
  
  
  
  
  
سه شبکه تلویزیونی  هاي جذب مخاطب در  روشنیتر مهم

  محور اي سرگرمی ماهواره

  *عبداهللا بیچرانلو     
   09/04/1395 :اریخ دریافتت      

   20/05/1395 :تاریخ پذیرش                     
  

  چکیده
هـاي    مسئله اصلی پژوهش پیش رو این است که در میدان رقابـت تلویزیـون             

هـاي تلویزیـونی داخلـی، بخـشی از مخاطبـان ایرانـی، از              هاي با شبک    ماهواره
رو، بـه   ازایـن . انـد  هاي داخلی روگردان شـده و بـه رقیـب رو آورده        تلویزیون

هاي تلویزیـونی   ترین شبکه هاي تعامل مهم ها و شیوه   هاي برنامه   مطالعه ویژگی 
ی  که منجر بـه توفیـق نـسب   -محور با مخاطبان  زبان سرگرمی   ي فارسی ا  ماهواره

 شده است تا علل این توفیق، واکاوي    پرداخته - در جذب مخاطب شده      ها  آن
 پژوهش، این پژوهش به دنبال پاسخگویی به این همسئلبا در نظر گرفتن . شود

                                                
  bikaranlou@ut.ac.ir            .  استادیار ارتباطات دانشگاه تهران* 
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زبـان    ي فارسـی  ا  مـاهواره هـاي تلویزیـونی      تـرین شـبکه    پرسش است که مهم   
  گیرند؟ هایی براي جذب مخاطب بهره می محور از چه روش سرگرمی

ي در ا مـاهواره ي تلویزیـونی  هـا  شـبکه  پیوسـته   همشاهددر این تحقیق با     
، هـا   آن، ضبط و تحلیل محتواي کیفـی        )حدود یک سال  (مدت اجراي تحقیق    

ها و رویکردهـایی کـه در قبـال مخاطبـان      توصیفی از وضع موجود این شبکه    
تحلیل (با استفاده از تحلیل محتواي کیفی  .  است شده  ارائه،  اند  کردهخود اتخاذ   
ها، تعامل مجریان بـا مخاطبـان، موضـوع و           ها، آنونس  یقی، وله موسکنداکتور،  

اي   تلویزیـونی مـاهواره   هشبکهاي سه     ، برنامه ...)هاي ترکیبی، و   محتواي برنامه 
انـد یعنـی      هـا بـوده     تـرین شـبکه      اجراي این مطالعه، از پرمخاطب     هدورکه در   
هاي   شیوههدربار، مطالعه و »میلیتري اي ف«و » جِم«، »1من و تو «هاي  شبکه

 هـا  آنهـاي   ها یا دالیل اقبال بـه برنامـه      گوناگون جذب مخاطب در این شبکه     
هـاي متعـددي بـراي جلـب مخاطبـان تـالش        ها با روش   این شبکه .  شد تأمل
 از یـري گ بهـره . 2ی مرکز بر سرگرمت. 1:  از عبارتند ها  آنین  تر  مهماند که     کرده

تمرکـز  . 4 ها  تمرکز بر حضور پررنگ زنان در برنامه      . 3ي   ساختار هاي  یباییز
تمرکـز بـر فرهنـگ و    . 5  مخاطبـان یازهـاي  بـه ن ییبر حل مسائل و پاسخگو 

  .مناسب)  پخشیزير برنامه( کنداکتور یریتمد .6 پسند  عامهي هنریداتتول
  .محور، مخاطب اي، سرگرمی  ماهوارههشبکتلویزیون،  : کلیديهاي هواژ

  
  مقدمه

اي به فضاي ارتباطات جمعی کـشورمان         هاي ماهواره   و دهه از ورود تلویزیون    بیش از د  
ظهـور  «.  گذشته، تحوالت زیـادي در ایـن زمینـه رخ داده اسـت       هدهگذرد و در دو       یم

. آغـاز شـد   ) 1371 (1992ي منـازل در ایـران، از سـال          هـا   بامي بشقابی بر فراز     ها  آنتن
 بودند که   ها  برنـامهکنندگان از این      استفادهي مرفه نقاط مرزي کشور، نخستین       ها  خانواده

                                                
1. GEM 
2. AAA Family 
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یافتنـد و متعاقبـاً تکثیـر نوارهـاي         مورد نیاز دست می    افزار  سختبا سهولت بیشتري به     
 انـدرکاران  دسـت  از سوي ویژه کانال ام تی وي  بهها کانالشده از برخی   ویدئویی ضبط 

. انزده ساله داشت، آغاز شدي پا سابقهتهیه و توزیع زیرزمینی نوار ویدئویی در ایران که         
ین شـمال  مرفـه نـش  هاي مذکور در برخی منازل که بیشتر در نقـاط   یج نصب آنتن تدر  به

تهران  ینمتوسط نش ي بشقابی در مناطق     ها  آنتنیج  تدر  به. تهران متمرکز بودند، آغاز شد    
 بسیاري از محافل و مجالس غیررسمی هسوژ موضوع ماهواره، که آننیز دیده شد؛ ضمن 

 بـراي دیـدن   هـا  خـانواده  ورود ویـدیو بـه ایـران تکـرار شـد و         هاي  سالد و اوضاع    ش
ي با کنجکاوي به منازل صاحبان ایـن وسـایل   ا مـاهوارههاي تلویزیونی   ي شبکه ها  برنامه

ي براي دریافت   افزار  سختهاي مسکونی، هزینه تهیه یک مجموعه         در مجتمع . رفتند  می
شکن کردن قیمت آنتن بشقابی، کمتر و براي منـازلی          ي از طریق سر   ا  ماهوارهي  ها  برنامه

در ). 4-5: 1373  محـسنیان، (» کردند، بیشتر بـود  یم انفرادي اقـدام به خـریـد طور بهکه  
اي در ایـران، هـیچ قـانونی در خـصوص            هاي مـاهواره    یزیونتلو اولیه حضور    هاي  سال

هـا   بام ي مثل قارچ بر پشتا ماهوارههاي  استفاده از آن وجود نداشت به همین دلیل آنتن        
همانند بحـث   (اي    هاي ماهواره   از همان روزهاي اول، بحث در مورد تلویزیون       . روییدند

هـاي   ، در میـان مـردم، رسـانه   )1360هاي پخش و ضبط ویدئو در دهه  در مورد دستگاه  
ي در مرکـز هـراس   ا  ماهوارههاي    یزیونتلوملی و نهادهاي گوناگون، بـسیار داغ بـود و         

ي از نماینـدگان   ا  عـده  1373در اردیبهـشت    . ند از تهاجم فرهنگی غرب قرار داشـت       ملی
ـ ،  )اعضاي کمیسیون فرهنگ و ارشاد اسـالمی      (مجلس   اي را تنظـیم      یحـه النـویس     یشپ

ایـن  . ي ممنـوع شـد  ا مـاهواره هـاي   کردند که بر طبق آن، استفاده شخصی از تلویزیـون     
 سـرانجام  امـا  ،ایندگان مجلس برانگیختالیحه، موجی از منازعات فکري را در میان نم   

 ماه حالت تعلیق، مجلس شوراي اسالمی 4و پس از    و مشاجرات بسیار   ها  بحثپس از   
 23 ممکن است اعمال این قانون مقـدور نباشـد، قـانونی را در تـاریخ     این کهبا علم به   

                                                
1. MTV 
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اي   به تصویب رساند که طبق آن، مالکیت و اسـتفاده از تجهیـزات مـاهواره    1373بهمن  
  ).26: 1387شهابی و جهانگردي، (شد  ممنوع می

ــسبتاً طــوالنی از   ــدتی ن ــه  هدورباگذشــت م ــوط ب ــسائل مرب ــت م ــذکور، ماهی  م
شهرهایی همچون تهران، اصفهان  ویژه در کالن   اي در کشورمان، به     هاي ماهواره   تلویزیون

  .و تبریز بسیار تغییر کرده است
 هشبکي با پیدایش نخستین ا ماهوارهونی ي تلویزیها شبکه و اقبال عمومی به   تقاضا
 رشـد  تلویزیون ملـی ایـران     با نام    1379زبان در آغاز سال       ي فارسی ا  ماهوارهتلویزیونی  

ضـیاء  ( ســابق ایرانــی   هخـوانند تلویزیونی را یک هشبکاین . اي به خود گرفت   یندهفزا
 دهـه گذشـته    تـدریج در طـول دو       بـه ). همـان (کنـد     یم اداره   آنجلس  لسمـقیم  ) آتاباي
زبان، بـا سـرعت روزافزونـی         یفارسهاي    ویژه شبکه   ي، به ا  ماهوارهي تلویزیونی   ها  شبکه

یافته و با اغماض و تساهل نسبی در خصوص اعمال قانون ممنوعیت استفاده از         افزایش
ي هـا  خانوادهیري گ بهره شواهد و مطالعات حاکی از گسترده شدن     اي،  تجهیزات ماهواره 

  .استایرانی از آن 
تـوان   یمـ طور خیلی کلی  ي، بها ماهوارهي تلویزیونی ها شبکهي  ا  مـشاهدهبا رصد   «

  : دسته تقسیم کرد10 را حداقل به ها آن
ي سیاسـی همچـون     هـا   برنامه را   ها  شبکهمحتواي اصلی این    : ي خبري ها  شبکه . 1

 سـی   بـی   بی«زبان، شبکه     ي فارسی ها  شبکهدهد که در میان       یمخبر و تفسیر خبر تشکیل      
 بوده اسـت،  ها شبکهتأثیرگذارترین شبکه خبري و سیاسی در میان این دسته از        » فارسی

هـایش   یـام پ انــتقال رسـانی و   ي نرم و بسیار مالیم براي خبر و اطـالع ها روشچون از  
 است و   شده  تأسیسهاي اخیر      خبري یورونیوز فارسی که در سال      هشبک. کند  یماستفاده  

هاي مهم فارسی است که به پخش  شود، از شبکه    دیده نمی  رویکرد پروپاگاندایی در آن،   
 هاي سیاسـی و  آمریکا هم بر برنامه  اِيآ وي هشبکعالوه بر آن، تمرکز      .پردازد  خبر می 

                                                
1. VOA 
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بـه  ...  ورلد، العربیه، و    سی  بی  بیان ان،    یسهایی مانند الجزیره، الحره،       شبکه. خبر است 
 .پردازند ابه همچون مستند خبري میهاي مش هاي دیگر به پخش خبر و برنامه زبان

، زمزمه، جـم کالسـیک،      فارسی وان یی مانند   ها  شبکه: ي فیلم و سریال   ها  شبکه . 2
ـ ، ، ایـران بیـوتی  ، ام بی سـی پرشـا  ام سی فمیلی، ایران اف ام  یپ ، فـاکس  اف دي یپ

 هـا  آنهاي اخیر به تعداد   ي مشابه که در طول سال     ها  شبکه و بسیاري    ، زي افالم  مویز
 .چندین شبکه افزوده شده است

متعلـق بـه    (  ماننـد جـام جـم      هـا   شـبکه این  ): نما آهنگ (ي موسیقی   ها  شبکه  . 3
  .کنند یمطور پیوسته نماهنگ پخش  به... و  ،)آنجلس ایـرانـیان مقیم لس

 انـد  شـده  تأسـیس یی که براي تبلیغ ایدئولوژي خاصی       ها  شبکه  ي دینی؛ ها  شبکه . 4
ي تبلیـغ   هـا   شبکهیا  ... ،  »امید ایران  « ،»نجات « ،»محبت « ت؛ي تبلیغ مسیحی  ها  شبکهمانند  

» الرحمه«ي تبلیغ اهل تسنن مانند ها شبکهشیعیان مانند الزهراء یا سالم یا امام حسین یا          
  .هاي مربوط به آیین بودا یا برخی شبکه» اِقرَا«یا 

 بازاریـابی و فـروش کاالهـاي    هـا  آن هـدف    کـه یی  ها  شبکهي تجاري؛   ها  شبکه . 5
 .ارجی در ایران استخ

هـاي   ینـه زمیی که صـرفاً مـسابقات ورزشـی را در       ها  شبکه  ي ورزشی؛ ها  شبکه . 6
سـواري یـا والیبـال یـا      ینماشـ مختلف براي مثـال، صـرفاً فوتبـال یـا موتورسـواري و              

 .دهند یمپوشش را ی دوان اسب

 .نمایند یمي مختص کودکان را پخش ها برنامهي کودك؛ که ها شبکه . 7

                                                
1. Iran FM 
2. MBC Persia 
3. Iran Beauty 
4. PDF 
5. Fox Movies 
6. Zee Aflam 
7. Jamejam  
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ي مـستند را پخـش   ها برنامهطور پیوسته انواع      به ها  شبکهاین  : دي مستن ها  شبکه . 8
علمی، سیاسی، اقتصادي، فرهنگی و : اند متفاوتکنند اما این مستندها به لحاظ محتوا  یم

، )الجزیـره مـستند  (مانند نشنال جئوگرافی فارسی، شبکه الجزیره الوثائقیـه     ... تاریخی و   
 ... و ، تراول1هیستوري 

 برانگیختن هیجانـات جنـسی و نیـز ترغــیب     ها  آنرنو؛ که هدف    ي پو ها  شبکه . 9
  .یی استگرا هـمجنسخـواهی یـا  همجنس
 فـیلم   کننده  پخشي  ها  شبکه،  تر  عاماگرچه با نگاهی    : ي گفتگو محور  ها  شبکه . 10

کنند اما در  یمشو پخش  ي گفتگویی و تاكها برنامهو سریال، موسیقی و ورزش هم گاه 
یی هستند که صرفاً بر پخش مسابقه و     ها  شبکه  ،ها  شبکهاز این   معنی محدودتـر، مـنظور    

 تلفنی متمرکز هستند و عمده   صورت  بهکنندگان در استودیو یا       شو با حضور شرکت     تاك
  ).111-117: 1388  بیچرانلو،. (شود یمیشان در ساعات پربیننده شب پخش ها برنامه

زبان مـستقر در   یفارسي ها شبکهي که تعداد ا ماهوارههاي متعدد  یزیونتلودر میان  
 همچـون  هـا  آن تنهـا معـدودي از     شبکه نیـز فراتـر رفتـه اسـت،        50خارج از کشور از     

» ام بی سی فارسـی  «،» فارسیسی بی بی«، »زمزمه«، »فارسی وان«، »1من وتو   «ي  ها  شبکه
کته ن. اند شدههاي مختلف با اقبال بیشتر مخاطبان ایرانی مواجه      در دوره » ی وي ت جم«و  

همچـون شـبکه   ( به زبان فارسـی  ها برنامه پخش ها شبکهمشترك در خصوص همه این    
 و جِـم  فارسـی وان ي هـا  شـبکه هماننـد  (یا دوبله فارسی )  فارسی و من و تو    سی  بی  بی

این در  . است) مانند شبکه ام بی سی فارسی     (یا زیرنویس فارسی    ) کالسیک و من و تو    
تمرکز بـر  .  متفاوت بوده استها شبکهده از این ش ي پخشها برنامهحالی است که قالب    

ي یادشده به این ها شبکهگذاران   آگاهی سیاستهدهند نشانپخش برنامه به زبان فارسی،  
منظـور   دانند و به ینمي خارجی را ها زبـانموضوع است که بسیاري از مخاطبان ایرانی،  

                                                
1. History 
2. Travel 
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 باید اقـدام بـه     ري از ایرانیان،  ت  یعوسـ از گذشته و ارتباط با قـشر        تر  گستردهتأثیرگذاري  
 . یعنی فارسی نمود،پخش برنامه با زبان مخاطبان

ي از مخاطبـان را     ا  عمـده ي گـروه    ا  مـاهواره هاي تلویزیونی    هر دسته از این شبکه    
ینی جدي و مهـم در  آفر نقش که در این میان، زنان و جوانان به دلیل         اند  دادههدف قرار   

تـا پـیش از   . ي هـستند ا ماهوارههاي تلویزیونی    شبکهترین مخاطبان هدف      يجدجامعه،  
ي تلویزیـونی   هـا   شـبکه یس و اداره    تأسـ ینـی غیـر ایرانیـان در        آفر  نقـش  که   1387سال  

ها در میـان مخاطبـان ایرانـی کمتـر            یر این شبکه  تأثتر بود، حضور و       رنگ  ي کم ا  ماهواره
 شبکه فارسـی ام  یستأس با ورود عربستان سعودي در 1387شد اما از سال     احساس می 

ي وابـسته بـه روپـرت    هـا  شرکتسی فارسی،  بی یس بیتأسبی سی فارسی، انگلیس در    
... یس یورونیـوز فارسـی در اروپـا و     تأسـ یس فارسـی وان و زمزمـه و         تأسـ مرداك در   

آفرینی کشورهاي داراي رویکرد خصمانه در قبال جمهوري اسالمی ایران       تدریج نقش   به
رو  ازایـن . اي بیشتر نمایـان شـد    هاي ماهواره  از طریق شبکه  در دنبال کردن اهداف خود      

ي متمرکز بر مخاطبان ایرانی، بـسیار حـائز   ا ماهوارهي تلویزیونی ها  شبکهتحلیل رویکرد   
ي کافی در میان برخی مخاطبان ایرانی،   ا  رسانهاهمیت است، چراکه به دلیل فقدان سواد        

تأمل هستند و   دارند که قابلها آني ها شنگر در بلندمدت آثار گوناگونی بر  ها  شبکهاین  
ي این مسئله از طرق گونـاگونی ماننـد   ا  رسانهباید با نگاهی فرهنگی در جهت مدیریت        

گـذاري کـرد تـا امکـان خـوانش          یمـش اي خـط      هاي آموزش سواد رسانه      برنامه هتوسع
 .ها فراهم شود هاي این شبکه تر مخاطبان از برنامه آگاهانه

محـور    زبـان سـرگرمی     اي فارسـی   هـاي تلویزیـونی مـاهواره      کهرسد شب  به نظر می  
تـوان   اند که درمجموع مـی  هاي خاصی را اتخاذ کرده      مشی  منظور جذب مخاطب، خط     به

شناسـی اجتمـاعی ایـران و      برآمده از مطالعات متمرکز بـر روان     ها  آنگفت رویکردهاي   
ژه مخاطـب ایرانـی را   وی زبان به اي است که مخاطب فارسی مطالعه بافت و محیط رسانه   

زبان   اي فارسی  هاي ماهواره  گیري تلویزیون  در تصویري کلی از ارتباط    . در برگرفته است  
ها طیف خاصی از مخاطبان را  هر یک از این شبکهکه شود   با مخاطبان خود مشاهده می    
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عـالوه  . نـد ا هاي خود را بر این اساس تنظیم کرده هدف قرار داده و جدول پخش برنامه  
 ساعات پربیننده در ایران و در طـول هفتـه اقـدام بـه          نظر داشتن ین هر شبکه با در      بر ا 

  .هایش نموده است تنظیم جدول پخش برنامه
طور خالصه، مسئله اصلی پژوهش پیش رو ایـن اسـت کـه در میـدان رقابـت                    به

هاي تلویزیونی داخلی، بخشی از مخاطبـان ایرانـی، از           اي با شبکه    هاي ماهواره   تلویزیون
رو، بـه مطالعـه    ازایـن . انـد  هاي داخلی روگـردان شـده و بـه رقیـب رو آورده           تلویزیون

ي ا مـاهواره هـاي تلویزیـونی    تـرین شـبکه   هاي تعامـل مهـم   ها و شیوه    هاي برنامه   ویژگی
 - در جـذب مخاطـب شـده    هـا  آن که منجر بـه توفیـق نـسبی    -زبان با مخاطبان  فارسی

  .کاوي شود شده است تا علل این توفیق واپرداخته
  پژوهش، این پژوهش به دنبال پاسخگویی به این پرسـش       همسئلبا در نظر گرفتن     

محـور از چـه    زبـان سـرگرمی   ي فارسیا ماهوارههاي تلویزیونی  ترین شبکه است که مهم  
  گیرند؟ هایی براي جذب مخاطب بهره می روش

  
   تحقیقنهیشیپ

  : ازعبارتنداند،  ارسی منتشرشدهین تحقیقات مرتبط با این مطالعه که به زبان فتر مهم
  اي هاي تلویزیونی ماهواره  مطالعات پیشین متمرکز بر شبکههیدچک فهرست و -1جدول 

ف
ردی

  

  معرفی پژوهش  مشخصات نشر  پژوهشگر  عنوان پژوهش

ـیا  در اي  ماهواره هاي  آنتن  1  آس
  ها دولت واکنش و

 یان محسنمهدي
  راد

 و مجلـس دوماهنامه  
 ،11 شماره پژوهش،
ــهر  مهـــر و یورشـ
1373  

  منتـشر  ویـژه  گـزارش  قالب در مطلب این
 برگزاري از حاصل نتایج بر مشتمل وشده  

 نماینـدگان  از تـن  سه حضور با میزگردي
  .است مجلس

 و رادیــو یس تأســمــسئله  2
 در خـــصوصی تلویزیـــون

  .ایران

علیرضا حسینی 
  پاکدهی

ــه  دانــــشگاه عالمــ
 هنامـ   یـان پا طباطبائی

ــی ــدکارشناس  ، ارش
1375  

نامــه ضــمن بررســی وضــعیت  پایــان ایــن
 صداوســیما، بــه بررســی هادارمالکیــت و 

یو و تلویزیـون    یس راد تأسزمینه و شرایط    
ــصان و   ــدگاه متخصـ ــصوصی از دیـ خـ

  مسئوالن صداوسیما پرداخته است
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هــاي   دریافــت شــبکههنحــو  3
زبان توسط   اي فارسی   ماهواره
  جوانان

  رضا کاوند
  

دانــــشگاه تهــــران، 
ی  کارشناسـ  هنام  یانپا

  1378ارشد، 

نامه به تفسیر و برداشت جمعی از     این پایان 
... هاي سرگرمی و      جوانان تهرانی از برنامه   

زبان پرداختـه     هاي تلویزیونی فارسی    شبکه
  .است

ــتس -  4 ــاي یاس ــت ه  دریاف
 تلویزیـــونی يهـــا برنامـــه

ــاهواره ــشورهاي يا م  در ک
  آسیایی

ــت ب - ــد سیاس ررســی و نق
 بـر  یـه  ایران بـا تک   يا  ماهواره

   کشورهاي آسیاییهربتج

منتظر مهدي 
  قائم

ــژوهش-1 ــاي  پـ هـ
شماره 1381ارتباطی  

 31 و 30

 هنامــ  «هفــصلنام  -2
ــاعی ــوم اجتمـ » علـ

، زمـستان   26 هشمار
، برگرفتــــه از 1384

پژوهشی به سفارش   
 يهـا   پـژوهش مرکز  

  اسالمی

 بـا   یده است کوشپژوهشگر   ها  همقالدر این   
گــذاري   سیاســتيهــا اســتفاده از تجربــه

ــاهواره ــه  يا م ــیایی، ب ــشورهاي آس  در ک
 ایـران  يا  بررسی انتقادي سیاست مـاهواره    

وضـعیت مـاهواره در     ایـن مقالـه     . بپردازد
ها و   از کاناليور کشورهاي آسیایی و بهره

 مورد قبـول در ایـن کـشورها،         يها  برنامه
 ایران را نـشان     يا  وارهنقایص سیاست ماه  

 عـدم توجـه بـه اصـل      گوید  دهد و می    یم
 بـه ممنوعیـت     ازحد  یش ب ه و تکی  يور  بهره

 دالیل عدم موفقیـت     ینتر  قانونی، از عمده  
ــاهواره  ــصرف م ــرل م ــردم و يا در کنت  م

  .جلوگیري از پیامدهاي سوء آن بوده است
اندازي به ابعاد فرهنگی      چشم  5

و اجتماعی حاصل از ارسال     
هاي   یافت مستقیم برنامه  و در 

  اي ماهواره

گــــروه مطالعــــات   مرتضی ناجی
 ،حقوقی صداوسـیما  

  1381سروش، 

پخش مستقیم « :این مقاله در کتابی با عنوان
: اي در قـــرن بیـــست و یکـــم مـــاهواره

 منتشرشده »ي حقوقی و فرهنگی   ها  چالش
است و به بررسی پیامـدهاي اجتمـاعی و         

اي   رههاي ماهوا فرهنگی تماشاي تلویزیون  
  .پرداخته است

ــو  6 ــون و رادیـــ : تلویزیـــ
 هاي  یزیون تلو شناسی  مخاطب
  اي ماهواره

  

محمدرضا 
  رسولی

  رســـانه،هفـــصلنام
ــستان  ،1381 زمــــ

  52 شماره

 و تجربـی  هـاي   یافتـه  بـر   یـه  تک با این مقاله 
 هـاي   سـال  طـول  مختلـف در   هاي  دیدگاه

 دریافت تجهیزات از برداري بهره ممنوعیت
در  ایرانیـان  ي رفتـار  الگوهـاي  ماهواره، به 

 نـشانگر  کـه  یی الگوهـا  این زمینه پرداخته؛  
 از دسـته  آن بـه    ایرانیـان  گـرایش  و تمایل
 در که است تکنولوژیکی جدید هاي  پدیده
  .دهد می رخ شان فرهنگی جهان از خارج
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 و رادیو مطلوب حقوقی نظام  7
 اسـالمی  جمهوري تلویزیون

  تطبیقی بررسی -ایران

علیرضا حسینی 
  پاکدهی

ــه  دانــــشگاه عالمــ
 هرســـال، طباطبـــائی

 1382دکتري، 

  

درصدد شناخت نظـام حقـوقی     این رساله،   
 تلویزیونی ایران در پرتـو     –مطلوب رادیو   

 –هاي حقـوقی رادیـو      بررسی تطبیقی نظام  
فرانــسه، (ي منتخـب  کـشورها تلویزیـونی  

؛ چگـونگی   )انگلستان، هند، ترکیـه، ایـران     
ــو   ــام رادی ــان نظ ــه می ــونی –رابط  تلویزی

هـا    هاي آن  یگر نظام ورهاي مذکور با د   کش
و ) اقتصادي، اجتماعی، سیاسی و فرهنگی(

ترین عوامل مؤثر بر    همچنین شناسایی مهم  
 تلویزیونی ایران –تشدید فاصله نظام رادیو

این رساله، . از الگوي مطلوب برآمده است  
پیشنهادهایی را براي پویا شـدن مـدیریت        

  .ه است تلویزیون ایران ارائه داد–رادیو 
 شـهر   31نظرسنجی از مـردم       8

هــاي   شــبکهدربــارهکـشور  
  اي ماهواره

 ابراهیم فتحی و
  فردین علیخواه

مرکــــز تحقیقــــات 
، 1381صداوســـیما، 

1382        ،1383 ،
1384        ،1385 ،
1386 ،1387  

 هفاصـل تحقیقات این پژوهـشگران کـه در        
 به انجام رسـیده،     1387 تا   1381هاي    سال

  :این موضوعات متمرکز هستند بر
اي در   هاي مـاهواره   الگوي استفاده از شبکه   

بررسـی الگـوي اسـتفاده از شـبکه          ،ایران
تلویزیـــونی کـــشورهاي همـــسایه در   

پیامــدهاي اجتمــاعی  ،هــاي مــرزي اســتان
 اي در ایـران    هـاي مـاهواره    فرهنگی شبکه 

ــه ( ــواي برنام ــی محت ــا معرف ــن  ب ــاي ای ه
هــاي  شناسـی شـبکه   مخاطـب  ،)هـا  شـبکه 
هـاي    وضعیت شـبکه   ،اي در ایران   ماهواره
 ماهواره  ، و زبان در ایران    اي فارسی  ماهواره
  .آینده و حال گذشته، :در ایران

ـبکهکارکردهــاي   9 ي هــا شـ
ــونی  ي در ا مــاهوارهتلویزی

  جنگ نرم

فـــصلنامه رســـانه،    عبداهللا بیچرانلو
  1388، 78شماره 

شناسی   نوعی سنخهارائدر این مقاله، ضمن   
ــون ــاهواره  از تلویزی ــاي م ــارکرد  اي، ه ک

هـاي تلویزیـونی      احتمالی برخی از شـبکه    
ــاهواره ــا    م ــی ب ــرم فرهنگ ــل ن اي در تقاب

  .جمهوري اسالمی ایران تشریح شده است
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 هویـت  بـر  مـاهواره  تـأثیر   10

ایـران،   کردستان در فرهنگی
 دانـشجویان  موردي بررسی

 سنندج هاي دانشگاه کُرد

  

محمد  احمد
 اسد اله، پور

نقدي و بهزاد 
  نادر نژاد

هاي  شبکه از استفاده یر میزانتأثاین تحقیق،   1389
محتواهـاي   ویـژه   اي بـه    تلویزیونی ماهواره 

 فرهنگـی  هویـت  بـر  سـرگرمی،  و خبري
دانشجویان در استان کردستان ایـران     بومی

  .مطالعه کرده استرا 

یر ماهواره بر   تأثشناسی    آسیب  11
 فرهنگـی،   -هویت اجتماعی 

بررسی مـوردي دانـشجویان    
 آزاد اسـالمی شـهر      دانشگاه

  اراك

مصطفی 
محمدي، 

سلیمان فرهادي 
و فرهاد 
  حصاري

ــشگاه آزاد  دانــــ
  1390اسالمی، 

ــژوهش،   ــن پ ــأثای ــون  ت ــر تلویزی یر متغی
اي بـر هویـت مـذهبی، فرهنگـی،           ماهواره
 زبـانی دانـشجویان را از طریـق         و سیاسی

  .پیمایش بررسی کرده است

تحلیلــی بــر نحــوه خــوانش   12
اي   واره مـاه  شبکهجوانان از   

ــی وان ــریال: فارس ــاي  س ه
  پسند مردم

خواجه  هسمان
   احمديوند

دانــــشگاه تهــــران، 
 کارشناسـی   هنام  یانپا

  1390ارشد،

نامـه بـه خـوانش جمعـی از           در این پایـان   
 تفـسیرگرانی فعـال   عنوان  بهجوانان تهرانی   

ــریال ــاهواره   از س ــونی م ــاي تلویزی اي  ه
  .پرداخته شده است

انـی  تحلیل دریافت زنـان تهر    13
  هاي فارسی وان از سریال

دانــــشگاه تهــــران،   اصغر  علیهفاطم
 کارشناسـی   هنام  یانپا

  1390ارشد،

تفـسیر و برداشـت زنـان        نامه،  یان پا این در
 اســاس بــر ویکتوریــا ســریال از تهرانــی،

بـوم    یـست زهاي فرهنگی اجتمـاعی       زمینه
  .شده است یبررس ها آن

هـاي    خوانش مخاطبان سریال    14
: اي فارسی وان   شبکه ماهواره 

  مورد تماشاگري ویکتوریا

مونا کالنتري، و 
  ییمحمدرضا

مجله زن در فرهنـگ    
  1390،)2 (3و هنر،

ــه ایــن در  از  زن تهرانــی30 خــوانش مقال
ــریال ــا  س ــده ویکتوری ــر پربینن ــاس ب  اس

 مـصرف  ویـژه   به فعال، مخاطب هاي  نظریه
  .فرهنگی مطالعه شده است بین

15  
  
  
  
  
  
  
  

هـاي   سبک زندگی در سریال   
اي تحلیـل    تلویزیونی ماهواره 

ـناخت   هـاي    سـریال ینشانه ش
اي  شبکه تلویزیونی مـاهواره   

 ســی ام یفارســی وان و پــ(
  )فمیلی(

 حسینی علیرضا
 مریم پاکدهی و

  ی قلیار

 رســـانه، فـــصلنامه
ــاییز ،88 شـــماره  پـ

1391  

ــن ــه ای ــه مقال ــل ب ــناخت تحلی ــشانه ش  ی ن
 اي  ماهواره تلویزیونی شبکه دو هاي  سریال

 سـی  ام  ی پ و وان فارسی یعنی زبان  سیفار
 زنــدگی ســبک شــناخت باهــدف فمیلــی
 مـسئله . پرداختـه اسـت    ،شـده    داده نمایش
 کــه اســت ایــن حاضــر پــژوهش اصــلی

ــریال ــبکه هــاي س  تلویزیــونی هــاي ش
 زنـدگی  سبک از الگوهایی چه اي  ماهواره
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 هـاي   یافتـه  دهنـد؟   می ارائه مخاطبان به را  
 گیزنـد  سـبک  کـه  دهـد   می نشان تحقیق
 دو ایـن  هـاي   سـریال  درشده     داده نمایش
 رفتارهـاي  چون هایی  ویژگی داراي شبکه

ــط غیراخالقــی،  از خــارج نامــشروع رواب
 بـه  تمایـل  ازدواج، از پیش بارداري عرف،
... و زیـستی  ساده از دوري و مرفه زندگی
  .است

مصرف فرهنگی و استفاده از       16
ــریال ــه  س ــاي عام ــسند  ه پ
  اي ماهواره

 یان وگیو عبداهللا
  کریمی امید

 رســـانه، فـــصلنامه
ــاییز  ،88 شـــماره پـ

1391  

 بـه  نگارانـه   مـردم  رویکـردي  با تحقیق این
 جـوان  مخاطبان دریافت و مصرف تحلیل

پـسند     عامـه  هـاي   سـریال  از مریـوان  شهر
 جوانـان  از نفر 25 با پرداخته و  اي  ماهواره

گرفتـه     انجـام  عمقی هاي  مصاحبه مریوانی،
  .است

 شـهري   قـائم  مخاطبان نگرش  17
 تلویزیــونی هــاي شــبکه بــه

  يا ماهواره
  

مهرداد متانی، 
رمضان 

 و زاده حسن
اکبر  یعل

  فرهنگی

ــصلنام   مطالعــاتهف
» ارتباطـات  -فرهنگ

 بهار چهاردهم، سال
  53 شماره - 1392

در این مقاله بـه دالیـل گـرایش مـردم بـه             
ي بــا ا مـاهواره هــاي  یزیـون تلواسـتفاده از  

 شـهروندان  از نفـر  458پیمـایش در میـان   
 يا   مـاهواره  هاي  شبکه بیننده که يشهر  قائم

  .اند، پرداخته شده است بوده زبان فارسی
احـــساس همجـــواري بـــا   18

  اي هاي عامه ماهواره سریال
  

علی ربیعی 
جر پاك ها و

  کردکندي

هاي    پژوهش هفصلنام
  1393ارتباطی، بهار 

در این مقاله، نگارندگان به علـل جـذابیت         
ــریال ــبکه  س هــاي تلویزیــونی   هــاي ش
 1390 هدهـ هاي اوایل     زبان در سال    فارسی

  .اند براي مخاطبان ایرانی پرداخته

  
شـده یـا بـه تحلیـل محتـواي        شود اغلب مطالعات انجام    طور که مشاهده می     همان

هـاي تلویزیـونی     انـد یـا بـر تـأثیرات شـبکه           اي پرداختـه    هاي تلویزیونی مـاهواره     برنامه
شـان   اي رشته اغلب محققان به دلیل مطالعات میان. هستندمرکز اي بر مخاطبان مت   ماهواره

انـد بـه موضـوع آثـار اجتمـاعی، فرهنگـی و         تالش کرده، مطالعاتی نظري خود   هینزمیا  
 و دقـت در  تأمـل اي در جامعه ایران بپردازنـد امـا    هاي تلویزیونی ماهواره  سیاسی شبکه 
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شده در جدول پخـش،   ، زمان گنجاندهویژه، فرم   هاي این شبکه به    اي برنامه  ماهیت رسانه 
شـود، چراکـه ایـن     در اغلب مطالعات دیده نمی   .. رویکرد برنامه براي جذب مخاطب و     

اي رقیـب ماننـد سـیماي جمهـوري اسـالمی ایـران و         رسـانه هدغدغـ موضـوع، بیـشتر   
سازان آن است نه محققان علوم اجتماعی و موضـوع یادشـده، نقطـه تمـایز ایـن                   برنامه

همچنین در مطالعات پیشین، برخالف تحقیق پیش       . هاي پیشین است   پژوهشمطالعه با   
ــون  ــو  «رو، تلویزی ــن و ت ــوده و   »1م ــان ب ــه محقق ــر موردتوج ــار، کمت ــبکه هدرب  ش

عالوه بـر ایـن، محققـان در        . ، به دلیل عمر کوتاه آن، مطالعه نشده است        »فمیلی  اي  تري«
 جِـم  هشـبک هـاي     ه سـریال  هـاي تلویزیـونی ازجملـ       اغلب مطالعات پیشین، بـر سـریال      

  .اند هاي دیگر تمرکز نداشته اند و بر گونه پرداخته
  

  مبانی نظري تحقیق
 اي و رضامندي مخاطبان هاي ماهواره تلویزیون  

) قلمـرو  (حیطـه  یـک  در که ها  سازمان و ها  گروه افراد، از زیادي شمار به جامعه مفهوم
 فرهنگ، و ،شود می اطالق ند،برخوردار فرهنگ یک از و کنند می زندگی یکسان عمومی

 جامعه و شوند  می داده انتقال جامعه اعضاي به زمان طول در که زندگی از هایی  شیوهبه  
  .شود می تهگف دارند، می نگه را

  :کنند می ارائه را فرهنگ هاي انگاره هم به مربوط روش سه به جمعی هاي رسانه
 صـحبت  ه نحـو  و جامعـه  درقبـول      قابل رفتار معیارهاي به را مردم توجهها    آن . 1

 ارتباطـات  مجرمـان،  بـا  پلـیس  برخـورد  ه نحـو  نمایش مثالً   کنند؛  می جلبها     آن هدربار
 در ارتباطـات  انـواع  مخاطبـان،  کـه  شـود   می باعث مخالف جنس با ارتباط  و اجتماعی

 چیـزي  چه و است جذاب چیزي چه گویند  می مخاطبان به ها  رسانه. فراگیرند را جامعه
  )کنند می مشخص را ناهنجارها و هنجارها وينح به (زیباست
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 و دارد اهمیـت  جهـان  در کـسی  چـه  و چیزي چه گویند  می جمعی هاي  رسانه . 2
 دالیلـی  و) دانشمندان تا سینما ستارگان از (است مشهور کسی چه گویند  میها     آن چرا؟
  .کنند می ارائه موضوع این براي

 عـدم  یـا  ارتبـاط  و خـود  از ادراکـی  به افراد شوند  می باعث جمعی هاي  رسانه . 3
 آیـا  دارم؟ مناسـبی  ظاهر من آیا: بپرسند خود از مثال براي. برسند یکدیگر باارتباطشان  

 برخـوردارم  بیشتري سواد از ام؟  مذهبی کمتر یا ترم  مذهبی افراد، اغلب با مقایسه در من
 و خودمـان  اسـت  ممکـن . افتد  می اتفاق ناخودآگاه و سریع هیس مقا یک اغلب کمتر؟ یا

 کنـیم  مقایـسه  دیگـر  کـشورهاي  و هـا   فرهنـگ  از افـرادي  بـا  را خودمان زندگی سبک
)Turow, 2009: 25(.  

  کنند؟ می استفاده ها رسانه از چگونه ها، رسانه مخاطبان مثابه به مردم
 محتـواي  موافقـت  میـزان  به مردم نزد ها  رسانه اعتبار میزانکه   اند  دریافته محققان

 بـراي  هـا   رسـانه  محتـواي  از مخاطبان همچنین. دارد بستگیا  ه   آن هاي  باارزش ها  رسانه
 مواد از استفاده «اصطالحاً فرایند این به که کنند می استفاده روزمره میان فردي هاي بحث

 گفتـه  » مبادلـه  هـاي   سـکه  یـا  اجتمـاعی  رایـج ) پول (وجه عنوان  به اي  رسانه محتواي و
  )25: همان (.شود می

  ها در حوزه ارتباطـات اسـت،        یهنظرین  تر  مهمکی از    استفاده و رضامندي، ی    هنظری
. کنـد  یمـ  تبیـین   ها  رسانه به   ها  آن براي مخاطبان را از منظر نیازهاي        ها  رسانهکه کارکرد   

هـا پویـا و فعـال هـستند، و       فرض اصلی نظریه یادشده این است که مخاطبـان رسـانه          «
گیـري    اي تـصمیم    اي رسـانه  هـ   یامپها یا     ین قادرند در خصوص رویارویی با رسانه      بنابرا
ها چه رفتاري دارند  پردازد که مردم با رسانه    این رویکرد، بیشتر به این موضوع می      . کنند

  کنند؟ ها با مردم چه می  رسانهاین کهتا 
الزم به تأکید است که بیشتر الگوهاي استفاده و رضامندي، عنـصر فرسـتنده را از         

شـوند کـه بـر      الگوها نوعاً با عواملی آغاز مـی این. گذارند جمعی کنار می   فراگرد ارتباط 
این الگوهـا بـر نیـاز مخاطـب و          . گذارند  ها تأثیر می    انتخاب مخاطبان از محتواي رسانه    
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در ایـن الگوهـا   . کننـد   دهنده ارتباط اجتماعی او توجـه مـی         هاي اجتماعی و شکل     زمینه
  .شوند ها عناصر اصلی محسوب می نیازها و انگیزه
هـا مـشخص    هاي مخاطـب را در اسـتفاده از رسـانه    در واقع انگیزهبندي  این طبقه 

 نکته این اسـت   اما،. گیرد هاي ارتباط گران قرار می کند، یعنی درست در مقابل هدف      می
هاي ارتباط گران یکـسان و   ها باهدف ها و رسانه یامپیزه مخاطبان براي استفاده از    انگکه  

هـا و   گـزینش جنبـه   فـرد مخاطـب را بـه    هاي شخصی ممکن است       انگیزه. مشابه نیست 
بنابراین، انگیزه و نیاز مخاطب نقـش       . معناهایی وادارد که موردنظر فرستنده نبوده است      

ها روي میزان فعال بودن  نیاز مخاطبان در استفاده از رسانه. مؤثري در فرایند ارتباط دارد
  .گذارد  نیز تأثیر میها آن

 افـزوده اسـت و   نبر قدرت مخاطبان امروزی  اي کنونی     از سوي دیگر، تنوع رسانه    
 بر محتـوا، تعیـین   ها آندیگر از قدرت ارتباط گران که ناشی از تسلط و کنترل          عبارتی  به

بر . شکل و ماهیت پیام، زمان و چگونگی انتشار و در کل، انحصارشان بود کاسته است            
. گذارد ها تأثیر می یامپکننده رسانه در تنظیم محتواي  این اساس، سلیقه و انتخاب مصرف

شـناختی و   هـاي جامعـه   ها بر مبناي نیازها، انتظـارات، زمینـه   مخاطب فعال امروز رسانه   
 یـر م(کند  ها استفاده یا به عبارتی رسانه و پیام را انتخاب می      شناختی خود از رسانه     روان
هـاي   مخاطب فعال، مخاطبی است که با توجه به مجموعه ویژگی   ). 56: 1387ینی،  عابد

اي و مقاومـت در   فردي، اجتماعی و فرهنگی، قدرت معنا سـازي و درك متـون رسـانه       
موضـوع  «دیگـر فقـط     » مخاطبـان «: نویـسد   آین انگ می  . برابر معانی مرجح پیام را دارد     

 باشد، ها آننیستند که رشته مطالعاتی خاصی مدعی مالکیت » بیرونی«یا واقعیتی » مطالعه
عنوان یک استعاره گفتمانی تعریف کرد کـه   از هر چیز به را پیش و بیش ها  آنبلکه باید   
هـاي   هاي دائماً در حال تغییر و بسیار ناهمگون متعدد برساختن معنا و معارضه   از روش 

انگ، (کند  ها حکایت می معنایی در انواع و اقسام شرایط روزمره کاربرد و مصرف رسانه
  ).1389 به نقل از مهدي زاده، 1996
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کـه  ) خـشنودي (د استفاده مخاطبان بر مبناي نیاز و رضـامندي          در حقیقت رویکر  
، اند کردهید تأکجمله محققانی هستند که بر آن صحه گذاشته و  کاتز، بالمر و گورویچ از

   : گیرد یبرمعناصر ذیل را در 
گردد که به این معناست که بخش مهمی از استفاده            یممخاطب فعال محسوب     . 1

  .شود یم  معطوف به هدف فرضها رسانهاز 
ي ا رسانه مخاطب در امر مرتبط ساختن ارضاي نیاز و انتخاب  در فرایند ارتباط، . 2

 .ابتکار عمل زیادي دارد

: 1384سـورین و تانکـارد،   (کننـد   یم با دیگر منابع ارضاي نیاز رقابت  ها  رسانه . 3
424.( 

پـس از اشـاره بـه دو برداشـت          » ماهیت مخاطـب  «اي با عنوان      آین انگ در مقاله   
 -»بـازار «عنـوان   و مخاطـب بـه    » تـوده «عنـوان      مخاطب به  -ک از مفهوم مخاطب   کالسی

 اند چالشیرزمانی است که عالمان رشته ارتباطات با این دو مفهوم رایج در           د: نویسد  می
در ایــن . انـداز بـدیلی را عرضــه کننـد    اي چــشم کوشـند بــراي مخاطبـان رسـانه    و مـی 
مثابه فعالیتی اجتماعی و فرهنگی  اي به انهاندازهاي نوین، مطالعه درباره مصرف رس     چشم

یله محققان قائل به نظریه     وس  بهها براي نیل به این مقصود         نخستین تالش . شود  می یدتأک
هـا   نقطه عزیمت این پژوهشگران این بود که رسانه. استفاده و رضامندي صورت گرفت   

هـاي معینـی را     خواسـت ها، نیازهـا و  دارند، یعنی استفاده از رسانه» کارکرد«براي مردم  
گروه دیگري از پژوهشگران که به فعالیت مخاطبان توجه دارند، کسانی  . کند  برآورده می 

سـروکار ایـن    . پردازنـد   هـا مـی     محصوالت رسـانه  » دریافت«هستند که به بررسی نحوه      
ها را تفـسیر و معنـادار      هایی است که برحسب آن، مردم متن رسانه         پژوهشگران با شیوه  

اي   در حوزه دانشگاهی پژوهش دربـاره مخاطـب، رونـد تـازه           این که  سرانجام   .کنند  می
: شود؛ این روند عبـارت از رشـد آگـاهی نـسبت بـه یـک ضـرورت اسـت           مشاهده می 

جـاي  » بافت زندگی روزمـره «هاي جمعی چگونه در       ضرورت درك این نکته که رسانه     
  ).1389؛ به نقل از مهدي زاده، 214:1995انگ، (گیرند  می
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هـاي    حقیقت، آنچه باعث گـرایش روزافـزون مخاطبـان ایرانـی بـه تلویزیـون         در
هـا بـراي     به گذران اوقات فراغت اسـت و ایـن شـبکه   ها آناي شده است، نیاز      ماهواره
سرگرمی را دارد کـه      بخشی، لذت و    کارکردهاي گوناگونی همچون آرامش    «ها  آناغلب  

  .)Turow, 2009: 25(» درو ها به شمار می ین کارکردهاي رسانهتر مهماز 
  

  تلویزیون و اقتصاد توجه
ي اطالعات و ها يفناور بر این اعتقادند که در عصر تحوالت شتابان نظران صاحب

 هرسـان سـادگی گذشـته نیـست و           به ها  رسانهارتباطات، جذب توجه مخاطبان از طریق       
 گذشـته    از شیبشود، باید    تري روبرو می   تلویزیون که هرروز با رقباي جدیدتر و جدي       

دنیـاي نـو، دنیـاي چندصـدایی        «ها و مبانی اقتصاد توجه، اهتمام داشته باشد؛          به فرمول 
. انـد  شـده  پر از امواج گونـاگون     ها  خانه. از دنیاي بسته و انحصاري به دور است       . است

 مستغرق در ها انسانگردد و  یمتر توزیع  یعوسشود؛ به نحوي  اطالعات هرروز بیشتر می
پس . ظرفیت مغز آدمیان محدود استدر مقابل توانایی و . اند اطالعاتي و ا رسانهدنیاي 

اطالعات تولیدشده و موجود در محیط باید با گـذر از فیلترهـاي لگـاریتمی و در یـک          
یجه، تنها تولید وسیع  نت در. رقابت شدید، به صور مختلف به ذهن راه یابد و درك شود           

، مـدنظر و هـدف   هـا  انـسان توجـه   ه جلـب و توزیع درست اطالعات کافی نیست؛ بلکـ  
 هـا  تـالش  تمـام   ،اگر مخاطب توجه نکند یا توجهی سطحی نشان دهد        . ارتباطات است 
ي در دنیاي ارتباطات با نام اقتصاد توجه پدید آمده        ا  شاخهاز همین رو،    . بربادرفته است 

متناهی توان از طریق آن دودنیاي       یمها و فنونی است که        یوهشاست که در آن سخن از       
هاي رسوخ به دنیاي ذهن    ذهن آدمیان و نامتناهی اطالعات را تحلیل کرد و سپس شیوه          

  ).96: 1389فرهنگی و دیگران، (را فراهم کرد 



 
 
 
 
 
 
 

  1395 تابستان، 6شماره سال دوم، هاي نوین،  مطالعات رسانهفصلنامه      74

 

 فیسک و معنا سازي تلویزیون  
 میـالدي معــتقد بــود کـه تــمام     1960 و 1950مارشال مک لوهان در دو دهـه    

مثابـه گـوش و     وقتـی رادیـو بـه     . ر هستند یق چشم بش  مصادي جمعی در واقع،     ها  رسانه
اي براي استفاده چـشم   یلهوس شد، تلویزیون نیز استفادهعنوان چشم،  روزنامه یا کتاب به  

رسـانی بـه سیـستم عـصبی انـسان           و گوش در نظر گرفته شد که موجب تقویت اطالع         
 گونـه کـه جـان فیـسک تـصریح       را آن   امـا تلویزیـون،   ). 16: 1384  مک کوئین، (شد    یم
. کننـده معـانی دانـست    ویژه تولیدکننـده و توزیـع    به توان یک عامل فرهنگی،   یمکند،    یم

کنـد   یمـ کند که مشحون از معانی بالقوه هستند و تالش         یمیی ایجاد   ها  برنامهتلویزیون،  
سوي معانی مرجح خاصی سـوق دهـد کـه نتیجـه      این معنادار بودن را کنترل و آن را به 

این قـدرت تأثیرگـذاري رسـانه تلویزیـون در     ). Fisk, 1999: 4 (ایدئولوژي غالب باشد 
 برخوردار ها آنهاي خاصی است که این رسانه از  یژگیو ناشی از ،ایجاد و توزیع معانی

 توسعه شبکه اینترنت در کشورهاي مختلف و تشدید رونـد همگرایـی   با وجود است و   
  .بدیل است یبي ا رسانه، همچنان تلویزیون، ها رسانه

کرد فیسک به تلویزیون، در این تحقیق بـه ایـن جهـت موضـوعیت دارد کـه              روی
کـه در بافـت ارتبـاطی،     اي هنگـامی  هاي تلویزیونی مـاهواره    هاي شبکه  بسیاري از برنامه  

شود  اجتماعی، فرهنگی و سیاسی و حتی اقتصادي ایران براي مخاطب ایرانی پخش می            
هـا و   گیـرد، تـداعی   یـران قـرار مـی    طبقـه متوسـط جدیـد ا   هزمرویژه مخاطبی که در       به

هاي یادشده با توجه  شبکهکه رو، باید بررسی کرد      ازاین. هاي خاص خود را دارد     داللت
هـا چگونـه    به شناخت و تحلیلی که از جامعه ایران دارند، در گزینش و چیـنش برنامـه      

ذب کنند؟ براي مثال، چه میزان بر مخاطب زن متمرکز هستند و چگونه براي ج عمل می
توان  هاي ویژه براي مخاطب زن مانند زمزمه را می  یس شبکه تأسکنند؟ مثالً    او تالش می  

ها بر موضوع عشق یا خیانت، با تمرکز بر  در این راستا ارزیابی کرد؟ یا تمرکز این شبکه
  گیرد؟ چه قشري از مخاطبان صورت می
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  روش تحقیق
 هاي کمی و بدون فرضـیه انجـام   این تحقیق با رویکردي اکتشافی و بدون اتکا به روش     

  .شده است 
  و ترکیبـی 2 کیفـی، 1 اصلی کمـی، هگونتوان به سه  یمرویکرد کلی به پژوهش را  

 رویکرد کیفی بیشتر ماهیتی ذهنی و تحلیلی دارد و ).Creswell, 2003: 18(تقسیم کرد 
. ی استي انسانی و اجتماعها کنشمنظور فهم  شامل بررسی و انعکاس ادراکات افراد به    

 به دنبال تبیین شـیوه سـاخت جهـان          ها  آني کیفی این است که      ها  روشنقطه مشترك   «
به ) دهد یم رخ ها آنکنند یا چه رویدادهایی براي       یمـمردم چـه   (واقعیت توسط مـردم    

هـایی دانـسته    یوهشـ تعـامالت و اسـناد،   . دار و دربردارنده بینشی غنی هستند  یمعنبیانی  
هاي اجتماعی را تـشکیل    یا تعارض با یکدیگر، فرایندها و ساختشوند که در تالزم   یم
  ).Rapely, 2007: x(» .دهند یم

ي در مدت اجـراي  ا ماهوارهي تلویزیونی ها شبکه پیوسته همشاهددر این تحقیق با   
، توصیفی از وضع موجود     ها  آن، ضبط و تحلیل محتواي کیفی       )حدود یک سال  (تحقیق  

. شـده اسـت   ، ارائـه اند کرده که در قبال مخاطبان خود اتخاذ      ها و رویکردهایی    این شبکه 
محـور   ي سرگرمیا ماهوارهي تلویزیونی ها شبکه است با بررسی رویکردهاي شدهتالش  

ها، تعامل مجریـان بـا       ها، آنونس  تحلیل کنداکتور، موسیقی، وله   (و تحلیل محتواي کیفی     
 هشـبک  3هـاي   ، تحلیلی از برنامـه )...هاي ترکیبی، و     مخاطبان، موضوع و محتواي برنامه    

 صورت )جِمو  فمیلی، اي ي، تر1من و تو (محور    سرگرمی هینندپرباي   تلویزیونی ماهواره 
 است کـه  گرفته تحقیق صورت سؤالدر واقع، تحلیل محتواي کیفی در پاسخ به       . بگیرد
ذب هـایی بـراي جـ      زبان از چـه روش      ي فارسی ا  ماهوارههاي تلویزیونی    ترین شبکه  مهم

  گیرند؟ مخاطب بهره می

                                                
1. Qualitative 
2. Quantitative 
3. Mixed 
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 اجـراي  هدوراي که در   تلویزیونی ماهوارههشبکهاي سه     رو، برنامه   در مطالعه پیش  
هـاي گونـاگون     شـیوه هدربـار اند، مطالعـه و   ها بوده ترین شبکه این مطالعه، از پرمخاطب 

بـه  با نگاهی .  شدتأمل ها آنهاي  ها یا دالیل اقبال به برنامه      جذب مخاطب در این شبکه    
شـده از    هـاي پخـش   ها بـه برنامـه   هاي رسانه  شده، مطالب و واکنش     هاي انجام  پیمایش

اي و بسیاري شواهد دیگر ازجمله گفتگوهاي کاربران در فـضاي             هاي ماهواره   تلویزیون
، »1من و تو «، »سی فارسی بی بی«،  »زمزمه«،  »فارسی وان  «هشبک 7توان گفت    مجازي می 

اي  هـاي مـاهواره    تـرین شـبکه     ، پربیننده »تري اي فمیلی  «و  » جِم«،  »ام سی فمیلی    یپ«
شده در خصوص  اند و به جهت گستردگی مطالعات انجام       اخیر بوده  هدهزبان در     فارسی

هـا کنـار گذاشـته     ، این شبکه»زمزمه« مشابه آن،   هشبکسی فارسی و فارسی وان و         بی  بی
» جِم کالسیک«و » 1من و تو  «،  »یام سی فمیل    یپ «هشبکدر آغاز این مطالعه، سه      . شدند

 کـه بـه جِـم    – جم کالسیک هشبکتدریج براي محققان روشن شد که  رصد شدند، و به 
ـ  هشـبک هاي درام ترك، همچنان پرمخاطب است اما   با پخش سریال -تغییر نام داد   ام  یپ

.  اسـت  شـده   خـارج هـاي دیگـر       تدریج از گردونه رقابت جدي بـا شـبکه          سی فمیلی به  
هاي  که با پخش یک سریال به جمع شبکه» تري اي فمیلی  «یس  تأس تازه   هشبک رو،  ازاین

ـ  اجراي تحقیق راه یافت، جـایگزین  هدورپرمخاطب در   . ام سـی فمیلـی شـبکه شـد     یپ
وخیـز زیـادي در جـذب مخاطـب      هرچند این شبکه نیز در طول اجراي تحقیـق، افـت        

  .داشت
یـري  گ  نمونه  حلیل کیفی،  تحقیق، الزم به توضیح است که در ت        هدر خصوص نمون  

تواند اطالعات مفیدي     ینمیري تصادفی   گ  نمونهنیازمند فرمول معتبر آماري نیست، حتی       
 چراکه هدف تحلیل کیفی، بررسی و تحلیل موضوعات یا       را در اختیار محقق قرار دهد،     

رو، در ایــن تحقیــق، از روش  ازایــن). 155: 1383، مهــدي زاده(مــوارد جزئــی اســت 

                                                
1. PMC Family 
2. GEM 
3. AAA Family 
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  سـفیري، (» نامنـد  یمـ گیـري قـضاوتی نیـز      که گاهی آن را نمونه    «،  ي هدفمند یرگ  نمونه
 تلویزیـونی  هبرنامـ  ساعت  1200در این مطالعه، بیش از      . استفاده شده است  ) 59: 1387
ها  هاي این شبکه    ساعت از برنامه   200هاي تلویزیونی منتخب رصد شده و حدود         شبکه

  .اند شده  یل تحلعنوان متن به
 و شده انتخابوضیح است که در این مطالعه، نخست، سه شبکه موردنظر الزم به ت

ها که از بیننـده بیـشتري برخـوردار بودنـد، بـراي           هایی از این شبکه     در گام دوم، برنامه   
 نداشـتند،  هـا  آنهاي دیگر که مخاطبان توجه خاصـی بـه    تحلیل برگزیده شدند و برنامه 

هاي جذب مخاطب بوده اسـت،   حقیق بر شیوهازآنجاکه تمرکز این ت. کنار گذاشته شدند  
ها که موردتوجه جـدي مخاطبـان قـرار گرفتنـد و در فـضاي       بنابراین آن دسته از برنامه 

. انـد  اند، تحلیل و بررسـی شـده   ها نظر و بازخورد ارائه کرده مجازي نیز حول این برنامه 
انند سکانس یا تر م واحد تحلیل در این پژوهش، برنامه بوده است نه واحدهایی کوچک      

هاي جـذابیت بخـش و      ها از منظر ویژگی     که هدف پژوهش، تحلیل برنامه     چرا... نما و   
سازي در هر برنامه براي جذب مخاطب بوده اسـت، نـه تحلیـل     هاي خاص برنامه   شیوه

مثابه کلیتی واحـد کـه درمجمـوع بـا      رو، به هر برنامه به      ازاین. بالغی یا زبانی هر برنامه    
 به دنبال برقراري ارتباطی گیرا - ازجمله محتواي آن-هایی خاص ویژگیبرخورداري از   

  . مخاطب در پاي برنامه است، توجه شده استهدارند نگهو 
   : ازعبارتندشده،   هاي تحلیل برنامه
طـور    بـه  1 تـو  و مـن   تلویزیـونی  هشـبک : 1 مـن و تـو       هشـبک هاي منتخب     برنامه

پخـش   رسی یا در مواردي با زیرنویس فارسی      هاي خود را به زبان فا       روزي برنامه   شبانه
   :اسـت  شـرح  بـه ایـن    مـذکور  هشـبک شـده     هاي تحلیل    برنامه نیتر  مهم فهرست. کند  می
  من-5نه؟  چراکه -4شام   بفرمایید-3 !نره یادت  شعر-2گوگوش  موسیقی  آکادمی-1
ینما سـ  سـینما،  -9 آنجل  کریس -8جواب   -7 2تاك  سالی -6) تو پالس  من و  ( +تو و

                                                
1. Purposive Sampling 
2. Sali Talk 
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   آفـساید   -14 نـیم    هشـبک  -13کپـی     دکتـر  -12 1هیتـز  گریتـست -11سـینما    تاره -10
   )2اکــسپریمنتال  (تجربــی   رویــدادهاي -17شــو   تــک  -16مونــدیال   وتبــال  -15
  هاي مستند واقعیت  مجموعه-18

 امریکنـز گـات تلنـت    - 2اخبـار هنرمنـدان   -1:  جِـم هشـبک هاي منتخـب    برنامه
  )استعداد آمریکایی(

 همنطقـ  -3 4اخبـار داغ  -2هـا    ینماش -1: تِري اِي فَمیلی   هشبکهاي منتخب    برنامه
 ).اکشن(یجان ه

   
  ها یافته
هـاي متعـددي بـراي جـذب مخاطـب بهـره        هاي تلویزیونی مطالعه شده، از شیوه      شبکه

  .اند ها تبیین شده هاي جذب مخاطب در این شبکه ین شیوهتر مهمگیرند که در ادامه  می
 تمرکز بر سرگرمی .1

سازي مخاطبان متمرکز هستند  اي بر سرگرم هاي ماهواره هاي تلویزیون اغلب برنامه
از طرف .  تلویزیون همخوانی بیشتري داردهرسانمشی با ذات  رسد این خط  و به نظر می   

دیگر، این موضوع با روانشناسی اجتماعی جامعه ایران نیز تناسـب زیـادي دارد؛ بـراي                
اي    که شامل تلویزیون مـاهواره     -زیون به معناي عام کلمه    بسیاري از مردم، تماشاي تلوی    

 هـا  آن زنـدگی  هروزمـر  هبرنامـ مثابه یک تفریح یـا سـرگرمی جـدي در             به -شود  نیز می 
 هـا  آنشود و اگر تلویزیون داخلی نتواند به این نیاز، پاسخ مطلوب بدهـد،         محسوب می 

ـ   اي مـی    هـاي مـاهواره     سرعت سراغ تلویزیون    بهو  راحتی    به هـاي   رو شـبکه    ازایـن . درون
هاي گوناگونی در ژانرهاي مختلف اعم از سریال، تلویزیون         اي برنامه   تلویزیونی ماهواره 

                                                
1. greatest hits 
2. Experimental 
3. Celebrity news 
4. Wire News 
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کننده برخوردار    را که از محتوایی سرگرم    ... واقعیت، تاك شو، مستند، ویدئو موسیقی و        
  .کنند است براي مخاطبان خود پخش می

  
  ساختاري هاي گیري از زیبایی بهره .2

شناختی و هنري یک برنامه تلویزیونی شامل نـور،       هاي زیبایی   ها و قابلیت    ویژگی
زوایـاي گونـاگون    و  رنگ، دکور، بافت، لباس مجریان یا گزارشگران، موسـیقی برنامـه            

از اهمیت زیادي برخوردارند و مخاطبان بـه ایـن          ... دوربین در هنگام تصویربرداري و      
هـاي    شـده از شـبکه      هاي تلویزیـونی پخـش      برخی از برنامه  . دهند  ها اهمیت می    موضوع
هـا   هـایی ماننـد امـریکن ایـدل کـه دوبلـه و از ایـن شـبکه         ویـژه برنامـه   اي، بـه    ماهواره
  .اند توجه مخاطبان برخوردار بوده اند، از قابلیت جلب شده پخش

  
 تعامل دوسویه با مخاطبان .3

ویژه از  مجازي، بههاي فضاي  گیري فعال از قابلیت اي با بهره هاي ماهواره تلویزیون
انـد   انـد، تـالش کـرده     قرار داده  ها  آنهاي اجتماعی مجازي در اختیار        امکاناتی که شبکه  

 در حد – ها آني نظرها اعمالهاي خود و   برنامههدربارهاي بینندگان    ضمن رصد دیدگاه  
هایی که این  برخی از شیوه.  وارد تعامل جدي و پویا با مخاطبان بشوند  -مقدورات خود 

  : ازعبارتنداند،  ها براي هدف مذکور به کار گرفته بکهش
  بوك و توئیتر  فیس اجتماعیهشبکصفحه در ایجاد. 

 هاي  ها و ماجراهاي سریال ها در فضاي وب در مورد شخصیت انواع نظرخواهی
  .شده پخش
  ها بر روي نت  آنالین برنامههنسخقرار دادن. 

 خبرنگاران-همکاري با شهروند . 
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 ها ضور پررنگ زنان در برنامهتمرکز بر ح .4

عنوان مجري و کارشناس، نقش محوري و اساسی  ها، زنان به  در بسیاري از برنامه
کنند و این موضوع مبتنی بـر ایـن نگـاه اسـت کـه بخـش زیـادي از مخاطبـان                       ایفا می 

  .دهند اي را زنان تشکیل می هاي ماهواره تلویزیون
 
 هاي مخاطبانتمرکز بر حل مسائل و پاسخگویی به نیاز .5

اي بـر کـارکرد رفـع نیازهـاي روز       هـاي مـاهواره     ي تلویزیون ها  برنامه بسیاري از   
ویژه جوانان متمرکز هستند چراکه این دسته از مخاطبـان پیوسـته بـه دنبـال            مخاطبان به 

هاي نوین تکنولوژي هستند و رفع این نیازها از سـوي هـر               دریافت اطالعات در حوزه   
  . را داردها آنتوجه  ابلیت جلباي صورت گیرد، ق شبکه

  
 پسند تمرکز بر تولیدات هنري عامه .6

 شود ازجمله؛ یم  اجرا این راهبرد جذب مخاطب به طرق گوناگونی

 هاي سینمایی ارائه اطالعات و اخبار آخرین فیلم 

 اي رایانه هاي بازي ارائه اطالعات و اخبار آخرین  
 تمرکز بر مشاهیر سینمایی 

 مشاهیر سینماییتمرکز بر فرهنگ مصرف   
  سینمایی-هاي هنري  و آیینها جشنوارهتمرکز بر  

  
  مناسب) ریزي پخش برنامه(مدیریت کنداکتور  .7

دهـد،   اي نشان مـی  تر ماهواره هاي پرمخاطب هاي شبکه تحلیل جدول پخش برنامه  
اي ارتباطـات تلویزیـونی    هایی که وارد فضاي حرفه ها، همچون همه تلویزیون   این شبکه 

سـاعات پرمخاطـب تلویزیـون      هاي خود را در      ترین برنامه  ین و جذاب  تر  مهم،  شوند می
 20 و گاه ساعت     19ساعت   تناسب فصول در ایران، از      یعنی ساعات آغازین شب که به     
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اي بـسیار مهـم     هـاي مـاهواره    این ساعات براي متـصدیان تلویزیـون      .  متغیر است  23تا  
  .اند ریزي کرده مهطور دقیق براي آن برنا اند و همواره به بوده

 

 ي و پیشنهادهاریگ جهینت

، از هـا   آناي و تماشاي     هاي تلویزیونی ماهواره   طور طبیعی، افزایش دسترسی به شبکه       به
هـاي مختلـف سـیماي جمهـوري         به شـبکه  » توجه«تر،   میزان تماشا یا به اصطالح دقیق     

هـایی همچـون    اسالمی ایران کاسته است و این موضوع، باعث شد که تدابیر و سیاست   
الزم به توجـه اسـت در   . هاي تلویزیونی دیجیتال در دستور کار قرار گیرد  تأسیس شبکه 

هـاي   ، موضوعی بسیار اساسی است و اکنون رسـانه »توجه«اي، میزان  بحث از هر رسانه 
بنـابراین در فـضاي رقابـت    . با یکدیگر هستند» اقتصاد توجه «همبارزگوناگون جهان در   

که به دالیـل مختلـف، بخـشی از مخاطبـان از              اي، هنگامی   نی ماهواره ي تلویزیو ها  شبکه
ي تلویزیـونی  هـا  شـبکه سـوي     بـه  هـا   آن  توجه شوند و   ي داخـلی روگردان می   ها  شـبکه

تنهـا تلویزیـون کـشورمان در مقابـل رقیـب دچـار چـالش         شود، نه ي جلب می ا  ماهواره
اي غیر ایرانی  یدات رسانهشود، بلکه حتی ممکن است براثر مصرف میان فرهنگی تول  یم

مانند تولیـدات تلویزیـونی ترکیـه، منـافع تولیدکننـدگان ایرانـی نیـز در ایـن رقابـت و               
رویارویی، به خطر افتد چراکه ذائقه مخاطبان ایرانی به سمت مصرف کاالهاي خـارجی    

  .شود یمسوق داده 
 هاي گونـاگون دیـداري فعـال در کـشور همچـون سـیماي              رسد رسانه   به نظر می  

کـه در   ..  نمـایش خـانگی، سـینماي ایـران و         هشـبک جمهوري اسالمی ایران، تولیـدات      
ریـزي و   اي روبرو هستند با برنامه   هاي ماهواره   وضعیت کنونی با رقابت جدي تلویزیون     

د یا ند در این رقابت، سهم خود را تقویت کننتوان سرعت می گذاري مناسب به   خط مشی 
ی پیـشنهادها در ایـن       برخـ  در ادامـه  . دناي بکاه   وارههاي ماه   از سهم مخاطبان تلویزیون   

  اند؛ شده زمینه مطرح
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  هاي تلویزیون مدیریت هماهنگ کنداکتور شبکه .1
                   هـاي   با توجـه بـه توضـیحی کـه در خـصوص مـدیریت کنـداکتور در شـبکه

ترین پیشنهاد به سـیماي جمهـوري اسـالمی       اي صورت گرفت، ساده    تلویزیونی ماهواره 
ریزي براي این ساعات پربیننده،  وغم خود را در برنامه  همهعمدباید ایران، این است که  

هـایی در ژانرهـاي      الزم است برنامه  . قرار دهد و بتواند سالیق گوناگون را پوشش دهد        
مختلف تلویزیونی که بتواند سالیق گوناگون را پوشـش دهـد تـا مخاطـب نیـازي بـه                   

ـ تولیـد نمای  را   اي احـساس نکنـد،     هاي مـاهواره   مراجعه به تلویزیون   هـاي   تلویزیـون . دن
  .اند اي اگر بینندگان این ساعات را از دست بدهند، عمالً در این رقابت باخته ماهواره
       ویـژه سـاعات عـصر بـراي      در کنار ساعات یادشده، روزهاي پایـانی هفتـه بـه

 ها آنهاي مفرح  شوند و پخش برنامه اي محسوب می   اي، ساعات ویژه   هاي ماهواره  شبکه
علت این موضوع را باید تعطیل بودن این دو روز در           . گیرد این ساعات، صورت می   در  

ایران و تماشاي سنتی فیلم سینمایی از گذشته در عصرهاي جمعه در ایران دانست کـه                
هـا در ایـن    از طرفی، بـسیاري از خـانواده  . عنوان یکی از تفریحات مردم جاافتاده بود        به

اند که تماشاي تلویزیون     برند و به نحوي گرد هم آمده       ساعات در دیدوبازدید به سر می     
رود و از طرفی باعث افزایش مخاطبان   به شمار می  ها  آندر این میان، یکی از تفریحات       

 .شود ها می این شبکه

    برخی مخاطبان ممکن است در طول هفتـه بـه دلیـل خـستگی             این که به دلیل 
ها را دنبال کنند، در روزهـاي پایـانی          امهناشی از کار و فعالیت روزانه نتوانند برخی برن        

نوعی این مخاطبان نیز امکان دیـدن         شود به  ها باعث می   ین این برنامه  تر  مهمهفته، تکرار   
 .کنند را پیدا ها آن

 
  فیلمنیتأمهاي  مدیریت اثربخش شبکه .2

 آي فیلم تا حد زیادي در جلـب   هشبکیس  تأس سیماي جمهوري اسالمی ایران با      
هـاي مختلـف فـیلم ماننـد      یس شـبکه تأس شبکه موفق بود، اما افراط در     مخاطب به این  
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دامن زد و مخاطب اکنون     ) در پخش برنامه  (نوعی ولخرجی     تدریج به   نمایش و تماشا به   
ی زدگـ   دل زیاد باعـث     هعرضها ندارد و      احساس نیاز چندانی به دیدن بسیاري از برنامه       

توانـد در ایـن زمینـه،          آرشیوي، می  هاي  که مدیریت مناسب پخش برنامه      درصورتی. شد
، همان آسیبی را بـه همـراه   تأمینیهاي تلویزیونی    در واقع، تعدد شبکه   .  باشد مؤثربسیار  

 بـر کمیـت    این که هاي تلویزیونی در گذشته داشت یعنی به دلیل           داشت که تعدد شبکه   
 هـر  هـا شـده اسـت کـه در      شـبکه هیاولید زیادي شده بود گاه پر کردن آنتن، هدف      تأک

اي به روي آنتن فرستاده شـود و همـین معـضل، در بـسیاري اوقـات بـه                  ساعتی برنامه 
زده است چراکـه لزومـاً در کمیـت بـاال، کیفیـت          سیماي جمهوري اسالمی ایران آسیب    

 تلویزیـون، تنهـا تعـداد       هیننـد پربکه در سـاعات       درصورتی. ها رعایت نشده است     برنامه
اال که مخاطبان پرشماري را پاي تلویزیون بنـشاند،          پرمخاطب و باکیفیت ب    هبرناماندکی  

 مطلوبیت بیشتري براي سیماي جمهـوري اسـالمی ایـران ایجـاد             زیراپخش شود،   باید  
هاي مختلف پخش شوند، اما مخاطبـان     هاي متعدد از شبکه      برنامه این که خواهد کرد تا    

یـز ایـن اتفـاق     هاي تأمینی سـیما ن      در خصوص شبکه  . شماري پاي تلویزیون بنشینند     کم
هاي گذشته  هاي ضعیف سال  در برخی ساعات، صرفاً برخی سریال ها  آنافتاده است که    

هاي تأمینی کمتـر   که اگر تعداد شبکه کنند، درحالی را پخش و به پر شدن آنتن بسنده می   
بود، امکان گزیده پخش کردن بـسیار بیـشتر بـود و مخاطـب بیـشتري پـاي تلویزیـون               

  .نشست می
 
  هاي مربوط به موسیقی در سیاستبازنگري  .3

مثابه یک رسانه مطرح است، نـه صـرف یـک     باید توجه داشت موسیقی، امروز به     
هـاي فرهنگـی، سیاسـی و       یامپترین    يجدترین و     یقعم. کننده  ي سرگرم ا  رسانهمحصول  

عدم توجه بـه    . شود  یماجتماعی از طریق موسیقی به مخاطبانی در سراسر جهان منتقل           
و غفلت از کارکردهـا   اي در جهان و ایران  متناسب با فضاي نوین رسانه گذاري  سیاست

ین رسانه در میان مخاطبان ایرانـی  تر پراقبالویژه در زمانی که این رسانه به      و آثار آن، به   
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رو، بایـد   ازایـن . کنـد  هاي فرهنگی اجتماعی زیادي را ایجاد مـی         ینههزشده است،     تبدیل
هاي ابتدایی و اولیه    یط کنونی، فراتر از بسیاري از بحث      اي در شرا    گذاري رسانه   سیاست

 موسیقی حرکت کند و براي نجات موسـیقی کـشور و نیـز مخاطبـان از اوضـاع              هدربار
هـاي تلویزیـونی     برخـی از شـبکه    . یـشی شـود   اند  چارهآشفته کنونی در فضاي موسیقی      

. انـد   تمرکزشـده اي با شناخت از اهمیت موسیقی، بر آرزوهاي برخی مخاطبان م            ماهواره
کنند توانایی خواننـدگی   هاي موسیقی کسانی که احساس می     دعوت براي دریافت کلیپ   
، هـا  آن فارسی وان تا از میان    هشبکهایشان در اینترنت براي      دارند براي بارگذاري کلیپ   

این موضوع براي افرادي . هایی براي پخش انتخاب شوند، یکی از این موارد است کلیپ
تـرین   شهرت در دنیاي موسیقی هستند و فرصـت زیـادي ندارنـد، از سـاده      که به دنبال    

پدیده چهره کردن افرادي که استعداد موسیقی یا رقص دارنـد           . رود مسیرها به شمار می   
وتـو بـا آکـادمی      مـن هشـبک جملـه گوگـوش در     شود؛ از  هاي زیادي دنبال می    در شبکه 

اي در خـصوص رقـص     برنامهگوگوش چنین جریانی راه انداخته است و خردادیان هم  
ویـژه   هـا بـه    حضور شمار زیادي از جوانان ایرانی در این برنامـه         . ی وي ت انیپ هشبکدر  

اما در این مورد، منظور این نیست کـه  ؛  دارد تأسف رقص خردادیان، جاي      مبتذل هبرنام
اي دنبال شود، بلکه منظور ایـن اسـت کـه اکنـون              هاي ماهواره  سیاستی مشابه تلویزیون  

ـ یزمگذاري تلویزیـونی در خـصوص موسـیقی،       استسی  مهیـایی را بـراي دور کـردن    هن
اگر براي تغییر . بسیاري از مخاطبان از سیماي جمهوري اسالمی ایران فراهم کرده است   

ین تر مهمتدریج موسیقی به  نان، تالشی جدي صورت نگیرد، بهزجمله   مخاطبان ازهذائق
ي در برابر سیماي جمهوري اسالمی ایـران تبـدیل          ا  هاي ماهواره   مزیت رقابتی تلویزیون  

  .شود می
  
  تلویزیونی آواهشبک سیتأس .4

یس رادیو آوا نشان داد که به چه میزان در کشور، عطش            تأس هتجربطور که      همان
 بوده مؤثریس رادیو آوا تا حدي زیادي در رفع این نیاز تأسموسیقی سالم وجود دارد و      
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منـد بـه    تواند بـه جلـب بـسیاري از مخاطبـان عالقـه      می تلویزیونی آوا نیز   هشبکاست،  
هاي این شبکه باید مشخصات خاصی داشته باشـند           تردید برنامه   بی.  باشد مؤثرموسیقی  

اي را داشته باشند ازجمله توجـه بـه سـالیق            هاي ماهواره   که قابلیت رقابت با تلویزیون    
  .گوناگون موسیقیایی

 
 صداوسیماي به مخاطبان در ا رسانهآموزش سواد  .5

هاي   هاي دیداري اگر حقیقتاً بخواهند در رقابت با شبکه          صداوسیما و دیگر رسانه   
هاي گونـاگونی    راهبردها و شیوه   ههمتلویزیونی، مخاطبان خود را حفظ کنند، عالوه بر         

هـا   جانب دریافت مخاطـب از رسـانه   گیرند، باید به که براي جذب مخاطب در پیش می  
توانند با برخـورداري از   مخاطبان را فعال در نظر بگیرند که مید و نهم توجه داشته باش   

. اي سخیف را از محصوالت مفید و ارزشمند، تمییز دهند اي، تولیدات رسانه سواد رسانه
شرط الزم این موضوع این است که باور داشته باشیم و به این واقعیت اذعان کنیم کـه                

 شهرهایی ماننـد تهـران، کـرج، اصـفهان،     ویژه در  به–شمار زیادي از مردم در کشورمان  
اي دسترسی گسترده دارنـد و ایـن موضـوع را         هاي ماهواره    به تلویزیون  -مشهد و تبریز  

ي یا اجتماعی مطرح نکنیم که امکان سخن گفـتن دربـاره آن     ا  رسانهعنوان یک تابوي      به
سازي مخاطبان  توانمند. بینانه به سراغ مخاطبان رفت      وجود نداشته باشد، بلکه باید واقع     

عنـوان راهبـردي جـدي از جانـب           توانـد بـه      مـی  هـا   آناي    از طریق توسعه سواد رسانه    
این پیشنهاد بر این فرض استوار است که اگر مخاطـب، توانمنـد           . صداوسیما اجرا شود  

ي، قابلیت جذب چندانی در میـان مخاطبـان         ا  ماهوارهي تلویزیونی   ها  برنامه اغلب    شود،
 از محتوا و عمق کافی برخوردار نیستند و صرفاً کـارکرد گـذران    نخواهند داشت چراکه  

تـدریج مخاطبـان بـا     رسـد بـه   هرچند به نظر مـی . دناوقات فراغت را براي مخاطب دار   
ی نـسبی از ایـن    شـناخت طور تجربـی بـه      اي به   هاي ماهواره   هاي تلویزیون   تماشاي شبکه 
بـا کمـک خبرگـان رسـانه و         ویـژه     اي، بـه    اما آموزش سـواد رسـانه     ؛  اند  موضوع رسیده 

  . خواهد بودمؤثرتا حد زیادي در این زمینه  ارتباطات و روانشناسی اجتماعی
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هاي فناوري ارتباطات در کـشور رو بـه        تدریج زیرساخت   الزم به ذکر است که به     
هاي فنـی     گسترش و تقویت هستند و با توسعه و پیشرفت این فناوري در کشور، زمینه             

هـاي مربـوط بـه     مـوازات آمـوزش   شود اما به  فراهم میها آنر از   گیري هر چه بیشت     بهره
 اجتمـاعی کودکـان،     -ي فرهنگـی   سـاز  یارهـش اي در کـشور و نیـز           سواد رسانه  هتوسع

هاي فرهنگـی و تربیتـی و     گیرد و زیرساخت     صورت نمی  ها  آنهاي    نوجوانان و خانواده  
 تحوالت فنـی، پیـشرفت      موازات  گیري از فناوري اطالعات و ارتباطات به        آموزشی بهره 

هـاي   از جهت فنی باید به این موضوع توجه داشت کـه شـبکه   . محسوسی نداشته است  
گیري از فضاي پخش از طریق فناوري پخـش مـاهواره و چـه از                 تلویزیونی چه با بهره   

گیـري    شـوند و ارتبـاط       تلویزیونی محسوب مـی    هشبکطریق پخش اینترنتی، درهرحال،     
هاي مختلف برنامـه    محتواي تلویزیونی یعنی قالبهارائمنظور  ی به با مخاطبان ایران  ها  آن

دار که مخاطبان اصلی     ویژه زنان خانه    بسیاري از مخاطبان به   . گیرد تلویزیونی صورت می  
هـاي ایـن     اي کافی براي تحلیـل برنامـه       اي هستند، از سواد رسانه     هاي ماهواره  تلویزیون
 .د کمک و آگاهی هستندها برخوردار نیستند و نیازمن تلویزیون

در بیشتري  و توانایی   به قدرت   مخاطبان   این است که     يا  دف اصلی سواد رسانه   ه
 بـه افـراد توانـایی       يا  سـواد رسـانه   . ي دسـت یابنـد    ا  رسانهي  ها یامتفسیر، تعبیر و نقد پ    

ل یبـد ت ها یامن خالق پا متفکرانی منتقد باشند خود نیز به مولد     این که  تا ضمن    بخشد  یم
 را متحـول سـاخته، بـر فهـم و      مختلـف   جوامع ، ارتباطی هاي  يکه فناور   درحالیشوند،  

منـدي از    بهرهگذارد، مسلماً  ی م یرادراك ما از خودمان، جوامعمان و تنوع فرهنگی ما تأث         
 يا سواد رسـانه . آید حساب می اي، مهارتی حیاتی براي قرن بیست و یکم به         سواد رسانه 

ی دسترسی، تحلیل، ارزیابی و پردازش فعال اطالعات    در مفهوم وسیع خود شامل توانای     
بـه عبـارتی سـواد      . هـاي مکتـوب، دیـداري و شـنیداري اسـت           در اشکال مختلف پیام   

پیچیده و دائم   اي   رسانهبه محیط    نگر اجتناب و واقع     پاسخی ضروري، غیرقابل   ي،ا  رسانه
جـه داشـت، ایـن    نکته اساسی که باید بـه آن تو . در حال تغییر و تحول اطراف ما است  

هاي انتقادي را در خـصوص تـأثیرات          پرسش ي،ا   سواد رسانه  این که  وجود بااست که   
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اي  و تولیـدات رسـانه  رسـانه   ي بـا    ا  رسـانه سـواد   ، اما باید گفت     کند  یها مطرح م    رسانه
ي هـا   این است که از طریق مهارت      در موضوع حاضر،  نیست بلکه هدف اصلی     مخالف  

ویـژه   اي، بـه    هـاي مـاهواره     تولیدات تلویزیون  در برابر  ي که ادافر ه به هم  اي  سواد رسانه 
یـن   کمک کنـد تـا در خـصوص ا         پذیرند،  یب آس تا حدودي  هاي با مضامین درام     سریال

  .دتحلیلگر باشن، دقیق و نقاد تولیدات،
  
 )براي زنان(هاي راهبردي متمرکز بر زنان  ساخت برنامه .6

اي بر زنان متمرکز هستند و        ونی ماهواره هاي تلویزی   که بسیاري از برنامه     حالی  در
کننـد، در حـال     طور خاص براي زنانی که در منزل حضور دارند، برنامـه پخـش مـی                به

 هزمـر پردازند، معدودنـد یـا در         هایی که به زنان می      حاضر در تلویزیون کشورمان برنامه    
» د«و » ج «هدرجـ هایی هستند که به عبارت خـود عوامـل تلویزیـون، حـداکثر از               برنامه

گذاري تلویزیـون در ایـن زمینـه محـدود      برخوردارند و حاکی از این هستند که سرمایه       
 هارائـ گذاري در این زمینه، راهبرد فرهنگـی،         رسد اگر در سیاست     به نظر می   .بوده است 

، حـضرت  )س(، حـضرت فاطمـه    )س(شخصیت بزرگـوارانی چـون حـضرت خدیجـه        
تر این است که زنانی  ست، مناسب است، در گام نخ)س( و حضرت معصومه)س(زینب

به جامعه معرفی بشوند که آن بزرگواران را الگوي حقیقـی شخـصیت خـود قـرار داده               
الگـوي شخـصیتی    زدنی که این بزرگان دینـی را    که زنان فرهیخته و مثال      هنگامی. بودند

ینی د، گویی در نهایت، بزرگان دن، به دختران و زنان جامعه معرفی شو ندا خود قرار داده  
 .اند شده یمعرف اتکا قابلعنوان الگویی  به

هـاي سـیماي    گـذاري  یاسـت سشده، موارد ذیل نیز در       عالوه بر پیشنهادهاي ارائه   
   هستند؛توجه  قابلجمهوري اسالمی ایران براي جلب مخاطب، 

؛ اعـم از  توجه به نیازهاي مخاطبان متنـوع از قـشرهاي گونـاگون جامعـه      -1
گران، بازاریـان، فعـاالن صـنعتی، کـشاورزان، دانـشجویان و          آموزان، معلمان، کـار     دانش
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هـاي دینـی بـه رسـمیت      ، دختران و زنـان، اقـوام و مـذاهب گونـاگون، اقلیـت        اداناست
 ... در قانون اساسی کشور و شده شناخته

؛ همواره تولیدات موسوم به الف در      تمرکز بر تولید محصوالت هنري فاخر      -2
الزم است کنـداکتور    . اند  خاطب گسترده مواجه بوده   سیماي جمهوري اسالمی ایران با م     

گیري از یکـی   هاي مختلف سال حداقل با بهره       سیماي جمهوري اسالمی ایران در فصل     
. منـد بـه تولیـدات فـاخر را فـراهم کنـد        جلب مخاطب عالقههینزمهاي الف،     از سریال 

در حال حاضـر،  . تواند به این مهم، کمک کند    هاي داستانی فاخر می     همچنین تولید فیلم  
 .هاي داستانی سیما از قابلیت جذب مخاطب برخوردار نیستند بسیاري از فیلم

 ها هاي جدید و تالش در جهت بهبود کیفی برنامه پرهیز از ایجاد شبکه -3

 و بـا رعایـت   موقـع  بـه رسانی درست، جامع، شفاف،       خبررسانی و اطالع   -4
 عدالت زبانی

  آموزشیتوأمانه اما کنند هاي تفریحی و سرگرم تولید برنامه -5

هـاي نـامطلوب جـذب مخاطـب در           پرهیز از تقلید و بکـارگیري شـیوه        -6
 -هاي فرهنگـی    یی، پورنوي خفیف، تابوشکنی   ظاهر آرا مانند  اي؛    هاي ماهواره   تلویزیون

 ...اجتماعی و 

ــه   -7 ــی و برنام ــدن در دام آگه ــز از غلتی ــشارکتی  پرهی ــاي م ــب ه ؛ اغل
اي از تلویزیـون ندارنـد و از سـطح           شناخت ویژه ها    کنندگان در ساخت برنامه     مشارکت

ین مالی صرف برنامه و     تأماي پایینی برخوردارند؛ بسنده کردن تلویزیون به           رسانه هیقسل
اي و جذب مخاطب، صرفاً باعث پر شدن آنتن و همزمان       عدم رعایت مالحظات رسانه   

 .پراکندن مخاطبان از این رسانه خواهد شد

؛ اعتبـار   ملـی هرسانمخاطبان و ایجاد اعتبار براي تالش براي جلب اعتماد     -8
ویژه براي رسانه ملی کـه در   اي از اهمیت باالیی برخوردار است؛ به منبع براي هر رسانه  
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تواند از این سرمایه، بهره الزم را در مدیریت مسائل مملکت ببرد؛  یمهاي حساس،   برهه
 .ددر غیر این صورت آسیب زیادي به منافع ملی خواهد رسی
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