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چکیده
ام�رـوزه ب��ا رشــد فناوریهــای ارتباطــی ،دسترســی مخاطبــان بــه انــواع شــبکههای فراملــی ماهــوارهای ،شــبکههای
اجتماعــی ،فضاهــای مجــازی و آنالیــن بهگونـهای تســهیل شــده کــه رســانهها بــرای جــذب هــر چــه بیشــتر طیــف
مختلــف مخاطبــان و درنتیجــه ،فــروش هرچــه بیشــتر محصــوالت رســانهای خــود ،مجبورنــد مطابــق خواســته
و ســلیقۀ مخاطبــان برنامهســازی کننــد .ازایــنرو ضــرورت شــناخت دقیــق مخاطبــان و نیازهــای آنــان اهمیــت
بســزایی پیــدا کــرده اســت .ایــن مقالــه بــه کمــک روش تحقیــق کیفــی تحلیــل ادراك ،مبتنــی بــر تکنیــک مصاحبــه
شــامل مصاحبههــای عمیــق و مصاحبــۀ گروهــی متمرکــز -و در قالــب نظریــۀ «اســتفاده و رضامنــدی» و مــدل
رمزگــذاری– رمزگشــایی هــال ،دیــدگاه مخاطبــان نوجــوان مجموعهپویانمایــی کیخــان 2را بررســی کــرده اســت.
نتایجــ تحقی��ق بیانگ��ر ایــن اس��ت کهــ س��طح خوان��ش معان��ی برداشتشــده توس�طـ مخاطباــن نوجوــان چیــزی
نیســت کــه فقــط در اولیــن بــاری کــه مخاطــب ،ســریال را تماشــا میکنــد ،حــادث شــود ،بلکــه ســاختن معنــا،
فراینــدی اســت کــه هــر بــار بهدلیــل مطرحشــدن زمینههــای جدیــد ،داللتــی جدیــد را مطــرح میکنــد .از ســوی
دیگرــ ،مخاطــب نوجــوان بــرای ارزیابــی و قضــاوت دربــارۀ وقایــع مهــم ســریال از تجربــۀ خویــش اســتفاده میکنــد
و بــا مقایســۀ موقعیــت بهتصویرکشیدهشــده در ســریال بــا واقعیــت و تجربــۀ خــود تصمیــم میگیــرد.

واژههای کلیدی
مخاطبپژوهی ،تحلیل ادراک ،رمزگذاری ،رمزگشایی ،پویانمایی ،مجموعۀ پویانمایی کیخان

مقدمه
* این مقاله بر اساس نظر گروه دبیران و سردبیر فصلنامه ،پژوهشی است.
 . 1استادیار گروه ارتباطات ،دانشکدۀ علوم اجتماعی ،دانشگاه پیام نور ،تهران ،ایران( .نویسندۀ مسئول)

 .2مجموعــۀ «کیخــان» بــه کارگــردان و تهیهکنندگــی امیــر کســاوندی بــا تکنیــک سـهبعدی بــرای قشــر نوجوانــان
ه شــده اســت .داســتان ایــن پویانمایــی ،دربــارۀ پســر نوجوانــی اســت کــه بــه خاطــر مشــکل
و جوانــان ســاخت 
بــرادرش کــه درگیــر اعتیــاد شــده اســت ،تصمیــم میگیــرد بــا توزیعکننــدگان مــواد مخــدر روانگــردان در مــدارس،
دانشــگاهها و حومــۀ شــهر مبــارزه کنــد .تخصــص او در حــوزۀ رباتیــک اســت ،بــه همیــن ســبب ،لباســی طراحــی
میکنــد کــه ظاهــری متفــاوت دارد و بــا ایــن لبــاس و بــا همــکاری پلیــس بــه مبــارزه بــا قاچاقچیــان میپــردازد.
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صرفنظــر از مفهــوم کالســیک مخاطــب کــه بــه «مجموعـهای از تماشــاگران ،خواننــدگان
یــا بیننــدگان اطــاق میشــده امــا مفاهیمــی همچــون تــوده ،عامــه (گــروه اجتماعــی)
و حتــی بــازار نیــز بــه مخاطــب اشــاره دارد بهطوریکــه ایــن تغییــرات برداشــتهای
جایگزینــی از مفهــوم مخاطــب را بــه همــراه داشــته اســت و ســبب شــده رســانهها
کمتــر قــادر بــه اداره و پیشبینــی مخاطــب خــود باشــند .سرچشــمۀ ایــن دگرگونیهــای
مفهومــی ،افزایــش کانا لهــا ،فــردی شــدن ،توســعۀ رســانههای تعاملــی و گرایــش محتــوا
بــه پشــت ســر گذاشــتن مرزهــای ملــی اســت» (مــک کوئیــل.)319-317 :1385 ،
امرــوزه رشــد بیشازپیــش فنّاوریهــای ارتباطــی ،دسترســی مخاطبــان را بــه انــواع
شــبکههای فراملــی ماهــوارهای ،شــبکههای اجتماعــی ،فضاهــای مجــازی و آنالیــن
بهگونــهای تســهیل کــرده کــه رســانهها بــرای جــذب هــر چــه بیشــتر طیــف مختلــف
مخاطبــان و درنتیجــه فــروش هرچــه بیشــتر محصــوالت رســانهای خــود ،مجبورنــد مطابــق
خواســته و ســلیقه مخاطبــان خــود برنامهســازی کننــد .ازای ـنرو ضــرورت شــناخت دقیــق

مخاطبــان و نیازهــای آنــان اهمیــت بســزایی پیداکــرده اســت .گرچــه سـ ً
ـابقا رســانهها فــرض
را بــر ایــن قــرار میدادنــد کــه مخاطبــان قابلشــمارش هســتند و بــه کمــک اعــداد و ارقــام
واقعــی یــا تخمینــی میتــوان آنــان را توصیــف نمــود امــا بهواقــع از ایــن منظــر نمیتــوان
دربــاره کیفیــت مخاطبــان اظهارنظــر نمــود .چنانچــه از منظــر اســتفاده از رســانه و رضامنــدی
مخاطبــان بــه مخاطــب پرداختــه شــود آنــگاه میــزان ،تــداوم و اســتمرار توجــه و مشــارکت
آگاهانــه مخاطــب بــه محتــوای رســانهها اهمیــت زیــادی پیــدا میکنــد .لــذا بــا بررســی
کمــی متفــاوت
کیفیــت مخاطــب بــودن نتایجــی بــه دســت میآیــد کــه بــا رتبهبندیهــای ّ
اســت؛ بنابرایــن مطالعــه و بررســی کیفــی مخاطبــان و نیازهــای آنهــا ضرورتــی دوچنــدان
پیــدا میکنــد.
هرچنــد کــه نمیتــوان اطمینــان داشــت مخاطبشــماری بهتنهایــی بتوانــد خدمتــی
واقعــی بــه مخاطبــان کنــد امــا اهــداف رســانهها بــرای مخاطبپژوهــی در میــان طیفــی
از کنتــرل تــا اســتقالل مخاطبــان متغیــر اســت .پژوهشهــای مربــوط بــه ادراک رســانهای
هماننــد مطالعــات فرهنگــی بــه مطالعــه مخاطبــان بهعنــوان «جماعــت تفســیرگر» تأکیــد
ً
غالبــا
دارنــد .ایــن مفهــوم بــه شــیوههای ادراک مشــترک مخاطبــان اشــاره میکنــد کــه

از تجــارب اجتماعــی مشــترک آنــان ناشــی میشــود« .تحلیــل ادراک مخاطبــان» هماننــد
مطالعــات فرهنگــی ،بررســی پیــام رســانه را مبحثــی میدانــد کــه براســاس اصــول فرهنگــی
دوره 15
پیاپی 39
پاییز 1400

92

تحلیل ادراک خوانش از رسانه تلویزیون ...

و گروهــی طبقهبنــدی میکنــد و درعینحــال مخاطــب را عامــل معناســازی میدانــد.
ایــن جریــان پژوهشــی بــر نقــش فوقالعــاده خواننــده در فرآینــد «رمزگشــایی» متــون
رســانهای تأکیــد دارد .ســؤالی کــه بهطــور تجربــی توســط مطالعــات ادراك موردتوجــه قــرار
میگیــرد آن اســت کــه چگونــه هــر یــک از مخاطبــان در تولیــد اجتماعــی معنــا بــا یکدیگــر
متفاوتانــد .از طــرف دیگــر ،هماننــد رویکــرد اســتفاده و رضامنــدی ،دریافتکننــدۀ پیــام
را فــردی فعــال میدانــد کــه میتوانــد از نظــر مصــرف و اســتفادۀ اجتماعــی تأثیــر فراوانــی
بــر رســانه داشــته باشــد.
بــا توجــه بــه اینکــه بخــش قابلتوجهــی از مخاطبــان تلویزیــون ،نوجوانــان هســتند
کــه در دوران تحــوّ ل شــخصیت خــود و بــه گفتــۀ اســتانلی هــال -مؤســس انجمــن
روانشناســی آمریــكا -در دوران «طوفــان و تنــش شــدید» قــرار دارنــد و ازآنجاکــه ســازمان
صداوســیما بهعنــوان یکــی از نهادهــای متکفــل در امــر آمــوزش و تربیــت نوجوانــان در
کنــار نهــاد خانــواده ســهم ســازندهای در تربیـــت نســـل آینـــده بــر عهــده دارد ،لذا نیـــازمند
خطمشــی گــذاری علمــی در حــوزه برنامهســازی كــودك و نوجــوان اســت و بــر همیــن
اســاس اســت کــه مخاطبپژوهــی در حــوزه آثــار نوجــوان بهعنــوان اولیــن گام در ایـــن
مســیر ،اهمیتــی ویــژه پیــدا میکنــد.
ً
–مخصوصــا تلویزیــون -ضمــن در نظــر داشــتن
در ایــن راســتا ســازمان صداوســیما
نقــش آموزشــی و ســازنده خــود بهویــژه بــرای کــودکان و نوجوانــان و نظــر بــه اهمیــت
موضــوع اعتیــاد بهعنــوان یکــی از اصلیتریــن آســیبهای اجتماعــی ،مرکــز طــرح ،برنامــه
و ارزیابــی ســیما انجــام تحقیقــات مخاطــب پژوهانــه مخصوصـ ً
ـا در حــوزه تولیــد محتــوا

بــرای نوجوانــان را در دســتور کار خــود قــرار داده اســت تــا بــا شــناخت هــر چــه بهتــر
مخاطبــان نوجــوان ،محتواهایــی تولیــد کننــد کــه در جهــت بــرآوردن نیــاز و خواســت آنــان
و نیــز در راســتای نیــل بــه اهــداف رســانهای خــود باشــد.
ضــرورت بحــث مخاطبپژوهــی از برنامههــای حــوزه کــودک و نوجــوان از یکســو
و اهمیــت موضــوع اعتیــاد -بهعنــوان یکــی از اصلیتریــن آســیبهای اجتماعــی دوره
نوجوانــی -از ســوی دیگــر ســبب شــد برداشــت نوجوانــان را از ســریال انیمیشــینی «کیخان»
کــه بــا رویکــرد مبــارزه بــا مــواد مخــدر ســاخته شــده اســت– مــورد بررســی قــرار دهیــم.ایــن مقالــه در نظــر دارد بــه کمــک روش تحقیــق کیفــی تحلیــل ادراك -مبتنــی بــر
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تکنیــک مصاحبــه شــامل مصاحبههــای عمیــق و مصاحبــۀ گروهــی متمرکــز -و در قالــب
نظریــه «اســتفاده و رضامنــدی» و مــدل رمزگــذاری– رمزگشــایی هــال ،دیــدگاه مخاطبــان
نوجــوان مجموعهپویانمایــی کیخــان را بررســی کنــد .بهبیاندیگــر بــر آنیــم تــا بدانیــم
نوجوانــان ،برنامههــای تلویزیــون را – در اینجــا :ســریال کیخــان -چگونــه تفســیر میکننــد
و چگونــه آنهــا را در زندگــی خــود اســتفاده میکننــد؟ امــا پیــش از آنکــه وارد بحــث
شــویم ،ضــروری اســت مختصـ ً
ـرا بــه چهارچــوب نظــری و مفهومــی تحقیــق بپردازیــم:
چهارچوب نظری
نظریۀ استفاده و رضامندی

1

اینکــه مخاطبــان برحســب نیــاز ،خرســندی ،آرزو یــا انگیزههــای خــود از رســانه اســتفاده
میکننــد منشــأ اجتماعــی یــا روانشــناختی دارد کــه متعلــق بــه مکتــب پژوهشــی بــا
نــام «اســتفاده یــا رضایتمنــدی یــا بهــرهوری و خرســندی» اســت (مــک کوئیــل-103 :
 )104و اولیــن بــار در مقالــهای از الیهــو کاتــز ( )1959بــا ســؤال «مــردم بــا رســانهها چــه
میکننــد؟» مطــرح شــد (ســورین و تانــکارد )421-420 :1381 ،و «درواقــع تعمیــم نظریــۀ
گزینــش و محــدود بــودن تأثیــر وســایل ارتباطجمعــی اســت کــه معتقــد اســت مخاطــب
خــود تصمیــم میگیــرد چــه برنامــهای را و از کــدام وســیله ارتباطــی انتخــاب کنــد .ایــن
رویکــرد بــه دنبــال علــل و انگیزههایــی اســت کــه مخاطــب را وامـیدارد بــه طــرق مختلــف
و َاشــکال گوناگــون از رســانه اســتفاده نمایــد و بــدان وســیله بــه ارضــای خــود بپــردازد

و هــدف اصلــی تحقیــق در چگونگــی انتخــاب ،دریافــت و شــیوه عکسالعمــل مخاطبــان
رسانههاســت» (مهــرداد.)147 :1380 ،
مرحلــۀ دوم تاریخــی رویکــرد اســتفادۀ رضامنــدی ،کاربــردی کــردن متغیرهــای
جامعهشــناختی روانشــناختی کــه ممکــن اســت الگوهــای افتراقــی مصــرف رســانه را بــه
وجــود آورد بــود (نیکــو و دیگــران)20-22 :1381،؛ کــه مهمتریــن آنهــا گونــه شناســی
الســول بــرای بیــان کارکردهــای رسانههاســت کــه نظــارت بــر محیــط ،مربــوط کــردن
بخشهــای مختلــف جامعــه بــه یکدیگــر (همبســتگی) و انتقــال میــراث فرهنگــی اســت و
رایــت در ســال 1960بــا بیــان کارکــرد ســرگرمی آن را بهبــود بخشــید (مهــرداد.)76 :1380،
مــک کوئیــل ،بلومــر و بــراون نیــز انگیزههــای زیــر را بــرای اســتفاده مخاطبــان از رســانهها
1 Use and Gratification
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برشــمردند :فراغــت ،روابــط شــخصی ،هویــت شــخصی و روانشــناختی فــردی و نظــارت
(ســورین و تانــکارد.)425 :1381 ،
مرحلــه ســوم تاریخــی رویکــرد بــه تالشهایــی بــرای اســتفاده از دادههــای رضامنــدی
در جهــت تبییــن دیگــر جنبشهــای فراینــد ارتباطجمعــی کــه بــا آن میتــوان انگیزههــا و
انتظــارات مخاطــب را بــا هــم مرتبــط ســاخت تعریــف کــرد و الگــوی کاتــز ،بلومــر و گورویــچ
در ایــن مرحلــه شــکل گرفــت کــه گامــی بهســوی انجــام نظــری رویکــرد بــود .بــه دنبــال
رویکــرد اســتفاده و رضامنــدی کاتــز ،بلومــر و گورویــچ در بیــان اســتفادۀ افــراد از رســانهها
الگویــی پیشــنهاد دادنــد کــه مطابــق آن مخاطــب ،فعاالنــه ،هدفمنــد و برنامهریزیشــده از
رســانه اســتفاده میکنــد کــه در اصــل ،ریش ـههای اجتماعــی و روانــی افــراد باعــث ایجــاد
نیازهایــی میشــود کــه منجــر بــه توقعــات و انتظاراتــی از رســانهها میشــود کــه باعــث
گوناگونــی و تنــوع در الگــوی عرضــه رســانهها میشــود و منجــر بــه بــرآوردن نیازهــای
مخاطــب و دیگــر پیامدهــای (ناخواســته) میگــردد (ســلمانی ندوشــن)84 :1390 ،
مدل رمزگذاری -رمزگشایی هال
اگرچــه مطالعــه در بــاب ادراك از ســالهای بســیار دور در رشــتههای دیگــر بــه نــام
«نظریــۀ دریافــت» 1مطرحشــده بــود؛ امــا پژوهشــگران مکتــب مطالعــات فرهنگــی از اواخــر
دهــۀ  1970در کنــار بررســیهای راجــع بــه محتــوای متــون ارتباطــات جمعــی بــه مطالعــات
ً
مخصوصــا بیننــدگان تلویزیــون روی آوردنــد.
مردمشناســی در مــورد مخاطبــان آنهــا و

مطالعــات دربــارۀ ادراك در ارتباطــات جمعــی عمــاً بــا انتشــار مقالــۀ اســتوارت هــال در
مرکــز بیرمنــگام بــا عنــوان «رمزگــذاری و رمزگشــایی در گفتمــان تلویزیونــی در ســال 1974
متولــد شــد (بنیاســدی .)128 :1388 ،ایــن مطالعــات دنبالــهرو الگــو (پارادایــم) «اســتفاده
و رضامنــدی» اســت کــه تــا حــدودی همــان مضامیــن را مــورد خوانــش و مطالعــه قــرار داده
اســت.

. Reception Theory

1
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شکل .1مدل رمزگذاری -رمزگشایی هال

مطابــق ایــن مــدل ،فرســتنده بــه کمــک یــک برنامــه ،پیــام را رمزگــذاری میکنــد و
ســپس گیرندههــا ایــن پیــام را رمزگشــایی میکننــد؛ بــه ایــن معنــا کــه پیامهایــی کــه از
ســمت فرســتنده ارســال و از ســوی گیرنــده دریافــت میشــوند ،الزامـ ً
ـا یکســان نیســتند و

لــذا مخاطبــان مختلــف بهصــور گوناگونــی آن را رمزگشــایی میکننــد .در الگــوی پیشــنهادی
هــال ،ابتــدا رمزگــذار ،معانــی را از مفاهیــم عــام زندگــی روزمــره میســازد؛ ســپس مخاطــب
آنهــا را بــا توجــه بــه جایگاهشــان در ســایر گفتمانهــا مجـ ً
ـددا تولیــد میکنــد .ایــن حرکــت
چرخشــی ،از امــر اجتماعــی آغــاز و پــس از آن مجـ ً
ـددا بــه امــر اجتماعــی بــاز مــی گــردد تــا
دوبــاره از ســر گرفتــه شــود .هــال ( )1974چهــار نــوع وضعیــت ایــدهآل را بــرای رمزگشــایی
ارتباطــات جمعــی توســط مخاطبــان ارائــه میدهــد (:1)83 :1999,Alasuutari
 . 1رمــز حرفــهای درواقــع از طریــق پخشکنندههــای حرفــهای ،بــه رمــز مســلط بــدل میشــود .از ایــن رو
میتــوان ســه وضعیــت ایــدهآل و یــا موضــع فرضــی بــرای رمزگشــایی یــک گفتمــان تلویزیونــی درنظرگرفــت .در
اکثــر کتابهــا و مقــاالت نظیــر جــزوۀ مطالعــات انتقــادی دکتــر تــژا میرفخرایــی و مقالــۀ «ایدئولــوژی ،هژمونــی و
ســلطه در رســانهها» ســه موضــع فرضــی بــه نقــل از هــال مطــرح میشــود.
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مرجــح غالــب
رمــز غالــب یــا مســلط کــه معنــای ضمنــی پیامهــا از طریــق معناهــای
ِ
رمزگش��ایی میش��ود؛ رم��ز حرفهــای ک�هـ پخشکنندههــای حرفــهای برنامههــا بــرای انتقــال
پیام��ی از آن اســتفاده میکنندــ ک��ه پیشتــر بهصــورت مســلط یــا هژمونیــک معنــا
شــده اســت؛ رمــز توافقــی (مذاکــرهای) کــه ترکیبــی از عناصــر مخالــف و موافــق اســت؛
رمــز متعــارض کــه مربــوط بــه زمانــی اســت بیننــده بهطــور کامــل هــم معنــای ادبــی

(تحتاللفظــی) و هــم معنــای ضمنــی یــک رویــداد را میفهمــد امــا بــه شــیوهای کامــاً
متضــاد رمزگشــایی میکنــد .مــدل رمزگــذاری /رمزگشــایی هــال ســبب ایجــاد مجموعــهای
از مطالعــات تجربــی دربــاره ادراك مخاطبــان مختلــف از برنامههــای تلویزیونــی شــد .ایــن
تحقیقــات توســط دیویــد مورلــی بهطورجــدی دنبــال شــد بهطوریکــه تالشهــای او
ســبب شــد نســل جدیــدی از مخاطبشناســی پایهگــذاری گــردد.
تحقیقات مورلی
مورلــی کــه در دهــۀ  1970در مرکــز مطالعــات فرهنگــی معاصــر دانشــگاه بیرمنگهــام
ً
ـدیدا تحــت تأثیــر نظریه
فعالیــت داشــت بــا ایجــاد انشــعاب در مکتــب بیرمنگهــام– امــا شـ
اســتفاده و رضامنــدی– ســعی کــرد بــه روش کیفــی ،مخاطبــان تلویزیــون و ادراك آنــان را
موردبررســی قــرار دهــد .مورلــی در اولیــن تحقیــق خــود بــا نــام «مخاطبــان نیشــنواید»
الگــوی پیشــنهادی هــال را میآزمایــد و درصــدد اســت تــا ارتبــاط تفاســیر بیننــدگان از
متــون تلویزیونــی را در نســبت جایگاهشــان بســنجد (اســتوری .)54 :1386،تحقیــق مهــم

ً
خصوصــا ســریالهای رمانتیــک
مورلــی بهســرعت توســط مطالعــات دیگــری دربــاره ادراك
دنبــال شــد .محققانــی نظیــر مورلــی کوشــیدهاند تــا نشــان دهنــد کــه پیامهــای ارتباطــی
میتواننــد توســط گروههــای مختلــف اجتماعــی و فرهنگــی بــه طــرق مختلــف (بســته
بــه هــدف و منظــور تولیدکننــدگان پیامهــا) «بازخوانــده» یــا «رمزگشــایی» شــوند (مــک
کوئیــل.)88 :1382 ،
تحلیل ادراک در ایران
در ایــران مطالعــات بســیاری دربــارۀ تلویزیــون و مخاطبــان آن در چهارچــوب ســنتهای

ً
غالبــا مخاطــب ســنجی انجامشــده اســت ،امــا در ســنت مطالعــات فرهنگــی و
دیگــر و

ً
مخصوصــا تحلیــل ادراک مخاطبــان ،تحقیقــات معــدودی انجامگرفتــه اســت .یکــی از
ایــن تحقیقــات« ،تحلیــل ادراکــی گفتمــان ســریالهای پرطرفــدار تلویزیونــی در میــان
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مخاطبــان زن» (فرشــته طاهرینیــا ،پایاننامــۀ کارشناســی ارشــد )1388 ،بــا اســتفاده از
روش تحلیــل ادراک بــه بررســی برداشــت مخاطبــان زن تهرانــی از گفتمــان متــون داســتانی
تلویزیونــی پرداختــه اســت .مطابــق ایــن تحقیــق ،فهــم مخاطبیــن ازمتــون رســانهای بیــش
از آن کــه تحــت تأثیــر پیامهــای ارســالی از ســوی فرســتندگان باشــد متأثــر از روابــط
اجتماعــی مخاطبــان اســت .همچنیــن تاویــل هــای برآمــده از یــک برنامــه تلویزیونــی
میتوانــد بــه انــدازۀ تعــداد بینندگانــش متفــاوت باشــد زیــرا افــراد مختلــف بــه دالیــل
متفــاوت و براســاس نیازهــای خــود– در ایــن تحقیــق :ســرگرمی ،آمــوزش -ســریالها را
تماشــا میکننــد و بــا توجــه بــه اینکــه ایــن افــراد بــه فضــای فرهنگــی و میــدان معنایــی
خاصــی تعلــق دارنــد و لــذا روابــط اجتماعــی متفاوتــی ،برداشــتها و درنتیجــه تفســیرهای
متفاوتــی دارنــد .یکــی از نتایــج حائــز اهمیــت ایــن تحقیــق ایــن اســت کــه زنــان مخاطــب
تحــت تأثیــر جمــع برداشتهایشــان تغییــر میکنــد بهطوریکــه بــا بــروز زمینههــای
جدیــد و مطرحشــدن برداشــت جدیــد در جمــع ،تحــت تأثیــر جمــع قرارگرفتــه ،بــا پذیــرش

نظــر جدیــد مطرحشــده در جلســه گروهــی  -دربــاره مســائلی کــه قبــاً در جلســات مصاحبــه
انفــرادیمطرحشــده بــود  -تغییــر عقیــده میدهنــد و معناهــای جدیــد را میپذیرنــد.
از دیگــر تحقیقــات انجامگرفتــه ،تحقیقهــای« :تلویزیــون و هژمونــی فرهنگــی
«قرائتهــای زنــان از ســریالهای تلویزیونــی» (جمــال محمــدی )1386 ،و «مخاطبــان و
ســریالهای تلویزیــون (قرائتهــای زنــان از ســریالهای تلویزیــون)» (جلیــل کریمــی)
اســت کــه باهــدف بررســی برداشــت و قرائــت زنــان از ســریالهای تلویزیونــی هــر دو در
ســطح دکتــرا و در دانشــگاههای تهــران و عالمــه طباطبایــی انجامشــده اســت و نتایــج
حاصــل از ایــن تحقیقــات در ایــران ،بســیار مشــابه تحقیقــات پیشــین در دیگــر نقــاط دنیــا
اســت.
روششناسی
تحلیل ادراک
مطالعــۀ تلویزیــون و مخاطبــان آن در چهارچــوب ســنت مطالعــات فرهنگــی و مخصوصـ ً
ـا
شــاخه تحلیــل ادراك مخاطبــان اگرچــه ســابقهای طوالنــی نــدارد ،امــا امــروزه بــه یکــی از
حوزههــای مطالعاتــی وســیع و البتــه پــر مناقشــه بــدل شــده اســت .ســنت مطالعــات
فرهنگــی کــه در مــرز میــان علــوم اجتماعــی و علــوم انســانی قــرار دارد ،بــر اســتفاده از
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رســانه بهمثابــه بازتابــی از یــک زمینــه اجتماعــی– فرهنگــی و نیــز بــر فراینــد خلــق معنــا
براســاس تجربیــات و محصــوالت فرهنگــی تأکیــد میکنــد و مــدل محــرك – پاســخ مربــوط
بــه اثــرات رســانهها و هــم بــاور بــه قــدرت تــام پیامهــا یــا متنهــا را مــردود میشــمارد.
آنچــه بهعنــوان تحقیقــات ادراکــی و کیفــی نامیــده میشــود بــه معنــای تحلیــل برنامــه
تلویزیونــی و مطالعــه ادراك مخاطبــان خــاص آن برنامــه اســت کــه از طریــق مصاحبههــای
دقیــق و عمیــق بــا بیننــدگان صــورت میپذیــرد.
بــا توجــه بــه کیفــی بــودن روش تحلیــل ادراك ،دادههــا بــه روش تجربــی از طریــق
مشــاهده مســتقیم ،مصاحبــه عمیــق و رو در رو و مصاحبــه گروهــی متمرکــز جمــعآوری
میشــود .مصاحبــه جامــع یــا عمیــق کــه کان و کانــل آن را «گفتوگــوی هــدفدار»
مینامنــد (مارشــال ،راس مــن )95 :1386 ،از نــوع انتظامنیافتــه اســت یعنــی ســؤاالت
کلیتــری پرســیده میشــود .مصاحبهگــر در تعییــن ایــن موضــوع کــه چــه مــوارد دیگــری
را مــی تــوان پرســید کــه اطالعــات مــورد نظــر حاصــل شــود آزادی عمــل بیشــتری دارد و
معمــوالً ایــن ســؤاالت ،از میــان پاســخها و گفتههــای مصاحبهشــونده انتخــاب میشــود
(ویمــر ،دومینیــک.)33 :1384 ،
ً
عمدتــا بــه دالیــل
در ایــن روش تحقیــق هماننــد ســایر روشهــای کیفــی ،نمونههــا
عملــی ،کوچــک و بهصــورت هدفمنــد و در دســترس انتخــاب میشــوند؛ مهمتــر آنکــه
در ایــن روشهــا ،نمــی تــوان از قبــل تعــداد نمونــه هــا را مشــخص کــرد و لــذا جامعــه

نمونــه ،معمــوالً مناســبترین نمونــهای اســت کــه امــکان تمــاس بــا آنهــا میســر باشــد.
در مطالعــات کیفــی تحلیــل دادههــا از ابتــدای فراینــد گــردآوری دادههــا آغــاز مــی گــردد.
پژوهشــگر کیفــی دادههــای مربــوط بــه یــک موضــوع را جمــع آوری و در گروههــای
مرتبــط دســتهبندی میکنــد و تبییــن از درون دادههــا پدیــدار میگــردد .لــذا روشهــای
تجزیهوتحلیــل دادههــا در روش تحلیــل ادراک ،روشهــای غیــر آمــاری اســت کــه عمدتـ ً
ـا

در چهارچــوب مطالعــات گفتمانــی– نشــانه شناســانه از جملــه ادرا كشناســی قــرار دارد و در
ایــن نــوع مطالعــات اســتفاده میشــود.
ای�نـ مقالــه ک��ه برگرفت��ه از تحقیق��ی بـ�ا عنوــان «مخاطــب شناســی برنامههــای نوجــوان
محــور تلویزیــون» اســت کــه بــا اســتفاده از روش تحلیــل ادراک انجــام شــده اســت.
ازآنجاکــه تحقیقــات کیفــی روی فرضیههــای معیــن انجــام نمیشــود و فرضیههــای از
دوره 15
پیاپی 39
پاییز 1400

99

تحلیل ادراک خوانش از رسانه تلویزیون ...

پیــش تعیینشــده نــدارد ،لــذا فــرض کلــی و غیــر اثباتــی تحقیــق پیــش رو ایــن اســت
کــه نوجوانــان مخاطــب ایــن ســریال ،متــن را در ســطوح معنایــی صریــح و ضمنــی معنــا
میکنــد و در چهارچــوب همــان میــدان معنایــی تفســیر میکنــد و از نتایــج آن بهعنــوان
دانــش فرهنگــی در زندگــی روزمــرهاش اســتفاده میکنــد.
جامعــه نمونــه ایــن تحقیــق کــه بهصــورت هدفمنــد انتخابشــدهاند 100 ،نفــر از
دانشآمــوزان پســر رشــتههای انســانی ،تجربــی و ریاضــی پایــه دهــم و یازدهــم مــدارس
دولتــی تهــران بودهانــد کــه عــاوه بــر هدفمنــد و در دســترس بــودن ،نوجوانانــی بودهانــد
ً
ثانیــا
کــه اوالً مجموعــه پویانماییــی کیخــان را بهصــورت جســتهوگریخته دیدهانــد و
مشــتاق و عالقهمنــد بــه صحبــت کــردن دربــاره ایــن مجموعــه بودهانــد.
این تحقیق در محل مدرسه و در تیر و مرداد ماه سال  1398انجامشده است.
همچنیــن دادههــا بــا اســتفاده از چندیــن مصاحبــه گروهــی متمرکــز و مشــاهده
جمــعآوری شــده اســت .ایــن مصاحبههــا کــه از نــوع انتظــام نیافتــه بــوده یعنــی ابتــدا
ســؤاالت کلیتــری پرســیده شــد و اینکــه چــه ســؤاالت دیگــری بایــد پرســیده شــود از
میــان پاســخها و گفتههــای مصاحبهشــوندهها انتخابشــده اســت .مصاحبههــا
ً
ضمنــا مشــاهده رفتارهــای
بهطــور کامــل ضبــط و ســپس پیادهســازی شــده اســت.

غیرکالمــی و حرکــت اندامهــا در حیــن مصاحبــه ،در تمامــی مراحــل ایــن تحقیــق ازجملــه در
حیــن مصاحبههــای گروهــی متمرکــز ،بــازوی کمکــی محقــق بــوده اســت تــا بــا ثبــت ایــن
حــرکات و حــاالت ،تفســیر گفتههــا و برداشــتها راحتتــر شــود.
بررسی ادراک مخاطبان نوجوان از سریال کیخان
مبنــای ایــن تحقیــق ،براســاس دیدگاههــای نقادانــه نوجوانانــی بــوده اســت کــه
ســریال پویانماییــی کیخــان را دیدهانــد و در جلســات گروهــی  -کــه دو قســمت مهیــج
و پــر حادثــه از آن برایشــان بــه نمایــش درآمــده اســت– نظــرات و برداشــتهای خــود
را مطــرح کردهانــد .همچنــان کــه پیشتــر ذکــر شــد ،پــس از دیــدن قســمتهایی از
پویانمایــی کیخــان ،ابتــدا ســؤاالتی کلــی از دانــش آمــوزان پرســیده شــد و نوجوانــان
حاضــر پیرامــون ایــن ســؤاالت اظهارنظــر کــرده ،دالیلشــان را بــرای ارائــۀ نظراتشــان بیــان
کردهانــد و ســؤاالت بعــدی از میــان صحبتهــا و اظهارنظرهــای آنــان مطــرح میشــد.
بــر ایــن اســاس نوجوانــان ،ایــن ســریال را در دو ســطح خوانــش کردهانــد :ســطح اول،
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خوانــش معنــای صریــح (محتــوای غیراســتعاری برنامــه ،ســیر کلــی رویدادهــا ،تعامــل
شــخصیتها و چیزهایــی از ایــن قبیــل) و ســطح دوم ،خوانــش معانــی تلویحــی بــه ذهــن
متبــادر میشــوند.
تجزیهوتحلیل دادهها
سطح اول خوانش
بــرای ســهولت کار معناهــای صریــح را برحســب مــواردی دســتهبندی کردهایــم کــه

مخاطبــان نوجــوان ،صریحـ ً
ـا در اظهارنظرهــای خــود دربــاره ســریال بــه آنهــا اشــارهکردهاند.
در حقیقــت بــا اســتفاده از روش اســتقرایی پــس از فحــص در صحبتهــا و نــکات موردنظــر
نوجوانــان مفاهیــم زیــر بهعنــوان مضامیــن صریــح متخــذ از متــن اســتخراج شــد کــه
شــامل داســتان ،قالــب ،ژانــر ،مخاطــب و رســانه اســت.
جدول  .1خوانش معناهای صریح توسط مخاطبان نوجوان (منبع :نگارنده)
معناهای صریح برداشتشده توسط مخاطبان نوجوان

ردیف

موضوع
مضمون
محتوا

1

داستان

2

قالب

3

ژانر

تناسب ژانر با محتوا

4

مخاطب

میزان تأثیر بر مخاطب هدف

5

رسانه

رسانۀ متناسب با محتوا

شخصیتپردازی کاراکترهای اصلی

دیالوگها

ریتم و روند داستان
طراحی تیپ ظاهری شخصیتها
تصویر

زیبایی

طراحی تیپ ظاهری سایر صحنهها و

بصری

موقعیتها
جلوههای ویژۀ تصویری

حرکت (به معنای سرعت حرکت جانبخشی)
موسیقی
صدا

صدای شخصیتها
جلوههای ویژۀ صوتی
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در ادامــه بــه تفکیــک بــه توضیــح اجــزای جــدول  1میپردازیــم کــه مطابــق نظــرات
مخاطبــان تنظیــم و تکمیلشــده اســت .الزم بــه ذکــر اســت فراوانــی (تعــداد) در ایــن
تحقیــق -هماننــد ســایر تحقیقــات کیفــی -صرفـ ً
ـا بــه جهــت ســهولت مقایســه آرا و نظــرات

ارائهشــده اســت.
داستان
بــرای بررســی برداشــتهای مخاطبــان از داســتان ،ابتــدا بایــد بخشهــای

تشــکیلدهنده داســتان را از دیــد مخاطبــان بررســی و نهایتـ ً
ـا جمعبنــدی نمــود تــا بتــوان
بــر اســاس آن دربــاره داســتان فیلــم از دیــد مخاطبــان اظهارنظــر کــرد.
موضوع

1

«موضــوع شــامل پدیدههــا و حادثههایــی اســت کــه داســتان را میآفرینــد و
درونمایــه یــا همــان مضمــون را بــه تصویــر میکشــاند» (میرصادقــی.)217:1385 ،
موضــوع یــک نــگاه کالن و اصولــی اســت کــه بــا توجــه بــه وقایــع داســتان توصیــف

میشــود و معمــوالً در یــک کلمــه قابلبیانکــردن اســت .موضــوع ســریال کیخــان ،مــواد
مخــدر اســت (جــدول .)2
جدول  .2نظرات جامعه نمونه تحقیق درباره موضوع سریال
ردیف

دستهبندی برداشت مخاطبان از موضوع

فراوانی

1

مناسب بودن موضوع

32

2

اشارۀ ضمنی به مناسب بودن موضوع

28

3

سایر نظرات

8

مجموع

68

4

مضمون یا درونمایه

2

مضمــون ،درونمایــه یــا تــم« ،فکــر اصلــی و مســلط هــر اثــر ادبــی اســت؛ خــط یــا
رشــتهای کــه در خــال اثــر کشــیده میشــود و وضعیــت و موقعیتهــای داســتانی را
بــه هــم پیونــد میدهــد» (میرصادقــی .)174 :1385 ،بهبیاندیگــر ،مضمــون بــه معنــای
آنچــه از کالم و عبــارت فهمیــده میشــود ،اســت و درواقــع دیدگاهــی اســت کــه بــا دیــدن
1 . subject
2 . Theme/ context
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فیلــم دریافــت میشــود؛ بنابرایــن معمــوالً درونمایــه توســط مخاطــب بــه دســت میآیــد.
در ایــن تحقیــق کمابیــش همگــی نوجوانــان بیننــده ،مضمــون اصلــی ســریال را پیرامــون
مضــرات مصــرف مــواد مخــدر میداننــد (جــدول )3
جدول  .3نظرات جامعۀ نمونۀ تحقیق دربارۀ مضمون سریال
ردیف

دستهبندی برداشت مخاطبان از مضمون سریال

فراوانی

1

قابل باور

2

2

غیرقابل باور (از قبیل غیرقابلباور /غیر شفاف /بسیار ضعیف)

14

3

آموزنده

1

4

تکراری و کلیشهای

5

5

سطحی (از قبیل سطحی بودن ،کیفیت پایین /اطالعات اندک)

8

6

بیمحتوا /مزخرف

5

7

غیر جذاب (از قبیل نداشتن جذابیت /صریح و مستقیم بودن پیام)

19

8

متناسب نبودن با سن مخاطب هدف سریال

7

مجموع

61

محتوا
از منظــر رســانه ،هــر چیــزی کــه پیــام ،خبــر ،احســاس و چیــزی نظیــر آن را بــه دیگــران
منتقــل کنــد محتــوا 1اســت .محتــوا میتوانــد متــن ،تصویــر ،ویدئــو و صــدا باشــد .از
جمعبنــدی برداشــتهای مخاطبــان از دیالوگهــا و شــخصیتپردازی کاراکترهــای بیشــتر
دیدهشــده توســط مخاطبــان و بــا اســتناد بــه جــداول  4و  5میتــوان گفــت محتــوای
ایــن ســریال از دیــد مخاطبــان – بــه دلیــل ضعــف فیلمنامــه ،کلیشــهای بــودن دیالوگهــا
و پرداخــت ضعیــف شــخصیتها -ضعیــف اســت بهطوریکــه نتوانســته اســت چنــدان
موردتوجــه مخاطبــان قــرار بگیــرد.
دیالوگ
دیالــوگ یــا گفتوگــو همــان مکالماتــی اســت کــه بیــن شــخصیتهای فیلــم یــا
داســتان ردوبــدل میشــود .نظــرات نوجوانــان دربــاره دیالوگهــای ســریال کیخــان در
جــدول  4دستهبندیشــدهاند.

1 . content
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جدول  .4نظرات جامعۀ نمونۀ تحقیق دربارۀ دیالوگها
ردیف

دستهبندی برداشت مخاطبان از دیالوگهای سریال

فراوانی

1

ساده /مسخره

4

2

کلیشهای

4

3

زیاد بودن دیالوگها

1

4

فیلمنامۀ ضعیف

4

5

مجموع

13

شخصیتپردازی کاراکترهای اصلی

ِ
شــخصیت کاراکترهــای
منظــور از شــخصیتپردازی کاراکترهــا ،برداشــت مخاطبــان از

مهــم و دیدهشــده توســط آنــان اســت .جمعبنــدی ایــن نظــرات در جــدول شــمارۀ 5
آمــده اســت.
جدول  .5نظرات جامعۀ نمونۀ تحقیق دربارۀ شخصیتپردازی کاراکترها
ردیف
1

نام شخصیت
کیخان (قهرمان
داستان)

برداشت مخاطبان از شخصیتها

فراوانی

ضعیف /غیرقابلقبول

10

بدون احساس

2

15

حوزۀ فعالیت متنوع

3

2

شیرو

رابطۀ دوستی مبهم

1

1

3

سرگرد عماد

بهعنوان پلیس ،نقش چندانی نداشت /ارتباط قوی با کیخان

2

2

4

کاراکترهای زن

وجود نداشتن شخصیت اثرگذار زن در سریال

3

شخصیت کلیشهای احساسی برای زنان

2

وجود نداشتن شخصیت طنز در سریال

6

وجود نداشتن شخصیت جذاب در سریال

2

تناسب نداشتن شخصیت مثبت و منفی در سریال

1

اضافه کردن یک شخصیت محبوب در سریال

3

کلیت
5

شخصیتپردازی
داستان

6

مجموع

5

12

35

ریتم و روند داستان
منظــور از ریتــم و رونــد داســتان ،ســرعت داســتانگویی و افزایــش صحنــه بــه صحنــه
تنــش میــان حادثــه محــرک داســتان ،نقطــه اوج و گرهگشــایی تــا پایــان داســتان اســت
(مــک کــی .)190:1387 ،البتــه بایــد در نظــر داشــت طــول صحنههــا ،تعیینکننــده ریتــم
اســت (همــان منبــع .)191 ،در ایــن تحقیــق منظــور از ریتــم و رونــد داســتان ،ســرعت
نمایــش پیشــرفت داســتان اســت (جــدول .)6
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جدول  .6نظرات جامعۀ نمونۀ تحقیق دربارۀ ریتم و روند داستان
ردیف

برداشت مخاطبان از ریتم و روند داستان

فراوانی

1

اکشن نیست

3

2

جریان کند و آرام

2

3

طوالنی بودن صحنهها

3

4

مجموع

8

جمعبندی برداشت جامعه نمونه تحقیق از داستان سریال
همچنــان کــه در جــدول شــمارۀ  1نشــان دادهشــده بــرای بررســی داســتان ســریال
از دیــد مخاطبــان ،ابتــدا برداشــتهای جامعــه آمــاری تحقیــق را در مــورد آیتمهــای
تشــکیلدهنده داســتان فیلــم -یعنــی :موضــوع ،مضمــون ،محتــوا ،ریتــم و رونــد داســتان-
موردبررســی قراردادیــم .براســاس نتایــج حاصــل از جــداول  2تــا  6میتــوان جــدول شــمارۀ
 7را بهصــورت زیــر ارائــه کــرد:
جدول  .7برداشت جامعۀ نمونۀ تحقیق از داستان سریال
ردیف

بخشهای تشکیلدهندۀ داستان سریال

جمعبندی برداشت مخاطبان از داستان سریال

1

موضوع

مناسب

2

مضمون

غیر جذاب و بسیار ضعیف

3

محتوا (دیالوگها و شخصیتپردازی)

ضعیف

4

ریتم و روند داستان

ُکند و بدون اکشن

بــا توجــه بــه ارائــۀ صریــح پیــام ســریال و متناســب نبــودن بــا ســن نوجوانــان کــه
باعــث ضعیــف و غیــر جــذاب شــدن مضمــون داســتان شــده اســت ،نیــز بــه دلیــل
تکــراری و کلیشــهای بــودن دیالوگهــا کــه ســبب ضعــف فیلمنامــه شــده و همچنیــن بــا
توجــه بــه اینکــه مخاطبــان بــه هیــچ نکتــه مثبتــی دربــاره شــخصیتهای مطرحشــده
در ســریال اشــاره نکردهانــد و نیــز شــخصیتپردازی ضعیــف ســریال ازنظــر مخاطبــان،
درمجمــوع ایــن ســریال محتوایــی ضعیــف دارد .ریتــم ُکنــد و بــدون اکشــن ســریال بــه
همــراه مــوارد مذکــور ،همگــی دستبهدســت هــم دادهانــد کــه علیرغــم مناســب بــودن
موضــوع داســتان ایــن ســریال از دیــد مخاطبــان ،متأســفانه ایــن ســریال بــرای ایــن طیــف
از مخاطبــان غیــر جــذاب گــردد بهطوریکــه آنــان را آنچنانکــه بایدوشــاید جــذب نکــرده
تــا داســتان ســریال را پیگیــری نماینــد.
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مشخصههای فنی پویانمایی
هــم چنانکــه در جــدول  1مشخصشــده اســت بــرای بررســی دیدگاههــا و برداشـتهای
مخاطبــان از مشــخصههای فنــی پویانمایــی ،ابتــدا بایــد مشــخصههای تصویــری و صوتــی
را از دیــد مخاطبــان بررســی کرد.
تصویر
در ایــن بخــش ،مــواردی از مشــخصههای فنــی تصویــر را از دیــد مخاطبــان بررســی
میکنیــم کــه مخاطبــان نوجــوان دربــاره آنهــا اظهارنظــر کردهانــد .ایــن نظــرات در جــدول
 8دستهبندیشــده اســت.
جدول  .8نظرات جامعۀ نمونۀ تحقیق دربارۀ مشخصههای فنی تصویر
ردیف
1

دستهبندی مشخصههای فنی تصویر بر اساس

برداشت مخاطبان از

اظهارنظرهای مخاطبان

مشخصههای فنی تصویر

زیبایی

2
3
4

بصری

فراوانی

طراحی تیپ ظاهری شخصیتها

بدون جذابیت و زشت

7

طراحی صحنهها و موقعیتها

بسیار ضعیف و غیرقابلباور

22

جلوههای ویژۀ تصویری

غیرقابلباور و بچهگانه

5

ُکند

5

حرکت کاراکترها و جانبخشی (ازنظر گرافیکی)

5

39

مجموع

صدا
مشــخصههای فنــی صــدا ازجملــه قســمتهایی اســت کــه مخاطبــان در مــورد آن
عکسالعملهایــی نشــان دادهانــد کــه ایــن نظــرات در جــدول مشــخصههای فنــی صــدا
از دیــد مخاطبــان دستهبندیشــده اســت (جــدول .)9
جدول  .9نظرات جامعۀ نمونۀ تحقیق دربارۀ مشخصههای فنی صدا
دستهبندی مشخصههای فنی صدا

برداشت مخاطبان از مشخصههای فنی

براساس اظهارنظرهای مخاطبان

صدا

1

موسیقی

کپی

2

صدای کاراکترها (دوبلورها)

عالی

3

4

جلوههای ویژۀ صوتی

ً
تلویحا عالی
براساس مشاهده مستقیم،

اکثریتقریببهاتفاق

ردیف

مجموع
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فراوانی
1

4
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جمعبندی برداشت جامعه نمونه تحقیق از مشخصههای فنی سریال
براســاس نتایــج حاصــل از آرای دستهبندیشــده مخاطبــان در جــداول  8و  9و
همچنیــن بــا توجــه بــه اهمیــت و تأثیرگــذاری بیشــتر تصویــر نســبت بــه صــدا میتــوان
اســتنباط کــرد از دیــد مخاطــب دقیــق و نکتهســنج ،نــوع طراحــی و تیــپ ظاهــری
شــخصیتها ،فضاســازیها و موقعیتهــا ضعیــف ،بــدون جذابیــت و خالقیــت و حتــی
بچهگانــه و غیرقابلبــاور قلمــداد شــده اســت و در همیــن راســتا اســت کــه مشــخصههای
ِ
دســتکم
فنــی ســریال نهتنهــا مخاطــب را جــذب نمیکنــد ،بلکــه احســاس میکنــد
گرفتهشــده اســت و حتــی از بعضــی جهــات بــه او توهیــن شــده اســت بهطوریکــه تائیــد
صــدای ســریال توســط مخاطبــان باعــث نمیشــود کــه تأثیــری درخــور توجــه در ادراک
آنــان ایجــاد کنــد؛ اگرچــه کــه صــدا همــواره بهعنــوان یــار دیریــن و جدانشــدنی تصویــر،
کمــک شــایانی در افزایــش ادراک مخاطبــان دارد و بهعنــوان بخــش تکمیلکننــده تصویــر
بــه اثرگــذاری هــر چــه بیشــتر المانهــا و مفاهیــم تصویــری کمــک میکنــد امــا در اینجــا
نتوانســته اســت تأثیــر چندانــی در تعمیــق ادراک مخاطبــان بگــذارد
در کنــار موضوعــات فــوق ،ســه حــوزه نیــز موردنظــر مخاطــب ایــن انیمیشــین قــرار
گرفــت .یکــی از مــواردی کــه نوجوانــان بــه آنهــا توجــه کردهانــد ،ژانــر بــه معنــای گونــه
یــا طبقــۀ ادبــی اســت .هــر ژانــر خــاص از یــک ســاختار روایــی یــا سلســله اقدامــات
معینــی پیــروی میکنــد (آســابرگر .)29:1383 ،درواقــع ژانــر ابــزاری عملــی اســت کــه
رســانه بــه کمــک آن میتوانــد بــه نحــو مــداوم و مؤثــری محصــوالت خــود را بــا توقعــات
مخاطــب هماهنــگ ســازد و بهاینترتیــب بهنوعــی مخاطبــان رســانه را مجــاز میســازد
تــا انتخابهــای خــود را برنامهریــزی کننــد (طاهرینیــا .)17 :1388 ،در ایــن تحقیــق،
اکثریــت بیننــدگان ،بــه دالیــل مختلــف ژانــر پویانمایــی را بــرای «یــک بحــث مهــم مثــل
مــواد مخــدر» نپســندیدهاند و در عــوض ،ژانــر مســتند بیشــترین موافــق را داشــته اســت.
مــورد دیگــر مطرحشــده توســط جامعــه نمونــه تحقیــق ،مخاطــب ســریال اســت .مطابق
نظــر ســازندگان ســریال کیخــان ،مخاطــب ایــن ســریال طیــف نوجــوان و جــوان اســت،
بااینحــال جامعــه آمــاری تحقیــق پیــش رو دربــارۀ مخاطبــان ایــن ســریال نظــری متفــاوت
دارنــد .تمامــی نوجوانــان شــرکتکننده در ایــن تحقیــق ،ســریال کیخــان را مناســب ســن
خــود نمیداننــد.
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همچنیــن براســاس اظهارنظرهــای جامعــۀ نمونــۀ تحقیــق ،همگــی متفقالقــول رســانه
تلویزیــون را مناســب بــرای پخــش ایــن ســریال میداننــد و شــبکه پخشکننــده -پویــا -را
مناســب نمیداننــد.
سطح دوم خوانش:
ســطح دوم خوانــش ،براســاس داللتهــای ضمنــی دســتهبندی شــدهاند کــه

ً
تلویحــا اشــار ه کــردهاســت .ازایــنرو
مخاطبــان نوجــوان در برداشــتهای خــود بــه آنهــا
براســاس یافتههــای حاصــل از خوانشهــای صریــح مخاطبــان بــه معناهــا و داللتهــای
ضمنــی میپردازیــم کــه در کالم آنــان نهفتــه بــوده اســت .ازایـنرو میتــوان گفــت جــدول
 10برحســب الیههــای معنایــی عمیقتــری تنظیمشــده اســت کــه نوجوانــان مخاطــب ،در
وهلــۀ بعــدی بــه آنهــا پرداختهانــد و از فحــوای کالم آنــان قابلبرداشــت بــوده اســت.
جدول  .10خوانش معناهای تلویحی توسط مخاطبان نوجوان
معناهای تلویحی برداشتشده توسط مخاطبان نوجوان

ردیف

جذابیت روند داستان (شروع ،کشمکش ،گرهگشایی)
1

جذابیت داستان

2

باورپذیری و واقعی بودن

3

نحوه ارائه پیام سریال

وجود شخصیت جذاب مرد
وجود شخصیت طنز
وجود شخصیت جذاب زن
کلیت داستان
روابط خانوادگی شخصیتها
قهرمان یا شخصیت اصلی سریال

شخصیتها

سایر شخصیتها
روابط دوستانه

روابط اجتماعی شخصیتها

4

دوره 15
پیاپی 39
پاییز 1400

108

نحوه آگاهسازی نوجوانان
نسبت به مواد مخدر

روابط کاری
صریح
نامحسوس

از طریق دوستان و همساالن
از طریق رسانه :تلویزیون
از طریق ژانر و گونه :پویانمایی سریالی
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جذابیت داستان
براســاس دســتهبندی نظــرات جامعــۀ نمونــۀ تحقیــق دربــارۀ موضــوع ،مضمــون ،محتــوا
شــامل دیالوگهــا و شــخصیتپردازی و ریتــم و رونــد داســتان  -جــداول – 6/5/4/3/2
میتــوان بــه بررســی رونــد داســتان از دیــدگاه مخاطبــان پرداخــت.
جدول  .11برداشت جامعۀ نمونۀ تحقیق دربارۀ جذابیت سریال
بخشهای مؤثر در
دید جامعۀنمونۀ

تحقیق

1

موضوع

مواد مخدر

2

مضمون

ردیف

جذابیت داستان از

اظهارنظرهای جامعۀنمونۀ

برداشت جامعۀ نمونۀ تحقیق دربارۀ جذابیت سریال

فراوانی

مناسب

60

تحقیق

ضعیف
نشان دادن مضرات مصرف
مواد مخدر و تشویق به
مصرف نکردن

مهمترین دالیل ضعیف بودن مضمون در وهله اول
صراحت و بیان مستقیم پیام داستان است که سبب غیر

61

جذاب شدن داستان شده است و در وهله دوم به دلیل
غیرطبیعی بودن مضمون و ابهام در آن ،غیرقابلباور شده
است.

دیالوگها

بسیار ساده ،کلیشهای و
طوالنی
شخصیتپردازیهای داستان

محتوا

شخصیتپردازی

3

فیلمنامه ضعیف
ضعیف

از قبیل:

شخصیتپردازیها بهدرستی انجامنشده است و هیچ

قهرمان داستان

شخصیت جذاب زن یا مرد وجود ندارد و به شخصیت

(غیرقابلقبول) ،سرگرد عماد

افراد اغلب از یک جنبه نگاه شده است ،بهطور مثال هیچ

(بهعنوان پلیس ،نقش

نقش زن تأثیرگذاری در سریال وجود ندارد ،کاراکترهای

چندانی نداشت) و کاراکترهای

زن کالً فقط دو بار دیده میشوند آنهم در نقش مادری

زن (کلیشهای و احساسی)

ً
اساسا بودونبود این شخصیت هیچ
که اشک میریزد و
تأثیری در روند داستان ندارد و حتی کارکرد دراماتیک

وجود شخصیت جذاب مرد

13

48
35

خود را بهخوبی ایفا نکرده است؛ سرگرد پلیس ناگهان وارد
صحنه میشود و درعینحالی که فرمانده کیخان است اما
رابطه دوستی آنها پررنگتر است و اثری از ایفای وظیفۀ
کاری و شم پلیسی در هیچکدام وجود ندارد .از طرفی هیچ

وجود شخصیت جذاب زن

شخصیت جذاب یا محبوبی در سریال وجود ندارد .همۀ
اینها سبب شده است تا بینندگان شخصیتپردازی سریال
را ضعیف بدانند.

کند پیش رفتن روند داستان،
4

ریتم و روند داستان

کند بودن صحنهها و نداشتن

کند ،بدون اکشن و غیر جذاب

اکشن.

کندی داستان را عامل جذب نشدن مخاطب میدانند.

8
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بــا توجــه بــه جــدول  11و براســاس برداشــت مخاطبــان ،علیرغم مناســب بــودن موضوع
داســتان ازنظــر جامعــۀنمونــۀ تحقیــق ،در وهلــه اول بــه دلیــل ضعیــف بــودن مضمــون و
در وهلــه دوم ضعــف در محتــوا بــه علــت دیالوگهــای کلیش ـهای و نیــز شــخصیتپردازی
ً
نهایتــا ریتــم کنــد آن
ضعیــف و غیرقابلبــاور کاراکترهــا و درنتیجــه فیلمنامــه ضعیــف و
ســبب شــده اســت رونــد داســتان جذابیــت الزم را نداشــته باشــد بهطوریکــه بنــا بــه
گفتــۀ جامعــۀنمونــۀ تحقیــق  ،بیننــده عالقـهای بــه دیــدن ادامــه داســتان نــدارد.
باورپذیری و واقعی بودن
از اظهارنظرهــای جامعــه نمونــه تحقیــق چنیــن اســتنباط میشــود کــه کلیــت داســتان
شــامل مضمــون ،محتــوا از قبیــل شــخصیتهای قهرمــان ،ســرگرد عمــاد و شــخصیتهای
زن و نیــز روابــط کاری و اجتماعــی شــخصیتها ،جلوههــای ویــژه تصویــری و طراحــی
صحنههــا و موقعیتهــا مــواردی هســتند کــه در باورپذیــر بــودن یــا باورپذیــر نبــودن
ســریال مؤثــر واقعشــدهاند .بــر ایــن اســاس و نیــز طبــق جــداول ( 8 /7 /5جــداول
شــخصیتپردازی ،داســتان ســریال ،مشــخصههای فنــی تصویــر) ،اظهــارات جامعــه نمونــه
تحقیــق در جــدول 12دستهبندیشــده اســت.
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جدول  .12برداشت جامعۀنمونۀ تحقیق دربارۀ باورپذیری سریال
ردیف

دید جامعه نمونه تحقیق
کلیت

داستان

1

بخشهای مؤثر
در باورپذیری داستان از

مضمون
محتوا
قهرمان

سرگرد عماد

اظهارنظرهای جامعۀ

برداشت جامعۀنمونۀ تحقیق دربارۀ باورپذیر

نمونۀ تحقیق

بودن سریال

غیر جذاب و بسیار

غیرقابلباور

فراوانی
27

ضعیف

با توجه به غیر جذاب بودن مضمون و محتوا،

ضعیف

کلیت داستان برای بیننده غیرقابلباور است.

48

قهرمان داستان ،ویژگیهای قهرمان را ندارد ،نه

15

ضعیف و غیرقابلقبول
حوزه فعالیت متنوع
بهخوبی شخصیتپردازی
نشده است

75

غیرقابلباور
زور بازو و قدرت بدنی خارقالعادهای دارد و نه
ایده و فکر خاصی .بهطوریکه یکی از مخاطبان
میگوید« :بدون روباتهایش نمیتوانست
کاری انجام بدهد».

3

سایر شخصیتها نیز به دلیل آنکه چندان
شخصیتها

2

به آنها پرداخته نشده است ،توسط مخاطب
کمتر دیدهشدهاند و به همان نسبت نیز دارای
23

ابهام و نقص بودهاند .به همین ترتیب بیندگان
نوجوان این سریال ،به علت وجود نداشتن
شخصیت زن

کلیشهای ،ضعیف و
احساساتی

شخصیت اثرگذار زن در سریال –که در موارد
اندکی هم که وجود داشتهاند -شخصیتی
کلیشهای و احساساتی از زنان به تصویر کشیده

5

شده است ،بنابراین فارغ از جذاب یا غیر
جذاب بودن ،مخاطبان هیچ شخصیت زنی
را -ولو بهعنوان نقش مکمل مرد ،مثالً بهعنوان
خواهر ،دوست ،همکالسی یا همکار -در این
سریال ندیدهاند.
پرداختن به روابط و تعامالت شخصی و
ً
ظاهرا در
خانوادگی شخصیتها نکتهای است
فیلمنامه مورد غفلت واقعشده است و بنا
بر اظهارات مخاطب چیزی از خانواده و ارزش
آن در این سریال دیده نشده است که بتواند
روابط خانوادگی شخصیتها

دربارهاش اظهارنظر کند.
عمدۀ فضایی که بیننده در این سریال میبیند
محیط کار ،کوچه و خیابان ،بیمارستان و بندرت
نشان نداده است

محیط خانه است آنهم خانهای بدون خانواده

2

که درواقع خانه دوست هادی است .خانهای
ً
طبیعتا
که در آن پارتی گرفتهشده است و
اثری از روابط خانوادگی در آن دیده نمیشود.
بهطوریکه یکی از نوجوانان میگوید :ما باید
چیزهایی را استفاده کنیم که ارزش داشته
باشد مثل خانواده .االن این را ندیدیم .هیچ
اشارهای به خانواده یا از دست دادن خانواده
نشد!
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ادامه جدول  .12برداشت جامعۀنمونۀ تحقیق دربارۀ باورپذیری سریال
ردیف

بخشهای مؤثر
در باورپذیری داستان از

اظهارنظرهای جامعۀ

برداشت جامعۀنمونۀ تحقیق دربارۀ باورپذیر

نمونۀ تحقیق

بودن سریال

دید جامعه نمونه تحقیق

فراوانی

بنا بر اظهارات جامعۀ آماری این تحقیق،
بهطورکلی تنها روابطی که در این سریال
دیدهشده است ،روابط کاری و اجتماعی است
اما به علت ضعیف بودن شخصیتپردازیها
روابط کاری و اجتماعی شخصیتها

و توجه بیشازحد و غیرعادی به نشان دادن
فضای تکنولوژیکی حاکم بر مکان و زمان
محل وقوع داستان ،حتی این روابط در
روابط سرگرد و کیخان
پررنگ نشان دادهشده
است

مورد شخصیت اصلی داستان هم بهدرستی
پرداختنشده است چه برسد به سایر

2

شخصیتها و بهتبع آن ،مخاطب نیز درباره آن،
چیزی ندیده که بخواهد نظری اظهار کند.
هرچند که مخاطب کنجکاو امروزی این مسئله
را با طرح این پرسش موردتوجه قرار میدهد:
«چرا هر فرد دنبال این بود که کارش را به
تنهایی انجام بدهد و دنبال همکاری با بقیه
نبود»؟! و دیگری میگوید« :ارتباطات سرگرد
و کیخان پررنگ شده بود و محوریت اصلی که
مضرات مواد مخدر بود به حاشیه رفته بود».

طراحی

بسیار ضعیف

مشخصههای فنی تصویر

صحنهها و
موقعیتها

غیرقابلباور

22

به دلیل نداشتن زیبایی بصری و بهموازات
آن ،کند بودن سرعت حرکت و جانبخشی
پویانمایی ،این سریال نتوانسته است نظر
مخاطب را به خود جلب کند و آنگونه که

جلوههای ویژه

بچهگانه و غیرقابلباور

یکی از این مخاطبان میگوید ،گام اول
جذب مخاطب ،جذابیت بصری است که این

27
5

پویانمایی نداشت.

بــا توجــه بــه جــدول  12میتــوان گفــت غیرواقعــی بــودن کلیــت داســتان ســریال،
شــخصیتپردازی بســیار ضعیــف قهرمــان و ســایر شــخصیتهای ســریال و پرداخــت و
نــگاه تکبعــدی بــه شــخصیتها و روابــط شــخصی ،خانوادگــی و کاری آنــان ،طراحــی
ضعیــف و ســطحی صحنههــا ،موقعیتهــا و جلوههــای ویــژه نامناســب و غیــر جــذاب
ســبب شــدهاند مخاطبــان نوجــوان مشــارکتکننده در تحقیــق ،ســریال کیخــان را
غیرقابلبــاور و غیرواقعــی بداننــد و آنچنانکــه بایدوشــاید ،آنــان را بــه تماشــای خــود
جــذب خــود نکــرده اســت.
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نحوۀ ارائۀ پیام
یکــی از مــواردی کــه جامعــۀ نمونــۀ ایــن تحقیــق دربــارۀ مضمــون ســریال  -در جــدول
 – 3بــه آن اشــاره کردهانــد ،نحــوۀ ارائــۀ پیــام در ایــن ســریال اســت کــه اکثریــت ایــن
نوجوانــان مایــل هســتند پیــام ســریال بهصــورت غیرمســتقیم ارائــه گــردد تــا اثرگذارتــر
واقــع شــود .ایــن نظــرات در جــدول  13آمــده اســت.
جدول  .13برداشت جامعۀنمونۀ تحقیق دربارۀ نحوۀ ارائۀ پیام
نحوۀ ارائۀ پیام از دید جامعۀ نمونۀ تحقیق

فراوانی

ردیف
1

صریح و مستقیم

19

2

غیرمستقیم

32

ازجملــه مــواردی کــه میتــوان از اظهــارات جامعــه نمونــه تحقیــق اســتنباط کــرد نحــوه
آگاهســازی آنــان نســبت بــه مــواد مخــدر اســت کــه طبــق یافتههــای حاصــل از متــن
مصاحبههــا بهصــورت جــدول 14قابــل دســتهبندی هســتند.
جدول  .14برداشت جامعۀنمونۀ تحقیق دربارۀ نحوۀ آگاهسازی نوجوانان نسبت به مواد مخدر
ردیف

نحوه آگاهسازی نوجوانان نسبت به مواد مخدر

فراوانی

1

از طریق دوستان و همساالن

16

2

از طریق رسانه :تلویزیون

( 29موافق)

3

از طریق ژانر و گونه :پویانمایی سریالی

( 12مخالف)

آنچــه میتــوان بهطــور ضمنــی از اظهارنظرهــای جامعــه نمونــه تحقیــق برداشــت کــرد
ً
اکثــرا از طریــق دوســتان خــود نســبت بــه چیزهــای تــازه ازجملــه
ایــن اســت کــه آنــان
مــواد مخــدر آگاه و آشــنا میشــوند بدیــن ترتیــب کــه پاســخ آنــان بــه دعــوت دوســتان و
همســاالن خــود بــه مصــرف مــواد مخــدر اکثـ ً
ـرا مثبــت اســت و استدال لشــان ایــن اســت
کــه بــا یکبارمصــرف هیــچ اتفاقــی نمیافتــد .نیــز اکثریــت آنــان رســانه تلویزیــون را بــرای
آگاهســازی نوجوانــان نســبت بــه مــواد مخــدر مناســب میداننــد امــا ژانــر پویانمایــی -
آنهــم از نــوع ســریالی -ســن خــود را مناســب نمیداننــد.
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نتیجهگیری
ســهولت دسترســی مخاطبــان بــه انــواع شــبکههای فراملــی ماهــوارهای ،شــبکههای
اجتماعــی و فضاهــای مجــازی و آنالیــن از یکســو و رقابــت رســانهها بــرای جــذب هــر
چــه بیشــتر مخاطبــان از ســوی دیگــر ســبب شــده اســت شــناخت دقیــق مخاطبــان و
نیازهایشــان بــه امــری حائــز اهمیــت و ضــروری بــرای رســانهها بــدل گــردد؛ قطعـ ً
ـا در ایــن

آن شــبکههایی اســت کــه مخاطــب خــود و نیازهــا و
رقابــت رســانهای دشــوار پیــروزی از ِ
بهنوعــی ذائقــه او را بهدقــت میشناســند.
ازآنجاکــه مخاطــب بهعنــوان عامــل معناســازی ،هنــگام رویارویــی بــا متــن تصمیــم
میگیــرد رمزگذاریهــا را چگونــه رمزگشــایی نمایــد و معنــای موردنظــر خــود را از محتــوای
دریافــت شــده برداشــت کنــد و ایــن رمزگشــاییها الزامـ ً
ـا بــا رمزگذاریهــای حرفــهای کــه

مدنظــر ســازندگان فیلمهــا و ســریالها همخوانــی نــدارد؛ لــذا همانگونــه کــه مورلــی
نی��ز اش��اره میکن��د گرچــه اغلــب مــردم – در طیــف ســنی مختلــف -در مــورد پیامهــای
برنامههــای تلویزیونــی توافــق دارنــد و میتواننــد آنهــا را بهصــورت رمــز مســلط
و غالــب رمزگشــایی کننــد امــا بــر اســاس مقاصــد و اهــداف خــود دســت بــه تفســیر
آنهــا میزننــد لــذا برداشــت افــراد از برنامههــای تلویزیونــی متفــاوت اســت و بنابرایــن
لــذت و اســتفادهای کــه افــراد مختلــف از برنامههــا کســب میکننــد بســته بــه افــراد

مختلــف متفــاوت خواهــد بــود بهطوریکــه مخاطــب فعــال ،کامــاً آگاهانــه ،مطابــق
دانـ�ش فرهنگ��ی ،می��دان معنای��ی خ��ود ،حتــی در برابــر معانــی مســلط یــا ســلطهجویانه
نیــز مقاومــت میکنــد و غالبـ ً
ـا بــه شــیوهای ادراک میکنــد کــه ناشــی از تجــارب اجتماعــی

و مقایســه بــا واقعیــات ملمــوس موجــود در جامعــه اســت.
یافتههاــی حاص�لـ از تحقی��ق بیانگ��ر آن اس��ت کــه ابتدائـ�ا مخاطبــان نوجــوان درســت
همانگونــه کــه کاتــز نیــز اشــاره میکنــد برحســب نیــاز یــا انگیــز ه خــود بــه ســراغ یــک
رس��انه رفت��ه و پیـ�ام را در یکــی از ســه ســطح صریــح ،تلویحــی و متعــارض (نظریــۀ هــال)
خوان��ش میکن��د .ســطح خوان��ش معان��ی برداش��ت شـ�ده توســط مخاطبــان نوجــوان
همانگونهــ ک��ه مورل��ی نی�زـ اش�اـره تأکی��د میکنـ�د ،چیــزی نیســت کــه فقــط در اولیــن بــاری
کــه مخاطــب ،ســریال را تماشــا میکنــد حــادث شــود بلکــه ســاختن معنــا فراینــدی اســت
کــه هــر بــار بهموجــب مطرحشــدن زمینههــای جدیــد ،داللتــی جدیــد مطــرح میکنــد،
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بهطوریکــه ناگهــان روایــت دیگــری مرتبــط بــا آن بــه نظــر میرســد و جالــب اینکــه
موردقبــول واقــع میشــود؛ بهعبارتدیگــر ،در جلســات گروهــی پــس از اظهارنظرهــای
اولیــۀ افــراد ،اشــارات و بیانــات اولیــۀ برخــی ،ســبب پیدایــش معناهــای جدیــد و ارائــۀ
راهحلهــای خالقانــه توســط افــراد دیگــر حاضــر در جلســه میشــد کــه عــاوه بــر پذیــرش
جم��ع ،س��عی در تکمیلــ آن نی��ز داش��تند .بــه نظــر میرســد تأثیــر و نفــوذ فــرد در تغییــر
کمــی تحــت عنــوان رهبــری فکــری و
عقیــده دیگــران همــان چیــزی اســت کــه در تحقیقــات ّ
جریــان دومرحلــهای ارتبــاط از آن یــاد میشــود.
مخاطــب نوجــوان بــرای ارزیابــی و قضــاوت دربــاره وقایــع مهــم ســریال از تجربــه
خویــش اســتفاده میکنــد و بــا مقایســه موقعیــت بــه تصویــر کشــیده شــده در ســریال بــا
واقعیــت و تجربــه خــود تصمیــم میگیــرد پیــام رمزگــذاری شــده را همانگونــه کــه هــال
اشــاره میکنــد یــا بهصــورت معنــای صریــح و یــا در بیشــتر مواقــع بهصــورت متعــارض
دریافــت میکنــد.
براســاس نتایــج ایــن تحقیــق اکثریــت نوجوانــان ،رســانه تلویزیــون را بــرای آگاهســازی
آنــان نســبت بــه مــواد مخــدر مناســب میداننــد ،امــا بــا پیامهایــی بهصــورت غیرمســتقیم،
اگرچــه ژانــر پویانمایــی ســریالی را مناســب ســن خــود نمیداننــد؛ بلکــه تولیــد و پخــش
مســتندهای رئــال و گزارشــی بــا در نظــر گرفتــن جذابیــت بصــری بهعنــوان یکــی از مهمتریــن
عوامــل جــذب مخاطــب را بســیار اثربخشتــر تلقــی میکننــد و لــذا تعلیــق و اســتفاده از
فضاهــای اکشــن در کنــار طراحــی حرفــهای و تیــپ ظاهــری شــخصیتها ،فضاســازیها و
موقعیتهــای ســریال میتوانــد در جــذب مخاطــب تأثیرگــذار باشــد.
همچنیــن بــه مدیــران و برنامهســازان پیشــنهاد میشــود بــا درنظرگرفتــن ویژگیهــا
و خصلتهــای دوران نوجوانــی – شــامل الگوپذیــری و تقلیــد ،میــل بــه آزادی ،حــس
اســتقال لطلبی ،خانوادهگریــزی و رجحــان گــروه همســاالن ،پررنــگ شــدن عواطــف و
ویژگیهــا ســن بلــوغ  -نســبت بــه سیاســتگذاری محتوایــی و تولیــد برنامــه بــرای
نوجوانــان اقــدام کننــد.
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منابع
آســابرگر ،آرتــور ( .)1383روشهــای تحلیــل رســانهها( .مترجــم :پرویــز اجاللــی) .تهــران :مركــز مطالعــات و
تحقیقــات رســانهها.
اســتوری ،جــان ( .)1386مطالعــات فرهنگــی دربــارۀ فرهنــگ عامــه( ،مترجــم :حســین پاینــده) ،چــاپ اول ،تهــران:
آگــه .ســلمانی ندوشــن؛ و بنیاســدی ،مبینــا ( .)1388ســریا لهای تلویزیونــی و زندگــی روزمــره (پژوهشــی
در میــان دختــران نوجــوان) ،تهــران :رشــتۀ علــوم اجتماعــی  -ارتباطــات اجتماعــی  -تحقیــق در ارتباطــات
اجتماعــی ،دانشــگاه صــدا و ســیمای جمهــوری اســامی ایــران ،دانشــکدۀ دیــن و رســانه.
ســلمانی ندوشــن ،محمدرضــا ( .)1390ارزیابــی تبلیغــات تلویزیونــی طــرح هدفمندکــردن یارانههــا از دیــدگاه
کارشناســان تبلیغــات و ارتباطــات  ،تهــران :رشــتۀ علــوم اجتماعــی  -علــوم ارتباطــات اجتماعــی ـ مطالعــات
فرهنگــی و رســانه ،دانشــگاه عالمــه طباطبائــی.
ســورین ،ورنــر جــی؛ و تانــکارد ،جیمــز دبلیــو ( .)1381نظریههــای ارتباطــات( ،مترجــم :علیرضــا دهقــان) ،چــاپ اول،
تهــران ،انتشــارات دانشــگاه تهــران ،موسســه انتشــارات و چاپ.
طاهرینیــا ،فرشــته ( .)1388تحلیــل ادراکــی گفتمــان ســریالهای پرطرفــدار تلویزیونــی در میــان مخاطبــان زن،
پایاننامــۀ کارشناســی ارشــد علــوم ارتباطــات اجتماعــی (گرایــش روزنامهنــگاری) ،دانشــگاه آزاد اســامی
واحــد تهــران مرکــز.
مارشــال ،کاتریــن ،راس مــن ،گرچــن ب ( .)1386روش تحقیــق کیفــی( ،1386 ،مترجــم :علــی پاســانیان و مجیــد
اعرابــی) ،چــاپ ســوم ،تهــران ،دفتــر پژوهشهــای فرهنگــی.
مــک کوئیــل ،دنیــس ( .)1385درآمــدی بــر نظریــۀ ارتباطــات جمعــی( ،مترجــم :پرویــز اجاللــی) ،وزارت ارشــاد
اســامی ،مرکــز تحقیقــات رســانهها.
 .)1382( ،-----------مخاطبشناســی( ،مترجــم :دکتــر مهــدی منتظــر قائــم) ،تهــران ،وزارت ارشــاد اســامی ،مرکــزتحقیقــات رســانهها.
مک کی ،رابرت ( .)1387داستان( ،مترجم :محمد گذرآبادی) ،چاپ سوم ،تهران ،انتشارات هرمس.
مهرداد ،هرمز ( .)1380مقدمهای بر نظریات و مفاهیم ارتباطات جمعی .تهران :انتشارات فاران.
میرصادقی ،جمال ( .)1385عناصر داستان ،چاپ پنجم ،تهران ،نشر سخن.
نیکــو ،مینــو؛ و دیگــران ( .)1381شــناخت مخاطــب تلویزیــون بــا رویکــرد «اســتفاده و رضامنــدی» ،1381،چــاپ
اول ،تهــران ،ســروش ،کانــون اندیشــه ،ادارۀ کل پژوهشهــای ســیما.
هــال ،اســتوارت (« .)1382رمزگــذاری و رمزگشــایی»( ،مترجــم :نیمــا ملــک محمــدی) ،در مجموعــه مقــاالت
مطالعــات فرهنگــی ،چــاپ اول ،تهــران ،تلخــون بــا همــکاری ادارۀ کل پژوهشهــای ســیما.
ویمــر ،راجــر دی؛ و دومینیــک ،جــوزف آر ( .)1384تحقیــق در رســانههای جمعــی( ،مترجــم :کاووس ســید امامــی)،
چــاپ اول ،تهران ،ســروش.
Alasuutari , P.( 1999 ) , Rethinking the Media Audience , London : sage.
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