2-%D8%A8%DB%8C%D9%86%D9%86%D8%AF%DA%AF%D8%A7%D9%86-%D8%B3%D8%B1%DB%8C%D8%A7%D9%84%E2%80%8C%D9%87%D8%A7
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 یهاالیسر نکهیا به توجه با هک است نیا است آن به دادن پاسخ درصدد پژوهش نیا که سؤالی حال

 مایهدرون انیم ایرابطه ایآ ،هستند یرانیا یهاخانواده میان در پرجاذبه رسانه کی عنوانبه یخانگ شینما

 ؟دارد وجود الذکرفوق موضوعات  با 99 تا 95 یهاسال میان در یخانگ شینما یهاالیسر

 روش

است. این روش فرصتی را  مایهدرونرود، تحلیل به کار می یجمعارتباطی وسایل روشی که بیشتر در مطالعه

های های خاصی در قالب مقولهمندانه مدارک را مطالعه کند و با شمارش آیتمآورد که محقق نظامفراهم می

مند سازند. این پژوهش به روش نظام جمعیارتباط مایهدرون، مشاهدات خود را در مورد تحلیل شدهتعریف

 دیگرعبارتبه  ؛کندها(( معنا پیدا می))شمردن در درون فیلم روازایناست  گرفتهانجامکمی  مایهندروتحلیل 

ها، تحلیل برای مطالعه فیلم مورداستفاده روازاینگیرند، قرار می موردبررسیسند  عنوانبهها در این پژوهش فیلم

ها، انتخاب ها، ابتدا ساخت مقولهداده یآورجمع یگام برا نینخست مایهدرون لیدر تحلکمی است.  مایهدرون

 ایها مقوله فیو تعر نشی، گزمایهدرون لیبخش تحل نیترو شمارش واحد محتواست. مهم مایهدرونواحد 

 یو فرع یاصل یهاشوند. پس از انتخاب مقوله یبنددر آن طبقه دیبا مایهدرون یاست که واحدها ییفضا

از قواعد  دیبا یکدگذار ی. براشودیانجام م یدر برگه کدگذار یها، کدگذارلهشمارش و ثبت مقو منظوربه

 بر اساس یپژوهش کدگذار نیدر ا که ؛(Ghasemi, Kashkar, Rasekh, & Karami, 2018) استفاده کرد یشمارش

 قیدر جهت موضوع تحق قیتحق یرهایمتغ مختلف نمونه بود. درجاهایمورد  کیتکرار  یشمارش فراوان

دستورالعمل  باشند. قیتحق یرهایهمان متغ ای لیتحل یهامقوله دیل بایتحل ی. واحدهاشودیمشخص م

در  لیهمخوان باشد. واحد تحل مورداشاره ینظر فیبا تعار دیو با رهاستیمتغ یعمل فیشامل تعار ،یکدگذار

 یهااختصاص به رده ی( براالی)کل سر تصورقابلواحد  ترینبزرگ))واحد فحوا(( است؛ لذا  روشیپژوهش پ

های نمایش خانگی از سال جامعه آماری در این پژوهش شامل تمام سریال  آورده است. به وجودرا  رهایمتغ

 سریال به روش 5داد ها، تعاین سال میاندر  شدهساخته الیسر 10تعداد  میانکه از  است 1399 _ 1395

های ، سریالذکرشدههای سال میانهای نمایش خانگی در گیری هدفمند انتخاب شدند. با مشاهده سریالنمونه

 ها، دل، مانکن و کرگدن که بیشترین قرابت را موضوع پژوهش داشتند انتخاب شدند.ممنوعه، عاشقانه

https://lib1.ut.ac.ir:8443/site/catalogue/259586
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 هاابزار

و  شناسی، روانشناسی بالینیهای جامعهرشته نیمتخصص جانب از هاالسری مایهدرون مشاهده از استفاده با هاادهد

 عشق خشونت، ،خیانت زناشویی از اعم خانواده هایآسیب قیمصاد ثبت جهتگرایش خانواده  روانشناسی بالینی

 انتخاب یهامالک و یخانوادگ و یشخص مشکالت حل سازوکار دروغ، و کاریپنهان ،یاشراف یزندگ ،یمثلث

این پژوهش الزم بود محققین برای استنباط معتبر از  ارزیابی روایی منظوربه. شد یگردآور ازدواج یبرا افراد

و واحدهای تحلیل نداشته  مایهدروناگر فرد اطالعات مناسب درباره  چراکهبودند شناخت کافی برخوردار می

اران به یک نحو واحدهای تحلیل را برای تضمین اینکه کدگذیابد. خطای استنباط افزایش می لباشد، احتما

شناسایی و در برگه کدگذاری، کد مناسب را وارد کنند، ضروری است قواعد و تعاریف خاص در قالب 

منظور ارزیابی پایایی کدگذاری حداقل باید دو محقق مختلف دستورالعمل یا راهنمای کدگذاری ارائه شود. 

یک نفر  از نظراتش، غلبه بر سوگیری احتمالی ناشی رواز این  هدف کنند. مایهدروناقدام به کدگذاری همان 

در همین راستا در این پژوهش از چند نفر متخصص  .(Ghasemi, Kashkar, Rasekh, & Karami, 2018)است 

 کدگذاران قرار گرفت. موردتوافقکدها  درنتیجه مستقل کدگذاری کنند و طوربهدرخواست شد که 
 

 پژوهش یی اجراشیوه

 یهاسال میان در شدهساخته یخانگ شینما یهاالیسر ستیل معتبر یهارسانه به مراجعه با پژوهشگران ابتدا

 پژوهش، موضوع با متناسب یمضمون که یموارد شدهساخته الیسر ده میان از و کردند افتیدر را 1395-1399

 دیتأک با پژوهش یرهایمتغ تمام دادن پوشش به انپژوهشگر است ذکرشایان و شدند انتخاب داشتند خانواده یعنی

پژوهشگران مطالعه  موردنظرهای پس از انتخاب سریال . اندداده انجام را الزم دقت هالمیف انتخاب یبرا خانواده بر

 ،گرایش خانوادهانشناسی بالینی و روانشناسی بالینی شناسی، روهای جامعهبه همراه متخصصین رشته حاضر 

را و سپس شمارش فراوانی متغیرهای پژوهش بود   رهاستیمتغ یعمل فیتعارکه شامل  دستورالعمل کدگذاری 

 و ؛چندین ماه به طول انجامید موردبررسیهای . الزم به ذکر است فرایند کدگذاری سریالطراحی و اجرا کردند

مناسب کسانی که  دستورالعمل کدگذاری موردنظرهای سریال نجش دقیق روایی و پایاییهمچنین در جهت س

 هاالیسر سنجش یبرا تینهادر داده شد. هاآنهای الزم به قرار بود کدگذاری را انجام دهند نوشته شد و آموزش

 یهایفراوان با شدهمشاهده یهایفراوان میان اختالف یداریمعن یبررس به آزمون نیا. شد استفاده دویخ آزمون از

https://lib1.ut.ac.ir:8443/site/catalogue/259586


 محمدیاکبرپور و زاده                                                                                                                        308

Family Counseling and Psychotherapy, Vol. 10, No. 2 (30), 2021 

Family Counseling and Psychotherapy  

 جدول)) دویخ از 05/0 جیرا سطح در شدهمحاسبه دویخ آزمون یجهینت اگر. دارد دیتأک انتظار مورد ای یفرض

 مورد SPSS 22   افزارنرم با هاداده و ؛است جامعه کل به تعمیمقابل و یواقع دار،یمعن رابطه باشد، تربزرگ(( اریمع

 .گرفتند ارقر یبررس و لیتحل

 هایافته

 ها،عاشقانه ممنوعه، یخانگ شبکه الیسر پنج در شدهمشاهده مورد میمفاه تعداد میان تفاوت حاضر لیتحل در

 ادامه در. گرفت قرار موردبررسی دو یخ آزمون قیطر از انتظار مورد یفراوان به نسبت دل و کرگدن مانکن،

 ابتدا در  .است شدهگزارش موردبررسی میمفاه از کیهر یباطاستن و یفیتوص جداول و  شناختیاطالعات فیلم

 اشاره کرد.  موردبررسی یهاالیسر از کی هر یشناختلمیف اطالعات یبررس بهالزم است 

 .  1جدول 

 های شبکه نمایش خانگیشناختی سریالاطالعات فیلم

ای از مخاطبین برخوردار بودند. در زمان پخش خود از استقبال طیف گسترده ذکرشدههای تمام سریال

 دازیم:پربه تفکیک به بررسی این آمار می یرسم هایخبرگزاری طبقدر این قسمت 

 یتماشا رکورد یخانگ شینما در انتشار ییابتدا ساعت 72 دردل،  قسمتیچهلسریال دل: سریال 

 شینما شبکه الیسر نیترپرمخاطب به توانست قهیدق هزار 440 و ونیلیم 13 ثبت با و ؛داد شکست را نیآنال

 (.vigiato.net, 2019) شود لیتبد انتشار اول روز سه در یخانگ

 به «مانکن» الیسر مو،یلیف آمار استناد به شدند، عیتوز 1398سال  که ییهاالیسر انیم درسریال مانکن: 

 در قسمت، هر یبرا تماشا قهیدق هزار 130 و ونیلیم 25 نیانگیم با شد موفق زاده،یلیسه نیحس یکارگردان

 هاتعداد قسمت سال انتشار کنندهنام تهیه نام نویسنده نام کارگردان سریال نام

 40 99 _98 جواد فرحانی یدانبابک کایدان/ میثم کا منوچهر هادی دل

 26 99 _98 ایرج محمدی بابک کایدان سهیلی زادهحسین  مانکن

 26 98 _99 صادق یاری نیاعلی اصغری/ مهرداد کوروش اسدی زادهکیارش  کرگدن

 30 97 _98 نجفیاکبر قائنیعلی نیاکوروشاصغری/ مهرداد  علی امیر پورکیان ممنوعه

 17 99_96 مهدی گلستانه پور/ سعید جاللیعلیرضا کاظمی منوچهر هادی هاعاشقانه

https://vigiato.net/p/61373
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 با هم آن بود، یریمد مهران از یکار «والیه» به متعلق که را یقبل رکورد و بزند رکورد یخانگ شینما

 (.Eghtesadonline, 2020) بشکند تماشا قهیدق ونیلیم 8 اختالف

مخاطبین  میانسریال ممنوعه: سریال ممنوعه به کارگردانی امیرپورکیان نیز در زمان انتشار و نشر آن در 

 (.Namnak, 2018) ترین سریال نمایش خانگی شدپرفروشبرخوردار شد و  توجهیقابلاز اقبال  عمومی 

 توانستکی متفاوت در شبکه نمایش خانگی ظاهر شد.  این سریال سریال کرگدن: سریال کرگدن با سب

 که اوردیب به دست مردم یسو از را 10 از 6.9 نمره منظوم یعنی ونیزیتلو و نمایس گذاریارزش مرجع در

از این سریال استقبال کردند و مخاطبین خاص خودش را دارا به همراه داشت  مردم عموم دهدیم نشان

(Manzom, 2019.)  

شماری را با حال حاضر سینمای ایران مخاطبین بی تارهایسوپراسها: این سریال توانست با سریال عاشقانه

 (.Namnak, 2017ملودرامی عاشقانه در فضایی خوش آب و رنگ با خود همراه کند )

  شرح و یبررس به قسمت نیا در موردنظر یهاالیسر یشناختلمیف اطالعات شرح و حیتوض بر عالوه

 . میپردازیم موردبررسی یهاالیسر از کی هر در ذکرشده یرهایمتغ یهاافتهی

اشاره کرد؛  موردبررسیهای های اصلی در هر یک از سریالبه تعداد خانوادهدر ابتدا الزم است 

 است.  شدهداده، نمایش 2در جدول شماره اطالعات حاصل از این متغیر 

 .2جدول 

 یهاالیسر در موجود «الیسر در موجود یاصل هایخانواده تعداد» انتظار مورد و مشاهده مورد یفراوان

 یخانگ شبکه

 سریال متغیر
فراوانی 

 شدهمشاهده

فراوانی مورد 

 انتظار

آزمون خی 

 دو

سطح 

 داریمعنی

 اصلی هایدهتعداد خانوا

 در سریال موجود

 6/3 4 ممنوعه

444/1 836/0 

هاعاشقانه  4 6/3 

 6/3 3 مانکن

 6/3 5 کرگدن

 6/3 2 دل

 

https://www.eghtesadonline.com/%D8%A8%D8%AE%D8%B4-%D8%B9%D9%85%D9%88%D9%85%DB%8C-30/422368-%D9%84%D8%A7%DA%A9%DA%86%D8%B1%DB%8C-%D8%AA%D8%B1%DB%8C%D9%86-%D8%B3%D8%B1%DB%8C%D8%A7%D9%84-%D8%AF%D8%B1-%D9%86%D9%85%D8%A7%DB%8C%D8%B4-%D8%AE%D8%A7%D9%86%DA%AF%DB%8C-%D8%B9%DA%A9%D8%B3
https://namnak.com/%D8%B3%D8%B1%DB%8C%D8%A7%D9%84-%D9%86%D9%85%D8%A7%DB%8C%D8%B4-%D8%AE%D8%A7%D9%86%DA%AF%DB%8C.p72871
https://www.manzoom.ir/title/tt5747680/%D8%B3%D8%B1%DB%8C%D8%A7%D9%84-%D8%B4%D8%A8%DA%A9%D9%87-%D9%86%D9%85%D8%A7%DB%8C%D8%B4-%D8%AE%D8%A7%D9%86%DA%AF%DB%8C-%DA%A9%D8%B1%DA%AF%D8%AF%D9%86-1397
https://namnak.com/%D8%B3%D8%B1%DB%8C%D8%A7%D9%84-%D8%B9%D8%A7%D8%B4%D9%82%D8%A7%D9%86%D9%87.p52028
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 یخانگ شبکه یهاالیسر در موجود هایخانواده تعداد انتظار و مشاهده مورد یفراوان ،(2) جدول در

 ارزش از مزبور ریمتغ مورد در(  1.444) شدهمحاسبه دویخ چون ،(2) جدول جینتا به توجه با. است شدهگزارش

 . شودیم دییتأ صفر فرض پس است ترکوچک( p > 0.05 یداریمعن سطح و 3 یآزاد درجه با) آن یبحران

  .3جدول 

 های شبکه خانگیدر سریال« عاطفیخیانت »فراوانی مورد مشاهده و مورد انتظار 

های شبکه در سریالو عشق مثلثی  « و جنسی خیانت عاطفی»(، فراوانی مورد مشاهده و انتظار 3در جدول )

 . پردازیمیم هاآناز  هرکدامکه به تفکیک به بررسی  است شدهگزارشخانگی 

( در مورد متغیر مزبور از ارزش بحرانی آن )با 1) شدهمحاسبهدو (،  چون خی3با توجه به نتایج جدول )

 شود. است پس فرض صفر تأیید می ترکوچک (p > 0.05داری و سطح معنی 3درجه آزادی 

 داریسطح معنی آزمون خی دو فراوانی مورد انتظار شدهمشاهدهفراوانی  سریال متغیر

 انتیخ

 یعاطف

 0/2 3 ممنوعه

1 

 

91/0 

 

 0/2 2 هانهعاشقا

 0/2 2 مانکن

 0/2 1 کرگدن

 0/2 2 دل

 های شبکه خانگیدر سریال «جنسیخیانت »فراوانی مورد مشاهده و مورد انتظار 

 داریسطح معنی آزمون خی دو فراوانی مورد انتظار شدهمشاهدهفراوانی  سریال متغیر

خیانت 

 جنسی

 0/1 1 ممنوعه

0 1 
 0/1 1 هانهعاشقا

 0/1 1 مانکن

 0/1 1 دل

  های شبکه خانگیدر سریال« مثلثی عشق»فراوانی مورد مشاهده و مورد انتظار  

 داریسطح معنی آزمون خی دو فراوانی مورد انتظار شدهمشاهدهفراوانی  سریال متغیر

 

 روابط مثلثی

 8/2 3 ممنوعه

8.85 065/0 

 8/2 1 هاعاشقانه

 8/2 1 مانکن 

 8/2 2 کرگدن

 8/2 7 دل
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 شدهگزارشخانگی  های شبکهدر سریال« خیانت جنسی»(، فراوانی مورد مشاهده و انتظار 3در جدول )

( در مورد متغیر مزبور از ارزش بحرانی آن )با 0) شدهمحاسبهدو (،  چون خی3است. با توجه به نتایج جدول )

 شود. است پس فرض صفر تأیید می ترکوچک (p > 0.05داری و سطح معنی 3درجه آزادی 

 یخانگ شبکه یهاالیسر رد «یمثلث عشق» انتظار و مشاهده مورد یفراوان ،(3) جدول درهمچنین 

 از مزبور ریمتغ مورد در( 8.85) شدهمحاسبه دویخ چون  ،(3) جدول جینتا به توجه با. است شدهگزارش

یم دییتأ صفر فرض پس است ترکوچک( p > 0.05 یداریمعن سطح و 3 یآزاد درجه با) آن یبحران ارزش

 .شود

های شبکه خانگی در سریال «بین فردیو  شونت زوجینخ»(، فراوانی مورد مشاهده و انتظار 4در جدول )

 است.  شدهگزارش

 

 . 4جدول 

 های شبکه خانگیدر سریال« خشونت زوجین»فراوانی مورد مشاهده و مورد انتظار 

 داریسطح معنی آزمون خی دو فراوانی مورد انتظار شدهمشاهدهفراوانی  سریال متغیر

 خشونت زوجین

 0/2 2 ممنوعه

0 1 
 0/2 2 هاشقانهعا

 0/2 2 مانکن

 0/2 1 دل

 های شبکه خانگیدر سریال« فردی میانخشونت »فراوانی مورد مشاهده و مورد انتظار 

 داریسطح معنی آزمون خی دو فراوانی مورد انتظار شدهمشاهدهفراوانی  سریال متغیر

 فردی میانخشونت 

 4/6 11 ممنوعه

563/4 335/0 

 4/6 4 هاعاشقانه

 4/6 6 مانکن

 4/6 6 کرگدن

 4/6 5 دل

 ریمتغ مورد در( 0) شدهمحاسبه دویخ چون نیزوج خشونت خصوص در   ،(4) جدول جینتا به توجه با

 فرض پس است ترکوچک( p > 0.05 یداریمعن سطح و 3 یآزاد درجه با) آن یبحران ارزش از مزبور

 .شودیم دییتأ صفر
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های شبکه خانگی در سریال« فردی میانخشونت »(، فراوانی مورد مشاهده و انتظار 4در جدول )

( در مورد متغیر مزبور از 4.56) شدهمحاسبهدو (  چون خی4است. با توجه به نتایج جدول ) شدهگزارش

است پس فرض صفر تأیید  ترکوچک (p > 0.05داری و سطح معنی 3ارزش بحرانی آن )با درجه آزادی 

 . شودیم

 . 5 جدول

 های شبکه خانگیدر سریال« منفی حل مسئله هایروش»فراوانی مورد مشاهده و مورد انتظار  

 داریسطح معنی آزمون خی دو فراوانی مورد انتظار شدهمشاهدهفراوانی  سریال متغیر

منفی حل  هایروش

 مسئله

 2/7 11 ممنوعه

55/4 

 

336/0 

 

 2/7 4 هاعاشقانه

 2/7 9 مانکن

 2/7 7 کرگدن

 2/7 5 دل

های شبکه خانگی در سریال« منفی حل مسئله هایروش»(، فراوانی مورد مشاهده و انتظار 5در جدول )

( در مورد متغیر مزبور از 4.55) شدهمحاسبهدو (، چون خی5است. با توجه به نتایج جدول ) شدهگزارش

است پس فرض صفر تأیید  ترکوچک (p > 0.05داری طح معنیو س 3ارزش بحرانی آن )با درجه آزادی 

 شود. می

 .  6جدول 

 های شبکه خانگیدر سریال« دروغو  کاریپنهان»فراوانی مورد مشاهده و مورد انتظار 

 فراوانی مورد انتظار شدهمشاهدهفراوانی  سریال متغیر
آزمون 

 خی دو
 داریسطح معنی

و  کاریپنهان

 دروغ

 0/5 6 ممنوعه

0.4 0.982 

 0/5 4 هاعاشقانه

 0/5 5 مانکن

 0/5 5 کرگدن

 0/5 5 دل
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های شبکه خانگی در سریال «دروغو  کاریپنهان»(، فراوانی مورد مشاهده و انتظار 6در جدول )

ز ( در مورد متغیر مزبور ا0.4) شدهمحاسبهدو (،  چون خی6است. با توجه به نتایج جدول ) شدهگزارش

است پس فرض صفر تأیید  ترکوچک (p > 0.05داری و سطح معنی 3ارزش بحرانی آن )با درجه آزادی 

 شود. می

 .7جدول 

 های شبکه خانگیدر سریال «ازدواج های انتخاب افراد برایمالک»فراوانی مورد مشاهده و مورد انتظار  

 سریال متغیر
فراوانی 

 شدهمشاهده

فراوانی مورد 

 انتظار

ن آزمو

 خی دو
 داریسطح معنی

 های انتخاب افراد برایمالک

 ازدواج

 3.8 4 ممنوعه

0.211 0.995 

 3.8 4 مانکن

 3.8 4 کرگدن

 3.8 4 دل

 3.8 3 هاهعاشقان

 

های شبکه خانگی در سریال «ازدواج افراد برای مالک»(، فراوانی مورد مشاهده و انتظار 7در جدول )

( در مورد متغیر مزبور از 0.211) شدهمحاسبهدو (، چون خی7با توجه به نتایج جدول )است.  شدهگزارش

است پس فرض صفر تأیید  ترکوچک (p > 0.05داری و سطح معنی 3ارزش بحرانی آن )با درجه آزادی 

 شود. می

 . 8جدول 

 های شبکه خانگیدر سریال« زندگی اشرافی»فراوانی مورد مشاهده و مورد انتظار 

 داریسطح معنی آزمون خی دو فراوانی مورد انتظار شدهمشاهدهفراوانی  سریال متغیر

 زندگی اشرافی

 0/4 2 ممنوعه

5/2 475/0 
 0/4 3 هاشقانهاع

 0/4 5 مانکن

 0/4 6 دل
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خانگی نمایش های شبکه در سریال« زندگی اشرافی»(، فراوانی مورد مشاهده و انتظار 8در جدول )

( در مورد متغیر مزبور از ارزش 2.5) شدهمحاسبهدو (،  چون خی8است. با توجه به نتایج جدول ) شدهرشگزا

 شود. است پس فرض صفر تأیید می ترکوچک (p > 0.05داری و سطح معنی 3بحرانی آن )با درجه آزادی 

 گیرینتیجهبحث و 

است.  موردبررسیهای جدا در فیلم صورتبهمتغیر  های هربا توجه به تکرار فراوانی مایهدروننتایج تحلیل 

 نیدارد. به ا یهمخوان هاافتهیدر بخش  هاالیدر سر یاصل یهاتعداد خانواده نیانگیبا توجه به ماین نتایج   روازاین

که این نسبت برای  هستند انتیخ ریدرگ یو سه خانواده اصل میدار یچهار خانواده اصل الیسر کیمعنا که در 

-1395های سال میانخانگی های نمایشسریال مایهدرونتحلیل   روازاین ام متغیرهای پژوهش متناسب است.تم

 دهد:نتایج تحلیل ذیل را به دست می 1399

خیانت  عاطفی و  موردبررسیهای دهد در تمام فیلمهای پژوهش در رابطه با خیانت زناشویی نشان مییافته

هایی از ماجراهای خیانت آشکار و پنهان همسران به شاهد روایت کراتبهها لمدر این فی جنسی وجود داشت.

 در یکدیگر بر مبنای نیازهای عاطفی و جنسی، روابطی در جهت تحریک حس حسادت همسران و تجاوز هستیم.

دی شوند و نسبت به هم وفاداری، تعهد و پایبننمایش داده می گریکدی بیرق صورتبه نیزوج هاالیسر نیا

بر این مقوله  ازاندازهبیشهایی، آرامش، نظم و بهداشت روانی جایی ندارد. از طرفی تأکید ندارند. در چنین سریال

 افتندیدرکه  Alexopoulos & Taylor (2019)  های این مطلب با پژوهش. گرددباعث جذب بیشتر مخاطب می

. همسو به است اثرگذار بوده است انتیدر اقدام آنان به خ یجنس انتیمربوط به خ یهالمیمواجهه زنان با ف

)ماهواره،  یدارید یهارسانه افتندیدر نیز هاآنکه  Nemati AnaraKi & Khatibzadeh (2016) همچنین با مطالعه 

 نیا یو اثرگذار الگو گیری بهمنجر  شانیهاالیسر یدر تمام یمثلث یهاو عشق انتیخ شیشبکه جم( با نما

یهات افراد ها و توجفیلم گونهاینخیانت در . نیز همسو و همخوانی دارد استشده  یرانیا یهابر خانواده هاالیسر

شود. استفاده از جمالتی نظیر ))چون با طرف مقابلم رابطه عاطفی خیانت می سازیعادیبرای خیانتشان باعث 

کردم و بعد ای بود که داشتم کنترل میندارم((، ))چند سال قهریم((، ))ازدواجمون صرفا کاری بود((، ))رابطه

خیانت  سازیعادیکردم با شوهرت باشم(( و امثالهم باعث  جدا بشیم((، ))چون مطمئنم بینتون عشقی نیست قبول

 به دنبالشود و مخاطبان هم در زندگی واقعی خود توجیهات در جامعه عادی می گونهاینشوند و در درازمدت می

https://www.tandfonline.com/doi/abs/10.1080/15205436.2019.1705350?journalCode=hmcs20
https://www.sid.ir/fa/Journal/ViewPaper.aspx?id=287684
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ش دهند. رسالت فیلم به نمایتنها راه ممکن ادامه می عنوانبهآیند و خیانت را درمان و راهکار رابطه خود برنمی

های زندگی خانوادگی و جمعی است اما در چارچوب و کنش قابل باور موضوع،  باید صورت گذاشتن آسیب

کنند، اغلب از سوپراستارهای حال حاضر گیرد. بازیگرانی که برای نقش فرد خیانت کننده و نفر سوم انتخاب می

شود عمل بد این افراد را طبق د باعث نمیافراد محبوبیت دارن میانسینمای ایران هستند و چون این بازیگران در 

از مشاهده رفتار دیگران و  صورتبهنظریه بندورا  مورد تقبیح قرار دهیم، بر طبق این نظریه بیشتر رفتارهای آدمی 

در  هاآنشود و مقام و شهرت الگو نیز عوامل مهمی در جهت الگوبرداری از الگوبرداری یاد گرفته می طریق

سال صورت  40 _20ها توسط افراد جوان در محدوده سنی فیلم گونهاینت. عمل خیانت در زندگی واقعی اس

 نیا تأثیر است الزم هایشان هستند،ها افراد جوان به همراه خانوادهسریال گونهاینمخاطبان  کهازآنجاییگیرد و می

 .ردیگ قرار یابیارز مورد خانواده ثبات و نظم بر را الگوها

فردی افراد در بیرون از  میانهای بازنمایی شده از روابط اعضای خانواده و روابط صحنه خشونت: بیشتر

شمارد که (، چهار خشونت را برمی1383ی )زاست. اعزا آمیزخشونت  شدهبررسیهای خانواده در سریال

 ,Malmir ازنقل  به) اند از: خشونت بدنی، خشونت روانی، خشونت اقتصادی و خشونت اجتماعیعبارت

(Mahmoudian & Riahi, 2017)ها نمایان بود. خشونت بدنی و  خشونت روانی، به اشکال مختلف در این سریال. 

Megargee & Hokanson (1990) گونه که در افکار محققان حوزه خشونت و پرخاشگری معتقدند که خشونت آن

تری های گستردهنیست.  خشونت الیه شود، فقط محدود به خشونت و تعرضات فیزیکی و بدنیعمومی تصور می

 ازبه نقل کالمی است  های زیرین خشونت، پرخاشگریالیه ازجملهگیرد، از رفتارهای انسانی را در برمی

(Abdollahi Nejad & Majlesi, 2018) گذشته به چشم به دالیل فرهنگی، خشونت فیزیکی کمتر از  اگرچه. امروزه

کالمی همواره در ساختار فرهنگی جامعه پنهان مانده است و قربانیان زیادی  _های روانی خورد اما خشونتمی

، تهدید کردن، آزار دادن، انتقام دنفریاد زتوجهی کردن، انجام به کاری غیر دلخواه، . بی(Karimi, 2009)گیرد می

و شورش در  کاریکتکدر رابطه با زوجین بود و  شدهاعمالهای خشونت ازجملهگرفتن و فحش و ناسزا گفتن 

شهر، به همراه داشتن سالح سرد، تجاوز و قتل، زندانی کردن، طرد کردن، فریاد زدن، فحش و ناسزا گفتن، از 

زوجین و فرزندان و همچنین روابط  میانفیلم است. برخالف خشونت صمیمیت فردی افراد در  میانهای خشونت

رنگی صمیمیت باشد، باال کم یکنندهتبیینتواند هایی که میافراد بسیار اندک بود. یکی از ویژگی بین فردی

http://ensani.ir/fa/article/journal-number/42880/%D9%85%D8%B7%D8%A7%D9%84%D8%B9%D8%A7%D8%AA-%D8%B1%D8%B3%D8%A7%D9%86%D9%87-%D9%87%D8%A7%DB%8C-%D9%86%D9%88%DB%8C%D9%86-%D8%B3%D8%A7%D9%84-%DA%86%D9%87%D8%A7%D8%B1%D9%85-%D8%A8%D9%87%D8%A7%D8%B1-1397-%D8%B4%D9%85%D8%A7%D8%B1%D9%87-13
https://www.sid.ir/fa/Journal/ViewPaper.aspx?ID=218558
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 هایی همچون خوداتکایی، رقابت، فاصله عاطفی،های مطالعه شده است. شاخصبودن فردگرایی در شخصیت

وجود داشت. استفاده از  موردبررسیهای احساس دوری از گروه، لذت طلبی، خالقیت و پذیرش نافرمانی در فیلم

کاری کنه، آماده بودیم((، ))موقع خشونت مصرف مواد  خواستمیجمالتی نظیر ))تیزی میزی آماده بود اگر 

ر((، ))اگر از مادرم عذرخواهی نکنی میام مخدر((، ))غیرت نشان دادن با صدای بلند((، ))سگ ارزشش از تو بیشت

سراغت((، ))هفتاد تا الت پیدا کردم، بریزیم در خونش((، ))چون آدم بدی بود، من اونو کشتم((، ))کار بدی که 

عث توجیه و ترویج خشونت و امثالهم با نکردی از روی دوست داشتن بهش تجاوز کردی نه هوی و هوس((

در رابطه با اینکه خانواده بازنمایی  ،Aqababaee & Khadem al-Faqraee  (2017)وهشنتایج این بخش با پژشود. می

آمیز این بحران را نمایندگی های خشونتاست و کنش زدهبحران هایخانوادههای اخیر ایرانی، ر فیلمشده د

 و همچنین با پژوهش اند همسو استهای سنتی و فردگرایی دالیل این بحرانگیری از نقشکنند و فاصلهمی

Pravin, Baviskar, Labhane & Nikam (2021) در  آمیزخشونتهای که در پژوهش خود دریافتند مشاهده سریال

شود همسو و همخوان جوان می ساالنبزرگو پرخاشگرانه در  ضداجتماعیتلویزیون منجر به افزایش رفتارهای 

دهد زیرا تحریک یا طبق نظریه برانگیختگی تاننبوم، مواجهه با خشونت رسانه پرخاشگری را افزایش می .است

های ی صحنهمداری اگر میزان مشاهدهبخشد و مطابق با نظریه ذهنیترا فزونی می کنندگانمشاهدهتگی برانگیخ

ای طبیعی و جزء شود که خشونت، پدیدهدر زندگی روزمره زیاد باشد، این ذهنیت در افراد پیدا می آمیزخشونت

 ی معاصر است.معمولی جامعه

مسائل و  ،افراد در موقعیت مشکل موردبررسیهای فیلم حل مشکالت شخصی و خانوادگی: در سازوکار

و کمتر  کردندگیری، قتل، انتقام گرفتن، تحقیر کردن حل می، گروگاندادوبیدادهای خود را با دعوا، خواسته

های اصلی فیلم که زوجین جوان و یا شخصیت مخصوصاً افتاد افراد از روش حل مسئله استفاده کنند. اتفاق می

و باورها، افراد در مواجهه با مشاجره  وخوخلقشخصیت، احساسات،  بر اساسها بودند. اضر در فیلمجوانان ح

زنند: روش اجتناب یا گریز، روش رقابتی یا تدافعی، روش تطابقی یا ها به پنج روش دست میاختالف

های شخصیت. (Azar & Sadatian, 2016)زنند سازشکارانه، روش سازگارانه و روش همکارانه یا دوستانه دست می

(، درک کردن وشنودگفتاصول و فن برقراری ارتباط ) ،کمتر از روش موردبررسیهای بازنمایی شده در فیلم

http://ensani.ir/fa/article/367612/%D8%AA%D8%AD%D9%84%DB%8C%D9%84-%D8%B1%D9%88%D8%A7%DB%8C%D8%AA-%DA%86%DA%AF%D9%88%D9%86%DA%AF%DB%8C-%D8%A8%D8%A7%D8%B2%D9%86%D9%85%D8%A7%DB%8C%DB%8C-%D8%AE%D8%A7%D9%86%D9%88%D8%A7%D8%AF%D9%87-%D8%AF%D8%B1-%D8%B3%DB%8C%D9%86%D9%85%D8%A7%DB%8C-%D8%A8%D8%B9%D8%AF-%D8%A7%D8%B2-%D8%A7%D9%86%D9%82%D9%84%D8%A7%D8%A8-%D8%A7%D8%B3%D9%84%D8%A7%D9%85%DB%8C-%D8%A7%DB%8C%D8%B1%D8%A7%D9%86
http://ensani.ir/fa/article/354946/%D8%A8%D8%B1%D8%B1%D8%B3%DB%8C-%D9%81%D8%B1%D9%87%D9%86%DA%AF%DB%8C-%D8%AD%D9%82%D9%88%D9%82%DB%8C-%D8%B2%DB%8C%D8%A7%D9%86-%D9%87%D8%A7%DB%8C-%D9%85%D8%B9%D9%86%D9%88%DB%8C-%D9%86%D8%A7%D8%B4%DB%8C-%D8%A7%D8%B2-%D8%B1%D8%B3%D8%A7%D9%86%D9%87-%D9%87%D8%A7-%D8%A8%D8%B1-%D9%86%D9%87%D8%A7%D8%AF-%D8%AE%D8%A7%D9%86%D9%88%D8%A7%D8%AF%D9%87
https://www.gisoom.com/book/11166927/%DA%A9%D8%AA%D8%A7%D8%A8-%D9%85%D8%B3%D8%A7%D8%A6%D9%84-%D9%88-%D9%85%D8%B4%DA%A9%D9%84%D8%A7%D8%AA-%D8%B2%D9%86%D8%A7%D8%B4%D9%88%DB%8C%DB%8C-%D9%88-%D8%B1%D8%A7%D9%87-%DA%A9%D8%A7%D8%B1%D9%87%D8%A7-%DA%86%DA%AF%D9%88%D9%86%D9%87-%D8%B2%D9%86%D8%AF%DA%AF%DB%8C-%D9%85%D8%B4%D8%AA%D8%B1%DA%A9-%D8%AE%D9%88%D8%AF-%D8%B1%D8%A7-%D8%A7%D8%B2-%D9%86%D9%88-%D9%88-%D8%B9%D8%A7%D8%B4%D9%82%D8%A7%D9%86%D9%87-%D8%A8%D8%B3%D8%A7%D8%B2%DB%8C%D9%85
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 موردبررسیهای جمالت تحقیرآمیز در فیلم کارگیریبهطرف مقابل )همدلی(، احترام گذاشتن به همدیگر و عدم 

 بسیار اندک وجود داشت.

های افراد طرف مقابل خود را بیشتر از مالک موردبررسیهای اج: در فیلمهای انتخاب افراد برای ازدومالک

کردند. استفاده از جمالتی نظیر ))دوست منطقی انتخاب می گونههیچظاهری و فانتزی و صرفا عشق و عالقه بدون 

میره((، ((، ))هر دو ناپدری داریم((، ))باهاش حوصلم سرنبینیپیشغیرقابلداشتن حالل مشکالت است((، ))

ظاهرش(( و  به خاطر))برای اینکه برای بچه خودم مادری نکردم، بیام با این ازدواج کنم و براش مادری کنم((، ))

 هر چیزبود. شیوه آشنایی افراد بیش از  موردبررسیهای های انتخاب افراد برای ازدواج در فیلمامثالهم، مالک

آوردن پول  به دستیا ازدواج برای گرفتن انتقام و  و ؛دادانی رخ میهای ناگههای جوانانه و اتفاقناشی از فانتزی

ترین تصمیمات افراد در نظر امر ازدواج بیش از اینکه، رسمی و جدی و یکی از مهم و ؛گرفتبیشتر صورت می

ل کند. اهداف ازدواج در خدمت خود ازدواج نیست بلکه برای حگرفته شود واقعیتی اتفاقی و تفریحی جلوه می

 & Jafari, Pirhadi  گیرد. در همین راستا این نتایج با پژوهشها صورت میمشکالت و یا رهایی از بحران

Bichranloo (2017) .های آیینی ازدواج مثل فیلم دریافتند، مؤلفه 116در پژوهش خود با تحلیل  هاآن، همسو است

ین قبل از های طرفهای خانوادگی قبل از ازدواج، مهریه، آشنا شدن خانوادهبرون، مشاورهخواستگاری رسمی، بله

لخت از آیین و  تقریباًدر قاب سینمای ایران محاق است و ازدواج،  دستازاینازدواج، خرید عقد و عروسی 

 موردبررسیهای گردد که نتایج این پژوهش همسو با پژوهش حاضر است. در فیلمتشریفات سنتی برگزار می

کند و نقش و جایگاه والدین بسیار یت میاست و صرف رضایت دختر و پسر کفا  دوطرفهازدواج صرفا یک امر 

خوای باهاش زندگی کنی نه من، رنگ است و والدین با جمالتی نظیر، ))من با تصمیم تو مشکلی ندارم، تو میکم

مخالفم چون دلیل خودم را دارم و به خودت مربوط هست((، ))مگه مادرمون ازدواج مجدد کرد به کسی مربوط 

گ بزنه و بیارتش به مراسم خواستگاری((، ))میدونم همسنگ دخترم نیستی ولی انتخاب بود، نه کسی حق نداره زن

 حتماًافراد برای ازدواج را انتخاب کنند، اما در امر ازدواج شریک زندگی ها هرگز قرار نیستند، دخترمه((. خانواده

  .باید به نقش و جایگاه خانواده توجه داشت

و دروغ  کاریپنهانحتی تا آخرین قسمت سریال ما شاهد  موردبررسی هایو دروغ: در سریال کاریپنهان

زوجین به یکدیگر، فرزندان به والدین و روابط دوستانه و اجتماعی افراد به  کاریپنهانطرفین به همدیگر هستیم. 

http://ensani.ir/fa/article/378626/%D8%A8%D8%A7%D8%B2%D9%86%D9%85%D8%A7%DB%8C%DB%8C-%D8%A7%D8%B2%D8%AF%D9%88%D8%A7%D8%AC-%D8%AF%D8%B1-%D8%B3%DB%8C%D9%86%D9%85%D8%A7%DB%8C-%D8%A7%DB%8C%D8%B1%D8%A7%D9%86
http://ensani.ir/fa/article/378626/%D8%A8%D8%A7%D8%B2%D9%86%D9%85%D8%A7%DB%8C%DB%8C-%D8%A7%D8%B2%D8%AF%D9%88%D8%A7%D8%AC-%D8%AF%D8%B1-%D8%B3%DB%8C%D9%86%D9%85%D8%A7%DB%8C-%D8%A7%DB%8C%D8%B1%D8%A7%D9%86
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گفتند که میهایی به یکدیگر دروغ یکدیگر بود. مسئله مرتبط با این متغیر اعتماد افراد به یکدیگر است. شخصیت

 وآمدهایرفتها به یکدیگر اعتماد داشتند، روابط صمیمی با یکدیگر داشتند، مناسبات کاری درازمدت و سال

اده اعضای خانو کاریپنهانو در بدترین نوع خود  آینددرمیکار از آب این افراد پنهان بارهیکفامیلی داشتند که 

 را روابط در اعتماد تواندیم در درازمدت موردبررسیهای م سریالبه یکدیگر است. تکرار این قضیه در تما نسبت

 یبررس ،است خانواده روابط میتحک در موضوع نیتریادیبن اعتماد که نکته نیا به توجه با و دهد قرار موردتردید

.  ستا یضرور خانواده یشنلس جامعه و یروانشناس حوزه متخصصان یسو از لمیف اتفاقات و هاگفتمان یاثربخش

 سوظن با همراه و یجدل یهاکنش هشتاد دهه اواخر یهالمیف در افتیدر، Aqababaee  (2016) افتهی نیا جهت در

 نیا ادامه رسدیم نظر به راستا نیهم در. است مستتر روابطشان در تیشکاک ینوع و ابدییم نمود مرد و زن میان

 .است دهیرس هم نود دهه یهاالیسر و لمیف به هاکنش

 دورازبهی و یک سریال )کرگدن( شاهد زندگی اشراف جزبه موردبررسیهای زندگی اشرافی: در تمام سریال

های مجلل، قیمت، مهمانی، هدایای گرانباالمدلهای واقعیت بودیم. دکوراسیون خانه، نوع پوشش، ماشین

هاست. سریال گونهاینمنطق همگی حاکی از زندگی اشرافی در  دورازبههای مجلل، پیشنهادهای عروسی

از سریال در فضای اشرافی پیش  توجهیقابلخش افتد و بهای لوکس و اشرافی اتفاق میها همه در خانهداستان

های ازدواج )خواستگاری، عروسی(، تولد و ها این است، برگزاری مراسمدر این سریال توجهقابلرود. نکته می

شود. افتد و بیشتر امری تجمالتی در نظر گرفته میقیمت اتفاق میها همگی در فضاهای لوکس و گرانمهمانی

نیافتنی و های آیینی، نزدیک شدن پیوند و صمیمیت افراد به یکدیگر است نه امری دستراسمهدف از برگزاری م

 سبک  ایآ  که است یبررس به الزم .نتواند با آن انجام دهد همزادپنداری گونههیچواقعیت که مخاطب  دورازبه

 مخاطبان باور و ذهن بر یاثر چه و دارد فاصله یرانیا جامعه تیاکثر یزندگ فرهنگ با هاالیسر نیا یمعرف یزندگ

همچنین طبق نظریه استفاده و  کند دایپ تیارجح مخاطب ذهن در یظاهر یارهایمع  لمیف یمحتو ایآ گذاردیم

 ,Windal) فعال به دنبال محتوایی هستند که بیشترین خشنودی را فراهم کند صورتبه وبیشکمخشنودی، مخاطبان 

Sigayers & Olson, 2009) .واقعی، نیاز آنان را برآورده  مایهوندرافراد هرچه قدر بیشتر احساس کنند که  روازاین

ترین روش برای خشنودی را انتخاب کنند بیشتر است. در همین راستا مهم مایهدرونکند احتمال اینکه آن می

الکچری،  اصطالحبهو  قیمتگرانهای آنان است. سفرهای ها و نیازمندیها توجه و اهمیت دادن به سلیقهخانواده

http://ensani.ir/fa/article/367612/%D8%AA%D8%AD%D9%84%DB%8C%D9%84-%D8%B1%D9%88%D8%A7%DB%8C%D8%AA-%DA%86%DA%AF%D9%88%D9%86%DA%AF%DB%8C-%D8%A8%D8%A7%D8%B2%D9%86%D9%85%D8%A7%DB%8C%DB%8C-%D8%AE%D8%A7%D9%86%D9%88%D8%A7%D8%AF%D9%87-%D8%AF%D8%B1-%D8%B3%DB%8C%D9%86%D9%85%D8%A7%DB%8C-%D8%A8%D8%B9%D8%AF-%D8%A7%D8%B2-%D8%A7%D9%86%D9%82%D9%84%D8%A7%D8%A8-%D8%A7%D8%B3%D9%84%D8%A7%D9%85%DB%8C-%D8%A7%DB%8C%D8%B1%D8%A7%D9%86
https://www.gisoom.com/book/1582261/%DA%A9%D8%AA%D8%A7%D8%A8-%DA%A9%D8%A7%D8%B1%D8%A8%D8%B1%D8%AF-%D9%86%D8%B8%D8%B1%DB%8C%D9%87-%D9%87%D8%A7%DB%8C-%D8%A7%D8%B1%D8%AA%D8%A8%D8%A7%D8%B7%D8%A7%D8%AA
https://www.gisoom.com/book/1582261/%DA%A9%D8%AA%D8%A7%D8%A8-%DA%A9%D8%A7%D8%B1%D8%A8%D8%B1%D8%AF-%D9%86%D8%B8%D8%B1%DB%8C%D9%87-%D9%87%D8%A7%DB%8C-%D8%A7%D8%B1%D8%AA%D8%A8%D8%A7%D8%B7%D8%A7%D8%AA
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و حتی نوع ادبیات و نوشتار  پوشش، لباس و آرایش، توجه به تنوع در چیدمان وسایل منزلجذابیت و زیبایی در 

برای  تواندمی هاموجود، ارائه اطالعات جدید و منتشر نشده جذاب، همگی نمونه راهکارهای این سریال

ها اغلب از راه سریال گونهاینتر راه رسیدن به ثروت در از همه مهم و ؛و جذب مخاطبان هستند خشنودسازی

کنند های نمایش خانگی نهایت تالش خود را میگیرد. فقرای سریالفروشی و قتل صورت مینزول، ازدواج، آدم

 اصطالحاًهای اصلی داستان که از طبقات متوسط رو به باال هستند، به نوایی برسند و که از قِبَلِ مشکالت شخصیت

ر هستیم که به باور خود یشاهد فریب پیرمردی ثروتمند توسط دختری فق هاپولدارها را تیغ بزنند! در سریال عاشقانه

 .است بررسیقابل اریبس آن تأثیر که ؛(Dadgostar,2020) خواهد از پولدارها انتقام بگیردمی

گیرد و داستان ازدواج در بستر روابط یک زن و یک مرد شکل نمی موردبررسیهای عشق مثلثی: در تمام فیلم

های سریال درگیر یک مثلث عشقی در میان خود هستند. عشق مثلثی یکی از عوامل اصلی و جذابیت شخصیت

کنند حتی تماشای هم که شده سعی می هاآنگشایی از رابطه میان مخاطبان برای گره روازاینآید. می حساببه

شود. نکته ها تکرار میجذب مخاطب، مدام در سریال عنوانبهندهند. این فرمول،  از دستیک قسمت آن هم 

انتقام گرفتن، خشونت، تجاوز، اینجاست که در کنار این مثلث عشقی، توهین و تحقیر کردن همدیگر،  توجهقابل

در سریالی مثل دل اعضای یک خانواده در دام این  روازاینگیرد جرم و جنایت، به اشکال مختلفی صورت می

اعضای خانواده را در بلندمدت شاهد  میاناعتمادی و گسست اند که تداوم این موضوع بیمثلثی افتاده عشق

خود به  موردبررسیهای فیلم مایهروندنیز در تحلیل  ،Jafari, Pirhadi & Bichranloo (2017)هستیم. در همین راستا 

های ازدواج در حاکی از این است که بیش از سی درصد از روایت هاآنوجود عشق مثلثی پی بردند که نتایج 

های حال ها و سریالفروانی این متغیر در فیلم روازایناست.  فراوان مثلثیسینمای ایران، ردپای عشق متداخل یا 

 است. دهمشاهقابلحاضر ایران 

فردگرایی و  میانمرز ها ، در این سریالگفت توانیم پژوهش یهاافتهی حیتوض و یبررس با درمجموع

در  که ؛هایشان دارنددهبا  خانوا وتاریتیرهها مرزها خشک و سریال گونهاینگرایی مشخص نیست. افراد در جمع

نفرادی به کارهای خود مشغول هستند و کمتر ا صورتبه. همسران گذارندمیبر مخاطبان اثر سوئی  درازمدت

فردی از  میانترین کیفیت برخوردار است. ارتباط ارتباطات زوجین از پایین روازاینبرقرار است،  هاآن میانتعاملی 

فضای جمعی و عاطفی در  جایبهشود فضای انفرادی، زوجین وجود ندارد و موجب می میاننوع چهره به چهره 

https://farhangesadid.ir/fa/news/2961/%D9%86%D9%85%D8%A7%DB%8C%D8%B4%DB%8C-%DA%A9%D9%87-%D8%AE%D8%A7%D9%86%DA%AF%DB%8C-%D9%86%DB%8C%D8%B3%D8%AA
http://ensani.ir/fa/article/378626/%D8%A8%D8%A7%D8%B2%D9%86%D9%85%D8%A7%DB%8C%DB%8C-%D8%A7%D8%B2%D8%AF%D9%88%D8%A7%D8%AC-%D8%AF%D8%B1-%D8%B3%DB%8C%D9%86%D9%85%D8%A7%DB%8C-%D8%A7%DB%8C%D8%B1%D8%A7%D9%86
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 ارائه متفاوت نوع و یظاهر یهاتیجذاب جادیا با هاالیسر نیا  که است یبررس به الزم ر حاکم شود.زن و شوه میان

 خود جوان نیمخاطب خصوصاً هاخانواده یهاارزش و باورها در یدگرگون باعث توانندیم مخاطب به مایهدرون

دستخوش  کلیبهالگوهای افراد را از خانواده تواند دهند میها از خانواده نشان میتصاویری را که این سریال. شوند

نقش و جایگاه خانواده،  تزلزلتغییر سازد و سبکی نو از زندگی را ارائه دهد. سبکی که در آن فردگرایی، 

خیانت، به نمایش کشیدن زندگی اشرافی و فاصله افراد با سبک زندگی خود است منجر شود. در  سازیعادی

 میانزوجین جوان )بیست تا چهل سال( و تنش و درگیری  میانقسمت آخر شاهد خشونت  ها حتی تاسریال گونهاین

ها و ایثارها، تعهد به روابط، احترام و همدلی های عاشقانه، فداکاریاعضای خانواده هستیم و کمتر شاهد صحبت

رفتارهای مثبت  هدهستیم و یا حتی کمتر شا هاآن میاناعضای خانواده نسبت به هم و حل کردن صحیح مسئله 

ها بیشتر خشونت را در ذهن سریال این الزم به بررسی است که  دیگرعبارتیبهها هستیم. خانواده میانابرازی در  

سازی با فرایندهای فیلم گونهاین دیگرعبارتیبهکنند تا صمیمیت و رفتارهای حاکی از تعهد، مخاطبین خود تثبیت می

 کردنانی ناهمخوانی دارد. روابط متفاوت و متضاد با فرهنگ جامعه ایران، برجسته پذیری سبک زندگی ایرجامعه

ها امکان اینکه نظم و ثبات خانواده در درازمدت برهم بریزد ای از موضوعات، نمایش و اثرگذاری این برنامهپاره

دت بگیرد. در جهت اثرگذاری و نابسامان است روند این نابسامانی ش هایخانوادهذهن نیست و یا اگر  دورازبهامری 

 احوالثبتتوان به گزارش معاون امور اسناد هویتی سازمان ها بر سبک زندگی جامعه ایرانی میسریال گونهاین تأثیر

 میانهای ایرانی اشاره کردند که در خانواده میان، توجه کرد که ایشان به ده اسم پرطرفدار در 1399کشور در سال 

. جامعه ایرانی به دلیل غلبه (Borna News, 2020)های اصلی سریال )مانکن، دل( نیز وجود داشت نام شخصیت هاآن

را از  های متفاوتیهای جمعی است و نقشترین رسانهفرهنگ شفاهی بر فرهنگ مکتوب، تلویزیون یکی از پربیننده

 ,Alavi, Mehdizadeh & Shakerinezhad)کند پذیری و انتقال فرهنگ تا توانایی تغییر اجتماعی ایفا میآموزش، جامعه

بیشتر مایل به ها را نشان دهند، ها و تعارضآنکه شیوه جدید زندگی مدرن، عبور از بحران جایبهها سریال .(2020

طنز، موضوعات زرد و  جایبهگرایی و زندگی اشرافی، لودگی نمایش فردگرایی، خشونت، مادی کارگیریبه

رسانه  اثرات مثبت  وجودبااینبرای فروش و جذب هر چه بیشتر مخاطبین خود هستند.  استفاده از سوپراستارها

میان بود روابط زوجین، روابط فرزندان و والدین و روابط در سطح خانواده باعث افزایش به جملهمنفراوانی دارد 

 پیشنهاد  عنوانبهپژوهشگران تحقیق حاضر  شود.می و غیرهافراد، سطح آگاهی، افزایش مشارکت اجتماعی  فردی

https://www.borna.news/%D8%A8%D8%AE%D8%B4-%D9%81%D8%B1%D9%87%D9%86%DA%AF-%D9%87%D9%86%D8%B1-6/1046142-%D8%AA%D8%A7%D8%AB%DB%8C%D8%B1-%D8%B3%D8%B1%DB%8C%D8%A7%D9%84-%D8%AF%D9%84-%D9%85%D8%A7%D9%86%DA%A9%D9%86-%D8%A8%D8%B1-%D8%A7%D9%86%D8%AA%D8%AE%D8%A7%D8%A8-%D8%A7%D8%B3%D9%85-%D8%AF%D8%AE%D8%AA%D8%B1%D8%A7%D9%86
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که از  یدشوند. افرا یامجهز به سواد رسانه هاآن دیبا کنند تأکید می هارسانه یخانواده از اثرات منف انیحفظ بن یبرا

آنان  یرا برا یزندگ یمعن یجیتدر طوربهرسانه  نکهیا محضبهبرخوردار هستند  ییباال نسبتاً یاسطح سواد رسانه

 یفیتعار تدریجبهقادر خواهند بود  یافراد نیچن کندینم رییآنان تغ یهارفتارها، احساسات و نگرش کند،یم فیتعر

کنند  نیگزیخود جا دیببرند و برنامه رسانه را با عقا میانکرده را از  جادیا اطراف یایاز دن هاآن یرا که رسانه برا

(Aarsand & Melander,2016). سازان به هنگام ساخت فیلم با موضوعات خانواده باید در پی به همین دلیل فیلم

های خود با موضوعات سالمت روان جهت ساخت فیلم گروهای خود  برآیند  و همواره از یک افزایش سواد رسانه

خوان با فرهنگ ایرانی گیری سبک جدید زندگی ناهمخانواده استفاده کنند که خواسته یا ناخواسته باعث شکل

این پژوهش صرفا  های وارده بر خانواده همگی متأثر از رسانه است،توان با قطعیت گفت، آسیبنشوند. در پایان نمی

اما با توجه به مطالب  ؛در پژوهش بود ذکرشدهها بر مبنای فراوانی متغیرهای فیلم مایهدرونتوصیفی از واقعیت و 

اثر یک پیام بر  کهازآنجاییگرفت و  کمدستتوان قدرت رسانه را رسانه نمی مختلف اتو استناد به نظری شدهگفته

های شخصیتی ها و ژانرهای متفاوت است و هم با توجه به ویژگیشمار آن پیام در گونهمخاطب به سبب تکرار بی

رادی که فقدان ، عدم کنترل هیجانات خود، افنفسعزتو  نفساعتمادبهای از مخاطبان همچون عدم عده

در نظر  سازنده و مؤثری را  مایهدرونهای زندگی هستند، باید هنگام ساخت فیلم در هر نوع ژانر و موضوع، مهارت

را  ای نوین و سازندههم اتفاقات همسو و هماهنگ  گرفت و امید است رسانه و علوم مرتبط با سالمت روان به توانند

 نی رقم بزنند.های سبرای مخاطبین خود در همه رده

 پژوهش ها و پیشنهادهایمحدودیت

 نیمحقق خانواده، مختلف یهاجنبه بر آن یاثرگذار و رسانه به راجع متعدد و شماریب یهاپژوهش به توجه با 

 یموردپرداخته باشند  خانواده ی درخانگ شینما یهاالیسر مایهدرون یبررس به که یپژوهش ، حاضر پژوهش

 اندک یهانمونه تعداد پژوهش نیا یهاتیمحدود گرید از شود اعمال بااحتیاط دیبا جینتا میعمت لذا نکردند افتی

 یفزون به توجه با  شودمی پیشنهاد و است یخانگ شینما شبکه در هاالیسر از نوع نیا یتازگ سبب به  پژوهش

توجه به متغیرهای پژوهش  با هاالیسر نیا مایهدرون یجد یبررس ،یخانگ شینما شبکه یهاالیسر مخاطبان

با توجه نتایج و پژوهش قرار بگیرد. همچنین  موردبررسیهای آماری مختلف با جامعه های سنی و حاضر در گروه

https://www.semanticscholar.org/paper/Appropriation-through-guided-participation%3A-Media-Aarsand-Melander/004e38b36a6d3d0d71514ee675cb5069e61e6a27


 محمدیاکبرپور و زاده                                                                                                                        322

Family Counseling and Psychotherapy, Vol. 10, No. 2 (30), 2021 

Family Counseling and Psychotherapy  

ها و زوجین از منظری جدید با تأکید بر اثرات توان در جهت آموزش به خانوادهمی آنهای از یافتهپژوهش حاضر 

 رد. استفاده ک هاآن زندگی رسانه بر

 اخالق پژوهش

 روازاین بودند، یخانگ شینما یهاالیسر پژوهش نیا یهانمونه و بود یکم مایهدرون لیتحل پژوهش نیا انجام روش کهازآنجایی

 .داشتند را یاسالم ارشاد و فرهنگ سازمان از پخش مجوز هاالیسر تمام

 مشارکت نویسندگان

 و مقاله نگارشدر  دوم، سندهینو و داشت بر عهده را هاداده لیتحل و  هاداده یآورمعج، مقاله نگارش اول، سندهینو مطالعه نیا در

 .داشتند مشارکت هاداده لیتحل

 منابع مالی

 این مطالعه با هزینه شخصی محققان انجام شد. 

 هادادهدسترسی به مواد و 

 .دارد قرار محققان دسترس در آسانیبه هاالیسر نیا. شدهاستفاده یخانگ شینما یهاالیسر از پژوهش نیا در 

 کنندگانمشارکتاخالقی و رضایت  تائید

 نیا در موردمطالعه یخانگ شینما یهاالیسر تمام روازاین بودند هاالیسر بلکه نبود شخص پژوهش نیا یهانمونه کهازآنجایی 

 .داشتند یاسالم ارشاد و فرهنگ وزارت از پخش مجوز یهمگ پژوهش

 نتشاررضایت برای ا

 .نویسندگان از انتشار این مقاله رضایت کامل دارند 

 تصریح درباره تعارض منافع

 منافع تضاد گونههیچ که دارندیم اعالم خانواده بر یخانگ شینما یهاالیسر یشناسبیآس :عنوان تحت حاضر پژوهش سندگانینو 

 .ندارد وجود مقاله نیا نگارش در

 سپاسگزاری

 .دارند را تشکر کمال داشتند ازهرجهت مقاله نیا ارتقا در یسع خود نظرات با که یافراد تمام از مقاله نیا سندگانینو 
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