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 ون و نقش آن در توسعۀ تئاتر کشوریزیتلو
  ١يدکتر افسانھ مظفر

  ٢دمحمد دادگرانیدکتر س
  ٣انین فنائیرام

 دهیچک
ج و متأسفانه یرا يامر یکنون يایخاطبان در دنبر نوع تفکر مها ت و تسلط رسانهیحاکم

ممتـاز برخـوردار    یگاهیون از جایزیر، تلویفراگهاي ان رسانهیرفته شده است. در میپذ
ـ زیافتـه اسـت. تلو  یغلبـه  ها گر رسانهیخاص، بر دهاي یژگیل ویاست و به دل ون در ی

ـ توانـد در د می دارد و یعیکشور ما با تودة مخاطب، ارتباط وس ، یفرهنگـ هـاي  دگاهی
ون عامل یزین منظر تلویر بگذارد. از ایو... مردم تأث ي، اقتصادي، اعتقادی، فلسفیاسیس

ـ زیگر تلویاست. از طرف د یقیع و عمی، وسيار قویبس یارتباط  ییبـا ینـۀ ز یون در زمی
دارد.  ییتوان باال ینقش فرهنگ ینوع يفایقۀ او و ایسطح سل يمخاطب و ارتقا یشناس
ه یو دوسو یون به شکل تعاملیزیشِ تلویدایپ يون از ابتدایزیط تئاتر و تلون ارتبایهمچن

ان یز میمسالمت آم یستیجاد همزیتواند به امی ح،یت صحیوجود داشته که به شرط هدا
ارتقا  ین تعامل به درجۀ مطلوبین دو منجر شده و هر دو رسانه را منتفع کند. هرگاه ایا
گـر چـون   یشوند. از طـرف د می کتریه اهداف خود نزدون بیزیابد، هم تئاتر و هم تلوی

ـ یز تأثین يو فکر یتواند به لحاظ عاطفمی تئاتر بـر مخاطـب خـود بگـذارد،      یر فراوان
کند. تئاتر به زعم می جادیا یاسیو س یان مسائل مختلف اجتماعیب يبرا یت فراوانیظرف

ـ انه نن رسـ یتواند کامل تـر می ک رسانه است و اتفاقاًینگارنده، خود  ـ ز باشـد؛ ز ی را ی

                                                                                                                   
 قاتیواحد علوم و تحق یدانشگاه آزاد اسالم یأت علمیعضو ه. 1
 واحد تهران مرکز یدانشگاه آزاد اسالم یأت علمیعضو ه. 2
 یکارشناس ارشد علوم ارتباطات اجتماع. 3
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  دارد. يرگذاریبه لحاظ تأثاي گانهیمنحصر به فرد و هاي یژگیو
ـ زیهـاي دو رسـانۀ تلو  پژوهش حاضر با در نظر گرفتن ویژگـی  ون و تئـاتر بـر روي   ی

ز شده است و سعی دارد تأثیرگذاري تلویزیون بر کخصیصۀ فرهنگی این دو رسانه متمر
سه میان این دو رسانه نیـز  یتأثیر و تأثر متقابل و مقا ند. تعامل،کتوسعۀ تئاتر را بررسی 

ه به موازات بحث اصلی در این تحقیق دنبال شده است. بـدیهی اسـت   کمبحثی است 
ـ از ا ییهـا ه از انجام پژوهشیهدف ثانو ـ  ين دسـت، تـالش بـرا   ی افتن راهکارهـا و  ی

ت و پـرداختن  یرا تقویجامعه است. ز یارتقا و توسعۀ فرهنگ يبرا یفرهنگ يهاحلراه
بـه توسـعۀ    یابیکه دارد ما را در دسـت  ییهایژگیتها و ویل ظرفیدلبه هنر/ رسانه تئاتر به

 رساند. یم ياری یفرهنگ
 ون، رسانه، توسعه، فرهنگ، مخاطب.یزیتئاتر، تلوها: کلیدواژه

 مقدمه

د ک، افـرا ید و در مراکز آکادمیک علم درآیصورت تر از آنکه بهشیار پیارتباطات بس
ل بـه خـود مشـغول    یس و تحصـ ی، تدريپردازهی، نظریرا در مقوالت پژوهش يو افکار

ـ بشر حضور داشت. مصـداق بـارز ا   یر در زندگیگهمه يادارد، به گونه ن حضـور در  ی
 عنوان زندهخ، توسط بشر بهیمختلف تار يهاکند که همواره در دورهمی دایپ یتئاتر تجل
تئـاتر بـه عنـوان     يهایژگینکه ویرغم ا یشده است. علیم کار بردهن رسانه بهیترو کامل
توان یرد اما مین قابل توجه محققان ارتباطات قرار گیش از ایتواند بین رسانه میترکامل

 به مقولۀ تئاتر پرداخته نشده است.   ياو رسانه یک مطالعۀ ارتباطیگفت تاکنون از منظر 
ویـژه  رتبـاط جمعـی ماننـد تلویزیـون و بـه     هاي ادر جهان امروز تعداد مخاطبان رسانه

طوري که نمایش یکـی از وسـایل مهـم اطـالع رسـانی و از      نمایش افزایش یافته است. به
هـاي  گیـري روشهاي تسلط فکري بر جوامع است که تماشاگر را مستقیم تحت تأثیر جهت

ال اندیشـه و  دهد. تلویزیون امروزه از نمایش به عنوان یکی از ابزارهـاي انتقـ  خود قرار می
کنـد. بـه   هاي مختلف رفتار و کردار انسان استفاده میمهمتر از آن انتقال حالتها و وضعیت

هـایش  همین دلیل پژوهشگران ارتباطات باید بیش از پیش دربارة تئاتر، ظرفیتها و قابلیـت 
 بدانند و با کاربرد آن در رسانۀ تلویزیون آشنا شوند.

اي بـا  ارائۀ راهکاري براي تعامل میان دو رسانه (رسانهبنابراین تمرکز این مقاله روي 
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مخاطب وسیع و درگیري اندك و رسانۀ دیگر بـا مخاطـب محـدود و درگیـري بسـیار)      
اي که هر دو رسانه در کنار این تعامل، به تکامل برسند و به اهـداف خـود   است به گونه

انۀ دیگـر را مـورد   تر شوند. این مقاله همچنین امکان کمک یـک رسـانه بـه رسـ    نزدیک
 دهد.  بررسی قرار می

  قیان مسئله و ضرورت تحقیب

 ییر محتـوا یم. تـأث یگر هسـت یکدیبا ها در عصر ارتباطات همواره شاهد رقابت رسانه
ـ رقابل انکار اسـت، ز یبشر معاصر غ یبر زندگها رسانه را بـه آن   ییوسـته محرکهـا  یرا پی

موفـق تـر اسـت    اي به دنبال دارد و رسانهرا  ییهاکنند که خواه ناخواه واکنشیعرضه م
ن بـه  یت کند و بـر آن مسـلط شـود. بنـابرا    یتودة مردم را هدا يشتر واکنشهایکه بتواند ب

سـته  یمعاصـر، شا  يایشتر در دنیجلب و جذب مخاطب ب يها بران رقابتیل وجود ایدل
رائـۀ  هـا و ا ان رسـانه یـ م یـی افزاو هم ياست محققان در خصوص امکان تعامل، همکار

بزننـد؛  هـایی  ز دست بـه پـژوهش  یها نت رسانهیجهت تکامل و تقو یمناسب يراهکارها
از بشـر   يازیـ ن يشـکل گرفتـه و پاسـخگو    يازیکه هر رسانه براساس ن ییرا از آنجایز

ت یشدن و در نها يبعدف آن، جامعه را به سمت عدم تعادل، تکیا تضعیاست، حذف 
ت و توسعۀ آن بـه  یدهد و بالعکس تقویسوق م ییایاز پو يریها و جلوگشهیر اندیتخد

   رساند.می ياریجامعه  ییایشرفت و پویتکامل، پ
 ییهـا کشور به سمت اسـتفاده از رسـانه   یکالن فرهنگ يریجهت گ یط فعلیدر شرا
برنامـۀ پـنج سـالۀ     یکل يهااست. بند سوم هدف يسازون به منظور فرهنگیزیچون تلو

ت علـوم  یـ م و تربی، تعلیفرهنگ عموم یفیک يو ارتقا یگسترش کم«اول توسعۀ کشور 
را مد نظـر قـرار داده اسـت. در    » و فنون در جامعه با توجه خاص نسبت به نسل جوان

 ي) بـرا 1378تـا 1373کشـور(  یو فرهنگ ی، اجتماعيبرنامۀ دوم پنج سالۀ توسعۀ اقتصاد
ن یو توان بالقوة اج فرهنگ، ارزش کار یترو يما در الگوسازین بار به نقش صدا وسیاول

 يهـا برنامـه  یفـ یو ک یش کمـ یاشاره شد و بر افـزا  یو اجتماع يفرد ینهاد در سازندگ
 د شده است.  یون تأکیزیتلو
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ل یرشـد فضـا  «برنامـۀ پـنج سـالۀ دوم توسـعه بـر       یکل يهان بند دوم هدفیهمچن
. د کرده استیتأک» جامعه یفرهنگ عموم یفیوک یکم يو ارتقا یبراساس اخالق اسالم

ز یـ شـود و ن یشـده، مـ   يسـاز ون در فرهنگیزیکه به نقش تلو ییهادها و توجهین تأکیا
ـ ون بر توسـعۀ تئـاتر بـه عنـوان     یزیتئاتر سبب شده نقش تلو یکامالً فرهنگ يمحتوا ک ی
 شود.  ی، قابل توجه و بررسیفرهنگ يکاال

رابطـۀ   یا با بررسین سؤال مطرح است که آینگارنده ا يامروز برا یدر عرصۀ فرهنگ
ـ ن ایمند بتوان به کشف تعامل نظاممی ون و تئاتریزیان تلویم ن دو رسـانه پرداخـت بـه    ی

بـه   ییکه بتواند منجر به توسعۀ تئاتر شود؟ دغدغـۀ پـژوهش حاضـر پاسـخگو    اي گونه
   ن سؤال است.یهم

تـوان یافـت کـه در جـاي     هایی میان دو رسانۀ تلویزیون و تئاتر مـی تشابهات و تفاوت
شود؛ اما نکته در اینجاست که تقریباً نقاط ضـعف تلویزیـون، نقـاط    آن پرداخته می خود به

رسد ایجاد تعامـل و یـا همزیسـتی    قوت تئاتر است و بالعکس. بر همین اساس به نظر می
مسالمت آمیز میان این دو رسانه بتواند مخاطب و جامعـه را بـه اهـداف مشـترك ایـن دو      

تـوان مطـرح کـرد    سؤالی که احتماالً در اینجـا مـی   رسانه نزدیک کند. محقق در خصوص
هایی دارد. از جمله اینکـه  مبنی بر اینکه: چرا توسعۀ تئاتر و نه توسعۀ رسانۀ دیگري؟ پاسخ

ها و وظایف سنگین تئاتر را اي عالوه بر رسانه بودن یا به موازات آن، مأموریتهیچ رسانه
أثیر ماندگاري در اعماق جامعه بـه لحـاظ   تواند تکشد و به عبارت دیگر نمیبر دوش نمی

تـرین  تـرین و ابتـدایی  فرهنگی، سیاسی و اجتماعی ایفا کند. تئاتر عالوه بر اینکه در سـاده 
عنـوان علـم، معرفـت،    در فرهنگهاي مختلف بـه «شود شکل خود یک رسانه محسوب می

تـوان  مـی  شود. بـه طـور خالصـه   .. شناخته می.فضیلت، کمال، کیاست، اخالق، اندیشه و
گفت تئاتر از ارکان فرهنگ یک جامعه و هنري مرکـب از دیگـر هنرهاسـت کـه اهـداف      

سـازي و ارتقـاي فرهنـگ عمـومی     کند. یکی از این اهـداف، فرهنـگ  بسیاري را دنبال می
رود؛ زمینۀ فضیلت افزایـی را  شمار میکشور است. تئاتر مهمترین مؤلفۀ فرهنگ و تمدن به

ساز توسـعۀ اقتصـادي اسـت را فـراهم     و توسعۀ فرهنگی که سبب کنددر جامعه ایجاد می
واالیی برخوردار است. زیـرا ایـن    آورد. ملتی که تئاتر دارد همواره از شئونات فرهنگیمی

هنر نتیجه و حاصل تفکر و تعمق آدمی با خود و نقد دنیاي پیرامونی است. نقـش تئـاتر را   
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توان نادیده گرفـت.  گ در جهان معاصر نمیالمللی و سطوح گستردة فرهندر تعامالت بین
همچنین وامداري دو هنر سینما و تلویزیون و برخورداري بالفصـل ایـن دو هنـر از هنـر     

سیاسـتهاي هـدایتی، حمـایتی و     -(سند توسعۀ تئاتر کشـور » مادر (تئاتر) قابل توجه است
 )1386نظارتی ادارة کل هنرهاي نمایشی وزارت فرهنگ و ارشاد اسالمی، 

  یوش شناسر

ـ زیبا توجه به تمرکز پـژوهش حاضـر بـر دو موضـوع تلو     ـ ون و تئـاتر ا ی ق یـ ن تحقی
براساس استفاده از نظرات استادان و متخصصان رسانه و تئاتر شکل گرفته است. محقـق  

اسـتفاده  هـا  داده يق و مـدل دلفـا در جمـع آور   یش به همراه مصاحبۀ عمیمایاز روش پ
ن یـی بهـره بـرده اسـت. در تع    يز از روش تمام شمارینن حجم نمونه ییتع ينموده و برا

 یشـ ینما ينمونه، صاحبنظر بودن توأمـان اعضـا در دو حـوزة رسـانه و هنرهـا      ياعضا
 يل کـاهش خطاهـا  یـ جامعۀ نمونه بـه دل  يمطرح بوده است. در اخذ اطالعات و نظرها

هـره بـا   م، محقق شخصاً حضور داشته و بـر ارتبـاط چهـره بـه چ    یدر انتقال مفاه یانسان
ـ م به کـل جامعـه در ا  یت تعمیرا قابلید دارد، زیجامعۀ نمونه تأک ن حالـت محتمـل تـر    ی
ل به اطالعـات  ین يهدفمند برا يریز نمونه گین یفیکهاي لین در تحلیخواهد بود؛ بنابرا

ـ یژگیز عموماً در وینمونه ن يت شده است. اعضایو ژرفانگر رعا یعمق ات یـ ا تجربها ی
 است. يل ضروریانجام تحل يکه برااند تركگر مشیکدیبا  یمشخص

 ک رسانهیتئاتر به مثابه 

، 1379ن، ین اسـل یرنـد (مـارت  یگمـی  سرچشـمه » ن هـا یآئ«اصوالً از  یشینما يهنرها
ط مختلـف، توسـط   یرباز در جشن، عـزا و بـه فراخـور شـرا    یکه از د ییهانی). آئ32ص

خ انسـان  یبـه قـدمت تـار    ياشهیر زین یشینما ين هنرهایبنابرا اند.شدهیاجرا م» انسان«
سـان  ینوشـنامه ین نمایونان باستان و نخستی ییک تئاتر در دوران طالیدارند. شکل کالس

ش تاکنون یدایستوفان) به وجود آمد. از بدو پیل و آرید، اشیپین(سوفوکل، اورین سرزمیا
اي انهنفسـه موجـودي رسـ   انسانی که خود، فـی  است؛بوده» انسان«همواره موضوع تئاتر 
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 )167، ص 1386، يخبر ی(محمدعل است.
در کتـاب  » ارسطو«ن بار توسط یه که نخستیا تزکیش و یا پاالی» سیکاتارس«اصطالح 

به کار گرفته شد در سراسـر جهـان    یشیاثر نما ییو نها ییبه عنوان هدف غا» فن شعر«
ـ ن اصطالح مربوط به تئاتر باشد. مفهـوم ا ید مشهورتریشا  ینشناسـ ن اصـطالح بـه روا  ی

 یک صحنۀ عـاطف ی يق تماشایتوانند از طرینکه انسانها میگردد. ایها بازمانسان یجمع
ـ ا بـا د یاقناع شوند؛  یک شوند و از نظر عاطفیگر شریدر احساس باز ـ دن ی ک صـحنۀ  ی

ـ کننـد؛   يخشن، حس نهفتۀ خشونت در آنها ارضا شـود و از خشـونت دور   ـ ا از ی ک ی
ـ برسـند و از   یحـ ک بـه تعـادل رو  یصحنۀ سوزناك تراژ ک احسـاس  یـ ک صـحنۀ کم ی

صـحنه،   يش درآمـدن رو یق بـه نمـا  یکه از طر يگرین حس دیا چندیکنند و  یشادمان
توانـد  ین اسـاس تئـاتر مـ   یرسانند. بر ایش میکنند و او را به پاالیف میتماشاگر را تلط

ه بـر  تئاتر هموار ةتمرکز کامل و فشرد باشد. یدر ارتباطات انسان یک ضرورت اجتماعی
اش با زندگی بوده است. براي انسان این یک نیاز است که خود را کشـف  انسان و رابطه

هاي هنـري بیـان کنـد و در معـرض قضـاوت      کند و سپس کشفیات خود را با خالقیت
هـاي دیگـر تنهـا بـه ایـن اکتفـا       دیگر انسانها قرار دهد. البته تئاتر متعالی همچون رسانه

رود و به جامعه، تصـویري  دهد که چه هست؛ بلکه فراتر میکند که به جامعه نشان نمی
 )69(همان، ص کند.از آنچه باید باشد ارائه می
اي بودن تئاتر را بهتر درك کنیم، بهتر است از مقولـۀ ارتبـاط آغـاز    براي آنکه بحث رسانه

کرد: ارتباط عبارت است از جستجو براي دست یافتن بـه کلیـۀ وسـایل و امکانـات موجـود      
اي ترغیب و اقناع دیگران. به دیگر سخن ارتباط به کلیـۀ فعالیتهـاي نوشـتاري، گفتـاري و     بر

 بریم.  شود که جهت انتقال معنی یا مفهوم از فردي به فرد دیگر به کار میحرکتی اطالق می
ارتبـاط عبـارت   «د: یگوین میان) چنیب ی(مطالعۀ معان 1»قایطوریر«در کتاب » ارسطو«

ب و یـ ترغ يل و امکانـات موجـود بـرا   ید وسایافتن به کلیدست  ياست از جستجو برا
 )  68، ص1369ان راد، یمحسن ي(مهد». گرانیاقناع د

ص یل نقایتکم يگرفتند اما بدون اشاره به آنها و برا ییرادهایف این تعریهرچند بر ا

                                                                                                                   
1. rhetoric 
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 م:یجوئیگر هم بهره میف دیف از سه تعرین تعریا
ن یچنـ » یجمعـ  ر ارتبـاط یفراگـرد و تـأث  «کتـاب   اسـتاد ارتباطـات، در   1»لبرشرامیو«

ـ ام خود در مـورد  یرندة پیم با گیخواهیم یدر فراگرد ارتباط ما به طورکل«د: یگویم ک ی
 ». میجاد کنی(اشتراك فکر) ا ين، همانندیمسئلۀ مع

آن را چنـین تعریـف   » هاي ریاضی ارتبـاط نظریه«استاد ارتباطات، در کتاب  2»کلود شنن«
هایی که از طریق آن ممکن است ذهنـی بـر ذهـن    است از همه روشتباط عبارتار«کند: می

دیگر تأثیر گذارد. این عمل نه تنها با نوشته یا صحبت کردن بلکه حتی با موسـیقی، هنرهـاي   
 )  69تصویري، تئاتر، باله و عمالً تمام رفتارهاي انسانی عملی است. (همان، ص

را  یارتبـاط جمعـ  ، »اجتمـاع  یروانشناسـ «تاب استاد ارتباطات، در ک 3»ژان استوتزل«
ها عبارت ان تودهیم ارتباطات در میا بهتر بگوی یارتباط جمع«ف کرده است: ین تعریچن

 ».در آن واحد است یها به تعداد فراوانشهیاز انتقال اند
 م کرد.یترس یک مدل سادة ارتباطیتوان یف باال میبا توجه به تعار

 
 
 
 کنند:یشنهاد میر را پیمدل ز 4»وریو وارن«و » کلود شنن«
 
 
 
 
 
 

                                                                                                                   
1. Schramm 
2. Shannon 
3. stoetzel 
4. Weaver 

 نده)یفرستنده(گو ام(گفتار)یپ ه(مخاطب)رندیگ

 منبع رمزگذار رمزخوان گیرنده پیام

 پارازیت
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ـ نماد در قالب  ياق مجموعهیم که ارتباط از طرینیبیبا توجه به آنچه گفته شد م ک ی
دسـت و  هـاي  ها و خطوط، حرکـت ها، نقطهشود. عالمتها و پرچمیمنتقل م ينظام رمز

مـنظم شـوند،    یب خاصـ ینماد بوده و چون به ترت ی)، جملگیرکالمیزبان (ارتباطات غ
ـ از طر یدهند؛ همچنانکه بخش اعظم ارتباط روزمرة آدمیک رمز را میل یتشک ـ ق ی ک ی

شـود. در  یاصـوات) برقـرار مـ    يابه نام زبان (شامل دسـته  يو بصر یسمع ينظام نماد
د، دانـگ صـدا،   یـ ر ملفوظ چون قوت و تأکین نظام، عناصر غیبه ا 1یر کالمیارتباطات غ
  شود.یز افزوده میافه نی، اشارات و حالت قیبدن تیصدا، وضع يمکث، بلند
 يقابل فهم برا يش گرچه ممکن است هنرمند الزاماً از قراردادهایک نمای يدر اجرا

 یان ادراکیب يتازه از قراردادها برا ياعامۀ مردم استفاده نکند و مجبور به وضع مجموعه
 یک عمـل ارتبـاط  ین به عنوان توایرا م یشینما ين وجود هر اجراید شود، اما با ایجد

 کرد.  یبررس یک مدل ارتباطیل دهندة یبر حسب عناصر تشک
ـ دهـد کـه همچـون شـعر در نها    یبودن تئاتر به آن امکـان مـ   يقرارداد جـاز و  یت ای

موردنظر را منتقل کنـد و ابعـاد کوچـک و محـدود      ي) معنايوه پردازیون (شیزاسیلیاست
 گسترش دهد. یت هستینهابی دورتر از آن تا یحتا و ین نقاط دنیاش را تا دورترصحنه

ن مطلـب کـه مـثالً بـر     یفهماندن ا يگر برایباز«به عنوان مثال  ).67؛ ص:1383(االم، کر؛
چـپش را در   يدهـد کـه پـا   ین جلوه مـ یدارد و چنیرا برماش انهیاسب سوار است، تاز

گذراند؛ یمرکب مراست را از پشت  يپا ییکند و با چرخش معنادار کفل، گویرکاب م
ع حـال،  یاز وقـا  يگر تئاتر نو با گشودن و چرخاندن بادبزن به دور خود بـه اعتبـار  یباز

ه بـا  یگر تعزینکه بازیا ایند؛ یگزیگر، انزوا مید یجهان یکشد و در فلک مثالیدامن در م
 ».بخشدیآب رود فرات را تجسم م یبه کار بردن تشت

 یهـر مخـاطب   يقابل فهـم بـرا   يتئاتر يآشنا يادهااز قرارد یار فراوانیبسهاي نمونه
 ن در سـطح جهـان وجـود دارد کـه محقـق را متقاعـد      یصرفنظر از هر فرهنگ و سـرزم 

م بـا  ین هنرهاسـت و ارتبـاط و تعامـل مسـتق    یتـر  یسازد که هنر مادر ـ تئاترـ ارتباط می
ت، ای، ادبي, مجسمه سازیگر همچون نقاشید يآن است (در هنرها یمخاطب رکن اصل

                                                                                                                   
1. non verbal communication 
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توانند مخاطب خـود  می ن هنرها پس از خلقیا یت دارد ولیز مخاطب اهمی.. ن.نما ویس
ش نشسته باشد تا تئـاتر شـکل   ید روبرویکه مخاطب تئاتر با یدا کنند در حالیرا بعدها پ

 ن رکن خلق تئاتر است).  یرد بنابرایبگ
کـف زدن و   ها،ا در طول آنتراکتیش یش از شروع نمایتماشاگران با هم پ يگفتگو

ان هر اجـرا، تماشـاگران را   یگران در پایق بازیآنها به منظور تشو یاز جا برخاستن جمع
دهـد.  یآنها را نسبت به اجرا نشان م یکند که واکنش کلمی لیکپارچه تبدیک گروه یبه 

ز یـ ق محترمانـه و مؤدبانـه ن  یخاص خود را دارد. تشـو  يدن معنایسوت زدن و هورا کش
 يگران از حضور تماشاگران انـرژ یدهد. بازیم يف رویضع يک اجراین ایمعموالً در پا

کننـد.  یافت میدر يگران انرژیگر و هم از بازیز از تماشاگران دیرند و تماشاگران نیگیم
ـ     یه پرداز تئاتر) از ای(کارگردان و نظر» یگروتوفسک« ن ین حضـور بـه عنـوان مالقـات ب

) یل ارتبـاط یها(وسـا ومیگـر مـد  ین برخالف دشگرایکند. نمایاد میشگر یتماشاگر و نما
ها خش کف کفشها، خشا پچپچهیها کنند: سرفهیشنوند و حس میمخاطبان خود را م

ـ ت در جریها و... و در نهاک تاك ساعتیت يشود، صدایده مین کشیکه بر زم ـ ان ای ن ی
ن شـکل  یتـر ن و کامـل  یۀ ارتباط، به بهتریبه عنوان بن ما یاست که انتقال معن یهمنفس
 )136، ص1386، يخبر یافتد. (محمدعلیاتفاق م

افـت آن  یام و دریـ ق با مخاطب اسـت، بـا ارائـۀ پ   یمعجزة تئاتر که رهاورد ارتباط دق
شـود؛ حـس او از مفهـوم    یمخاطـب مـ   یام وارد زندگیرد. پیگیتوسط مخاطب شکل م

ست را ین چگاهش در زمان و مکایدارد و جا ینکه که هست، چه ارزشیوجود خود و ا
مخاطـب   یمعرفتـ  يهـا هـا و اندوختـه  رساخت تمام مهارتیر زیین تغیدهد و ایر مییتغ
 ندارد. ياچ رسانهیرو را هین نیدهد. ایتجربۀ او را از بودن بسط م يهاشود و افقیم

ند و یآیمعتقد است آنجا که مردم گرد هم م ییکایروانپزشک آمر» اسموند يهومفر«
ـ دهنـد، شـاهد   ینشـان مـ   یجمعـ کپارچـه و دسـته  ی یواکنشش یک نماینسبت به  ک ی

 )392م. (همان، صیهست» یاجتماع ییهمگرا«
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 رات عمده در صحنۀ تئاتر یتأث

 ز بخندند)یبخندد احتمال دارد تماشاگران اطراف او ن ي(اگر تماشاگر ک:یتحر -1
 گران است)یخود توسط د يهاد واکنشی(تماشاگر به دنبال تأئ د:یتأئ -2
خـود را بـه نفـع     يشود تا عملکـرد فـرد  یب میترغ يهر تماشاگر :یکپارچگی -3

ـ از آن است رها کنـد. ا  ییکه او جز يواحد بزرگتر بـازخورد  «رات در مجمـوع  ین تـأث ی
 )394شوند. (همان، ص یده مینام» چندگانه

 ران یون ایزیحضور تئاتر در تلو

 يز آن، ادارة هنرهــامــاه پــس ا18افتتــاح شــد.  1337مهــر 11ران در یــون ایــزیتلو
ـ ون آغـاز کـرد. پـس از آن هـر هفتـه      یزیخود را با تلو يک همکاریدرامات ش یک نمـا ی
ـ زیشـد. در تلو مـی  ون پخـش یزیمطرح در تلو یونیزیتلو ـ ا یون خصوصـ ی ران (ثابـت  ی

ـ زیتلو يویدر اسـتود  ياپـرده کوتـاه و اغلـب تـک    ياز تئاترها ياپاسال)، مجموعه ون ی
ـ  ی، همزمان اجرا و پخش مـ »میه صورت مستقبدون حضور تماشاگر و ب« ن یشـد. از اول

ون گام برداشتند، گـروه هنـر   یزیکه در راه انتقال تئاتر از صحنه به صفحۀ تلو ییگروهها
بـر  » فـروغ  يمهـد «دکتـر  آن را  تیک بود که مسئولیدرامات يوابسته به ادارة هنرها یمل

برنامۀ تئـاتر را آمـادة پخـش     لیتعط ياد و روزهایچهارشنبه، اع يعهده داشت و روزها
ـ زیکرد. پخـش تئـاتر از تلو  یم بـه طـور مـنظم آغـاز شـد.       1339ن مـاه  یون از فـرورد ی

 )246، ص1386ان، ی(تاجبخش فنائ
خـود   يهـا شیل و سامان دادن چهار گروه تئاتر، نمایک با تشکیدرامات يادارة هنرها

ـ ارائه کنـد. بعـدها تعـداد ا   ک برنامه یداد. هر گروه موظف بود که در ماه یرا ارائه م ن ی
  افت.یش یها افزاگروه

) یه(شـبکۀ دوم فعلـ  یو واقع در عمارت باقیون توسط دو استودیزیپخش تئاتر از تلو
ـ زیکردند، در تلویاجرا م گران همانگونه که تئاتر را در صحنهیشد. بازیانجام م ز یـ ون نی

ـ   کریش را اجـرا مـ  ینمـا  ين از ابتدا تا انتهـا یمقابل دورب ن حاضـر در  یدنـد و سـه دورب
 فرستاد. (همان)می آنتن يرو» به صورت زنده«ش را یو نمایاستود
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ن بـود کـه   یشد، اما تالش براینکه برنامه زنده اجرا میبا وجود مشکالت موجود و ا
ن الزم یاست ارائه دهند. بنابرا یونیزیون و کادر تلویزیکه مناسب تلو ياوهیتئاتر را به ش
ـ جاد کننـد. بـه ا  یزانسن مطلوب را این، میانتخاب شدة دورب يهابود که با نما ن منظـور  ی

ـ    یشخصـ  تئــاتر را  یو و پخـش آشـنا بـود و از طرفـ    ین، امکانـات اسـتود  یکـه بـا دورب
ش حاضر شده و به دکوپـاژ  یگروه نما یینات نهایشد که در تمرمی شناخت، انتخابیم

شـد کـه امـروزه بـه نـام کـارگردان       یده مـ یـ ن فرد، مسئول دکوپاژ نامیش بپردازد. اینما
 م.یشناسیاو را م یونیزیتلو

ـ ک پدی، تئاتر به عنوان 1345ران در سال یا یون ملیزیس تلویبا تأس سـاز  دة برنامـه ی
  نبود. ییدر سطح چندان باال یو کم یفیون درآمد؛ البته از نظر کیزیتلو
گرفت، مرهـون  یمش صورت ینما يسازه و آمادهیوة کار، تهیکه در ش ییهاشرفتیپ
از آنهـا بـه    يو معنو ياز نظر ماد یچگونه کمکیگران بود و هیها و بازگروه يهاتالش

ون دلسرد شـده و  یزیت در تلوین افراد نسبت به فعالیبود که ا یعیآمد. پس طبیعمل نم
ـ زید کـه تلو یرسیون داشته باشند. به نظر میزیکمتر رغبت به کار در تلو ـ ون بای  يد بـرا ی

کـرد؛ امـا   یرا آغاز م يتريجد يهاتیقتر، فعالیشتر با دکوپاژ بهتر و دقیب يتئاترهاارائۀ 
 ياز غـرب، فضـا را بـرا    یواردات يهاالیها و سرلمین طور نشد، بلکه هجوم فینه تنها ا

سـاخته شـده    يهاگر برنامهیا دیغرب و  یواردات يهاتر کرد. هجوم برنامهن کار تنگیا
گذاشت. هر یتئاتر نم يبرا ییداد) جایرا به خود اختصاص م یمران (که درصد کیدر ا

گرفـت امـا بـا وجـود آن همـه      یاندرکاران تئاتر انجام مدست ياز سو ییهاتیچند فعال
   )248نداشتند. (همان، ص  يها نمودن تالشی، ایخارج يهابرنامه

  ونیزیش تلویواحد نما

 »دون رهنمـا یفر«ران به همت یا یلون میزیش تلویگروه نما 1346ن سال یدر فرورد
 يش را دعوت بـه همکـار  یاز هنرمندان و کارشناسان هنر نما یجمع يبه وجود آمد. و

ـ و آقا» ایـ کخجسته«نگونه گرد آمد عبارت بودند از: خانم یکه ا ین گروهیکرد. نخست ان ی
ن یبا اهمزمان ». عباس جوانمرد«و » انیآوانس یآرب«، »يدیداوود رش«، »ل شنگلهیاسماع«



 89بهار فصلنامه رادیو تلویزیون؛ /  106

 يالن رشتۀ تئاتر دانشگاه تهـران و دانشـکدة هنرهـا   یالتحصاز فارغ ییانتخاب کادر اجرا
بـه   ییهـا وهنـر برنامـه  ک به وجود آمد. هنرمندان ادارة تئـاتر و وزارت فرهنـگ   یدرامات
ـ زیشتر آنها ضـبط و پخـش شـد. گـروه تئـاتر تلو     یشنهاد کردند که بیون پیزیتلو ون بـا  ی
 یو معرفـ  یسـ ینوشنامهیمسابقات نما ي، برگزاریونیزید تئاتر تلویله و تویت از تهیحما
   )249فا کرد. (همان، ص یدر توسعۀ تئاتر ا ياسهم عمده يها و اشخاص تئاترگروه

 ش ینما يف شورایوظا

 ونیزیتئاتر در تلو یاست فرهنگین سییتع -
 ق:یرن هنر از طیکوشش در گسترش و توسعۀ تئاتر و جلب عالقۀ مردم به ا -

  یشیخوب نما يهاالف) ارائۀ برنامه
 يهنرها یو معرف یران و جهان (بررسیدر هنر تئاتر ا یآموزش يهاب برنامهیب) ترت

ـ گـر و  ید يش با هنرهای)، ارتباط نمایه و نقالیل تعزیران از قبیدر ا یشینما خ و یا تـار ی
 هنر تئاتر در جهان. یز معرفیو ن یرانیفرهنگ ا

، یسـ ینوشـنامه ینما يهـا نهیران در زمیبا استعداد در هنر تئاتر ا يهاچهره یپ) معرف
 و مانند آن. ی، کارگردانيگریباز

 آنها. يد و قوام کار هنریتشد يبا استعداد برا يت) کمک به گروهها
ـ زیتلو يهـا برنامه يسنده برایسندگان موجود، خلق نوینو يث) جلب همکار ون و ی

   )250ها. (همان، ص ر شهرستانش تئاتر دیدایپ يا کمک برایجاد یا
ون مشـخص  یزیش تلوینما يشورا يکه برا یفیشود از وظامی همانگونه که مشاهده

چ ین مهم هیشده است، پرداختن روشمند به مقوله تئاتر و توسعه آن است که متأسفانه ا
 سته است مورد توجه واقع نشده است.یگاه آنچنانکه شا

بر تئـاتر  اي مقدمه«ن قسمت عمدتاً از پژوهش یدر ا(ون یزیان تئاتر و تلویسۀ میمقا
 استفاده شده است.) یاهچیاله گ ینوشته نب» یونیزیتلو

روبروست. تئـاتر   یست و به طور معمول با نقاط قوت و ضعفیکامل ناي چ رسانهیه
هـایی  و تفـاوت هـا  ن دو، اشتراكیان ایستند. اما مین ین قاعده مستثنیز از ایون نیزیو تلو
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شـان اغلـب در   یات و تفـاوت ها یـ شـتر در کل ین دو رسـانه ب یاهاي دارد. اشتراك وجود
بـودن و دور بـودن از بحـث     یل کلـ ین دو رسانه به دلیاهاي ات است. از اشتراكیجزئ
ن دو رسانه وجـود دارد کـه در   یان ایمهایی ان تفاوتین میم؛ در ایکنمی صرفنظر یاصل

توان می ونیزیتئاتر و تلوهاي ق شدن در تفاوتیقبا د اند.ر و قابل توجهیچشمگ يموارد
ون وارد است اغلب در تئاتر بـه عنـوان   یزیکه بر رسانۀ تلو یص داد که نقاط ضعفیتشخ

شـود. در  می ون نقطۀ قوت محسوبیزیک نقطه قوت و نقاط ضعف تئاتر اغلب در تلوی
 شود: می اشارهها ن تفاوتیاز اهایی ر به نمونهیز
موضـوع   يخود ثابت است و بـر رو  يش در جاینما يهنگام تماشا تماشاگر تئاتر .1

خـود ثابـت    يون در خانـه ممکـن اسـت در جـا    یزیکند؛ اما تماشاگر تلویتمرکز م
ـ  يهـا جنبـه  نیاورد. بنابراینباشد و تمرکز الزم را بدست ن تماشـاگر تئـاتر و    یروان

ن یر همـ یحـت تـأث  ز تیـ م نیقاً انتقال اطالعات و مفـاه یون متفاوت است و دقیزیتلو
 رد.یگیصورت م یروان يهاجنبه

ـ ون به صورت یزیاست و در تلو یدر تئاتر جمع» تماشا« .2 ـ نفـره  تـک  يک انـزوا ی ا ی
 چندنفره است.

ر تماشـاگر مجـاور خـود دچـار     ید تحـت تـأث  یوة مشاهده و تقلیتماشاگر تئاتر به ش .3
 شود.یها مد متقابل واکنشیتشد

رود یتئـاتر مـ   يکنـد و بـه سـالن اجـرا    مـی  هیتهت یبل یتماشاگر تئاتر با قصد قبل .4
ت گروه اجـرا دارد و ارتبـاط او کامـل    یرفتن ذهنیپذ يبرا ينۀ مساعدترین زمیبنابرا

   است. یون فاقد قصد قبلیزیتماشاگر تلو یگردد؛ ولیبرقرار م
نگـرد. امـا در تئـاتر هـر     یع مین به وقایدورب یرواقعیچۀ غیون از دریزیتماشاگر تلو .5

صـحنۀ تئـاتر،    ياسـت. رو  یو شخص ید واقعینقطۀ د يخود دارا يبرا يتماشاگر
شه ثابت است و هر تماشاگر مختار است که به هـر نقطـه   یر همیرامون تصویقاب پ
 یبــه مهــارت کــارگردان در طراحــ ین بســتگیل اســت نگــاه کنــد. بنــابرایــکــه ما

خواهد جلـب  یکه م ياخوب دارد که بتواند توجه تماشاگر را به نقطه يهازانسنیم
 کند.

و  ینشـ یگز ين و اسـتفاده از نماهـا  ین، تـدو یل استفاده از دوربیون به دلیزیدر تلو .6
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متفـاوت   يهـا یابیدر مقابل ارز يشتریترند و مانع بت کنندهیر، هدای، تصاویانتخاب
ند و برداشت کنـد.  یکند که چگونه ببیکند؛ اما در تئاتر، تماشاگر انتخاب میجاد میا

ز یـ دتر اسـت. بـالطبع نقـد ن   یشـتر و تضـارب آراء، شـد   یمتفاوت، ب یابیارز نیبنابرا
ـ برخـوردار اسـت. ا   يتـر عیگاه رفیل از جایتر و تحليجد ، تئـاتر را از  یژگـ ین وی

 کند.یبرخوردار م يسازقدرت فرهنگ
که هر اجـرا ممکـن    ین معنیا برخوردار است به ایال و پویر، سیمتغ يتئاتر از اجرا .7

ـ زیتلو يهـا داشته باشد. اما برنامه ییهاقبل و بعد خود تفاوت ياست با اجراها ون ی
دارد. بـه   يانکه روند کامالً کنتـرل شـده  یا ایش ضبط شده و مشخص است یا از پی
توانـد  یاز ارتباط که فرستنده م ییا بازخورد به عنوان جزیپس فرست  گر سخن،ید

قـرار دهـد در تئـاتر در لحظـۀ      يا مورد بـازنگر یام را اصالح کند یبا توجه به آن پ
 ر.یون خیزیارتباط وجود دارد و در تلو يبرقرار

 ر.یون متغیزیکسان است و در تلویان تماشاگر و صحنه در تئاتر یفاصله م .8
توانـد  می ونیزیدر تلو یر است ولیرناپذییک پرده تغیدکور صحنه در تئاتر در طول  .9

نما یک فضا محدود است اما سـ یاز  گر سخن تئاتر به استفادة مداومیر کند. به دییتغ
تواننـد از زمـان و   ین مـ یتدو دیجد يهاکیاز فنون و تکن يریگون با بهرهیزیو تلو

   مکان استفادة منقطع کنند.
ـ  یینمـا ون با امکان درشتیزیتلو .10 و  يتوانـد آثـار خشـم، نفـرت، شـاد     ین مـ یدورب

ن بـه گفتـار   یراگران را به وضوح نشـان دهـد بنـاب   یباز یو روح یعصب يهاواکنش
معمـول تئـاتر    يهـا بـه حرکـات متـداول و اغـراق     یاجیگر احتیاز دارد و دیکمتر ن

 ست.ین
ـ گـاه و یون صدا و افکت جایزیدر تلو .11 دارد و در تئـاتر   يجـاد فضاسـاز  یدر ا ياژهی

  زانسن اصالت دارد.یگران در صحنه و میحرکت باز
 يشتر از امکان کار بـر رو یبون به مراتب یزیدر تلو یث کمیاز ح يدیامکان کار تول .12

ـ زیرا امکان پخـش در تلو یصحنۀ تئاتر است. ز هـا  ون بـه احتسـاب وجـود شـبکه    ی
تـا   9ران حدود یشود (در امی شینامحدود و در تئاتر محدود به تعداد کم سالن نما

هفتـه   5تـا   2شـود امـا   یم ياد تئاتر صحنهیو تول يسازهفته وقت صرف آماده 13
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 شود)یم یونیزید تئاتر تلویتولشیوقت صرف مراحل پ
از  یعیف وسـ یـ و نامحـدود بـودن مخاطـب کـه ط     یل گستردگیون به دلیزیدر تلو .13

ـ موضـوعات و   یرد، طرح برخیگیخردسال تا بزرگسال را در بر م  يکردهـا یا روی
هـایی  لیـ و تمثها کلمه ها، عبارت ها، استعاره یاستفاده از برخ یا حتینامتعارف و 

گـر سـخن تئـاتر محفـل     یندارد. بـه د  یگاهیاست، جا يبردش عادکه در تئاتر کار
آن  ید نتوان به راحتیاست که شا یو خودمان یدرگوش يهابزرگترها و محل زمزمه

  اد کرد.یفر یبون جمعیرا در تر
لمسازان یندارد. لذا ف یخیتار یت بررسیقابل یشود به راحتیتئاتر چون زنده اجرا م .14

مربوط  يهنر يهاتئاتر بر گذشته يهاش از کارگردانیب یونیزیسازان تلوا برنامهیو 
 شان مسلط هستند.خ حرفهیبه خود و تار

ـ زیاند و مخاطب تلوجامعه يخاص از رهبران فکر یمخاطب تئاتر گروه .15 ون تـودة  ی
 اند.مردم

ـ زیمحدود و بلندمـدت دارد امـا تلو   ي، انتقادیاسی، سیر اجتماعیتئاتر تأث .16 ر یون تـأث ی
 مدت دارد.ن و کوتاهیآفر، گسترده، موجی، روانی، ضربتیع، مقطیجانیه

ـ زیتئاتر غالباً هنـر اسـت و تلو   .17 ـ (الزم بـه   یون غالبـاً سـرگرم  ی اسـت مـرز    يادآوری
باعـث   يسـت. چـه بسـا هنـر    ینجـا موجـود ن  یدر ا ین هنر و سـرگرم یب یمشخص
 شده باشد). یکه هنرمندانه طراح یشود و سرگرم یسرگرم

ـ  ئاتر درت در تیا روایداستان  .18  يهـا شـود امـا برنامـه   یک اجـرا شـروع و تمـام مـ    ی
 باشند. یالیون ممکن است سریزیتلو

ـ   ینادرست  يدر تئاتر در صورت اجرا .19 در  یک صحنه امکان تکرار وجـود نـدارد ول
 ون امکان برداشت مجدد وجود دارد.یزیتلو

، صص 1371(کاظم معتمدنژاد،  سرد است. ياون رسانهیزیگرم و تلو ياتئاتر رسانه .20
 )258تا246

 يگونـاگون تئـاتر بـا معمـار     يدآورنده معناسـت. سـالنها  ین پدیصحنه، خود نخست .21
ـ یجاد میدر تماشاگر ا یمتفاوت حس متفاوت ـ دامیکنند: صحنه ن ره، مـدور و.... امـا   ی

 )29، ص 1382ن، ین اسلی(مارتاست. یون منتفیزین موضوع در تلویا
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توده، اصالً وجود نـدارد. تماشـاگر    ینشناسواکنش استوار بر روا یونیزیدر درام تلو .22
کـه در   یکسـان  يد و بنـدها یـ را گرد خود ندارد بلکه از ق یون نه تنها گروهیزیتلو
ان تماشـا کننـد   یش را تا پایرند نمایش ناگزیاند و کمابک و شلوغ نشستهیتار ییجا
ـ ش را پایک دکمه، نمایتواند با فشار یون میزیز آزادند. تماشاگر تلوین دهـد. از   انی

ل در یـ ن دلیست. بـه همـ  ید نیچندان شد یونیزین رو واکنش در برابر درام تلویهم
و  یـی گرا، خشـونت، احساسـات  ينگـر یآور، سطحدلهره يهاجلوه یونیزیدرام تلو

، ص 1382ن، ین اسـل ی(مـارت جاد کند. یا يشتریت بیشود تا جذابیابتذال گنجانده م
58( 

از  یون و تئاتر که از منظر ارتبـاط یزیتلوهاي تفاوت نیتر یاز اصل يدر باال به موارد
 ژه برخوردارند، اشاره شد.یت ویاهم

 ق یتحقهاي افتهی

ـ کـه از طر هایی یدر بررس د ینفـر اسـات   70شـده از   يآورجمـع  يهـا ق پرسشـنامه ی
 ر بدست آمد:یج زیدر دو حوزه رسانه و تئاتر انجام شد، نتا یدانشگاه

 يهنـر  ینـه مسـائل فرهنگـ   یق کـدام رسـانه در زم  یاز طر غاتینکه تبلیدر پاسخ به ا
ـ زیمؤثرتر اسـت؟ تلو  ـ ، راد٪90ون:ی و مراکـز   ٪3/4هـا:  ات و روزنامـه ی، نشـر ٪4/1و: ی

 ان را به خود اختصاص دادند.ینظر پاسخگو ٪3/4: یآموزش
ن رسانه در خصوص کمک به توسعه تئاتر کشور ین سوال که موثرتریدر خصوص ا
ـ ، راد٪3/78 :ونیزیکدام است؟ تلو و مراکـز   ٪1/10هـا:  ات و روزنامـه ی، نشـر ٪4/1 و:ی

 ان را به خود اختصاص دادند.ینظر پاسخگو ٪1/10: یآموزش
باشـد،  یمـ  يسـاز ث فرهنـگ یاز ح ٪4/75از به هنر تئاتر در جامعه ید نیاز نظر اسات

 ير ضـرور یـ غ ٪4/1پر کردن اوقـات فراغـت و    يبرا ٪10، یاجتماع يضرورتها 13٪
 شد.بایم

 شد. یابیارز» کم و کم یلیخ«ون در حد یزیتلو يتئاترهاي زان به روز بودن برنامهیم
ان بطور مطلق یشود و پاسخگونمی دهیون دیزیدر تلو يتئاتر يسته فضایانعکاس شا



 111/  تلویزیون و نقش آن در توسعۀ تئاتر کشور 

 اند.داده» ریخ«ن سوال جواب یبه ا
 يتئـاتر ي هـا زان به روز بودن برنامـه یو م يتئاتر يهاون از نظر پوشش برنامهیزیتلو

 است.» کم و کم یلیخ« در حد 
تئـاتر موفـق نبـوده     يژه تئاتر در جذب مخاطب بـرا یو يهاون با پخش برنامهیزیتلو

ن یباشد؛ بنابرامی 28/1ن پرسش برابر یازات تعلق گرفته به این امتیانگین میاست. همچن
 باشد.می ن کم و متوسطیب يون در جذب مخاطب تئاتر مقداریزیکارکرد تلو

، یآموزش يهاشود که پخش برنامهمی ن استنباطیج استخراج شده چنیبا توجه به نتا
ون تـا کنـون در جـذب مخاطـب     یزیدرباره تئاتر در تلو یاطالع رسان-يو خبر یغاتیتبل

 باشد.» ادیز«تواند می کهیمؤثر بوده است در حال» کم« تئاتر
هـاي  برنامـه » کیـ تکنمحتوا و« يون در ارتقایزین است در خصوص نقش تلویهمچن

 باشد.» ادیز«تواند می است و» کم« یکه در حالت فعل يتئاتر
موثر بـوده  » کم«زان یتئاتر در کشور به م» د ساالنهیتعداد تول«اد شدن یون در زیزیتلو

 يتواند در ارتقـا می ونیزین تلویداشته باشد. بنابرا يادیر زیتواند تأثمی کهیاست در حال
 باشد.موثر  یزان قابل توجهیز به مینتئاتر در کشور  یکم

ـ ب اولوید تئاتر و رسانه به ترتیاسات علت کم بودن تماشاگر تئاتر از نظر ـ ت بـه ا ی ن ی
 باشد:  یصورت م

 ٪8/44بـا  » با حـوزه تئـاتر   یگانگیب«ت مربوط به ین اولویاول يبرا ین فراوانیشتریب
ـ ن اولویباشد و دومیل مت اویانتخاب شده به عنوان اولو يتمهاین آیاز ب یفراوان ت را ی

ـ زیغـات در تلو یو تبل یو اطالع رسـان  یآموزشهاي کمبود برنامه«  لیتشـک  ٪29بـا  » ونی
بـا  » يو هنـر  یاز به مقوالت فرهنگـ یعدم احساس ن«ت مربوط به ین اولویدهد، سوممی
عـدم  «ت مختص ین اولویباشد. چهارمیت مین رده اولویا يتمهاین آیدر ب یفراوان 30٪
ـ ن اولویپنجمـ  تـا یو نها یفراوان ٪6/27با » ن انتظارات مخاطبان در اجرایتام کمبـود  «ت ی

 ده است.یمحاسبه گرد یفراوان %5/51با » وقت
ن عامـل کـم بـودن    یتـر  یجه گرفت آن است که اصلیتوان نتمی نجایکه در ااي نکته

توسـط  توانـد در سـطح کـالن    مـی  ن موضـوع یبا حوزه تئاتر است؛ ا یگانگیتماشاگر، ب
 ون مرتفع گردد.یزیژه تلویر به ویفراگ یجمعهاي رسانه
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هـاي  د به پخش برنامهیدر هفته با یونیزیتلوهاي نکه چقدر از زمان برنامهیسرانجام ا
 ساعت برنامه در هفته را مناسب دانستند. 8تا  4ان یابد؟ پاسخگویاختصاص  يتئاتر

سوال  25سوال از  8قوله تئاتر(ون در میزیتلو یفعل يسنجش اعتبار آزمون کارکردها
 پرسشنامه)

 ییایو پا ییروا

Reliability Statistics 
Cronbach's Alpha N of Items 

.797 8 

 
ـ کرونبـاخ در ا  يب آلفـا یاز آنجا که مقدار ضـر   8/0ن دسـته از سـواالت برابـر بـا     ی

لکـرد  رات عمیتـأث «آزمون قابل قبول و آزمون در سـنجش   ییو روا ییایباشد پس پایم
 باشد.  می معتبر» ون در جذب مخاطب تئاتریزیتلو یفعل

 25سـوال از   5ون در مقولـه تئـاتر (  یزیمطلوب تلو يسنجش اعتبار آزمون کارکردها
 سوال پرسشنامه)

ـ کرونباخ در ا يب آلفایاز آنجا که مقدار ضر  757/0ن دسـته از سـواالت برابـر بـا     ی
هـاي  ییتوانـا «و آزمـون در سـنجش    آزمـون قابـل قبـول    یـی و روا ییایباشد پس پایم

 باشد.یقابل قبول م» ون در جذب مخاطب تئاتریزیتلو

 ون در توسعه تئاتر کشور با حالت مطلوب فاصله دارد.یزیر تلویزان تأثی: میه اصلیفرض

ـ زیر تلویزان تـأث یـ م يریـ از آنجا که سواالت مربوط به اندازه گ ون در توسـعه تئـاتر   ی
تـا  » صـفر «از یمتناظر با امت» ادیز یلیخ«تا » کم یلیخ«ن یبکرت در فاصله یف لیتوسط ط

ازات را در دو گـروه مـورد   یـ امتهـاي  توان آمارهمی نیشده است بنابرا يریاندازه گ »4«
ـ ت مطلـوب) بـه شـرح ز   یو وضـع  یت فعلیآزمون ( وضع سـه  یر محاسـبه نمـود؛ (مقا  ی

هر  ياز پاسخهایوع امتمجم گر)ید ییتا 5از سواالت با گروه  ییتا8ک گروه ی يپاسخها
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توانـد باشـد.   مـی  32و حـداکثر   0حـداقل   یت فعلـ یان دربـاره وضـع  یک از پاسخگوی
ت مطلوب حداقل یان درباره وضعیک از پاسخگویهر  ياز پاسخهاین مجموع امتیهمچن

 تواند باشد.می 20و حداکثر  0
 باشد:می ریز به صورت زیرها نین متغیا یر تجمعیرات مقادییحدود تغ

 2208تا  0ن یب یت فعلیعوض
 1380تا  0ن یت مطلوب بیوضع
ــع ــیوض ــا م ،2208از  713 یت فعل ــب ــبت: يدارا ،32از  14/11ن یانگی از  35/0 نس
 حداکثر
از  75/0 :نسـبت  يدارا ،20از  15ن یانگیـ با م ،1380از  1012نمره  ت مطلوبیوضع
 حداکثر

تـوان  نمـی  شـوند می فیعرت یمختلفهاي ر در فاصلهین دو متغین ایانگیاز آنجا که م
ر را بصورت نسـبت  یر هر متغیست مقادیبامی سه نمود ویآنها را بصورت خام با هم مقا

اس باشـند و قابـل   یـ د هـم مق یجد ینسب يرهایف شده در نظر گرفت تا متغیاز کل تعر
ـ هر  يرا برا» مطلوب«و » یفعل«ر یازات دو متغین مجموع امتیاس گردند. بنابرایق ک از ی

م، سـپس  یکنمی لیتبد یر نسبی) به مقاد20و 32م بر حداکثر مربوط(یان با تقسیپاسخگو
ـ  يدار یا اختالف معنیم که آیکنمی ن نسبتها را با هم آزمونیاختالف ا ن آنهـا وجـود   یب

 م.یکنمی استفاده یزوج T-testن کار از دستور یا ير. برایا خیدارد 
 داشت: میر خواهیبا در نظر گرفتن فرض آزمون بصورت ز

211

210

:
:

H
H 

گـردد فـرض    05/0نها کمتر از یانگیآزمون اختالف م يدار یکه سطح معنیدر صورت
 گردد.می نها محرزیانگیشود. و اختالف ممی رد 0H یعنی يبرابر
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T-Test 

Paired Samples Statistics 

  Mean N Std. Deviation Std. Error Mean 

Pair 1 
علیمیانگین نسبی وضعیت ف  .3477 63 .19935 .02512 

طلوبمیانگین نسبی وضعیت م  .7492 63 .15541 .01958 

 
Paired Samples Correlations 

  N Correlation Sig. 

Pair 1 

 میانگین نسبی وضعیت فعلی
& 

 میانگین نسبی وضعیت مطلوب
63 -.169 .185 

 
Paired Samples Test 
  Paired Differences 

T 
D

f 

Sig. 

(2-

tailed) 

  
Mean 

Std. 

Devia

tion 

Std. 

Error 

Mean 

95% Confidence 

Interval of the 

Difference 

  Lower Upper 

P

ai

r 

1 

ی میانگین نسب
 - وضعیت فعلی
ی میانگین نسب

 وضعیت مطلوب

-.40149 
.2727

1 
.03436 

-

.47017 

-

.33281 

-

11.6

85 

6

2 
.000 

 
 یاسـت و سـطح معنـ    4/0ش از ین نسبتها بیانگیشود اختالف ممی نجا مشاهدهیدر ا

ن فـرض صـفر   یاست بنابرا 05/0 ز برابر صفر و مطلقاً کوچکتر ازین tآماره آزمون  يدار
 ین نسبیانگیم - یت فعلیوضع ین نسبیانگین اختالف (میشود و از آنجا که امی اً ردیقو

ـ زیتلو يرگـذار ین تأثیاست، بنابرا یمنف ي) مقدارت مطلوبیوضع  یون در حالـت فعلـ  ی
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 ت مطلوب دارد.یبا وضع يادیفاصله ز
 يحـداکثر  يباال که دارا يرهایک از متغیازات کسب شده در هر ینسبت مجموع امت

ت مطلـوب در  یو وضـع  یت فعلین مطلب است که وضعیا يایباشند گومی 276برابر با
 یباشند. در صورتیاز حداکثر ممکن م یچه نسبت يآزمون دارا ک از سواالت موردیهر 

ـ ت آیشـتر باشـد وضـع   یب 50/0از  یت فعلیکه نسبت مورد نظر در وضع تم مـورد نظـر   ی
باشـد.  می ازمند ارتقایو ن یکه کمتر باشد دچار کاستیشود و در صورتمی یابیمناسب ارز

 50/0شـتر از  یده بکه نسـبت محاسـبه شـ   یت مطلوب درصـورت ین در حوزه وضعیهمچن
ـ ر ایـ ر مـورد نظراسـت. در غ  یـ از نوع متغ یتیازمند حمایباشد توسعه تئاتر ن ن صـورت  ی

 تم جهت توسعه تئاتر قائـل یآن آ يبرا یت چندانید، اهمین مطلب است که اساتیانگرایب
ـ تم مورد نظر در دو حالـت ارز یباشند. در واقع توسعه تئاتر توسط آنمی شـود:  مـی  یابی

ـ زیپـرداختن تلو  یط فعلینکه شرایحالت مطلوب. ابتدا ا يگریو د یلحالت فع یکی ون ی
 يسـاز  ینکه در صـورت غنـ  یگر ایتوسعه آن است و د يزان پاسخگویبه تئاتر به چه م

 تواند در توسعه تئاتر موثر باشد.می زانیمربوط به چه مهاي برنامه

 ون یزیتئاتر در تلوة دربار یآموزش يهازان پخش برنامهی: م1ه یفرض
 با حالت مطلوب فاصله دارد.

 شرایط
 :امتیاز آیتم

هاي آموزشی درباره تئاتر از تأثیر پخش برنامه
 تلویزیون

 :نسبت
امتیاز کسب شده/ حداکثر 

 )276امتیاز(
 /.40 110 فعلی
 /.72 201 مطلوب
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 ون یزیتئاتر در تلوة دربار یرسانو اطالع يخبر يهازان پخش برنامهی: م2ه یفرض
 حالت مطلوب فاصله دارد. با

 شرایط
 :امتیاز آیتم

هاي خبري و اطالع رسانی درباره تئاتر از برنامه
 تلویزیون

 :نسبت
امتیاز کسب شده/ حداکثر 

 )276امتیاز(
 /.45 125 فعلی
 /.77 213 مطلوب

 ون با حالت مطلوب فاصله دارد.یزیتئاتر در تلوة غات درباریزان پخش تبلی: م3ه یفرض

 :متیاز آیتما شرایط
 تاٌثیر پخش تبلیغات تئاتر از تلویزیون

 :نسبت
 )276امتیاز کسب شده/ حداکثر امتیاز(

 /.41 115 فعلی
 /.77 213 مطلوب

 د تئاتر) موفق عمل کرده است.ی(تعداد تولیون در توسعه تئاتر از نظر کمیزی: تلو4ه یفرض

 :امتیاز آیتم شرایط
 رموفقیت تلویزیون در توسعه کمی تئات

 :نسبت
 )276امتیاز کسب شده/ حداکثر امتیاز(

 /.45 124 فعلی
 /.74 205 مطلوب

 
 شود.)می رد 0Hشود.( فرض می ه ردیفرض
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 ک) موفق عمل کرده است.ی(محتوا و تکنیفیون در توسعه تئاتر از نظر کیزی: تلو5ه یفرض

 :امتیاز آیتم شرایط
 ت تلویزیون در توسعه کیفی تئاترمتغیر موفقی

 :نسبت
 )276امتیاز کسب شده/ حداکثر امتیاز(

 /.36 101 فعلی
 /.74 204 مطلوب
 شود.)می رد 0Hشود.( فرض می ه ردیفرض

 ر دارد.یتئاتر بر توسعه تئاتر تأث یونیزیغات تلویدر حوزه تبل یمال يهاتی: حما6ه یفرض
 :امتیاز آیتم

 نقش حمایتهاي مالی در حوزه تبلیغات تلویزیونی تئاتر
 :نسبت

 )276امتیاز کسب شده/ حداکثر امتیاز(
219 80./ 

 

0:
0:

1

0

H
H 

در  يتئـاتر هـاي  د برنامـه یتول يارانه براین اختصاص یشود. بنابرامی رد 0Hفرض 
 ر دارد.یبر توسعه تئاتر تأث ونیزیتلو

 يریگجهینت

گر تعامل داشـته  یکدیتقابل، با  يتوانند به جامی شوند ومی از هم بهره مندها رسانه
انجامـد. در  مـی  د به تکامـل آنهـا  یبدون تردها ان رسانهیهدفمند م ییرا هم افزایباشند ز

سـبب خسـرانِ    یگـاه با هـم،  ها ت نشده رسانهید و شرط و هدایمقابل، رقابت بدون ق
 یارتباطـات انسـان   يخألهـا  یگردد. در عصر ارتباطات شـاهد برخـ  می يریجبران ناپذ

ن موضـوع بـه   ین رسانه ها(تئاتر) از جمله علل ایتر یمیاز قد یکیم. دور شدن از یهست
شـتر  یتواند امکـان رشـد و توسـعه تئـاتر را ب    می انین میکه در ااي رود. رسانهمی شمار

ـ زیتئـاتر کمـک کنـد رسـانۀ مـوثر تلو      يبه جذب مخاطب برافراهم کند و  ون اسـت.  ی
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 با پرداختن به مقولـۀ تئـاتر  اش یاختصاصهاي یژگیر با ویون به عنوان رسانۀ فراگیزیتلو
ـ در جامعـه گـردد. ا   یجه توسعه فرهنگیتواند موجب رشد و توسعۀ تئاتر و در نتمی ن ی

ـ غات در ایو تبل یو اطالع رسان يخبر ،یآموزشهاي رسانه با پخش زنده تئاتر، برنامه ن ی
ن رسـانه  یت کاذب، ایبودن و کشش و جذاب يش به تجاریحوزه وارد شده است اما گرا

ـ دور کـرده اسـت. فا   يخود تا حـدود  یر فرهنگیرا از مس نـۀ  یتئـاتر در زم  يدة تماشـا ی
کنـد. در حـال حاضـر    مـی  مطـرح  یک ضرورت اجتماعیبه عنوان سازي آن را فرهنگ
سـت  یون در خصوص تئاتر به روز نیزیغات و... تلوی، تبلی، اطالع رسانيخبرهاي هبرنام

ـ سـته اسـت رو  یون آنچنان کـه شا یزیدر تلو يتئاتر يو انعکاس فضا شـود. در  نمـی  تی
ـ  یون به تئاتر، فاصـلۀ قابـل تـوجه   یزیپرداختن تلو یت مطلوب و فعلیسۀ وضعیمقا ن یب
اسـت. تئـاتر    يمطلوب و ضـرور  يصله امرن فاین دو حالت وجود دارد که پر شدن ایا
برسـاند.   یانیون کمک شایزیتلوهاي برنامه یفرهنگ يو غنا یفیک يتواند به ارتقامی زین

ارتباط با مخاطـب،   يتئاتر در برقرارهاي ییو به کارگرفتن توانا گیريبهرهدر مجموع با 
سطح فرهنگ جامعـه از   يتوان به ارتقامی با مخاطب انبوه، يریون در ارتباط گیزیو تلو
آموزش تئاتر به مخاطب هاي تین بود. ظرفیرگذار خوشبین دو رسانه تأثیق تعامل ایطر
 یآموزشـ هاي توان در انواع برنامهمی )يت (پداگوژیم و تربیز تحت عنوان تئاتر تعلیرا ن
 ون مدنظر قرار داد. یزیمخاطبان تلو يبرا

 شنهادها یپ

 تئـاتر باشـد و بـه اصـطالح     يزان تقاضـا یدر م یر مثبتیتواند متغیون میزیرسانۀ تلو
ـ مکمل تئاتر محسوب شود و تما ي، کاالياقتصاد ش دهـد.  یل مـردم بـه تئـاتر را افـزا    ی

ـ ل به دیون، تمایزیتلو یرسانغات و اطالعیک تئاتر بر اثر تبلیحساس شدن به  آن را  دنی
ـ زیتلو یو منفـ در خصوص رابطۀ مثبـت   یدهد. متأسفانه آمار مشخصیش میافزا ون و ی

 يهـا مهم پـژوهش  يهایز از جمله کاستین خأل نیرسد امی تئاتر وجود ندارد و به نظر
ق و ابعـاد مختلـف موضـوع    یتحقهاي افتهیان با توجه به یباشد. در پا ياو رسانه يتئاتر
ر به طـور  یزهاي شنهادیون راهکارها و پیزیق رسانۀ تلویتوسعۀ تئاتر از طر يق، برایتحق
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 شود.می يادآوریخالصه 
هـاي  ون با توجه بـه برنامـه  یزیمختلف تلو يهاها درشبکهتنوع و دامنۀ پخش برنامه .1

 ابد. یش یدر خصوص تئاتر افزا یغیو تبل ی، اطالع رسانیآموزش
 ابد.یش یبه مخاطبان افزا يتئاترهاي از جهت ارائۀ برنامهیمورد نهاي تعداد شبکه .2
ـ توزاي به گونـه  يروز از نظر زمانبندت مختلف شبانهدر ساعا يتئاتر يهابرنامه .3 ع ی

ه شـب  یـ استفاده کند (از ساعات اولها ن برنامهیبتواند از ا يشتریشود که مخاطب ب
 مه شب). یتا قبل از ن

 یاسـالم  يجمهور يمایهمچون صدا و س ياژه رسانهی، به ویهمگان يارسانه يبرا .4
ـ است کـه بـه دال   يقائل است، ضرور یو مل یآرمان یخود رسالت يران که برایا ل ی

و جز آن) اهمیت دهد و در ایـن   ی، مذهبیمخاطبان از هر برنامه (آموزش یروگردان
، با توجه به مصـالح  یقاتیتحق يهاافتهی يخصوص به پژوهش بپردازد، آنگاه برمبنا

 یجاد کند. طراحـ یر اییجامعه و در محدودة ممکن، در برنامه (از ابعاد گوناگون) تغ
ن اقدام یا يازهایشنیستم از پیت سیریستم و اداره و مدیس يبرا يزیربرنامه ستم،یس

   است.
ق برنامـه  یـ سـته و دق یتوسعۀ تئاتر به نحـو شا  يران برایا یاسالم يجمهور يمایس .5

ـ سـتم بـه جر  یس يبـرا  يزیمدون داشته باشد. برنامه ر يزیر از کارهـا اطـالق    یانی
 يو اجزاء آن بـرا  یستمیبات سیاز ترک یمختلف لۀ آن: الف: انواعیشود که به وسیم

ک یبات و اجزاء انتخاب شده یشوند. ب: ترکج خواسته شده انتخاب یدن به نتایرس
نـان  یحصـول از اعتبـار و اطم   يسـتم بـرا  یستم جمع شـوند. پ: خـود س  یجا در س

 شود.ش یآزما
 يروح یتوسـعۀ تئـاتر بـه مـدیریت صـح      يد برایران بایا یاسالم يجمهور يمایس .6

ـ ستم و ارزیر نظر داشتن دائم سیالف: ز يح به معنایت صحیریآورد. مد ج ینتـا  یابی
ـ آین راه بـه دسـت مـ   یکه از ا یل اطالعاتیه و تحلیب: تجز ـ رد پ: طـرح ی و  يزی
  ج موردنظر گرفته شود.یرد تا نتاید انجام گیکه با یراتییتغ ییشناسا

رگرفتـه شـود ماننـد: قـانون     توسـعۀ تئـاتر درنظ   يبـرا  ینیما قوانیت سیریتوسط مد .7
م، نه کمتـر  یبخواهاش کار متناسب با حرفه و تخصص یتسلسل مناسب (از هر کس
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مخاطـب   يموردنظر و جالب براهاي مناسب (با برنامه یقانون وابستگ شتر)؛یو نه ب
ـ دستگاهها (ا یو سازش يم)؛ قانون سازگارید او را جذب و وابسته کنیبا ن قـانون  ی
ـ نه مثل تئـاتر آ یک زمیمختلف در  يهاهسنجد که برنامیم بـر   يرگـذار یا تـوان تأث ی
ت به صورت مؤثر و هماهنـگ عمـل کـردن را    یگر، مکمل هم بودن و در نهایکدی

ـ و قابل استفاده بودن (انتخاب اجزا با یا نه)؛ قانون عملیدارد  د آنچنـان باشـد کـه    ی
بکنـد)؛   ید و عملـ یـ تحمل فشار از آن اسـتفاده مف و بدون  یستم بتواند به راحتیس

ارتباط با مخاطب و  ي، توان برقرارياستفاده از علوم و تئور ییتوانا يقانون اقتصاد
کننـده و  ک برنامه سرگرمیدة تئاتر را به عنوان ید فایران بایمخاطب (مد يفعال ساز

ران الزم اسـت تـا بتواننـد    یدر نگـاه مـد   یراتـ ییساز بدانند. تغن حال فرهنگیدر ع
  د مانند تئاتر را درك کنند).یدج يهادهیپد

و  یبـه منظـور معرفـ    يما از مراکـز تئـاتر  یران صداوسید مرتب مسئوالن و مدیبازد .8
ـ اق شاغالن و فعاالن تئـاتر را تقو یزه، شور و اشتیتواند انگمی زیآنان ن ییشناسا ت ی

مصـاحبه   يو دعـوت بـرا   يشاخص تئـاتر هاي چهره یین است شناسایکند. همچن
 نامۀ هنرمندان تئاتر در تهران و شهرستان ها.یرداختن به زندگما, پیتوسط س

ما یدر حـال سـاخت سـ    يهـا برنامـه  یما که بـه معرفـ  یهمچون شما و س يابرنامه .9
در حـال  هاي برنامه یتئاتر هم وجود داشته باشد و به معرف يتواند برایپردازد میم

 ما بپردازد.  یس نۀییش در آیساخت تئاتر تحت عنوان نما
، يمعروف تئاتر شهر، تماشاخانۀ سنگلج، تئاتر مولو يبناها یتواند به معرفمی مایس .10

 يرانشهر، تاالر محراب، تئاترهـا ی، تاالر هنر، تماشاخانۀ ایتاالر وحدت، تاالر رودک
بـالقوة سـطح    يبپـردازد و تاالرهـا   یخصوص يگر تئاترهایزار و دنصر، پارس الله
   غ کند.ینه در خصوص تئاتر، تبلیة بهو به منظور استفاد ییشهر را شناسا

ران، یا یاسالم يمنتقدان تئاتر جمهور یکانون مل تواند با دعوت از منتقدانمی مایس .11
بـا   یصحنه بـه صـورت شـفاه    يرو يو تئاترها يتئاترهاي برنامه یبه نقد و بررس

ن عرصه را دنبـال  یدر ا يک ضروریا مباحث تئوریش بپردازد و یحضور عوامل نما
 د.کن

در  یرمناسـبت یو غ یمناسبتهاي تواند با پوشش گسترده و مناسب جشنوارهمی مایس .12
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  اورد.یطول سال در ساعات مختلف شبانه روز تئاتر را به منزل افراد ب
 ییکوچـک کشـورها   يدر شهرها یکه معموالً حت یهفتگ يریک مجلۀ تصوی يجا .13

ژه و یو یمجالت با طراح نیاست. ا یدهند، وجود دارد، خالیت میکه به تئاتر اهم
ـ زینما، تلویمتنوع در خصوص تئـاتر، سـ  هاي برنامه و  ینقاشـ  يهـا شـگاه یون، نمای

و  ی، روانشناسـ ی، اجتمـاع یعلمـ  يهـا ی، سـخنران یقیموسـ  يهـا مجسمه، کنسرت
در اطـالع  اي ار ارزنـده یتوانـد نقـش بسـ   مـی  ها و...انجمن ین برنامۀ فرهنگیهمچن
 فا کنند.یژه تئاتر ایهنرها و به و ی، معرفیرسان

تواند به طور همزمان به جلب تماشاگر خاص همـت گمـارد و در جهـت    می مایس .14
و دعـوت از   یز بکوشـد. بـا همـاهنگ   یسطح دانش و تفکر تماشاگران عام ن يارتقا

 يش از آنچه که هست به آموزش و اجرایز بیمسئوالن وزارت آموزش و پرورش ن
در  يند. وجود متـون تئـاتر  ی) توجه نماياگوژ(پد یتئاتر در مدارس و تئاتر آموزش

تواند به آشنا کـردن نوجوانـان بـا تئـاتر کمـک کنـد و وجـود        یم یدرس يهاکتاب
 ن کند.یندة تئاتر را تضمیمخاطبان حال و آ

ـ زیق مطرح شد، دست اندرکاران تلوین تحقیک ایهمانگونه که در مباحث تئور .15 ون ی
مورد نظـر  هاي ل فقدان برنامهیران، به دلیان رسانه در یو حضور ا ییدایپ يدر ابتدا

پرکـردن آنـتن بعضـاً     ياجبار و برا يع، از رویوس يمخاطب عام و عدم برنامه ساز
کردنـد.  مـی  ون پخشیزیصحنه را به صورت همزمان و زنده در تلو يرو يتئاترها

د ز بـه خـو  یاز گذشته ن يشرفته تریار پینکه تئاتر امروزه شکل بسیحال با توجه به ا
 مسائل روز و مورد پسند مخاطب خاص و عـام باشـد،   يایتواند گومی زیگرفته و ن

ع پرداختن به فوتبال که در اغلب مواقع به طـور زنـده و   یتوان در کنار حجم وسمی
ـ هـم بـه ا  اي شود، تا اندازهمی پخشها ن از شبکهیروتهاي کردن برنامه یبا منتف ن ی
و  یکنـد و هـم فرهنگـ   مـی  شـتر یافـراد را ب  م که هم عمق نگرشیل بپردازیهنر اص

شـاخص و   ياز تئاترهـا  يشـود تعـداد  مـی  شـنهاد ین پیفرهنگ ساز اسـت. بنـابرا  
 يپرفروش در طول سال در ساعات پخش در سالن تئاتر بـه طـور همزمـان بـر رو    

 ز بروند.یآنتن ن
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