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چکیده

دریجمعارتباطوسایلتاثیردادننشانمنظوربهمقالهاین•
هایفیلمینترپرفروشبررسیبهایرانجامعهارزشینظامتغییر

1370،(بایکوت)1365(هابرزخی)1360هایسالسینمایی
هایمپیامحتوایتحلیلهمچنینو(هنرپیشه)1372و(عروس)

تا1356هایسالطیهاروزنامهدرمندرجتسلیتوتبریک
.استپرداخته1372



اینردکهاستگوناگونیاقداماتوعواملازناشیاجتماعیهایارزشدگرگونیشکبدون•
.استشدهاشارهجمعیارتباطوسایلبرخیسببتاثیرگذاریبهتنهاجا

جامعهارزشینظامنهادیتغییراتبرمبتنیتحقیقاصلیفرضیهمجموعدرپژوهشهاییافته•
.استنمودهتاییدرابعدبه1368سالازایران

جمعیتاثیرگذاری سبب برخی وسایل ارتباط



مقدمه

سدتیمختلفشرایط.شداساسیدگرگونیدچارپهلویحکومتاواخردرایراناجتماعینظام•
رگبزهایانقالبشرایطتمامبودندارابرعالوهکهدادرویانقالبیتادادندهمدستبه

بعدی(اعیاجتمسیاسی–اقتصادیابعادبربودنمشتمل)چینوروسیهوفرانسهنظیرجهان
.کردمیتقریبراآننیزمذاهبنامبهنظیربیوجدیدقوی،



نهمچنیومندقاعدههایروشگیریکاربهانقالب،آمیزموفقیترهبریمسالهکناردر•
واقعدروترینمهمکهانجامید،ایراناجتماعینظامدرچشمگیریتغییراتبهخطا،وآزمایش

رپاییبراآنهاکهجاآنتابودمردموانقالبمسئوالنارزشینظامتغییرآنها،تریناساسی
امنظتدریجبهروایناز.برانگیختمذهبیهایارزشحفظواجتماعی-اقتصادیعدالت

خودنتیسهویتسویبهجامعهوشدکاستههانابرابریمیزانازوکردتغییرایراناجتماعی
.ندآراستمذهبینمادهایبهراخودوپوشیدندسادههایلباسدیگربارمردموبازگشت

اجتماعی و -عدالت اقتصادی
حفظ ارزش های مذهبی



حالدرتدریجبهداشت،ادامههمچنانجنگپایانتاوگرفتشدتجنگآغازباکهرونداین•
.شدبنیادیتغییراتدچار1368سالازامابود،جامعهدرجدیدیفرهنگایجادوشدنتثبیت
عادیافرادیحتمردم،اکثریتبرایکهاستارزشینظامدگرگونیتغییرات،ترینمهمازیکی

باطارتوسایلکهاستگوناگونیاقداماتوعواملازناشیواستمحسوسبیشوکمنیز
.آنهاستازیکیفقطجمعی

تثبیت شدن و ایجاد فرهنگ
جدیدی در جامعه



جاآناز.آنهاستازیکیفقطجمعیارتباطوسایلتاثیرمطالعهپژوهشاینهدفکهجاآناز•
شدهتالشذالبوده،ارزشینظامتغییردرجمعیارتباطوسایلتاثیرمطالعهپژوهشاینهدفکه
تلویزیونی،هایمجموعه؛سینماییهایفیلمازبرخیبررسیوگستردهنسبتاپژوهشیطریقاز

البته.شودرسیبرارزشینظامپذیریتاثیرچگونگیتبلیغات،وهاروزنامهویدئویی،هایفیلم
محتوایتحلیلوسینماییهایفیلمتحلیلازحاصلنتایجبرگیرندهدرفقطحاضرمقالهمحتوای

.هاستروزنامهتسلیتوتبریکپیام

رزشیچگونگی تاثیر پذیری نظام ا



تحلیل فیلم های سینمایی

تحلیل فیلم ها در این بخش ابتدا درباره روش بررسی توضیحات مختصری می دهیم  و سپس نتایج•
.  را ذکر می کنیم

توضیحات روشی-1•
انتخاب و محدودیت های روش های تحلیل فیلم1-1•
وبازیگران)دهندهپیامخصوصیاتبهسویکازپیام،یافیلمیکتاثیربررسیکهجاآناز•

تاثیرنوعومیزانومخاطبانخصوصیاتبهدیگرسویازوپیاموفیلممحتویو(هاهنرپیشه
بروهالمفیگذاریتاثیرچگونگیوسنجشروشوبررسیلذادارد،بستگیهاآنپذیری

:شودانجامصورتدوبهاستممکنبینندگانومخاطبان



هایوشرکارگیریهباوعلمیضوابطاساسبرتواندمیمحققآنطیکهمحقق،دیدگاه-1•
سرانجاموکندرسیبررافیلمیاپیاممحتوایو(بازیگران)دهندگانپیامخصوصیات،دقیق،نسبتا

دربارهاما.تاسکردهمنتقلراهاییارزشچهبازیگریافیلمفالنکهیابددستنتیجهاینبه
کندمیانبیمحققچهآنمخاطبان،برخاصبازیگرییافیلمتایرگذاریچگونگیومیزان
.اوستذهنیاتوحدسیاتبرمتکی

حدسیات  و ذهنیات



بررسیکهدکنمیایجادراتصوراینمحققانتحلیلنقایصبینندگان،ومخاطباندیدگاه-2•
هاییمحددیتزنیروشایناما.باشدتراعتمادقابلبینندگانومخاطباندیدگاهازگذاریتاثیر

:بینندگانبیشترکهاینجملهازدارد،
. در ابتدا وقوف ندارند که چه عوامل و ارزش هایی بر آن ها تاثیر گذاشته است-•
.  در صورت اطالع، از تشخیص تاثیر مثبت یا منفی آن ناتوانند-•



انتقالچهانچنکهاستدادهنشانشناسیروانوادراکزمینهدربسیار،تحقیقاتاستگفتنی•
واردشمحرکآنادراکگیرد،صورتمحسوسغیروکممقادیردرانسان،بهخاصمحرکی

میاستفادهردهگستطوربهآنازتبلیغات،وجمعیارتباطوسایلدرکهاستاینکتهاینواست
مرزیا«ادراکمرز»عنوانزیر(هاارزش)اطالعاتو(Stimulus)محرکازبسیارییعنی.شود

.شوندمیمنتقلمخاطببه(هاارزش)اطالعات،و(Threshold)وقوف

دشواری ادراک محرک



گرمایدرایهنرپیشهآندرکهاستفیلمیانگیزهیجانهایصحنهزمینه،ایندرمشهورمثال•
تماشاغرقانبینندگکهلحاظاتایندر.کندمیفعالیتفراوانتشنگیوجودباوفرساطاقت
کوتاهایلحظهبرایکنند،میحس(Identified)همانند،فیلمسرنوشتباراخودوهستند

دربهنوشاآنفروشفیلمپایاندروشودمیپخشپردهرویبرنوشابهیکازتصویری
یابد؛میافزایشمحلنزدیکترین



بینندگان،ازاریبسیشایدلذا.آورندنمیخاطربهراشدهپخشتصویرخریدار،بینندگاناکثراما•
اگریاوندهستهاآنبههاییارزشچهانتقالصدددرجمعیارتباطوسایلکهنداننددرستیبه

هوشمندانهوکانهزیرهایروشبافقطشرایطایندر.کنندبازگوخوبیبهنتوانندباشنددریافته
.سنجیدرابینندگانبرتاثیرهایمعرفازبرخیتوانمی

هاارزش 



خوارزشیمحرکیکبهبینندگانچهچنانکهکنیمیادآوریبایدهمدومنکتهمورددر•
مخدرموادکهدداننمیهاانسانازبسیاریمثال.کنندنمیتلقیمنفییا«بد»راآندیگرگیرنده

اماشود،میانسانگیریتصمیمقدرتوفکریوجسمیتواناییکاهشموجبواستآورزیان
کمییرمقادتدریجبهکنند،درکهاآنکهآنبدونومختلفهایروشازاستفادهباچهچنان
اینبا.کنندینمتعبیربدیچیزراآندیگرگیرد،خوآنبهبدنوشودواردبدنشانبهمخدرمواد
هایارزشد،یابتغییرهایشانارزشآنکهازپیشجامعهیکافرادچراکهدریافتتوانمیمثال

هایوشرطریقازهاارزشاینانتقالازپساماکنند،میارزیابیمنفیراخودفرهنگبامغایر
.ندارندهانآازمنفیتلقیدیگروکنندمیعادتآنهابهتدریجبهناآشکار،ومستقیمغیر

محرک ارزشی



انواعیریگکاربهومثبت،سمتبهمنفیازماهوارهوویدئودربارهافرادقضاوتنحوهتغییر•
همچنین.استسخناینمصادیقجملهازهااندادنجلوهمفیدبرایهااستداللوهاروش
روشبههاشارزتغییرازهایینمونهجویی،سودروحیهبهدوستیانسانوایثاریروحیهتبدیل

.استجامعهوقوفبدونومستقیمغیر

نحوه قضاوت
افراد



بینانهواقعتایجنهمیشهوالزاماآن،ازبینندگانارزیابیویافتهانتقالارزشادراکمیزانبنابراین•
برهالمفیتاثیرگذاریچگونگیومیزانسنجشمنظوربهاستضروریونداردهمراهبهای

.شودگرفتهبهرهمعتبریهایروشازمخاطبان

گانارزیابی بینند



رمنظوبهمحتواتحلیلروشهم.استشدهاستفادهروشدوهرازتحقیقایندرروایناز•
زشاروهافیلمازبینندگانادراکبررسیهموشده،منتقلهایارزشمیزانوانواعسنجش

.یافتهانتقالهای

واتحلیل محت بررسی ادراک 
بینندگان



روش تحلیل-1-2

ضبطویدئویینوارهایروینظرموردهایفیلمابتداسینماییفهایفیلممحتوایتحلیلمنظوربه•
ناینویسپیشگزارشعنوانبهمطلبیهاآنازوشداستخراجکدامهرمحتوایسپسو

بههمفاده،استمورداشیایتمامیوبازیگرانرفتارهایهمهتحلیلایندر.گردیدتهیهپژوهش
متقیهموتصویراندازههمواندگرفتهقرارتماشاگردیدمعرضدرکهزمانیمدتلحاظ

.شدندسنجیدهکاالها

اهم اندازه تصویر و هم قیمت کااله



یزنبررسیموردهایفیلمتعدادکهکردمیایجابعوامل،همهبهتوجهلزوموموضوعدقت•
:شدندانتخابذیلضابطهدواساسبرسینماییفیلمچهارترتیباینبه.شوندمحدودتر

میزان فروش فیلم-الف•
علتشودمییادآوری)1372و1360،1365،1370هایسالازیکیبهبودنمتعلق-ب•

ورواجاظلحبهمذکورهایسالازیکهرکهاستبودهنکتهاینبهتوجهباسالهااینانتخاب
ازروایناز.اندبودهتربرجستهخود،ازپسوپیشهایسالبهنسبتخاص،ارزشیمقبولیت

معیاردوساسابر،(بردپیجامعهارزشیتغییراتروندبهتوانمیبهترهاسالاینمقایسهطریق
(1372)هنرپیشهو(1370)عروس،(1365)بایکوت،(1360)هابرزخیفیلمچهارمذکورف

.شدندانتخاب



ازرش های مرد بررسی-1-3

:  مهم ترین ارزش های مورد بررسی عبارت بودند از•
میزان مشروعیت  بخشیدن به ثروت  و تبدیل آن به یک ارزش مثبت•
میزان تایید  و مشروعیت دادن به نابرابری های اجتماعی با کاهش آن•
میزان گسترش ارزش مادی گرایی و سود جویی با کاهش آن •
میزان گسترش ارزش و روحیه  مصرف گرایی یا کاهش آن •
. میزان تقویت یا تضعیف ارزش های مذهبی•
رابری، به منظور بررسی میزان انتقال ارزش های نوع اول ت چهارم، یعنی انتقال ارزش ثروت، ناب•

:مادی گرایی و مصرف گرایی، معرف های زیر در نظر گرفته  شدند



نوع منزل  و ارزش مادی آن -•
وسایل منزل  و ارزش مادی انها-•
لباس و زیور آالت هنرپیشه ها و ارزش مادی آنها •
.  استفاده شد( نظیر حجاب و ریش)برای بررسی میزان انتقال ارزش های مذهبی •



هنرآرایش.هاآنمادیارزشواستفادهموردنقلیهوسایلهمچوننیزدیگریهایمعرفالبته•
هایزشارانتقالمیزان(شدهگرفتهکاربهالفاظجملهاز)مذهبیهایعملورفتارهاها؛پیشه

کهدندشبررسیملیهویتیاغربیمرجحگروهبهمربوطهایارزشانتقالمیزانوانقالبی؛
یکدیگرباهالمفیمقایسهبرایکهجاآنازامااستمفیدفیلمهربرایانفرادیطوربهآنهانتایج

.شدپوشیچشمآنهانتایجازنبودند،مناسب

ی میزان انتقال ارزش ها
مربوط  به گروه مرجح

غربی یا هویت ملی



تحلیل فیلم ها-2

: برای درک  بهتر موضوع، ابتدا خالصه محتوای فیلم ها را می اوریم•
خالصه محتوای فیلم ها-2-1•
نقشهنندکمیتصورکههنگامیدقیقاکهاستزندانیایعدهفرار،«هابرزخی»فیلمموضوع•

چوناماند،شومیدرگیرهاژاندارمبامرزنزدیکیدراست،رسیدهاتمامبهموفقیتباآنهافرار
نارکدرهاآنگیردفمیصورتکشوربههاعراقیحملهباهمزمانهاژاندارمباهاآندرگیری

.شوندمیکشتهسرانجاموکنندمیمبارزههاعراقیبامنطقهروستاییمردم



بیندراسالمومارکسیسمایدئولوژیدوتضادبیانگر«بایکوت»فیلم•
پیام.ستندهفیلماصلیشخصیتکهاستزندانیدوویژهبهزندانیان،

:استندهبینبهمارکسیسمایدئولوژینادرستیدادننشانفیلماین
هایرزشاتثبیتجهتدرفیلمدواینگذاریتاثیرشودمییادآوری•

.استانقالبی



یدلبستهکهوی.ندکمیتحصیلتئاتررشتهدرکهاستفقیرینسبتاجوانداستان«عروس»فیلم•
دهد،مینشانازدواجشاندخترپدرکهمخالفتیعلتبهاستفثروتمندنسبتاخانوادهازدختری
بهتوجهیبیقیمتبهودهدتنعروسخانوادهسویازشدهتعیینشرایطبه.گرددمیناگزیر
هب«مشروعچنداننه»طرقازرامرفهزندگیتسهیالتومادیشرایطخود،آرمانیهایارزش
درزدواجاگرفتنصورتوخانوادهموافقتجلبازپسامابرسد،دختروصالبهتاآورددست
میهصحنازداماد،وکندمیتصادفزنیباآنهاماشینشمال،سویبهعسلماهسفرهنگام
راممصدوزنداماد،عمویپسرکمکبهجوانعروسسپس.گذاردمیتنهاراعروسوگریزد
میشمانپیخودیکردهازجواندامادفیلم،پایاندر.کندمیمنتقلبیمارستانبهمداواجهت

.پیونددمیآنانبهوشود
جامعهدرهاارزشیرتغیازجدیدیسیرآغازبیانگرواقعدروباالستنسبتائفیلماینتاثیرمیزان•

.است



پوستر فیلم عروس



درمانجهتدرویهایکوششهمهونازاستهمسریدارایکهمردی«هنرپیشه»فیلمدر•
فقطوکوتاهمدتیبرایکولیدختریبا.گیردمیتصمیماست،ماندهنتیجهبیهمسرشنازایی

شودمیاشکاراوبرایموضوعاتیارتباطاینطیاما.کندازدواجشدن،فرزندصاحبقصدبه
کندمیقطعکولیدخترباراخودرابطهچندیازپسلذا.استبودهپوشیدهاوبرآنازپیشکه

.دهدمیادامهاشقبلیهمسرباراخودزندگیدیگربارو
ارزشتغییرسیمحسوطوربهامااست،نبودهتاثیرگذار«عروس»فیلماندازهبهگرچهنیزفیلماین•

.دهدمینشان1365تا1360هایسالبهنسبترااجتماعیهای



انتقال ارزشها-2-2

:استهشدگرفتهنظردرارزشنوعدوبیشترها،فیلماینازشدهمتقلهایارزشتحلیلدر•
را(نابرابریوثروت)مادیهایارزشانتقالابتداجاایندرمذهبیهیاارزشومادیهایارزش

.پردازیممیمذهبیهایارزشبهسپسوکنیممیبررسی



(ثروت و نابرابری)انتقال ارزش های مادی 2-2-1•
اینبهوییگپاسخهدفوشدهگرفتهنظردرمعرفیکمثابهبهمسکونیخانهپژوهش،ایندر•

ارزشباایهمسئلمنزلهبهقیمتگرانوبزرگهایخانههافیلمایندرآیاکهاستبودهپرسش
.خیریااستشدهمنتقلبینندگانبه



:  دبه این منظور خانه های مسکونی بر اساس ضوابط با معرف های زیر ارزش گذاری شده ان•
0=و کوچک 1=، متوسط 2=بزرگ : اندازه تقریبی خانه -الف•
0...=کلنگی و 2=نوساز : قدمت خانه-ب•
0=؛ از شمال تا جنوب2=شمال شهر: محل خانه-ج•
0=؛ بی خانه1=؛ مستاجر2=صاحب خانه : مالکیت خانه-د•



نمایششهرمالشدرواقعنوسازوبزرگشخصی،خانهچندیایکتصویرفیلمی،دراگربنابراین•
بعدیکتهن.استگرفتهقراربینندهدیدمعرضدر(ارزشبایعنی)امتیازی8خانهیکشود،داده

.استتصویروضوحمیزانوپخشزمانمدتتصویر،اینپخشتعداد

رتعداد پخش این تصوی



یلمفدراماشده،دادهنمایشفقیرانهمسکونیهایخانه«بایکوت»و«هابرزخی»فیلمدودر•
فیلمدر.تاسگرفتهقراربیننده،دیدمعرضدرترقیمتگراننسبتاخانه،«هنرپیشه»و«عروس»
53ودقیقه21مدتبهمجموعدرودفعه5برای(باالامتیازبا)ارزشباخانهباب3«عروس»

همسرپشتویکنواختطوربهمذکورزمانمدتالبته.استشدهدادهنشانوضوحبهثانیه
.استبودههمراهآنبانیزهنرپیشگانرفتارهایوفیلمسایراتفاقاتبلکهنبوده،

ن ، خانه نسبتا گرا«هنرپیشه»و « عروس»اما در فیلم 
ه استقیمت تر در معرض دید بیننده، قرار گرفت



اند،داشتهگریکدیباچشمگیریتفاوتمذکورهایفیلمدرکهمنزلوسایلگذاریارزشدرباره•
:رسدمینظربهالزمنکته،دوتذکر

مجموعه،ایفیلمهردروسایلواشیااستخراجازپسمحققدستیارانوهمکارانکه،ایننخست•
ومتنوعیاربسفیلمهردرکهراوسایلتکتکقیمتوکردهمراجعهمختلفهایفروشگاهبه

توانستندنمینفروشندگاگرچهاند،پرسیدهفروشگاهچندینازاست،بودهزیادبسیارتعدادشان
.کنندازریابیراارزشکموقدیمیوسایلازبرخی

مقیاسبهافتنیدستمنظوربههستند،وبودهتغییرحالدرسرعتبههاقیمتچونکهایندیگر•
شدهتبدیلواستخراجزمانآندالرقیمتبههمچنینونظرموردسالبهنسبتهاقیمتتر،ثابت
.است

ر و قیمت ها نسبت به سال مورد نظ
همچنین به قیمت دالر آن زمان



وسایل،«ایکوتب»و«هابرزخی»فیلمدرکهدهدمینشانتحلیلنتایجشد،گفتهچهآنبهتوجهبا•
یاتومان660000)گرانمنزلوسایل«عروس»فیلمدر(تومان3000حدوددر)ارزانبسیارمنزل،
.استبودهتومان465000وسایلتقریبیارزش،«هنرپیشه»فیلمدرو(دالر3600

،280بنزکادیالک،)قیمتگرانثانیه45ودقیقه3عروسفیلمدربندیزماناساسبرهمچنین•
.استشدهدادهنشان(شورلتو

درهاآنیرتاثکهشدمشخصوبررسینیزهافیلمبازیگرانلباسارزشها،معرفاینکناردر•
.استنبودهدارمعنیخاص،ارزشیانتقال

دستبهزیرهاییافتهوگرفتقرارنظرمدنیزبازیگرانتزییناتوزیورآالتلباس،برعالوه•
:آمد



نوع زیورآالت بر اساس مدت زمان نمایش -1جدول شماره 
تصویر و دفعات نمایش

مدت زمان نمایش ارزش کاالنوع زیور آالتنام فیلم
تصویر

ردفعات نمایش تصوی

1یهتقریبا یک ثان-دستبندبرزخی ها

3ثانیه8(دالر47)تومان3600حلقه نامزدیبایکوت

انواع زیور آالت عروس
قیمتی

13/3660)تومان 474450
(دالر

17ثانیه24

انواع زیور آالت هنرپیشه
قیمتی

39دقیقه  و 20(98/703)تومان 123200
ثانیه

17



غیر مذهبی/انتقال ارزش ها و نماد های مذهبی2-2-2

نابرابری،ومادیهایارزشگسترشورشدموازاتبهبعد،به1368سالازرسدمینظربه•
معتقدوردهکاشارهنکتهاینبهنیز«وبرماکس»کهچنانگذاشته،ضعفبهرومذهبیهایارزش
آورند،یمرویمادیاتسویبههاانسانوقتیدو،اینبیننظریارتباطوجودعلتبهکهاست
.شوندمیدورمعتویاتازطبعا



: البته در این جا به دو نکته ضروری است•
ازشدهتعیینایمحدودهوخاصقالبیدرالزامامذهبیهایازرشومذهبکه،ایننخست•

عریفتظاهریهاینمادبهکهافرادیبسیارچهمثالبرای.گنجندنمیمشخصافرادیجانب
ویگراندجلببدونوعارفانهوعمیقانهلیکنکنند،نمیتوجه(حجابمانند)مذهببرایشده

متعالخالقبافردیارتباطیاین.نمایندمیبرقرارارتباطخودخداوندباریا،گونههررازدوبه
.شدباارتباطبیجامعهیکمذهبیدهیسازمانونظامبابیشوکماستممکنکهاست



نظیر)جامعههمانخاصمذهبینظامکههنجارهاییقالبدرجامعه،اعضایبیشترکه،ایندوم•
ایندربنابراین.کنندمیبرقرارارتباطخداوندبااند،کردهتعیینوتعریف(روحانیتیاگلیسا

نفوذهم.نندکپیرویبیشتراست،کردهتعیینمذهبینظامکههنجارهاییازمردمچههرشرایط،
ورویپیمیزانبرهنجاریتاثیریهموشودمیبیشترجامعهدرمذهبآنسیاسی-اجتماعی

.یابدمیافزایششدهتعیینهایقالبدرتعالی،حقبهمردماکثریتاعتقاد



با(نباشندهمدرستچندانگاهشایدکه)شدهتعیینهایقالبدرافرادچهچناندیگر،عبارتبه•
حقوقحفظچونمواردیاجتماعی،مالحظاترعایتعلتبهکنند،برقرارارتباطخویشخدای

افزایشیمعنابهخوداینوشودمیبیشترجامعهدر...وصداقتاخالق،انسجام،ایثار،،دیگران
استاجتماعیانتظاموکارکرد

افزایش کارکرد و انتظام اجتماعی



بسیارافرادهایارزشورفتاربرانقالبازپسکهمذهبیهای(نماد)سمبلترینمهمازیکی•
میزانادندنشانبرایمهممعرفیکمثابهبهنماداین.استزنانپوششوحجابداشته،تاثیر

هایفیلمدرروایناز.استجامعهدرمذهبنهادنفوذمیزانو(فردیاعتقادنه)هنجاریاعتقاد
نفییامادناینمبلغومروجحدجهتابازیگرانپوششکهبودنکتهاینبررسیهدفمذکور،

.استآنکننده

میزان نفوذ نهاد 
مذهب در جامعه



وهاارزشگونهاینلیغتبوگذاریاثرمیزانبرنیزبازیگریادهندهپیامجذابیتنیستشکیالبته•
دروکندسربرچادرجذاب،غیروقیافهبدایهنرپیشهاگرمثال،برای.کندمیکمکهانماد

تضعیفوتغییردرموثرعاملیدوهرباشد،حجاببیجوانان،مقبولوزیباایهنرپیشهمقابل
میتقارنموتداعیحجابباقیافه،بدهنرپیشهچهرهحالت،ایندرزیراهستند،مذهبینمادهای

پیشهرهنفالنمقبولوزیباچهرهکهآنحالدهد،میمنفیارزشیبارحجاببهخوداینوشود
:کهودشمیموجبمجموعدرشدگفتهآنچههمه.بخشدمیمثبتارزشیبار«حجابیکم»به

یشه چهره زیبا و مقبول فالن هنر پ
ثبت بار ارزشی م«  کم حجابی»به 

می بخشد



.  شناخته شود( Legitim)« مشروع»و « مجاز»و « خوب»کم حجابی به مثابه پوششی -•

بییندگان از ( Imitation)« تقلید»و ( Identification)« همانند سازی»طی دو فرایند •
. هنرپیشه ها، این نوع پوشش در جامعه رواج یابد

.  به تدریج نمادهای مذهبی تضعیف شوند•

.  ارزش ها و اعتقادات مذهبی نیز تغییر کنند•



دربارهولی،استعلمینظرازهاارزشتغییرفرایندبیانگرتنهاپژوهشاینکهشودمییادآوری•
واستچقدرآنبودنمنفییامثبتمیزانخیر،یااستخوبآمده،پدیدارزشیتغییراتکهاین
اینبا.دهدنمیارائهتوضیحیگونههیچدید،خواهندزیانیابودخواهندسودآنازکسانیچه

بدون)صفرازهکقسمتیپنجطیفیرویهنرپیشهزنانپوششتاشدتالشمذکورفیلمدرمقدمه
.شودارزیابیبود،شدهگذاریارزش(پوشیدهکامال)چهارتا(پوشش



یامتوسطپوششیدرزنان«بایکوت»و«هابرزخی»فیلمدودرکهدادنشانآمدهدستبهنتایج•
دادهنشانزنهنرپیشهازکهتصویری47مجموعاز«عروس»فیلمدرامااند،شدهظاهربیشتر
ازمترکحدیدرحتیومتوسطازکمتربانسبتاحجابوپوششبا(درصد72)مورد34شده،
پخشزماندتمکهاینذکرقابلنکته.استبودهفیلماینازپیشهایسالبهمربوطهایفیلم

دقیقه30مدتمیزان،اینازکهبودهدقیقه35حدودافیلمکلدرزنهنرپیشهبهمربوطتصاویر
مینظرهبروایناز.استشدهدادهنشانشده،ذکرکهحجابیوپوششبازنتصویر(درصد83)

.آیدشماربهمذهبیهایارزشتغییردرموثرهایفیلمجملهازنظرموردفیلمرسد



انگر نوعی بدین ترتیب بر اساس روش تحلیل محتوا می توان گفت، فیلم های مذکور نمای•
1360در پر فروش فیلم های سال . روند تغییر ارزش ها در سال های مورد نظر هستند

مال انقالبی کا-مذهبی-، ارزش های ملی«بایکوت«  »برزخی ها»یعنی فیلم 1365و 
. نمایان هستند



،مادیهایارزشنیزوگراییمصرفروحیه«عروس»فیلمیعنی1370فیلمترینپرفروشدراما•
هیاشارزمقابلدروشدهدادهاشاعهمثبتهایارزشمثابهبهسودجوییونابرابریثروت،
چنددرثالمبرای.استگرفتهقرارجوییسودومادیارزشالشعاعتحتکامالانقالبیومذهبی
آرماناساحسپرجمالتیباعروسپدررادیو،ازجبههاخبارپخشباهمزمانفیلم،اینازصحنه
دروکندیممعرفیکارزیانافرادیرارفتاریچنیندارندگانوگذراواحمقانهرفتارراگرایی
شماردمیبرارزشبااهدافمثابهبهراویالوپولودالرمقابل

روحیه مصرف 
گرایی



ارزیابی بینندگان از فیلم ها-3

ارزشنیزینندگانبآیاکهاستنکتهاینبررسیدیگرمهمیمسئلههافیلممحتوایتحلیلازپس•
کاروشی،رلحاظبهمسالهاینارزیابیگرچه.خیریااندکردهادراکرفیلمدرشدهمتجلیهای

پسوبایستندهاسینمامقابلدرپرسشگرتعدادیمنظوراینبهباشد،قرارچهچنانونیستآسانی
سینما،ازخروجازپسافرادازدحامجملهازمسائلی.بکنندهاییپرسشبینندگانازفیلمپایاناز

وقتصرفبهازنیوگویانپاسختعدادبودنزیادبینندگان،اغلبعالقگیبییاحوصلگیبی
.شوندمیبینندگاندیدگاهدقیقبررسیازمانعپیاپیروزچندیندربسیار



حقیقتزماندرکهاستسودمندهایفیلمدربارهتنهافقطمذکورروشکهاینهمهازترمهم•
هانآنمایشزمانکههاییفیلمارزیابیبرایاماشوند،میدادهنمایشهاسینمایپردهروی

.نیستپذیرامکاناست،شدهسپری
ویدئوییونوارهایرویبررسیموردهایفیلمانتقالمناسب،حلراهتنهامسائلاینبهتوجهبا•

خوابگاهمقیم356مذکوربهسینماییهایفیلممنظوراینبه.بوددانشجویانبههاآندادننشان
هدفهمینباکهایپرسشنامهاساسبردانشجو89میانگینطوربهرافیلمهروشددادهنشان

.کردندارزیابیبود،شدهطراحی



ارزیابی بینندگان از میزان جذابیت -3-1

بینندگانادراکوپذیریرتاثیوفیلم،محتوایهنرپیشه؛جذابیتبهفیلمیکتاثیرشد،گفتهچنانکه
استروریضامااست،بودهبینندگانادراکمیزانسنجشهدفمرحلهایندرگرچه.داردبستگی

.شودبررسیبینندگاننظرازبازیگرانجذابیتمیزانچیزهرازپیشمنظوربدین

رانمیزان جذابیت بازیگ



ایندر.یابدمیزایشافنیزفیلمتاثیرمیزانباشد،بیشترهنرپیشهجذابیتچههراستبدیهیزیرا•
Semantic)قطبینبرشطیفاساسبرهاهنرپیشهجذابیتسنجشمنظوربهپژوهش

differntial)بی»صفتدومردهنرپیشهبرایو«زیبا»و«زشت»صفتدوزنهنرپیشهبرایابتدا
بهمذکورفاتصبهرتبهاختصاصباگذاریارزش.شدگرفتهنظردر«شخصیتبا»و«شخصیت

.گرفتصورتزیرشکل
خیلی زیبا4-3-2-1-0خیلی زشت •
خیلی باشخصیت4-3-2-1-0خیلی بی شخصیت •



فیلمسهدرزنیهنرپیشهجذابیتازبینندگانارزیابیمیانگینکهدادنشانامدهدستبهنتایج•
میانگینیعنی.استبوده2/337؛2/439،2/244ترتیببه«هنرپیشه»و«بایکوت»،«هابرزخی»

وبوده3/313بابرابرعروسفیلمدرزنهایهنرپیشهجذابیتوزیباییازبینندگانارزیابی
میبنابراین.اندکردهارزیابی(زیباخیلی)4تا(زیبا)3هایرتبهبینراجذابیتاینمیزانبینندگان

داشتهیشتریبتاثیربینندگان،بههاارزشانتقالدر«عروس»فیلمدرزنیهنرپیشهگفتتوان
.است

انتقال ارزش ها به بینندگان



مردهایشههنرپیمحلتعییندربینندگانارزیابیکهدادنشانپژوهشاینهاییافتههمچنین•
،«هابرزخی»یلمفسهدر.استشدهبندیرتبه«شخصیتبا»تا«شخصیتبی»بینکهطیفیروی

آنارزیابییعنی.استبوده1/239و1/210،(شخصیتبی)0/896ترتیببه«هنرپیشه»و«بایکوت»
.استزدهمیدور(شخصیتبی)1نقطهاطرافدربیشوکمها



با»تا«متوسط»بینیعنی2/325نمرهمیانگینطوربه«عروس»فیلمدرمردهنرپیشهآنکهحال•
طوربه«عروس»فیلمدرمردهنرپیشهگذاریتاثیرامرهمین.استکردهکسبرا«شخصیت

اثیرتامرهمین.استکردهکسبرا«شخصیتبا»تا«متوسط»بینیعنی2/325نمرهمیانگین
.استردهکدیگرفیلمسهدرمردهایهنرپیشهازبیشرا«عروس»فیمدرمردهنرپیشهگذاری



ودجوییارزیابی بینندگان از میزان انتقال ارزش های مادی  و نابرابری و س3-2

پساند،ردهکادراکرامادیهایارزشانتقالحدچهتابینندگانکهنکتهاینبهبردنپیبرای•
قطبینرشبطیفرویمتضادصفاتقالبدرزیرهایگویهاساسبرانهانظرفیلم،تماشایاز

:ازبودندعبارتگویهاین.شدبررسی

صفات متضاد



:  در این فیلم خانه گران قیمت•
.  چیز بدی جلوه داده می شود0-1-2-3-4چیز خوبی جلوه داده می شود •
در این فیلم وسایل گران قیمت منزل•
.  چیز بدی  جلوه داده می شود0-1-2-3-4چیز خوبی جلوه داده می شود •
:در این فیلم اتوموبیل گران قیمت•
.  چیز بدی جلوه داده می شود0-1-2-3-4چیز خوبی جلوه داده می شود •
:  ارزیابی هنر پیشه زن از نظر•
4-3-2-1-0لباس فقیرانه •
با زیور آالت4-3-2-1-0بدون زیور آالت •



:  ارزیابی هنرپیشه مرد از نظر•
به فکر معنویات4-3-2-1-0لباس فقیرانه •
به فکر دیگران4-3-2-1-0به فکر خود •
هایفیلمقتوفیمیزانازبینندگانارزیابیمیانگینمجموعدرآمده؛دستبهنتایجاساسبر•

مورددرتنهاوداردقرارمتوسطسطحیعنی2و1نقطهبینمادی،هایارزشانتقالدرمذکور
نزدیکخوب،یعنی3نقطهبهوکندمیفرقمعناداریطوربهارزیابیاینکهاست«عروس»فیلم
کهبودندمعتقدانبینندگتمامیتقریباکهبوداینآمددستبهکهدیگرینتیجههمچنین.شودمی
.گرددمیمنتقلبینندهبهدیگرفیلمسهازبیشتربسیارمادیهایارزش«عروس»فیلمدر



،65و60سالهایفیلمبهنسبت«عروس»فیلمدرزنهنرپیشههاآنیددگاهازهااینبرعالوه•
اثیرگذاریتافزایشدرخوداینوداشتهتنبهتریقیمتگرانهایلباسوبیشترزیورآالت

.استبودهموثربسیار«عروس»فیلم
و«هاخیبرز»هایفیلمدریافتهانتقالهایارزشبینندگاندیدگاهازکهایندیگرنکته•

یلمفدرکهآنحالاست،بودهمذهبی–انقالبی-ملیهایارزشنوعازبیشتر«بایکوت»
خودپرستیوگراییفردسودجویی،بیشتر،پولکسببرایتالشنظیرمادیهایارشز«عروس»

.استشدهترویج

سودجویی، فرد گرایی و
خودپرستی



یارزیابی بینندگان از میزان انتقال ارزش های مذهب3-3

صفاتوهاگویهاساسبرمذهبیغیریامذهبیهایارزشانتقالمیزانازبینندگانارزیابی•
:آمدبدستزیرمتضاد

:  فرد پس از دیدن این فیلم•
. از مذهب زده می شود0-1-2-3-4به مذهب عالقه پیدا می کند •
:ارزیابی هنرپیشه زن•
پوشش نامناسب0-1-2-3-4پوشش مناسب •
لوند0-1-2-3-2عفیف •
: ارزیابی هنرپیشه مرد•
بی دین0-1-2-3-4مومن •



.دهدمیشاننراهاییتفاوتقبلیهیاارزشارزیابیهایمیانگینبهمربوطارقامویژهبهارقام،مقایسه•
ارزشترویجدرردیگفیلمسهازبیش«عروس»فیلمبینندگاننظرازشدذکرنیزاینازپیشکهچنان
یابیارزمذهبی،غیریامذهبیهایارزشانتقالمیزاننظرازاما.استبودهموثرنابرابریومادیهای

ایندرهاآننظرهبدیگر،عبارتبه.استنزدیکهمبهتقریبا«هنرپیشه»و«عروس»هایفیلمازبینندگان
هایفمعرهمهمورددر«هنرپیشه»فیلمکهاستحالت.استیافتهکاهشمذهبیهایارزشفیلم،دو

زمینهدروهرفتفرارتهم«عروس»فیلمازحتی(...وعفتپوشش،مذهب،بهتمایلنظیر)شدهتعیین
.استآوردهدستبهکمتریامتیازیفوقهایارزش

:طیفاساسبربینندگانشدهمطرحهایارزشجزبهشود،مییادآوری•
تفکراهلوعاقل4-3-2-01احساساتیوپرخاشگر•
.بودندکردهارزیابی(3/125=میانگین)پرخاشگربسیارتاپرخاشگربینرا«عروس»فیلمدرمردهنرپیشه•



نتیجه گیری-4

ها،فیلمواییمحتتحلیلازآمدهدستبهنتایجبارابینندگانارزیابیازحاصلنتایجچهچنان•
پرکهگفتتوانمیخالصهطوربهیکدیگرندمیدنتیجهدوهرکهیابیممیدر.کنیممقایسه
–انقالبیهایارزشتثبیتوترویججهتدر1345و1340هایسالهایفیلمترینفروش
1370السفیلمترینفروشپرکهصورتیدراند،برداشتهگامنابرابریکاهشومذهبی

رایمذهب–انقالبی–انسانیهایآرمانبهتوجهیبیجویی،سودمادیفهایارزش،(عروس)
.استدادهرواجباالییبسیارسطحدر

مسیرهمیندررود،میشماربه1372سالهایفیلمترینفروشپرازکهنیز«هنرپیشه»فیلمتاثیر•
رایمذهبنمادهایبهتوجهیبیوکمترکمیرامادیهایارزشکهتفاوتاینبااستبوده

.استدادهاشاعه«عروس»فیلمازبیشتر



تحلیل روزنامه ها، تبریک ها و تسلیت ها

مساله -1•
ریستیانکتایمز،نیویورکجورنال،استریتوالمانندجهانهایروزنامهترینمهمبهنگاهیبا•

،(آلمان)آلگاماینهترفرانکفورتزایت،،(فرانسه)لوموند،(انگلستان)تایمز،(آمریکا)مانیتورسانیس
آنازیکچهیدرکهیابیممیدرجهانمهمهایروزنامهسایرو(روسیه)تربیونمسکوایزوستیا،

.شودنمیمشاهدهاولصفحاتدرتسلیتیاتبریکپیامها،



وتبریکامپیدرجواقعدر.شودنمیمشاهدهاولصفحاتدرتسلیتیاتبریکپیامدرجواقعدر•
:خواهدمیگویندهتبریکشخصکهاستآنمعنیبهروزنامهاولصفحهدرتسلیت

.  با تبریک و تسلیت گفتن به شخص مورد نظر، اهمیت و ارزش او را افزایش دهد-•
.  اهمیت و ارزش خود را نزد آن شخص باال ببرد•



به.استمبتنیرنابراباجتماعینظامواستبدادبررفتارهاگونهایناصلیپایهحاالت،اینتمامیدر•
هایعیتموقظنرازافرادکهنابرابرحالعیندرواستبدادیاجتماعینظامیکدرکهمعنااین

ارزشمندازهاندازبیشباالاجتماعیپایگاهداشتنودارندفاحشتفاوتهمباارزش،بااجتماعی
وتشخصوعینهاموقعیتاینصاحبانباارتباطواتصالمبادله،نظریهاساسبررود،میشماربه

بیشتر،یازاتامتکسبونزدیکیبرایکوشندمیوشودمیتلقیطلبانفرصتبرایامتیاز
.آیندبرمفرطتمجیداتپیدرهمواره

اه داشتن پایگ
اجتماعی باال



ازونخشمگیوخاطرآزردهانتقادازمستبدافراداستبدادیهاینظامدرچوندیگر،سویاز•
اندارندگازتمجیدجهتدرسودجواشخاصنتیجهدرشوند،میخشنودتحسینوتمجید

ایندردخواهنمییکهیچوپردازندمیرقابتبهعمالیکدیگربامهم،اجتماعیهایموقعیت
سویکازدیگرطلبانفرصتازافتادنعقبازنگرانیبماندعقبیاباشدکمتردیگریاززمینه

یکهرکهگرددمیموجبدیگرسویازمهمموقعیتیدارندهنزددربیشترمقبولیتبهمیلو
.نمایدافراطدیگریازبیشتملقوتمجیددرطلبانفرصتاز

افراط



دارندهمستبدهایشخصیتویابدمیگسترشهموارهتملقوتمجیدمقیاسطریقایناز•
.نمایندمیعادتتملقازبیشتریمیزانبهتدریجبهنیزمهماجتماعیموقعیت

اولصفحهردتسلیتوتبریکهایپیامدرجمیزانپژوهشایندرشدهگفتهچهآنبهتوجهبا•
هاینظامنهگواینهایمعرفترینمهمازیکیمثابهبهها،آنترینپرتیراژویژهبهها،روزنامه

میسئلهمناپسندهایجنبهازاندکاندکروند،اینادامهاستبدیهی.استشدهتلقیاجتماعی
.نمایدمیتبدیلهنجاربهراانوکاهد

ت می نمایندنیز به تدریج به میزان بیشتری از تملق عاد



یمموجبوکندمیانتظارایجادمخاطبدرکهآنبرعالوهروشاینادامهدیگر،عبارتبه•
پیدرنیزراهنتیجایندهند،درتنآنبهناگزیرنیستندموافقروشاینباکههمکسانیشود
اکثرحتیوشودمتعارفومرسومایشیوهرسانی،اطالعبرایشیوهاینبهتمسککهدارد

میرارقاجتماعیروابطنوعایندرکهجامعهاعضایاکثرهمچنینونفعذیافرادومسئوالن
.دنمایمیتغییرجامعهارزشینظامهایپایهطریقایناز.اورندرویروشاینبهگیرند،

ه تمسک به این شیو
برای اطالع رسانی



: اهداف این پژوهش عبارتند از•
مطالعه روند و چگونگی تغییر ارزشی-•
.  بررسی گروه ها و افرادی که به این روش روی می آورند-•
. بررسی میزان عمل افراد مهم اجتماعی به این شیوه-•



روش بررسی-2

بودهایرانروزنامهترینپرتیراژکهکیهانروزنامهمسالهاینبررسیمنظوربه:روزنامهانتخاب•
.استشدهگرفتهنظردربررسیبرایآناولصفحهوانتخاباست،

ازپسوپیشهایسالطولدرآنمقایسهوارزشینظامتغییرروند،بررسیهدف:سالانتخاب•
:لذا.استیکدیگرباانقالب

تاثیر )، 1371، 1370، (اوج جنگ)1365، (انقالبپس از )1358، (پیش از انقالب)1356سال های •
و همچنین ( دولت جدید

دولتهیئتاعضایوجمهوریریاستانتخاباتزمان)1360،1364،1368،1372هایسال•
.شدندبرگزیدهبررسیبرایهادورهایندرمذکورروندمقایسهو،(جدید



ماه12در طول سال های فوق همه  : انتخاب ماه
هفته اول و سوم هر ماه: انتخاب هفته 
(قرع کشی)در هر هفته  دو روز به صورت نمونه گیری  اتفاقی: انتخاب روز

(432=روز 2* ماه12*سال9)روزنامه بررسی شدند432بدین ترتیب 
بت و سپس به منظور استخراج این اطالعات ابتدا یکایک تبریک ها و تسلیت های هر روزنامه جدا گانه ث

.:اطالعات به دست امده بر اساس ضوابط زیر مرتب شدند
تسلیت/تبریک:نوع خبر -1
افراد، شخصیت ها، سازمان ها و نهاد های گوینده تبریک و تسلیت-2
افراد شخصیت ها سازمان ها و نهاد های شنونده تبریک و تسلیت-3

.  در مرحله بعد، این اطالعات خام دسته بندی شدند



نتایج-3

مقایسه -3-1•
:  نتایج این بررسی نشان می دهد که •
نسبت1360و1358هایسالدرویژه،بهوانقالبشروعباتسلیتوتبریکهایپیاماوال•

.استیافتهکاهشمشخصیطوربهانقالبازپیشیعنی1356بهسال
کهنآبرعالوهنتیجهاین.استیافتهافزایشدیگرباررونداین1360ازپسهایسالازثانیا•

جمعیارتباطایلوسسایردربارهکهتحقیقاینازحاصلنتایجبااست،ارزشینظامتغییربیانگر
.داردهمسویینیزاستگرفتهصورت

بهشروعازپیش)1348سالازپیشتا(تسلیتهایپیامخالفبر)تبریکهایپیامفراوانیثالثا•
انقالبازشبیزماندرهاپیامگونهاینفراوانیازترپایین(توسعه،خواهانجدیدحکومتکار

.است



مقایسه پایگاه اجتماعی گویندگان تبریک و تسلیت-3-2•
گفتهکههاییتسلیتوهاتبریکفراوانیاساسبرتسلیتوتبریکگویندگان2و3جدوالدر•

هاشرکتجداول،اینهایدادهاساسبر.اندشدهمرتب(چپسمتستوناخریندرمندرج)اند
رسالاراتسلیتوتبریکهایپیامبیشسترین(207+433=629)افرادسپسو(202+673=875)

هایوهقروسایووزیرنخستجمهور،رییسمانندپایهبلندمقاماتکهصوتیدراندفکرده
زمانیهایحیطهدرکهشودمییادآوری.اندفرستادهتسلیتوتبریکپیامکمترقضاییهومقننه

.استهنشدارسالانقالبرهبرجانبازتسلیتییاتبریکپیامگونههیچشده،بررسی







مقایسه مقامی مخاطبان تبریک و تسلیت-3-3

:  نشان می دهند5و 4چنان که جداول •
ماندارفرواستاندارشهردار،ووزیرعامل،مدیرووزیرمعاوننظیرهامقاموهاسمتصاحباناوال•

.هستندتبریکهایپیاممخاطبانبیشترین...و
،1340السدراند،بودهعاملمدیرانومعاونانووزیرانهاآنمخاطبانکهتبریکهایپیامثانیا•

رسیدهورمذکهایسمتبهافراداینجدید،کابینهتشکیلباکههاییسال)1372و1362،1368
وافراداجتماعیپایگاهومقاممسئلهتدریجییافتنارزشبیانگرامراینواندیافتهافزایش(اند

.استاجتماعیارزشیبهآنشدنتبدیل



وسیلهزا(هاشرکتمانند)کندمیایجابمنافعشانکهافرادیاجتماعیهاینظامگونهایندر•
اداریفسادگسترشموجبسویکازامراینوکنندمیاستفادهاهدافشانبهرسیدنبرایتملق

ضعیفتسرانجامواجتماعینظامازمردذمنارضایتیافزایشدیگرسویازو(پارتیورشوه)
.شودمیجامعهتواناییوکارکرد

اعیاز نظام اجتممردم افزایش نارضایتی 







نهامقایسه گویندگان پیام های تبریک و تسلیت با مخاطبان آ-3-4

هایپیامگویندگانکمترینوبیشترین،3و2جداولاساسبرشدگفتهنیزپیشترکهطورهمان•
درمبادلهنظریهاساسبرکهاستانمویدنکتهاین.اندبودهمقاماتوهاشرکتترتیببهتبریک

وامتیازامیدیاانتظارت،تسلیوتبریکمخاطبانازکهافرادیتسلیتوتبریکپیامگویندگانبین
.استبسیاردارند،پاداش

شرکت ها-1
مقامات-2



خالصه و نتیجه گیری-2

ارزشییرتغمعرفودهندهنشانکیهان،روزنامهاولصفحهدرتسلیتوتبریکهایپیامروند•
.استاجتماعیهای

نآادامهکهاستهاآنبهنهادنارزشنوعیاول،صفحهدرمقامصاحبافراددادنقرارمخاطب•
مقاموراییگتجملهمچنین)نابرابرافزایشآنپیدرواجتماعیپایگاهومقامارزشافزایشبه

بینارزشیتفاوتواقعدرهافپایگاهازبرخیارزشرفتنباالزیرا.انجامدمیجامعهدر(پرستی
ارزشیپسرتومهندسوکمارزشگروهبان،یارفتگرمثالبرای)شودمیبیشترهاپایگاه

.(.یافتخواهندبیشتری

نوعی ارزش 
نهادن



.شوندمیرگجلوه«خوب»باالهایپایگاهو«بد»نظرافراددرپایینهایپایگاهدیگرعبارتبه•
دستایبرتالشبهراآنهاوکندمیناراضیخوداجتماعیپایگاهوموقعیتازراافرادامراین

عدادتبرایفقطاجتماعیارتقایاینکهجاآنازاما.داردمیواباالترهایپایگاهبهیابی
یاوجودموضعیتازومانندمیبهرهبیآنازافراداکثرنتیجهدراست،پذیرامکانمعدودی
میبرخود«نماییبیشتر»و«خودنمایی»پیدردروغینهایروشبایاکنندمینارضایتیاحساس

.آیند

ه تالش برای دست یابی ب
پایگاه های باالتر



شارزوگیرندمیخبرتحسینوتمجیدشنیدن(dose)میزاناینبهتدریجبهمقامصاحبافراد•
راندیگازبرترکهپندارندمیچنینوکنندمیبراوردهست،چهآنازبیشراخودواقعی
باودشمیموجبکند،میایجادفاصلهافرادسایروآنهابینکهاینضمنامراین.هستند

.کنندقبالاستبیشترمتملقافرادوتملقازدرمقابل،وگردندناخشنودانتقادترینکوچک

بت برتری نس
به دیگران




