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 10/12/96تاریخ پذیرش:      5/09/96تاریخ دریافت: 
 چکیده
کـودك و   نادرسـت  مسـتقلی دارد. ارتبـاط   هاي اجتماعی زبان است و هویت کودك از گونه زبان

 کالمـی و دو  نـوع  بیشتر از ها شخصیت  در نمایش رادیویی، کنش .کند را دچار بحران می بزرگسال، آن
 کـنش  هـاي  ویژگـی  پـژوهش  این در. شود می خلق معنا متقابل، هاي کنش این است که در خالل  جانبه

 و شخصـیت  ایـن شخصـیت   بـین  صـحیح  همکنشی هاي الگوي و همچنین مشخصه کودك شخصیت
 صـورت  بـه  کوچولـو  شـازده رادیـویی   شود. بدین منظور، نمایش تعیین می رادیویی درام در بزرگسال

اسـت. در   شده بررسیبا دو رویکرد استقرایی و قیاسی  کیفی محتواي تحلیل روش هدفمند انتخاب و به
 هـاي  شخصـیت  از یـک  هـر  با مواجهه در کوچولو شازدههاي کالمی  رویکرد استقرایی، از تحلیل کنش

 هـاي  ویژگـی (اصلی   مقوله 4 در تر انتزاعی سطح است که در یک شده استخراج  مقوله زیر 21 بزرگسال،
 قیاسـی،  رویکـرد  در .اند یافته انسجام )هاي رفتاري شناختی، ویژگی هاي بیانی، ویژگی هاي زبانی، ویژگی

مضـمون گفتـار، موضـع    ( اصـلی  مقولـه  ارتباطی) پنج کنش  (نظریه به چارچوب نظري تحقیق توجه با
و  تعیـین  پـیش  از) مقابـل  شخصـیت  ادعاي با مواجهه  شخصیت، شیوه ارتباطی گفتار، لحن گفتار، نیت

نتایج پـژوهش،   اساس بر ها بررسی شده است. با توجه به این مقوله نمایش در موجود متقابل روابط
 هـاي  کنش اما داشته را دراماتیک شخصیت یک هاي ظرفیت تمام کودك در درام رادیویی باید شخصیت
 .باشـد  اش4 زیسـته تجربـه  سـطح  و ها ویژگی با متناسب باید بلکه باشد بزرگسال پاي هم نباید او کالمی

استفاده صحیح از کنش کالمی شخصیت کودك منجر به خلق دو نیروي برابر و متضاد در درام رادیویی 
 شـناخت  و کـودك  شخصـیت  حسی شود. شناخت ها معنا به درستی صادر می شود که از برآیند آن می

 .آورد می فراهم را موقعیت دیالوگ  بزرگسال، دوگانه شخصیت عقالنی
 کودك، شخصیت کودك، کنش کالمی، کنش متقابل، درام رادیویی.: زبان يواژگان کلید

                                                           
 asramahdizadehm@gmail.comکنندگی رادیو تهیه کارشناس ارشد. 1

   akhgari@iribu.ac.ir صداوسیمااستادیار دانشگاه . 2
   majidsharifkhodaei@gmail.com صداوسیمادانشگاه استادیار . 3

 
 



 1397 زمستان/ 2/ شماره 1دوره / اي ارتباطات و رسانه مطالعات بینارشته  108

 

 مقدمه

. اسـت  افـراد  میـان  اجتماعی تعامالت و ارتباطات انواع تجلی صحنه اجتماعی زندگی
 انـدازهاي  چشـم  و اندیشـه  بـا  اجتماعی متمایز گروه دو عنوان به نیز بزرگساالن و کودکان
 زیـادي  جهات از کودك. دارند دیگرکی با متقابل روابط خود اجتماعی زندگی در متفاوت

 مـدل  شـناختی،  هـاي  مهـارت  بیولوژیکی، هاي ویژگی: جمله از است، متفاوت بزرگسال با
 ایجـاد  جامعـه  سـطح  در همـه  از بیشـتر  آنچه اما. هیجانی و اجتماعی هاي ویژگی تفکري،
 هـاي  موقعیت در او هاي کنش جمله از کودك اجتماعی رفتارهاي در تفاوت کند، می تمایز

 .  است بزرگسال به نسبت  کودك  استفاده مورد زبانی و گونه ارتباطی مختلف
 در و گیرنـد  مـی  کودکـان  از را انتخـاب  قدرت و آزادي بزرگساالن امروز، جامعه در
. کننـد  حرکـت  هـا  آن صالحدید و ها یمش خط با که کنند می وادار را ها آن موارد بسیاري
 فضـا  ایـن  در کـودك . دارنـد  قـرار  بزرگسـاالن  سـلطه  تحت چشمگیري طور به کودکان
 و آمـوزد  مـی  بزرگسـال  از کـه  اسـت  فردي و است سازي شبیه و جذب حال در پیوسته

 و واضـح  طـرز  بـه  را هـا  کودکـان، آن  متمایز طبیعت که درحالی ؛ندارد استقالل تنهایی به
 سطح باید در کودك زبان و رفتار داشت توجه باید ؛سازد می مجزا بزرگساالن از اي ویژه
زیسته مجموعه موجودیـت ماسـت و    تجربه«او باشد.  ادراك و بینی جهان زیسته، تجربه

). 441 :1389، 1(دیلتـاي » کنیم همین تجربه است که ما آن را در فهم خود بازآفرینی می
 مفهـومی  اسـتقالل  بایـد  جامعه، از دیگري گروه هر همانند کودکان براي دلیل، به همین

 . هاست آن هویت بیانگر که شد قائل
 تغییـرات  و رویـدادها  از انعکاسـی  کـه  اسـت  یافتهسـاختار  طـوري  کـودك  زندگی
 کنـد،  مـی  پیـدا  نمـود  اجتماعی و فرهنگی تغییرات تأثیر که مکانی اولین. است اجتماعی

 مسـتقل  هویـت  که است زبان اجتماعی هاي گونه از یکی کودك زبان. است جامعه زبان
 و بزرگسـال  نادرسـت  ارتبـاط  از ناشی اجتماعی تغییرات. دارد انحصاري هاي ویژگی و

                                                           
1. Wilheln Dilthey 
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 شود می زبان از او نادرست  استفاده باعث و گذارد می تأثیر کودك زبانی گونه بر کودك،
 کودکـان  اجتماعی هویت و این در حالی است که فرهنگ. انجامد می اشتباه هویت به که

 .  شود می محسوب جامعه یک فرهنگی تکثیر و تولید اساسی جایگاه
 گیـري  شکل و اجتماعی ریزي پایه به که صحیح متقابل ارتباط برقراري لزوم ترتیب، بدین
 مسـتقل  و متمـایز  هویـت  گرفتن نظر در بدون اگر. یابد می اهمیت شد، خواهد منجر هویت
 برقـرار  صـحیحی  ارتبـاط  بزرگسـال  و کـودك  بین سازي، شبیه به اجبار و تسلط با و کودك
 دوگانـه  بـر  بایـد  ارتباط این اساس. رود می پیش تعادل عدم و بحران به سمت جامعه نشود،
. شـود  منتقـل  هـم  بـه  یدرست به دو این هاي خواسته تا باشد استوار بزرگسال و کودك مفهوم
 ریـزي  برنامـه  بـه  نیـاز  صحیح، متقابل  رابطه یک به دستیابی و بحران این بر غلبه براي جامعه
 و گـردد  برمـی  جامعـه  و خـانواده  تربیتـی  و تعلیمـی  وظـایف  به آن، از بخشی. دارد منسجم
 کـه  نیـز  رادیـو  رسـانه . اسـت  آمـوزش  هـا  اصـلی آن  وظـایف  از یکی که ها رسانه به بخشی
 صـحیح   ارائـه  بـا  تواند می دارد، عهده به را نمایش یعنی ارتباط و سازي برنامه نوع ترین عالی

 .بپردازد معضل این به کودك کاراکتر با دراماتیک هاي نمایش
 اجتمـاعی  الگوي یک معرف و ها انسان واقعی زندگی از متأثر درام، اصلی  سرچشمه

 اسـت  واقعـی  فـرد  یـک  شـبیه  نیـز  درام در شخصـیت  یک). 54 :1394 شکري،( است
 وجودي ماهیت ها آن میان کشمکش و ها شخصیت کنش در تضاد). 68 :1998 بنیسون،(
 اسـت  اشـخاص  متقابـل  عمل و ارتباط نوع ،درام در اصوالًگذارد.  می نمایش به را ها آن
 مقابل در کودك شخصیت گرفتنقرار .کند می روشن را ها آن شخصیتی مختلف ابعاد که

 منظور به. دهد شکل را درام آن اجتماعی  گانهدو تواند می رادیویی درام یک در بزرگسال
 داري،معنـی  نحـو بـه  باید بزرگسال و کودك شخصیت دراماتیک، موقعیت اهداف تحقق

 اثـر  آن، بـدون  و اسـت  شخصـیت  کلیـدي  عنصـر  ،کنش. کنند برقرار ارتباط یکدیگر با
 هـاي  کـنش  با مستقیم ارتباط در درام عناصر  بقیه که آن یلبه دل. شودنمی خلق دراماتیک
 درونـی  وجـوه  از تفکیکـی  غیرقابـل  ترکیـب  دراماتیـک  کـنش . روند می پیش شخصیت

 انجـام  او توسـط  کـه  کنشی یعنی شخصیت و است شخصیت) عینی( بیرونی و) ذهنی(
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 کنـد،  مـی  که کنشی بر اساس معموالً درام شخصیت از ذهنی تصویر عبارتی، به. گیرد می
 خصوصـیات  از بایـد  کـنش  ،طرفـی  از و) 76 ص ،1391 غفاري، معافی( شود می تعیین
 اي رابطـه  بنابراین). 84 :1382 ،1مارتین( شود ناشی شخصیت اخالقی و فکري و روحی
 و نیروهاسـت  تصـادم  کنش درام همچنین در .دارد وجود کنش و شخصیت میان متقابل
 ایجـاب  را متقـابلی  کـنش  کنشـی،  هـر  عبـارتی  به. هستند ها شخصیت همان نیروها این
 عمـل  جهـت  دو در نیروهـا  اند و فشـار  دوجانبه نمایشی هاي کنش همه بنابراین. کند می
 معنـا  و مفهـوم  کـه  اسـت  متقابـل  هـاي  کـنش  این خالل در ).83 :1382 ،2هاج( کند یم
 . شود می خلق 

 انتقـال  اصـلی  عامـل  ، درام دیگـر  انـواع  ماننـد  نیز رادیویی درام در دراماتیک کنش
 در. گیرنـد  مـی  شـکل  کالمـی  نوع از ها بیشتر رادیویی، کنش درام یک در .است مفاهیم
 با فیزیکی کنش و است کالم دوش بر اصلی بار تصویر، به دسترسی فقدان دلیل به واقع
 مشـخص  کـالم  بـا  نیـز  هـا  آن روابـط  و هـا  شخصیت حاالت حتی. یابد می تطابق گفتار
 کـنش،  و بیـانگر  ها شخصیت برونی و جسمی هاي ویژگی معرف کالم بنابراین،. شود می

 رادیـویی  نمـایش ). 194 :1385 اردکـانی،  مخـاطبی ( هاسـت  شخصیت روابط و حاالت
 بـه . کنـد  جذب خود به بیشتري مخاطبان تواند می سازي برنامه دیگر هاي قالب به نسبت
 بیشتري مخاطبان هم تا باشد بیشتري حساسیت با باید آن ساخت و نگارش دلیل همین

 از بسـیاري  در. شـود  منتقـل  یدرسـت  بـه  مـوردنظر  مفهـوم  و معنـا  هـم  و کنـد  جذب را
 و کـودك  متقابـل  روابـط  و کشـمکش  شـاهد  واقعی، زندگی مانند رادیویی هاي نمایش

 بـا  هـا  آن روابط ولی شود می معلوم ها شخصیت نیت ها نمایش این در. هستیم بزرگسال
 بـه  کـودك  شخصـیت  نمایشـی،  هاي موقعیت بیشتر در. است تشخصی هرگونه فاقد هم
 هـاي  اندیشـه  بیـان  بـراي  اسـت  ابزاري صرفاً بلکه شود، نمی بدل مستقل نیرویی و صدا

 هـا  آن زیسـته  درك سـطح  در بایـد  بزرگسـال  و کودك شخصیت متقابل کنش .نویسنده
                                                           
1. Wallace Martin 
2. Francis Hodge 
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 بـا  درام یـک  در کـودك  شخصـیت  شـود. وقتـی   دراماتیـک  فهـم  یـک  به منتج تا باشد
 ؛بگیـرد  انجـام  سطح یک در نباید ها آن متقابل کنش شود، می مواجه بزرگسال شخصیت

 متفـاوتی  زیسـته  تجربه و درك و نیست شده کوچک بزرگسال انسان کودك، یک که چرا
 تقابـل  وضـعیت  از متفاوت که شود می خلق معنایی درام در ها آن متقابل کنش از و دارد
 در کـه  طـور  همـان  نگیرد، انجام یدرست به ها کنش این اگر. است بزرگسال شخصیت دو

. کنـد  مـی  بحـران  ایجـاد  نیـز  درام  گانـه دو تعـادل  در هستیم، آن شاهد نیز جامعه سطح
 يطور به ؛شود نمی منتقل مخاطب به یدرست به مفهوم و افتد نمی اتفاق درست معناسازي
 .کرد جایگزین بزرگسال شخصیت یک کودك شخصیت يجا به توان که می
 دو هـر  بزرگسـال  و کودك شخصیت حاضر، رادیویی هاي درام بیشتر در رسد می نظر به

 زبـان  در کنش سطح. گیرد نمی انجام درست معناسازي نتیجه در کنند، می استفاده زبان یک از
 انجـام  یدرسـت  بـه  هـا  آن دراماتیک متقابل کنش تا شود مشخص باید بزرگسال زبان و کودك
   .شود منتقل رادیویی درام در یدرست به مفهومی سطح و معناسازي و بگیرد
 کـودك  شخصیت کنش در معنا خلق هدف اصلی دستیابی به چگونگی مقاله، این در

 هـاي  ویژگـی  محقق، رو این از. است رادیویی درام در بزرگسال شخصیت با مواجهه در
 همکنشـی  الگوي تا در ادامه، به یک دهد می قرار بررسی مورد را کودك شخصیت کنش

 بـه  کـه  الگـویی  یابـد،  دسـت  رادیویی درام در بزرگسال و کودك شخصیت بین صحیح
 در کودك تعریف براساس بازه سنی کودك در این مقالهبیانجامد.  نظر مورد معناي خلق
 شناسـی  روان در که) 1999( 1سنتراك جان  نوشته Life-Span Developmentکتاب
در این دوره که  .است شده گرفته نظر در سالگی 11 تا 6 سنین شود، می محسوب مرجع
ایـل کـودکی بـه دسـتاوردهاي     نام دارد، کودك از مرحله وانمود کردن او کودکی اواسط
 دهد. بینانه تغییر جهت می واقع

 صـورت  ینبد ؛شود منجر زمینه این در مفیدي نتایج به تواند می حاضر پژوهش انجام
 مـورد  زبـانی  گونـه  و اجتمـاعی  شـناختی،  روان از اعم کودك هاي ویژگی شناخت با که

                                                           
1. John.W Santrack 
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 خـود  هـاي  پـردازي  شخصـیت  براي جدیدي هاي ظرفیت به نویسان یشنامهنما او، استفاده
 ارتبـاط  کـه  هایی صحنه در و کنند خلق دراماتیک کودك شخصیت توانند می و رسند می

 ایـن  سـطح  بـا  متناسـب  هـاي  کـنش  دارد، وجـود  بزرگسـال  شخصیت و او بین متقابل
 .باشـد  داشـته  را مخاطـب  بـا  صحیح ارتباط برقراري توان درام تا کنند طراحی شخصیت

 شخصـیت  کـه  رادیـویی  هـاي  نمایش در ها کنش شود می سبب مسئله این به توجه عدم
 مـورد  زبـان  بـین  تمـایزي  و باشـند   نداشـته  اسـتاندارد  کالمی هاي ساخت دارند، کودك
 متقابـل  هـاي  کـنش  ترتیـب  بـدین . نشود دیده بزرگسال و کودك هاي شخصیت استفاده

 عـدم  و مخاطب جانب از پذیرش عدم به منجر و نداشته حقیقی دنیاي از اي جلوه ها آن
 .شود می نظر مورد معناي انتقال

 دیالوگ و زبان شخصیت
 هـاي  گفتـه  از یـک  یچهـ  رو ایـن  از .است کالمی کنش نوعی پیراندلو بیان به دیالوگ
 در هرکـدام  بلکـه  شـوند،  نمی خالصه خود اي گزاره آشکار محتواي صرف به دراماتیک

 میان کالمی دادوستد نوعی صرفاً گفتگو« ).17 :1387 ،1فیستر( هستند کنشی ایجاد نقش
 در هـا  کنش نمادین و موجز کامالً مصنوع، متقابل، انتقال نوعی بلکه نیست، ها شخصیت

 همچـون  کـه  چـرا  یابـد،  مـی  وجـود  حال زمان در همیشه گفتگو. هاست شخصیت میان
 و اندیشـند  مـی  آن همـان  در کـه  شـود  مـی  خـارج  گوینـدگانی  دهان از واقعی، زندگی

 ).73 ،1382هـاج، ( »یابنـد  دسـت  خواهنـد  می آنچه به تا گویند می یکدیگر به چیزهایی
 بایـد  نیـز  را دراماتیـک  گفتار معناي زند، می سر شخصیت از همواره کنش که گونه همان

 .)78 :1375 ،2اسلین( دریافت آورد، می زبان بر را آن که شخصیتی پرتو در همواره
 نمـایش  هـاي  شخصـیت  هاي کنش از اي زیرمجموعه توان گفت، دیالوگبنابراین می

 سـایر  با آن برقراري به اقدام خود، درونیات و ذهنیات به توجه با شخصیت هر که است
                                                           
1. Manfred Pfister 
2. Martin Esslin 
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 دیگـر  بـه  نسـبت  را خـود  موضـع  شخصـیت  فراینـد،  ایـن  طـی . کنـد  مـی  ها شخصیت
 شخصـیتی  گوناگون ابعاد و کند می مشخص مختلف موضوعات و حوادث ها، شخصیت

شـود. بـه همـین     می هویدا او اندیشه ،شخصیت یک گفتار در .سازد می منعکس را خود
» اسـت  پیرنـگ  گیـري  شـکل  و پـردازي  شخصـیت  اصلی عنصر درام، در دیالوگ«دلیل، 

 .)37 :1391 آقاخانی،(
هـا   شش عنصر که عوامل ایجـاد دیـالوگ هسـتند و بـدون آن     ،خدایی از نظر شریف

دوئیت (به معناي حضور دو طرف که  -1از:  اند عبارتدیالوگ صورت نخواهد گرفت، 
اندیشـه و   -3وري از حقوق انسانی)  انسانیت (در معناي بهره -2اي دارند)  هر دو مسئله

سطح بودن (هر دو هم -4توانند با هم وارد صحبت شوند)  زبان (دو صاحب اندیشه می
ع به موضوع مشترك است کـه  موضوع (تنها با رجو -5از لحاظ انسانی باید آزاد باشند) 

کشـف حقیقـت (رسـیدن بـه شـناخت)       -6توانند به فهم متقابـل برسـند)    دو طرف می
 ).112 :1394(لطفعلی خانی، 
 هـاي  شخصیت با و تعامالتشان ها اندیشه گفتار، ها، کنش رفتار، طریق از ها شخصیت

 شـود،  مـی  تجلیم گفتارشان در که ها شخصیت زبان میان، این در. شوند می معرفی دیگر
موجودیـت شخصـیت همـان     ).95 :1392، یلیاسـماع ( دارد آنها معرفی در مهمی نقش

: 1394 شـکري، (شخصیت عبارت است از زبـان   ،موجودیت زبان است. به دیگر سخن
 اسـاس  و پایه کلمه، یا لفظ و شود می حاصل الفاظ گرفتن قرار هم کنار در . زبان از)65
براي بررسی شخصـیت، کـنش و    بنابراین. )97-96 :1366 مکی،( دهد می تشکیل را آن

کلمـاتی کـه    ؛ابعاد آن چیزي جز مشتی کلمات هدفمند به نـام زبـان در اختیـار نـداریم    
 کـاربرد  ). بنـابراین دیـالوگ  65 :1394گویند (شـکري،   می  ها در قالب دیالوگ شخصیت
اجتمـاعی، زبـانی     هها در عرصـ  هاي درام به مانند انسان است و شخصیت زبان اجتماعی

هـا بـه تنـوع روانـی و      مـا از راه زبـان و الحـان شخصـیت    «خاص و لحنی ویژه دارند. 
هاي نمایشی، تنوع زبـانی را بـه ارمغـان     بریم. پس تنوع شخصیت ها پی می شخصیتی آن

 ).86 :1392(باقري، » آورد می
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 از. شود می شناخته او کنش طریق از دیگر هاي درام مانند رادیویی درام در شخصیت
 طریـق  از هـا  آن کنش نیستیم، افراد کنش دیدن به قادر رادیویی نمایش در ما که آنجایی
 ).170 :1385 اردکـانی،  مخـاطبی ( اسـت  کنش بیان نمایش، کالم. شود می بیان کالمشان

  نویسـنده . هاسـت  رسـانه  دیگـر  از تـر  مشـکل  رادیـو  در باورپـذیر  هاي شخصیت خلق«
 گفتگـو  از استفاده با باید را ها شخصیت و صداست عنصر به محدود رادیویی  نمایشنامه

 ارائـه  عامـل  تـرین  مهـم  عنـوان  بـه  دیـالوگ  .)52 :1381 ،1ریچـاردز ( »بکشـد  تصویر به
). 37 :1391 آقاخـانی، ( شود می استفاده شنونده ذهن در بصري تصویرسازي و اطالعات
 پـیش  را هـم موقعیـت   ،)66 :1385 ،2هرسـتمان (هسـتند   نمـایش  طرح محل ها دیالوگ

 نمایند می معلوم را پیرنگ مسیر هم کنند، می ترسیم و آشکار را ها شخصیت هم برند، می
 ،3هیلیـارد ( کنند می القا مخاطب به را رفتار و حرکت و) فضاسازي( پردازي صحنه هم و

 صـدا،  و واژگـان  طبـایع،  حیـث  از باید رادیویی نامه نمایش هاي شخصیت ).440 :1389
 خصوصـیات  بـا  بایـد  واژگـان  و صـدا . باشـند  تشـخیص  قابـل  یکـدیگر  از و هماهنگ
 خصوصـیات . گـردد  رعایـت  نامه نمایش سرتاسر در انطباق این و باشد منطبق شخصیت
 .)22 :1368 آژند،( شود ذکر ها دیالوگ در باید ها شخصیت

کلمـات   ها و حتی لحـن اداي  ها، تکیهتأکیدهمچنین در درام رادیویی، عواملی چون 
 توانـد  مـی  صـدا  پردازي مخاطب مهیا کنند. توانند عرصه را براي تصویرسازي و خیال می
 ،4کرایسـل ( بدهـد  نشـان  را هـا  شخصـیت  قدرتمنـدي  نحـوي  بـه  وداده  جـان  کلمه به

 بدن زبان مانند زبانی برون عوامل أل،خ ،رادیو نمایش ارتباطی الگوي واقع در ).1381:67
 .کند رفع می پیرازبان با را غیرکالمی ارتباط در

                                                           
1. Keith Richards 
2. Rosemary Horstmann 
3. Robert L. Hilliard 
4. Andrew Crisell 
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 رشد شناختی، هیجانی و اجتماعی شخصیت در اواسط کودکی
 تولـد،  از پـیش  را انسـان  زنـدگی  اصـلی  هـاي  دوره شناسـان  جامعـه  و شناسان روان
 اواسـط  بزرگسـالی،  اوایـل  نوجـوانی،  کودکی، اواسط کودکی، اوایل نوپایی، و نوباوگی
در هر دوره سنی، تغییر در سه زمینـه جسـمانی،    .دانند می بزرگسالی اواخر و بزرگسالی

در دوره اواســط  ).16: 1386 ،1بــرك(دهــد  شــناختی و هیجــانی و اجتمــاعی روي مــی
 کـودکی  اوایـل  از تـر  یافته سازمان و پذیرتر انعطاف تر، منطقی بسیارکودك  تفکر ،کودکی
 تسـلط  .کننـد  منطقی استدالل ملموس، و عینی اطالعات درباره توانند می کودکان. است
 و تمرکززدایـی  را خـود  تفکـر  تواننـد  مـی  کودکـان  دهـد  مـی  نشـان  نگهـداري  بر یافتن

 بهتـر  نیـز  فرارونـده  اسـتنباط  و مراتبـی  سلسـله  بنـدي  طبقـه  در ها آن. کنند پذیر برگشت
 دار برنامـه  و پـذیر  انعطـاف  گزینشی، و کند می تغییر صورت سه به توجهشانشوند و  می
 موقعیـت  از هـایی  جنبـه  بـر  عمداً توانند می بهتر ها آن یعنی). 438 :1386 برك،(شود  می

 همچنـین . بگیرنـد  نادیـده  را اطالعات سایر و شود می مربوط هدفشان به که کنند توجه
 تنظـیم  هـا  موقعیـت  اي لحظـه  هـاي  درخواسـت  با پذیر، انعطاف صورت به را خود توجه
 و اعمـال  رشـته  یـک  به پیشاپیش کردن فکر از است عبارت که نیز ریزي برنامه. کنند می

 .)414 :همان( کند می زیادي پیشرفت کودکی اواسط در ها، آن به توجه دادن اختصاص
 کـردن  تکـرار ( ذهنـی  مـرور  ابتـدا . شـود  می بهتر دوره این در نیز حافظه راهبردهاي

) کـردن  بنـدي  دسته هم با را مربوطه مواد( سازماندهی آن دنبال به ،)خود براي اطالعات
 یـا  رابطه نیستند، واحدي  طبقه اعضاي از که اطالعات قطعه چند یا دو بین( بسط بعد و

 خودپنـداره  کـودکی،  اواسط در ).438 :همان( شود می نمایان) کردن ایجاد مشترك معنی
 هـایی  پیـام  توانند ها می دارد. آن بر در را اجتماعی هاي مقایسه و شخصیت صفات کودکان

 بگنجاننـد  خودشـان  توصـیف  در را ها آن و کنند درك کنند، می دریافت دیگران از که را
 مسـئولیت  کنتـرل  تحت گناه و غرور خودآگاه هاي هیجان ،این دوران در ).444 :همان(

 بـیش  زمـان  یک در توانند می افراد فهمند کهمی دبستانی کودکان .گیرندمی قرار شخصی
                                                           
1. Laura E. Berk 
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 هـاي  نشـانه  بـه  دیگـران  هـاي ساحسـا  کردن تعبیر براي و کنند تجربه را هیجان یک از
 اواسـط  در ). کودکـان 451 :یابـد (همـان   مـی  افـزایش  همـدلی  و کنند می توجه بیشتري
 دیگـران  از صرفاً را اخالقی اصول ها آن. کنند می درونی را اخالقی مقررات انواع کودکی،
 غلـط  و درسـت  رفتـار  درباره فعاالنه ها آن رشدي، -شناختی رویکرد طبق. کنند نمی تقلید
 آگـاهی  شـود  مـی  باعـث  دیگـران  درك مهـارت  و اجتمـاعی  دنیاي گسترش. کنند می فکر

 از تـري  پختـه  برداشـت  کودکـان  دوره، ایـن  در. شـود  بیشتر به کودکی اواسط در اخالقی
 توزیـع  عادالنـه  صورت به منابع باید چگونه اینکه به مربوط عقاید( اجتماعی عدالت مفهوم
 متقابـل  رابطـه  نـوعی  دوسـتی در ایـن دوره،  .)454 -453 همـان: (دهنـد   مـی  نشان) شود

 نیازهـا  به و دارند دوست را یکدیگر شخصی هاي ویژگی آن در کودکان که است صمیمانه
 رویـدادهاي  بـا  کننـد  مـی  قطع را دوستی روابط که رویدادهایی. دهند می پاسخ هم امیال و

 ماننـد  اعتمـاد،  از کـردن  تخلف بزرگتر، کودکان. دارند تفاوت کامالً دبستانی پیش هاي سال
 سـر  پشـت  کـردن  غیبت و عهدشکنی دارند، نیاز آن به که هنگامی دیگران به نکردن کمک
 )456دانند. (همان:  می دوستی جدي کردن نقض را دیگران

 کودکی هاي دوره -1 جدول

 شرح کوتاه دامنه سنی تقریبی دوره

اوایل 
 سالگی 6تا  2 کودکی

شـود، فکـر و    هاي حرکتی اصالح مـی  هاي بازي که مهارت سال
د، درك اصول اخالقی یاب انگیزي گسترش می به طرز حیرتزبان 

کنند. مشهود است و کودکان برقراري پیوند با همساالن را آغاز می

اسط او
 سالگی 11تا  6 یکودک

هـاي   هـایی در توانـایی   هاي دبستانی که بـا پیشـرفت   سال
هاي سـوادآموزي،   فرایندهاي تفکر منطقی، مهارتورزشی، 

درك خود، اصـول اخالقـی، دوسـتی و عضـویت در گـروه      
 شود. همسال مشخص می

 هاي زبانی در اواسط کودکی رشد و ویژگی
 روي کودکـان  تکلـم  در مهمـی  تغییرات ،گیسال 11 تا 6 یعنی کودکی دوم دوره در
 اصالح ها سازي جمله و کودك تلفظ کند، می پیدا افزایش سرعت به لغات  خزانه دهد؛ می
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 فهـم  و درك آن بـا  همـراه  و یابـد  می افزایش دیگران با کالمی ارتباط به عالقه شود، می
 اجتمـاعی  تکلـم  سمت به خودمحوري از کودك تکلم محتواي. شود می بهتر هم کودك
. دهد می گزینشی و انتخابی گفتار به را خود جاي قبل دوره هاي پرگویی و رود می پیش

 دیگـران  اگر حتی ،حرف بزنند کردن، صحبت براي تنها بود ممکن قبل دوره در کودکان
 از شـکلی  عنـوان  بـه  کودکان تکلم ،دوره این در اما. نکنند توجه گویند، می ها آن آنچه به

 هـاي  واکـنش  هـا،  محـرك  در مقابـل  کودکان واکنش دوره این در. رود می به کار ارتباط
 .)139 :1392 دانایی،( است کالمی و زبانی

 عمـدتاً  کودکـان  لغات گنجینه در. است متفاوت بزرگسال با نیز کودك هاي واژه نوع
 کـه  درحـالی . هاست صفت از بیشتر ها اسم و انتزاعی هاي واژه از بیشتر ملموس هاي واژه

 ).81-82 :1380 منـدان،  عالقـه ( دارد دیگـري  طرح بزرگساالن در ها واژه فراوانی توزیع
 خود قدیم کلمات براي بلکه گیرند، می یاد را جدید کلمات تنها نه دوره این در کودکان

 دانـایی، ( یابد می بیشتري رشد آنها لغات  خزانه درنتیجه، و کنند می پیدا جدید معانی نیز
 امکـان  هـا  آن بـه  زبـان،  بـا  دبسـتانی  کودکـان  تحلیلی و متفکرانه برخورد ).141 :1392
 از خیلـی  که فهمند می ها آن مثال، براي. کنند درك را ها کلمه  گانهچند معانی که دهد می

 یـا !» است خنکی پیراهن عجب: «دارند مادي و روانی معنی عالی، یا خنک مانند ها کلمه
 .)429-428 :1386 برك،!» (بود عالی واقعاً فیلم آن«

 نظریه کنش ارتباطی

: 1384، 2است (هابرمـاس  تفاهم حصول به معطوف اجتماعی کنش نوعی 1ارتباطی کنش
 در مضـمون  اهداف کنش هاي طرف آن، جریان در که را 3متقابلی هاي کنش ). هابرماس،389
 نظریـه،  ایـن  مبنـاي  بـر  ).192 :1391 ایشل،( نامد می یکنش ارتباط کنند، می یگیريپ را گفتار

 یکـدیگر  بـا  همکاري و وفاق استدالل، طریق از مشترك درك یک به رسیدن براي کنشگران
                                                           
1. Communication Action 
2. Jurgen Habermas 
3. Interaction 
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). بدین ترتیب، کـنش ارتبـاطی کـه    2: 1385کنند (مهدوي و مبارکی،  می برقرار متقابل ارتباط
 ابعـاد  کالن، و خرد مختلف سطوح است، در اجتماعی هاي نظام درباره شناختی زبان اي نظریه

 عنـوان  بـه  نـه  را زبـان  نظریـه،  ایـن  دهد. می توضیح را مطلوب اجتماعی رابطه یک گوناگون
 امکـان  صوري شرایط به مربوط که 1سخن و کاربرد حالت در بلکه نحوي، یا معنایی سیستم
 ).  150 :1384 شفیعی،( گیرد می نظر است، در سخن اداي

کننـد بـا یکـدیگر     ها تالش مـی  کنش ارتباطی همان فعالیتی است که از طریق آن انسان
هدف رسیدن به تفاهم ارتبـاطی دنبـال    تماس برقرار و همکاري کنند. این نوع کنش که با

در فکـر   وجـه  یچهـ اي اسـت کـه در آن افـراد کنشـگر بـه       شود، ناظر به رابطه دوجانبه می
موفقیت شخصی خود نیستند بلکه از یکدیگر توقع دارند که اغـراض و افعـال متفاوتشـان    

ـ  اساسـاً را از طریق اجماعی که محصول ارتباط و مفاهمـه اسـت، هماهنـگ کننـد و      راي ب
هابرماس، در این نوع کنش افـراد    رسیدن به توافق و درك متقابل تالش نمایند. بنا به گفته

هاي کنش خود را بر مبنـاي   کنند که بتواند نقشه هاي خود را تحت شرایطی دنبال می هدف
 بـه  را ها کنش هابرماس ).390 :1384 هابرماس،(تعاریف مشترك از وضعیت به کار گیرند 

وي میـان عقالنیـت کـنش     .است کرده بندي دسته استراتژیک و ارتباطی کنشکلی  نوع دو
(عقالنیت ابزاري) و عقالنیت کنش ارتباطی (عقالنیـت ارتبـاطی) تمـایز قائـل      استراتژیک

دار)  حل مسئله عقالنیت کنش استراتژیک (معقـول و هـدف   شده و عقالنیت ارتباطی را راه
تـرین راه را بـراي رسـیدن بـه      تـرین و ارزان  سـاده  ها، توجه به ارزش کند که بی قلمداد می

دقیـق   خواهد کارها به بهترین شکل (منظم و با حسابگري و فقط می کند هدف انتخاب می
 .)49-13: 1384(هابرماس،  و مدیریت علمی) انجام گیرد

عقالنیت ارتباطی به معناي از میان برداشـتن مـوانعی اسـت کـه ارتبـاط را تحریـف       
شـوند و   تر، نظامی ارتباطی است که در آن، افکار آزادانه ارائه می عناي کلیکند و به م می

امکـان   واسـطه قع عقالنیت مورد نظر هابرمـاس، بـه  در برابر انتقاد حق دفاع دارند. در وا
                                                           
1. Speech 
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آیـد و   مـی  بـه وجـود  از فشار بیرونی و ترس و تهدید ایجاد یک ارتباط و گفتمان فارغ 
 .)1388:211 ،1ریتزر( پذیري است یري و دلیلترین شرط عقالنی، انتقادپذ مهم

هدف کنشگران در کنش ارتباطی حصول تفاهم است و هر دلیل دیگري به جز این، اگـر  
آیـد. حصـول تفـاهم بـه ایـن       مـی در کنش مداخله داشته باشد، کنش از حالـت ارتبـاطی در  

برسـند و توافـق، بـه    گفتار به تفاهم  کنندگان در ارتباط با اعتبار یک پاره ست که مشارکتمعنا
 کنـد (هابرمـاس،   رسمیت شناختن دعویی اعتباري است که گوینده براي گفتار خود طرح می

پـذیرد کـه امکـان     ). هابرماس معتقد است کنش ارتبـاطی هنگـامی صـورت مـی    171: 1384
فرض بگیریم که همه سخنگویان دسترسی برابر به آن دارنـد و   قیدوبندي را پیش گفتگوي بی
). در جدول زیر انـواع  64: 1386، 2کند (اوت ویت نیروي استدالل بهتر حکم می در آن فقط

 بندي و شرح داده شده است. کنش گفتاري از دیدگاه هابرماس طبقه

 خالص شکل در زبان میانجی بر مبتنی هاي همکنشی انواع -2جدول 

 انواع کنش

 کاربردي-خصوصیات صوري

ش
کن

 
ي 
ها ري

فتا
گ

 
ص

خا
ي  

دها
کر
کار

تار
گف

 

ت
جه

ري
گی

- ش
 کن
اي
ه

 

ش
گر
ن

 
ي 
ها دي

نیا
 ب

بار
اعت

ي 
عاو

د
ان 

جه
 با 
طه
راب

 

هاي  امري کنش راهبردي
 تأثیري

تأثیر بر 
طرف مقابل

معطوف به 
عینی  جهان اثربخشیبخشی عینیت موفقیت

 ارتباطی کنش

گفت و 
 اظهاري شنودها

  ارائه
واقعیات 
 بیرونی

معطوف به 
حصول 
 تفاهم

عینی  جهان صدقبخشی عینیت

کنش مبتنی 
بر نظم 
 هنجاري

ایجاد روابط  تنظیمی
بین شخصی

 به معطوف
 حصول
 تفاهم

  جهان درستی هنجاري
 اجتماعی

کنش 
خودبازنمایی بازنمودي پردازانه نمایش

 به معطوف
 حصول
 تفاهم

جهان ذهنی صداقت بازنمودي

 .)440 :1384 هابرماس،(
                                                           
1. George Rirzer 
2. William Outhwaite 
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کند؛ جهـانی   را مطرح می 1زیستر نظریه کنش ارتباطی، مفهوم جهانهابرماس د
ها بـوده و   انسان بین ذهنی رابطه و که یک مفهوم مکمل براي کنش ارتباطی، توافق
ایـن  ). «5: 1394زاده،  گیـرد (غنـی   فضایی است که در آن کنش ارتباطی صورت می

طـور   هـاي متقابـل بـوده کـه بـه      اي از تجربیات فرهنگی و کنش فرآیند شامل حوزه
ه شـمار  اي براي تمام تجربیات زندگی ب آشنا هستند و پایه تاًذااساسی قابل درك و 

بـه  «جهان زیست،   ). کنشگران ارتباطی در محدوده1384:194(هابرماس، » روند می
تفسیر و توضیح مسائل و موضوعات مورد مذاکره و دستور کارهاي تفاهم و توافـق  

اید همیشه در افـق  کنشگران ارتباطی ب). «76: 1384(نجاتی حسینی، » زنند دست می
 »ا از این محدوده فراتر بگذارندتوانند پ جهان زیست حرکت کنند و نمی  و محدوده
 .)306: 1384(انصاري، 
 گفتگـو  طـرفین  دیـالوگ،  در: «گوید می دیالوگ وضعیت در تعریف خدایی شریف

 حقیقـت  کشـف  تـا  باشـد  نداشـته  سـلطه  دیگـري  بر کدام یچه و باشند سطح هم باید
 تعریـف  پـیش  از کـه  وضعیتی نه است، برتر وضعیت قصد به دیالوگ. بگیرد صورت
 دیـالوگ  2 موقعیـت  بـا  ب شخصیت با ،1 موقعیت با الف شخصیت وقتی. باشد شده
 و قبلـی  وضـعیت  دو از برتـر  کـه  اسـت  3 وضعیت به رسیدن دیالوگ  نتیجه کنند، می

با . »یابند می دست جدیدي معناي به ها شخصیت آن، در و است تعادل موقعیت همان
 و دیـالوگ   فلسـفه « هابرمـاس کـه   ارتبـاطی  کـنش  توجه به تعریف دیالوگ و فلسـفه 

  حـوزه  در که هابرماس ارتباطی کنش ، بنابراین، نظریه)1377:74 اباذري،( »گفتگوست
 گویندگان بین رابطه در و جمله سطح در را معنی و است زبان کاربردشناسی نظریات
 رادیـویی  درام هـاي  شخصـیت  کالمی کنش و تحلیل دیالوگ هدف با کند، می بررسی
 هـاي  دیـالوگ  تحلیـل  بـراي  مناسـب  چـارچوبی  که دارد را توانایی این و دارد تطبیق
 .باشد متقابل

                                                           
1. Lifeworld 
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 شناسی پژوهش روش

 روش و داده نظـر  از و توصـیفی  هـدف  نظـر  از کاربردي؛ نتیجه، نظر از حاضر تحقیق
 بـه  دستیابی منظور به بررسی مورد  نمونه محتوایی تحلیل است و براي کیفی نوع از تحقیق
 مقالـه،  ایـن  در که آنجایی از .گیرد می بهره کیفی محتواي تحلیل روش پژوهش، از اهداف
 مـدنظر  هابرمـاس  ارتباطی کنش نظري چارچوب اساس بر ها شخصیت متقابل کنش  نحوه
 کالمـی  کـنش  هـاي  ویژگـی  کـه  آنجـایی  اسـت و از  آن قیاسـی  از بخشی رویکرد است،

 اسـتفاده  نیـز  اسـتقرایی  راهبـرد  از است، شده استخراج نمایشنامه متن از کودك شخصیت
 محتواي تحلیل از استفاده پژوهش این رهیافت تلفیقی، این رویکرد به توجه با .است شده
 بخـش  در. اسـت ) استقرایی راهبرد( عرفی محتواي تحلیل نیز و) قیاسی راهبرد( دار جهت
 شـده  تعیین پیش از طبقات کارگیري به بندي، از براي مقوله استقرایی، محقق محتواي تحلیل
 اسـاس  بـر  فراینـد  این. است آمده  بیرون ها داده درون از نامشان و طبقات و کرده اجتناب
شـازده  رادیـویی   نمایشـنامه  مـتن  مکـرر  خوانـدن  با و شده شروع پژوهش هدف و سؤال

 ادامـه  ها آن گذاري نام و معنایی هاي داده از کدها استخراج کلی، درك یک یافتن ، کوچولو
 و شـده  بنـدي  دسته طبقات داخل به هایشان شباهت یا ها تفاوت براساس کدها. است یافته 
 یـک  هـر  با مواجهه در کودك شخصیت کنش هاي اند. ویژگی درآمده واحد ي ا مقوله تحت

 است. شده استخراج استقرایی صورت به بزرگسال، هاي شخصیت از
 کـنش  نظریـه بـه   توجـه  بـا  هـا  مقوله یرزو   مقوله قیاسی، محتواي تحلیل قسمت در
شـازده   شخصـیت  همجـوار  هاي دیالوگ ها، و بر اساس آن شده یینتعهابرماس  ارتباطی
 و بررسـی  دو آن یـایی رؤ از صحنه هر در بزرگسال هاي هر یک از شخصیت و کوچولو

 است. شده مشخصها  آن متقابل ارتباطنحوه  بدین ترتیب، اند. کدگذاري شده ها داده
 کودك شخصیت ها آن در که هستند رادیویی هاي آماري در این مقاله، نمایش جامعه

شازده است و نمایش  نمایش بزرگسال شخصیت با متقابل کنش و دراماتیک ابعاد داراي
آمـاري   جامعـه صـورت هدفمنـد از    بـه  ایـران  اسـالمی  جمهوري صداي تولید کوچولو

بـراي   .اسـت  دیـالوگ  مقالـه  ایـن  در نیز تحلیل است. واحد شده انتخابنمونه  عنوان به
   است.  شده سازي پیاده و بازشنوایی انتخابی  نمایش ها، داده گردآوري
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 هاي پژوهش یافته

 و قیاسـی  راهبـرد  بخـش  دو هـا در یافتـه  حاضـر،   مقالـه  ترکیبی رویکرد به توجه با
شـازده   کـه  هـایی  صـحنه  بـراي  اسـتقرایی،  راهبرد بخش در. است شده ینتدو استقرایی
 هـاي  ویژگـی  تـا  شد ترسیم جداولی دارد، همکنشی بزرگسال هاي شخصیت با کوچولو
. آیـد  دسـت  به دهد، می بروز خود از بزرگسال هاي شخصیت مقابل هایی که او در کنش
 بنـدي  دسـته  بـراي  و تر انتزاعی سطح یک در که شد استخراج زیرمقوله 21 ترتیب بدین
 در. یافتند انسجام اصلی  مقوله 4 در ها آن اشتراك وجه به توجه با تر، مناسب و تر راحت
 منـابع  از مسـتخرج  ارتبـاطی  کـنش  انـواع  کارگیري به با پژوهشگر ،قیاسی راهبرد بخش
 کـار  ایـن  بـا . اسـت  کـرده  پیدا را شیوه هر از مصادیقی و رفته نمایشنامه سراغ به نظري
 .شد شناخته ها شخصیت بین روابط و نمایشنامه در ها شیوه این شدن عملیاتی نحوه

 هاي استقرایی الف. یافته
 و آن در موجـود  هـاي  بر اساس شخصیت  نامه نمایش هاي در این بخش، ابتدا صحنه

 تمـام  کـه  به این صورت. شدند تفکیک هم از تحقیق هاي داده عنوان به متقابلشان، رابطه
 از یـک  هـر  بـا  ثابـت  شخصـیت  عنـوان  بـه  کوچولـو  شـازده  هـا  آن در کـه  هـایی  صحنه

 کالمـی برقـرار   همکنشـی  جداگانـه  صـورت  بـه  نامـه  نمـایش  بزرگسـال  هـاي  شخصیت
 کـنش  نحوه و دربردارنده کیفیت که هایی دیالوگ آورده سپس بخش یک در است، کرده
 جـداول  ایـن . شد ترسیم جدولی بخش هر براي. شدند کدگذاري بودند، کوچولو شازده
 سـتون  در. هسـتند  کـارکرد  و) مصـداق ( مثـال  زیرمقولـه،  هـاي  نـام  بـا  ستون سه شامل

 انتخـاب  باشـد،  کـد  گویـاي  توانست می تر جامع و تر روشن بهتر، که مفهومی زیرمقوله،
 و شـدند  کدگـذاري  بودند، مرتبط  زیرمقوله مصداق که هایی دیالوگ مثال، ستون در. شد
 عناصـر  طراحـی  در هـا  زیرمقولـه  از هریـک  کـه  هـایی  نقش ترین مهم کارکرد، ستون در

 راهبـرد  بندي جمع بخش در و بعد  مرحله در .شدند ذکر دارند، درام پیشبرد و ساختاري
 شخصیت کنش چگونگی و ویژگی بیانگر گویاتري شکل به که هایی زیرمقوله استقرایی،
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 سـطح  یـک  انتخـاب و در  صـحنه  مجموعـه  هـر  بودنـد، از  بزرگسـال  مقابل در کودك
 شدند. گردآوري جدول یک در و تجمیع اصلی هاي مقوله تحت تر انتزاعی

 کوچولو شازده شخصیت کالمی کنش هاي جدول ویژگی -3جدول 

 کارکرد زیرمقوله مقوله ردیف

هاي  ویژگی 1
 زبانی

 هیجان در کلمات ابراز .1
 هاي کوتاه اکتفا به پاسخ .2 تیشخص يریباورپذ

 سکوت .3

هاي  ویژگی 2
 بیانی

 رعایت ادب .4

 پردازي شخصیت
 صراحت در بیان .5
 استفاده از پیرازبان .6
 بیان تجربیات با جزییات .7
 صداقت در بیان واقعیات  .8

هاي  ویژگی 3
 شناختی

 پرسش از مسائل و مفاهیم ناآشنا .9

ایجاد زمینه رشد و 
 تحول شخصیت

 منطقی استنتاج و استدالل قدرت .10
 تخیل .11
 تردید .12
 خود با دیجد يها تهخآمو تکرار .13
 ها آگاهی از احساسات و توانایی بیان آن .14

هاي  ویژگی 4
 رفتاري

 درخواست .15

بروز کنش 
شخصیت و پیشبرد 

 درام

 پافشاري بر خواسته .16
 کننده مصر در گرفتن جواب قانع .17
 کنجکاوي .18
 ابراز قاطعانه نظرات و عقاید .19

 دفاع از تمایالت و عقاید .20
 گشایی کمک به دیگران براي مسئله .21
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 هاي قیاسی ب. یافته

 کنش يها وهیشارتباطی،  کنش نظریه قراردادن مفروض ها، با ی یافتهاسیق بخش در
 اساس برهمچون بخش استقرایی،  شنامهینما متن .کردند استخراج ارتباط کی در متقابل
 یکنش هم بزرگسال يها تیشخص از کی هر با کودك تیشخص ها آن در که ییها صحنه
 متن يکدگذار شده،فیتعر يها رمقولهیز و ها مقوله به توجه با. شد يبند طبقه دارد،
 با کوچولو شازده تیشخص کنش نحوه. بدین ترتیب، شد میترس یجدولو  گرفت انجام
همکنشی   و شیوه گرفت يجا ها رمقولهیز از یکی در بزرگسال يها تیشخص از کیهر
 صورت جداگانه مشخص شد.ها به آن

 هاي بزرگسال نمایش کوچولو با هر یک از شخصیت شازده  جدول نحوه همکنشی -4جدول 

 کارکرد ها زیرمقوله هاي تحقیق مقوله

 مضمون گفتار

 و التیتما احساسات، ابراز خودافشایی (خودبازنمایی)
 تیشخص  دیعقا

 موجود وضع ییبازنما ارائه واقعیات بیرونی

 تنظیم هنجار یا
 بخشی به هنجارهاي توافقی گفتگو عینیت

 نبی روابطو تجدید  استقرار
 ها تیشخص

 و سازماندهی گفتار

 تأثیرگذاري بر شخصیت مقابل
 رفتار و میتصم تیهدا

براي  مقابل شخصیت
 نظر مورد تیموفق به یابیدست

 موضع گفتار

 قدرت و برتري

سلطه و قدرت   کنندهمشخص
 یا برابري طرفین همکنشی

 همدردي
 طعنه و کنایه
 اطاعت
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 4جدول ادامه  

 کارکرد ها زیرمقوله هاي تحقیق مقوله

 لحن گفتار

 آمرانه

 انتقال حس شخصیت
 تکبرآمیز
 توبیخی
 التماسی

 ستایشی و تمجیدي

ي ادعا با مواجهه  وهیش
 شخصیت مقابل

 تأیید

 و درام شبردیپ
 زمینه ایجاد تنش

 نفی
 گرفتن نادیده

 نقد
 سکوت

نیت و هدف ارتباطی 
 شخصیت

 تالش براي حفظ ارتباط

کننده نوع ارتباط  تعیین
 ها شخصیت

 مفاهمهتالش براي دستیابی به توافق و 
 خود يبرتر موضع حفظ

 اثبات ادعاي خود
 به رسیدن براي کاري انجام به کردن وادار

 خود منافع
 را ادعایی هر ،است آزاد فتگوگ طرفین ازیک هر ارتباطی، کنش یک دیالوگ در
 هاي موقعیت در ها شخصیت همچنین. دهد قرار پرسش مورد و کند مطرح تواند می

. کنند می بیان را خود نظرات آزادانه اما دارند نظر اختالف یکدیگر با دراماتیک
 خود اظهارنظرهاي آزادانه که است قائل دیگران و خود براي را حق این کوچولو شازده

 شخصیت یک عنوان به او دهد می نشان که کنند بیان موقعیت یک در اي مسئله درباره را
 .است رسیده ارتباطی عقالنیت به کودك

 با اما کند یم ساده ظاهر به ییاظهارنظرها و ها درخواست ها، پرسش کوچولو شازده
 و اصول استدالل، و تفکر یمبان ،يفکر سازمان ،یآگاه نوع واقع در ها آن طرح
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 در فاعل کی عنوان به او بیترت نیبد. کشد یم نقد به را ها بزرگ آدم جامعه يها ارزش
 را بزرگسال يها تیشخص با الوگید يبرقرار ییتوانا و کند یم عمل یارتباط کنش کی

 يمند عالقه ،یهست از درست درك عدم ،یباشناختیز نگاه نداشتن کوچولو شازده .دارد
 است، حاکم نمایش کل در که زیطنزآم تکرار کی با را یپرست پول و ایدن ،اتیماد به

 .دهد یم جلوه زیناچ و کنند می انتقاد، »اند و غریب بیعج ها بزرگ آدم« عنوان تحت
 مثال، براي. دارد را ارزش یا ادعا نظر، اظهار یک رد یا قبول قدرت کوچولو شازده
 استدالل با و پذیرد نمی کشد، می او براي نوبت چند در خلبان که را گوسفندي هاي نقاشی

 در و »گوسفند نه قوچه، که این: «گوید می دوم، نقاشی دیدن با او مثال، براي. کند می رد
 بدین. »بکشید بلدید که جور هر نداره، عیبی« و »بکشید گوسفند یه بهتره: «گوید می ادامه

 شواهد و تعاریف به توجه با که گوسفندي مجدد کشیدن به را خلبان کند می سعی ترتیب،
 خیلی: «گوبد می و کند می تأیید را او خلبان و کند تشویق باشد، دو هر قبول مورد واقعی
 شروط و هنجارها از کوچولو شازده. »کنی حظ که کشم می گوسفند یه برات االن... خب
. کند قانع را خلبان تواند می و برد می بهره معرفتی زمینه پس عنوان به مشترك زیست جهان
 .شود می کشیده دو هر توافق با گوسفند نقاشی یک نهایت در

 نادیده خلبان سوي از سرخش گل بودن دفاع بی از کوچولو شازده نگرانی وقتی
توجهی خلبان به  دهد و جدیت و بی می نشان عاطفی واکنش سرعت به شود، می گرفته

 آدم مثل هم تو تري؟ جدي کار چه: « کند میامور جزئی ولی بااهمیت هستی را انتقاد 
 مهم هیچ واقعا نیست؟ مهم خارها و گوسفندها بین راز .. دونستن.زنی می حرف بزرگا
 نفله منو  سیاره سرخ گل تنها گاز، یه فقط گاز، یه با صبح روز یه گوسفند یه که نیست
با این نقد، موضع خلبان تغییر کرده و به سوي همدردي با او ». نیست؟ مهم این کنه؟

 گلت براي... کشم می بند پوزه تو گوسفند براي گریه نکن عزیزکم... من«رود:  پیش می
 ».کنه نمی تهدید رو تو گل خطري هیچ کشم، می حصار

 آن تصحیح به و سازد می آشکار را تقابلم کنش در موجود هاي انحراف ارتباطی، کنش
 که است موانعی برداشتن میان از معناي به نیز هابرماس ارتباطی عقالنیت. کند می کمک
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 خود، هنجاري تنظیم گفتاري کنش کوچولو با بدین ترتیب، شازده .کند می تحریف را ارتباط
 گوسفند اینکه ـ ازاو  نگرانی برخوردش در مقابل احساس بودن ناروا متوجه را خلبان
 اش نسنجیده رفتار با شود می متوجه که خلبان. کند می بخورد ـ را سرخش گل تواند می

 کوچولو شازد از تنش و دلخوري رفع براي است، شده اش صمیمی دوست دلخوري موجب
 هنجاري کنش نوعی واقع در که عذرخواهی این. خواهد می عذر او از و کند می دلجویی
 کنش مجددا تواند می و است رسیده ارتباطی عقالنیت به خلبان دهد می  نشان است، تنظیمی
 .ببرد ارتباطی کنش سمت به را متقابل

 بیرونی، فشار اجبار، از فارغ که دهد می کوچولو شازده به را اجازه این درام روند
 خلبان با درخواست چنانچه. بگیرد تصمیم و برسد نتیجه به کند، گفتگو تهدید و ترس

هات رو  خوام دوباره صداي خنده می«بماند و  او کنار بیشتر اینکه براي لحنی التماسی
 .گذارد نمی اش سیاره به بازگشت براي او تصمیم روي يتأثیر، »بشنوم
 را او رابطه نوع برد، می کار به کوچولو شازده که موضعی و لحن به توجه با توان می

 گفتار سبک که سرخ گل مقابل در کوچولو شازده. شناخت دیگر هاي شخصیت با
 و کوتاه جمالت به تنها و است مطیع دارد، فرادستی و قدرت موضع و بار سرزنش
. کند می مطرح او ادعاي طرح  شیوه را کنشگر کنش بودن عقالنی. «کند می بسنده فرمانبر
 کند، جلب را دیگران توافق دارد قصد تند برخورد و عصبانیت با فرد یک اگر مثال

 سرخ گل وقتی بنابراین). 61 :،1384 هابرماس،( »شود می محسوب غیرعاقالنه او روش
 با یا کند می مطرح را ادعایی قدرت موضع از کند، می قطع را کوچولو شازده کالم

 او روش دهد، می پاسخ کوچولو شازده انتقادهاي به توبیخی لحن و تند برخورد
 .کند می ایجاد فاصله کوچولو شازده و او بین و شود می محسوب غیرعقالنی
 اتتأثیر طریق از را آنچه اما آورد، دست به زور با عینی لحاظ به توان می را توافق
 شمرده توافق ذهنی لحاظ به آید، می دست به موافقت عنوان به زور کاربرد یا بیرونی
 بر پادشاه). 392 :1384 هابرماس،( است مشترك باورهاي به متکی توافق. شود نمی
او  .دارد اش قدرت و سلطه استقرار بر سعی دائما و کند می تأکید اولش گفتار امري وجه

آداب شرفیابی به «دهد که  کوچولو با لحنی توبیخی به او تذکر می در لحظه ورود شازده
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و با لحن » زانو بزن، اي رعیت بینوا«دهد:  حضور پادشاهی را رعایت کند و فرمان می
بر همه چیز و «و » اینجا من پادشاهم، پس تو رعیتی«کند:  رآمیز به او یادآوري میتکب

ولی من که « که شود می مواجه کوچولو شازده انتقاد با ولی». کنم همه کس پادشاهی می
 .»کس غیر از خودتون اینجا نیست بینم... هیچ اینجا کسی یا چیزي نمی

 در پادشاه اینکه از و است گیري صمیمت و فعالیت آزادي، نیازمند کوچولو شازده
 گفتگو کند می سعی او. شود می ناراحت کند، می دخالت اش گیري تصمیم مسیر و کارها

 اهداف پیشبرد براي گفتگو این از پادشاه ولی کند هدایت ارتباطی کنش سمت به را
 کنش به ارتباطی کنش انحراف موجب و کند می استفاده اش تحمیل اراده خود و
 او چون. بکشد خمیازه که دهد می فرمان کوچولو شازده به مثال، براي .شود می راهبردي

رغم میل  خواهد علی کوچولو می است یا از شازده ندیده را کسی  خمیازه هاست سال
موش «و » دهم که صبر کنی نه، نه... من به تو فرمان می«او بماند:   اش در سیاره باطنی

 ،شخصیت دو این بین گفتگوي از هایی بخش کند.» اعدام محکوماش را به  پیر سیاره
 موجب درام در شده  ایجاد تنش. است زیاد ها آن بین تنش و دارد جدال حالت

 .رسد نمی نهایی معناي به دیالوگ نشود، رفع اگر ولی شود می شخصیت آشکارسازي
 مرتبط کوچولو شازده. زند می هم بر را دیالوگ روند تنظیمی، هنجارهاينکردن  رعایت
 را آن و داند نمی روا توافقی، هنجارهاي نظر از را پادشاه هاي پاسخ از بعضی نبودن
براي مثال، او براي حفظ موضع برتري  .داند می گفتگو و تعامل روند در اختالل باعث

 تا کنه غروب بدید دستور خورشید به شه می «کوچولو:  خود، در مقابل درخواست شازده
 به من «گوید: می غیرمنطقی ، در پاسخی»بشم؟ جابجا دیدنش براي نباشم مجبور من

 و سیاست اقتضاي به بنا فعال ولی داد خواهم هم را خورشید غروب فرمان موقع
 ». کنم می خودداري حکمی چنین صدور از اوضاع شدن مساعد تا کشورداري

 دسـتیابی  دنبـال  به همکاري و توافق استداللی، حثهمبا با کنشگران ارتباطی، کنش در
 صرفاً کنشگران ،استراتژیک کنش در که درحالی ،اند تفاهمی هاي کنش و مشترك فهم به
کنش ارتبـاطی در پـی رسـیدن بـه درك     ). 86 : هابرماس،( هستند خود اهداف دنبال به
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 هدف با که ییها الوگیدمشترك از طریق استدالل و به دور از فشار و محدودیت است. 
 متقاعـد  و يکـار  انجام به کردن بیترغ کردن، نیخشمگ رنجاندن، ،ینگران ترس، جادیا

بـر طـرف    تـأثیر که در صدد  روند یم شیپ يراهبرد کنش سمت به شوند، یم انیب کردن
مـرد خودپسـند در    .مانند یم باز مفاهمه از و مقابل و برآورده کردن اهداف خود هستند

کوچولـو را بـه دسـت زدن     بـرد و شـازده   مـی ي به کـار  تأثیرگفتار خود، جمالت امري 
 کند تا نیاز به تمجید خود را برآورده سازد. کنش او از نوع راهبردي است. ترغیب می

 وضـعیت  و آگـاهی  طـرفین،  از یکـی  اگر و ندارد وجود قطعیت دیالوگ، جریان در
 عقالنیت شرط ترین مهم. گیرد نمی شکل دیالوگ بداند، درست مطلق صورت به را خود

 برخـورد  در کوچولو شازده). 1989 هابرماس،( است پذیري دلیل و انتقادپذیري ارتباطی،
 آدم«گویـد:   کشـد و مـی   مـی  نقد به را جدیت و مالکیت چون اعتباراتی حسابگر، مرد با

 اي اسـتفاده  چـه  هـا  سـتاره  از شـما  ولی کنه، استفاده ازش بتونه که داره رو چیزي وقتی
 خـود  منطـق  درسـتی  و صحت به حسابگر در حالی که مرد». کنن؟ نمی بقیه که کنین می

 بـر  و انـدازد  نمـی  تردیـد  بـه  را او کوچولـو  شازده انتقادي سواالت و دارد کامل اطمینان
کوچولـو   کند و با لحـن آمرانـه و از موضـع قـدرت بـه شـازده       می پافشاري خود موضع
 ».دارم کــار خیلــی مــن نشــو، مــزاحم .نــدارم مــن وقــت پســرجون، بــرو«گویــد:  مــی

 طـرف  امـا  کنـد  می رعایت را ارتباطی کنش یک در انتقاد در آزادي اصل کوچولو شازده
 حسـاب  با را حسابگر مرد کوچولو شازده دلیل، همین به و ندارد را پاسخ اصل او مقابل

 مفاهمـه  و توافـق  بـدون  دیالوگ. دهد می ادامه سفرش به و گذارد می تنها هایش کتاب و
 .ماند می باقی تغییر بدون حسابگر مرد و پذیرد می پایان

 نداشتن و گرایی تجربه عدم به اشاره با دان جغرافی با برخورد در کوچولو شازده
 دعوي خود هاي کتاب مورد در دان جغرافی که را ادعاهایی و اعتبار زیسته، تجربه
 .یابد نمی دست دان جغرافی با زمینه این در توافقی به دهد می قرار نقد مورد کند، می

 فراتـر  درونـی  احساسـات  و هنجارها ثابت، هاي واقعیت از گفتگو ارتباطی، کنش در
 یابـد  مـی  تمایـل  سـویه  دو فهـم  و ارتبـاط  در شایسـتگی  سـمت  بـه  آشـکارا  و رود می
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 طریـق  از و غیرمسـتقیم  طـور  بـه  را اخالقـی  مفـاهیم  ،کوچولو شازده). 1987 هابرماس،(
 کـردن  اهلـی  مفهـوم  واقعـی  درك بـراي  تـالش  در دو آن. گیـرد  می یاد روباه با دیالوگ
 نیـز  واقعیـت  بـا  او برخورد سطح. دارد غلبه او عقالنیت بر کوچولو شازده حس. هستند
 حاصـل  عقـل  و حس ترکیب طریق از واقعیت یک شناخت. است حس طریق از بیشتر
 پوشـش  را عقالنـی  سـطح  روبـاه  و شـناخت  حسی سطح بیشتر کوچولو شازده. شود می
 و اسـت  لبریز احساس از جدایی هنگام روباه، کردن اهلی از پس کوچولو شازده. دهد می
 است، آن درگیر که حسی بر عالوه روباه. کند تحمل را روباه ناراحتی و گریه تواند نمی
 کوچولـو  شـازده  بـراي  را آن و دارد نظـر  مـد  هـم  را شـدن  اهلی عقالنی و منطقی  جنبه

 کـدام  هـر  اما هستند کنشگر مسئله، یک با برخورد در شخصیت دو هر. دهد می توضیح
 کـنش  و دیـالوگ  برقـراري   نتیجـه . کنـد  مـی  همیـاري  گشایی مسئله براي خود سطح در

 اخالقـی  وجـدان  و شـود  مـی  مفاهمـه  و توافـق  بـه  منجـر  هـا  آن بـین  صـحیح  ارتباطی
 و شـود  می رها کم کم کوچولو شازده حسی ادراك یابد. می رشد تدریج به کوچولو شازده

) سـرخش  گـل  کردن اهلی( خود اصلی مسئله ابعاد تواند می و رود می عقالنیت سوي به
 .کند حل را آن و درك نیز را

 گیري نتیجه

 سرزده کنش گونه هر یابند، می نمود او کنش در شخصیت هاي ویژگی که آنجایی از
 و عـاطفی  اجتماعی، ذاتی، هاي ویژگی با متناسب و برآمده باید درام کودك شخصیت از

هاي کـنش شخصـیت کـودك     نتایج تحقیق در خصوص ویژگی. باشد او خاص هیجانی
 قابـل  کـودك  بـراي  مفـاهیمی  از دسته آن تنها بیانگر آن است که ،در یک درام رادیویی

 کلمـات  باشـد. بنـابراین   کرده برخورد آن با یا داشته آن از نسبی شناخت که است درك
 بـا  متناسـب  طـرف  یـک  از بایـد  آن بیـان   شـیوه  و کارگیري به  نحوه کودك، شخصیت
 .باشـد  شخصـیت  این هاي ظرفیت با برابر دیگر سوي از و شده خلق دراماتیک موقعیت

 کـودك  واژگـان   بیانگر آن است که دایره ،هاي تحقیق همچنین تحلیل محتواي کیفی داده
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 جمالتـی  در را خود منظور باید کودك شخصیت .است ساده او جمالت نحو و محدود
 اسـت،  استوار عینی و منطقی اصول بر بیشتر کودك تفکر که آنجایی از .کند منتقل کوتاه

 و عینـی  و ملمـوس  هاي پدیده شامل بیشتر است، او تفکر از بازتابی که کالمش بنابراین
 کـودك  شخصیت هاي دیالوگ ،دلیل همین به. اوست حسی هاي تجربه به مربوط مفاهیم
 و خـود  توصـیف  در کـودك  شخصـیت . اسـت  کالمـی  ارجاعـات  از عـاري  و مستقیم
 افـزایش  بـا  امـا  کنـد  مـی  ذکـر  را مشـاهده  قابـل  و عینی خصوصیات بیشتر هایش دارایی
 و روانـی  مفـاهیم  به و تر انتزاعی تدریج به توصیفش درام، طول در او آگاهی و شناخت
 .شود می تبدیل انگیزشی

 هـاي  شخصـیت  با مواجهه در کودك شخصیت کنش شناختی، هاي ظرفیت افزایش با
 ،گـردد  یمـ  آگـاه  خـویش  منطـق  بـودن  نسـبی  از. شـود  مـی  معنـادارتر  و تـر  پخته دیگر

 فهمـد  مـی  او. گیرد می نظر در را دیگران عالیق و نیازها و یابد می تعدیل اش خودمداري
 جـاي  بـه  را خـود  توانـد  مـی . دارنـد  متفـاوتی  تفکرات و عالیق احساسات، دیگران که

 اسـاس  بـر  دیگـران  کـه  دانـد  مـی  کودك شخصیت .کند درك را ها آن و بگذارد دیگران
 تـا  کنـد  کنترل را افکارش که دارد را توانایی این او. کنند می قضاوت او درباره رفتارش
 تحسـین  و تأییـد  جلـب  بـراي  همچنـین . دهـد  قـرار  خـود  افکار تأثیر تحت را دیگران
 .رود می کنار نباشد، میلش مطابق که مسائلی از ولی کند می کوشش بزرگترها

 پرسشی جمالت دارد و کاربرد نمود کامالً درام کودك شخصیت کالم در کنجکاوي
 تـازگی  کـودك  بـراي  که دراماتیک هاي موقعیت با مواجهه در بویژه شخصیت این براي
 هـاي  پرسـش  طراحـی  بـا  باید درام  بنابراین، نویسنده. است حیاتی است، معنادار و دارد

 هـم  تـا  دهـد  قـرار  مفـاهیم  بـه  دسـتیابی  مسـیر  در را او کودك، شخصیت براي هدفدار
 منتقـل  مخاطـب  بـه  مفهـوم  ایـن  هم و کند رمزگشایی موقعیت این از کودك شخصیت

 بـا  بایـد  شود می گرفته نظر در کودك شخصیت براي که اي افکنی گره هاي موقعیت .شود
 در. باشد باور قابل و برآید آن گشایی گره و حل  عهده از تا باشد برابر او توان و ظرفیت

 از کوچولـو  شـازده . شـود  مـی  منتقـل  مخاطـب  به و حاصل درستی معناي ،صورت این



 1397 زمستان/ 2/ شماره 1دوره / اي ارتباطات و رسانه مطالعات بینارشته  132

 

 شخصـیت  کنجکـاوي . اسـت  پاسـخ  دنبال به مصرانه و پرسد می سوال مدام ها ناشناخته
. کنـد  مـی  بیشـتر  بزرگسـاالن  دنیـاي  و پیرامـون  مسائل به نسبت را او حساسیت کودك

 آفـرین  موقعیـت  که شود می او تردید باعث او ناآگاهی و کافی شناخت نداشتن همچنین
 .برد و درام را پیش می است
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