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چکیده
تلویزیونی  برنامۀ  کالمی  ارتباطات  نشانه شناختی  تحلیل  حاضر  پژوهش  از  هدف 
«خوشا شیراز» بوده است. با استفاده از روش کیفی (اسنادی و تحلیل فیلم) و جمع آوری 
اطالعات مورد نیاز با استفاده از الگوی نشانه شناسی دو سوسور مبنی بر رابطه بین دال 
یافته های  شده است.  انجام  کالمی  ارتباطات  در  مفاهیم  از  ذهنی  برداشت  و  مدلول  و 
تلویزیونی  برنامه  کالمی  ارتباطات  در  مدلول  و  دال  رابطه  و  ذهنی  برداشت  پژوهش 
مهمانان  با  مجری  کالمی  ارتباطات  در  بر این اساس  می دهد.  نشان  را  خوشا شیراز 
عالقه  تاریخی،  خاطر  تعلق  تاریخی،  (دانش  هویت   -۱ مؤلفه های  به  بیشتر  برنامه، 
به سرزمین، آشنایی و تعلق خاطر با نمادها و اسطوره های ملی، اجتماعی)، ۲- نظم 
و  وحدت   -۳ مشترک)،  هنجارهای  به  تعهد  قانون گرایی،  یا  (قانون مندی  اجتماعی 
تحمل  تعاون،  مشترک (روحیه  ارزش های  مذاهب،  بین  همگرایی  یا  انسجام (تقریب 
و مدارا)، ۴- خرده فرهنگ ها (به رسمیت شناختن تمایزهای فرهنگی، زبانی، قومی و 
مذهبی)، ۵- روابط بین قومی (روابط اجتماعی؛ دوستی یا معاشرت یا خویشاوندی)، 
خدمات  و  کاالها   -۷ ورزش)،  زندگی،  (مهارت های  روانی  و  جسمی  بهداشت   -۶
فرهنگی (رسانه غیر مکتوب «تلویزیون و تلفن همراه»)، هنر (موسیقی، فیلم، نمایش 
و تئاتر) ۸- میراث فرهنگی و گردشگری (طبیعی، زیارتی، باستانی، علمی و فرهنگی)، 
۹- نیروی انسانی (رسانه غیر مکتوب و هنر)، ۱۰- خانواده (تربیتی و آموزشی (اهتمام 
و  مادری،  (نقش  عاطفی   -۱۱ جامعه پذیری))،  و  فنون  و  علوم  فراگیری  و  تحصیل  به 
نقش همسری مرد و زن برای یکدیگر، و تعلق خاطر و نقش حمایتی اعضای خانواده 
از یکدیگر)، توجه شده است. لذا پرداختن مجریان برنامه های تلوزیونی به مؤلفه های 

فوق پیشنهاد و توصیه می شود.
کلیدواژه ها: تحلیل کیفی، نشانه شناختی، ارتباطات، کالمی، تلویزیونی.
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مقدمه
رسانه ها فراگیرترین و موثرترین نهاد تولید، بازتولید و توزیع 
گاهی و شناخت  دانش و معرفت در مقایسه با سایر نهادهای آ
دارند،  اختیار  در  که  امکاناتی  با  که  هستند  جدید  جهان  در 
جا  به  مخاطبان  ذهنی  تصویر  شکل گیری  بر  عمده ای  تأثیر 
می گذارند. به طوری که گفته می شود، «افکار و مفاهیمی که 
واقعیت  مورد  خود را در  جامعه با آن ها دیدگاه های  اعضای 
رسانه ها  از  زیادی  حدود  تا  می دهند،  سازمان  اجتماعی 
همین  «به   .(۵۰  :۱۳۸۷ (مهدی زاده،  شده است»  دریافت 
دلیل نقش رسانه ها در ساحت فرهنگ و سیاست، بطور عام 
از  اخص،  بطور  قدرت  روابط  کشیدن  چالش  به  یا  حفظ  و 
می گیرند»  قرار  بررسی  مورد  پیوسته  که  است  موضوعاتی 

(بهمنی، ۱۳۹۵: ۹).
با  اجتماعی  گروه های  همه  رسانه ای،  بازنمایی های  در 
عینیت و بی طرفی به تصویر کشیده نمی شوند بلکه رسانه ها 
گروه هایی را به حاشیه می برند تا گفتمان مسلط به عنوان شکل 
می توانند  شود. «رسانه ها  بازتولید  و  ترویج  فرهنگی،  غالب 
با توجه به اهداف از پیش تعریف شده و با بهره گیری از فرایند 
گروه های  از  خاصی  تصویر  تصرف،  و  دخل  و  گزینشگری 
به  کلیشه ای  تصاویر  با  را  آن ها  و  دهند  ارائه  را  اجتماعی 
حذف  را  گروه هایی  فراتر،  گام  یک  در  یا  آورند  در  نمایش 

 .(Mahtani, 2001: 9) «کنند
از  رسانه ای  بازنمایی های  که  برنامه سازی  متون  از  یکی 
است،  تلویزیونی  مجموعه های  می گیرد،  صورت  آن  طریق 
سازوکارهای  و  روایت ها  از  بهره گیری  با  مجموعه ها  این 
درون  و  مفاهیم  از  برخی  حوادث،  در  مخاطب  درگیرسازی 
مایه های مورد نظر سیاست گذاران ارتباطی را به همراه معانی 
اخالقی، تبلیغاتی، الهام بخشی و تهییجی، به مخاطبان انتقال 
می دهند و از این رهگذر، به اهداف از پیش تعیین شده نایل 
فراگیرترین  عنوان  به  رسانه ای  زبان  ترتیب  این  به  می شوند. 
زبان ارتباطی در حوزۀ عمومی، همچون متنی در نظر گرفته 
دنبال معناسازی  مدلول ها، به  دال ها و  می شود که با ترکیب 
قراردادهای  و  رمزها  «استخراج  است.  معانی  انتقال  و 
ارتباط  برقراری  عالوه بر  می کند  کمک  متن  در  استفاده شده 
شود.  افشا  و  کشف  برساخته،  ویژه ای،  معنای  مخاطب،  با 
در واقع از طریق رویکرد نشانه شناسی پژوهشگر هم معنای 
صریح و هم معنای ضمنی متون را بررسی می کند» (بهمنی، 

 .(۱۰ :۱۳۹۵

و  پرحجم  ترین  از  یکی  می توان  را  رسانه ها  محتوای 
می تواند  که  دانست  داده هایی  مجموعه  دست یافتنی ترین 
زمان  مرور  به  و  بگوید  سخن  ما  با  جامعه  دربارۀ  بسیار 
درمی نوردد.  را  ملی  مرزهای  گاهی  و  شده  دست یافتنی تر 
این  از  منبع،  یک  عنوان  به  جمعی  رسانه های  «محتوای 
مزیت واضح برخوردار است که در مقابل کاوش گر واکنش 
ظاهر  شکل هایی  در  و  نمی رود  هم  بین  از  و  نمی دهد  نشان 
می شود که از سایر پدیده های فرهنگی ثبات بیشتری دارد. به 
همین دالیل محتوای رسانه برای مورخان، جامعه شناسان و 
مردم شناسان بسیار ارزشمند است» (مک کوایل، ۱۳۸۵، به 

نقل از مریم ابراهیمی منش، ۱۳۹۲: ۶). 
تلویزیونی  برنامه  در  شده،  یاد  مطالب  با توجه به 
خوشا شیراز، نوعی نظم معنایی نهفته شده است که درصدد 
کالمی  ارتباطات  چارچوب  در  خاص  مفاهیم  القای 
مجریان برنامه برمی آید. این مسئله وقتی دو چندان می شود 
ارائه  رسانه ای  قالب  این  دریچه  از  که  تصویری  بدانیم  که 
در  که  است  ایدئولوژیکی  نظام  ترویج دهندۀ  می شود، 
روزمره  زندگی  پدیده های  معانی  و  مخاطب  هویت  نهایت، 
او، از طریق آن بازتعریف و برساخته می شود. چنین کشفی 
حاصل نمی شود؛ مگر با اتخاذ رویکردی هدفمند و علمی. 
بررسی  راه های  از  یکی  گفتمانی،  نشانه شناسی  رویکرد 
ارتباطات  با توجه به  مستتر،  معانی  این گونه  استخراج  و 
پژوهشگر  اختیار  در  را  ابزاری  رویکرد  این  است؛  کالمی 
به  تلویزیونی،  گفت وگومحور  برنامه های  تا  می دهد  قرار 
قرار  علمی  واکاوی  و  بررسی  مورد  نشانه ای،  نظام  منزلۀ 
ـ مجموعه  عملی  نمونه  انتخاب  با  حاضر  پژوهش  گیرند. 
برنامه های تلویزیونی گفت وگومحور و تحلیل نشانه شناسی 
دارد  آن  بر  سعی  برنامه ـ  مهمانان  با  مجری  گفت وگوهای 
پرکاربردترین  از  یکی  عنوان  به  نشانه شناسی  روش  ضمن  تا 
ارتباطات  نشانه شناسی  رویکرد  روش های کیفی و تمرکز بر 
در  پیدا  نا  معانی  کشف  در  گفتمانی  نشانه شناسی  یا  کالمی 
گفت وگوها، به صورت کاربردی و عملی ساز و کار استفاده 
استفاده  کند.  تشریح  را  آن  اجرای  مراحل  و  روش  این  از 
محصوالت  در  روش  این  کاربرد  تبیین  و  رویکرد  این  از 
رسانه ای، باعث می شود، برنامه سازان برنامه های تلویزیونی 
با حساسیتی دوچندان، گام در عرصه تولید چنین برنامه هایی

بگذارند. 
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بیان مسئله
بکارگیری  با  که  می رود  شمار  به  روش هایی  از  نشانه شناسی 
برای  زیرین  الیه های  به  توجه  و  انتقادی  خوانش  آن، 
رسانه،  مخاطبان  و  سازان  برنامه  ارتباطی،  سیاست گذاران 
عیان می شود از آن جایی که این روش نظام مند است به مدد 
آن، از تحلیل های سلیقه ای و غیر علمی خوانش متن، فاصله 
پژوهش  و  تولید  حوزه[های]  بین  پیوند  و  می شود  گرفته 
مقوله های  سوسور  نظر  «طبق  می شود.  برقرار  رسانه  در 
و  واژه ها  بین  یک  به  یک  تناظری  در  را  جهان  واقعیات  زبان 
مدلولشان منعکس نمی کنند بلکه آن ها را برمی سازند و معنا، 
برساختۀ اجتماعی و تاریخی است. معنای هر شیء را گفتار 
مدلول،  با  دال  رابطه  و  می آورد  به وجود  اجتماعی  رفتار  و 
حاصل عرف های اجتماعی و عرفی است» (پاینده، ۱۳۸۵: 
این  بلکه  نیست  معنا  دارای  تنهایی  به  چیزی  هیچ   .(۲۵
روابط میان نشانه هاست که دارای اهمیت اساسی دارد. علم 
کارگیری  به  با  معنا  چگونه  که  می سازد  آشکار  نشانه شناسی 
نشانه ها به وجود می آید و منتقل می شود. در زندگی روزمره، 
برای درک معانی نیازی به علم نشانه شناسی نداریم، اما هر 
قدر وارد زبان های پیچیده تر می شویم، شناخت نشانه ها بهتر 
می تواند به کاربرد زبان برای ارسال و همچنین دریافت معنا 
ارتباط  چگونگی  می کوشد  نشانه شناسی  «علم  کند.  کمک 
انسان را از راه نشانه ها توضیح دهد و کاری را که به صورت 
گاه  خودآ به  می گیرد،  صورت  ارتباط  جریان  در  گاه  ناخودآ
(راودراد،  بخشد»  بهبود  خود،  از  را  انسان  شناخت  و  آورد 
۱۳۹۱: ۱۰۰). «سوسور نشانه شناسی را دانشی برای مطالعه 
کرده  تعریف  جامعه  چارچوب  در  نشانه ها  حیات  دربارۀ 
است؛ نشانه شناسان اجزای فرهنگ را واسازی می کنند تا از 
کنند»  معلوم  را  فرهنگی  معانی  برساخته شدن  نحوه  راه  این 
(پاینده، ۱۳۸۵: ۳۳). «نشانه شناسان به دنبال پاسخ به این 
پرسش اند که معناها چگونه ساخته می شوند و واقعیت چگونه 
بازنمایی می شود» (چندلر، ۱۳۸۷: ۲۱). «در واقع به ادعای 
برخی نشانه شناسان می توان هر چیزی را تحلیل معناشناسانه 
کرد؛ معناشناسی از نظر آنان، ملکه علوم تفسیری محسوب 
همه  معنای  آن،  کمک  به  که  کلیدی  شاه  یعنی  می شود، 
چیزهای ریز و درشت روشن می شود» (برگر، ۱۳۸۳: ۱۸). 
این  به  پاسخ  دنبال  به  پژوهش  این  در  نهایت،  در  و  بنابراین 
برنامه  مهمانان  با  مجری  گفت وگوهای  آیا  که  هستیم  سؤال 
تعیین شده  شاخص های  بر اساس  خوشاشیراز،  تلویزیونی 

از سوی دبیرخانه شورای انقالب فرهنگی (راهبری، ابعاد و 
مؤلفه های فرهنگی) انجام شده است؟ 

نشانه شناسی  روش  از  بهره گیری  تحقیق:  ضرورت  و  اهمیت 
تصویری،  دیداری-  رسانه های  با  مرتبط  مطالعات  برای 
که  رسانه  پژوهشگر  می خورد،  رقم  خاص  گونه ای  به 
نمی تواند  دارد،  رسانه ها  در  را  امور  بازنمایی  نحوه  دغدغه 
غفلت  آن هاست،  از  یکی  نشانه شناسی  که  رویکردهایی  از 
کند. «نشانه ها به کمک معانی ضمنی، امکان بازنمایی غیر 
مستقیم پیام را فراهم می کنند و از این طریق، سبب اثرگذاری 
می شوند»  مخاطبان  ذهن  بر  پیام  طوالنی تر  و  عمیق تر 
بصری  و  کالمی  شکل  به  تلویزیون   .(۱  :۱۳۹۳ (سلطانی، 
معنا تولید می کند و طیف گسترده ای از عالیم ترکیبی را در 
رمزها و قواعدی پیچیده به کار می برد. تلویزیون بر خالف 
کالم،  قبیل  از  معنادهندگانی  مورس،  رمز  یا  گفتاری  زبان 
حاالت  اشارات،  رنگ ها،  صوتی،  جلوه های  موسیقی، 
تنوع  و  می کند. «پیچیدگی  ارائه  همزمان  را  حرکات  و  چهره 
عالیم و رمزهای مورد استفاده در تلویزیون به این معناست 
و  تنی  چند  معنی  (به  سیمیک۱  پلی  شدت  به  رسانه  این  که 
چند سیمی در موسیقی) است یا به روی انواع برداشت ها و 
تفسیرها گشوده است، چراکه معنای هر سکانس تلویزیونی 
 :۱۳۸۴ کوئین،  (مک  است»  الیه  چند  و  معکوس  بالقوه 
در  مخاطب  نقش  بر  نیز  متالینوس  دیگر  سوی  از   .(۳۹۵
کید دارد. وی معتقد است «عواملی  فهم متون تلویزیونی تأ
گاهی کلی، دانش، تخصص، ارزش ها، اعتقادات  همچون آ
و انگیزه های مخاطب تلویزیون، درک او از جامعه، نهادها، 
درک  در  فرایندها...  از  وی  فهم  میزان  و  شناخت  و  رسانه ها 
(متالینوس،  است»  مؤثر  تلویزیون  برنامه های  از  بیننده  فرد 
۱۳۸۴: ۱۴۲). «در اینجا آنچه به کمک پژوهشگر می آید تا 
چنین نظام های پیچیده و ترکیب شده ای را رمزگشایی کند، 
رسانه ای  نقش  از  روش  این  است.  نشانه شناسی  رویکرد 
نشانه ها و نقشی که در بنا کردن حقایق در عالم خارج دارند 
افشاگری می کند و الیه ها و ساختار سازنده متن رسانه ای را 
که  است  رویکرد  این  با  می سازد.  آشکار  خود  مخاطب  بر 
قرار  کجا  در  معناها  یا  اطالعات  می کند  بررسی  پژوهشگر 
دارند؛ به تعبیر چندلر معنا برای ما ارسال نمی شود بلکه ما 
رمزگان  از  پیچیده ای  انفعال  و  فعل  طریق  از  فعاالنه  را  آن 
خلق  خبریم  بی  آن ها  از  معمول  بطور  که  قراردادهایی  یا 
می کنیم» (چندلر، ۱۳۸۷: ۳۸). با توجه به موارد مطرح شده 
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برنامه  کالمی  ارتباطات  نشانه شناختی  تحلیل  فوق،  در 
تلویزیونی گفت وگومحور خوشا شیراز به عنوان یک پژوهش 

رسانه ای ضرورت و الزم است. 
اهداف تحقیق: هدف کلی، منظور و مقصود نهایی پژوهش 
است که مستقیمًا از مسئله پژوهش مشتق می شود. «در واقع، 
تحقیق  موضوع  و  عنوان  همان  کلی،  هدف  اوقات  اغلب 
چه  پژوهش  می دارد  معلوم  کلی  هدف  ترتیب،  بدین  است. 
دارد»  را  چیزی  چه  تعیین  قصد  یا  و  می کند  دنبال  را  چیزی 
حاضر:  پژوهش  کلی  هدف   .(۲۹  :۱۳۹۴ (صفری شالی، 
با  خوشا شیراز  تلویزیونی  برنامه  کالمی  ارتباطات  بررسی 
ارتباطات  بررسی  فرعی،  اهداف  و  نشانه شناختی  رویکرد 
هویت  مؤلفه های  و  «ابعاد  استراتژیک  شاخص  با  کالمی 
و  «وحدت  اجتماعی»،  «نظم  انقالبی»،  و  دینی  ملی، 
انسجام»، «بهداشت جسمی و روانی»، خانواده و مؤلفه های 

کاالها و خدمات فرهنگی بوده اند. 

پیشینه داخلی
بازنمایی  عنوان  با  تحقیقی  در   (۱۳۹۶) ماکویی  سویل 
مؤلفه های فرهنگ مردم در مجموعه های تلویزیونی: مطالعه 
گفتاری  سنت های  نشانه شناسی  نشین،  پرده  سریال  موردی 
است  بوده  شرح  بدین  نتایج  و  داده اند  قرار  بررسی  مورد  را 
جنبۀ  هم  که  است  رفتاری  سنت های  فولکور،  از  بخشی  که 
توجه  مورد  همچنین  و  دارد  انسان شناسانه  هم  و  ادبیاتی 
تاریخ  ترکیب  می تواند  سنت  این  است.  فرهنگی  مطالعات 
واحد  یک  یا  قومی  گروه  یک  فرهنگی  تاریخ  و  شخصی 
کوچک اجتماعی را نمایش دهد. بنابراین سنت های گفتاری 
گذشته،  و  هستند  فهم  برای  جامعه  یک  ابزارهای  و  شیوه ها 
حال و آینده آن را نشان می دهند. همچنین می توانند روایتگر 
تاریخ فرهنگی یک ملت باشند و قالب تفکر آنان را در یک 
دورۀ زمانی مشخص نمایند و گاه پیوستاری هویتی و تکوین 

فرهنگی را به تصویر بکشند.
خلعتبری لیماکی (۱۳۹۶) مقاله ای با عنوان مروری بر 
آثار سینمایی علی حاتمی، فولکور و سینما انجام داده است. 
را  حاتمی  مرحوم  سینمایی  فیلم های  تمام  مقاله  این  در  وی 
است  معتقد  و  داده  قرار  بررسی  مورد  مردم  فرهنگ  منظر  از 
مردم  فرهنگ  المان های  از  آثارش  اغلب  در  حاتمی  مرحوم 
گذشته  نوستالژیک  سبک  و  فضا  با  را  مخاطب  و  برده  بهره 
بازنمایی  آثارش  اصلی  شخصیت های  است.  کرده  همراه 

یک ایرانی تمام عیار و مبادی به آداب و سنت های ایرانی در 
کید بر هویت ایرانی هستند. در این فیلم ها،  گفتار و رفتار و تأ
نقاشی، موسیقی، خوشنویسی، و حتی خوراک و پوشاک به 
شکلی کامًال ایرانی ارائه می شوند و در طول روایت داستان 
بارها به اصالت و هویت ایرانی اشاره می شود. شیوه داستان 
گویی و روایت نیز در ترکیبی از بازنمایی عناصر فولکوریت 
می کند.  ایجاد  مخاطب  برای  فراوانی  جذابیت های  درام  و 
ویژگی فولکوریت دیگر برخی فیلم های حاتمی، استفاده از 
روایت  جذابیت  به  که  است  خوانی  حکایت  و  نقالی  سبک 
در  می کند.  کمک  اثر  معناداری  و  فضا  انسجام  داستان، 
اصلی  ماجراهای  کنار  در  فرعی  داستانک های  سبک،  این 
بیشتری  جذابیت  و  شخصیت ها  با  قصه  تا  می شوند  روایت 
ضرب  از  استفاده  همچنین،  می شود.  ارائه  مخاطب  برای 
زبانزدها  و  کالم ها  تکیه  فولکوریت،  تصنیف های  المثل ها، 
از ویژگی های این آثار است که به شکلی هنرمندانه و رعایت 
شده است  مختلف  پالن های  در  گنجانده  ظرایف  و  دقایق 

(به نقل از: ماکویی، ۱۳۹۶). 
عنوان  با  مقاله ای   (۱۳۹۳) بیچرانلو  و  محمدی مهر 
تحسین شده  ایرانی  فیلم های  در  ایران  فرهنگ  بازنمایی 
که  آمده  در  نگارش  به  توس  بین المللی  جشنواره های  در 
مؤلفه های  داستانی،  فیلم  بیست  بررسی  با  نویسندگان 
فرهنگ مردم را تحلیل کرده اند. زبان فارسی، آداب و رسوم 
معماری  اسطوره ای،  شخصیت های  و  ادبیان  ملی،  اعیاد  و 
ادیان  سایر  و  اسالم  دین  و  قومی  و  فرهنگی  تنوع  هنر،  و 
ازجمله مؤلفه هایی هستند که در این فیلم ها بررسی شده اند 

(محمدی مهر و دیگران، ۱۳۹۳).
نشانه شناسی  عنوان  تحت  مقاله ای   (۱۳۸۵) قائمی نیا 
شرح  بدین  آن  نتایج  که  است  داده  انجام  زبان  فلسفه  و 
است. نشانه شناسی از دانش هایی است که تأثیر فراوانی در 
مطالعات زبانی و زبان شناسی داشته است. نگارنده در این 
مقاله به بیان نشانه شناسی و مباحث و شاخه های آن پرداخته 
و ارتباط آن با زبان شناسی را نشان داده است. از این گذشته، 
زبانشناختی  مباحث  و  دانش  این  میان  تطبیقی  مباحثی  به 
مسلمانان نیز اشاره کرده است. در نشانه شناسی گرایش های 
بسیاری در کار است و مهم ترین آنها نشانه شناسی تفسیری 
اکو است؛ چراکه تالش می کند نتایج شاخه ها و گرایش های 
دست  جامع  تفسیری  نظریۀ  به  و  بیامیزد  هم  در  را  گوناگون 

بیابد. 
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بررسی  عنوان  تحت  پژوهشی   (۱۳۹۲) صالح بلوردی 
نحوۀ برقراری ارتباط تصویری و کالمی توسط گفته پرداز یا 
تلویزیونی  آگهی های  نشانه ـ معناشناختی  (مطالعه  گوینده 
این  یافته های  است.  داده  انجام  آموزشی)  و  فرهنگی  امور 
مطالعه بدین شرح است که ابزارهای مورد استفاده در نشانه 
شوند.  پیاده  متفاوتی  مضامین  بر  می توانند  معناشناسی   –
در  ارتباط  برقراری  چگونگی  بررسی  مقاله  این  در  هدف 
ارتباطی  وسیلۀ  نوعی  تبلیغات  است.  تلویزیونی  تبلیغات 
ارتباطی،  مدل های  آخرین  طبق  آن  در  که  شود  مس  تلقی 
پیامی  است  قادر  فرستنده  کالم،  و  تصاویر  همزمان  وجود 
اینکه  حسب  بر  بفرستد.  خود  کنندۀ  دریافت  برای  پیچیده 
گفته پرداز به چه شکل پدیدار می شود و چه گفته ای را برای 
ارتباط با مخاطبش انتخاب می کند. ساختار پیام می تواند به 
شکل های گوناگون به نمایش در آید. بر همین اساس چهار 
کارکرد  هریک  که  می شود  ساخته  گفتمان  متفاوت  شکل 

گفتمانی خود را دارند. 
پورقانی فراهانی (۱۳۹۳) مقاله ای با عنوان نشانه شناسی 
و روایت شناسی ارتباطات کالمی و غیر کالمی اخبار شبکه 
این  هدف  مهم ترین  است.  داده  انجام  را  بی بی سی فارسی 
در  کالمی  غیر  و  کالمی  ارتباطات  نقش  بررسی  پژوهش، 
بی بی سی فارسی  شبکه  مانند  رسانه ای  ایدئولوژی  انتقال 
و  مالحظات  با  همگام  حد  چه  تا  هدف  این  اینکه  است. 
است.  بوده  رسانه  این  ایرانی  مخاطب  فرهنگی  ویژگی های 
نشانه شناختی  بررسی  کیفی،  روش  طریق  از  مطالعه  این 
این  در  است.  گرفته  قرار  بررسی  مورد  روایت شناختی  و 
تلویزیونی  شبکه  گزارش های  از  خبر   ۶۰ تعداد  پژوهش 
بی بی سی در بازۀ زمانی دو ماهۀ بهمن و اسفند ۱۳۸۹ انجام 
کالمی  غیر  ارتباطات  که  می دهد  نشان  نتایج  است.  گرفته 
(ویژگی های زبان بدن، لباس و مو، تصاویر) در انتقال پیام، 
با توجه به  فرایند  این  و  می کند  همراهی  را  کالمی  ارتباط 
ویژگی های فرهنگی مخاطبان صورت می گیرد؛ داستان های 
خبری اغلب چند روایتی هستند و پایان آن ها بین دو نتیجه 

تلخ در نوسان است. 

پیشینه های خارجی
رسانه های  تحلیل  با   (۱۳۹۰) خالق پناه  از  نقل  به  گاالگر 
جنوب  و  کمونیستی  شرق  شده،  صنعتی  غرب  کشورهای 
رسانه ها،  در  زنان  که  می رسد  نتیجه  این  به  در حال توسعه 

بازنمایی  فرودستانه  صورت  به  محتوا  در  هم  و  تولید  در  هم 
می شوند. در رابطه با شوهر، پدر، پسر و رئیس شان و یا یک 
مرد دیگر تعریف می شوند و به عنوان افراد کنش پذیر، مردد، 

وابسته و... نمایش داده می شوند (خالق پناه، ۱۳۹۰: ۳۵). 
هزار  چهار  که  پژوهشی  در   (۲۰۰۷) دی  و  گوپتا  سن 
آگهی تبلیغاتی منتشر شده در نشریات ادواری بنگالی را در 
چهار دورۀ زمانی ۱۹۹۱ تا ۱۹۹۲، ۱۹۷۱ تا ۱۹۷۲، ۱۹۴۷ 
انجام  نشانه شناسی  روش  با   ۲۰۰۵ تا   ۲۰۰۴ و   ،۱۹۴۸ تا 
داده اند تا مشخص کنند که آیا جاذبه های آگهی های تبلیغاتی 
مربوط به ارزش های فرهنگی در طول این سال ها تغییر کرده 
بانکداری  و  پوشاک،  آرایشی،  لوازم  جواهرات،  نه؟  یا  است 
چهار دسته از کاالها و خدماتی بودند که مورد مطالعه قرار 

گرفتند (سروری زرگر، ۱۳۸۸). 

چارچوب مفهومی تحقیق
در این پژوهش از دیدگاههای مختلف جهت مطالعه موضوع 
نشانه شناسی  الگوی  در  شده است.  استفاده  بررسی  مورد 
مفاهیم  از  ذهنی  برداشت  و  مدلول  و  دال  بین  رابطه  سوسور 
در ارتباطات کالمی، در الگوی نشانه شناسی پیرس الگوی 
سه وجهی؛ نمود، تفسیر و موضوع، در دیدگاه بارت رمزگان 
مختلف معناشناسانه، هرمنوتیکی، نمادین، کنشی و ارجاعی 
متحرک،  تصاویر  تفسیر  فیسک  نشانه شناختی  الگوی  در  و 
سطوح رمزگان اجتماعی کالمی و غیر کالمی، رمزگان فنی 
روالن  بنیادینی  تفاوت  ایدئولوژیک،  رمزگان  (بازنمایی)، 
بنا بر این  گرفته اند.  قرار  تفسیر  مورد  متن)  تا  اثر  (از  بارت 
برای  پژوهش  این  در  فوق،  دیدگاه های  مطالعه  با توجه به 
دو سوسور  نشانه شناسی  الگوی  از  اطالعات  جمع آوری 
مفاهیم  از  ذهنی  برداشت  و  مدلول  و  دال  رابطه بین  مبنی بر 

در ارتباطات کالمی استفاده شده است. 

روش شناسی پژوهش
روش نشانه شناسی سوسور: برجسته ترین پژوهشی که در حوزۀ 
نشانه شناسی  و  نشانه  روی  خاص  صورت  به  و  دانشگاهی 
انجام گرفته، متعلق به دو سوسور است. وی در سال ۱۹۱۰ 
متصور  را  علمی  می توان  می کند:  یاد  چنین  نشانه شناسی  از 
شد که موضوعش تکامل نشانه ها در زندگی اجتماعی است. 
این علم بخشی از روانشناسی اجتماعی و از این رو شاخه ای 
 semiology از روان شناسی عمومی خواهد بود که ما آن را



فصلنامۀ رهپویۀ ارتباطات و فرهنگ، دورۀ اول، شمارۀ چهارم، تابستان ۲۶۱۴۰۱

می خوانیم. نشانه شناسی معلوم خواهد کرد که نشانه ها از چه 
کدام اند.  آن ها  بر  حاکم  قوانین  و  می شوند  ساخته  چیزهایی 
به دیگر سخن، سوسور نشانه شناسی را دانشی برای مطالعه 
کرده  تعریف  جامعه  چارچوب  در  نشانه ها  حیات  دربارۀ 
است. نشانه شناسان اجزای فرهنگ را واسازی می کنند تا از 
این راه نحوه برساخته شدن معانی فرهنگی را معلوم کنند. به 
نظر سوسور، معنای یک نشانه معین برای کسانی که با استفاده 
از آن می خواهند با کسی ارتباط برقرار کنند، به تنهایی معین 
نیست، بلکه از طریق جایگاهی که به هنگام سخن گفتن در 
نظام زبان شناختی می یابد، تعیین می شود (اجاللی، ۱۳۹۱: 
۱۷۷). چنین نظری را سوسور با طرح مفهوم النگ و پارول 
می دهد  پارول  به  ثانویه  جایگاهی  سوسور  می کند؛  تشریح 
یا  فراگویی  حد  در  است  چیزی  پارول  وی  نظر  از  چراکه 
تولید آوا که امری بین فردی است؛ در حالی که النگ، نظام 
زیرساختی زبان است که در جوهر خود اجتماعی و مستقل 

از فرد است (علینقلی پور، ۱۳۸۶: ۱۳۰).
دال به معنای تصور صوتی یا مکتوب و مدلول مفهومی 
وجه،  دو  این  سوسور،  نظر  از  می کند.  آن  بر  دال  که  است 
ارتباط  و  می آورند  به وجود  را  نشانه  یکدیگر،  با  ترکیب  در 
کالمی، مستلزم انتقال مفاهیم ذهنی به واسطه نشانه هاست. 
طبیعی  غیر  و  علت  بدون  و  اختیاری  مدلول  و  دال  رابطه 
میان  یا  مفهوم  و  لغت  میان  منطقی  ارتباط  هیچ گونه  است. 
دال و مدلول وجود ندارد، نکته ای که دریافت معنا در متون 
هستند  دال ها  این  واقع  در  می سازد.  معماگونه  و  جالب  را 
پی  مدلول  به  که  آن هاست  روی  از  و  می آفرینند  معنا  که 
نیستند  نمایان  همیشه  متون  و  نشانه ها  در  معانی  می بریم. 
نکته  سوسور  همچنین  کرد.  جست وجو  را  آن ها  باید  بلکه 
بدیعی در خصوص رویکرد خود مطرح می سازد؛ به عقیده 
سوسور در نظام زبان، هیچ نشانه ای قائم به ذات خود معنی 
تقابلی  و  سلبی  افتراق  بر  به خصوص  سوسور  کید  تأ ندارد؛ 
بین نشانه هاست. وی معتقد است مفاهیم به طور ایجابی و 
با توجه به محتوایشان تعیین نمی شوند بلکه به طور سلبی و 
در تقابل با دیگر اجزای نظام، تشخص می یابند. دقیق ترین 
ویژگی آن ها این است که چیزی هستند که بقیه نیستند. برای 
مثال، غنی معنا ندارد مگر آنکه فقیری در کار باشد. مفاهیم 
صرفا متمایز کننده هستند آن هم نه بر اساس محتوای مثبت 
نظام  اجزای  سایر  با  تقابلی شان  رابطه  طریق  از  بلکه  خود، 
است که تعریف می شوند. این محتوا نیست که معنا را تعیین 

می کند بلکه روابط درون یک نظام چنین می کند. دقیق ترین 
مفاهیم  در  که  است  چیزی  وجود  مفاهیم،  این  مشخصه 
 ،«۱۳۸۵» پاینده   ،«۱۳۸۷» (سجودی  ندارد  وجود  دیگر 
برگر «۱۳۸۳»، چندلر «۱۳۸۷»، به نقل از، بهمنی، ۱۳۹۵: 

.(۲۴-۲۵
شود،  تشریح  باید  سوسور  الگوی  در  که  مفاهیمی  از 
تمایز بین النگ و پارول است. سوسور این دو را چنین شرح 
می دهد؛ النگ نظامی از قواعد و قراردادهاست که از پیش، 
موجود و مستقل از افراد است. پارول استفاده از النگ در هر 
مورد خاص است (چندلر، ۱۳۸۷: ۳۵). تحلیل همنشینی 
مورد  سوسور  الگوی  در  نیز  متن  در  (متداعی)  جانشینی  و 
شیوه های  واقع،  در  همنشینی  تحلیل های  است؛  توجه 
متفاوتی هستند که عناصر یک متن را به هم پیوند می دهند 
و اهمیت روابط جز به کل را برجسته می کنند. کالر در این 
میان  موجود  روابط  همنشینی،  رابطه  «در  می گوید:  زمینه 
باالتر  سطح  واحدهای  تشکیل  برای  می توانند  که  عناصری 
کنار هم قرار گیرند ایجاد می شود. به دیگر سخن، همنشینی 
زنجیره ای از چیزها در درون یک متن است، به طوری که با 
نگاه کردن به آن متن، به سبب وجود سلسله ای از رویدادها، 
به  متنی  انسجام  می شود،  ساخته  خاص  روایت  نوعی 
می شود.  حاصل  متن  درون  عناصر  پیوند  و  می دهد  دست 
همنشینی  تحلیل محور  تلویزیونی  و  سینمایی  فیلم های  در 
مستلزم آن است که مشخص شود کدام فریم، پالن، صحنه 
سکانس ها  و  صحنه ها  پالن ها،  فرم ها،  سایر  به  سکانس  و 

مربوط می شود» (دلیر، ۱۳۸۵: ۵۱). 
نشانه ای  و  است  حاضر  نشانه ای  جانشینی،  تحلیل  در 
معنای  بلکه  نیست  خود  نقش  در  معنا  حضور  غایب. 
کالر  می کند.  کسب  است،  غایب  آنچه  طریق  از  را  خود 
که  عناصری  میان  روابط  یعنی  جانشینی  رابطه  می افزاید 
تولید  برای  دلیل،  همین  به  و  می گیرند  قرار  یکدیگر  جای 
جانشینی،  تحلیل  در  هستند.  یکدیگر  با  تباین  در  معنی 
نهفته  تقابل های  پنهان  الگوی  جست وجوی  در  پژوهشگر 
سینمایی  متون  در  است.  هستند،  معنا  سازندۀ  که  متن،  در 
و تلویزیونی محور جانشینی نه تنها به جانشین شدن یک نما 
بر نمای دیگر اشاره دارد، بلکه به صورت تغییر پالن، کات، 
فید این نیز می تواند حاصل شود. هر چند که در این زمینه 
اختالف نظرهایی هم وجود دارد، کریستین متز و ژان میتری 
به غنا و پرباری روابط همنشینی که در فیلم امکان پذیر است 
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و برعکس، فقر و قلت روابط جانشینی معتقد هستند. البته 
ژان میتری از این نیز فراتر می رود زیرا به اعتقاد او فیلم اصوًال 
فاقد روابط جانشینی است. به این ترتیب، تحلیل همنشینی 
معنای  جانشینی،  تحلیل  و  آن  ظاهری  معنای  متن،  هر 
پوشیده و نهفته آن را نشان می دهد. آنچه در تحلیل جانشینی 
مورد توجه است، نه عمل شخصیت ها بلکه نیات و منظور 
در حالی که   .(۴۲  :۱۳۸۷ (آسابگر،  است  عمل  از  آن ها 
واژه ها)  مثال  (برای  گفتار  اجزای  رابطه  همنشینی،  محور 
جانشینی  محور  می کند.  مشخص  یکدیگر  با  توالی  در  را 
هریک  جای  به  می توان  که  است  بدیلی  انتخاب های  مبین 
از اجزای یک زنجیره گفتار به کار برد (پاینده، ۱۳۸۵: ۲۹). 
مثال معروفی که در متون نشانه شناسی برای فهم تحلیل 
همنشینی و جانشینی از آن یاد می شود، ترکیبات غذایی در 
یک  چای  پنیر،  نان،  که  معنی  این  به  است؛  صبحانه  وعده 
چای  و  پنیر  نان،  همنشین شدن  از  که  است  غذایی  وعده 
با  می تواند  غذایی  وعده  این  آنکه  حال  می شود؛  حاصل 
غذایی  وعده  همچنین  و  چای  مربا،  کره،  نان،  غذایی  وعده 
 .(۳۷  :۱۳۹۵ (بهمنی،  شود  جایگزین  چای  نان،  حلیم، 
است  دوگانه هایی  ازجمله  نیز  درزمانی  و  همزمانی  تحلیل 
ایستا  زبان شناسی  بین  سوسور  می کند؛  مطرح  سوسور  که 
(همزمانی) و پویا (در زمانی) تمایز قایل است. آسابگر این 
دو مفهوم را این گونه شرح می دهد که محور همزمانی، رابطه 
روی  بر  اما  می دهد  نشان  را  زمان  یک  در  موجود  چیزهای 
محور توالی ها، فقط یک چیز را در یک زمان می توان بررسی 

کرد (دلیر، ۱۳۸۵: ۵۴).
در این پژوهش از روش نشانه شناختی برای جمع آوری 
کیفی  پژوهش  مفهوم  شده است.  استفاده  اطالعات 
می گیرد.  در بر  را  پژوهشی  روش های  از  گسترده ای  طیف 
به  می تواند  که  می دهد  ارائه  را  تعریفی  اریکسون۲ (۱۹۸۶) 
ویژگی  چهار  او  کند.  کمک  کیفی  پژوهش  فرایند  بهتر  فهم 
۱. مشارکت  برمی شمارد:  کیفی  پژوهش  برای  را  مشخص 
آنچه  دقیق  ۲. ضبط  پژوهش  میدان  در  درازمدت  و  عمیق 
میدانی  یادداشت های  طریق  از  می گذرد  مذکور  محیط  در 
میدانی  داده های  ۳. تحلیل  هستند.  شواهد  دیگر  انواع  یا 
مفصل  توصیف های  قالب  در  نتیجه گیری ها  ۴. گزارش 
 :۱۳۸۹ امامی،  (سید  نظرها  اظهار  و  قول ها  نقل  انواع  و 
۱۶۰). پژوهش حاضر به روش توصیفی تفسیری انجام شد 
است. نمونه های حاضر در این پژوهش به صورت اسنادی 

 ۱۳۹۶ زمستان  فصل  در  خوشا شیراز  تلویزیونی  (مجموعه 
از شبکۀ استانی سیمای مرکز فارس) جمع آوری شده است. 

مفاهیم
زبان  در  که  است  اصطالحی  نشانه شناسی  نشانه شناسی: 
معنای  هم  اما  مختلف  اصطالح  دو  معادل  عنوان  به  فارسی 
 (semiology) غیر فارسی به کار می رود. از نشانه شناسی هم
دو سوسور۳  فردیناند  سوئیسی  زبان شناس  که  می شود  مراد 
semio که برای اشاره به نظریه فیلسوف  cs باب کرد و هم
آمریکایی چارلز ساندرز پیرس۴ به کار می رود. نشانه شناسی 
از پزشکی قدیم به جا مانده است. در آن هنگام که پیرس و 
اصلی ترین  گرفتند  وام  پزشکی  از  را  نشانه شناسی  سوسور، 
بیماری ها  نشانه شناسی  هنگام،  آن  در  بیماری  تشخیص 
بود. این روند از گذشته تا به امروز ادامه یافته است و حتی 
اکنون نیز به هر پزشکی آموزش داده می شود که توسط معاینه 
و  رسانه ای  کشش  سوسور،  کند.  پیدا  را  بیماری  نشانه های 
رهگذر،  این  از  و  می کرد  تحلیل  نشانه ها  پایه  بر  را  ارتباطی 
بافت فرهنگ را مد نظر قرار داد. برعکی دغده اصلی پیرس 
گسترش  و  رشد  او  نظر  به  می زد.  دور  معرفت  اطراف  در 
حایز  نقشی  معرفت  تحصیل  و  فهم  در  زبانی  نظام های 
توصیف  با  بیشتر  پیرس  نشانه شناسی  می کند.  ایفا  اهمیت 
نشانه شناسی  او،  نظر  از  دارد.  کار  سرو  فرهنگ  و  داللت ها 
فرهنگی  تحلیل  از  گونه ای  گسترش  و  رشد  اساس  و  زمینه 
را فراهم می سازد. سوسور معنا را حاصل فرایندی از ترکیب 
منعکس  را  پیشینی  واقعیتی  زبان  می داند.  واژگان  انتخاب  و 
می بخشد  سامان  را  واقعیت  به  ما  دسترسی  بلکه  نمی کند 

(خالق پناه، ۱۳۹۰: ۵۹-۶۱). 
از  پخش شده  محتوای  به  تلویزیونی  برنامه  تلویزیونی:  برنامه 
طریق تلویزیون گفته می شود. این محتوای کلی می تواند تنها 
در یک برنامه ارائه شود و پایان یابد یا به صورت مجموعه ای 

 .(URL 1) از برنامه ها از تلویزیون پخش شود
شامل  که  کالمی  رمزهای  کالمی:  کالمی ـ رمزگان  ارتباطات 
بعد  دو  دارای  می شود  آن ها  بیان  لحن  و  نحوه  و  دیالوگ ها 
کلمات  معنای  بر  که  عروضی  رمزهای  است:  شرح  بدین 
استفاده شده تأثیر می گذارند. زیر و بمی و تکیه صدا در اینجا 
است»  باز  یکشنبه  روز  «مغازه ها  جمله  عمده اند.  رمزهای 
یک  خبر،  یک  به صورت  صدا،  کردن  بم  و  زیر  با  می تواند 
که  فرازبانی  رمزهای  بنماید.  ناباورانه  عبارت  یک  یا  سؤال 
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تپق  لهجه،  بلندی،  لحن،  می دهند.  اطالع  گوینده  دربارۀ 
زدن، تندی و کندی حرف زدن و... همه از حال، شخصیت، 
به  گوینده  نگاه  طرز  اجتماعی،  پایگاه  و  موقعیت  طبقه، 
موارد  از  بسیاری  در  صدا  لحن  می دهند.  خبر  و...  شنونده 
گفت وگو  طرفین  اجتماعی  پایگاه  و  رابطه  نوع  نشان دهندۀ 
است. یک کودک را به شیوه ای متفاوت با یک بزرگسال صدا 
کسی  ترتیب  همین  به  و  زن  یک  با  متفاوت  را  مرد  می زنیم. 
با  متفاوت  ماست  از  پایین تری  اجتماعی  مقام  دارای  که  را 
قرار  خطاب  مورد  دارد  باالتری  اجتماعی  موقعیت  که  کسی 

می دهیم (خالق پناه، ۱۳۹۰: ۱۰۰).
ساختار: چگونگی استقرار و ارتباط عوامل و عناصر دیداری و 
شنیداری تشکیل دهندۀ هر برنامه، ساختار آن برنامه است۵. 
یا  یک  سوی  از  که  فعالیتی  پالتو  وله۷:  و  اجرا  یا  پالتو۶ 
چند مجری به منظور ایجاد پیوند میان قطعات مختلف یک 
می شود  انجام  و...  اطالعات  ارائه  برنامه،  تلطیف  برنامه، 
کوتاهی  برنامه  قطعه  وله   .(۱۸۶  :۱۳۸۷ مهر،  (محمدی 
آن  مختلف  آیتم های  میان  برنامه،  مضمون  با توجه به  که 
بعدی  آیتم  معرف  حال  عین  در  و  می کند  برقرار  ارتباط 
فرهنگ  در   .(۲۰۷  :۱۳۸۷ مهر،  (محمدی  هست  هم 
کسفورد معادل«وله» واژۀ Interlued آمده است به معنای  آ
فیلم  یا  نمایش  یک  قسمتهای  که  اندکی  زمان  و  پرده  میان 
وقفه،  میان  در  که  قسمتی  به  همچنین  می کند.  جدا  هم  از 
بیان  به  است.  تبلیغ  و  فیلم  موزیک،  شامل  و  می شود  ارائه 
می شود  گفته  تصویری  افکتهای  از  مجموعه ای  به  وله  دیگر 
اهدافی  سبب  به  تلویزیونی  برنامه های  برخی  بین  ما  که 
مستقل،  وله های  به  را  می توان  وله ها  می شود.  پخش  خاص 
شامل  وله های مکمل،  اعالمی،  وله  برنامه یا  وله های اعالم 
یا  همزمان  وله های  و  میان برنامه  وله های  مقدماتی،  وله های 
مستقل  صورت  به  مستقل:  وله  کرد.  زیرنویس، تقسیم بندی 
از سایر برنامه ها و با اهدافی در جهت اهداف شبکه پخش 
ایجاد  سبب  یه  مستقل  وله های  می شوند.  طراحی  کننده 
منطبق  و  خاص  زمینه ای  در  دادن  گاهی  آ تبلیغ،  شناخت، 
اعالم  وله  می شوند.  اجرا  و  طراحی  شبکه  آن  اهداف  با 
معرفی  هدف  با  برنامه  اعالم  وله های  اعالمی:  وله  یا  برنامه 
عملکردهای کلی و دقیق برنامه های تولید شده یا تنظیم شده 
طراحی می شوند و بیشتر رسالت اطالع رسانی در زمینه روند 

و پخش دقیق زمان برنامه های را بر عهده دارند. 
وله های مکمل: به گروه هایی اطالق می شود که همزمان 

شامل  و  می شوند  پخش  برنامه  بین  در  یا  و  قبل  یا  برنامه  با 
الف:  هستند.  همزمان  و  برنامه  میان  مقدماتی،  وله های 
برنامه  شروع  از  قبل  مقدماتی  وله های  مقدماتی،  وله های 
اعم از خبر و سریال به عنوان فراخوان به کار می روند و برای 
آماده سازی ذهن بیننده هستند. این وله ها قبل از شروع فیلم 
وله های  برنامه،  میان  وله های  ب:  می آیند.  خبر  و  سینمایی 
میان برنامه خاص برنامه ای نیستند، اما بیشتر در برنامه های 
ترکیبی کاربرد دارند. در حین پخش برنامه هایی مانند میزگرد، 
ایجاد  استراحت،  تنوع،  ایجاد  برای  گوناگون  گفت وگوهای 
برنامه  محتوای  جمع بندی  و  شنیدن  و  دیدن  حین  در  تمرکز 
زیرنویس،  یا  همزمان  وله های  ج:  می شود.  استفاده  وله  از 
به  می روند.  کار  به  زیرنویس  صورت  به  همزمان  وله های 
هنگام پخش اکثر برنامه ها این وله به شکل افقی، اطالعات 
اطالعات  این  می کند.  منتقل  بیننده  به  را  الزم  و  نظر  مورد 
زمان  (میزان  زمان بندی  شامل  و  نیست  برنامه  آن  به  مربوط 
برنامه، نام برنامه و میزان زمان باقی مانده) اعالم برنامه بعدی، 

.(URL 2) اطالعیه های مهم، برخی اخبار مهم و... است

تعریف عملیاتی
مبتنی بر  نشانه شناسی  پژوهش،  این  در  اینکه  با توجه به 
تا  شده  آن  بر  سعی  است،  کید  تأ مورد  کالمی  ارتباطات 
تلویزیونی  برنامه  مجری  کالمی  ارتباطات  بر  حاکم  بیانات 
نشانه شناسی  قالب  در   ۱۳۹۶ زمستان  در  خوشا شیراز 
کالمی تفسیر شود. تفسیر کالمی در این پژوهش بر اساس 
دبیرخانه  در  مربوطه  کارگروه  در  تدوین شده  شاخص های 
صورت  مدلول  عنوان  به  فرهنگی  انقالب  عالی  شورای 
کالمی  ارتباطات  ۱. بررسی  شده است.  انجام  شرح  بدین 
ملی،  هویت  مؤلفه های  و  ابعاد  استراتژیک،  شاخص  با 
شاخص  با  کالمی  ارتباطات  انقالبی؛ ۲. بررسی  و  دینی 
اجتماعی؛ ۳. بررسی  نظم  مؤلفه های  و  ابعاد  استراتژیک، 
ارتباطات کالمی با شاخص استراتژیک، ابعاد و مؤلفه های 
شاخص  با  کالمی  ارتباطات  انسجام؛ ۴. بررسی  و  وحدت 
و  جسمی  بهداشت  مؤلفه های  و  ابعاد  استراتژیک، 
روانی؛ ۵. بررسی ارتباطات کالمی با شاخص استراتژیک، 
با  کالمی  ارتباطات  خانواده؛ ۶. بررسی  مؤلفه های  و  ابعاد 
خدمات  و  کاالها  مؤلفه های  و  ابعاد  استراتژیک،  شاخص 

فرهنگی.
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جدول ۱. شاخص استراتژیک، ابعاد و مؤلفه های هویت ملی (دال و مدلول) 
 (مدلول یا برداشت ذهنی و مفهومی): شاخص عملیاتی (مؤلفه)  (دال): شاخص هدف (بعد) 

ــ عالقه مندی به آثار ادبیات فارسی زبان و ادبیات فارسی ــ عالقه و افتخار به خط و زبان فارسی    

ــ دانش تاریخی (آگاهی از حوادث و شخصیت های تاریخی) تاریخ ــ آشنایی با حکما و دانشمندان ایران   
ــ تعلق خاطر تاریخی (احساس و عاطفه مثبت و منفی نسبت به حوادث و شخصیت های تاریخی) 

ــ تمایل به دفاع از میهن در برابر تجاوز بیگانگانسرزمین ــ عالقه و افتخار به مرز و بوم ایران (محدوده جغرافیایی)   
ــ ترجیح منافع ملی بر منافع قومی ــ عالقه به پرچم و سرود    

فرهنگ و میراث فرهنگی
ــ آشنایی با نمادها و اسطوره های ملی ــ آشنایی با میراث فرهنگی     

ــ آشنایی با فرهنگ و روش زندگی ایرانی ــ تعلق خاطر به نمادها و اسطوره های ملی   
ــ تلقی از نقش تاریخی و رسالت جهانی ایران ــ احساس تعلق به فرهنگ و روش زندگی ایرانی  

اجتماعی
ــ تلقی فرد از صفات مردم ایران ــ عالقه به مردم ایران    

ــ ترجیح مردم ایران نسبت به سایر مردم دنیا ــ تلقی فرد از میزان ایرانی بود خودش    
ــ نگرش نسبت به شرایط زندگی در ایران ــ احساس وجود انسجام، همبستگی و همدلی بین مردم ایران  

جدول ۳. شاخص استراتژیک، ابعاد و مؤلفه های وحدت و انسجام (دال و مدلول) 
 (مدلول یا برداشت ذهنی و مفهومی): شاخص عملیاتی (مؤلفه)  (دال): شاخص هدف (بعد) 
ــ نمادهای دینی مشترک (قرآن، قبله، پیامبر و...) تقریب (همگرایی) بین مذاهب

ارزش های مشترک (فرهنگی، اجتماعی 
و سیاسی) 

ــ نفی تحجر فکری ــ نفی خودباختگی در برابر بیگانگان  ــ اعتقاد به حاکمیت ضوابط  
ــ دلبستگی به نمادهای ملی مشترک (سرزمین، سنت های ملی، استقالل کشور، تاریخ کشور، پرچم) 

ــ احترام به حقوق شهروندی ــ روحیه تحمل و مدارا   ــ روحیه تعاون   
ــ وحدت عمل در مقابل دشمناتحاد در مقابل دشمن ــ کاهش اختالفات داخلی  

ــ هماهنگی بین نهادهای نظاموحدت میان مسئولین نظام (با یکدیگر)  ــ همسویی نظرات مسئولین  

ــ احترام و به رسمیت شناختن تمایزهای فرهنگی، زبانی، قومی و مذهبیخرده فرهنگ ها
ــ تعلق و وفاداری اقوام به هویت ــ آمیختگی فرهنگی    ــ پذیرش همانند گردی فرهنگی 

ــ اختالفات و منازعات بین قومیروابط بین قومی ــ روابط اقتصادی یا معیشتی   ــ نفی قوم مداری  
ــ روابط اجتماعی (دوستی یا معاشرت یا خویشاوندی)  ــ روابط فرهنگی  

ــ اقتدار ملیغرور و عزت ملی

ــ بقاء و تداوم نظام جمهوری اسالمی ایرانمحوریت منافع ملی ــ حفظ تمامیت ارضی  ــ محوریت منافع نظام در فعالیت احزاب و گروه ها 
ــ دفاع از منافع ملی در عرصه ملی ــ حفظ و ارتقای منابع حیاتی کشور  

ــ وحدت دولت (قوه مجریه و ملیت) 

جدول ۲. شاخص استراتژیک، ابعاد و مؤلفه های نظم اجتماعی (دال و مدلول) 
 (مدلول یا برداشت ذهنی و مفهومی): شاخص عملیاتی (مؤلفه)  (دال): شاخص هدف (بعد) 

جامعه پذیری
 (آموزش و پرورش) 

ــ آشنایی و آگاهی از هنجارهای مشترک اجتماعی ــ آشنایی و یادگیری ارزش های خانواده در اجتماع   
ــ آشنایی و یادگیری قوانین و مقررات ــ آشنایی و یادگیری نقش، جایگاه حقوق و مسئولیت های خانوادگی و اجتماعی 

قانون مندی
 (قانون گرایی) 

ــ عمل به تعهدات قانونی (داخلی- بین المللی)  ــ اعتقاد و التزام به حاکمیت ضوابط بر روابط    
ــ رعایت حقوق شهروندی ــ احترام به مالکیت مادی و معنوی    

ــ پایبندی حکومت به قانون و حقوق اشخاص  ــ وحدت رویه قانونی در عملکرد سازمان ها     

تعهد به هنجارهای مشترک

ــ پایبندی به سنت های اجتماعی ــ وجدان کاری     
ــ عدم تجسس و سوء ظن ــ اصالت دادن به حق در مقابل اشخاص    

ــ مسئولیت پذیری ــ پایبندی به هنجارهای ظاهری در جامعه (پوشش، آرایش، و...)   
ــ رعایت زبان معیار در گفتارهای اجتماعی

امنیت اجتماعی
ــ آزادی مشروع و قانونی ــ امنیت جان، مال، ناموس و حریم خصوصی افراد جامعه    

ــ حفظ حقوق اقلیت های قومی و مذهبی ــ پیشگیری از وقوع بزه، جرایم سازمان یافته و سایر جرایم.   
ــ امنیت مرزهای جغرافیایی کشور
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جدول ۵. شاخص استراتژیک، ابعاد و مؤلفه های کاالها و خدمات فرهنگی (دال و مدلول) 
 (مدلول یا برداشت ذهنی و مفهومی): شاخص عملیاتی (مؤلفه)  (دال) شاخص هدف (بعد) 

ــ مطبوعاترسانه مکتوب ــ نشریات  ــ کتب غیر درسی 
ــ لوح های فشردهرسانه غیر مکتوب ــ تلفن همراه  ــ اینترنت  ــ ماهواره ها  ــ تلویزیون  ــ رادیو 

ــ شعر و ادبیاتهنر ــ هنرهای تجسمی  ــ عکس  ـ موسیقی  ـ ــ نمایش یا تئاتر  ـ فیلم  ـ
ــ گردشگری (طبیعی، زیارتی، باستانی، علمی و فرهنگی) میراث فرهنگی و گردشگری ــ آثار باستانی  ــ موزه ها 

ــ کافی نتفضا ــ کتابخانه  ــ نمایشگاه  ــ آتلیه  ــ تاالر  ــ سالن های نمایش  ـ سینما  ـ
ــ میراث فرهنگی و گردشگریاعتبار ــ هنر  ــ رسانه غیر مکتوب  ــ رسانه مکتوب 

ــ میراث فرهنگی و گردشگرینیروی انسانی ــ هنر  ــ رسانه غیر مکتوب  ــ رسانه مکتوب 

جدول ۶. شاخص استراتژیک، ابعاد و مؤلفه های خانواده (دال و مدلول)

مدلول یا برداشت ذهنی و مفهومی: شاخص عملیاتی (مؤلفه)  (دال): شاخص هدف (بعد) 

تربیتی و آموزشی

ــ اهتمام به تحصیل و فراگیری علوم و فنون
ــ آموزش مهارت های زندگی 

ــ انتقال و نهادینه سازی ارزش ها، باورها و آداب و رسوم (جامعه پذیری) 
ــ پرورش اخالقی اعضای خانواده

عاطفی

ــ نقش مادری به عنوان کانون مهرورزی، محبت، عطوفت، گرمی و صفا بخشی به خانواده 
ــ نقش پدری برای آرامش و اطمینان خاطرآوری برای اعضای خانواده 

ــ نقش همسری مرد و زن برای یکدیگر 
ــ تعلق خاطر و نقش حمایتی اعضای خانواده از یکدیگر

حقوقی- تکلیفی

ــ اطاعات فرزندان از والدین
ــ رعایت احترام و ادب متقابل در خانواده

ــ اخذ مشورت و جلب رضایت والدین هنگام تشکیل خانواده (همسر یابی و همسرگزینی) 
ــ حمایت و دستگیری فرزندان نسبت به والدین هنگام نیاز

ــ اهتمام به تأمین نیازهای معیشتی خانواده توسط مرد
ــ احساس مسئولیت والدین نسبت به فرزندان در تشکیل خانواده (همسریابی و همسرگزینی) و پس از آن 

مدیریتی
ــ نقش مدیریتی و سرپرستی مرد در خانواده

ــ نقش انسجام بخشی و وحدت آفرینی والدین در خانواده
ــ نقش مشورتی اعضای خانواده برای یکدیگر 

جدول ۴. شاخص استراتژیک، ابعاد و مؤلفه های بهداشت جسمی و روانی (دال و مدلول) 
 (مدلول یا برداشت ذهنی و مفهومی): شاخص عملیاتی (مؤلفه)  (دال) شاخص هدف (بعد) 

مهارت های زندگی

ــ آگاهی از حقوق و مسئولیت اجتماعی  ــ خودآگاهی    گاهی:   آ
ــ ترجیح راه حل های ایجابی ــ مشورت پذیری  حل مسئله و تصمیم گیری: 

ــ روابط اعضای خانواده با یکدیگر  ــ ارتباط با اقوام و خویشان   همدلی و ارتباط میان فردی: 
ــ خالقیت ــ روحیه نقدپذیری  تفکر (خالق، نقاد): 

ورزش 

ــ شرکت در ورزش همگانی و نوع آن (به تفکیک گروه های سنی و جنسی) 
ــ حضور در ورزش قهرمانی و حرفه ای و نوع آن (به تفکیک گروه های سنی و جنسی) 

ــ استفاده از اماکن ورزشی (به تفکیک گروه های سنی و جنسی)  ــ تأثیرات روانی و رفتاری طرفداری از تیم های ورزشی 
ــ فضا، اعتبار و نیروی انسانی

ــ نحوه گذراندن اوقات فراغت اوقات فراغت  ــ استفاده از فضاها و مراکز فرهنگی تفریحی            ــ گذران اوقات فراغت با خانواده، دوستان و...  

آسیب های اجتماعی 
ــ پوشش نامناسب             ــ تقلید از الگوهای غربی

ــ شیوع موارد فحشا و بزهکاری در جامعه (خودکشی، بیماری های روانی، قتل، سرقت، کالهبرداری، روابط نامشروع، آدم ربایی، اعتیاد به مواد 
مخدر، و محرک و...) 
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یافته های تحقیق
بدون تردید برنامه تلویزیونی «خوشا شیراز» جزو موفق ترین 
مرکز  سیمای  استانی  شبکه  برنامه های  پرمخاطب ترین  و 
فارس بوده است. این برنامه از لحاظ کیفیت تولید تلویزیونی، 
ساختار روایی و محتوایی، از کیفیت باالیی برخوردار است. 
این برنامه، بخش های مختلفی از قبیل پالتوهای گفت وگوی 
وله،  مخاطبان،  با  مجری  گفت وگوی  و  مهمانان  با  مجری 
تصاویر و موسیقی باکالم و بی کالم، پخش قسمت هایی از 
فیلم های سینمایی و سریال، عینک، مروری بر هفته قبل، و 
تبلیغات بازرگانی را داشته است. در این تحقیق به مطالعه و 
بررسی گفت وگوی مجری با مهمانان برنامه با توجه به اهداف 
است:  زیر  شرح  به  نتایج  که  شده است  پرداخته  تعیین شده 

و  ابعاد  استراتژیک،  شاخص  با  کالمی  ارتباطات  بررسی 
مؤلفه های هویت ملی، دینی و انقالبی

ــ زبان و ادبیات فارسی: اطالعات به دست آمده از این تحقیق 
نشان می دهد که در ارتباطات کالمی و گفت وگوهای مجری 
که  فارسی،  ادبیات  و  زبان  مؤلفه های  به  برنامه،  مهمانان  با 
پیشنهاد  و  نشده است  توجهی  است،  جامعه  رکن  مهم ترین 
توجه  مؤلفه ها  این  به  گفت وگوها  در  که  می شود  توصیه  و 
زبان  و  خط  به  افتخار  و  شامل «عالقه  مؤلفه ها  این  نمایند. 
فارسی» و «عالقه مندی به آثار ادبیات فارسی» اند که مجری 

برنامه بایستی به آن مؤلفه ها پایبند باشد. 

تاریخ
به دست آمده  اطالعات  ایرانی:  دانشمندان  و  حکما  با  ــ آشنایی 
از این تحقیق نشان از این دارد مجری برنامه نتوانسته است از 
فرصت ها و ظرفیت های استان در خصوص شناساندن حکما 
و دانشمندان ایرانی استفاده کند. در این خصوص تنها به قطب 
پزشکی و آن هم منحصر به فرد و اندکی نیز به حافظ و سعدی 
اشاره شده است. در این خصوص پیشنهاد می شود که مجری 
دانشمندانی  و  حکما  خصوص  در  جامعی  اطالعات  برنامه 
ایرانی به معنای عام و استان فارس به معنای خاص داشته باشد. 
گاهی از حوادث و شخصیت های تاریخی):  ــ دانش تاریخی (آ
دارد  آن  از  نشان  گفت وگوها  از  برگرفته  دال های  بنابراین 
تاریخی  دانش  خوشا شیراز  تلویزیونی  برنامه  مجری  که 

قابل قبولی در زمینه های مطرح شده دارد.
ــ تعلق خاطر تاریخی (احساس و عاطفه مثبت و منفی نسبت به 

حوادث و شخصیت های تاریخی): در مجموع دال های برگرفته 
تلویزیونی  برنامه  مجری  که  دارد  آن  از  نشان  گفت وگوها  از 
عاطفه  و  احساس  یعنی  تاریخی،  خاطر  تعلق  خوشا شیراز، 
مثبت و منفی نسبت به حوادث و شخصیت های تاریخی را 
همچنین  است.  کرده  تشریح  و  بازگو  کامل  تقریبا  تسلط  با 
در حوزۀ موسیقی می توان به شخصیت های تاریخی زیادی 
موسیقی  هنرمندان  به  بیشتر  تحقیق  این  در  که  کرد  اشاره 
پیشنهاد  و  شده است  پرداخته  پسرشان  و  شجریان  ازجمله 
در  نیز  موسیقی  تاریخی  هنرمندان  سایر  به  که  می شود 

گفت وگوها اشاره و تشریح شود. 

سرزمین
در  جغرافیایی):  (محدوده  ایران  بوم  و  مرز  به  افتخار  و  ــ عالقه 
نشان دهندۀ  تحقیق  این  از  به دست آمده  اطالعات  مجموع، 
جغرافیایی  محدوده های  به  برنامه  مجری  عالقه مندی 
اصفهان،  یزد،  کرمانشاه،  استان های  قبیل  از  کشورمان 
مهمانان  با  مجری  گفت وگوهای  در  که  است  و...  فارس، 
همانند،  عبارت هایی  و  دال ها  شده است.  توجه  امر  این  به 
زلزله کرمانشاه، خواهر خوانده شهرها، یار دوازدهم در جام 
جهانی، محل تولد و اصالت جغرافیایی، نصف جهان یعنی 
یا  شیرازی  رفقای  شیراز،  کنسرت  شیرازی،  تاج  اصفهان، 
تهرانی و... عالقه و افتخار به مرز و بوم ایران را نشان می دهد. 
پرچم  به  عالقه  و  بیگانگان  برابر  در  میهن  از  دفاع  به  ــ تمایل 
گفت وگوهای  در  به دست آمده  نتایج  بر اساس  سرود:  و 
این  در  که  یافته ایم  دست  نتیجه  این  به  مهمانان،  با  مجری 
خصوص مبحثی رد و بدل نشده است و پیشنهاد می شود که 
به  مختلف  مناسبت های  و  موقعیت ها  در  برنامه  گفت وگوی 

این سمت سوق داده شود. 
ــ ترجیح منافع ملی بر منافع قومی: با توجه به بررسی های 
به عمل آمده در این پژوهش، می توان گفت که مجری برنامه 
که  می شود  پیشنهاد  لذا  و  است  پرداخته  کمتر  مؤلفه  این  به 
در گفت وگوهای برنامه تلویزیونی خوشا شیراز به این مؤلفه 

توجه خاص شود. 
فرهنگی:  میراث  با  آشنایی  فرهنگی:  میراث  و  ــ فرهنگ 
که  دارد  این  از  نشان  تحقیق  این  از  به دست آمده  اطالعات 
مجری برنامه در گفت وگوهای خود با مهمانان به این مؤلفه 
عنوان  به  فارس  استان  اینکه  با توجه به  و  نداشته  توجهی 
شده است،  معرفی  زمین  ایران  تمدن  و  فرهنگی  پایتخت 
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میراث  با  را  مخاطبان  برنامْه  مجری  که  می شود  پیشنهاد 
مختلف فرهنگی آشنا کند. 

آواها  داشتن،  شهرت  ملی:  اسطوره های  و  نمادها  با  ــ آشنایی 
و سرودهای انقالبی، شب یلدا، شعر و شعر شیرازی، خاتم 
کاری، تفاقات هنری در حافظ، سعدی و سیبویه و...، نرگس 
شیراز و... ازجمله نمادها و اسطوره های ملی در استان فارس 
تلویزیونی  برنامۀ  مجرِی  توجه  نشان دهندۀ  نتایج  که  هستند 
و  مهمانان  کردن  آشنا  برای  نمادها  این  به  «خوشا شیراز» 

مخاطبان برنامه است. 
ــ تعلق خاطر به نمادها و اسطوره های ملی: عید باستانی نوروز، 
هدیه دادن، دور هم نشینی در زمان زمان ها و مناسبت های 
در  برنامه  مجری  که  مواردی اند  ازجمله  متعدد  و  مختلف 
ارتباطات کالمی خود، آن ها را تفسیر و تشریح کرده است. 
ضمن اینکه مجری برنامه به سایر نمادها و اسطوره های ملی 
توجهی نداشته است و یا اینکه تسلط کافی بر سایر نمادها 
نداشته اند و پیشنهاد می شود که در ارتباطات کالمی نمادها 

و اسطوره های ملی مختلف و متعدد کشور پرداخته شود. 
تعلق  احساس  و  ایرانی؛  زندگی  روش  و  فرهنگ  با  آشنایی 
به فرهنگ و روش زندگی ایرانی؛ و تلقی از نقش تاریخی و 
رسالت جهانی ایرانی: با توجه به اطالعات جمع آوری شده در 
خصوص مؤلفه های فوق، کمتر و شاید اصال، در گفت وگوهای 
مجری، دالی که بیانگر مؤلفه های فوق باشد دیده نشده است. 
بنابراین پیشنهاد می شود که در گفت وگوهای برنامه تلویزیونی 

خوشا شیراز به مؤلفه های فوق نیز توجه شود. 
که  است  این  نشان دهندۀ  تحقیق  یافته های  ــ اجتماعی: 
توانسته  حدی  تا  خوشا شیراز  تلویزیونی  برنامه  مجری 
انسجام،  وجود  احساس  همانند  اجتماعی  مؤلفه های 
کند.  تفسیر  و  بازگو  را  ایران  مردم  بین  همدلی  و  همبستگی 
اعتماد مردم، کمک به زلزله دیده ها، یکدست شدن مردم در 
مواقع خاص، وجود رهبر انقالب، کشتی حادثه دیدۀ سانچی 
با  مجری  کالمی  ارتباطات  در  که  عبارت هایی اند  ازجمله 

مهمانان بیان شده است. 

و  ابعاد  استراتژیک،  شاخص  با  کالمی  ارتباطات  بررسی 
مؤلفه های نظم اجتماعی

یادگیری  و  آشنایی  پرورش):  و  (آموزش  ــ جامعه پذیری 
گاهی از هنجارهای  ارزش های خانواده در اجتماع، آشنایی و آ
حقوق  جایگاه  نقش،  یادگیری  و  آشنایی  اجتماعی،  مشترک 

خانوادگی و اجتماعی و آشنایی و یادگیری  و مسئولیت های 
قوانین و مقررات ازجمله مؤلفه های جامعه پذیری هستند که 
در گفت وگوهای تلویزیونی بایستی به آن ها پرداخته شود که 
برنامه  کالمی  ارتباطات  در  که  می دهد  نشان  تحقیق  نتایج 
نشده است.  پرداخته  بدرتی  مؤلفه ها  این  به  مجری  توسط 
محتوایی  کیفیت  باالبردن  راستای  در  که  می شود  پیشنهاد  و 
مؤلفه های  این  به  مخاطبان  به  کمک  همچنین  و  برنامه 

ارزشمند توجه خاصی در برنامه سازی شود. 
ــ قانون مندی یا قانون گرایی: اعتقاد و التزام به حاکمیت ضوابط 
بر روابط، عمل به تعهدات قانونی داخلی و بین المللی، احترام 
به مالکیت مادی و معنوی، رعایت حقوق شهروندی، وحدت 
رویه قانونی در عملکرد سازمان ها، پایبندی حکومت به قانون و 
حقوق اشخاص ازجمله مؤلفه های قانون مندی یا قانون گرایی اند 
که رسانه جمعی صدا و سیما در برنامه های گفت وگومحور باید 
به آن ها توجه کند. در صورتی که مجری برنامه در ارتباطات 
کالمی خود، به مؤلفۀ رعایت حقوق شهروندی تأکید بیشتری 
سایر  به  کالمی  ارتباطات  در  که  می شود  پیشنهاد  و  داشته اند 

مؤلفه های قانونمندی یا قانون گرایی نیز توجه شود. 
اطالعات  با توجه به  مشترک:  هنجارهای  به  ــ تعهد 
تلویزیونی  برنامه  در  کالمی  ارتباطات  از  به دست آمده 
مسئولیت پذیری،  کاری،  وجدان  مؤلفه های  خوشا شیراز، 
هنجارهای  به  پایبندی  و  اجتماعی  سنت های  به  پایبندی 
ظاهری در جامعه (پوشش، آرایش و...) در ارتباطات کالمی 

مجری مشاهده شده است 
حریم  و  ناموس،  مال،  جان،  امنیت  اجتماعی:  ــ امنیت 
از  پیشگیری  قانونی؛  و  مشروع  آزادی  افراد؛  خصوصی 
حقوق  حفظ  جرایم؛  سایر  و  یافته  سازمان  جرایم  بزه،  وقوع 
اقلیت های قومی و مذهبی؛ و امنیت مرزهای جغرافیایی کشور 
ازجمله مواردی اند که زیرمجموعه امنیت اجتماعی محسوب 
می شوند که اثری از ارتباطات کالمی مجری که مبنی و معرف 
مؤلفه های فوق باشد دیده نشده است و پیشنهاد می شود، در 

برنامه های گفتارمحور به مؤلفه های فوق، توجه شود. 

و  ابعاد  استراتژیک،  شاخص های  کالمی  ارتباط  بررسی 
مؤلفه های وحدت و انسجام

مطرح شده  عبارت های  مذاهب:  بین  همگرایی  یا  ــ تقریب 
می کنیم،  شکر  را  خدا  واقعًا  قبیل،  از  مجری  توسط 
می کند،  نگاه  آدمها  دل  به  خدا  رمضونی،  ماه  تیراژهای 
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باشه،  زندگیتون  توی  خوشبختی  می چرخه  روزگار  تا  الهی 
نمادهای  ازجمله  و...  خداست  عشقم  نرجس(س)،  حضرت 
است.  مذاهب  بین  همگرایی  نشان دهندۀ  که  هستند  دینی 
در  کالمی  ارتباطات  از  به دست آمده  اطالعات  با توجه به 
کید مجری  برنامه تلویزیونی خوشا شیراز، مؤلفه فوق مورد تأ

برنامه بوده که به آن ها توجه کرده است. 
اعتقاد  سیاسی):  و  اجتماعی  (فرهنگی،  مشترک  ــ ارزش های 
بیگانگان،  برابر  در  خودباختگی  نفی  ضوابط،  حاکمیت  به 
مشترک  ملی  نمادهای  به  دلبستگی  فکری،  تحجر  نفی 
کشور،  تاریخ  کشور،  استقالل  ملی،  سنت های  (سرزمین، 
به  احترام  و  مدارا،  و  تحمل  روحیه  تعاون،  روحیه  پرچم)، 
حقوق شهروندی ازجمله مؤلفه های ارزش های مشترک اند. 
مهمانان  با  مجری  کالمی  ارتباطات  از  ناشی  اطالعات  و 
نشان دهندۀ توجه به مؤلفه های روحیۀ تعاون، روحیۀ تحمل 
در  مجری  دید  از  مؤلفه ها  سایر  اینکه  ضمن  است.  مدارا  و 

گفت وگوها نادیده گرفته شده است. 
ــ اتحاد در مقابل دشمن؛ وحدت میان مسلمین نظام با یکدیگر: 
فوق  شاخص  در خصوص  به عمل آمده  بررسی های 
خصوص  در  نشانه ای  هیچ گونه  که  است  این  نشان دهندۀ 
نشده است.  مشاهده  کالمی  ارتباطات  در  فوق  مؤلفه های 
برنامه  کالمی  ارتباطات  در  که  می شود  پیشنهاد  لذا 
مؤلفه های  این  به  خوشا شیراز،  تلویزیونی  گفت وگومحور 

ارزشمند توجه شود. 
ــ خرده فرهنگ ها: خرده فرهنگ ها شامل «احترام و به رسمیت 
مذهبی»،  و  قومی  زبانی،  فرهنگی،  تمایزهای  شناختن 
فرهنگی»،  «آمیختگی  فرهنگی»،  همانندگردی  «پذیرش 
اطالعات  است.  هویت»  به  اقوام  وفاداری  و  «تعلق 
آن  از  نشان  کالمی  ارتباطات  در  این تحقیق  از  به دست آمده 
مؤلفه؛ «احترام  به  بیشتر  خوشا شیراز  برنامه  مجری  که  دارد 
و  قومی  زبانی،  فرهنگی،  تمایزهای  شناختن  رسمیت  به  و 
نادیده  مؤلفه ها  سایر  صورتی  در  است.  پرداخته  مذهبی» 

انگاشته شده است. 
از  متشکل  قومی  بین  روابط  شاخص  قومی:  بین  ــ روابط 
و  اختالفات  معیشتی،  و  اقتصادی  روابط  مداری،  قوم  «نفی 
منازعات های بین قومی، روابط فرهنگی، و روابط اجتماعی 
اطالعات  است.  خویشاوندی)»  یا  معاشرت  یا  (دوستی 
که  می دهد  نشان  در مجموع  تحقیق  این  از  به دست آمده 
به  غالبًا  مهمانان  با  خود  کالمی  ارتباطات  در  برنامه  مجری 

مؤلفۀ «روابط اجتماعی (دوستی یا معاشرت یا خویشاوندی) 
مخاطب پسند  و  ارزشمند  که  مؤلفه ها  سایر  به  و  پرداخته 

هستند توجهی نداشته است. 
ــ غرور و عزت ملی، منافع ملی: اقتدار ملی، محوریت منافع 
نظام در فعالیت احزاب و گروه ها، حفظ تمامیت ارضی، بقا 
و تداوم جمهوری اسالمی ایران، حفظ و ارتقای منابع حیاتی 
کشور، دفاع از منافع ملی در عرصه ملی از مؤلفه های اصلی و 
مهم شاخص «غرور و عزت ملی و منافع ملی» اند. یافته های 
تحقیق در مجموع گویای این است که در ارتباطات کالمی دالی 
مبنی بر مفهوم یا مدلول مؤلفه های فوق مشاهده نشده است. 

بهداشت  مؤلفه های  و  ابعاد  استراتژیک،  شاخص های 
جسمی و روانی

گاهی  آ و  گاهی  (خودآ گاهی  «آ زندگی:  ــ مهارت های 
تصمیم گیری  و  مسئله  «حل  اجتماعی)»،  مسئولیت  از 
ایجابی)»، «همدلی  حل های  راه  ترجیح  و  (مشورت پذیری 
و ارتباط میان فردی (ارتباط با اقوام و خویشان»، و «روابط 
و  نقدپذیری  (روحیه  یکدیگر)»، «تفکر  با  خانواده  اعضای 
خالقیت)» از مؤلفه های اصلی شاخص مهارت های زندگی 
هستند که نتایج یافته ها نشان دهندۀ توجه موفق مجری به این 

مؤلفه های ارزشمند در ارتباطات کالمی است. 
گروه های  تفکیک  به  همگانی  ورزش  در  «شرکت  ــ ورزش: 
سنی و جنسی»، حضور در ورزش قهرمانی و حرفه ای و نوع آن 
به تفکیک گروه های سنی و جنسی»، «تأثیرات روانی و رفتاری 
طرفداری از تیم های ورزشی»، «استفاده از اماکن ورزشی»، 
ورزش  اصلی  مؤلفه های  از  انسانی»  نیروی  و  اعتبار  و  «فضا 
است. بر این اساس و با توجه یافته های تحقیق به این نتیجه 
کالمی  ارتباطات  در  خوشا شیراز  برنامه  مجری  که  می رسیم 
خود، به مؤلفه های ورزشی یاد شده توجه خوبی داشته است. 

فرهنگی  مراکز  و  فضاها  از  «استفاده  فراغت:  ــ اوقات 
تفریحی»، «گذران اوقات فراغت با خانواده، دوستان و...»، 
و «نحوۀ گذران اوقات فراغت» از مؤلفه های اوقات فراغت 
آن  از  نشان  تحقیق  یافته های  بر این اساس  می آیند.  بشمار 
دارد که مجری برنامه خوشا شیراز در ارتباطات کالمی خود، 

توجه کمتری به این مؤلفه ها داشته است. 
ــ آسیب های اجتماعی: شاخص آسیب های اجتماعی شامل 
«شیوع  غربی»،  الگوهای  از  «تقلید  نامناسب»،  «پوشش 
این  یافته های  است.  جامعه»  در  بزهکاری  و  فحشا  موارد 
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در  برنامه  مجری  که  می دهد  نشان  در مجموع  پژوهش 
گفتمان توجه کافی به این مؤلفه ها نداشته است.

و  کاالها  مؤلفه های  و  ابعاد  استراتژیک،  شاخص های 
خدمات فرهنگی

مطبوعات  و  نشریات  درسی،  غیر  کتب  مکتوب:  ــ رسانه 
برنامه  مجری  که  هستند  مکتوب  رسانه  مؤلفه های  ازجمله 
خوشا شیراز در ارتباطات کالمی خود، توجه کمتری به این 

مؤلفه های ارزشمند داشته است. 
و  اینترنت  ماهواره،  تلویزیون،  رادیو،  مکتوب:  غیر  ــ رسانه 
تلفن همراه از مؤلفه های رسانه غیر مکتوب هستند که مجری 
برنامه در ارتباطات کالمی خود بیشترین توجه را به تلویزیون 
و تلفن همراه داشته، در صورتی که به سایر رسانه ها همانند 

رادیو، ماهواره ها و اینترنت اشاره ای نشده است. 
هنرهای  عکس،  موسیقی،  تئاتر،  یا  نمایش  فیلم،  ــ هنر: 
است.  هنر  شاخص  مؤلفه های  از  ادبیات  و  شعر  تجسمی، 
کالمِی  ارتباطات  در  که  می دهد  نشان  تحقیق  یافته های 
اشاره  تئاتر  یا  نمایش  و  فیلم،  موسیقی،  به  بیشتر  مجری 
شده است. ضمن اینکه به هنرهای تجسمی و شعر و ادبیات 

اشارۀ کمتری شده است. 
ــ میراث فرهنگی و گردشگری: موزه ها، آثار باستانی و گردشگری 
مؤلفه های  از  فرهنگی)  و  علمی  باستانی،  زیارتی،  (طبیعی، 
اصلی شاخص میراث فرهنگی و گردشگری است. یافته های 
تحقیق نشان می دهد که در ارتباطات کالمی مجری بیشتر به 
گردشگری (طبیعی، زیارتی، باستانی، علمی و فرهنگی) تأکید 
گردشگری  قطب  فارس  استان  اینکه  با توجه به  و  شده است 
الزم  است،  مختلف  کشورهای  از  گردشگر  پذیرای  و  کشور 
و ضروری می نماید که در برنامه های مهم تلویزیونی به سایر 

مؤلفه ها ازجمله موزه ها و آثار باستانی توجه شود. 
نمایش،  سالن های  سینما،  مؤلفه های  با  فضا  بعد  ــ فضا: 
تعریف  نت  کافی  و  کتابخانه  نمایشگاه،  آتلیه،  تاالر، 
آن  نشان دهندۀ  تحقیق  یافته های  ارتباط،  این  در  شده است. 
است که مجری برنامه خوشا شیراز در ارتباطات کالمی خود 
توجه کمتری به فضای سینما، تاالر و نمایشگاه داشته است و 
به سایر مؤلفه هایی همانند سالن های نمایش، آتلیه، کتابخانه 

و کافی نت نیز توجهی نشده است.
میراث  و  هنر  مکتوب،  غیر  رسانه  مکتوب،  رسانۀ  ــ اعتبار: 
که  است  شاخص  این  مؤلفه های  از  گردشگری  و  فرهنگی 

یافته های تحقیق نشان می دهد که مجری برنامه خوشا شیراز در 
ارتباطات کالمی خود توجه چندانی این مؤلفه ها نداشته است. 
ــ نیروی انسانی: مؤلفه های این شاخصه نیز همانند شاخص 
تحقیق  یافته های  ارتباط  این  در  شده است.  تعریف  اعتبار 
نشان از این دارد که مجری برنامه در ارتباطات کالمی خود 
است.  داشته  توجه  هنر  و  مکتوب  غیر  رسانه  مؤلفه های  به 
و  فرهنگی  میراث  و  مکتوب  رسانه  مفهوم  که  نشانه ای  و 

گردشگری را برساند مشاهده نشده است. 

شاخص های استراتژیک، ابعاد و مؤلفه های خانواده
و  علوم  فراگیری  و  تحصیل  به  اهتمام  آموزشی:  و  ــ تربیتی 
نهادینه سازی  و  انتقال  زندگی،  مهارت های  آموزش  فنون، 
پرورش  (جامعه پذیری)،  رسوم  و  آداب  و  باورها  ارزش ها، 
و  تربیتی  شاخص  مؤلفه های  از  خانواده  اعضای  اخالقی 
توجه  بیشترین  تحقیق  یافته های  بر اساس  هستند.  آموزشی 
مجری در گفتمان با مهمانان برنامه به مؤلفه های «اهتمام به 
ارتباط  و «جامعه پذیری»  فنون»  و  علوم  فراگیری  و  تحصیل 

داشته است. به سایر مؤلفه ها اشارۀ کمتری شده است. 
ــ عاطفی: نقش مادری به عنوان (کانون مهرورزی، محبت، 
عطوفت، گرمی و صفا بخشی به خانواده)، نقش پدری برای 
نقش  خانواده،  اعضای  برای  خاطرآوری  اطمینان  و  آرامش 
همسری مرد و زن برای یکدیگر، تعلق خاطر و نقش حمایتی 
اعضای خانواده از یکدیگر، مؤلفه هایی هستند که در شاخصه 
پژوهش،  یافته های  با توجه به  و  شده اند.  تعریف  عاطفی 
در مجموع به این نتیجه دست می یابیم که مجری برنامه در 
گفتمان خود با مهمانان به مؤلفه های «نقش مادری، و نقش 
همسری مرد و زن برای یکدیگر، و تعلق خاطر و نقش حمایتی 
اعضای خانواده از یکدیگر را بیشترین توجه را داشته است. 
از  فرزندان  اطاعت  مانند  مؤلفه هایی  تکلیفی:  ــ حقوقی 
والدین، رعایت احترام و ادب متقابل در خانواده، اخذ مشورت 
و  حمایت  خانواده،  تشکیل  هنگام  والدین  رضایت  جلب  و 
دستگیری فرزندان نسبت به والدین و... نشان دهندۀ شاخص 
گفتمان  در  تحقیق،  یافته های  طبق  است.  تکلیفی  حقوقی 
برنامه تلویزیونی خوشا شیراز به مؤلفه های حقوقی ـ تکلیفی 

خانواده توجه شایانی نشده است. 
یتی: نقش مدیریتی در خانواده، نقش انسجام بخشی  ــ مدیر
و وحدت آفرینی والدین در خانواده، و نقش مشورتی اعضای 
خانواده برای یکدیگر از مؤلفه های شاخص مدیریتی اند که 
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یافته ها نشان دهندۀ کم توجهی مجری به مؤلفه های مدیریتی 
خانواده ها در گفتمان خود است. 

پیشنهادهای کاربردی و رسانه ای
به صورت  که  خوشا شیراز  همانند  برنامه هایی  در 
عوامل  می شود،  پخش  و  تولید  اجرا  زنده  و  گفت وگومحور 
برنامه بخصوص مجری بایستی در ارتباطات کالمی خود به 
مؤلفه ها و شاخصه زیر توجه نمایند و به عبارتی سواد رسانه ای 
خود در ارتباط با اهداف برنامه را باال ببرند: ۱. باال بردن سواد 
رسانه ای در زمینه هویت با ابعاد و مؤلفه های مختلف از قبیل 
زبان و زبان و ادبیات فارسی، آشنایی با حکما و دانشمندان 
شخصیت های  و  حوادث  از  (آگاهی  تاریخی  دانش  ایرانی، 
و  مثبت  عاطفه  و  (احساس  تاریخی  خاطر  تعلق  تاریخی)، 
منفی نسبت به حوادث و شخصیت های تاریخی)، محدوده 
با  آشنایی  فرهنگی،  میراث  و  فرهنگ  سرزمین،  جغرافیایی 
نمادها و اسطوره های ملی، آشنایی با فرهنگ و روش زندگی 
بردن  ایرانی؛ ۲. باال  جهانی  رسالت  و  تاریخی  نقش  ایرانی، 
مؤلفه های  و  ابعاد  با  اجتماعی  نظم  زمینه  در  رسانه ای  سواد 
پرورش)،  و  (آموزش  جامعه پذیری  قبیل  از  مختلف 
مشترک،  هنجارهای  به  تعهد  قانون گرایی،  یا  قانون مندی 
زمینه  در  رسانه ای  سواد  بردن  اجتماعی؛ ۳. باال  امنیت 

وحدت و انسجام با ابعاد و مؤلفه های مختلف از قبیل تقریب 
(فرهنگی،  مشترک  ارزش های  مذاهب،  بین  همگرایی  یا 
میان  وحدت  دشمن؛  مقابل  در  اتحاد  سیاسی)،  و  اجتماعی 
مسلمین نظام با یکدیگر، خرده فرهنگ ها، روابط بین قومی، 
رسانه ای  سواد  بردن  ملی؛ ۴. باال  منافع  ملی،  عزت  و  غرور 
مؤلفه های  و  ابعاد  با  روانی  و  جسمی  بهداشت  زمینه  در 
مختلف از قبیل مهارت های زندگی، ورزش، اوقات فراغت، 
زمینه  در  رسانه ای  سواد  بردن  اجتماعی؛ ۵. باال  آسیب های 
از  مختلف  مؤلفه های  و  ابعاد  با  فرهنگی  خدمات  و  کاالها 
قبیل رسانه های مکتوب و غیر مکتوب، هنر، میراث فرهنگی 
و گردشگری، فضا، اعتبار، نیروی انسانی؛ ۶. باال بردن سواد 
رسانه ای در زمینه خانواده با ابعاد و مؤلفه های مختلف از قبیل 

تربیتی و آموزشی، عاطفی، حقوقی تکلیفی و مدیریتی. 
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