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سینمایِ ایران ،از مهمترین رسانههایی است که تصویر جامعه ایرانی را بهه جهانیهان ضرضهه
میدارد .در این مقاله از منظر ارتباطات میانفردی ،به بررسهی فهیمم «جهاایی نهادر از سهیمین»
پرداخته ،و کوشیاهایم با در نظر گرفتن شهاخ

ههایی معتبهر ،بهرای سهنطح سههن فرهن هی

جوانان ایرانی ،به دیای کمی ،از بازنماییِ سهن فرهن ی جوانهان ایرانهی در ایهن فهیمم ،دسهت
یابیم .در این مقاله با بررسی میزانِ اثربخشیِ روابطِ میانفردیِ شخصیتهای جوانِ فیمم ،معنادار
بودنِ رابهه سهنِ فرهن ی جوانان و میزان اثربخشی روابط میان فردی آنها را بررسی کهردهایهم.
هاف اصمی پژوهح این بوده است که دریابیم تصویر ارائه شاه از جوانان ایرانی در این فهیمم،
تا چه میزان با واقعیت انهباق دارد .و با استفاده از روشِ تحمیلِ محتوای کیفهی بهه ایهن نتیطهه
دست یافتیم که ارتباطات میان فردی در بین جوانان ایرانی از سهن باالیی برخهوردار نیتهت و
بررسی شرایط فرهن ی ایشان نیز با استفاده از شاخصه هایِ احترام ،گرایشات مذهبی و استفاده
از وسایل ارتباط جمعی نشان ر متوسط بودن سهن این شرایط بود اما مهمترین نتیطه به دسهت
آماه معنادار بودن رابهه میان شرایط فرهن ی جوانان و سهن ارتباطات میان فردی ایشهان بهود.
سرانطام ،نشان دادهایم ،فیمم «جاایی نادر از سیمین» ،در بازنمایی تصویر جوانانِ ایرانهی ،اثهری
واقعگرا است.
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مقدمه
صنعتِ سینما با ضرضه هزاران فیمم مختمف از ممل گوناگون و فرهنگهای متفهاوت ،سههم
ضماهای در شناسانان فرهنگ و نمادهای فرهن ی ممل مختمف به جهانیان داشته است .فیممهها
همواره نمایان ر بخشی از زاوایای خاموش فرهن ی جامعهای هتتنا که آنها را به ضنوان کاالی
فرهن ی به سایر ممل ضرضه میدارنا .شایا بتوان گفت فیممها ماننا بتتههای فرهن هی از یه
جامعه هتتنا که به سایر ممل ضرضه میشونا.
«در فیمم هیچ تصویری نمی توانا «سهواً یا به طور تصهادفی» در میهان مطموضهه ی تصهاویر
فیمم قرار ب یرد؛ این ی

اصل کامالً بهایهی اسهت کهه انتهان را بهه یه

خصوصهیت جهامع

دربارهی «واقعیت سینمایی» راهبر میشود .مراد از واقعیت سینمایی همان واقعیتی است کهه بهر
پردهی سینما ضرضه میگردد»(آوینی.) 0 : 107 ،
1

البته این گفته را میتوان در گفتههای سوزان هیوارد نیز دریافت؛ جایی که میگویا« :قها

3

. Susan Hayward

تصویر یا کادر فیمم اگر چه ضاممی است که بیشترین اثهر را در صهورت بخشهیان بهه واقعیهت
سینمایی دارد ،اما در ضین حال بیشتر از سایر ضوامل سعی در پنهان کردن خویح دارد ،تا آنطها
که تماشاگر متتغرق فراموش میکنا که همه ی ماجرا در ی
آنچه در قا

تصویر ضبط می شود ،قتمتی است انتخا
تصویر ،فینفته بهه یه

لذا خود کادر یا قا

کادر مربع متتهیل اتفاق میافتا.

شاه از ی
خها

«انتخها

واقعیت و نه همهه ی آن.

» اشهاره دارد»(هیهوارد: 111 ،

.) 1
پس فیممها سرشار از احتاسات ،ضواطف ،غمها ،شادیها ،جشنها ،ضزاداریها ،و تصهاویر
بایعی از فرهنگ ی
نماد فرهن ی از ی

فیمم میتوانا حاوی چنهاین و چنها

جامعه هتتنا و هر سکانس از ی

جامعه باشا ،که نه سهواً کهه نهاگزیر وارد فهیمم شهاهانها و مطمهو ایهن

سکانسها میتواننا روایت ر ی

تصویر خا

از ی

جامعه خا

باشنا.

بیان مسأله
با توجه به مقامهای که گفته شا این
ی

این سینمای پر از نماد و نشانه فرهن هی ،بهه ضنهوان

رسانه بینالمممی در سهن جهان مهرح است و همانگونه که در باال آما همواره فیممههای

ساخت ی
محتو

کشور نمادی از هویت ،فرهنگ ،شهرایط اجتمهاضی ،سیاسهی و تهاریخی آن کشهور
میگردنا.

اما نکتهای که نبایا از آن غافل بود ،این است که از میان خیل فیممهایی که در یه

کشهور

ساخته میشونا و به اکران میرسنا ،تنها چنا فیمم ،شانس حضور در جشنوارههای بینالمممهی
را پیاا میکننا و این فیممها برای مخاطبان بینالمممی ،بازتابی از شهرایط اجتمهاضی ،سیاسهی و
فرهن ی درون ی

جامعه است و بتیاری از برداشتههایِ مهردم جههان نتهبت بهه وضهعیت

اجتماضی و فرهن یِ ی

جامعه از خالل همین فیممها شکل میگیرد.

با توجه به اینکه بتیاری از رسانههای خارجی ،به ویژه غربی ،تصویر صهحیحی از کشهور
ما و وضعیتِ اجتماضی ،سیاسی و فرهن یِ آن نشان نمیدهنا ،رسانههای داخمی ،تنها ابهزار مها
برای نشان دادنِ تصویرِ واقعی از ایران در سهن بینالمممی هتتنا .اما از بین همه رسانههایِ در
اختیار ما (تمویزیون ،رادیو ،مهبوضات ،سینما و )...سهینمای مها بیشهترین مخاطه

را در سههن

بینالمممی پیاا کرده است؛ این موضو را به راحتی از اقبالِ جهانی بهه فهیممههای کارگردانهانی
نظیر ضباسکیارستمی ،اصغرفرهادی و ...میتوان دریافت.

از جوایز متعادی که به فیممهای جشنوارهای ایران تعمق گرفته است ،میتوان دریافهت کهه
ن اه بینالمممی به سینمای جشنوارهای ایران ،متفاوت از سایر رسانهههای ایرانهی اسهت .جهایزه
بهترین فیممِ جشنواره کن برای فیمم «طعم گهیالس» سهاخته ضبهاسکیارسهتمی ،جهایزه بهتهرین
بازی ر زن در جشنواره ونیز برای نیکیکریمیبه خهاطر بهازی در فهیمم «دوزن» جهایزه خهرس
طالیی برلین برای مطیامطیای به خاطر کارگردانی فیمم «آواز گنطشه هها» و جهوایزِ متعهادِ
دی ر که نشان رِ ن اهِ خا

ِ جهانی به سینمای جشنوارهای ایران است و امتال نیز چنا جهایزه

معتبر برای فیمم اصهغرفرهادی (جهاایی نهادر از سهیمین) کهه از مهمتهرینِ آنهها مهیتهوان بهه
خرسِطالییبرلین ،جایزه گمانگمو
این جوایز متعاد ،تنها ی

و جایزه اسکار بهترین فیمم خارجی اشاره کهرد .کهارکرد

چیز است و آن جذ ِ بیح از پیحِ مخاطبان به سوی سینمای ایران

است .سینمایی که برای مخاط

جهانی ،دریچهای رو به فرهنگ جامعهه ایرانهی مهیگشهایا و

واقعیت درون جامعه ایران را برای جهانیان بازتا

میدها.

با این تفاسیر ،سینماگران بینالمممی ایرانی مثل اصغرفرهادی ،میتواننها تصهویر روشهنی از
جامعه ایران به جهانیان ضرضه نماینا .که این تصویر بایتتی انعکاسی حقیقهی از واقعیهتههای
درون جامعه ما باشا .از سوی دی ر با توجه به اینکه جامعه ایران یه

جامعهه جهوان اسهت و

اکثر جمعیت آن را جوانان تشکیل میدهنا ،فیممهای اصغر فرهادی بهه ضنهوان یه

تصهویر از

درون جامعه ایران ،بازتابی از سهن آگاهی ،بینح و فرهنگ جوانان این مرز و بوم اسهت .حهال
این سوال مهرح میگردد ،تصویری که از جوانان ایران در فیممهای جشنوارهای ما ،به ویهژه در
فیمم جاایی نادر از سیمین نمایح داده میشود ،تا چه حها بهر واقعیهت منهبهق اسهت و آیها
تصویر ارائه شاه در این فیممها تصویری سیاه است یا سفیا به بیان صرین تر سهینمای اصهغر
فرهادی ،در مورد جوانان ایرانی سیاه نمایی یا سفیا نمایی میکنا و یا تصویر ارائه شاه توسطِ
سینمای وی بیان ر واقعیات درون جامعه ما است
جاایی نادر از سیمین فیممیاست که در ن اه اول خیمی پیچیاگی ناارد .فیمم این ونه آغهاز
میشود که بینناه در حالی که از دیاگاه ی

دست اه کپی به دنیها مهین هرد شهاها کپهی شهان

تعاادی شناسنامه و کارت ممی است .فیمم با معرفی نادر و سیمین و مشکل آنها آغاز میشود و
دیری نمیپایا که بینناه با زوج دی ر و کمیای فیمم یعنهی راضهیه و حطهت آشهنا مهیشهونا.
معماری فیممهای فرهادی به شکل غال

چنین است که بخح ابتهاایی فهیممح را بهه معرفهی

شخصیتهای کمیای داستانح اختصا

میدها ،سهپس در حهین اینکهه گوشههگوشهه نقههه

ضعفها و قوتهای شخصیتهایح را باز میکنا ی
ضامل همان ونه که از نامیکه برایح انتخا

ضامل ربط در فیمم رو میکنها کهه ایهن

کردهام پیااست شخصیتههای داسهتان را بهه ههم

ربط میدها.
فیمم چهار شخصیت اصمی دارد .نادر که در ی

صحنه کوتاه متوجه میشویم کارمنا بان

است .بی آنکه نیاز باشا در مورد او توضیحی داده شهود حهال و ههوای برخهورد او و سهیمین
(حتی در اوج دضوا) ،حال و هوای خانهشان و ن اه کردنشهان بهه ههم بهه شهما مهیگویها کهه
ازدواجح با همترش سیمین از روی ضشق بوده است .نادر یه

پهار پیهر کهه دچهار بیمهاری

فراموشی است ،دارد که متئولیت ن هااری و مراقبت از او را بر ضهاه گرفته اسهت .رابهههاش
با ترمه دختر یازده سالهاش دوستانه و در ضین حال پارانه است .در تمام مهات معرفهی نهادر،
اینهور برداشت میشود که ان ار او تنها یه
همتر نادر است که معمم زبان ان میتی در ی

مشهکل دارد ،ن ههااری از پهار پیهرش .سهیمین
آموزش اه زبان اسهت .آنقهار کهه فرههادی در

طول فیمم به پردازش شخصیت نادر میپردازد به سیمین توجه نمیکنا .شایا به این دلیهل کهه
سیمین در ابتاای فیمم در ی

حرکت برای تهایا و رسیان به خواسهتهههایح خانهه نهادر کهه

متعمق به پار پیر اوست را ترک میکنا .خانهای که کانون فیمم اسهت .مشهکل نهادر و سهیمین
خیمی ضطی

نیتت .برای ایرانیان خیمی غری

نیتت و ههر بیننهاهای بهه خصهو

بیننهاگان

نتل امروز خیمی زود با مشکل این زوج ارتباط برقرار میکننا .ترک ایهران و مههاجرت .شهایا
در ابتاای فیمم به این فکر کنیم که اصغر فرهادی فیممی در مورد مشکالت زوجها بهرای تهرک
ایران و مهاجرت و پیاماهای آن ساخته است؛ اما این کامال اشتباه است .ارتباط این فیمم با ایهن
موضو تنها در حا همان صحنه های آغازینی است کهه بهه آن پرداختهه شهاه و فهیمم بها یه
حرکت نامحتوس و زیبا شما را وارد دنیایی دی ر و کمیخارج تهر از مشهکل نهادر و سهیمین
میکنا .به نظر میرسا که سیمین مادری جهوان اسهت بها ن رانهیههای فهراوان در خصهو
فرزناش ترمه که برای تضمین آیناه فرزناش اصرار بهه مههاجرت دارد ،مههاجرتی کهه اضتبهار
اجازه آن در شرف اتمام است و نادر قصا همراهی ناارد .نادر ن هااری از پار بیمار خهودش
را دلیل مخالفت با مهاجرت بیان میکنا در حالی که ماضی است این تنها دلیل نیتت .ادضهایی
که در انتهای فیمم و به زیبایی اثبات میشود .فیمم هرگز به صورت متتقیم به دی ر دالیل ایهن

مخالفت نادر اشاره نمیکنا .اما معرفی شخصیت لطوج و معتقا به اصولِ نادر ،نشان مهیدهها
که آن دالیل چه میتواننا باشنا.
دو زوج دی ر کمیای فیمم راضیه با بازی درخشان و خیره کنناه سهاره بیهات و حطهت بها
نقح آفرینی شها
طرف مخاط

حتینی هتتنا .دو زوجی که به مرات

را طم

بار ضاطفی و همهاردی بیشهتری از

دارنا و اگر در ابتاای ورود به فیمم این هماردی را دریافت نمیکننها،

فرهادی به جا این هماردی را در انتهای فیمم برای آنها از طرف تماشاچی ایطاد میکنا .ایهن
چهار شخصیت به نوضی شمایی کمی از زناگی جوانان ایرانی و دغاغههای شهان را بهه دسهت
میدهنا.
اهداف اصلی تحقیق
.1

بررسی شرایط فرهن ی به تصویر کشیاه شاه جوانان در این فیمم.

.

بررسی میزان اثربخشی روابط میان فردی جوانان که در این فیمم.

.3

بررسی رابهه بین شرایط فرهن ی و میزان اثربخشی روابط میانفردی جوانان در ایهن

فیمم.
اهمیت موضوع
اکثر جمعیتِ کشور ما را جوانان تشکیل میدهنا .و نتل جوان کشهور مها بایتهتی بتواننها
آیناه این کشور را در سهن جهانی رقم بزننا .باین منظور جوانان این مممکت بایتتی از یه
سهن اضتبار بین المممی مهمو

برخوردار باشنا و برای دسهتیابی بهه ایهن اضتبهار بایها تصهویر

صحیحی از شرایط اجتماضی ،سیاسی و فرهن ی آنان به جهانیان ضرضه شود .این تصهویر تنهها
از سوی رسانههایی مثل سینما ضرضه میشود .حال با توجه به اینکهه تصهویری کهه از جوانهان
ایرانی در سینما نشان داده میشود ،تنها به واسهه فیممهایی است که در جشهنوارهههای جههانی
اکران شاه انا ،موضو این تحقیق به این متأله میپردازد که تصویر جوانان ایرانی در سینمای
جشنوارهای به چه شکل بازنمایی میگردد و با توجه به اینکه در سالهای اخیر فیممههای اصهغر
فرهادی در سهن بین المممی با اقبال خوبی مواجه شاه انا برآن شایم که بهه صهورت مهوردی
بر روی فیمم آخر وی یعنی «جاایی نادر از سیمین» تحقیق و بررسی نماییم .در اهمیت انتخا

این فیمم شایا با نباشا بخشی از نقا دبرا یانگ منتقا نشریههالیوود ریپورتر اشهاره کنهیم .وی
مینویتا« :فیمم سینمایی «جاایی نادر از سیمین» ساخته اصغر فرهادی روایت به ظاهر ساده ای
دارد ولی متائل اخالقی و روان شناختی و اجتماضی مهرح شاه در آن پیچیاه است .این فهیمم
موفق می شود جامعه ایرانی را به نحوی در کانون توجه قرار دها که نمونه آن را در کمتر فهیمم
دی ر می توان یافت .این فیمم مثل «درباره الی» که دو سال پیح جایزه بهتهرین کهارگردان یه
جشنواره معتبر سینمایی را برای فرهادی بهه ارمغهان آورد و در ادامهه در بتهیاری از کشهورها
اکران شا ،ایهن امکهان را بهه طهور بهالقوه دارد کهه تماشهاگر غربهی را درگیهر موضهو خهود
کنا»).(Young, 2011:1
چارچوب نظری
در این تحقیق برای مشخ
تصویر ی

شان اینکه رسانه ای مثهل سهینما مهی توانها بازتها

دهنهاه

جامعه به مخاطبین باشا و این تصویر بر مخاطبین تأثیر خواها داشت و بازنمهایی

صحین تصویر جوانان ایرانی در فیممی مثل جاایی نادر از سیمین تها چهه حها مهی توانها بهر
مخاطبین جهانی این فیمم تأثیذ داشته باشا نظریهاتی همچهون نظریهه کاشهت ،نظریهه برجتهته
سازی و نظریه بازتا

را مانظر داشته ایم و برای مشخ

شان اینکه این تصویر تا چهه حها

بر واقعیت منهبق است این فیمم را از زاویه اثربخشی ارتباطات میان فردی بررسی نموده ایم
نظریه کاشت:
از بین نظریاتی که به آثار درازمهات رسهانه هها پرداختهه انها ،نظریهه کاشهت دارای تقهام
میباشا .این نظریه ضبارتتت از اینکه تمویزیهون و سهینما در میهان رسهانهههای مهارن چنهان
جای اه محوری در زناگی روزمره ما پیاا کرده است که منطر به غمبه آن بر "محهیط نمهادین"
شاه و پیام هایح در مورد واقعیت ،جای تطربه شخصی و سایر وسایل شناخت جهان را گرفته
است(م

کوایل.) 1 : 111 ،

این نظریه بیان ر این موضو است که قرار گرفتن در معرض رسانه ها ،تا چه حا می توانا
به باورها و تمقی ضموم از واقعیت خارجی ،شکل دها .این نظریهه در ایهن تحقیهق مها را از آن
جهت یاری می کنا که ی

فیمم ماننا جاایی نادر از سیمین می توانا بر مخاط

وپیامهایح از جامعه ایران می توانا در شناخت مخاط

تأثیر ب هذارد

جهانی از جوانان ایرانی موثر باشا.
4

. Debra Young

نظریه برجسته سازی
برجتته سازی بیان ر یکی از تأثیرات قارتمنا رسانهها است .توانایی رسانهها در اینکه بهه
ما ب وینا ،که چه مواردی مهم و قابل توجه هتتنا.
در راستای بررسی کارکرد برجتته سازی رسانه ها ،آنها تالش کردنا،تا به رابهه میان آنچهه
که رای دهناه ها در ی

اجتما به ضنوان موضهو مههم مههرح مهیکردنها و محتهوای واقعهی

پیامهای رسانهای مورد استفاده در رقابت انتخاباتی ،دست یابنا" .م

کهامبز "1و "شهاو " 1بهه

این نتیطه رسیانا ،که «رسانه های جمعی تأثیر قابل توجهی بر آنچه که رأی دهناگان به ضنهوان
موضوضات مهم و اساسی رقابت انتخاباتی میداننا ،برجای میگذارنها»(مههرداد: 107 ،

).

فرضیه محوری :برجتته سازی ضبارت است از ساخت آگاهی ضمومیو مرتبط بها موضهوضاتی،
که در رسانه های خبری در مورد آنها صحبت نمیشود(.موضوضاتی که با سهکوت رسهانه ههای
خبری روبرو میشود)
دو فرضیه بنیانی این نظریه که مبنای بتیاری از تحقیقات برجتته سازی است ،ضبارتنا از:
 .مهبوضات و رسانه ها واقعیت را بازتا

نمیدهنا .آنها واقعیهت را از صهافی ههای خهود

ضبور میدهنا و به آن (واقعیت) شکل میدهنا.
 .تمرکز رسانه ها بر روی ضاه قمیمی از موضوضات و سوژهها ،باضه

مهیشهود ،تها ضمهوم

مردم (و به ضبارتی بهتر افکار ضمومی) این موضوضات را بتیار مهمتر از سایر موضوضات تمقهی
کننا.
این نظریه به وضوح بیان می دارد که ی

فیمم می توانا ابزار ی

رسانه بهرای شهکل دادن

واقعیت باشا و یا موضو فیمم می توانا در بین مخاطبین از اهمیت ویهژه برخهوردار گهردد و
متمماً همان ونه که در بیان متاله ضنوان شا سینماگران بینالمممهی ایرانهی مثهل اصهغرفرهادی،
می تواننا تصویر روشنی از جامعه ایران به جهانیهان ضرضهه نماینها .کهه ایهن تصهویر بایتهتی
انعکاسی حقیقی از واقعیتهای درون جامعه ما باشا .از سوی دی ر با توجه بهه اینکهه جامعهه
ایران ی

جامعه جوان است و اکثر جمعیت آن را جوانان تشکیل مهیدهنها ،فهیممههای اصهغر

فرهادی به ضنوان ی

تصویر از درون جامعه ایران ،بازتابی از سهن آگهاهی ،بیهنح و فرهنهگ
. Maxwell Mccombs
. Donald L. Shaw
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جوانان این مرز و بوم است و انهباق این تصویر با واقعیت درون جامعه ایران اهمیتهی بهیح از
پیح پیاا می کنا.
نظریه بازتاب
بر طبق نظریه بازتا  ،رسانهها آینه تمام نمای جامعه هتتنا و ارزشها و معانی جامعهه را
انعکاس میدهنا .از این منظر رسانهها در حقیقهت همچهون آینههای مهنعکس کننهاه واقعیهت
هتتنا .آنها به ضنوان سازوکارهای کنترل اجتماضی ضمل کرده و میراث جامعه را منتقل میکننها
تا انتطام و یکپارچ ی آن را حفظ کننا و ارزشهای متمط را از نتمی به نتهل دی هر منتقهل
سازنا .بر این اساس به گفته آرتورآسابرگر« 0این رسانهها هتتنا که از جامعه تاثیر میپذیرنا و
انچه رسانه در حوزه هویتی بازنمایی میکنا ،واقعیت زناگی جوانان و هویت ایشان و بازتولیا
آن است که در ساختارهای واقعی اجتماضی و در حوزه کنح متقابل میهان افهراد سهاخته شهاه
است»(آسابرگر .) 0 : 110،این نظریه دلیل محکمتری است که فیمم جاایی نادر از سیمین به
ضنوان ی

ابزار در دست رسانه ای تحت ضنوان سینمای ایران آینهه تمهام نمهای جامعهه ایهران

است و ارزشهای فرهن ی و روابط بین فردی افراد این جامعه در آینه این فیمم نمهود پیهاا مهی
کنا.
اثر بخشی در ارتباطات میان فردی
ارتباطات میان فردی همچون اشکال دی ر رفتار انتانها ،میتوانا در دو حا غهایی بتهیار
اثر بخح و بتیار غیر اثر بخح مهرح شود .به احتمال بتیار فراوان هیچ رفتار متقابهل انتهانی
نمیتوانا کامالً موفقیت آمیز و یا کامالً شکتت و ناکامیباشا .میتوانا بهتر شهود و در مقابهل
نیز احتمال باتر شان آن نیز وجود دارد .به ضبارت دی ر مفهوم نتبیت در رفتارهای انتهانی و
بالمآل در ارتباطات میان اشخا

کامالً حکم فرماست.

ویژگیهای اثربخشی :این ویژگیها به پنج ویژگی ضماه قابل تفکی انا .بایا توجه داشهته
باشیم هرچنا این پنج ویژگی در وهمهء اول کیفیتی به نظر میرسنا اما بایا گفت ضالوه بر ایهن
ویژگی های کیفی که باض

افزایح اثربخشی ارتباطات می شونا ٬می بایا میزان کمیت آنهها نیهز

ممحوظ نظر باشنا .همواره وجود این پنج ویژگی ممکهن اسهت بهه اثربخشهی کهنح ارتبهاطی
نیانطاما و نیز نبود آنها ممکن است به غیر اثربخح بودنِ کنح ارتباطی ختم نشود ٬امها شهکی
. Arthur Asa Berger
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در آن نیتت که به طور معنی داری بهر اثربخشهی تهاثیر دارنها .ایهن پهنج ویژگهی ضبارتنها از:
گشودگی ٬همالی ٬حمایت ری ،مثبت گرایی و تتاوی(فرهن ی.) 1 : 117 ،
برای نشان دادن تصویر صحین از ی
ارتباطات افراد ی

جامعه متمماً بایتتی تصویری منهبق بها واقعیهت از
جامعه در قال

جامعه نشان داد و ارتباطات افراد ی

ارتباطات میان فهردی

ایشان شکل می گیرد و ارتباطات میان فردی جوانان در فهیمم جهاایی نهادر از سهیمین متهمماً
تصویری خواها بود که در ذهن مخاطبین این فیمم از جامعه جوان ایران شکل خواهها گرفهت
و این مهم ،لزوم بررسی ارتباطات میان فردی را در پی خواها داشت که در این تحقیق از نظهر
دور نمانا
روش تحقیق:
متن می تهوان از روش تحمیهل محتهوا

برای بررسی محتوای آشکار پیام های موجود در ی

استفاده کرد .در این روش محتوای آشکار و پیام ها به طور نظام دار و کمیتوصیف مهی شهود .از
این رو این روش را می توان روش تبایل داده های کیفی به دادههای کمهیقممهااد کهرد .تحمیهل
محتوا روشی مناس
مشخ

برای پاسخ دادن به سؤال هایی درباره محتهوای یه

پیهام اسهت .بهه طهور

محقق با تحمیل پیامها میتوانا به موارد زیر پاسخ دها:

.1
.
.3

ویژگیهای شخصیتهای نامبرده در متن (پیام)
پیشینه پیام
اثرهای پیام بر مخاطبان
1

ارل ببی در این مورد میگویا« :تحمیل محتوا شاخصی است کهه بهه وسهیمه آن مهیتهوان
فرایناهایی را که به تولیا پیام منطر شاه و فرایناهایی را که پس از مصرف پیام اتفاق میافتها
ارزیابی کرد»(ببی: 110 ،

).
7

این روش اهااف روشنی به دست می دها ،برلتون در ی
هاف ضماه را برای تحمیل محتوا مشخ

تقتیم بنهای مشهخ

 ،پهنج

کرد که ضبارتنا از. :توصیف ویژگهی ههای اصهمی

محتوای پیام. ،توصیف ویژگی های شکمی محتوای پیام.1 ،اسهتنباط مفهاهیم مهورد نظهر تهیهه
کنناگان محتوا. ،استنباط برداشت مخاطبان پیام از محتوای آن.1 ،پیح بینی اثهرات محتهوا بهر
8

. Earl Babbie
. Brant Burleson
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مخاطبان (م

نامارا.)1 : 771 ، 7

روش تحمیل محتوا همچنین کاربردهای متنو و جامعی دارد .هولتتی در کتا

«تحمیهل

محتوا در ضموم اجتماضی و انتانی» ،کاربردهای تحمیل محتوا را به تفصیل بیان کرده اسهت .بهه
طور کمی ،به نظر وی کاربردهای تحمیل محتوا در دو دسته کمهی جهای مهی گیهرد . :بررسهی
ویژگیهای محتوا  .نتیطه گیری درباره ضمل و آثار ارتباط (هولتتی.)0 : 117 ،
دکتر معتمانژاد نیز در کتا

تطزیه و تحمیل محتوای مهبوضات ،در تقتیم بنای مبتهوط و

دقیقی ،کاربردهای تحمیل محتوا را در دو دسته کمی جای می دها :الف .کاربرد در رشهته ههای
مختمف ضموم اجتماضی که شامل ضموم سیاسی ،روانشناسی ،نقا ادبی و جامعه شناسی است

.

کاربرد تحمیل محتوا در ارتباطات جمعی .از این نظر کاربردهای تحمیهل محتهوا بهه پهنج دسهته
تقتیم می شود . :محتوای پیام و خصوصیات آن شاملِ خوانهایی محتهوا و سهاخت محتهوا .
انایشه و خط مشی پیام دهناه  .1تحقیق در جهت پیام گیرناه  .تحقیق در فرهنهگ تهوده کهه
این امر به معنای شناخت محیط تازه ای است که وسایل ارتباط جمعی در پیرامون ما پایا مهی
آورنا  .1تحقیق در جهت وسایل ارتباطی .منظور تحقیقاتی است که نقح های ایهن وسهایل زا
در جامعه جتتطو می کننا (معتمانژاد: 111 ،
روش تحمیل محتوا به ضنوان ی

).

روش ضممی ،هر سال در بین محققان فراگیر تر می شهود.

به ضنوان نمونه طبق گزارش نشریه«ژورنالیتم انا مس کامیونیکیشن کوارترلی» به قمم رایهف
و فرایتاگ ، 1تعااد مقاالت چاپ شاه که به ضنوان نتایج تحمیهل محتهوا در ایهن نشهریه منتشهر
از  1/1درصا در سال  70بهه  1 /1درصها در سهال  771افهزایح یافتهه اسهت (رایهف و
فرایتاگ.)101 : 770 ،
تحمیل محتوا به صورت ی

تکنی

متتقل هم اکنون در بتهیاری از دانشه اهههای کشهور

استفاده میشود .و بتیاری از متون ،اضم از روزنامه ،کتها  ،سهایتههای اینترنتهی ،برنامههههای
تمویزیونی و فیممهای سینمایی ،با استفاده از تکنی های تحمیل محتوای کمی و کیفهی ،تحمیهل
میشونا .ما نیز برآنیم با استفاده از ایهن روش پیامههای انتقهال یافتهه از فهیمم جهاایی نهادر از
10

. Jim McNamara
. Ole Holsti
12
. Daniel Riffe
13
. Alan Freitag
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سیمین به مخاطبان را بررسی نماییم.
برآورد حجم نمونه و روش نمونه گیری:
در این تحقیق با روش تمام شماری ،تمام صحنههای فیمم «جاایی نهادر از سهیمین» شهامل
هشتاد صحنه ( )N=80به دقت بررسی و تطزیه و تحمیل میشهونا و بهه همهین دلیهل حطهم
نمونه با جامعه آماری یکی است.
روش گردآوری اطالعات:
با تعیین ضنوان و پس از تحقیق اهااف وگردآوری داده ها ،بها بهه کهارگیری روش اسهنادی
ابتاا باتوجه به متغیرهای مشخ

شاه تحقیق ،دستورالعمل کاگذاری تهیهه شهاه و سهپس بها

استفاده از دستور العمل کاگذاری ،اطالضات فیمم در کا برگهها ثبت شاه و این اطالضات خهام
در محیط نرم افزار« »SPSSپانچ گردیاه و مورد پردازش قرار مهیگیهرد بعها از آن توصهیف و
تحمیل دادهها صورت خواها گرفت.
روش تجزیه و تحلیل اطالعات:
در حوزه روش تحمیل محتوا ،دو فن مورد استفاده است:
الف) آمار توصیفی :در این تحقیق به ارائهه جهااول توزیهع فراوانهی و محاسهبه درصهاها،
منتهی خواها شا.
) آمار استنباطی :در این تحقیق باتوجه به این که سهوح انهاازه گیهری اسهمی و ترتیبهی
میباشا و همه روابط یا از نو اسمی-اسمیو یا از نو اسمی -ترتیبی میباشا از آزمهونههای
کای اسکوئر( )k2و سامرز  dاستفاده خواهیم کرد.
پایایی و روایی:
برای آزمون قابمیت اضتماد از آزمون اسهکات اسهتفاده کهردیم کهه ایهن آزمهون ارزشههای
طبقات را هم درنظر میگیرد و توافقهای شانتی را در محاسبه ضری

%OA  % EA
Pi = 1  % EA
=OAتوافق مشاهاه شاه
=EAتوافق مورد انتظار

پایایی اصالح میکنا.

%90  %50
 0.80
1  %50

= Pi

به هرحال تحقیقات اساسی و مهم در تحمیل محتوا کهه ضهری

پایهایی آنهها از  %07کمتهر

باشا ،برای تفتیر دستاوردهای خود و تکرار تحقیق با مشکل روبرو خواهنا شا.در کار مهاهم
نتیطه ( )%17میباشا که بیح از  %07و مورد قبول است.
اضتبار مورد استفاده ما اضتبار صوری میباشا که البته ن ارناه سنطهها را بههور کهل بهایهی
نمیاانا و با استفاده از نظرات کارشناسان و متخصصان از مورد تاییا بودنشان مهمهئن گردیهاه
است.
نتایج تحقیق
میزان ارتباط موثر در روابط میان فردی نشهان داده شهاه در ایهن فهیمم ،طبهق تحمیهل زیهر
مشخ

گردیا:

مهابق دو جاول ذیل کمیه  17صحنه فیمم جاایی نادر از سیمین ،از لحاظ ارتباطهات مهوثر
بررسی شاه انا که در  1صحنه شاها ارتباطات با تآثیر کم  ،در  1صحنه ارتباطات بها تهأثیر
متوسط و  1صحنه با ارتباطات با اثر بخشی باال مشاهاه می شود.
ارتباط موثر
17

معتبر

7

خها

077

ما

تعااد

ارتباط موثر
درصا تطمعی

معتبر درصا

درصا

فراوانی

65.0

65.0

65.0

52

کم

96.3

31.3

31.3

25

متوسط

100.0

3.8

3.8

3

زیاد

معتبر

ارتباط موثر
درصا تطمعی

معتبر درصا

درصا

فراوانی

65.0

65.0

65.0

52

کم

96.3

31.3

31.3

25

متوسط

100.0

3.8

3.8

3

زیاد

100.0

100.0

80

کل

معتبر

در نمودار فوق میزان فراوانی سهوح مختمف ارتباطات موثر در صحنه ههای فهیمم جهاایی
نادر از سیمین مشاهاه می شود

شاخ

های تعریف شاه برای شرایط فرهن ی مهابق تحمیل ذیل پذیرفته شانا:

جدول متغیرهای وارد شده و رد شده
متغیرههههههههههای
پذیرفته نشاه

روش

.

ااینتر

مهها
ل

متغیرهای پذیرفته شاه
جهاول تقهاطعی اسهتفاده ازوسهایل ارتبهاطی ,
گرایح مذهبی ,

1

d
i
m

احترام

متغیرهای وارد شاه احترام ،گرایشات مذهبی و استفاده از وسایل ارتباطی میباشها و همهه
مورد پذیرش میباشا .روش رگرسیون مورد استفاده اینتر میباشا.

آنالیز واریانس مربوط به تحلیل رگرسیون
معنههههههی
داری.
.000a

درجهههههه
میان ین مربعات آزادی

آماره فیشر
11.563

مال
مطمو مربعات

11.845

3

35.534

1.024

76

77.854

باقیماناهها

79

113.387

کل

پذیرفتهههههههه
شاهها

ضرایب تحلیل رگرسیون
خالصه مدل

1

R Adjusted R Std. Error
Square
Square the Estimate
.509
.313
.286

مقاارR²

مال

R
1

برابر با  7/177است .این باان معنی است که متغیرههای وارد شهاه بهه تنههایی
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Unstandardized
Coefficients
خها استاناارد
B

Standardized
عنههههههی Coefficients
بتا
.
T

.000

4.255

.000

4.443

.433

.7 0

1.859

.181

.268

.043

2.061

.197

.285

مال

1

.151

.643

ضاد ثابت

.256

1.140

احترام

.497

گرایح مذهبی

.587

استفاده از وسایل ارتباطی

همانهور که در جاول باال میبینیم استفاده از وسایل ارتباطی ،احترام و گرایشهات مهذهبی
تاثیر متتقیمی را بر شرایط فرهن ی دارنا.
سپس رابهه کمیه شاخ

های در نظر گرفته شاه به صورت جااگانهه بها یکهای ر بررسهی

شا:
شرررای
فرهنگی
ارتباط موثر

احترام

اسررتداده از وسررایل
ارتباطی

گرایشات مذهبی

گشودگی
تتاوی
حمایت ری
همالی
مثبت گرایی

احتهههرام بههها
گشودگی

اسهههتفاده از وسهههایل
ارتباطی با گشودگی

احتهههرام بههها
تتاوی

اسهههتفاده از وسهههایل
ارتباطی با تتاوی

احتهههرام بههها
حمایت ری

اسهههتفاده از وسهههایل
ارتباطی با حمایت ری

احتهههرام بههها
همالی

اسهههتفاده از وسهههایل
ارتباطی با همالی

احتهههرام بههها
مثبت گرایی

اسهههتفاده از وسهههایل
ارتباطی با مثبت گرایی

گرایشات مهذهبی
با گشودگی
گرایشات مهذهبی
با تتاوی
گرایشات مهذهبی
با حمایت ری
گرایشات مهذهبی
با همالی
گرایشات مهذهبی
با مثبت گرایی

پس از بررسی و تحمیل همه یافتههای تحقیق در مورد فیمم جاایی نادر از سهیمین سهاخته
اصغر فرهادی به نتایج ذیل دست یافتیم:
نام فیمم
فرضیات

جههههاایی
نادر از سیمین

-

احتما ًال ارتباطات میهان فهردی جوانهان کهه در ایهن فهیمم نمهایح داده

میشود ،از نو ارتباطات موثر سهن متوسط است.
 احتماالً سهن فرهن ی جوانان در این فیمم ،در سههن متوسهط نمهایحداده میشود.
 -1احتماالً میان سهن فرهن ی جوانان با ارتباطات موثر ایشان در این فیمم
رابهه وجود دارد.
 احتماالً بین میزان استفاده جوانان از وسایل ارتباطی و ارتباطهات مهوثرجوانان در این فیمم رابهه وجود دارد
 -1احتماالً بین میزان استفاده جوانان از وسایل ارتباطی و گشودگی جوانان

تأییهههههها
نمیشود
تأییهههههها
میشود
تأییهههههها
میشود
تأییهههههها
نمیشود
تأییهههههها

میشود

در این فیمم رابهه وجود دارد.
 -1احتماالً بین میزان استفاده جوانان از وسایل ارتباطی و همهالی جوانهان
در این فیمم رابهه وجود دارد

نمیشود

 -0احتماالً بین میهزان اسهتفاده جوانهان از وسهایل ارتبهاطی و حمهایت ری
جوانان در این فیمم رابهه وجود دارد.
جوانان در این فیمم رابهه وجود دارد.
در این فیمم رابهه وجود دارد.

تأییهههههها
نمیشود

 - 7احتماالً بین میزان گرایشات مذهبی جوانان و ارتباطات موثر جوانان در
این فیمم رابهه وجود دارد.

تأییهههههها
میشود

 احتماالً بین میزان گرایشات مذهبی جوانان و گشودگی جوانان در ایهنفیمم رابهه وجود دارد.

تأییهههههها
نمیشود

 احتماالً بین میزان گرایشات مذهبی جوانان و همهالی جوانهان در ایهنفیمم رابهه وجود دارد.

تأییهههههها
نمیشود

 - 1احتماالً بین میزان گرایشات مهذهبی جوانهان و حمهایت ری جوانهان در
این فیمم رابهه وجود دارد.

تأییهههههها
نمیشود

 احتماالً بین میزان گرایشات مذهبی جوانان و مثبت گرایهی جوانهان دراین فیمم رابهه وجود دارد.

تأییهههههها
نمیشود

 - 1احتماالً بین میزان گرایشات مذهبی جوانان و تتهاوی جوانهان در ایهن
فیمم رابهه وجود دارد.

تأییهههههها
میشود

و احتهرام جوانهان و ارتباطهات مهوثر

جوانان در این فیمم رابهه وجود دارد.

تأییهههههها
میشود

و احترام جوانان و گشودگی جوانهان در

این فیمم رابهه وجود دارد.
 - 1احتماالً بین میزان رضایت اد

تأییهههههها
نمیشود

 -7احتماالً بین میزان استفاده جوانان از وسایل ارتباطی و تتهاوی جوانهان

 - 0احتماالً بین میزان رضایت اد

تأییهههههها
نمیشود

 -1احتماالً بین میزان استفاده جوانهان از وسهایل ارتبهاطی و مثبهت گرایهی

 - 1احتماالً بین میهزان رضایهت اد

تأییهههههها

تأییهههههها
میشود

و احترام جوانهان و همهالی جوانهان در

تأییهههههها

نمیشود

این فیمم رابهه وجود دارد.
 - 7احتماالً بین میزان رضایت اد

و احترام جوانان و حمهایت ری جوانهان

در این فیمم رابهه وجود دارد.

تأییهههههها
نمیشود

 - 7احتماالً بین میزان رضایت اد

و احترام جوانان و مثبت گرایی جوانهان

در این فیمم رابهه وجود دارد.

تأییهههههها
میشود

 -احتماالً بین میزان رضایت اد

و احترام جوانهان و تتهاوی جوانهان در

این فیمم رابهه وجود دارد.

تأییهههههها
میشود

بررسی یافتهها در مورد فرضیههای تحقیق
فرضیه شماره :
احتماالً میان سهن فرهن ی جوانان با ارتباطات موثر ایشان این فیمم رابهه وجود دارد .ایهن
فرضیه نیز در این فیمم مورد تأییا است و همان ونه که مههابق نظریهه ارتباطهات مهوثر انتظهار
میرفت ،محیط بر اثر بخشی ارتباطات تأثیر دارد .و این تهاثیر محهیط در فهیمم مشههود اسهت.
هرچنا که در این تحقیق فقط به جنبه فرهن ی محیط اجتماضی حاکم بر ارتباطات میهان فهردی
جوانان ایرانی پرداخته شا اما تأثیر همین جزء نیز به وضوح رویت شا.
فرضیه شماره :
این فرضیه بیان ر این مهم

است که احتماالً ارتباطات میهان فهردی جوانهان کهه در فهیمم

جاایی نادر از سیمین نمایح داده میشود ،از نو ارتباطات موثر سهن متوسط است .امها ایهن
فرضیه در مورد این فیمم تاییا نمیشود زیرا درصا ارتباطات موثر ضعیف به نتهبت ارتباطهات
موثر متوسط و باال ،فراوانی بیشتری دارد و این نشان ر نمایح ارتباطات موثر سهن ضعیفی در
این فیمم هتتیم .اما این ی

واقعیت در جامعه ماست و طبق تحقیقاتی که در زمینهه ارتباطهات

موثر در دانش اهها انطام شاه است و در پیشینه تحقیهق بهه آنهها اشهاره شها در جامعهه مها بها
ارتباطات موثر ضعیفی رو به رو هتتیم که این تحقیق ،سنا دی ری است که نشان میدهها کهه
تصویر ارتباطات موثر جوانان ایرانی در سینمای جشنوارهای ما نیز در سهن ضعیف به نمهایح

در میآیا.
فرضیه شماره :1
فرضیه شماره  1به ما میگویا که احتماالً سهن فرهن هی جوانهان در ایهن فهیمم ،در سههن
متوسط نمایح داده میشود .که این فرضیه تأییا میشهود .ایهن نشهان ر ضهام سهیاه نمهایی یها
سفیانمایی در سینمای اصغر فرهادی است .البته نبایا از نظر دور داشت که این سهن فرهن ی
به ضمت محاودیتهایی که ذکر شا فقط با سه شاخ

 ،احترام ،گهرایح مهذهبی و اسهتفاده از

وسایل ارتباطی ،سنطیاه شاه است و حتی این محاودیت شاخ

ها نیهز یه

تصهویر تقریبهاً

درست از فضای فرهن ی به تصویر کشیاه شاه در این فیممها به دست میدها.
همچنین مهابق سایر نتایج به دست آماه این تحقیق متوجه میشویم که بین میزان اسهتفاده
جوانان از وسایل ارتباطی و ارتباطات موثر جوانان در این فیمم رابهه وجود نهاارد و آمهار کهم
صحنههای استفاده جوانان از وسایل ارتباطی ،نشان ر این است که فیممتاز در فیمم جاایی نادر
از سیمین به نقح وسایل ارتباطی و میزان استفاده آن در بین جوانان توجه کافی نااشته است.
ضالوه بر این پی میبریم که بین میزان گرایشات مذهبی جوانان و ارتباطهات مهوثر جوانهان
در این فیمم رابهه وجود دارد.که تأییا شان این موضو در فهیمم جهاایی نهادر از سهیمین بهه
نوضی بیان ر پرداختن فیممتاز به مقوله مذه

و این جنبه مهم از زناگی جوانان ایرانهی اسهت

که بر ارتباطات میان فردی آنان اثر دارد .مقولهای که نمیتوان آن را از زناگی جوانان ایرانی که
اهل ی

کشور شیعه مذه

هتتنا جاا کرد .این متاله نشان ر حرکت فیممتاز به سوی یه

سینمای واقع گرا است.
این نتایج بیان ر این موضو است که بین میزان رضایت اد
موثر جوانان در این فیمم رابهه وجود دارد .بی ش
زناگی اجتماضی افراد ی
استاد فرهن ی در کتا

و احترام جوانهان و ارتباطهات

احترام به ضنوان یکی از جنبههای فرهن هی

جامعه ،تاثیر بی بایمی بر ارتباطات مهوثر افهراد دارد .همان ونهه کهه
ارتباطات انتانی قیا نموده انا ،احترام یکی از جنبههای مثبهت گرایهی

در ارتباطات میان فردی است.این موضو نشان میدها که اصهغر فرههادی در ایهن فهیمم ایهن
مقوله را به درستی نشان داده است.
پیشنهادات
همان ونه که از نتایج دادههای به دست آماه از تحمیل محتوای کمیاین فهیمم بهر مهیآیها،

فیممتاز سعی کرده است که تصاویری واقعی از ارتباطاتِ میان فردی در ایهن فهیمم بهه دسهت
دها و محیط فرهن ی حاکم بر این ارتباطهات نیهز بهر محهیط فرهن هیِ واقعهیِ جامعهه تقریبهاً
مهابقت دارد .و همان ونه که انتظار میرود ،ترکی

این سینمای واقع گرا با مهارتهای فهردیِ

فیممتازی همچون فرهادی ،تحتین کارشناسان سینمایی خارجی را بر میان یزد که مصااق آن
را در جوایز متعاد این فیمم میتوان یافت .رسالت سینما به ضنهوان یه
کامل و باون نق

به مخاط

رسهانه ،رسهانان پیهام

است .که سینمای فرهادی تا حاود زیادی به این رسالت ضمهل

کرده است .و پیامیکه از دل جامعه ایرانی استخراج میشهود را بها کمتهرین کهم و کاسهتی بهه
مخاط

ضرضه کرده است.

اما این پیام تا چه حا بر مخاط

خارجی تأثیر دارد را بایتتی طهی یه

سهری تحقیقهات

میاانی وسیع از مخاطبان این فیممها در خارج از کشور به دسهت آورد .کهه این ونهه تحقیقهات
میتوانا مکمل تحمیل محتوای فیممهای جشنوارهای ایران باشا.
به طور کمی میتوان پیشنهاد داد که فیممتازانی همچون فرهادی میتواننا ال هوی مناسهبی
برای سایر فیممتازان ایرانی باشنا .فرهادی از آن دسته فیمم سازانی است که ساختار ارتباطهات
میان فردی در جامعه ایرانی را تقریباً درک نموده است و این درک ارتبهاطی بهه او در سهاختن
فیممهای منهبق بر واقع کم

شایانی مینمایا.

اما نکته منفی که در سینمای فرهادی به ضنوان نمونهای از سینمای جشنوارهای ما به چشهم
میخورد ،توجه کمتر به مقوالت شاخ

فرهنگایرانهی در ایهن سهینما اسهت مقهوالتی نظیهر

تحصیالت ،سینما ،مهالعه و سایر فعالیتهای فرهن ی ،کمتر در سینمای وی به چشم میخورد
که شایا این نمایح محاود فعالیتهای فرهن ی در سینمای فرهادی معمول کم بهودن فعالیهت
فرهن ی در سهن جامعه باشا اما به تصویر کشیاه نشان این فعالیتههای فرهن هی ههر چنها
اناک نیز ،دامن زدن به خاشه وارد شاه بر چهره فرهن ی جامعه ایرانی در سههن بهین المممهی
است .که جا دارد این فعالیتهای فرهن هی نهاچیز در رسهانه پهر مخهاطبی (حهااقل در سههن
جهان) همچون سینما به تصویر کشیاه شود.
سینما ی

رسانه است و متمماً دست انارکاران ایهن رسهانه از ضمهوم ارتباطهات بهی نیهاز

نخواهنا بود و مشاوره کارشناسان ارتباطات و رسانه به فیممتازان و کمیه افراد مرتبط با صنعت
سینما ،میتوانا به پویاتر شان صنعت سینمای ما چهه در داخهل و چهه در سههن بهین المممهی

قابل توجهی نمایا.

کم

منابع
.

آسابرگر ،آرتور .) 110( .روش تحلیل رسانهها( .پرویز اجاللی ،مترجم) .چاپ اول.

تهران :انتشارات مرکز مهالعات و تحقیقات رسانه.
.
.1

آوینی ،مرتضی .) 111( .آینه جادو .چاپ سوم .تهران :انتشارات روایت فتن.
ببی ،ارل .) 111( .روشهای تحقیق در علوم اجتماعی( .رضا فاضل ،مترجم) .چهاپ

دوم .تهران :انتشارات سمت.
.
.1

فرهن ی ،ضمیاکبر .) 117( .ارتباطات انسانی .چاپ اول .تهران :انتشارات رسا.
معتمانژاد ،کاظم .) 111( .روش تحقیق در محتوای مطبوعات .چهاپ اول .تههران:

انتشارات دانشکاه ضموم ارتباطی و اجتماضی.
.1

مههرداد ،هرمههز .) 107( .نظریرات و مدرراهیم ارتبرراط جمعری .چههاپ اول .تهههران:

انتشارات فارابی.
.0

هولتتی ،ال .) 117( .تحلیل محتوا در علوم اجتماعی و انسانی( .نهادر سهاالرزاده،

مترجم) .چاپ دوم .تهران :انتشارات دانش اه ضالمه طباطبایی.

، (فتهاح محمهای. مداهیم کلیدی در مطالعرات سرینمایی.) 111( . سوزان،هیوارد

.1

. نشر هزاره سوم: تهران. چاپ اول.)مترجم
McNamara, Jim. (2005). Media content Analaysis. Asia Pacific .7
Public Relation Journal. No: 6. Melbourne.
Riffe, Daniel. and Freitag, Alan. (1997). A Content Analysis of . 7
Content Analyses: Twenty-Five Years of Journalism Quarterly.
.Journalism and Mass Communication Quarterly. No: 74. London
Young, Debra. (2011). Iranian Separation. Holly wood .
Reporters. No: 874. Los Angles.

The representation of iranian youth in "A Separation"
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Abstract
Iranian cinema is one of the most important mediums in which, the
image of Iranian society is being presented to the world. In this article,
14
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from Interpersonal communication aspect, we have analyzed “A
Separation”, to measure the representation of cultural level of Iranian
youth. In this research we have discussed the significance of
relationship between the “cultural level of youth” and “effectiveness
of interpersonal communication”. Our main objective is to understand
the level of reality in the represented image of Iranian youth. In this
research, with the use of qualitative content analysis method we
showed interpersonal communications among Iranian youth is not
High and with use three indexes include respect, using the media and
religious orientation we showed that Iranian youth culture condition is
in medium level but It was the most important result of this research
was the significant relationship between Iranian youth culture
conditions and the level of their interpersonal communication. We
finally showed that “A Separation” is a realistic film.
Keywords: Representation, youth, Content Analysis, Effectiveness
of Interpersonal communications, Cinema

