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 چكيده

درباره اين سريال مورد بررسي » كاله پهلوي«هاي گوناگون بينندگان سريال  در مقاله حاضر، ذهنيت
نفـر از بيننـدگان سـريال     24، مطالعه كه با روش كيو انجام شـده اسـت  . در اين قرار گرفته است

. ه اسـت به دسـت آمـد   در اين خصوصذهنيت  سهر نهايت، ند و دا همشاركت داشت »پهلوي كاله«
هاي مختلف را نسبت به  جمله كمك گرفته شده است كه نگاه 43ذهنيت از  سهبراي توصيف اين 

هاي اول و دوم، نگـاه مثبتـي بـه     ذهنيت دهند. نشان ميآن  بينندگاناز ديدگاه » پهلوي كاله«سريال 
گيرد كه نگاه آنان به اين سـريال،   سوم افرادي را در بر مي اند، اما ذهنيت سريال كاله پهلوي داشته

آميز سريال كاله پهلوي را  هاي موفقيت در مجموع انتقادي بوده است. در ذهنيت اول، يكي از جنبه
اند همچنـان كـه در ذهنيـت دوم نيـز      پردازي، پرداختن به موضوع حجاب دانسته عالوه بر داستان

داختن به حجاب موفق تلقي شده است. ضمن آنكه در اين ذهنيـت،  سريال كاله پهلوي از منظر پر
به آموزنده بودن اين سريال از منظر تاريخي نيز توجه شده است. اما بيشترين جنبه انتقادي ذهنيت 
سوم در مورد سريال كاله پهلوي، پرداختن به موضوع حجاب بوده اسـت. چـرا كـه ايـن گـروه      
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 مقدمه 

هـاي   كنـد، زيـرا يافتـه    هر دستاورد چشمگيري را پژوهشي دقيق و هدفمند همراهي مي
ريـزي يـا    سازد و بـه برنامـه   حاصل از پژوهش علمي ابعاد گوناگون مسائل را آشكار مي

اي، بـه طـور    هاي رسانه كند. در حوزه برنامه كمك مي گيري آگاهانه و با بصيرت تصميم
اي از  اي گسـتره  هـاي رسـانه   گيـرد كـه پـژوهش    هاي مختلفي انجام مي معمول، پژوهش

بـر   سـنجي را در   هاي پژوهشي از قبيل نظرسنجي، اثرسنجي، نيازسنجي و نگـرش  حوزه
ست. اما با فراگير هاي كمي ا ها، استفاده از روش گيري عمده اين پژوهش گيرد. جهت مي

هـا و   ها، نگـرش  ها و تأثيرگذاري آنها بر مخاطبان ضروري است كه برداشت شدن رسانه
هاي كيفي مـورد بررسـي قـرار گيرنـد. آگـاهي       گيري از روش رفتارهاي مخاطبان با بهره

هـاي تلويزيـوني، بـويژه     هـا و ذهنيـت مخاطبـان دربـاره برنامـه      دقيق و عميق از ديدگاه
انـد، يكـي از    كه با موضوعات خاص تاريخي، اجتماعي و ديني ساخته شـده  هايي برنامه

هاست. سريال كاله پهلوي كـه   اندركاران ساخت برنامه هاي مهم مسئوالن و دست دغدغه
هـايي اسـت كـه     جمله سريال پخش آن از شبكه يك سيما چندي پيش به پايان رسيد، از

يني و ملي، اختصاص بودجه و هزينـه  به دليل انتخاب محتوايي و موضوعي با رويكرد د
باال، صرف زمان طوالني در فرايند توليد (ارائه ايده، طرح، فيلمنامه، نگارش، سـاخت و  

كننـده، نويسـنده و    پخش) و حضور عناصر برجسته جامعه هنري اعم از كارگردان، تهيه
 بازيگران، داراي اهميت است.

است  سيد ضياءالدين دري، دومين سريال تاريخي كيف انگليسيكاله پهلوي پس از 
ه براي پخش از شـبكه اول سـيما توليـد شـد     ،كشيان كنندگي محمدرضا تخت كه به تهيه

از شـبكه اول   22ها ساعت  به صورت هفتگي، جمعهقسمت و  43در اين سريال است. 
 شد. سيما پخش مي

هنگـي و سياسـي كشـور در زمـان     موضوع اصلي سريال كاله پهلوي اصـالحات فر 
خان است و كشف حجاب بخشي از تغييراتي است كه به طـور مشـخص، در ايـن     رضا

شود. همچنين در اين سريال موضوعات ديگـري ماننـد غـارت     سريال به آن پرداخته مي
 اند. سازي مطرح شده گيري ديكتاتوري و پرونده  آثار تاريخي، شكل

هـاي كمـي زيـادي     هاي راديو و تلويزيـون پـژوهش   به طور معمول، در مورد برنامه
هـا مـورد بررسـي قـرار      شود و ميزان بينندگان و رضـايت آنـان از ايـن برنامـه     انجام مي
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هـا تـوجهي    هاي بينندگان دربـاره برنامـه   ها به كشف ذهنيت گيرد. اما در اين پژوهش مي
بـا انجـام   گرفته شـد  شود. از اين رو، با توجه به اهميت سريال كاله پهلوي تصميم  نمي

 .پژوهشي كيفي، ديدگاه بينندگان درباره اين سريال بررسي شود

 پيشينه پژوهش

سيما انجام شده است كه بـه   و  درباره اين سريال تعدادي پژوهش در مركز تحقيقات صدا
 شود: برخي از آنها در اين قسمت اشاره مي

ل كاله پهلوي كه پـس از  سنجي تلفني درباره سريا ) بر اساس نظر1391هاشمي ( نور
تـرين دليـل تماشـاي سـريال را      پخش سه قسمت از اين سريال انجام شده اسـت، مهـم  

ذكر كرده است. همچنين از نظر اين گروه از بينندگان، سريال در » تاريخي بودن سريال«
» هاي سـريال  گفتگوهاي بين شخصيت«و » جذابيت موضوع و داستان سريال«هاي  زمينه
 ها بوده است. اير زمينهتر از س موفق

) انجـام داده  1392سنجي اينترنتي درباره سريال كاله پهلـوي كـه خضـريان (    در نظر
بـازي خـوب   «و » هـا   هـا شخصـيت   ديـالوگ «ترين نقاط قـوت ايـن سـريال     است، مهم

و » كشـدار بـودن سـريال   «تـرين نقـاط ضـعف آن را نيـز      ذكر شده است مهم» بازيگران
 اند. تهدانس» ضعف در فيلمنامه«

) انجـام  1392هاي متمركـز از جانـب حسـيني (    در پژوهشي كيفي كه با روش گروه
هاي بينندگان درباره اين سريال مورد مطالعه قرار گرفتـه اسـت. در بخـش     شده، ديدگاه

گـروه از زنـان تهرانـي از سـريال كـاله       5هاي  ها و خوانش نخست، به بررسي برداشت
موضوعات و رويدادهاي به تصوير كشيده شده در ايـن  پهلوي و نحوه رويارويي آنان با 

ها در سـطح ملـي مـورد     پذيري اين يافته سريال، پرداخته شده و در بخش بعدي، تعميم
هاي مختلـف زنـان    مطالعه قرار گرفته است. نتايج اين پژوهش نشان داده است كه گروه

و بـه همـين دليـل نيـز      انـد  تهراني، سريال را از زواياي گوناگوني مورد توجه قـرار داده 
هاي حاصل از پيمايش ملي نيز بـا نتـايج    هاي متفاوتي از آن دارند. همچنين داده خوانش

 اند. هاي متمركز همبستگي قابل توجهي داشته گروه
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 روش پژوهش

هـاي كمـي    ترين ابزارهايي هستند كه در حـوزه روش  ها از متداول ها و مقياس پرسشنامه
روند. ساخت يـك   كار مي ها به ها يا سازه نظور سنجش نگرشمانند روش پيمايشي، به م

گيـرد كـه    سنج يا مقيـاس بـر اسـاس چـارچوبي نظـري صـورت مـي        پرسشنامه نگرش
پژوهشگر براي پژوهش خود اختيار كرده اسـت؛ بـه عبـارت ديگـر، چـارچوب نظـري       

ر اي در پرسشنامه گنجانده شود. درواقع، نقش هـ  كند كه چه پرسش يا گويه مشخص مي
تعيين شده است و روايـي وسـيله   » از پيش«پرسش يا گويه، در سنجش نگرش يا سازه 

 ها وابسته است. ها يا گويه سنجش به حضور تمام اين پرسش
محدود شدن به چارچوب نظري، به خودي خود و مادام كه پژوهشگر مايـل باشـد،   

ما هنگـامي  شود. ا سنجش را از ديدگاه چارچوب نظري صورت دهد، نقص قلمداد نمي
تـوان   افـراد نسـبت بـه موضـوع خاصـي اسـت، نمـي       » ذهنيت«كه صحبت از شناسايي 

چارچوب نظري مشخصي را بر وسيله سنجش تحميل كرد؛ زيرا در اين صورت، آنچـه  
شود، همان چيزي خواهد بود كه چارچوب نظـري   اي سنجيده مي به كمك چنين وسيله

ت به موضوع تحت بررسـي. از همـين   ي افراد نسب»رها«مشخص كرده است، نه ذهنيت 
هـا بـر    هاي بـاز (و درواقـع رويكـرد كيفـي) بـراي بررسـي ذهنيـت        روست كه مصاحبه

هاست  روشي براي شناسايي ذهنيت )1(هاي ساختارمند برتري دارند. روش كيو پرسشنامه
 اين روش عموماً فارغ برد. هاي كمي نيز بهره مي مندي روش كه با رويكرد كيفي، از نظام

در صدد شناسايي ذهنيت افـراد دربـاره    تنهاهاي نظري و تعاريف مفهومي،  از چارچوب
هاي روش كيفـي، داراي رويكـرد    موضوع است. روش كيو ضمن برخورداري از ويژگي

 در بايـد  را كيو شناسي خاستگاه روشبرد.  كمي نيز هست و از آمار بيشترين بهره را مي

براسـاس   هـا  انسان كه امر اين پذيرش با كيو ناسيش روش .كرد جستجو گرا سازه منظري
گرايـي   سـازه  واقعيـت،  خـود  اسـاس  بر نه كنند مي عمل دارند، واقعيت از كه تصاويري

 اسـت؛  نزديـك  شـناختي  رويكـرد  بـه  نوع نگـاه،  اين برگزيده است. را شناسانه معرفت

 هـا  محرك از برگرفته اطالعاتي پردازش طريق از رفتارها بايد معتقد است كه رويكردي

 روش به طور معمول،. )561ـ  567، صص1،1996(براونها  محرك خود نه شود بررسي

 انتخـاب  سـو،  يـك  از زيـرا  داننـد،  كمـي مـي   و كيفـي  هـاي  روش بـين  پيونـد  را كيـو 

                                                      

1. Brown 
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نمونـه   بلكه گيرد نمي صورت احتمالي گيري نمونه هاي طريق روش از كنندگان مشاركت
 كيفـي  روش بـه  را كـه آن  شـود  مي انتخاب كوچك اي اندازه با و هدفمند طور به افراد

 كمي كامالً صورت به و عاملي تحليل طريق ها از يافته ديگر، سوي از و سازد مي نزديك

 توان مي تر سازي) عميق ها (مرتب داده گردآوري شيوه دليل  به آيند. همچنين دست مي به

  ).1994 ،2و مورهاوس 1كات ميشد ( آگاه كنندگان مشاركت ذهنيت از

 كـه  اسـت  اين علوم اجتماعي در تحقيق هاي روش ساير با كيو روش اصلي تفاوت

). 562 ، صـص 1996شوند (بـراون ،  مي تحليل افراد جاي متغيرها، به كيو، شناسي روش در
شـود. درواقـع    مطالعه كيو، تعداد زيادي سؤال از تعداد كمـي پاسـخگو پرسـيده مـي    در 

ها متمركز  ها تأكيد دارند ولي مطالعات كيو بر سؤال وزيعمطالعات كمي بيش از همه بر ت
پذيري در مطالعه كيو كـامالً متفـاوت اسـت، زيـرا ايـن       شوند. بنابراين، مفهوم تعميم مي

مطالعه تنها در پي آن است كه الگوهاي ذهني مختلف را كشف كند و براي كشف يـك  
چند كه در تجزيه و تحليل  الگو، وجود تنها يك فرد با آن الگوي خاص كافي است. هر

شـود.   هاي آماري پيشرفته مانند تحليـل عامـل اسـتفاده مـي     هاي اين روش از آزمون داده
هـا و رويكردهـاي    بنـدي ديـدگاه   ). در اين نوع از تحقيق، دسـته 1386فرد،  (خوشگويان

شـود. در ايـن خصـوص، بـراون و همكـاران       پذير مـي  كنندگان امكان متفاوت مشاركت
بنــدي تصــورات و  هــا در روش كيــو، طبقــه بنــدي ديــدگاه تقدنــد كــه دســته) مع2008(

 هاي افراد است. هاي خود مرجع و تلقي قضاوت
اي كـه دربـاره سـريال كـاله پهلـوي انجـام گرفـت،         در اين زمينه در تحقيقات كمي

هاي بينندگان در خصوص نحـوه تماشـاي سـريال، ميـزان رضـايت بيننـدگان از        ديدگاه
هاي مختلف و نقاط قـوت و   تماشاي سريال، ميزان توفيق سريال در زمينهسريال، داليل 

ضعف سريال پرسيده شد، اما در اين سؤاالت، ادراكات و عقايـد بيننـدگان دربـاره ايـن     
 سريال مورد بررسي قرار نگرفت.

 نمونه در روش كيو 

رونـد و   مـي اي وجود دارد كه نتايج مطالعه در آن سطح به كار  در مطالعات كمي، جامعه

                                                      

1. Maykut       2. Morehouse 
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شـود و عمومـاً معـرف آن جامعـه      اي است كه با روش تصادفي انتخاب مي داراي نمونه
پژوهشـگر، نمونـه    ؛ به طور معمول،اي است است. روش كيو فاقد چنين جامعه و نمونه

يا ارتباط خاصي با موضوع تحقيق دارند و يـا  كه  كند افراد را از ميان كساني انتخاب مي
 ).293ـ 297 صص ،2001 ،1(كور ي هستندا داراي عقايد ويژه

 در آن و است شده هدايت دقت با كه اي مطالعه در؛ كند اظهار مي )1996( 2كي ول

 10 حـدود  بـا  تـوان  اسـت، مـي   بـوده  تعـاقبي  و تكـاملي  صـورت  نمونـه بـه   انتخاب

 رسيد. اشباع نقطه به كننده شركت

 مصـاحبه،  از هـدف  كـه  صـورتي  كنند در مي بياننيز  )1988( 4توماس و 3كئون مك

 و زمـان  توجـه بـه   بـا  باشد، شوندگان هاي مصاحبه نگرش و عقايد و توصيف اكتشاف
  .بود خواهد كافي مصاحبه براي انجام ) نمونه15± 10( تعداد ،دسترس قابل منابع

ــروسهمچنــين  ــراي انتخــاب  در روش معتقــد اســت كــه) 2006( 5ب شناســي كيــو، ب
هـا و مطالعـات انجـام شـده،      شـود و بررسـي   ريف نميكنندگان، تعداد مشخصي تع مشاركت

كننـدگان   دهد. مانند داشتن نمونه مشـاركت  كنندگان را متفاوت نشان مي تعداد نمونه مشاركت
نفـر نيـز    40كننده يا بيشتر. همچنـين كمتـر از    مرتب 40كننده و  مرتب 30كننده،  مرتب 21از 

ب اين افراد به منظـور دسـتيابي بـه    انتخا ممكن است براي برخي اهداف خاص كفايت كند.
اي صـورت   نظرهاي مختلف نسبت به يك موضوع است، بنابراين انتخاب افراد بايد به گونـه 

 ها، نظرها و عقايد متنوع و مختلفي از فضاي گفتمان را در بر گيرد. پذيرد كه پاسخ

 مراحل اجراي روش پژوهش كيو

 . گردآوري فضاي گفتمان1

 عرف از فضاي گفتمان (دسته كيو). انتخاب يك نمونه م2

 كنندگان . انتخاب مشاركت3

 هاي دسته بر روي طيف سازي كارت . مرتب4

 ها . تحليل آماري داده5

                                                      

1. Corr        2. Kvale       3. Mckeown 

4. Thomas      5. Boros 
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 مراحل زير انجام شده است:» كاله پهلوي«هاي افراد درباره سريال  براي بررسي ذهنيت

 »  كاله پهلوي«گردآوري فضاي گفتمان درباره سريال . 1

مجموعه نظرهـا، عقايـد و باورهـايي اسـت كـه در ارتبـاط بـا موضـوع          فضاي گفتمان،
فضاي گفتمان درباره  .)2005 ،2و دوگراف 1در ميان افراد وجود دارد(ون اكسل پژوهش
 :ه استهاي زير گردآوري شد به شيوه» كاله پهلوي«سريال 
 »كاله پهلوي«مصاحبه با تعدادي از بينندگان درباره سريال  �
 »كاله پهلوي«اي با چهار سؤال باز درباره سريال  امهتنظيم پرسشن �

در اين پرسشنامه از بينندگان خواسته شده است تا نقـاط قـوت و ضـعف سـريال و     
 ترين پيام آن را بيان كنند. مهم

 جستجوي نظرهاي موجود پيرامون سريال كاله پهلوي در فضاي اينترنت �

 سريال كاله پهلوي در مطبوعاتجستجوي نظرهاي منتقدان و بينندگان در باره  �

 »كاله پهلوي«آوري شده درباره سريال  ها و نظرهاي جمع تلفيق ديدگاه. 2

اي  ها بايد به گونـه  عبارت ،نمونه معرفدر شود.  نمونه معرف انتخاب مي ،در اين مرحله
انتخاب شوند كه هر يك وجهي از موضوع تحت بررسي را نمايان سـازند. تشـخيص و   

 صورت گرفته،هاي نمونه در روش كيو بسيار مهم است. طبق مطالعات  رتشناسايي عبا
) تعـدادي  1988( تومـاس كئون و  مك. بيان شده است تعداد مختلفيمعرف،  براي نمونه

 اند. كرده پيشنهاد كيو نمونه براي را عبارت 100 تا 30 بين

 اعتبـار  ارايد هـا  يافتـه  آنكـه  براي عبارات مناسب تعداد ،است معتقد )2001( 3دانر
نمونـه انتخـاب    نيز )2008( براون و همكاران است. عبارت 60 تا 20 بين باشند، آماري

نوع طرز تلقي و ديـدگاه اسـت، بـراي اظهـار نظـر       60تا  30را كه تنوع آن بين  اي شده
 كنند.    كنندگان توصيه مي مشاركت

ظرهاي مثبت و عبارت (حاوي ن 100با مجموعه اقدامات انجام شده در مرحله اول، 
 ،هـاي گـردآوري شـده    سپس عبـارت  و منفي) درباره سريال كاله پهلوي گردآوري شد

مورد بررسي قرار گرفتند و نظرهاي مشابه و نيز نظرهايي كه ارتباط كمتري بـا موضـوع   
                                                      

1. Van Exel       2. DeGraaf       3. Donner 
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سـه   و در اختيـار  عبـارت انتخـاب شـد    56در نتيجه  .تحقيق داشتند كنار گذاشته شدند
هاي مبهم مـورد   ا آنها را از نظر تشابه موضوعي و وجود كلمهت قرار گرفت )2(كارشناس

 .عبارت انتخاب شدند 43بررسي قرار دهند، در پايان 

 كنندگان در پژوهش   ها و نظرهاي شركت . گردآوري ديدگاه3

هـاي كوچـك    عبارت گردآوري شـده از مرحلـه دوم، بـر روي كـارت     43در اين مرحله، 
كـاله  «نفـر از بيننـدگان سـريال     60سازي، در اختيـار   دهمستطيل مانندي درج و پس از آما

ها در نمودار كيو به دو شكل اختياري يا اجباري بـر   . توزيع عبارت)3(قرار داده شد» پهلوي
گيـرد كـه در ايـن پـژوهش، از توزيـع اجبـاري بـراي         روي طيف مورد نظر صـورت مـي  

يـب، بـه هـر كـدام از     هـا اسـتفاده شـده اسـت. بـه ايـن ترت       سازي و توزيع عبـارت  مرتب
كنندگان در تحقيق يك نمودار مـدرج (موسـوم بـه نمـودار كيـو) ارائـه و از آنـان         شركت

خواسته شد جايگاه هر عبارت را بر اساس ميزان موافقت يا مخالفت با آنها در نمودار كيو 
مشخص كنند. براي اين منظور، راهنمايي در اختيار آنها قرار گرفت تـا بـر اسـاس آن، بـه     

كنندگان خواسته شد ابتـدا   در اين راهنما، از شركت حتي بتوانند اين عمل را انجام دهند.را
عبـارتي را   19تك جمالت را بخوانند و آنها را به سه دسته تقسيم كنند. در دسـته اول   تك

عبارتي را كه با آنها مخالف هستند، قرار دهنـد.   19كه با آنها موافق هستند و در دسته دوم 
   عبارت كه نه با آنها موافق و نه با آنها مخالف هستند، قرار گيرند. 5سوم نيز در دسته 

عبارتي را كه با آنها موافق بودند، بر اساس شدت موافقـت از   19در مرحله بعد بايد 
آنهـا بيشـترين     كـه بـا  را عبارتي  3اي كه ابتدا شماره  به گونه كردند؛ مي+ مرتب 1+ تا 5

كردنـد و سـپس    + نمـودار ثبـت مـي   5هـاي بـاالي    در خانـه  ميزان موافقـت را داشـتند  
+ 1+ تا 4هاي باالي  عبارت باقيمانده را بر اساس شدت موافقت در خانه 16هاي  شماره

. همين عمل را بايـد  ثبت شودعبارت  4اي كه در هر خانه  به گونه دادند؛ قرار مينمودار 
دادنـد. در مرحلـه بعـدي بايـد      يكه با آنها مخالف بودند، انجـام مـ  هم عبارتي  19براي 

هـاي   بـر روي يكـي از خانـه    ،كه با آنها نه موافق و نه مخالف بودندرا عبارتي  5شماره 
 كردند.   باالي عدد صفر ثبت مي

شناختي ايـن   هاي جمعيت پاسخگو نمودارها را تكميل كردند، ويژگي 24در مجموع 
 است: 1جدول افراد به شرح 
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 »كاله پهلوي«بيننده سريال  24شناختي هاي جمعيت  ويژگي ـ1جدول 
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آوري شـد. بـا    جمـع  2پس از گردآوري نمودارها، نتايج در جدولي مشـابه جـدول   

هـا)    عبارتسطر (تعداد  43ها) و  كننده ستون (تعداد مشاركت 24مشاهده اين جدول كه 
بسيار مخالف و بـا عبـارت    43و  3با عبارت  2كننده  توان دريافت كه مشاركت دارد، مي

نيز نظري خنثي دارد يعني نه با آن موافق است  2بسيار موافق است. نسبت به عبارت  1
 ف.  و نه مخال

 كننده مشاركت 24عبارت و  43ها براي  ماتريس داده ـ2 جدول

 كننده مشاركت

 عبارت
1 2 … 24 

1 0 3 … 1 

2 3 0 … 0 

3 0 5- … 4- 

4 1- 3- … 4- 

…
 

…
 

…
 

…
 

…
 

43 2- 5- … 0 
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 ها با روش تحليل عاملي . تجزيه و تحليل داده4

ليــل عــاملي و تفســير هــاي پــژوهش در روش كيــو از طريــق تح تجزيــه و تحليــل داده

هاي استخراج شده و ميزان ارتباط آنهـا بـا يكـديگر، درجـه پيوسـتگي متغيرهـاي        عامل

گيرد؛ به  وابسته (افراد) و پراكندگي نظرها صورت مي ها) و متغيرهاي غير وابسته (ديدگاه

اي كه در نهايت، افرادي كه درباره موضوع، نظرهـاي مشـابه و مشـترك دارنـد، در      گونه

بندي يـا بـه عنـوان يـك عامـل (ذهنيـت) در سـتون جـدول مشـخص           روه دستهيك گ

ها) كه هـدف مطالعـه    ها (ذهنيت ترين معيار براي مهم تلقي كردن عامل شوند. اساسي مي

هاي نمونـه كيـو از    كيو نيز هست، تفسيرپذير بودن آنهاست. بنابراين نوع انتخاب عبارت

سـازي و جايگــذاري آن   مرتـب كننـدگان در پـژوهش و سـپس نحـوه      سـوي مشـاركت  

كننده معنا و تفسيري اسـت كـه پژوهشـگر بـه آن گـروه       ها در نمودار كيو، تعيين عبارت

هـاي   تواند درباره روش كيو مطرح شـود، جامعيـت عبـارت    دهد. آنچه مي اختصاص مي

هـاي گـردآوري شـده از چنـان جامعيـت و وسـعتي        نمونه كيو است؛ يعني آيا عبـارت 

هاي مختلف را نمايان كنند. با توجه به تغييراتـي كـه    ه بتوانند ذهنيتبرخوردار هستند ك

ها صورت گرفت، ماننـد روشـن و واضـح سـاختن و      در مراحل ابتدايي بر روي عبارت

منظـور حصـول    هاي مشابه و تكراري، بـه   ها و همچنين حذف عبارت رفع ابهام عبارت

شـد. در ايـن مرحلـه، بعـد از     هـا، نظـر كارشناسـان پرسـيده      اطمينان از روايي عبـارت 

تحليـل  «هاي به دست آمده وارد رايانه شـد تـا بـا روش     گردآوري نمودارهاي كيو، داده

مورد تجزيه و تحليل آمـاري قـرار گيرنـد. اجـراي تحليـل عـاملي بـا چـرخش         » عاملي

درصـد از   52منجر به استخراج سـه عامـل (ذهنيـت) شـد كـه در مجمـوع        1واريماكس

كنندگان متعلق به هـر عامـل    كردند. گفتني است تعداد مشاركت ين ميواريانس كل را تبي

هاي عاملي مربوط به هر عامل (ذهنيـت)   نفر بودند. آرايه 5و  10،  9(ذهنيت) به ترتيب 

 نمايش داده شده است. 3در جدول 

                                                      

1. Varimax 
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 24عبارت از سوي  43سازي  هاي عاملي حاصل از مرتّب آرايه ـ3جدول 

 كننده مشاركت

 يك دو سه
 ها هنيتذ

 ها عبارت
 رديف

4 1 3 
سريال كاله پهلـوي بـه خـوبي توانسـته رونـد      

 به ايران را روايت كند. غربگراييورود 

1 

4 2- 0 2 د لباس است.سريال كاله پهلوي جشنواره م 

 3 كاله پهلوي سريالي صرفاً سياسي است. -3 -3 1

 4 محتواست. سريال كاله پهلوي بي -2 -4 -5

1- 2 5- 
كـنم دارم   اشاي اين سـريال احسـاس مـي   با تم

 دهم. فقط شعار گوش مي

5 

3- 1- 0 

اگر هدف سريال دفاع از حجاب است پس چـرا  

هــاي مــؤمن  چيـزي از خوشــي زنــدگي انسـان  

 دهد. نشان نمي

6 

 7 موضوع سريال كاله پهلوي تكراري است. -3 -1 -3

4- 3- 3- 
كـردن     تماشاي سريال كاله پهلوي وقت تلـف 

 است.

8 

1- 4- 1- 
ــا تماشــاي ايــن ســريال احســاس مــي  كــنم  ب

 زنند. عاقالنه حرف مي گرايين غرباطرفدار

9 

3- 5- 0 
حجـابي را   عفتـي و بـي   سريال كاله پهلوي بي

 دهد. ترويج مي

10 

1- 0 4- 
فضاي داستان واقعي و باورپذير نيسـت و همـه   

 رسد. چيز مصنوعي به نظر مي

11 

0 1- 4 
ـا     احساس مي ـان ب ـاي سـريال كـاله    كـنم زن تماش

 دهند. پهلوي، بيش از پيش به حجابشان اهميت مي

12 

0 4- 2- 

ــا تماشــاي ايــن ســريال احســاس مــي  كــنم  ب

و عصـباني  ناپـذير   انعطـاف هـاي مـؤمن،    انسان

 هستند.

13 
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 3جدول ادامه 

 يك دو سه
 ها ذهنيت

 ها عبارت
 رديف

 14 موسيقي سريال زيباست. 0 3 3

2 5 1- 
وقــايع و در روايــت ي ســريال كــاله پهلــو  

 تاريخي صداقت دارد.رويدادهاي 

15 

1 3 4- 
نــد ســريال كــاله پهلــوي باعــث     ريــتم ُك

 شود. حوصلگي مخاطب مي بي

16 

2- 2- 3 
مردان ايراني را چشمچران  سريال كاله پهلوي

 دهد. و هوسباز نشان مي

17 

 18 اب و پركشش است.سريال كاله پهلوي جذ 5 -3 3

3 3- 1- 

هـايي از دوران   كاله پهلـوي شخصـيت   در سريال

انـد كـه بـه نظـر      پهلوي به نمايش گذاشـته شـده  

 منطقي و دلسوز ايران هستند. رسد مي

19 

 20 صي ندارد.سريال كاله پهلوي هيچ پيام مشخ 1 -5 -2

2- 2- 2- 

 كـنم  مـي  احساس با تماشاي سريال كاله پهلوي

اقـدامات  طاليي بوده و  يدورانكه دوران پهلوي، 

 بت زيادي در آن دوره انجام شده است.مث

21 

 22 زمان پخش سريال نامناسب است. 4 -2 -5

 23 كننده است. دار و خسته پهلوي كش  سريال كاله -3 0 -4

0 1 4- 
اي نيست كه بيننـده   داستان كاله پهلوي به گونه

 هاي بعد كند. مند به تماشاي قسمت را عالقه

24 

1 4 4- 
مطـرح شــده در ايــن   جوانـان امــروزي داليــل 

 پذيرند. دفاع از حجاب نمي را برايسريال 

25 

4- 3 3 
هايي است كـه بيننـده    كاله پهلوي جزء سريال

 دارد. مي را به فكر و تأمل وا

26 



 v 125» روش كيو«با » كاله پهلوي«شناسايي ذهنيت بينندگان سريال 

 3جدول ادامه 

 يك دو سه
 ها ذهنيت

 ها عبارت
 رديف

0 5 0 

مناظره فروغ و بالنش اگرچه قـدري شـعارگونه و   

صـالبت زن ايرانـي    ، امارسد غيرواقعي به نظر مي

 ها و مقابلـه بـا فرهنـگ غربـي     را در دفاع از ارزش

 دهد. نشان مي

27 

1- 2 2 
زن ايرانـي در   غربزدگي كاله پهلوي سريالر د

 گيرد. دوران رضاخان مورد انتقاد قرار مي

28 

4 2 2 
شخصيت فروغ در سـريال كـاله پهلـوي نمـاد     

 زن مورد نظر در اسالم است.

29 

2- 1 5 

عفتي ناشـي از   يال كاله پهلوي به خوبي بيسر

در جامعه آن روز ايـران نشـان   را كشف حجاب 

 دهد. مي

30 

5 4- 1 
مانـده   عقـب  را سريال كاله پهلوي مردم عادي

 .نشان داده است

31 

1 3 3 

دهـد كـه    نشـان مـي  » پهلـوي   كـاله «سريال 

هـاي   كشورمان در مقابـل توطئـه   مردمچگونه 

 دشمنان مقاومت كردند.

32 

2 4 2- 
كنم  با تماشاي سريال كاله پهلوي احساس مي

 ديني هستند. هاي بي روشنفكران، انسان

33 

2 5 1 

با تماشاي سريال كاله پهلوي با وقايع تاريخي 

مربوط به دوران رضاخان كه قـبالً در مـورد آن   

 شوم. آشنا مي العي نداشتم،اّط

34 

 35 كننده است. سريال كاله پهلوي سرگرم 2 -1 0

 36 سريال كاله پهلوي آموزنده است. 2 4 3
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 3جدول ادامه 

 يك دو سه
 ها ذهنيت

 ها عبارت
 رديف

5- 4 1 

كـه   فهمـم  با تماشاي سريال كاله پهلوي مـي 

ها براي رسيدن به اهـداف خـود از مـردم     غربي

 كنند. ساده شروع مي

37 

3- 1 5- 

 صرف زمان و هزينه زياد براي سـاخت  با وجود

هـاي   ابيتپهلوي، اين سريال جـذ  سريال كاله

 براي تماشا ندارد.را الزم 

38 

4 0 5 
فهمم كـه نبايـد    با تماشاي سريال كاله پهلوي مي

 بگيرند.اجازه دهيم ديگران به جاي ما تصميم 

39 

4- 2 4 
فساد اخالقي افراد وابسـته  سريال كاله پهلوي 

 دهد. نشان ميبه خوبي رژيم پهلوي را  به

40 

2 0 4 
فهمم حجـاب   اشاي سريال كاله پهلوي ميباتم

 زن ايراني باعث مصونيت اوست.

41 

5 0 5- 

داســتان ســريال كــاله پهلــوي در حــد يــك  

قسمتي است نه يك سريال  15تا  10سريال 

 قسمتي 53

42 

 43 موضوع حجاب دغدغه جامعه امروز نيست. -1 -5 5

 ها . توصيف داده5

 رد بررسيهاي مو تشناسي پاسخگويان در ذهني تيپ

هاي آنان، بيانگر سه تيپ اصلي اسـت كـه از آن    شناسي پاسخگويان بر اساس پاسخ تيپ
ت تأهـل،  بنـدي سـه ويژگـي وضـعي     ست. با تقسيمياد شده ا 3و  2، 1هاي  تذهنيبا نام 

 شود: مالحظه مي 3و  2، 1هاي  ت در ذهنيتجنسيسطح تحصيالت و 
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فـوق ديـپلم،   «و سـطح تحصـيلي   » هـل متأ«، افـراد  »مردان«بيشتر شامل  .ذهنيت اول
 است.» ليسانس و عالي
 است.» ديپلم و عالي«و با سطح تحصيلي » مجرد«، افراد »زنان«بيشتر شامل  .ذهنيت دوم

» زيـر ديـپلم و ديـپلم   «و با سـطح تحصـيلي   » متأهل«بيشتر شامل افراد  .ذهنيت سوم
 ت.است. نسبت حضور زنان و مردان در اين عامل تقريباً برابر اس

 
 هاي مورد بررسي تيپ شناسي پاسخگويان در ذهنيت ـ4جدول 

 

 ها ذهنيت

 (عوامل)

 تحصيالت وضعيت تأهل جنس

رد
م

 

ن
ز

ل 
أه

مت
 

رد
ج

م
 

م
يپل

 د
ير

ز
 

م
يپل

د
 

م
يپل

 د
ق

فو
 

س
سان

 لي
و

 

ي
عال

 

1 7 2 6 3 1 0 3 5 

2 4 6 4 6 1 3 1 5 

3 2 3 4 1 2 2 0 1 

 هاي ذهنيت اول ويژگي

ايـن معنـي را دريافـت    يده كساني است كـه بـا تماشـاي سـريال     ذهنيت اول نماينده عق
+) همچنـين  5( كه به كشورهاي ديگر نبايد اجازه داد به جاي ما تصميم بگيرنـد  كنند مي

تماشاي سريال كاله پهلـوي باعـث تقويـت و مصـونيت حجـاب زن       ،از نظر اين گروه
سـريال بـيش از پـيش بـه     +) و بر اين باورند كه زنان با تماشاي ايـن  4شود ( ايراني مي

هاي ارائه شـده در ايـن سـريال     +) و معتقدند كه مجموع پيام4دهند ( حجاب اهميت مي
در  )4()25بـه عبـارت    -4پسـندند (امتيـاز    اي است كه جوانان مي درباره حجاب به گونه

عفتي و فساد ناشـي از كشـف    مجموع از نظر اين گروه، سريال كاله پهلوي به خوبي بي
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كـه  +). عالوه بر اين، اين گـروه معتقدنـد   5( دهد ر جامعه آن روز نشان ميحجاب را د
بـه   -4+) و داراي ريـتم مناسـب (امتيـاز    5سريال كاله پهلوي جذاب و پركشـش ( 

و باورپذيري فضـاي داسـتان    )6()38 به عبارت -5(امتياز است. جذابيت  )5()16 عبارت
هـاي بعـدي    ينندگان به تماشاي قسـمت ب اي است كه به گونه )7()11به عبارت -4 (امتياز

كـه  اين گـروه معتقدنـد    حال،اما با اين  )8()24به عبارت  -4شوند (امتياز  آن ترغيب مي
 +).4( زمان پخش سريال نامناسب است

افراد داراي تحصيالت عـالي   و ها شايان ذكر است اين ديدگاه را بيشتر مردان، متأهل
تيـپ از بيننـدگان سـريال، نـه تنهـا نسـبت بـه        رسـد ايـن    اند و بـه نظـر مـي    بيان كرده
پـردازي هـم    ترين موضوع سريال (حجاب) نظر مثبت دارند بلكه از نظر داستان محوري

ايجاد مصـونيت بـراي   «از منظر » حجاب« شود كه همچنين يادآور مياند.  آن را پسنديده
 رفته است.  مورد توجه اين گروه از بينندگان قرار گ» عفتي جلوگيري از بي«و » زنان

 هاي ذهنيت دوم ويژگي

ذهنيت دوم نماينده كساني است كه معتقدند سريال كاله پهلوي نه تنهـا باعـث آشـنايي    
هـاي   +) بلكه در بيان رويـدادها و روايـت  5آنها با وقايع تاريخي دوران رضاخان شده (

سـت  اين سريال بسـيار آموزنـده ا   ،+). از نظر اين گروه5تاريخي، صداقت داشته است (
هـاي   هاي آموزندگي ايـن سـريال از نظـر ايـن گـروه، بيـان جنبـه        +)، برخي از جنبه4(

توجهي روشنفكران به دين و تأكيد ويژه سـريال بـر ايـن نكتـه      غيرمنطقي غربگرايي، بي
 كنند. ها براي رسيدن به اهداف خود، از مردم عادي استفاده مي بوده است كه غربي

 اسـت كـه   ي محتوايي سريال كاله پهلوي باعث شدهها توجه ويژه اين گروه به جنبه
سريال كاله پهلـوي هـيچ پيـام    «) و -4» (اين سريال بي محتوا است«هاي  آنان با عبارت

) كامالً مخالف باشند. عبارت ديگري كه اين گروه از بيننـدگان بـا   -5» (مشخصي ندارد
) بـوده  -5( »تحجـاب دغدغـه امـروز جامعـه نيسـ     «آن كامالً مخالف بوده اند، عبارت 

است. عالوه بر اين، بنا بر نظر اين گروه، مناظره فروغ و بالنش اگـر چـه قـدري شـعار     
ها و مقابلـه   صالبت زن ايراني را در دفاع از ارزشاما رسد،  گونه و غيرواقعي به نظر مي

اين گروه مخالف اين موضوع  ،+). در مجموع5دهد ( با فرهنگ غربي به خوبي نشان مي
از نظـر   ،) اما با اين حـال -5دهد ( حجابي را ترويج مي سريال كاله پهلوي بيهستند كه 
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اي است كـه جوانـان امـروزي آن را     نحوه پرداخت سريال به حجاب به گونه ،اين گروه
بـا  » مجـرد «ذكـر اسـت ديـدگاه فـوق بيشـتر از سـوي زنـان         شـايان +). 4پذيرند ( نمي

رسد اين تيپ از بينندگان سريال  نظر مي ابراز شده است. به» ديپلم«و » تحصيالت عالي«
هاي آموزندگي سـريال   كاله پهلوي (زنان مجرد با تحصيالت عالي و ديپلم)، هم به جنبه

اند و موضوع حجاب از منظـر ايجـاد اقتـدار     توجه داشته آنهاي محتوايي  و هم به جنبه
 براي زنان برايشان مهم بوده است. 

 هاي ذهنيت سوم ويژگي

تـري نسـبت بـه سـريال      نماينده كساني است كه در مجموع، ديدگاه انتقادي ذهنيت سوم،
كاله پهلوي دارند. اين گروه معتقدند اين سريال به موضوع حجـاب پرداختـه كـه دغدغـه     

دارند كه در ايـن سـريال، مـردم عـادي،       +)، عالوه بر اين، عقيده5(جامعه امروز ما نيست 
فساد اخالقي افراد وابسته به رژيم پهلوي بـه خـوبي    +) و5اند ( مانده نشان داده شده عقب

انـد   . همچنين اين گـروه اظهـار كـرده   )9()40به عبارت -4به نمايش درنيامده است (امتياز 
+) و نيز تماشاي ايـن سـريال، بيننـدگان را    4سريال كاله پهلوي جشنواره مد لباس است (

. اما با اين حال، اين گروه تماشاي )10()26به عبارت  -4برد (امتياز  به فكر و تأمل فرو نمي
از ديگـر   )11()8بـه عبـارت    -4داننـد (امتيـاز    سريال كاله پهلوي را وقت تلف كردن نمـي 

 اند اين است كه داستان سريال در حـد يـك   مواردي كه بينندگان كامالً با آن موافقت داشته
حـال معتقـد نيسـتند     +). با اين5قسمتي ( 53قسمتي است نه يك سريال  15تا  10سريال 

ايـن گـروه بـه برخـي از      .)12()4به عبارت  -5محتواست (امتياز  كه سريال كاله پهلوي بي
+) و تأكيـد بـر جلـوگيري از    4هاي مثبت سريال مانند بيان درست جريان غربگرايي ( جنبه

پـردازي مناسـب    +) و شخصـيت 4هاي داخلي كشور ( گيري دخالت افراد بيگانه در تصميم
 اند. +) نيز اشاره كرده4عنوان نماد زن مورد نظر اسالم ( فروغ به

عبـارت زيـر بيشـترين ميـزان تمـايز را در بـين        6هاي بررسي شده،  در ميان عبارت
 ها به شرح زير هستند: اند. اين عبارت هاي مختلف ايجاد كرده ذهنيت

 ـ سريال كاله پهلوي جشنواره مد لباس است.
شـده در ايـن سـريال را بـراي دفـاع از حجـاب        ـ جوانـان امـروزي داليـل مطـرح    

 پذيرند. نمي
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عفتي ناشـي از كشـف حجـاب در جامعـه آن روز      ـ سريال كاله پهلوي به خوبي بي
 كشد. ايران را به تصوير نمي

 دهد. مانده نشان مي ي را عقبـ سريال كاله پهلوي مردم عاد
 ديني هستند. هاي بي سانكنم روشنفكران، ان ـ با تماشاي سريال كاله پهلوي احساس مي

ها براي رسيدن به اهداف خـود از   فهمم كه غربي ـ با تماشاي سريال كاله پهلوي مي
 كنند. مردم ساده شروع مي

 دهد. ـ سريال كاله پهلوي فساد اخالقي افراد وابسته به رژيم پهلوي را به خوبي نشان مي
متي اسـت نـه يـك    قسـ  15تـا   10يك سـريال   ـ داستان سريال كاله پهلوي در حد

 قسمتي. 53سريال 

 گيري بحث و نتيجه

كننـدگان   هاي مشـاركت  ها و برداشت ديدگاه  هاي پژوهش بيانگر اين است كه دامنه يافته
هاي قابل تأملي برخوردار است. بـر   ها و مشابهت پهلوي از تفاوت نسبت به سريال كاله 

 ريال وجود دارد.اساس نتايج تحليل عامل، سه ذهنيت متفاوت درباره اين س
پردازي سريال، معتقدنـد   گروهي هستند كه عالوه بر پسنديدن نحوه داستان. گروه اول. 1

سريال كاله پهلوي در پرداختن به حجاب، بويژه از منظر ايجاد مصـونيت بـراي زنـان و    
عفتي موفق بوده است. مردان متأهل و با تحصـيالت عـالي ايـن نظـر را      جلوگيري از بي

 اند. هبيشتر داشت

گروهي هستند كه معتقدند اين سريال نـه تنهـا بـه لحـاظ آموزنـده بـودن       . گروه دوم. 2
سازي مخاطبان از وقايع تاريخي) موفق بوده بلكه به خوبي توانسته است بـه   (بويژه آگاه

موضوع حجاب، آن هم از منظر نقش آن در ايجاد اقتدار براي زنان، بپردازد. زنان مجـرد  
 اند. لي و ديپلم بيشتر اين نظر را داشتهو با تحصيالت عا

كنند و معتقدنـد بيننـدگان    افرادي هستندكه در مجموع، از سريال انتقاد مي . گروه سوم.3
 شوند. با تماشاي اين سريال، به فكر و تأمل واداشته نمي

هـا موفـق    در مجموع، هر سه گروه ياد شده، سريال كاله پهلوي را در برخي از زمينه
انـد سـريال كـاله پهلـوي بـه خـوبي        ند، ازجمله آنكه هر سه گروه اذعـان كـرده  ا دانسته

توانسته است روند ورود غربگرايي به ايران را نشان دهد. همچنين توفيق ديگـر سـريال   
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دهـد،   از نظر اين سه گروه اين است كه اوضاع بد دوران پهلوي را به خوبي نمايش مـي 
كـنم دوران   ي سريال كاله پهلوي، احسـاس مـي  با تماشا«چرا كه هر سه گروه با عبارت 

» پهلوي دوراني طاليي بوده و اقـدامات مثبـت زيـادي در آن دوران انجـام شـده اسـت      
اند و ميزان مخالفت هر سه گروه، به يك اندازه بوده است. همچنين هر سه  مخالف بوده

سـت و  ديدگاه شكل گرفته معتقدند كه موضوع و محتواي سريال كاله پهلـوي، جديـد ا  
 تماشاي اين سريال وقت تلف كردن نيست.

گيـري و    در پايان شايان ذكر است، نتايج پيش گفته، به دليـل آنكـه براسـاس انـدازه    
هـاي   نفر) از عبارت 24سازي تعداد كمي از بينندگان منتخب سريال كاله پهلوي ( مرتب

، قابليـت  نمونه كيو به دست آمده است و اين تعداد منتخب، معرف كـل جامعـه نيسـت   
هـاي يـاد شـده در جامعـه،      رو، براي آگاهي از ميزان شيوع ديدگاه  تعميم ندارند. از اين

 رسد. هاي ديگري الزم به نظر مي اجراي پژوهش

 پيشنهادها

بدون شك ساخت يك برنامه تلويزيوني نياز به بسـتري مناسـب بـراي توليـد دارد كـه      
احي ايـن فراينـد، توليـد كـااليي فرهنگـي      توان آن را فرايند توليد ناميد. هدف از طر مي

 ،است كه با اهداف تعيـين شـده بـراي آن مطابقـت داشـته باشـد؛ همچنـين ارزشـيابي        
آوري و تجزيـه و تحليـل    منـدي اسـت كـه بـه منظـور جمـع       هاي نظام مجموعه فعاليت

اطالعات، پيدا كردن ارزش خبري و يا اطالع از آنكه آيا مسئله خاص مـورد ارزشـيابي،   
شـود. در ايـن زمينـه،     ريـزي مـي   دف مورد نظر خـود رسـيده اسـت يـا نـه. طـرح      به ه

هاي جمعي همواره به دنبال اين هستند كه بدانند اثرات برنامه بـر   اندركاران رسانه دست
مخاطبان چيست؟ و چه مواردي موجب موفقيـت يـا شكسـت يـك برنامـه تلويزيـوني       

بهتر كرد. با توجه به موارد ياد شـده   توان يك برنامه را شود يا در مجموع چگونه مي مي
اي وسـيع و   ها، داراي دامنه توان گفت كه بحث ارزشيابي برنامه دست آمده مي و نتايج به

تواند قبل از توليد، حين توليد و پس از توليد را در بر گيرد. در هـر   گسترده است كه مي
نندگان برنامه مهم اسـت و  كدام از اين مراحل، دانستن نظر، عقايد و سليقه مخاطبان و بي

ها روشن شود. به  هاي بينندگان درباره برنامه هاي مختلفي ديدگاه ضروري است با روش
هاي كيفي در انواع مختلف و بويژه با استفاده از روش  رسد با استفاده از پژوهش نظر مي
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گيري از آنهـا   ها آگاه شد و با بهره توان از نظرها و عقايد بينندگان برنامه كيو به خوبي مي
هاي مختلف كيفي، روش كيو به  ها را فراهم آورد. در ميان روش هاي ارتقاي برنامه زمينه

دليل كوچك بودن حجم نمونه مورد بررسي و كم بودن هزينه اجـراي تحقيـق جايگـاه    
 خاصي دارد.

هـاي   آيند كه بـا روش  هايي به دست مي هاي كيفي، يافته با توجه به اينكه در پژوهش
ـي دربـاره     شوند، ضروري است پيش از پرداختن بـه پـژوهش   ي كسب نميكمهـاي كم

هاي مختلف  هاي كيفي، نظر افراد در گروه هاي راديو و تلويزيون، با انجام پژوهش برنامه
هاي  ها احصا شود و سپس با استناد به يافته سني، اجتماعي ـ اقتصادي و ... درباره برنامه 

 ها انجام گيرد. ي جامع و كاملي درباره برنامهي كمها هاي كيفي، پژوهش پژوهش

 ها نوشت پي

شـوند،   ساختار تقسيم مي هاي كيو به دو دسته با ساختار و بي بندي كلي، نمونه . در تقسيم1
شـود فضـاي گفتمـان داراي ابعـادي اسـت كـه در انتخـاب         در نمونه با ساختار فرض مي

شـود؛   الگو در نمونه بـا سـاختار مشـاهده مـي     شود، دو عبارات نمونه كيو به آنها توجه مي
الگوي قياسـي و الگـوي اسـتقرايي. در الگـوي قياسـي، بـر اسـاس يـك نظريـه عبـارات           

شـود و خـود عبـارات     اي اسـتفاده نمـي   شوند اما در الگوي استقرايي، نظريه بندي مي هطبق
بارات اسـتفاده  اي براي ع كنند. در اين پژوهش نيز از نظريه بندي را مشخص مي نحوه طبقه

 نشده است. از اين رو، در مقاله حاضر بخش چارچوب نظري وجود ندارد.

نفـر) و كارشـناس سـنجش و     1نفـر)، كارشـناس ارتباطـات (    1كارشناس آمار (. 2
 نفر). 1گيري ( اندازه

از افـرادي كـه بيننـده ايـن سـريال      براي دستيابي به بينندگان سريال كاله پهلـوي  . 3
در پژوهشي كه قرار اسـت دربـاره ايـن سـريال انجـام       آيا حاضريد« :پرسيده شد، بودند

نفـر   24 در نهايـت،  نفر از افراد اعالم آمـادگي كردنـد، امـا    60 ابتدا »شود شركت كنيد؟
 حاضر به همكاري در پژوهش كيو شدند.

 پذيرند. نمي . جوانان امروزي داليل مطرح شده در اين سريال را براي دفاع از حجاب4

 شود. حوصلگي مخاطب مي م كند سريال كاله پهلوي باعث بيريت. 5
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صرف زمان و هزينه زياد براي ساخت سريال كاله پهلوي، ايـن سـريال    . با وجود6
 براي تماشا ندارد.را هاي الزم  جذابيت

 رسد. همه چيز مصنوعي به نظر مي فضاي داستان واقعي و باورپذير نيست و. 7

ـ    8 منـد بـه تماشـاي     اي نيسـت كـه بيننـده را عالقـه     ه. داستان كـاله پهلـوي بـه گون
 هاي بعد كند.   قسمت

. سريال كاله پهلوي فساد اخالقي افراد وابسـته بـه رژيـم پهلـوي را بـه خـوبي       9
 دهد. نمايش مي

 دارد. مل واميأهايي است كه بيننده را به فكر و ت كاله پهلوي از سريال. 10

 دن است.وقت تلف كر تماشاي سريال كاله پهلوي،. 11

 محتواست. سريال كاله پهلوي بي. 12
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