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چکیده 

امــروزه بــا رشــد فناوری هــای ارتباطــی، دسترســی مخاطبــان بــه انــواع شــبکه های فراملــی ماهــواره ای، شــبکه های 

اجتماعــی، فضاهــای مجــازی و آنالیــن به گونــه ای تســهیل شــده کــه رســانه ها بــرای جــذب هــر چــه بیشــتر طیــف 

ــق خواســته  ــد مطاب ــروش هرچــه بیشــتر محصــوالت رســانه  ای خــود، مجبورن ــان و درنتیجــه، ف ــف مخاطب مختل

ــت  ــان اهمی ــان و نیازهــای آن ــق مخاطب ــن رو ضــرورت شــناخت دقی ــد. ازای ــان برنامه  ســازی کنن و ســلیقۀ مخاطب

بســزایی پیــدا کــرده اســت. ایــن مقالــه بــه کمــک روش تحقیــق کیفــی تحلیــل ادراك، مبتنــی بــر تکنیــک مصاحبــه 

ــدل  ــدی« و م ــتفاده و رضامن ــۀ »اس ــب نظری ــز- و در قال ــی متمرک ــۀ گروه ــق و مصاحب ــای عمی ــامل مصاحبه  ه ش

ــت.  ــرده اس ــی ک ــان2 را بررس ــی کیخ ــوان مجموعه پویانمای ــان نوج ــدگاه مخاطب ــال، دی ــایی ه ــذاری– رمزگش رمزگ

نتایـــ تحقیــق بیانگــر ایــن اســت کــه ســطح خوانــش معانــی برداشت شــده توســـ مخاطبــان نوجــوان چیــزی 

ــا،  نیســت کــه فقـــ در اولیــن بــاری کــه مخاطــب، ســریال را تماشــا می  کنــد، حــادث شــود، بلکــه ســاختن معن

فراینــدی اســت کــه هــر بــار به دلیــل مطرح شــدن زمینه  هــای جدیــد، داللتــی جدیــد را مطــرح می کنــد. از ســوی 

دیگــر، مخاطــب نوجــوان بــرای ارزیابــی و قضــاوت دربــارۀ وقایــع مهــم ســریال از تجربــۀ خویــش اســتفاده می  کنــد 

ــرد. ــم می گی ــۀ خــود تصمی ــا واقعیــت و تجرب ــا مقایســۀ موقعیــت به تصویرکشیده شــده در ســریال ب و ب
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* این مقاله بر اساس نظر گروه دبیران و سردبیر فصلنامه، پژوهشی است.

1 . استادیار گروه ارتباطات، دانشکدۀ علوم اجتماعی، دانشگاه پیام نور، تهران، ایران. )نویسندۀ مسئول(
2. مجموعــۀ »کیخــان« بــه کارگــردان و تهیه کنندگــی امیــر کســاوندی بــا تکنیــک ســه بعدی بــرای قشــر نوجوانــان 
و جوانــان ســاخته  شــده اســت. داســتان ایــن پویانمایــی، دربــارۀ پســر نوجوانــی اســت کــه بــه خاطــر مشــکل 
بــرادرش کــه درگیــر اعتیــاد شــده اســت، تصمیــم می گیــرد بــا توزیع کننــدگان مــواد مخــدر روان گــردان در مــدارس، 
دانشــگاه ها و حومــۀ شــهر مبــارزه کنــد. تخصــص او در حــوزۀ رباتیــک اســت، بــه همیــن ســبب، لباســی طراحــی 
می کنــد کــه ظاهــری متفــاوت دارد و بــا ایــن لبــاس و بــا همــکاری پلیــس بــه مبــارزه بــا قاچاقچیــان می پــردازد.
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صرف  نظــر از مفهــوم کالســیک مخاطــب کــه بــه »مجموعــه ای از تماشــاگران، خواننــدگان 

ــی(  ــروه اجتماع ــه )گ ــوده، عام ــون ت ــی همچ ــا مفاهیم ــده ام ــالق می ش ــدگان اط ــا بینن ی

و حتــی بــازار نیــز بــه مخاطــب اشــاره دارد به طوری کــه ایــن تغییــرات برداشــت های 

جایگزینــی از مفهــوم مخاطــب را بــه همــراه داشــته اســت و ســبب شــده رســانه ها 

ــن دگرگونی هــای  ــی مخاطــب خــود باشــند. سرچشــمۀ ای ــه اداره و پیش بین ــادر ب ــر ق کمت

مفهومــی، افزایــش کانال هــا، فــردی شــدن، توســعۀ رســانه های تعاملــی و گرایــش محتــوا 

ــی اســت« )مــک کوئیــل، 1385: 319-317(. ــه پشــت ســر گذاشــتن مرزهــای مل ب

ــواع  ــه ان ــان را ب ــی مخاطب ــی، دسترس ــای ارتباط ــش فّناوری ه ــد بیش ازپی ــروزه رش ام

آنالیــن  و  مجــازی  فضاهــای  اجتماعــی،  شــبکه های  ماهــواره ای،  فراملــی  شــبکه های 

ــف  ــف مختل ــتر طی ــه بیش ــر چ ــذب ه ــرای ج ــانه ها ب ــه رس ــرده ک ــهیل ک ــه ای تس به گون

مخاطبــان و درنتیجــه فــروش هرچــه بیشــتر محصــوالت رســانه  ای خــود، مجبورنــد مطابــق 

خواســته و ســلیقه مخاطبــان خــود برنامه  ســازی کننــد. ازایــن رو ضــرورت شــناخت دقیــق 

مخاطبــان و نیازهــای آنــان اهمیــت بســزایی پیداکــرده اســت. گرچــه ســابقًا رســانه  ها فــرض 

را بــر ایــن قــرار می  دادنــد کــه مخاطبــان قابل شــمارش هســتند و بــه کمــک اعــداد و ارقــام 

واقعــی یــا تخمینــی می تــوان آنــان را توصیــف نمــود امــا به واقــع از ایــن منظــر نمی تــوان 

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 

ــا بررســی  ــذا ب ــد. ل ــدا می کن ــادی پی ــوای رســانه ها اهمیــت زی ــه محت ــه مخاطــب ب آگاهان

کیفیــت مخاطــب بــودن نتایجــی بــه دســت می آیــد کــه بــا رتبه بندی هــای کّمــی متفــاوت 

اســت؛ بنابرایــن مطالعــه و بررســی کیفــی مخاطبــان و نیازهــای آن هــا ضرورتــی دوچنــدان 

ــد.  ــدا می کن پی

ــی  ــد خدمت ــی بتوان ــماری به تنهای ــت مخاطب ش ــان داش ــوان اطمین ــه نمی ت ــد ک هرچن

ــان طیفــی  ــرای مخاطب پژوهــی در می ــا اهــداف رســانه ها ب ــد ام ــان کن ــه مخاطب واقعــی ب

از کنتــرل تــا اســتقالل مخاطبــان متغیــر اســت. پژوهش هــای مربــوط بــه ادراک رســانه ای 

هماننــد مطالعــات فرهنگــی بــه مطالعــه مخاطبــان به عنــوان »جماعــت تفســیرگر« تأکیــد 

ــًا  ــه غالب ــد ک ــاره می کن ــان اش ــترک مخاطب ــیوه  های ادراک مش ــه ش ــوم ب ــن مفه ــد. ای دارن

ــد  ــان« همانن ــل ادراک مخاطب ــان ناشــی می شــود. »تحلی از تجــارب اجتماعــی مشــترک آن

مطالعــات فرهنگــی، بررســی پیــام رســانه را مبحثــی می دانــد کــه براســاس اصــول فرهنگــی 
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و گروهــی طبقه بنــدی می کنــد و درعین حــال مخاطــب را عامــل معناســازی می دانــد. 

ــون  ــایی« مت ــد »رمزگش ــده در فرآین ــاده خوانن ــش فوق  الع ــر نق ــی ب ــان پژوهش ــن جری ای

رســانه  ای تأکیــد دارد. ســؤالی کــه به طــور تجربــی توســـ مطالعــات ادراك موردتوجــه قــرار 

می  گیــرد آن اســت کــه چگونــه هــر یــک از مخاطبــان در تولیــد اجتماعــی معنــا بــا یکدیگــر 

متفاوت انــد. از طــرف دیگــر، هماننــد رویکــرد اســتفاده و رضامنــدی، دریافت کننــدۀ پیــام 

را فــردی فعــال می دانــد کــه می توانــد از نظــر مصــرف و اســتفادۀ اجتماعــی تأثیــر فراوانــی 

بــر رســانه داشــته باشــد.

ــان هســتند  ــان تلویزیــون، نوجوان ــه این کــه بخــش قابل توجهــی از مخاطب ــا توجــه ب ب

کــه در دوران تحــّول شــخصیت خــود و بــه گفتــۀ اســتانلی هــال- مؤســس انجمــن 

روان شناســی آمریــكا- در دوران »طوفــان و تنــش شــدید« قــرار دارنــد و ازآنجاکــه ســازمان 

ــان در  ــت نوجوان ــوزش و تربی ــر آم ــل در ام ــای متکف ــی از نهاده ــوان یک ــیما به عن صداوس

کنــار نهــاد خانــواده ســهم ســازنده ای در تربیـــت نســـل آینـــده بــر عهــده دارد، لذا نیـــازمند 

ــن  ــر همی ــت و ب ــوان اس ــودك و نوج ــازی ك ــوزه برنامه س ــی در ح ــذاری علم ــی گ ـ مش خ

ــن  ــن گام در ایـ ــوان اولی ــار نوجــوان به عن اســاس اســت کــه مخاطب پژوهــی در حــوزه آث

ــد. ــدا می کن ــژه پی ــی وی ــیر، اهمیت مس

ــتن  ــر داش ــن در نظ ــون- ضم ــًا تلویزی ــیما –مخصوص ــازمان صداوس ــتا س ــن راس در ای

ــت  ــه اهمی ــان و نظــر ب ــودکان و نوجوان ــرای ک ــژه ب نقــش آموزشــی و ســازنده خــود به  وی

موضــوع اعتیــاد به عنــوان یکــی از اصلی تریــن آســیب های اجتماعــی، مرکــز طــرح، برنامــه 

و ارزیابــی ســیما انجــام تحقیقــات مخاطــب پژوهانــه مخصوصــًا در حــوزه تولیــد محتــوا 

ــر  ــه بهت ــر چ ــناخت ه ــا ش ــا ب ــت ت ــرار داده اس ــود ق ــتور کار خ ــان را در دس ــرای نوجوان ب

مخاطبــان نوجــوان، محتواهایــی تولیــد کننــد کــه در جهــت بــرآوردن نیــاز و خواســت آنــان 

و نیــز در راســتای نیــل بــه اهــداف رســانه  ای خــود باشــد. 

ــو  ــوان از یک  س ــودک و نوج ــوزه ک ــای ح ــی از برنامه ه ــث مخاطب پژوه ــرورت بح  ض

و اهمیــت موضــوع اعتیــاد- به عنــوان یکــی از اصلی تریــن آســیب های 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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ــب  ــز- و در قال ــی متمرک ــۀ گروه ــق و مصاحب ــای عمی ــامل مصاحبه ه ــه ش ــک مصاحب تکنی

ــان  ــدی« و مــدل رمزگــذاری– رمزگشــایی هــال، دیــدگاه مخاطب ــه »اســتفاده و رضامن نظری

ــم  ــا بدانی ــم ت ــر آنی ــر ب ــد. به بیان دیگ ــی کن ــان را بررس ــی کیخ ــوان مجموعه پویانمای نوج

نوجوانــان، برنامه هــای تلویزیــون را – در اینجــا: ســریال کیخــان- چگونــه تفســیر می کننــد 

ــث  ــه وارد بح ــش از آن ک ــا پی ــد؟ ام ــتفاده می کنن ــود اس ــی خ ــا را در زندگ ــه آنه و چگون

شــویم، ضــروری اســت مختصــرًا بــه چهارچــوب نظــری و مفهومــی تحقیــق بپردازیــم:   

چهارچوب نظری

نظریۀ استفاده و رضامندی1

اینکــه مخاطبــان برحســب نیــاز، خرســندی، آرزو یــا انگیزه هــای خــود از رســانه اســتفاده 

ــا  ــی ب ــب پژوهش ــه مکت ــق ب ــه متعل ــناختی دارد ک ــا روان ش ــی ی ــأ اجتماع ــد منش می کنن

ــل: 103- ــک کوئی ــت )م ــندی« اس ــره وری و خرس ــا به ــدی ی ــا رضایت من ــتفاده ی ــام »اس ن

ــا رســانه ها چــه  ــا ســؤال »مــردم ب ــز )1959( ب ــه ای از الیهــو کات ــار در مقال 104( و اولیــن ب

می کننــد؟« مطــرح شــد )ســورین و تانــکارد، 1381: 420-421( و »درواقــع تعمیــم نظریــۀ 

گزینــش و محــدود بــودن تأثیــر وســایل ارتباط جمعــی اســت کــه معتقــد اســت مخاطــب 

ــن  ــد. ای ــرد چــه برنامــه ای را و از کــدام وســیله ارتباطــی انتخــاب کن ــم می گی خــود تصمی

رویکــرد بــه دنبــال علــل و انگیزه هایــی اســت کــه مخاطــب را وا مــی دارد بــه طــرق مختلــف 

ــردازد  ــه ارضــای خــود بپ ــدان وســیله ب ــد و ب و َاشــکال گوناگــون از رســانه اســتفاده نمای

ــان  ــی تحقیــق در چگونگــی انتخــاب، دریافــت و شــیوه عکس العمــل مخاطب و هــدف اصل

رسانه هاســت« )مهــرداد، 1380: 147(.

متغیرهــای  کــردن  کاربــردی  رضامنــدی،  اســتفادۀ  رویکــرد  تاریخــی  دوم  مرحلــۀ 

ــه  جامعه شــناختی روان شــناختی کــه ممکــن اســت الگوهــای افتراقــی مصــرف رســانه را ب

وجــود آورد بــود )نیکــو و دیگــران،1381: 22-20(؛ کــه مهم تریــن آنهــا گونــه شناســی 

الســول بــرای بیــان کارکردهــای رسانه هاســت کــه نظــارت بــر محیـــ، مربــوط کــردن 

بخش هــای مختلــف جامعــه بــه یکدیگــر )همبســتگی( و انتقــال میــراث فرهنگــی اســت و 

رایــت در ســال 1960بــا بیــان کارکــرد ســرگرمی آن را بهبــود بخشــید )مهــرداد،1380: 76(. 

مــک کوئیــل، بلومــر و بــراون نیــز انگیزه هــای زیــر را بــرای اســتفاده مخاطبــان از رســانه ها 

1  Use and Gratification
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ــارت  ــردی و نظ ــناختی ف ــخصی و روان ش ــت ش ــخصی، هوی ـــ ش ــت، رواب ــمردند: فراغ برش

)ســورین و تانــکارد، 1381: 425(.

مرحلــه ســوم تاریخــی رویکــرد بــه تالش هایــی بــرای اســتفاده از داده هــای رضامنــدی 

ــوان انگیزه هــا و  ــا آن می ت ــد ارتباط جمعــی کــه ب در جهــت تبییــن دیگــر جنبش هــای فراین

انتظــارات مخاطــب را بــا هــم مرتبـــ ســاخت تعریــف کــرد و الگــوی کاتــز، بلومــر و گورویــچ 

ــال  ــه دنب ــود. ب ــه شــکل گرفــت کــه گامــی به ســوی انجــام نظــری رویکــرد ب در ایــن مرحل

رویکــرد اســتفاده و رضامنــدی کاتــز، بلومــر و گورویــچ در بیــان اســتفادۀ افــراد از رســانه ها 

الگویــی پیشــنهاد دادنــد کــه مطابــق آن مخاطــب، فعاالنــه، هدفمنــد و برنامه ریزی شــده از 

رســانه اســتفاده می کنــد کــه در اصــل، ریشــه های اجتماعــی و روانــی افــراد باعــث ایجــاد 

ــی از رســانه ها می شــود کــه باعــث  ــه توقعــات و انتظارات ــی می شــود کــه منجــر ب نیازهای

ــای  ــرآوردن نیازه ــه ب ــر ب ــود و منج ــانه ها می ش ــه رس ــوی عرض ــوع در الگ ــی و تن گوناگون

مخاطــب و دیگــر پیامدهــای )ناخواســته( می گــردد )ســلمانی ندوشــن، 1390: 84(

مدل رمزگذاری- رمزگشایی هال

ــام  ــه ن ــر ب ــته های دیگ ــیار دور در رش ــال  های بس ــاب ادراك از س ــه در ب ــه مطالع اگرچ

»نظریــۀ دریافــت«1 مطرح شــده بــود؛ امــا پژوهشــگران مکتــب مطالعــات فرهنگــی از اواخــر 

دهــۀ 1970 در کنــار بررســی  های راجــع بــه محتــوای متــون ارتباطــات جمعــی بــه مطالعــات 

ــد.  ــون روی آوردن ــدگان تلویزی ــًا بینن ــا و مخصوص ــان آن  ه ــورد مخاطب ــی در م مردم شناس

ــۀ اســتوارت هــال در  ــا انتشــار مقال ــالً ب ــارۀ ادراك در ارتباطــات جمعــی عم ــات درب مطالع

مرکــز بیرمنــگام بــا عنــوان »رمزگــذاری و رمزگشــایی در گفتمــان تلویزیونــی در ســال 1974 

متولــد شــد )بنی اســدی، 1388: 128(. ایــن مطالعــات دنبالــه  رو الگــو )پارادایــم( »اســتفاده 

و رضامنــدی« اســت کــه تــا حــدودی همــان مضامیــن را مــورد خوانــش و مطالعــه قــرار داده 

اســت.

1  . Reception Theory  
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شکل 1.مدل رمزگذاری- رمزگشایی هال

ــد و  ــذاری می  کن ــام را رمزگ ــه، پی ــک برنام ــک ی ــه کم ــتنده ب ــدل، فرس ــن م ــق ای مطاب

ســپس گیرنده هــا ایــن پیــام را رمزگشــایی می  کننــد؛ بــه ایــن معنــا کــه پیام هایــی کــه از 

ســمت فرســتنده ارســال و از ســوی گیرنــده دریافــت می شــوند، الزامــًا یکســان نیســتند و 

لــذا مخاطبــان مختلــف به صــور گوناگونــی آن را رمزگشــایی می کننــد. در الگــوی پیشــنهادی 

هــال، ابتــدا رمزگــذار، معانــی را از مفاهیــم عــام زندگــی روزمــره می ســازد؛ ســپس مخاطــب 

آنهــا را بــا توجــه بــه جایگاهشــان در ســایر گفتمان هــا مجــددًا تولیــد می  کنــد. ایــن حرکــت 

چرخشــی، از امــر اجتماعــی آغــاز و پــس از آن مجــددًا بــه امــر اجتماعــی بــاز مــی گــردد تــا 

دوبــاره از ســر گرفتــه شــود. هــال )1974( چهــار نــوع وضعیــت ایــده آل را بــرای رمزگشــایی 

:1)83 :1999  ,Alasuutari( ارتباطــات جمعــی توســـ مخاطبــان ارائــه می  دهــد

1  . رمــز حرفــه  ای درواقــع از طریــق پخش  کننده  هــای حرفــه  ای، بــه رمــز مســلـ بــدل می  شــود. از ایــن رو 
می  تــوان ســه وضعیــت ایــده  آل و یــا موضــع فرضــی بــرای رمزگشــایی یــک گفتمــان تلویزیونــی درنظرگرفــت. در 
اکثــر کتاب هــا و مقــاالت نظیــر جــزوۀ مطالعــات انتقــادی دکتــر تــژا میرفخرایــی و مقالــۀ »ایدئولــوژی، هژمونــی و 

ــل از هــال مطــرح می شــود.   ــه نق ســلطه در رســانه ها« ســه موضــع فرضــی ب
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ــب  ــِح غال ــای مرج ــق معناه ــا از طری ــی پیام ه ــای ضمن ــه معن ــلـ ک ــا مس ــب ی ــز غال رم

ــرای انتقــال  رمزگشــایی می  شــود؛ رمــز حرفــه  ای کــه پخش  کننده  هــای حرفــه  ای برنامه هــا ب

پیامــی از آن اســتفاده می  کننــد کــه پیش  تــر به  صــورت مســلـ یــا هژمونیــک معنــا 

ــق اســت؛  ــف و مواف ــی از عناصــر مخال ــه ترکیب ــره ای( ک ــی )مذاک ــز توافق شــده اســت؛ رم

ــی  ــای ادب ــم معن ــل ه ــور کام ــده به  ط ــت بینن ــی اس ــه زمان ــوط ب ــه مرب ــارض ک ــز متع رم

ــالً  ــیوه  ای کام ــه ش ــا ب ــد ام ــداد را می  فهم ــک روی ــی ی ــای ضمن ــم معن ــی( و ه )تحت اللفظ

متضــاد رمزگشــایی می  کنــد. مــدل رمزگــذاری/ رمزگشــایی هــال ســبب ایجــاد مجموعــه  ای 

از مطالعــات تجربــی دربــاره ادراك مخاطبــان مختلــف از برنامه هــای تلویزیونــی شــد. ایــن 

تحقیقــات توســـ دیویــد مورلــی به طورجــدی دنبــال شــد به طوری کــه تالش  هــای او 

ــردد. ــذاری گ ــی پایه  گ ــدی از مخاطب شناس ــل جدی ــد نس ــبب ش س

تحقیقات مورلی

ــام  ــگاه بیرمنگه ــر دانش ــی معاص ــات فرهنگ ــز مطالع ــۀ 1970 در مرک ــه در ده ــی ک مورل

فعالیــت داشــت بــا ایجــاد انشــعاب در مکتــب بیرمنگهــام– امــا شــدیدًا تحــت تأثیــر نظریه 

اســتفاده و رضامنــدی– ســعی کــرد بــه روش کیفــی، مخاطبــان تلویزیــون و ادراك آنــان را 

ــنواید«  ــان نیش ــام »مخاطب ــا ن ــود ب ــق خ ــن تحقی ــی در اولی ــد. مورل ــرار ده ــی ق موردبررس

ــدگان از  ــیر بینن ــاط تفاس ــا ارتب ــت ت ــدد اس ــد و درص ــال را می  آزمای ــنهادی ه ــوی پیش الگ

متــون تلویزیونــی را در نســبت جایگاهشــان بســنجد )اســتوری،1386: 54(. تحقیــق مهــم 

ــاره ادراك خصوصــًا ســریال  های رمانتیــک  ــی به  ســرعت توســـ مطالعــات دیگــری درب مورل

دنبــال شــد. محققانــی نظیــر مورلــی کوشــیده  اند تــا نشــان دهنــد کــه پیام  هــای ارتباطــی 

ــته  ــف )بس ــرق مختل ــه ط ــی ب ــی و فرهنگ ــف اجتماع ــای مختل ـــ گروه  ه ــد توس می توانن

ــا »رمزگشــایی« شــوند )مــک  ــده« ی ــدگان پیام هــا( »بازخوان ــه هــدف و منظــور تولیدکنن ب

ــل، 1382: 88(. کوئی

تحلیل ادراک در ایران

در ایــران مطالعــات بســیاری دربــارۀ تلویزیــون و مخاطبــان آن در چهارچــوب ســنت  های 

ــی و  ــات فرهنگ ــنت مطالع ــا در س ــت، ام ــده اس ــنجی انجام ش ــب س ــًا مخاط ــر و غالب دیگ

ــی از  ــت. یک ــه اس ــدودی انجام گرفت ــات مع ــان، تحقیق ــل ادراک مخاطب ــًا تحلی مخصوص

ــان  ــی در می ــدار تلویزیون ــریال  های پرطرف ــان س ــی گفتم ــل ادراک ــات، »تحلی ــن تحقیق ای
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ــتفاده از  ــا اس ــد، 1388( ب ــی ارش ــۀ کارشناس ــا، پایان نام ــته طاهری نی ــان زن« )فرش مخاطب

روش تحلیــل ادراک بــه بررســی برداشــت مخاطبــان زن تهرانــی از گفتمــان متــون داســتانی 

تلویزیونــی پرداختــه اســت. مطابــق ایــن تحقیــق، فهــم مخاطبیــن ازمتــون رســانه ای بیــش 

ـــ  ــر از رواب ــد متأث ــتندگان باش ــوی فرس ــالی از س ــای ارس ــر پیام ه ــت تأثی ــه تح از آن ک

ــی  ــه تلویزیون ــک برنام ــده از ی ــای برآم ــل ه ــن تاوی ــت. هم  چنی ــان اس ــی مخاطب اجتماع

ــه انــدازۀ تعــداد بینندگانــش متفــاوت باشــد زیــرا افــراد مختلــف بــه دالیــل  ــد ب می توان

ــریال  ها را  ــوزش- س ــرگرمی، آم ــق: س ــن تحقی ــود– در ای ــای خ ــاس نیازه ــاوت و براس متف

تماشــا می  کننــد و بــا توجــه بــه این کــه ایــن افــراد بــه فضــای فرهنگــی و میــدان معنایــی 

خاصــی تعلــق دارنــد و لــذا روابـــ اجتماعــی متفاوتــی، برداشــت  ها و درنتیجــه تفســیرهای 

متفاوتــی دارنــد. یکــی از نتایـــ حائــز اهمیــت ایــن تحقیــق ایــن اســت کــه زنــان مخاطــب 

تحــت تأثیــر جمــع برداشت هایشــان تغییــر می  کنــد به طوری کــه بــا بــروز زمینه  هــای 

جدیــد و مطرح شــدن برداشــت جدیــد در جمــع، تحــت تأثیــر جمــع قرارگرفتــه، بــا پذیــرش 

نظــر جدیــد مطرح  شــده در جلســه گروهــی - دربــاره مســائلی کــه قبــالً در جلســات مصاحبــه 

ــد. ــد را می  پذیرن ــای جدی ــد و معناه ــده می  دهن ــر عقی ــود - تغیی ــده ب ــرادی  مطرح ش انف

فرهنگــی  هژمونــی  و  »تلویزیــون  تحقیق  هــای:  انجام گرفتــه،  تحقیقــات  دیگــر  از 

ــان و  ــدی، 1386( و »مخاطب ــال محم ــی« )جم ــریال  های تلویزیون ــان از س ــای زن »قرائت ه

ســریال  های تلویزیــون )قرائت  هــای زنــان از ســریال  های تلویزیــون(« )جلیــل کریمــی( 

ــی هــر دو در  ــان از ســریال  های تلویزیون ــت زن اســت کــه باهــدف بررســی برداشــت و قرائ

ـــ  ــت و نتای ــده اس ــی انجام ش ــه طباطبای ــران و عالم ــگاه های ته ــرا و در دانش ــطح دکت س

حاصــل از ایــن تحقیقــات در ایــران، بســیار مشــابه تحقیقــات پیشــین در دیگــر نقــاط دنیــا 

اســت. 

  روش شناسی

تحلیل ادراک

مطالعــۀ تلویزیــون و مخاطبــان آن در چهارچــوب ســنت مطالعــات فرهنگــی و مخصوصــًا 

شــاخه تحلیــل ادراك مخاطبــان اگرچــه ســابقه  ای طوالنــی نــدارد، امــا امــروزه بــه یکــی از 

ــات  ــنت مطالع ــت. س ــده اس ــدل ش ــه ب ــر مناقش ــه پ ــیع و البت ــی وس ــای مطالعات حوزه ه

ــتفاده از  ــر اس ــرار دارد، ب ــانی ق ــوم انس ــی و عل ــوم اجتماع ــان عل ــرز می ــه در م ــی ک فرهنگ
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ــا  ــق معن ــد خل ــر فراین ــز ب ــه اجتماعــی– فرهنگــی و نی ــی از یــک زمین ــه بازتاب رســانه به مثاب

براســاس تجربیــات و محصــوالت فرهنگــی تأکیــد می  کنــد و مــدل محــرك – پاســخ مربــوط 

بــه اثــرات رســانه  ها و هــم بــاور بــه قــدرت تــام پیام  هــا یــا متن  هــا را مــردود می شــمارد. 

ــای تحلیــل برنامــه  ــه معن ــوان تحقیقــات ادراکــی و کیفــی نامیــده می  شــود ب آنچــه به عن

تلویزیونــی و مطالعــه ادراك مخاطبــان خــاص آن برنامــه اســت کــه از طریــق مصاحبه هــای 

ــرد.  ــدگان صــورت می پذی ــا بینن دقیــق و عمیــق ب

ــق  ــی از طری ــه روش تجرب ــا ب ــل ادراك، داده  ه ــودن روش تحلی ــی ب ــه کیف ــه ب ــا توج ب

ــع  آوری  ــز جم ــی متمرک ــه گروه ــق و رو در رو و مصاحب ــه عمی ــتقیم، مصاحب ــاهده مس مش

می  شــود. مصاحبــه جامــع یــا عمیــق کــه کان و کانــل آن را »گفت وگــوی هــدف دار« 

ــؤاالت  ــی س ــت یعن ــه اس ــوع انتظام  نیافت ــن، 1386: 95( از ن ــال، راس م ــد )مارش می نامن

کلی تــری پرســیده می  شــود. مصاحبه  گــر 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 پاســخ  ها و گفته  هــای مصاحبه  شــونده انتخــاب می شــود 

ــک، 1384: 33(.  ــر، دومینی )ویم

ــل  ــه دالی ــًا ب ــد ســایر روش  هــای کیفــی، نمونه  هــا عمدت ــق همانن ــن روش تحقی در ای

ــه  ــر آن ک ــوند؛ مهم  ت ــاب می ش ــترس انتخ ــد و در دس ــورت هدفمن ــک و به  ص ــی، کوچ عمل

ــذا جامعــه  ــرد و ل ــه هــا را مشــخص ک ــل تعــداد نمون ــوان از قب در ایــن روش  هــا، نمــی ت

نمونــه، معمــوالً مناســب  ترین نمونــه  ای اســت کــه امــکان تمــاس بــا آن  هــا میســر باشــد. 

در مطالعــات کیفــی تحلیــل داده  هــا از ابتــدای فراینــد گــردآوری داده  هــا آغــاز مــی گــردد. 

پژوهشــگر کیفــی داده  هــای مربــوط بــه یــک موضــوع را جمــع آوری و در گروه  هــای 

ــای  ــذا روش  ه ــردد. ل ــدار می گ ــا پدی ــن از درون داده  ه ــد و تبیی ــته  بندی می  کن ـــ دس مرتب

تجزیه وتحلیــل داده  هــا در روش تحلیــل ادراک، روش  هــای غیــر آمــاری اســت کــه عمدتــًا 

در چهارچــوب مطالعــات گفتمانــی– نشــانه شناســانه از جملــه ادراك شناســی قــرار دارد و در 

ــود.  ــتفاده می  ش ــات اس ــوع مطالع ــن ن ای

 ایــن مقالــه کــه برگرفتــه از تحقیقــی بــا عنــوان »مخاطــب شناســی برنامه هــای نوجــوان 

ــت.  ــده اس ــام ش ــل ادراک انج ــتفاده از روش تحلی ــا اس ــه ب ــت ک ــون« اس ــور تلویزی مح

ازآنجاکــه تحقیقــات کیفــی روی فرضیه  هــای معیــن انجــام نمی شــود و فرضیه  هــای از 
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ــر اثباتــی تحقیــق پیــش رو ایــن اســت  ــی و غی ــذا فــرض کل ــدارد، ل پیــش تعیین  شــده ن

ــا  ــان مخاطــب ایــن ســریال، متــن را در ســطوح معنایــی صریــح و ضمنــی معن کــه نوجوان

ــوان  ـــ آن به  عن ــد و از نتای ــی تفســیر می  کن ــدان معنای ــد و در چهارچــوب همــان می می  کن

ــد. ــتفاده می  کن ــره  اش اس ــی روزم ــی در زندگ ــش فرهنگ دان

ــر از  ــده اند، 100 نف ــد انتخاب ش ــورت هدفمن ــه به ص ــق ک ــن تحقی ــه ای ــه نمون جامع

ــی و ریاضــی پایــه دهــم و یازدهــم مــدارس  دانش آمــوزان پســر رشــته های انســانی، تجرب

دولتــی تهــران بوده انــد کــه عــالوه بــر هدفمنــد و در دســترس بــودن، نوجوانانــی بوده  انــد 

کــه اوالً مجموعــه پویانماییــی کیخــان را به صــورت جســته وگریخته دیده انــد و ثانیــًا 

ــد. ــه بوده  ان ــن مجموع ــاره ای ــردن درب ــت ک ــه صحب ــد ب مشــتاق و عالقه من

  این تحقیق در محل مدرسه و در تیر و مرداد ماه سال 1398 انجام شده است. 

همچنیــن داده  هــا بــا اســتفاده از چندیــن مصاحبــه   گروهــی متمرکــز و مشــاهده 

ــوع انتظــام نیافتــه بــوده یعنــی ابتــدا  جمــع  آوری شــده اســت. ایــن مصاحبه هــا کــه از ن

ــود از  ــیده ش ــد پرس ــری بای ــؤاالت دیگ ــه س ــه چ ــد و اینک ــیده ش ــری پرس ــؤاالت کلی  ت س

مصاحبه هــا  اســت.  انتخاب شــده  مصاحبه شــونده ها  گفته  هــای  و  پاســخ  ها  میــان 

به طــور کامــل ضبـــ و ســپس پیاده ســازی شــده اســت. ضمنــًا مشــاهده رفتارهــای 

غیرکالمــی و حرکــت اندام هــا در حیــن مصاحبــه، در تمامــی مراحــل ایــن تحقیــق ازجملــه در 

حیــن مصاحبه  هــای گروهــی متمرکــز، بــازوی کمکــی محقــق بــوده اســت تــا بــا ثبــت ایــن 

حــرکات و حــاالت، تفســیر گفته  هــا و برداشــت  ها راحت  تــر شــود.

بررسی ادراک مخاطبان نوجوان از سریال کیخان

ــه  ــت ک ــوده اس ــی ب ــه نوجوانان ــای نقادان ــاس دیدگاه ه ــق، براس ــن تحقی ــای ای  مبن

ـــ  ــمت مهی ــه دو قس ــی - ک ــات گروه ــد و در جلس ــان را دیده ان ــی کیخ ــریال پویانمایی س

ــود  ــت های خ ــرات و برداش ــت– نظ ــده اس ــش درآم ــه نمای ــان ب ــه از آن برایش ــر حادث و پ

را مطــرح کرده انــد. همچنــان کــه پیش تــر ذکــر شــد، پــس از دیــدن قســمت هایی از 

ــان  ــد و نوجوان ــیده ش ــوزان پرس ــش آم ــی از دان ــؤاالتی کل ــدا س ــان، ابت ــی کیخ پویانمای

حاضــر پیرامــون ایــن ســؤاالت اظهار  نظــر کــرده، دالیلشــان را بــرای ارائــۀ نظرات شــان بیــان 

ــد.  ــرح می ش ــان مط ــای آن ــا و اظهارنظره ــان صحبت ه ــدی از می ــؤاالت بع ــد و س کرده  ان

ــد: ســطح اول،  ــش کرده  ان ــن ســریال را در دو ســطح خوان ــان، ای ــن اســاس نوجوان ــر ای ب
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ــل  ــا، تعام ــی رویداده ــیر کل ــه، س ــتعاری برنام ــوای غیراس ــح )محت ــای صری ــش معن خوان

شــخصیت ها و چیزهایــی از ایــن قبیــل( و ســطح دوم، خوانــش معانــی تلویحــی بــه ذهــن 

متبــادر می شــوند. 

تجزیه وتحلیل داده ها 

سطح اول خوانش 

ــه  ــم ک ــته  بندی کرده  ای ــواردی دس ــب م ــح را برحس ــای صری ــهولت کار معناه ــرای س ب

مخاطبــان نوجــوان، صریحــًا در اظهارنظرهــای خــود دربــاره ســریال بــه آن هــا اشــاره کرده اند. 

در حقیقــت بــا اســتفاده از روش اســتقرایی پــس از فحــص در صحبت هــا و نــکات موردنظــر 

ــه  ــد ک ــتخراج ش ــن اس ــذ از مت ــح متخ ــن صری ــوان مضامی ــر به عن ــم زی ــان مفاهی نوجوان

شــامل داســتان، قالــب، ژانــر، مخاطــب و رســانه اســت.   

جدول 1. خوانش معناهای صریح توسـ مخاطبان نوجوان )منبع: نگارنده(

معناهای صریح برداشت شده توسـ مخاطبان نوجوانردیف

داستان1

موضوع

مضمون

محتوا

شخصیت  پردازی کاراکترهای اصلیدیالوگ ها

ریتم و روند داستان

قالب2

تصویر

زیبایی 
بصری

طراحی تیپ ظاهری شخصیت ها

طراحی تیپ ظاهری سایر صحنه ها و 
موقعیت ها

جلوه های ویژۀ تصویری

حرکت )به معنای سرعت حرکت جان بخشی(

صدا

موسیقی

صدای شخصیت ها

جلوه های ویژۀ صوتی

تناسب ژانر با محتواژانر3

میزان تأثیر بر مخاطب هدفمخاطب4

رسانۀ متناسب با محتوارسانه5
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ــرات  ــق نظ ــه مطاب ــم ک ــدول 1 می پردازی ــزای ج ــح اج ــه توضی ــک ب ــه تفکی ــه ب در ادام

ــن  ــداد( در ای ــی )تع ــت فراوان ــر اس ــه ذک ــت. الزم ب ــده اس ــم و تکمیل ش ــان تنظی مخاطب

تحقیــق- هماننــد ســایر تحقیقــات کیفــی- صرفــًا بــه جهــت ســهولت مقایســه آرا و نظــرات 

ــت. ــده اس ارائه ش

داستان

بخش هــای  بایــد  ابتــدا  داســتان،  از  مخاطبــان  برداشــت های  بررســی  بــرای 

تشــکیل دهنده داســتان را از دیــد مخاطبــان بررســی و نهایتــًا جمع بنــدی نمــود تــا بتــوان 

ــرد. ــر ک ــان اظهارنظ ــد مخاطب ــم از دی ــتان فیل ــاره داس ــاس آن درب ــر اس ب

موضوع1

و  می آفرینــد  را  داســتان  کــه  اســت  حادثه  هایــی  و  پدیده  هــا  »موضــوع شــامل 

درون مایــه یــا همــان مضمــون را بــه تصویــر می کشــاند« )میرصادقــی، 217:1385(. 

ــف  ــتان توصی ــع داس ــه وقای ــه ب ــا توج ــه ب ــت ک ــی اس ــگاه کالن و اصول ــک ن ــوع ی موض

می شــود و معمــوالً در یــک کلمــه قابل بیان کــردن اســت. موضــوع ســریال کیخــان، مــواد 

ــدول 2(. ــت )ج ــدر اس مخ

جدول 2. نظرات جامعه نمونه تحقیق درباره موضوع سریال

فراوانیدسته  بندی برداشت مخاطبان از موضوعردیف

32مناسب بودن موضوع1

28اشارۀ ضمنی به مناسب بودن موضوع2

8سایر نظرات3

68مجموع4

مضمون یا درون مایه2

ــا  ـــ ی ــت؛ خ ــی اس ــر ادب ــر اث ــلـ ه ــی و مس ــر اصل ــم، »فک ــا ت ــه ی ــون، درون مای مضم

ــتانی را  ــای داس ــت و موقعیت  ه ــود و وضعی ــیده می ش ــر کش ــالل اث ــه در خ ــته  ای ک رش

ــای  ــه معن ــر، مضمــون ب ــد می  دهــد« )میرصادقــی، 1385: 174(. به بیان دیگ ــه هــم پیون ب

آنچــه از کالم و عبــارت فهمیــده می  شــود، اســت و درواقــع دیدگاهــی اســت کــه بــا دیــدن 

1 . subject
2 . Theme/ context
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فیلــم دریافــت می  شــود؛ بنابرایــن معمــوالً درون مایــه توســـ مخاطــب بــه دســت می  آیــد. 

در ایــن تحقیــق کمابیــش همگــی نوجوانــان بیننــده، مضمــون اصلــی ســریال را پیرامــون 

مضــرات مصــرف مــواد مخــدر می داننــد )جــدول 3(

جدول 3. نظرات جامعۀ نمونۀ تحقیق دربارۀ مضمون سریال

فراوانیدسته بندی برداشت مخاطبان از مضمون سریالردیف

2قابل باور1

14غیرقابل باور )از قبیل غیرقابل باور/ غیر شفاف/ بسیار ضعیف(2

1آموزنده3

5تکراری و کلیشه  ای4

8سطحی )از قبیل سطحی بودن، کیفیت پایین/ اطالعات اندک(5

5بی  محتوا/ مزخرف6

19غیر جذاب )از قبیل نداشتن جذابیت/ صریح و مستقیم بودن پیام(7

7متناسب نبودن با سن مخاطب هدف سریال8

61مجموع

محتوا

از منظــر رســانه، هــر چیــزی کــه پیــام، خبــر، احســاس و چیــزی نظیــر آن را بــه دیگــران 

ــد. از  ــدا باش ــو و ص ــر، ویدئ ــن، تصوی ــد مت ــوا می توان ــت. محت ــوا1 اس ــد محت ــل کن منتق

ــتر  ــای بیش ــخصیت  پردازی کاراکتره ــا و ش ــان از دیالوگ  ه ــت  های مخاطب ــدی برداش جمع  بن

ــوای  ــت محت ــوان گف ــداول 4 و 5 می ت ــه ج ــتناد ب ــا اس ــان و ب ـــ مخاطب ــده توس دیده ش

ایــن ســریال از دیــد مخاطبــان – بــه دلیــل ضعــف فیلم نامــه، کلیشــه  ای بــودن دیالوگ هــا 

ــدان  ــت چن ــته اس ــه نتوانس ــت به طوری ک ــف اس ــخصیت ها- ضعی ــف ش ــت ضعی و پرداخ

موردتوجــه مخاطبــان قــرار بگیــرد.

دیالوگ

ــا  ــم ی ــخصیت های فیل ــن ش ــه بی ــت ک ــی اس ــان مکالمات ــو هم ــا گفت  و  گ ــوگ ی دیال

ــان در  ــریال کیخ ــای س ــاره دیالوگ ه ــان درب ــرات نوجوان ــود. نظ ــدل می ش ــتان ردوب داس

دسته بندی شــده اند.  4 جــدول 

1 . content
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جدول 4. نظرات جامعۀ نمونۀ تحقیق دربارۀ دیالوگ ها

فراوانیدسته  بندی برداشت مخاطبان از دیالوگ های سریالردیف

4ساده/ مسخره1

4کلیشه ای2

1زیاد بودن دیالوگ ها3

4فیلم نامۀ ضعیف4

13مجموع5

شخصیت  پردازی کاراکترهای اصلی

ــای  ــخصیِت کاراکتره ــان از ش ــت مخاطب ــا، برداش ــخصیت  پردازی کاراکتره ــور از ش منظ

ــمارۀ 5  ــدول ش ــرات در ج ــن نظ ــدی ای ــت. جمع بن ــان اس ـــ آن ــده توس ــم و دیده ش مه

آمــده اســت.
جدول 5. نظرات جامعۀ نمونۀ تحقیق دربارۀ شخصیت پردازی کاراکترها

فراوانیبرداشت مخاطبان از شخصیت هانام شخصیتردیف

1
کیخان )قهرمان 

داستان(

10ضعیف/ غیرقابل قبول

15 2بدون احساس

3حوزۀ فعالیت متنوع

11رابطۀ دوستی مبهمشیرو2

22به عنوان پلیس، نقش چندانی نداشت/ ارتباط قوی با کیخانسرگرد عماد3

کاراکترهای زن4
3وجود نداشتن شخصیت اثرگذار زن در سریال

5
2شخصیت کلیشه ای احساسی برای زنان

5
کلیت 

شخصیت پردازی 
داستان

6وجود نداشتن شخصیت طنز در سریال

12
2وجود نداشتن شخصیت جذاب در سریال

1تناسب نداشتن شخصیت مثبت و منفی در سریال

3اضافه کردن یک شخصیت محبوب در سریال

35مجموع6

ریتم و روند داستان

منظــور از ریتــم و رونــد داســتان، ســرعت داســتان گویی و افزایــش صحنــه بــه صحنــه 

تنــش میــان حادثــه محــرک داســتان، نقطــه اوج و گره  گشــایی تــا پایــان داســتان اســت 

)مــک کــی، 190:1387(. البتــه بایــد در نظــر داشــت طــول صحنه  هــا، تعیین  کننــده ریتــم 

ــرعت  ــتان، س ــد داس ــم و رون ــور از ریت ــق منظ ــن تحقی ــع، 191(. در ای ــان منب ــت )هم اس

نمایــش پیشــرفت داســتان اســت )جــدول 6(.
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جدول 6. نظرات جامعۀ نمونۀ تحقیق دربارۀ ریتم و روند داستان

فراوانیبرداشت مخاطبان از ریتم و روند داستانردیف

3اکشن نیست1

2جریان کند و آرام2

3طوالنی بودن صحنه ها3

8مجموع4

جمع بندی برداشت جامعه نمونه تحقیق از داستان سریال

ــریال  ــتان س ــی داس ــرای بررس ــده ب ــان داده ش ــمارۀ 1 نش ــدول ش ــه در ج ــان ک همچن

از دیــد مخاطبــان، ابتــدا برداشــت های جامعــه آمــاری تحقیــق را در مــورد آیتم  هــای 

تشــکیل دهنده داســتان فیلــم- یعنــی: موضــوع، مضمــون، محتــوا، ریتــم و رونــد داســتان- 

موردبررســی قراردادیــم. براســاس نتایـــ حاصــل از جــداول 2 تــا 6 می تــوان جــدول شــمارۀ 

ــرد: ــه ک ــر ارائ ــورت زی 7 را به ص

جدول 7. برداشت جامعۀ نمونۀ تحقیق از داستان سریال

جمع  بندی برداشت مخاطبان از داستان سریالبخش  های تشکیل  دهندۀ داستان سریالردیف

مناسبموضوع1

غیر جذاب و بسیار ضعیفمضمون2

ضعیفمحتوا )دیالوگ ها و شخصیت پردازی(3

ُکند و بدون اکشنریتم و روند داستان4

ــه  ــان ک ــا ســن نوجوان ــودن ب ــام ســریال و متناســب نب ــح پی ــۀ صری ــه ارائ ــا توجــه ب ب

ــل  ــه دلی ــز ب ــت، نی ــده اس ــتان ش ــون داس ــدن مضم ــذاب ش ــر ج ــف و غی ــث ضعی باع

ــا  تکــراری و کلیشــه  ای بــودن دیالوگ هــا کــه ســبب ضعــف فیلم نامــه شــده و هم  چنیــن ب

ــده  ــخصیت  های مطرح ش ــاره ش ــی درب ــه مثبت ــچ نکت ــه هی ــان ب ــه مخاطب ــه این ک ــه ب توج

ــان،  ــر مخاطب ــریال ازنظ ــف س ــخصیت  پردازی ضعی ــز ش ــد و نی ــاره نکرده ان ــریال اش در س

ــه  ــدون اکشــن ســریال ب ــد و ب ــم ُکن درمجمــوع ایــن ســریال محتوایــی ضعیــف دارد. ریت

ــودن  ــد کــه علیرغــم مناســب ب همــراه مــوارد مذکــور، همگــی دست به دســت هــم داده ان

موضــوع داســتان ایــن ســریال از دیــد مخاطبــان، متأســفانه ایــن ســریال بــرای ایــن طیــف 

ــان را آن چنان کــه بایدوشــاید جــذب نکــرده  ــان غیــر جــذاب گــردد به طوری کــه آن از مخاطب

ــد.  ــا داســتان ســریال را پیگیــری نماین ت
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مشخصه های فنی پویانمایی

هــم چنان کــه در جــدول 1 مشخص شــده اســت بــرای بررســی دیدگا  ه  هــا و برداشــت های 

مخاطبــان از مشــخصه های فنــی پویانمایــی، ابتــدا بایــد مشــخصه های تصویــری و صوتــی 

را از دیــد مخاطبــان بررســی کرد.

تصویر

ــی  ــان بررس ــد مخاطب ــر را از دی ــی تصوی ــخصه های فن ــواردی از مش ــش، م ــن بخ در ای

می کنیــم کــه مخاطبــان نوجــوان دربــاره آن  هــا  اظهارنظــر کرده انــد. ایــن نظــرات در جــدول 

اســت. 8 دسته بندی شــده 

جدول 8. نظرات جامعۀ نمونۀ تحقیق دربارۀ مشخصه  های فنی تصویر

ردیف
دسته  بندی مشخصه  های فنی تصویر بر اساس 

اظهارنظرهای مخاطبان
برداشت مخاطبان از 

مشخصه  های فنی تصویر
فراوانی

1
زیبایی 
بصری

7بدون جذابیت و زشتطراحی تیپ ظاهری شخصیت ها

22بسیار ضعیف و غیرقابل باورطراحی صحنه ها و موقعیت ها2

5غیرقابل باور و بچه  گانهجلوه  های ویژۀ تصویری3

5ُکندحرکت کاراکترها و جان بخشی )ازنظر گرافیکی(4

39مجموع5

صدا

ــورد آن  ــان در م ــه مخاطب ــت ک ــمت هایی اس ــه قس ــدا ازجمل ــی ص ــخصه های فن مش

ــی صــدا  ــد کــه ایــن نظــرات در جــدول مشــخصه های فن عکس العمل هایــی نشــان داده ان

ــدول 9(. ــت )ج ــده اس ــان دسته بندی ش ــد مخاطب از دی

جدول 9. نظرات جامعۀ نمونۀ تحقیق دربارۀ مشخصه  های فنی صدا

ردیف
دسته  بندی مشخصه  های فنی صدا 

براساس اظهارنظرهای مخاطبان
برداشت مخاطبان از مشخصه های فنی 

صدا
فراوانی

1کپیموسیقی1

3عالیصدای کاراکترها )دوبلورها(2

اکثریت قریب به اتفاقبراساس مشاهده مستقیم، تلویحًا عالیجلوه های ویژۀ صوتی4

4مجموع
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جمع بندی برداشت جامعه نمونه تحقیق از مشخصه های فنی سریال

و  آرای دسته بندی شــده مخاطبــان در جــداول 8 و 9  از  نتایـــ حاصــل  براســاس 

همچنیــن بــا توجــه بــه اهمیــت و تأثیرگــذاری بیشــتر تصویــر نســبت بــه صــدا می تــوان 

اســتنباط کــرد از دیــد مخاطــب دقیــق و نکته ســنـ، نــوع طراحــی و تیــپ ظاهــری 

ــی  ــت و حت ــت و خالقی ــدون جذابی ــف، ب ــا ضعی ــازی ها و موقعیت ه ــخصیت ها، فضاس ش

بچه  گانــه و غیرقابل بــاور قلمــداد شــده اســت و در همیــن راســتا اســت کــه مشــخصه  های 

فنــی ســریال نه تنهــا مخاطــب را جــذب نمی کنــد، بلکــه احســاس می کنــد دســِت  کم 

گرفته شــده اســت و حتــی از بعضــی جهــات بــه او توهیــن شــده اســت به طوری کــه تائیــد 

ــه در ادراک  ــور توج ــری درخ ــه تأثی ــود ک ــث نمی ش ــان باع ـــ مخاطب ــریال توس ــدای س ص

آنــان ایجــاد کنــد؛ اگرچــه کــه صــدا همــواره به عنــوان یــار دیریــن و جدانشــدنی تصویــر، 

کمــک شــایانی در افزایــش ادراک مخاطبــان دارد و به عنــوان بخــش تکمیل کننــده تصویــر 

بــه اثرگــذاری هــر چــه بیشــتر المان هــا و مفاهیــم تصویــری کمــک می کنــد امــا در اینجــا 

ــان بگــذارد نتوانســته اســت تأثیــر چندانــی در تعمیــق ادراک مخاطب

ــرار  ــین ق ــن انیمیش ــب ای ــر مخاط ــز موردنظ ــوزه نی ــه ح ــوق، س ــات ف ــار موضوع در کن

ــه  ــای گون ــه معن ــر ب ــد، ژان ــا توجــه کرده ان ــه آنه ــان ب گرفــت. یکــی از مــواردی کــه نوجوان

ــات  ــله اقدام ــا سلس ــی ی ــاختار روای ــک س ــاص از ی ــر خ ــر ژان ــت. ه ــی اس ــۀ ادب ــا طبق ی

ــه  ــت ک ــی اس ــزاری عمل ــر اب ــع ژان ــابرگر، 29:1383(. درواق ــد )آس ــروی می کن ــی پی معین

رســانه بــه کمــک آن می  توانــد بــه نحــو مــداوم و مؤثــری محصــوالت خــود را بــا توقعــات 

ــازد  ــاز می س ــانه را مج ــان رس ــی مخاطب ــب به نوع ــازد و به این ترتی ــگ س ــب هماهن مخاط

تــا انتخاب  هــای خــود را برنامه  ریــزی کننــد )طاهری نیــا، 1388: 17(. در ایــن تحقیــق، 

ــرای »یــک بحــث مهــم مثــل  ــر پویانمایــی را ب ــه دالیــل مختلــف ژان ــدگان، ب اکثریــت بینن

مــواد مخــدر« نپســندیده اند و در عــوض، ژانــر مســتند بیشــترین موافــق را داشــته اســت.

مــورد دیگــر مطرح شــده توســـ جامعــه نمونــه تحقیــق، مخاطــب ســریال اســت. مطابق 

ــت،  ــوان اس ــوان و ج ــف نوج ــریال طی ــن س ــب ای ــان، مخاط ــریال کیخ ــازندگان س ــر س نظ

بااین حــال جامعــه آمــاری تحقیــق پیــش رو دربــارۀ مخاطبــان ایــن ســریال نظــری متفــاوت 

دارنــد. تمامــی نوجوانــان شــرکت کننده در ایــن تحقیــق، ســریال کیخــان را مناســب ســن 

ــد. ــود نمی دانن خ
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همچنیــن براســاس اظهارنظرهــای جامعــۀ نمونــۀ تحقیــق، همگــی متفق القــول رســانه 

تلویزیــون را مناســب بــرای پخــش ایــن ســریال می داننــد و شــبکه پخش کننــده- پویــا- را 

ــد. ــب نمی دانن مناس

سطح دوم خوانش:

کــه  دســته بندی  شــده  اند  ضمنــی  داللت  هــای  براســاس  خوانــش،  دوم  ســطح 

ــن رو  ــرده  اســت. ازای ــا تلویحــًا اشــاره  ک ــه آنه ــان نوجــوان در برداشــت های خــود ب مخاطب

ــای  ــا و داللت  ه ــه معناه ــان ب ــح مخاطب ــای صری ــل از خوانش  ه ــای حاص ــاس یافته  ه براس

ضمنــی می پردازیــم کــه در کالم آنــان نهفتــه بــوده اســت. ازایــن رو می  تــوان گفــت جــدول 

ــان مخاطــب، در  ــه نوجوان ــری تنظیم شــده اســت ک ــی عمیق ت 10 برحســب الیه هــای معنای

ــت. ــوده اس ــت ب ــان قابل برداش ــوای کالم آن ــد و از فح ــا پرداخته ان ــه آنه ــدی ب ــۀ بع وهل

جدول 10. خوانش معناهای تلویحی توسـ مخاطبان نوجوان

معناهای تلویحی برداشت شده توسط مخاطبان نوجوانردیف

جذابیت داستان1

جذابیت روند داستان )شروع، کشمکش، گره گشایی(
وجود شخصیت جذاب مرد

وجود شخصیت طنز
وجود شخصیت جذاب زن

باورپذیری و واقعی بودن2

کلیت داستان

روابط خانوادگی شخصیت ها

شخصیت ها
قهرمان یا شخصیت اصلی سریال

سایر شخصیت ها

روابط اجتماعی شخصیت ها
روابط دوستانه

روابط کاری

نحوه ارائه پیام سریال3
صریح

نامحسوس

4
نحوه آگاه سازی نوجوانان 

نسبت به مواد مخدر

از طریق دوستان و هم  ساالن

از طریق رسانه: تلویزیون

از طریق ژانر و گونه: پویانمایی سریالی
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جذابیت داستان

براســاس دســته بندی نظــرات جامعــۀ نمونــۀ تحقیــق دربــارۀ موضــوع، مضمــون، محتــوا 

ــداول 6/5/4/3/2 –  ــتان - ج ــد داس ــم و رون ــخصیت پردازی و ریت ــا و ش ــامل دیالوگ ه ش

می تــوان بــه بررســی رونــد داســتان از دیــدگاه مخاطبــان پرداخــت.
جدول 11. برداشت جامعۀ نمونۀ تحقیق دربارۀ جذابیت سریال

ف
دی

ر

بخش های مؤثر در 

جذابیت داستان از 

دید جامعۀ   نمونۀ 

تحقیق

اظهارنظرهای جامعۀ   نمونۀ 

تحقیق
فراوانیبرداشت جامعۀ نمونۀ تحقیق دربارۀ جذابیت سریال

60مناسبمواد مخدرموضوع1

مضمون2

نشان دادن مضرات مصرف 

مواد مخدر و تشویق به 

مصرف نکردن

ضعیف

مهم ترین دالیل ضعیف بودن مضمون در وهله اول 

صراحت و بیان مستقیم پیام داستان است که سبب غیر 

جذاب شدن داستان شده است و در وهله دوم به دلیل 

غیرطبیعی بودن مضمون و ابهام در آن، غیرقابل باور شده 

است.

61

توا3
مح

دیالوگ ها
بسیار ساده، کلیشه  ای و 

طوالنی
13فیلم نامه ضعیف

48

زی
ردا

ت پ
صی

شخ
شخصیت پردازی های داستان 

از قبیل:

قهرمان داستان 

)غیرقابل قبول(، سرگرد عماد 

)به  عنوان پلیس، نقش 

چندانی نداشت( و کاراکترهای 

زن )کلیشه  ای و احساسی(

ضعیف

شخصیت  پردازی  ها به  درستی انجام نشده است و هیچ 

شخصیت جذاب زن یا مرد وجود ندارد و به شخصیت 

افراد اغلب از یک جنبه نگاه شده است، به طور مثال هیچ 

نقش زن تأثیرگذاری در سریال وجود ندارد، کاراکترهای 

زن کالً فقط دو بار دیده می شوند آن هم در نقش مادری 

که اشک می ریزد و اساسًا بودونبود این شخصیت هیچ 

تأثیری در روند داستان ندارد و حتی کارکرد دراماتیک 

خود را به خوبی ایفا نکرده است؛ سرگرد پلیس ناگهان وارد 

صحنه می شود و درعین حالی که فرمانده کیخان است اما 

رابطه دوستی آنها پررنگ تر است و اثری از ایفای وظیفۀ 

کاری و شم پلیسی در هیچ کدام وجود ندارد. از طرفی هیچ 

شخصیت جذاب یا محبوبی در سریال وجود ندارد. همۀ 

اینها سبب شده است تا بینندگان شخصیت پردازی سریال 

را ضعیف بدانند.

35

وجود شخصیت جذاب مرد

وجود شخصیت جذاب زن

ریتم و روند داستان4

کند پیش رفتن روند داستان، 

کند بودن صحنه ها و نداشتن 

اکشن.

کند، بدون اکشن و غیر جذاب

کندی داستان را عامل جذب نشدن مخاطب می دانند.
8
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بــا توجــه بــه جــدول 11 و براســاس برداشــت مخاطبــان، علی  رغم مناســب بــودن موضوع 

داســتان ازنظــر جامعــۀ   نمونــۀ تحقیــق، در وهلــه اول بــه دلیــل ضعیــف بــودن مضمــون و 

در وهلــه دوم ضعــف در محتــوا بــه علــت دیالوگ هــای کلیشــه ای و نیــز شــخصیت پردازی 

ــد آن  ــم کن ــًا ریت ــف و نهایت ــه ضعی ــه فیلم نام ــا و درنتیج ــاور کاراکتره ــف و غیرقابل ب ضعی

ــه  ــا ب ــه بن ــد به طوری ک ــته باش ــت الزم را نداش ــتان جذابی ــد داس ــت رون ــده اس ــبب ش س

گفتــۀ جامعــۀ   نمونــۀ تحقیــق ، بیننــده عالقــه ای بــه دیــدن ادامــه داســتان نــدارد.

باورپذیری و واقعی بودن

از اظهارنظرهــای جامعــه نمونــه تحقیــق چنیــن اســتنباط می شــود کــه کلیــت داســتان 

شــامل مضمــون، محتــوا از قبیــل شــخصیت های قهرمــان، ســرگرد عمــاد و شــخصیت های 

زن و نیــز روابـــ کاری و اجتماعــی شــخصیت ها، جلوه هــای ویــژه تصویــری و طراحــی 

ــودن  ــر نب ــا باورپذی ــودن ی ــر ب ــه در باورپذی ــتند ک ــواردی هس ــا م ــا و موقعیت ه صحنه ه

ــداول  ــداول 5/ 7/ 8 )ج ــق ج ــز طب ــاس و نی ــن اس ــر ای ــده اند. ب ــر واقع ش ــریال مؤث س

شــخصیت پردازی، داســتان ســریال، مشــخصه های فنــی تصویــر(، اظهــارات جامعــه نمونــه 

تحقیــق در جــدول12 دسته بندی شــده اســت.
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جدول 12. برداشت جامعۀ   نمونۀ تحقیق دربارۀ باورپذیری سریال

ف
دی

بخش های مؤثرر
در باورپذیری داستان از 
دید جامعه نمونه تحقیق

اظهارنظرهای جامعۀ 
  نمونۀ تحقیق

برداشت جامعۀ   نمونۀ تحقیق دربارۀ باورپذیر 
فراوانیبودن سریال

1

ت 
کلی

ان
ست

مضموندا
غیر جذاب و بسیار 

ضعیف
غیرقابل باور

با توجه به غیر جذاب بودن مضمون و محتوا، 
کلیت داستان برای بیننده غیرقابل باور است.

27

75
48ضعیفمحتوا

2

ها
ت 

صی
شخ

قهرمان
ضعیف و غیرقابل قبول
حوزه فعالیت متنوع

غیرقابل باور
قهرمان داستان، ویژگی های قهرمان را ندارد، نه 
زور بازو و قدرت بدنی خارق العاده ای دارد و نه 
ایده و فکر خاصی. به طوری که یکی از مخاطبان 
می گوید: »بدون روبات هایش نمی توانست 

کاری انجام بدهد«.
سایر شخصیت ها نیز به دلیل آن که چندان 

به آن ها پرداخته نشده است، توسط مخاطب 
کمتر دیده شده اند و به همان نسبت نیز دارای 
ابهام و نقص بوده اند. به همین ترتیب بیندگان 

نوجوان این سریال، به علت وجود نداشتن 
شخصیت اثرگذار زن در سریال –که در موارد 

اندکی هم که وجود داشته اند- شخصیتی 
کلیشه ای و احساساتی از زنان به تصویر کشیده 

شده است، بنابراین فارغ از جذاب یا غیر 
جذاب بودن، مخاطبان هیچ شخصیت زنی 

را- ولو به عنوان نقش مکمل مرد، مثالً به عنوان 
خواهر، دوست، همکالسی یا همکار- در این 

سریال ندیده اند.

15

23

سرگرد عماد
به خوبی شخصیت پردازی 

نشده است
3

شخصیت زن
کلیشه ای، ضعیف و 

احساساتی
5

ها
ت 

صی
شخ

ی 
دگ

وا
خان

ط 
واب

ر

نشان نداده است

پرداختن به روابط و تعامالت شخصی و 
خانوادگی شخصیت ها نکته ای است ظاهرًا در 
فیلم نامه مورد غفلت واقع شده است و بنا 

بر اظهارات مخاطب چیزی از خانواده و ارزش 
آن در این سریال دیده نشده است که بتواند 

درباره اش اظهارنظر کند.
عمدۀ فضایی که بیننده در این سریال می بیند 
محیط کار، کوچه و خیابان، بیمارستان و بندرت 
محیط خانه است آن هم خانه ای بدون خانواده 
که درواقع خانه دوست هادی است. خانه ای 

که در آن پارتی گرفته شده است و طبیعتًا 
اثری از روابط خانوادگی در آن دیده نمی شود. 
به طوری که یکی از نوجوانان می گوید: ما باید 
چیزهایی را استفاده کنیم که ارزش داشته 

باشد مثل خانواده. االن این را ندیدیم. هیچ 
اشاره ای به خانواده یا از دست دادن خانواده 

نشد!

2
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ادامه جدول 12. برداشت جامعۀ   نمونۀ تحقیق دربارۀ باورپذیری سریال

ف
دی

بخش های مؤثرر
در باورپذیری داستان از 
دید جامعه نمونه تحقیق

اظهارنظرهای جامعۀ 
  نمونۀ تحقیق

برداشت جامعۀ   نمونۀ تحقیق دربارۀ باورپذیر 
فراوانیبودن سریال

ها
ت 

صی
شخ

ی 
اع

تم
اج

و 
ی 

کار
ط 

واب
ر

روابط سرگرد و کیخان 
پررنگ نشان داده شده 

است

بنا بر اظهارات جامعۀ آماری این تحقیق، 
به طورکلی تنها روابطی که در این سریال 

دیده شده است، روابط کاری و اجتماعی است 
اما به علت ضعیف بودن شخصیت پردازی ها 
و توجه بیش ازحد و غیرعادی به نشان دادن 

فضای تکنولوژیکی حاکم بر مکان و زمان 
محل وقوع داستان، حتی این روابط در 

مورد شخصیت اصلی داستان هم به درستی 
پرداخت نشده است چه برسد به سایر 

شخصیت ها و به تبع 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 می دهد: 

»چرا هر فرد دنبال این بود که کارش را به 
تنهایی انجام بدهد و دنبال همکاری با بقیه 
نبود«؟! و دیگری می گوید: »ارتباطات سرگرد 

و کیخان پررنگ شده بود و محوریت اصلی که 
مضرات مواد مخدر بود به حاشیه رفته بود«.

2

ویر
ص

ی ت
فن

ی 
ها

صه 
شخ

م

طراحی 
صحنه ها و 
موقعیت ها

بسیار ضعیف
غیرقابل باور

به دلیل نداشتن زیبایی بصری و به موازات 
آن، کند بودن سرعت حرکت و جان بخشی 
پویانمایی، این سریال نتوانسته است نظر 
مخاطب را به خود جلب کند و آن گونه که 

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

پویانمایی نداشت.

22

27

5بچه گانه و غیرقابل باورجلوه های ویژه

ــریال،  ــتان س ــت داس ــودن کلی ــی ب ــت غیرواقع ــوان گف ــدول 12 می ت ــه ج ــه ب ــا توج ب

ــت و  ــریال و پرداخ ــخصیت های س ــایر ش ــان و س ــف قهرم ــیار ضعی ــخصیت پردازی بس ش

نــگاه تک بعــدی بــه شــخصیت ها و روابـــ شــخصی، خانوادگــی و کاری آنــان، طراحــی 

ــذاب  ــر ج ــب و غی ــژه نامناس ــای وی ــا و جلوه ه ــا، موقعیت ه ــطحی صحنه ه ــف و س ضعی

را  کیخــان  ســریال  تحقیــق،  در  مشــارکت کننده  نوجــوان  مخاطبــان  شــده اند  ســبب 

ــود  ــای خ ــه تماش ــان را ب ــاید، آن ــه بایدوش ــد و آن چنان ک ــی بدانن ــاور و غیرواقع غیرقابل ب

ــرده اســت. جــذب خــود نک
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 نحوۀ ارائۀ پیام

یکــی از مــواردی کــه جامعــۀ نمونــۀ ایــن تحقیــق دربــارۀ مضمــون ســریال - در جــدول 

ــن  ــت ای ــه اکثری ــن ســریال اســت ک ــام در ای ــۀ پی ــد، نحــوۀ ارائ ــه آن اشــاره  کرده ان 3 – ب

ــر  ــا اثرگذارت ــه گــردد ت ــام ســریال به صــورت غیرمســتقیم ارائ ــان مایــل هســتند پی نوجوان

واقــع شــود. ایــن نظــرات در جــدول 13 آمــده اســت.

جدول 13. برداشت جامعۀ   نمونۀ تحقیق دربارۀ نحوۀ ارائۀ پیام

فراوانینحوۀ ارائۀ پیام از دید جامعۀ نمونۀ تحقیقردیف

19صریح و مستقیم1

32غیرمستقیم2

ازجملــه مــواردی کــه می تــوان از اظهــارات جامعــه نمونــه تحقیــق اســتنباط کــرد نحــوه 

ــن  ــل از مت ــای حاص ــق یافته ه ــه طب ــت ک ــدر اس ــواد مخ ــه م ــبت ب ــان نس ــازی آن آگاه س

مصاحبه هــا به صــورت جــدول14 قابــل دســته بندی هســتند. 

جدول 14. برداشت جامعۀ   نمونۀ تحقیق دربارۀ نحوۀ آگاه سازی نوجوانان نسبت به مواد مخدر

فراوانینحوه آگاه سازی نوجوانان نسبت به مواد مخدرردیف

16از طریق دوستان و هم  ساالن1

29 )موافق(از طریق رسانه: تلویزیون2

12 )مخالف(از طریق ژانر و گونه: پویانمایی سریالی3

آنچــه می تــوان به طــور ضمنــی از اظهارنظرهــای جامعــه نمونــه تحقیــق برداشــت کــرد 

ــه  ــازه ازجمل ــای ت ــه چیزه ــبت ب ــود نس ــتان خ ــق دوس ــرًا از طری ــان اکث ــه آن ــت ک ــن اس ای

مــواد مخــدر آگاه و آشــنا می شــوند بدیــن ترتیــب کــه پاســخ آنــان بــه دعــوت دوســتان و 

هم ســاالن خــود بــه مصــرف مــواد مخــدر اکثــرًا مثبــت اســت و استدالل شــان ایــن اســت 

کــه بــا یک بارمصــرف هیــچ اتفاقــی نمی افتــد. نیــز اکثریــت آنــان رســانه تلویزیــون را بــرای 

ــی -  ــر پویانمای ــا ژان ــد ام ــب می دانن ــدر مناس ــواد مخ ــه م ــبت ب ــان نس ــازی نوجوان آگاه س

آن هــم از نــوع ســریالی- ســن خــود را مناســب نمی داننــد.
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نتیجه گیری 

ــبکه های  ــواره ای، ش ــی ماه ــبکه های فرامل ــواع ش ــه ان ــان ب ــی مخاطب ــهولت دسترس س

ــر  ــذب ه ــرای ج ــانه ها ب ــت رس ــو و رقاب ــن از یک س ــازی و آنالی ــای مج ــی و فضاه اجتماع

ــان و  ــق مخاطب ــناخت دقی ــت ش ــده اس ــبب ش ــر س ــوی دیگ ــان از س ــتر مخاطب ــه بیش چ

نیازهایشــان بــه امــری حائــز اهمیــت و ضــروری بــرای رســانه  ها بــدل گــردد؛ قطعــًا در ایــن 

رقابــت رســانه  ای دشــوار پیــروزی از آِن شــبکه  هایی اســت کــه مخاطــب خــود و نیازهــا و 

به  نوعــی ذائقــه او را به  دقــت می شناســند. 

ــم  ــن تصمی ــا مت ــی ب ــگام رویاروی ــازی، هن ــل معناس ــوان عام ــب به عن ــه مخاط ازآنجاک

می    گیــرد رمزگذاری هــا را چگونــه رمزگشــایی نمایــد و معنــای موردنظــر خــود را از محتــوای 

ــا رمزگذاری  هــای حرفــه  ای کــه  دریافــت شــده برداشــت کنــد و ایــن رمزگشــایی  ها الزامــًا ب

ــی  ــه مورل ــه ک ــذا همان گون ــدارد؛ ل ــی ن ــریال  ها همخوان ــا و س ــازندگان فیلم  ه ــر س مدنظ

ــای  ــورد پیام  ه ــف- در م ــنی مختل ــف س ــردم – در طی ــب م ــه اغل ــد گرچ ــاره می کن ــز اش نی

مســلـ  رمــز  به  صــورت  را  آن  هــا  می  تواننــد  و  دارنــد  توافــق  تلویزیونــی  برنامه  هــای 

ــیر  ــه تفس ــت ب ــود دس ــداف خ ــد و اه ــاس مقاص ــر اس ــا ب ــد ام ــایی کنن ــب رمزگش و غال

ــن  ــت و بنابرای ــاوت اس ــی متف ــای تلویزیون ــراد از برنامه  ه ــت اف ــذا برداش ــد ل ــا می  زنن آنه

ــراد  ــه اف ــته ب ــد بس ــب می  کنن ــا کس ــف از برنامه  ه ــراد مختل ــه اف ــتفاده  ای ک ــذت و اس ل

ــق  ــه، مطاب ــالً آگاهان ــال، کام ــب فع ــه مخاط ــود به طوری ک ــد ب ــاوت خواه ــف متف مختل

ــا ســلطه  جویانه  ــی مســلـ ی ــر معان ــی در براب ــی خــود، حت ــدان معنای ــش فرهنگــی، می دان

نیــز مقاومــت می  کنــد و غالبــًا بــه شــیوه ای ادراک می  کنــد کــه ناشــی از تجــارب اجتماعــی 

ــه اســت.  ــات ملمــوس موجــود در جامع ــا واقعی و مقایســه ب

یافته هــای حاصــل از تحقیــق بیانگــر آن اســت کــه ابتدائــا مخاطبــان نوجــوان درســت 

ــک  ــه ســراغ ی ــزه  خــود ب ــا انگی ــاز ی ــد برحســب نی ــز اشــاره می کن ــز نی ــه کات ــه ک همان گون

رســانه رفتــه و پیــام را در یکــی از ســه ســطح صریــح، تلویحــی و متعــارض )نظریــۀ هــال( 

ــوان  ــان نوج ـــ مخاطب ــده توس ــت ش ــی برداش ــش معان ــطح خوان ــد. س ــش می کن خوان

همان گونــه کــه مورلــی نیــز اشــاره تأکیــد می کنــد، چیــزی نیســت کــه فقـــ در اولیــن بــاری 

کــه مخاطــب، ســریال را تماشــا می  کنــد حــادث شــود بلکــه ســاختن معنــا فراینــدی اســت 

ــد،  ــرح می کن ــد مط ــی جدی ــد، داللت ــای جدی ــدن زمینه  ه ــب مطرح ش ــار به موج ــر ب ــه ه ک
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به طوری کــه ناگهــان روایــت دیگــری مرتبـــ بــا آن بــه نظــر می  رســد و جالــب این  کــه 

ــای  ــس از اظهارنظره ــی پ ــات گروه ــر، در جلس ــود؛ به عبارت دیگ ــع می  ش ــول واق موردقب

ــۀ  ــات اولیــۀ برخــی، ســبب پیدایــش معناهــای جدیــد و ارائ اولیــۀ افــراد، اشــارات و بیان

راه حل هــای خالقانــه توســـ افــراد دیگــر حاضــر در جلســه می شــد کــه عــالوه بــر پذیــرش 

جمــع، ســعی در تکمیــل آن نیــز داشــتند. بــه نظــر می رســد تأثیــر و نفــوذ فــرد در تغییــر 

عقیــده دیگــران همــان چیــزی اســت کــه در تحقیقــات کّمــی تحــت عنــوان رهبــری فکــری و 

ــاد می شــود.  ــاط از آن ی ــه ای ارتب ــان دومرحل جری

ــه  ــریال از تجرب ــم س ــع مه ــاره وقای ــاوت درب ــی و قض ــرای ارزیاب ــوان ب ــب نوج مخاط

خویــش اســتفاده می  کنــد و بــا مقایســه موقعیــت بــه تصویــر کشــیده شــده در ســریال بــا 

واقعیــت و تجربــه خــود تصمیــم می گیــرد پیــام رمزگــذاری شــده را همان گونــه کــه هــال 

ــارض  ــورت متع ــع به ص ــتر مواق ــا در بیش ــح و ی ــای صری ــورت معن ــا به ص ــد ی ــاره می کن اش

ــد. ــت می کن دریاف

براســاس نتایـــ ایــن تحقیــق اکثریــت نوجوانــان، رســانه تلویزیــون را بــرای آگاه ســازی 

آنــان نســبت بــه مــواد مخــدر مناســب می داننــد، امــا بــا پیام هایــی به صــورت غیرمســتقیم، 

ــد؛ بلکــه تولیــد و پخــش  ــر پویانمایــی ســریالی را مناســب ســن خــود نمی دانن اگرچــه ژان

مســتندهای رئــال و گزارشــی بــا در نظــر گرفتــن جذابیــت بصــری به عنــوان یکــی از مهم  تریــن 

عوامــل جــذب مخاطــب را بســیار اثربخش  تــر تلقــی می کننــد و لــذا تعلیــق و اســتفاده از 

ــه ای و تیــپ ظاهــری شــخصیت ها، فضاســازی ها و  ــار طراحــی حرف فضاهــای اکشــن در کن

موقعیت هــای ســریال می توانــد در جــذب مخاطــب تأثیرگــذار باشــد. 

ــا  ــن ویژگی ه ــا درنظرگرفت ــود ب ــنهاد می ش ــازان پیش ــران و برنامه س ــه مدی ــن ب همچنی

و خصلت هــای دوران نوجوانــی – شــامل الگوپذیــری و تقلیــد، میــل بــه آزادی، حــس 

اســتقالل طلبی، خانواده گریــزی و رجحــان گــروه همســاالن، پررنــگ شــدن عواطــف و 

ویژگی هــا ســن بلــوغ -  نســبت بــه سیاســت گذاری محتوایــی و تولیــد برنامــه بــرای 

ــد.   ــدام کنن ــان اق نوجوان
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