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چکیده
پژژوهش اارژر بژا هژژلی ح بژر و بررسژی آثژژار پروژروی سژب مای ن ژژرن بژا مورژو های نجتمژژا ی و
خانوندگی در د لگاه سبستمی بر خانوندههای ن رننی در سالهای  19-15ننجام گروت .پژوهش اارر کبفژی
بود که نز روی ح بر محتون ننجام گروت .جامعه آماری ن ن حقبق  91وب م پر وروی هر سال بژبن سژالهای
 15-19میباشل که نز طر ق نمونهگبری هلوم ل  6وب م نز ن ن وب مها ننتخاب و مژورد جی ژه و ح بژر رژرنر
گروت .روی جمع آوری نط ا ات به صورت به رشته حر ر در آورد د الوگ وب مها ،که مفهوم ب ژلی و
سپس ز ر مفهومسازی شل .اوتههای پژوهش نشا دند که وب مهای سب ما ی پر وروی  4سال دهه  11مفهوم
مث ث در د لگاه سبستمی با ز ر مفهوم مث ث بی کفا تی رن به نما ش گذنشته که در نکثر مث ثها خانمها در
کی نز نر ا مث ث اضوردنرنل .در ر بهی دوم آمبختگی و در ر به سوم نئت ای ،و سژپس گسژ ش ،ورن ژل
ننتقال نس ی ،ببرنهه ،جا گاه رلرت ،به ر بب در ر بههای بعلی مفاهبمی هسژت ل کژه وب مهژای سژب ما ی بژه
مخاطب خود نلقا میک ل.
واژهگان کلیدی :وب م سب ما ی ،خانونده ،د لگاه سبستمی.

 -9ن ن مقاله مستخرج نز پا ا نامه کارش اسی نرشل مشاوره خانونده در دننشگاه آزند خمب ی شهر نست.
 -9کارش اس نرشل مشاوره خانونده ،دننشکله وم ننسانی ،دننشگاه آزند خمب ی شهر ،ن رن
 -3نستاد ار گروه مشاوره ،دننشَکله وم ننسانی ،دننشگاه نزند خمب ی شهر ،نصفها  ،ن رن (نو س له مسئول)
esmailmosavi@yahoo.com
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مقدمه
در جامعه نمروز ،رسانه نز نهمبت و ژهنی برخوردنر میباشل و نقشی ننکارناپذ ر دنرد و
به بار ی ذنت جلن نشلنی نر باطات نست .رسانهها نز طر ق نرنئه ه جارهای نجتما ی،
وره گی ،نرتصادی ،سباسی مخاطبا رن با نلگو ی نز رونبط ننسانی و نجتما ی آش ا میک ل
و جامعه و نرزشهای آ رن دستخوی غببر میک ل .کارکرد نساسی رسانهها نز جم ه سب ما
بارت نست نز بازنما ی ونرعبتهای جها خارج برنی مخاطبا و نغ ب دننش و ش اخت
مخاطبا نز جها به وسب ه رسانهها ن جاد میشود و درک آنها نز ونرعبت به ونسطه مبانجی
گری همبن رسانهها شکر میگبرد« .رسانههای همگانی »9به دلبر أثبر مبق نجتما ی و
وره گی به طور ن م و نلبته «رسانه سب ما» به دلبر نبعاد ورنگبری به طور نخص ،نز نرزی
و ژهنی برخوردنر نست .سب ما به ون نخستبن وسب ه نر باط جمعی که با ث شکر گبری
مخاطبا وده شله نست ،به صورت نبینر قو ت و ننتقال نرزشهای وره گی و ننل شهها
ش اخته میشود و جای رد لی باری نمیگذنرد که چرن «مارشال مک لوها » نز سب ما به
ون رسانۀ گرم نام میبرد؛ ز رن پبام نز طر ق رسانه مان ل آهن سرخی میمانل که نقش
خود رن بر جای میگذنرد و نبازی به ای ذه ی مخاطبا نلنرد (کازنو.)991 :9384 ،9
نز نظر دوو بو سب ما با زمب ۀ نجتما ینی رنبطه گا گی دنرد و نز ن ن رو می وننل
شاخصی برنی س جش ورعبت وره گی و نجتما ی باشل (دوو بو .)9331 ،ب ابرن ن ،مطالعۀ
سب ما به م یلۀ ک صری وره گی و نجتما ی می وننل ما رن به مق لا ههای ابات
نجتما ی ک ونی ما برسانل .هما طور که دوو بو به درستی نشاره میک ل ،کی نز
ز انبار ر ن وهمات در خصوص ه ر سب ما ن ن نست که ببا ه ری رن نو ی وعالبت
خصصی بلننبم که با ونرعبت مسائر جاری جامعه کام اً ببگانه نست .جاروی ،نز نظر ه-
پردنزن اوزۀ سب ما ،معتقل نست که سب ما نهادی نجتما ی نست و در نتبجه با ستی به
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« رنبطه متقابر مبا جامعه و سب ما ،ع ی شرن ط نجتما ی که سب ما به آ میپردنزد ا آ رن
باز اب میک ل» پردنخته شود (جاروی.)43 :9331 ،
ه گامی که ک متن وب می رن ح بر میک بم ،رمن ثبت نوشتاری آ  ،در پی کشف
مع اهای موجود در وب م و دلالتهای آ هستبم .مهم ر ن سؤنل ما در مشاهله هر ک نز
متو وب م ن ن نست که ن ن وب م چه صو ری نز نهاد خانونده رن نما ش میدهل و معانی
موجود در وب م چگونه رابر درک نست؟ برنی پاسخ به ن ن سؤنل ،در پژوهش خود نز
د لگاه سبستمی نستفاده خونهبم کرد« .نظر ۀ سبستمی ،»9خانونده رن موجودی میدننل
متشکّر نز نجینی به هم پبوسته که نولاً ،ن ضای آ

ابعی هست ل نز روتار سا ر ن ضای

خانونده ،و ثانباً  ،خانونده مان ل هر نظام د گری متما ر به عادل نست .نگر ضوی نز
خانونده دچار نابه جاری شود ،با ل در نر باط با سا ر ن ضای آ درما گردد؛ ز رن نز ن ن
نظر ،هر ضوی ونبسته به محبط خود و د گر اصر شکبرده له آ نظام نست .بر نساس
نظر ه سبستمی ،پبلن ش ضو جل ل ا کاهش ضو رل م ،مست یم وشار بر ن ضای سابق
خانونده نست .ن ن نمر ن جاب میک ل که خانونده به گونهنی جونبگوی عببرنت درونی و
ببرونی باشل که خود رن با شرن ط جل ل م طبق سازد (وارنبی.)91 :9339 ،
در مای رو کردهای سبستمی ،رونبط ت و مع ولی مردود شمرده میشونل .ع ی
ن که در ح بر سبستمی مامی روتار آدمبا دو سو ه نست ،ع ی ورتی عامر ن جاد شود
پس با ل روتار نورند رن عام ی نامبل ،ع ی دو وردی که با هم نر باط دنرنل با ک د گر
متعام ل .اقبقت ن ن نست که عام ات ننسانی خطی نبست ،ب که همچو ا قههای
زنجبری به هم ونبستهننل .غببر در هر ا قه نز ن ن زنجبره ،لیوماً با غبر در د گر ا قهها
همرنه نست و بل نسا سبستم جل لی ن جاد میشود .در ئوری سبستمی غببر در هر جی
سبستم ،در کر سبستم نثر میک ل و آ رن غببر میدهل و ا درست ر آنکه نجینئ سبستم با

.System theory

1

 /138فصلنامه پژوهش های کاربردی در مشاوره ،سال دوم ،شماره  ،4بهار 1358

هم غببر میک ل .به رول مور س مترلب گ (نستر ت )9338،ت نولی در کار نبست،
آنچه هست ،چرخه ت نست که نه ها آغازی نلنرد ،ب که ننتها ی نبی نلنرد.
حقبق اارر پژوهشی نست در خصوص وب مهای پروروی ن رننی با محور ت خانونده.
در جامعه نمروز که خانونده دچار دستخوی غببرنت ناهماه گی ررنر گروته و به لر ج
شکر و هبئت رل می خود رن نز دست میدهل و به گونهنی جل لی طور می ابل ،در
کارکردهای خانونده غببرن ی ناهماه گ با غببرنت ساختی آ پل ل آمله نست .رونبط
درو خانونده ،رونبط مبا ز و شوهر و رونبط دخترن و پسرن و ورزنلن و ونلل ن،
حت أثبر شرن ط نجتما ی جامعه ررنر گروته و در آ دگرگونیها ی به وجود آمله نست
(صالحی.)41 :9386 ،
برنی نفوذ به لا ههای درونی ک خانونده و حولات آ  ،اوه بر حقبقات مبلننی،
می ون به بررسی و ح بر وب مها ی که در آ جامعه ولبل و نما ش دنده میشونل
پردنخت .هلی ن ن پژوهش بر آ نست ن ن مسأله ح بر شود که رونل پو ا یهای
نجتما ی در رالب ساختار نهاد خانونده در سب مای نجتما ی ن رن در ببن سالهای  9319ا
 9315چگونه رون ت شله نست؟ سب مای نجتما ی -خانوندگی ن رن چه مع اها ی رن نز
بطن خانونده باز اب میدهل و ن ن معانی با چه د لگاهها و نظرن ی رابر بببن و بررسی
نست؟
لازم نست ن ن نکته ذکر دنده شود که رو کرد ن ن پژوهش با رو کردی که ک
دننشجوی سب ما به ک وب م دنرد متفاوت نست .چرنکه ک دننشجوی رشته سب ما ببشتر به
ز با یش اسی وب م می پردنزد .نما ن ن پژوهش ،وب م رن به مثابه ک متن نجتما ی -وره گی
مورد عمق ررنر می دهل .آنچه در ن ن رو کرد مهم نست ،مطالعۀ معانی باز اب شله نز بستر
ساختارهای نجتما ی در رالب صاو ر نما شی نست .پژوهش اارر با کبه بر د لگاه
سبستمی ،برآنست معانی باز اب شله در خانوندۀ ن رننی رن در آ ۀ وب مهای سب ما ی آ
مطالعه ک ل .و به ببا ساده ر در صلد ن ن نست به ن ن دست ابل که ،مخاطب زمانی که نز
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سالن سب ما خارج میشود چه چبیی رن نز وب م گروته؟ آ چبی رن چگونه ممکن نست در
زنلگی زناشو ی خود به کار ببرد؟ و آ چبیی که گروته چه اثبری در زنلگی زناشو ینی
میگذنرد؟ وب مها ی که مورد بررسی ررنر خونه ل گروت بار ل نز :پر چوبی ،نبل و ک
روز ،م ی و رنههای نروته ،دورن

اشقی ،ز ر سقف دودی ،برندرم خسرو.

اهداف پژوهش
هلی نز ننجام ن ن حقبق به دست آورد معانی باز اب شله در وب مهای پروروی
سب ما ی با محور ت و مورو خانونده در د لگاه سبستمی نست .همانطور که در رسمت
بالا نبی ببا شل ،محقق در صلد نست آگاه شود که مخاطب وب مهای سببی در زما
ماشای وب م در سب ما ،چه چبیی در اوت میک ل؟ چه چبیی نز وب م رن با خود نز سالن
سب ما خارج میک ل؟ ماشای آ وب م چه نثری در زنلگی زناشو ی زوجبن میگذنرد؟
ماشای وب م چقلر به نستحکام نهاد خانونده کمک میک ل و ا چقلر پا ههای نهاد خانونده
رن سست میک ل؟ برنی رسبل به جونب ن ن سؤنلات د لگاه سبستمی بهتر ن پاسخگو
میباشل که سؤنلات نص ی پژوهش بر نساس ن ن د لگاه پرسبله شله نست.
سؤالات پژوهش
آ ا مفاهبم د لگاه سبستمی در وب مهای پروروی سب مای ن رن وجود دنرد؟
نمفاهبم د لگاه سبستمی در وب مهای پروروی سب مای ن رن وجود دنشته باش ل چگونه
هست ل؟
کلنم ک نز مفاهبم د لگاه سبستمی در وب مهای پروروی سب مای ن رن ببشتر ن ورنوننی
رن دنرد؟
پیشینههای تحقیق
به صورت مختصر در جلول ذ ر نمونههای پبشبن حقبق آورده شله نست:
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جدول  -1پیشینه تحقیق
نویسنده

عنوان پژوهش

لعبا ار ناملی و

ح برجامعهش اختی

همکارن ()9381

مسعود کبمبا ی

مژگا

ظبمی

هاشمی ()9383

ح بر

آثار

روششناسی

ملاحظات

ح بر محتونی کبفی

نستفاده نز رو کرد باز اب در
بررسی ونال ح بر

پربب له ر ن

ح بر محتونی کبفی

ولبلنت سب ما ی در دهۀ

بررسی نرزشهای نرنئه شله در
وب مهای پروروی

نخبر
محمل مبرزنئی و

سب مای ننق اب نس امی

ح بر محتونی کبفی

همکارن ()9314

نستفاده نز رو کرد وصبفی-
ح ب ی در بررسی مورو مورد
حقبق

نبونلفضر رسولی

بررسی چگونگی بازنما ی

ح بر محتونی کبفی

بررسی مورو نز زنو ه رو کرد

()9388

زنا در سب مای ن رن

و کمی  -فبقی

ومب بستی

جا ب بیر ()9111

جا ی برنی ک ز نبست

ح بر محتونی کبفی

نما ش

بازنما ی نر بتهای نژندی

ح بر محتونی کبفی

شخصبتهای

ز

نغونگر ،وروپاشی ب باد خانونده
جی.

بووکبن

()9113

بازنما ی زنا

و نر بتهای

رومی و زنا در وب مهای

رومی -نژندی در وب مهای ملر

ملر

هالبوود

شکاف تحقیقاتی
پس نز مطالعه و بررسی پبشب ههای حقبق ن م نز دنخ ی و خارجی نط ا ات ز ادی به
دست آمل نما در مبا مام ن ن پژوهشها نبود ک پژوهش که ک به مفاهبم سبستما بک
مورد بررسی ررنر گبرد به چشم میخورد و رروری میآمل که پژوهشی صورت گبرد ،لذن
محقق ک به مفاهبم سبستما بک رن بر روی وب مهای سب ما ی مورد ح بر و بررسی ررنر دند.
روش انجام پژوهش
روشی که در ن ن پژوهش نز آ نستفاده شل روی ح بر محتونی کبفی و کمی نست.
حقبقات نشا میده ل که مبین گرن ش به روی کبفی ح بر محتون و درصل پژوهش-
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های ننجام شله به وسب ه آ سال به سال در اال نوین ش هست ل که نشا نز کاربردی شل
آ در حقبقات اوزههای مخت ف وم نر باطات ،وم نجتما ی و اتی سا ر اوزههای
می میدهل و نز آنجا بکه در پژوهش اارر ما به دنبال وهم معانی موجود در وب مهای
م تخب هستبم ،ح بر محتونی کبفی م اسب ر ن روی نست که می ون نز آ نستفاده
کرد.
پبش نز ننتخاب روی نمونه گبری نبتلن میبا ست جامعه آماری مشخص گردد .با وجه
به ماهبت مورو ی و نهلنی پژوهش ،جامعه آماری در ن ن حقبق شامر  91وب م پروروی
نکرن شله با ژننر نجتما ی -خانوندگی هر سال  9315-9314-9313-9319نست که 41
وب م رن شامر میشود.
ملاکهای ورود
در ن ن پژوهش محقق  5م اک برنی ننتخاب جامعه آماری و اجم نمونه دنشت:
 -9وب مهای ساخت ن رن باش ل.
 -9وب م جیء  91وب م نول هر سال مورد نظر باشل.
 -3وروی وب مها در روز آخر گبشه بالای ک مب بارد باشل.
 -4ژننر وب م نجتما ی و خانوندگی باشل.
 -5وب مها با ل به گونهنی باش ل که بتون در ثانبه به ثانبهی آ نز ئوری سبستما بک
نستفاده کرد نه ن که لحظهها ی ننلک رن شامر شود.
 -6وب م در سالهای  15-14-13-19جیء پر ورویها بوده باشل.
روش نمونهگیری و حجم نمونه
در ن ن پژوهش نز روی نمونهگبری هلوم ل نستفاده شله نست .نمونهگبری هلوم ل که
نمونهگبری غبرناتمالی ،هلولنر ا کبفی نبی نامبله میشود به مع ای ننتخاب هلی دنر
ونالهای پژوهش برنی کسب دننش ا نط ا ات نست .ن ن نو نمونهگبری به دنبال ن جاد
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روننبن ثابت و غببرناپذ ر و ا عمبم نتا ج نبست ب که سعی در ش اخت بهتر هر پل له در
زمب ه خاص دنرد .ن ن روی نساساً زمانی کاربرد دنرد که علند نورند دنرنی و ژگی ا
شرن ط لازم در زمب ه مورد مطالعه ،محلود باش ل .در ن ن روی نمونهگبری ،بخشی نز
جامعه ،بر نساس رضاوت و نظر کارش اسی خود پژوه له و ا أ بل نورند صائب ،به ون
نمونه ننتخاب میشود به همبن دلبر نست که به آ روی نمونه گبری رضاو ی و ا نمونه
گبری نظری نبی گفته میشود.
محقق در ن ن پژوهش نبتلن همهی  41وب م رن ماشا کرد و علند  95مورد نز وب م هاکه
صرواً خانوندگی و نجتما ی بود ننتخاب شل ،سپس نز مبا آ  95مورد  99مورد ژننر
نجتما ی صری ننتخاب شل و در نها تاً با وجه به ماهبت مورو حقبق ،علند  6مورد نز
 99وب م نمونه نها ی وب مها ی که ببن سالهای  9319ا  9315نکرن شلهننل وسط پژوهشگر
ننتخاب شل .ن ن وب مها بار ل نز :پر چوبی ،نبل و ک روز ،م ی و رنههای نروته ،دورن
اشقی ،ز ر سقف دودی و برندرم خسرو.
در جلول ذ ر شرح وب مها آورده شله نست:
جدول  -9شرح فیلمها
نام وب م

توضیحات
پر چوبی وب می به کارگردننی مهلی کرمپور نست که در سال  9311ساخته شلهنست و پس نز
دو سال وربف با روی کار آمل دولت اسن رواانی در سال  9319در سب ماها نکرن شل.
خ اصه دنستا سال  .9388نمبر و شبر ن در آستانه دهمبن سالگرد نزدونجشا رصل مهاجرت نز

پر چوبی

ن رن رن دنرنل .در بو اب پبش نز ننتخابات ر استجمهوری کارهای سفرشا به مشکر
برمیخورد و ها رنه پبش رو پبش هاد نستاد رل میشا کامرن صبوای نست .ک ماه مانله به
ننتخابات شبر ن میرود .در ن ن نث ا بازگشت نازلی شق رل می نمبر که ده سال ربر نو رن رها
کرده و روته ،بحرن رن کمبر میک ل .ملت زما ن ن وب م  18دربقه و وننست به مجمو وروی
گبشه الود  9مب بارد وما دست پبلن کرد.
نبل و ک روز وب می به کارگردننی و نو س لگی سعبل روستا ی و هبهک لگی سعبل

نبل و ک روز

م کا محصول سال  9314نست .ن ن وب م به سبک نجتما ی (درنم) و ملت زما  991دربقه
نست.
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ن ن وب م رون ت خانوندهنی نست که درگبر مشک ات مخت فی همچو ن تباد ،هیدستی ،ببکاری
و ،نز همه مهم ر ،رونبط اطفی مبا ن ضای خانونده نست ...باز گرن ن ن وب م :پبما معادی،
نو ل محملزنده ،پریناز ن ید ار ،شب م مقلمی ،ر ما رنمبنور .ن ن وب م وننست وروی گبشه
 99٬489٬886٬111وما رن به ثبت برسانل.
برندرم خسرو وب می به کارگردننی ناسا ببگ ری ،نو س لگی پر سا هاشمپور و ناسا ببگ ری
و هبهک لگی سعبل م کا محصول سال  9314نست .ملت زما ن ن وب م  11دربقه .دنستا وب م
برندرم خسرو

رون ت خسرو ،با بازی شهاب اسب ی ،به نخت ال دورطبی مبت است و ب ا بر شرن طی مجبور شله
مل ی در م یل برند ری ناصر زنلگی ک ل و در ن ن ملت ن فارا ی برنی نو در م یل برندری رخ
میدهل .برخی باز گرن  :شهاب اسب ی ،ه گامه راربانی ،ناصر هاشمی ،ببتا ورهی .ن ن وب م
وننست وروی گبشه  9٬199٬418٬111وما .
مَ ی و رنههای نروتهنی وب می به کارگردننی و نو س لگی همب ه مب انی و هبهک لگی محمل
نبکببن محصول سال  9315نست .دنستا وب م در مورد م بحه ،دختری که در خانوندهنی

م ی و رنههای

متعصب و نورنطی بیرگ شله ،اشق جوننی به نام سبامک میشود و بر خ ای نظر خانونده ،با نو

نروته

نزدونج میک ل و بعل نز نزدونج به مق واجعه پی میبَرَد .برخی نز باز گرن ن ن وب ممب اد
کیمرنم جمشبل هاشمپور،ماهور نلونل ،نلسا وبروزآذر .ملت زما ن ن وب م  915دربقه و وننست
به مجمو وروی گبشه  9٬183٬393٬111وما بود.
ز ر سقف دودی وب می به کارگردننی ،نو س لگی و هبهک لگی پورن درخش له محصول سال
 9315نست .وب م در مورد شبر ن نست که در زنلگی خانوندگی با ورزنل و همسری به لر ج

ز ر سقف دودی

دچار مشکر می شود ،به دنبال پبلن کرد رنهی برنی ن جاد نر باط با آنهاست ...برخی نز
باز گرن  :ورهاد نص انی،مر ا زنر ی به وی طباطبا ی شهرنم اقبقت دوست اسام نونب
صفوی .ملت زما  991دربقه و وننست به مجمو وروی گبشه 9٬816٬396٬111وما دست
پبلن ک ل.
دورن

اشقی وب می به کارگردننی و هبهک لگی بررا رئبسبا و نو س لگی رؤ ا محقق

محصول سال  9313نست .خ اصه وب م درباره زنلگی ک ز وکبر به نام ببتا نست که در کار
خود بحر دنرد و ببشتر پرونلههای مربوط به ط اق رن ربول میک ل .همسر نو امبل در ک
دورن

اشقی

شرکت بیرگ کار می ک ل و با مبترن که به ازگی نز خارج آمله آش ا میشود و با نو قل
میک ل .مبترن نز امبل باردنر شله ،نما  ....برخی باز گرن  :شهاب اسب ی ،لب ا اا می ،ببتا ورهی،
ورهاد نص انی .ملت زما ن ن وب م  11دربقه و وننست به مجمو وروی گبشه 9٬931٬991٬311
وما برسل.
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روایی و پایایی
کثرت گرن ی روی ش اختی ،رنه ار مؤثری برنی روع محلود تهای رو کردهای
ونال در حقبقات نجتما ی و شامر نستفاده نز مجمو هنی نز رویهای حقبق ،در ال
ن له آل کمی و کبفی ،نست.
ک بک نص ی در کثرت گرن ی روی ش اختی ،سه سوسازی 9نست .به نظر مک نبر 9و
گر ن3سه گانه سازی ،ک بکی روی ش اختی نست که در آ با نستفاده هلوم ل نز
رویها و نظر هها ی متعلد در مطالعه ک پل له ،سوگبری ناشی نز نز د لگاههای ورد
گرن انه به النرر میرسل و ن تبار نتا ج اوتههای حقبق نوین ش می ابل( .چار ن،9111،4
گر ن  )9113چهار نو سه سو سازی رن می ون برنی نوین ش ن تبار مشخص کرد:
 -9سه سو سازی پژوهشگرن که شامر نستفاده نز چ ل پژوهشگر در ک مطالعه نست.
 -9سه سو سازی روی ش اختی به مع ی کاربرد رویهای چ لگانه برنی مطالعه ک
مورو ونال.
 -3سه سو سازی دندهها که شامر نستفاده نز ننون مخت ف م ابع دندهنی در ک مطالعه
میشود.
 -4سه سو سازی نظری که به مع ی کاربرد د لگاههای نظری چ لگانه برنی فسبر
مجمو هنی ونال نز دندههاست ( .للی و شکری)9111:35،5
در حقبق اارر نز سه سو سازی پژوهشگرن (محقق ،نستاد رنه ما مشاور و سا ر نسا بل)
نستفاده شله نست .که بتون با نستفاده نز د لگاه سبستمی ،وب مهای سب ما ی و خانونده
ح برها صورت گبرد و به سؤنلات پاسخ دهبم:

1

- Triangulation
- McNeill
3 - Green
4 - Chartan
5 -ZTeddlie & Tashakkori
2
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 -9نبتلن رسمتها ی نز ک وب م به همرنه نستاد رنه ما د له شل و مام رونل کار وربح
دنده شل ا محقق نسبت به ناش اختههای مسبر کار آگاهی ابل.
 -9متن ک وب م بر روی کاغذ آورده شل و با کمک نستاد رنه ما کل ب لیها آموزی
دنده شل.
 -3همهی  6وب م نمونه بر روی کاغذ آورده شل و برنی اصول نطمب ا نز نوشتن مام
د الوگها هر وب م  3بار د له شل.
 -4در ن ن مرا ه کل گذنریها و مقوله ب لیها به صورت کمب ی صورت گروت و
دسته ب لیها برنی هر وب م ننجام گروت.
 -5در نها ت در ک زما  9سا ته خروجی دندهها به همرنه نستاد رنه ما ،محقق و
مشاور ن مورد بررسی ررنر گروت و سه سو سازی ننجام شل.

نمودار  -3سه سو سازی پژوهشگران

تجزیه و تحلیل یافتههای پژوهش
با وجه به هلی نص ی محقق مب ی بر ،ح بر کبفی آثار پر وروی سب مای ن رن با
مورو های خانوندگی و نجتما ی در د لگاه سبستمی بر خانونده هاین رننی در سالهای
 19-15و با وجه به دندههای موجود در د الوگ وب مها محقق مامی  613دربقهنی
سکانسها رن در ملت زما  63سا ت و جمعاً  934برگه نستانلنرد A4به صورت دستی و
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 931صفحه ا پ شله ،به رشته حر ر در آورد که در مجمو علند  593د الوگ خام بود
که با وجه به مفاهبم نص ی ئوری سبستما بک ،مطالب طبقه ب لی و کل گذنری شلهننل
که به صورت جلول در ذ ر آورده میشود:
ردیف

جدول  -4تعاریف خرده مفاهیم
مثلث

9
9
3

مثلث کم خطر
مثلث بیاعتمادی
مثلث حل نشده

زمانی که یک فرد به دور از ائتلاف و آمیختگی در یک ضلع مثلث
میانجی گری کند ،مثل وجود یک مشاور.
وقتی یک ضلع مثلث شک یکی به دیگری باشد
زمانی که یک موضوع حل نشده برای یکی از اضلاع مثلث وجود
داشته باشد.

4

عاطفی

وجود رابطه عاطفی و عاشقانه حداقل بین دو ضلع مثلث

5

تکنولوژی

زمانی که تکنولوژی یک ضلع مثل باشد مثل تلویزیون

6
3
8

زن و شوهری

فردی ازخانواده اصلی یا غیر از آن میانجی میشود.
بی

کفایتی
1
91
99
99
93

سومی وجود داشته باشد.
زمانی که سه یا حداقل دو ضلع مثلث اعضای یک خانواده باشند و

خانوادگی
مثلث

وقتی در یک مثلث که دو ضلع آن زن و شوهری باشند فرد یا شی

مالی
والدینی
حقوقی
شغلی
قدرت

زمانی که یک ضلع مثلث شامل تحقیر ،فحاشی ،کتک زدن و ضرب و
شتم باشد
زمانی که پول و مسائل مالی و مسائل مربوط به آن ضلع سوم مثلث
است.
وجود یکی از والدین به عنوان میانجی در یکی از اضلاع مثلث.
وجود افراد و مسائل صرفاً حقوقی که باعث به وجود آمدن یک
مثلث میشوند مثل وکالت-طلاق-حضانت
زمانی که شغلی باعث به وجود آمدن یک مثلث میشود
زمانی که قدرت یک فرد رأس مثلث باشد مثل قدرت نگاه کردن-
قدرت بیان

94

همشیرهها

زمانی که هر سه ضلع مثلث همشیرهها باشند

95

روابط اجتماعی

وجود دوست و یا روابط با دوستان در ضلعی از مثلث.

96

مهاجرت

زمانی که یک مثلث صرفاً جهت مهاجرت و مسائل مربوط به آن ایجاد
شود
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93
98

ازدواج
اعتیاد

زمانی که ازدواج و مسائل مربوط و نزدیک به آن باعث تشکیل مثلثی
شود.
وجود مواد و مسائل مربوط به ان وهمچنین فرد معتاد در یک ضلع
مثلث
ائتلاف

91
91

غیر همشیر
بی ربط

ائتلاف با هر فردی به جز همشیرهها و والدین
زمانی که فرد با یکشی یاچیز غیر معمول اضطراب خود را کاهش
میدهد

99

والدینی

به معنی ائتلاف والدین با فرزندان یا یکی از فرزندان.

99

همشیرهها

ائتلاف دو هم خون با یک دیگر

93

نسلی

ائتلاف با فردی از خانواده نسلی مثل دایی ،خاله عمو.

94

نسلی

وقتی که آمیختگی با اعضای خانواده نسلی وجود داشته باشد.

95

والدینی

زمانی که یکی یا هردوی والدین با یکی از فرزندان آمیختهاند

96

همشیرهها

آمیختگی حداقل دو همشیر با یک دیگر

93

حل نشده

آمیختگی که از خانواده اصلی وجود داشته و از بین نرفته

آمیختگی

98

القا شده

زمانی که فردی به فرد دیگری دائماً مفاهیم نتوانسن ،نیاز به کمک
دیگران داشتن را ،القا میکند
فرایند انتقال نسلی

91

منفی

انتقال نقطههای منفی زندگی به نسل بعدی

31

مثبت

انتقال نقطههای مثبت زندگی به نسل بعدی

39

سطحی

گسلش
39
33

نیمه
کامل

فرد در خانه هست ولی نیست .جسم فرد فقط وجود دارد
فرد برای رهایی از محیط درون خانوادگی رفته اما چیزهایی برای
برگشتن هم باقی گذاشته
جدایی کامل

جدول  -9تکمیلی فراوانی خرده مفاهیم
رد
یف

جم
مفهوم

ردیف

خرده مفهوم

تعداد

جمع

ع
کل
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9

1

مثلث سالم

9-8

13

9

مثلث حل نشده

-99-1-9-5-9

11

-18
3

مثلث بی اعتمادی

91-3-4-3-9

39

4

مثلث عاطفی

4-1-5-1-1

33

9

مثلث تکنولوژی

1-3

4

1

مثلث بی کفایتی

-18-9-38-9-31

131

34
1

مثلث

مثلث

و

زن

شوهری

11

8

مثلث خانوادگی

1-9-95-11-9-1

99

5

مثلث مالی

1-3-1-3-9

15

11

مثلث والدینی

9-9-11-1

91

11

مثلث حقوقی

1

1

19

مثلث شغلی

4

4

13

مثلث قدرت

3

3

14

مثلث همشیرهها

11-11

81

19

مثلث

روابط

اجتماعی

9
ائتلاف

3
آمیختگی

-15-5-1-1-19

11

3

3

11

مثلث مهاجرت

1

1

11

مثلث ازدواج

15

15

18

مثلث اعتیاد

91

91

15

ائتلاف غیر همشیر

15-4-11-11-1

99

91

ائتلاف بی ربط

9-9-1-3

14

91

ائتلاف والدینی

11-1-9-11-9-9

43

99

ائتلاف همشیرهها

1-35-11

91

93

ائتلاف نسلی

9-9

1

94

آمیختگی نسلی

1-5-1

11

99

آمیختگی والدینی

-19-13-3-91-8

81

91

آمیختگی همشیرهها

15
3-19-11-1

983

88

111

185
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91

آمیختگی حل نشده

1-1

1

98

آمیختگی القا شده

9

9

فرایند

95

منفی

91-1-1-1-18-4

91

انتقال نسلی

31

مثبت

1

1

31

سطحی

1-3-9-3-9-11

99

39

نیمه

4-3-11-5-9-5

38

33

کامل

4-4-9-9-9

14

6

بیراهه

34

4-14-9-4-1

98

98

3

فرافکنی

39

3

3

3

4
5

گسلش

91
11

خانواده
8

واگردی
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نتیجه گیری
با وجه به سؤنل نول پژوهش که آ ا مفاهبم د لگاه سبستمی در وب مهای پروروی
سب مای ن رن وجود دنرد؟ می ون ببا کرد که؛ ب ه هر هشت مفهوم نص ی که بوو ببا
کرده نست در وب مهای سب ما ی ن رننی وجود دنرد.
برنی سؤنل دوم پژوهش که نگر مفاهبم د لگاه سبستمی در وب مهای پروروی سب مای
ن رن وجود دنشته باش ل چگونه هست ل؟ با ل ببا کرد که در هر وب م مفاهبم سبستما بک
وجود دنرنل نما در هر وب م کی نز ن ن مفاهبم پر رنگ ر نست و وب م هم اول هما مفهوم
میچرخل.
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برنی مثال در مورد وب م نبل و ک روزکه مورو آمبختگی و درهم بلگی ک به
همشبرهها با ک د گر و ی نلخصوص با سمبه ،وجود دنرد که با ث به وجود آمل
مث ثهای ز ادی میشود و ک ر ع ن ن مث ث سمبه و مسائر مربوط به زنلگی سمبه
نست .در ن ن وب م مث ث با ز ر مفهوم مث ث همشبرهها ببشتر ن ورنوننی رن دنرد و بعل نز آ
آمبختگی با ز ر مفهوم آمبختگی همشبرهها در ر بهی سوم ررنر دنرد .با ن ن نتا ج می ون
گفت ن ن وب م مرز شک ی ،ورود به ار م ک د گرن هم وسط همخونا رن رونج
میدهل.
در مورد وب م ز ر سقف دودی می ون ن گونه ببا کرد که آمبختگی ونلل ی و در
نتبجه مث ث کودک آماج محور ت نص ی وب م نست .پورن درخش له مثر سا ر وب مهای
خود ز رن رربانی نشا دنده نما نز نگاه ئوری سبستمی شبر ن در نقش مادر و ز خودی
با ث حقبر و رربانی شل خودی میشود .مفهوم آمبختگی با ز ر مفهوم آمبختگی
ونلل ی با ببشتر ن ورنوننی در ر به نول و مفهوم مث ث با ز ر مفهوم مث ث بی کفا تی در
ر به دوم ررنر دنرد.
در وب م برندرم خسرو آرای ببگ ری رصل نشا دند نخت ال دو رطبی و مشک ات مربوط
به آ رن دنرد نما نز نگاه ک خانونده درما گر با رو کرد سبستمی شهاب اسب ی در نقش
خسرو وردی جی نگهلنرنله عادل خانونده نبست .نز نگاه سبستما بک خسرو با ل دو رطبی
باشل ا ناصر بتوننل مووق شود ،بتوننل ک دنلن پیشک مشهور با وجه جهانی شود .سبستم
خانونده خسرو رن دورطبی میک ل ا ناصر ع ی گبر نوتاده نص ی که وقط جهت برنورده
کرد نبازهای پلری ای میک ل ،مووق شود .ناصر برنی نگه دنشتن عادل سبستما بک
خانونده دست به حقبر خسرو وبه رخ کشبل دو رطبی بودنش نست و نها تاً مووق هم
میشود .در ن ن وب م مفهوم مثر با ز ر مفهوم مث ث بی کفا تی با ببشتر ن ورنوننی نست.
کی نز وب مهای م اسب برنی نشا دند شجره نگار وب م م ی و رنههای نروتهنی نست.
همب ه مب انی همان ل ک متخصص سبستما بک مر کرده .م ی در خانوندهنی همرنه با
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شک ،کتک خورد و حقبر بیرگ شل و به صورت نا خودآگاه و پبرو ارکت
سبستما بک خانونده با وردی نزدونج کرد که ننگاری با برندر بیرگتری مرند نزدونج کرد.
مفهوم مث ث با ز ر مفهوم بی کفا تی و حقبر در ر به نول و ز ر مفهوم مث ث بی ن تمادی
در ر به دوم ررنر دنرد و مفهوم ورن ل ننتقال نس ی ا شجره نگار در ر به چهارم ررنر دنرد.
در جا ی نز وب م م ی ن ترنی میک ل و به مشاوری میگو ل :کای میزد نما ن جوری
برخورد نمیکرد باهام ،سرد و بی روح.
پر چوبی وب می که می وننل برنی نشا دند ک مث ث ،وب م خوبی باشل نما مث ثی نز
ج س مث ث خاطرنت .ورتی زوجی ه وز در مث ث گذشتهی خود گبر کردهننل شرن ط هم
در مونرع بالا روتن سطح نرطرنب زوجبن برنی عادل خانونده برگشتن به گذشته رن ن جاد
میک ل ا سبستم رمبم شود .نمبر و شبر ن هر کلنم ک مث ث بالقوه با محتونی رنبطههای
ربر نز نزدونج دنرنل که ورتی شبر ن میرود مث ث نمبر نازلی و شبر ن غعال میشود ا نمبر
نرطرنب نبود شبر ن رن با نازلی کم ک ل .مفهوم مث ث با ز ر مفهوم مث ث ار نشله در
ن ن وب م بالا ر ن ورنوننی رن دنرد که دنئم نز نمبر به شبر ن در اال ارکت نست.
وب م دورن

اشقی وب می نست برنی نشا دند ک زوج که مرنرب زنلگی زناشو ی

خود نبست ل .مبترن در گبر کار و نز نظر سبستما بک ننگاری با شغ ش نزدونج کرده و نز
طری د گر نمبرشوهری ،دنبال ک ز برنی خودی نست و لذن رنبطه ورن زناشو ی
میگبرد .ز و شوهر و ورود پلر مبترن برنی ار مسئ ه ورزنلی مسئ هی نص ی ن ن وب م
نست به صور ی که مفهوم مث ث با ز ر مفهوم مث ث ز و شوهری بالا ر ن ورنوننی رن دنرد
و بعل نز آ مفهوم آمبختگی با ز ر مفهوم آمبختگی ونلل ی ررنر دنرد.
برنی سؤنل سوم پژوهش ،کلنم ک نز مفاهبم د لگاه سبستمی در وب مهای پروروی
سب مای ن رن ببشتر ن ورنوننی رن دنرد؟ نتا ج مفهوم مث ث با ز ر مفهوم مث ث بی کفا تی رن
نشا دند.
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تحلیل و تبیین هدف
ح بر و بببنها بر نساس سه سؤنل نص ی پژوهش ،در کر ،به صورت ذ ر میباشل:
 -9آ ا مفاهبم د لگاه سبستمی در وب مهای پروروی سب مای ن رن وجود دنرد؟
 -9به ورض وجود مفاهبم د لگاه سبستمی در وب مهای پروروی سب مای ن رن وجود آنها
چگونه نست؟
 -3کلنم ک نز مفاهبم د لگاه سبستمی در وب مهای پروروی سب مای ن رن ببشتر ن
ورنوننی رن دنرد؟
همانطور که ببا شل برررنری رنبطۀ مبا سب ما و جامعه رن در نظرنت بسباری نز جامعه
ش اسا مثر ژن دوو بو 9می ون د ل .نو نقطه آغاز آور ش ه ری رن برخورد نگریهای
خ ارانه و کارکردهای ه ر در ساختارهای نجتما ی متفاوت ،میدننل .به ن تقاد نو ،نز طر ق
ح بر همۀ نمادهای نجتما ی که در نثر ه ری متب ورنل می ون به درک ن ن مسئ ه نائر
آمل که نثر ا چه ننلنزه در جامعه ر شه دنرد و ن که سب ما با زمب ۀ نجتما ینی رنبطه
گا گی دنرد و نز ن ن رو می وننل شاخصی برنی س جش ورعبت وره گی و نجتما ی
باشل (دوو بو .)35 :9331 ،ب ابرن ن ،مطالعۀ سب ما به م یلۀ ک صری وره گی و نجتما ی
می وننل ما رن به مق لا ه-های ابات نجتما ی ک ونیما برسانل .هما طور که دوو بو
به درستی نشاره میک ل ،کی نز ز انبار ر ن وهمات در خصوص ه ر سب ما ن ن نست که
ببا ه ری رن نو ی وعالبت خصصی بلننبم که با ونرعبت مسائر جاری جامعه کام اً ببگانه
نست .به ن تقاد نو خبر ه ری ا ال گستردهنی نز جربه موجود بهره میگبرد .همچ بن
جاروی ،نز نظر ه پردنزن اوزۀ سب ما ،معتقل نست که سب ما نهادی نجتما ی نست و در
نتبجه با ستی به « رنبطه متقابر مبا جامعه و سب ما ،ع ی شرن ط نجتما ی که سب ما به آ
میپردنزد ا آ رن باز اب میک ل» پردنخته شود (جاروی.)43 :9331 ،9

Duuvian
Jarvi

1
2
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مهم ر ن مورو ی که ص عت سب مای ن رن در سالهای پس نز ج گ به آ وجه نشا
دند ،مورو ا ی با محور ت نهاد خانونده بود .ز رن ن ن نهاد بعل نز نهاد سباست در بعل نز
ننق اب ن رن  ،ببشتر ن غببرنت و حولات رن به خود د له نست .طی ن ن سالهاست که
سب مای ن رن دغلغههای نجتما ی و وره گی گستردهنی پبلن میک ل .ن رن ِ بعل نز ننق اب،
با حولا ی همچو رشل طبقۀ متوسط شهری ،نوین ش شهرنشب ی و رشل ک انشهرها ،بالا
روتن سطح حصب ات ،پبشروتهای نرتصادی ،گستری شبکههای نر باطی ،شکرگبری
نرتصاد سرما هدنری روبرو بوده نست ودر نبعاد گوناگو همچو نظامهای نرزشی و
ه جاری ،ورن لهای هو ت ابی و مع ابخشی ،و سبکهای زنلگی نبی متحول شله نست.
ن ن که جربۀ ورد ن رننی نز ن ن حولات در جها نجتما یِ ونرعی چه بوده نست ک مسأله
نست ،و ن ن که ن ن جربه چه مع اها ی رن در رالب آور ش ه ری ببا میک ل ،مسألهنی
د گر .هلی ن ن پژوهش مطالعۀ روشم ل مورو دوم نست .بل ن مع ا که سعی بر آ
نست ن ن مسأله ح بر شود که رونل پو ا یهای نجتما ی در رالب ساختار نهاد خانونده در
سب مای نجتما ی ن رن در ببن سالهای  9319ا  9315چگونه رون ت شله نست.
با وجه به نتا ج محتونی خروجی وب مها نرنئه شله ،می ون ببا کرد که مفاهبم د لگاه
سبستمی در وب مهای پروروی سب مای ن رن وجود دنرنل .اوتههای حقبق ااکی نز ن ن
نست که وب مهای متفاوت دنرنی مفاهبم متعلد د لگاه سبستمی نست که می ون سه
مفهوم نص ی مث ث ،آمبختگی و نئت ای رن در همه وب مها ببشتر مشاهله شل .مث ث با ز ر
مفاهبم (مث ث بی کفا تی ،مث ث همشبرهها ،مث ث ار نشله ،مث ث ز و شوهری ،مث ث
خانوندگی) به ر بب ر به ک ا پ جم ،آمبختگی با ز ر مفاهبم (آمبختگی همشبرهها،
آمبختگی ونلل ی) ر بههای نول و دوم و نئت ای با ز ر مفاهبم (نئت ای غبر همشبر ،نئت ای
همشبرهها ،نئت ای ونلل ی) ر به نول و دوم و سوم رن در برگروتهننل.
برنی بببن مث ث بی کفا تی که پر کرنر ر ن مث ث نست با ل ببا کرد که نورند برنی به
دست آورد جا گاه رلرت خود نز حقبر د گرن نستفاده میک ل .ا ورتی وردی سطح
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نرطرنبش بالا میرود به ناچاربرنی پا بن آورد سطح نرطرنبش ک مث ث میسازد.
نئت ای و آمبختگی نشانه مث ث نست و دربقاً ن ن مفاهبم در ر بهی بعلی ررنر دنرنل .ز ر
مفهوم مث ث همشبره که جی مث ثهای درو خانوندگی محسوب میشود .زمانی که دو
همخو با هم نخت ای دنرنل و پای همخو سوم رن به مبا میکش ل ن ن مث ث شکر
میگبرد .در پس زمب ه مث ث همشبرهها نئت ای ونلل ی نست که با کی نز ورزنلن ونرد
نئت ای شله نست .ن ن ورآ ل گاهی آسبب زن نبست و به عادل سبستم کمک میک ل نما
در بسباری مونرد ،ورتی رنبطه به شلت آسبب زن باشل ،می وننل مخر و نارنات ک له
شود.
در همبن رنستا در پژوهش محملی ،نصغر جعفر ،باباخانی ( )9315در مورد رنبطه خود
متما ی سازی و سطح حول من با مبین سازگاری زوجبن و نتا ج ن ن حقبق ،همسو با هم
هست ل .می ون چ بن بردنشتکرد که در وب مها ی پروروی ن رننی آمبختگی زوجبن ا الی
به سازگاری زوجبن کمک میک ل که بتونن ل سطح نرطرنبشا رن کاهش ده ل.
همچ بن در پژوهشی د گر که واطمه غفاری ذنکر ،اسن روبعی و محملبارر ث ائی
( )9388که در مورد نثربخشی خانونده درمانی سبستمی بوئن بر ما ی اوتگی و کارکرد
خانوندههای دنرنی ورزنل معتاد ننجام دندهننل می ون گفت در وب م نبل و ک روز نگر ک
خانونده درمانگر سبستمی ونرد ماجرن میشل می وننست سبستم خانونده رن رمبم کرد و
شرن ط رن به نفع نوین ش کارکرد خانونده پبش برد.
نتا ج پژوهش با پژوهش مختار اروی سمبرن راسمی ( )9316هم رنستا نست .ن ن
مضمو رن دنرد که خانونده درمانی بوو در کاهش عاررات زناشو ی أثبر دنرد .هما
کاری که مشاور در وب م ز ر سقف دودی ننجام دند و عارض زناشو ی رن با کم کرد
آمبختگی ونلل و ورزنلی کم کرد و سطح نرطرنب رن بالا برد و در نتبجه ز و شوهر رن به
هم نید ک کرد.
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پژوهش لعبا ارناملی ،متبن ورشاد و معصومه قیزندگا ( )9381ااکی نز آنست که
هرکلنم نز وب مهای مورد ح ب شا بازگوک لۀ مسائر جاری جامعهننل .حقبق اارر هم به
همبن نتبجه دست اوت که جامعه ک ونی ن رن  ،ک بهی وب مهای سب ما ی و سر الها حقبر
رن رو ج میده ل و در سطح جامعه هم ن ن نتا ج به وروح مشهود نست.
مالتسوس ( )9199در حقبقش نشا میدهل که صو ر خانونده در وب مهای مورد
مطالعۀ دهۀ هشتاد هالبوود صو ر ن لئالی نست که بر نهمبت نقش پلر و نر باطهای ببن-
نس ی أکبل میشود ا خانوندۀ هستهنی خوشبخت دهۀ پ جاه دوباره باز ولبل شود نما در
حقبق اارر خانوندهی ن لئالی رن در وب مهای خانوندگی نمی ون د ل و نکته جالب وجه
ن که نر باطها ی ببن نس ی مورد وجه و نقشی نساسی در رونل وب مها دنرد .برنی نمونه در
وب م نبل و ک روز نر باطها ی نس ی و در و و در هم در سکانس به سکانس وب م موج
مبینل.
در پژوهشی د گر محمل قی کرمی ( )9315به بررسی بازنما ی ز دوم در سب مای
ن رن مشخص شل که ز دوم هرچ ل مل اً در نبتلنی نمر نغونگر و ور ب له ظاهر میشود،
نما در جر ا دنستا در جستجوی نقش همسر و در پی شکبر کانو خانوندگیست و در
نها ت نو نز قصبر ورود به ن ن رنبطه برئه میشود .ننگشت ن هام در خصوص نزدونج دوم
مل اً به سوی مردن متأهر نست و نرنده آ ها در ورود به ن ن نر باط نصبر شمرده
میشود .نما در حقبق اارر ن ن نتبجه رد میشود ز رن در د لگاه سبستمی نستللال میشود
که ورد برنی کاهش نرطرنبش ونرد رنبطه ورن زناشو ی میشود و طری مقابر هم برنی
ک کاهش نرطرنب نز ج سی د گر ونرد رنبطه با مرد متأهر میشود .ننگشت ن هام در
د لگاه سبستمی به سمت مرد متأهر به ها ی نبست و سمت د گر ع ی همسر مرد متأهر
هم مقصر و متهم نست.
نبونلفضر رسولی ( )9388در پا ا نامه کاش اسی نرشل خود نشا میدهل که با رونق
گروتن مبااث ومب بستی رسانهنی مان ل بحث «و ای نماد ن» ،نحوه نما ش زنا در سب مای
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ن رن نبی متأثر نز رو کرد ومب بستی دستخوی حول ونرع شله و آ صورنت رالبی پبشبن
درباره زنا  ،در وب مهای سب ما ی دگرگو شله نست .نما در حقبق اارر نتا ج ن ن
حقبق با نتبجه نول حقبق رسولی هم سو نست و در نتبجه دوم همسو نبست .نحوه نما ش
زنا در سب مای ن رن نز نظر شرن ط نجتما ی و سطح رو هی جامعه متحول شله نست نما نز
نگاه سبستما بک و با وجه به خروجی نتا ج ن ن ن فاق نبفتاده نست و نگاه مردسالارننه به
زنا همچ ا موجود نست.
در حقبق انر و همکارن ( )9113زوجها و خانونده در کار و های د ینی مورد ح بر
ررنر گروت ل .در حقبق آنها چهار مضمو نص ی به چشم میخورد -9 :رونبط خانوندگی
ک نلو ت روی دنرنل  -9خانوندهها مت و ننل نما ن ن و سادهسازی میشود -3 .پلرها
روبع می اب ل و مادرها نغ ب با رلر متما ی « شق در نگاه نول» به ااشبه رننله میشونل -4
رونبط زوجبن با ج سبت مشخص میشونل .در ن ن پژوهش مضمو نول ع ی رونبط
خانوندگی نبی دنرنی نولو ت هست ل ،در مورد مضمو دوم نبی خانوندههای ن رننی در
وب مهای مورد بررسی ،همبن رو ه رن دنرنل ع ی با وجود و خانوندهها آمبختگی ،نئت ای
و مث ثها ی ک شکر وجود دنرد و ن ن و در نص بت مورو که ش در خانونده
نست ،اثبری نلنرد .همسو بود مضامبن سوم و چهارم که انر و همکارن مشخص کردنل
در پژوهش اارر نبی وجود دنرد.
جی .بووکبن ( )9113حقبقی حت ون «بازنما ی نر بتهای نژندی رومی و زنا در
وب مهای ملر » ننجام دنده نست .نو س له با نستفاده نز ئور های ومب بستی وب م به بررسی و
ح بر محتونی بازنما ی زنا و نر بتهای رومی -نژندی در وب مهای ملر هالبوود
پردنخته نست .نو با نستفاده نز روی ح بر محتون به بررسی  51وب م امه پس ل در سال
 9116براسب رکبب جامعهش اختی ه رپبشههای ز و مرد نقش نول در وب مها پردنخت و
در نها ت دو نتبجه به دست آمل که  -9در ن ن وب مها به زنا و نر بتهای رومی نژندی
نقشهای پا بن مر به دنده شله نست که بازنما ی ک بشهها و " صورنت رالبی" نجتما ی
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نست .به ن تقاد نو ن ن نو صاو ر و ننگار ه ها ونمر مهمی در ساخت نجتما ی ونرعبت
در مبا نورند جامعه محسوب میشونل و به نو ی با ث نوین ش بعبض ج سی و نژندی در
مقباس وسبع ر میشونل.
 -9نگرچه صاو ر نر بتها در مقا سه با مطالعات رب ی نر قاء اوته و مثبت ر شله نست ،نما
ه وز مورعبت زنا سب مای هالبوود و نقش آنا در ااشبۀ نقشهای ک بلی بازنما ی می-
شود و ه وز صاو ر نرنئه شله نز زنا و نر بتها حت أثبر صورنت رالبی و س ن موجود در
نجتما نست (بووکبن .)9113 ،نتا ج پژوهش اارر نبی همسو با ن ن نتبجههاست به ن ن
صورت که به زنا نقش نول در وب مهای مورد بررسی نقشهای س تی جامعه دنده شله
نست و در مونردی هم که نقشی هم رنز نقش مردن دنده شله ز در آ نقش کفا ت لازم
رن نلنشته و ا با ث دردسر شله که می ون گفت ونگردیهای نجتما ی که م شأ آنها در
خانونده نست نبی در وب مها به صو ر کشبله شله نست .صورنت رالبی و بل ر ن نو صور
حقبر ،بی کفا تی ز  ،مورد ررب و شتم و مسخر ررنر گروتن در وب مهای پر مخاطب
ن رننی به ووور د له میشود.
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