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  چکیده
اي در سبد مصرفی  هاي تلویزیونی ماهواره هاي اخیر سهم شبکه در سال

دهد و همین امر  میویژه جوانان افزایش زیادي را نشان  مخاطبان به
گذاران را به جستجوي پاسخ این سؤال واداشته که چه  مسئوالن و سیاست

عنوان  وتو، به ویژه شبکه من ها به هاي این شبکه دالیلی باعث جذابیت برنامه
 اي در حال حاضر، و تماشاي آن توسط مخاطبان ترین شبکه ماهواره پربیننده

ن دغدغه طراحی و به روش یا هاین تحقیق باهدف پاسخ ب.  استشده
هاي  مصاحبه.  است شدهمصاحبه فردي و گروهی با جوانان تهرانی اجرا

نتایج . اند  به روش تحلیل مضمونی مورد بررسی قرار گرفته شده انجام
هاي  دهد که جوانان براي تماشاي شبکه ها نشان می حاصل از مصاحبه

توان  برند که می  نام میها از پانزده دلیل مشخص اي و جذابیت آن ماهواره
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ها، صمیمیت و  ها را ذیل چهار مفهوم اصلی شامل بازنمایی ممنوعه آن
. بندي کرد جوانی، قدرت بخشیدن به مخاطب و اطالعات ـ سرگرمی دسته

 کند می باز ایرانی مخاطب روي پیش را فضاهایی تو و من رسد، می نظر به
  .تاس  شده گذاشته مسکوت داخلی هاي شبکه در که

اي، جوانان، تحلیل مضمونی،  هاي ماهواره شبکه :هاي کلیدي واژه
  وتو من

  
 مقدمه. 1

گردد   برمی1970هاي تلویزیونی به دهه  ها براي پخش برنامه استفاده از ماهواره
)magee, 2008: 62( .زبان در بیرون از قلمروي  اي فارسی هاي ماهواره فعالیت شبکه

هاي اخیر به  ها در سال اما فعالیت این شبکه. اي نیست سرزمینی کشور نیز پدیده تازه
لحاظ کمی و کیفی با رشد و گسترش چشمگیري همراه بوده و همین امر سبب اقبال 

موج افزایش توجه مخاطبان به . ها نیز بوده است ن شبکهای هزبان ب مخاطبان فارسی
د که با تأسیس گرد  بازمی1380زبان به اواخر دهه  اي فارسی هاي ماهواره شبکه
هاي سرگرمی جدید نظیر  سی فارسی و شبکه بی هاي تلویزیونی سیاسی مانند بی شبکه

 به زمان 1389وي آغاز شد، اما نقطه اوج این توجه به پاییز  فارسی وان و جم تی
گردد که با تلفیق رویکردهاي سیاسی و سرگرمی موجود،  تأسیس شبکه من و تو برمی

  .زبان عرضه کرد  به مخاطب فارسی سرگرمی- اطالعاتمحتواي خود را در قالب
اي را در ایران  هاي ماهواره  میزان مخاطبان تلویزیون شده هاي انجام نتایج پژوهش

هاي مرکز پژوهش  هاي نظرسنجی اي که داده گونه دهند؛ به  درصد نشان می50 تا 40بین 
دهد   درصد نشان می50 تا 40 بین 95 تا 87هاي  و سنجش افکار صداوسیما بین سال

 درصد 42 این میزان 95هاي مختلف اندکی نوسان داشته است و در سال  که در سال
. تر بوده است براي کل کشور بوده است، هرچند مخاطبان در شهر تهران اندکی افزون

                                                   
1. infotainment 



  

  
  

  
 33  ...   »  من و تو«اي  عوامل مؤثر بر تماشاي شبکه ماهواره

ها مثل  البته نتایج برخی از پژوهش). 1395مرکز پژوهش و افکار صداوسیما، (
این میزان را کمتر یعنی حدود ) ایسپا(سنجی دانشجویان ایران نظرسنجی مرکز افکار 

 71و برخی این میزان را بیشتر و در حدود ) 1394آقاسی،  (94 درصد براي سال 38
  .اند دانسته921درصد براي سال 

اي  ترین شبکه ماهواره هاي مختلف شبکه من و تو پربیننده اما در بین شبکه
که در نظرسنجی سال  طوري  بوده به1395 تا 1390هاي  زبان در فاصله سال فارسی
زبان به نحوي  اي فارسی هاي ماهواره  درصد بینندگان تلویزیون70 بیش از 1395
 .)1395مرکز پژوهش و افکار صداوسیما،  (اند هاي این شبکه را تماشا کرده برنامه

اي  وارههاي ماه دهد، رقابتی جدي بر سر مخاطب بین تلویزیون این آمار نشان می
اي ناظر بر از  هاي حرفه در این میان، در کنار دغدغه. و صداوسیما در جریان است

نماید که به عرصه فرهنگ مربوط  تري رخ می دست دادن مخاطب، نگرانی جدي
زبان، یکی از  اي فارسی هاي ماهواره مصرف محتواي خبري و سرگرمی شبکه. شود می

مصرف کاالي فرهنگی غربی به معناي . فرهنگ داردترین اثرات را در حوزه  کننده تعیین
فراهم ساختن عرصه براي فرهنگ و سبک زندگی غربی و به حاشیه رفتن فرهنگ و 

تواند   که می)1390 ملکی، و امیري ؛ صالحی1391امید علی، (سبک زندگی ایرانی است 
را ... خودبیگانگی، بحران هویت و  هاي اجتماعی، سیاسی و فرهنگی نظیر از بحران

  .دامن بزند و انسجام ملی را با مخاطره مواجه کند
 به ممنوعیت 1370هاي حذفی مواجهه با ماهواره که در ابتداي دهه  سیاست

اي بنا بر تصویب مجلس منجر شد، در عمل ناکارآمدي  استفاده از تجهیزات ماهواره
زبان   اي فارسی هوارههاي ما اند و به همین دلیل، براي رقابت با شبکه خود را نشان داده

طور خاص مخاطبان جوان ایرانی  الزم است قبل از هر چیز ذائقه مخاطب ایرانی و به
ازجمله (بیشتر مطالعات صورت گرفته در حوزه مخاطب در ایران . شناخته شود

                                                   
-سایت تابناك27/9/1392شده توسط وزیر فرهنگ و ارشاد اسالمی در    آمار اعالم ،.  
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عمدتاً بر انتخاب و میزان تماشاي )  توسط مراکز تحقیقاتی شده هاي انجام نظرسنجی
هاي  اند و از واکاوي دالیل انتخاب و مصرف محتواي ماهواره اشتهمخاطبان تمرکز د

براي پر کردن این خأل، مطالعه حاضر . اند زبان از سوي مخاطبان ایرانی بازمانده فارسی
به دنبال شناسایی عالیق و ذائقه مخاطب جوان ایرانی و دالیل جذابیت محتواي 

سؤال اصلی مطالعه حاضر این است لذا . اي براي این مخاطب است هاي ماهواره شبکه
زبان و   اي فارسی هاي ماهواره هاي شبکه چه عواملی بر تماشا و جذابیت برنامهکه 

  ویژه من و تو توسط مخاطبان جوان ایرانی اثرگذارند؟ به
 

  ادبیات نظري. 2
که بخش زیادي از  طوري شود به ها قلمداد می مخاطب مفهومی کلیدي در مطالعات رسانه

. ها و مخاطبان بوده است هاي اخیر معطوف به درك رابطه رسانه محققان در دههتالش 
مخاطبان در .  است شدههاي متعددي منجر ها تاکنون به تولید نظریه این تالش

ها  شدند که در مقابل رسانه هاي نیمه اول قرن بیستم موجوداتی منفعل تلقی می نظریه
نظریه سوزن . شوند ادران مطلق مواجه میسان ق ها به بسته هستند و با رسانه دست

نظریه تزریقی وسایل ). 1388سورین و تانکارد، (ها است  دست نظریه  این  ازتزریقی
ها  رسانه. داند جمعی را داراي تأثیري مطلق، مستقیم و فوري بر مخاطب می  ارتباط

طور  مخاطبان به. دها نیز قادر هستن تنها به تغییر نگرش مردم بلکه به تغییر رفتار آن نه
ها، فوري اتفاق  ها بر نگرش و رفتار آن ها مرتبط هستند و تأثیر رسانه مستقیم به رسانه

  ).51: 1389مهدي زاده، (افتد  می
ي تغییر نگاه به مخاطب آشکار شد و تصور ها نشانههاي قرن بیستم،  اما از نیمه

تري را در  اد که نقش فعالبه مخاطبی د مثابه موجودیتی منفعل جاي خود را مخاطب به

                                                   
-   اي توسط مرکـز پـژوهش و افکـار صداوسـیما،     هاي ماهواره هاي شبکه  مانند نظرسنجی از مردم درباره برنامه 

1395.  
2. Hypoderamic Theory 
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» استفاده و رضامندي«شروع این رویکرد با نظریه .  بر عهده داشتها رسانهارتباط با 
  .ها را برآورده کند اي هستند که نیاز آن صورت فعال به دنبال رسانه است که مخاطبان به

  
ها  گوید، مخاطبان از رسانه  مدل میاین: رویکرد استفاده و رضامندي. 1-2

  .)Lacey, 2002: 156 (ها قرار گیرند  مورد استفاده رسانهاین کهکنند بجاي   میستفادها

 پژوهشگران، نظریه استفاده و رضامندي ریشه در کارکردگرایی، اغلببنا بر نظر 
گونه کارکردگرایی بر نیازهاي  در این. ویژه کارکردگرایی ساختاري فردگرایانه دارد به

به دلیل ) هاي فرهنگی  ارزش مانند نهادهاي اجتماعی،(گ کنشگران و ساختارهاي بزر
در واقع ) 120 :1374زر، یتر(شود  هاي کارکردي و نیازهاي متعلق به آن، تأکید می پاسخ

ده نیازهاي گوناگون جامعه، نظیر نها را برآور گرایانه، رسانهدشناسی کارکر جامعه
 گردش وسیع همه انواع اطالعات همبستگی، استمرار فرهنگی، کنترل اجتماعی و نیاز به

ها را  فرض است که افراد هم، همه رسانه داند و خود مفروض بر این پیش عمومی می
  ).104 :1382 کوئیل، مک(گیرند  به کار می براي مقاصدي متناظر

بر  با تکیهن مدل ای ه مدلی براي رویکرد استفاده و رضامندي ارائه داده کروزنگرن
شود و سپس به توصیف مراحلی  هاي اولیه انسانی آغاز می ستهمفهوم نیازها یا خوا

شود و جستجو براي یافتن  پردازد که در آن برخی نیازها تبدیل به مشکل می می
در باب . انجامد می» ها انگیزه«جاد ای  هدهد و ب احتمالی را گسترش می» هاي حل راه«

 ها آن ترین معروفیکی از .  است شدههاي گوناگونی پیشنهاد بندي ها، طبقه انگیزه
  :گیرد است که ابعاد زیر را در برمی) 1972(کوئیل و همکاران  بندي مک طبقه

گیري درباره رویدادهاي مختلف محیط،  مشورت خواهی، جهت: آگاهی. 1
  یادگیري

                                                   
1. The ‘uses and gratifications’ theory 
2. use 
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هاي  کسب خودآگاهی، یافتن الگوهاي رفتار، تقویت ارزش:  شخصیهویت. 2
  شخصی
آگاهی از شرایط دیگران، فراهم کردن امکان : جتماعی و کنش متقابل ایگانگی. 3

اي براي  برقراري رابطه با دیگران، آگاهی از چگونگی ایفاي نقش خود و ایجاد پایه
  کنش متقابل اجتماعی

 از مشکالت روزمره، پر کردن وقت، ارضاي نیازهاي  دوريآرامش،: سرگرمی. 4
  .)275-276 :1376ویندال و دیگران، (جنسی 

هاست و به همین  ترین ابعاد تعامل فعال مخاطبان با رسانه  یکی از مهمسرگرمی
ها، به ویژه در بستر مطالعات  هاي اخیر به استفاده سرگرمی از رسانه در سال دلیل

  . است شدهفرهنگی، توجه بیشتري
دهد که بر چگونگی تولید  تعریفی از سرگرمی پیشنهاد می) ) 1992ریچارد دایر
ها، انتشارات و  وکارهایی چون استودیوهاي فیلم، رادیو و تلویزیون آن بوسیله کسب

  :کند ها تأکید می مانند آن
شود، در حضور مخاطبان عام  سرگرمی نوعی نمایش است که براي سود تولید می

ها  شود و آن ها پول پرداخت می شود که به آن دیده اجرا می  توسط یک گروه آموزش
ها در این اجراها فراهم کردن لذت  هدف اصلی آن. ندهیچ کار دیگري جز این ندار

  .)Lacey, 2002: 156( به نقل از )است
است؛ درك اکثر ما از سرگرمی متونی هستند » لذت«واژه کلیدي در تعریف دایر 

  شدهپردازي مفهوم» فرار از واقعیات«عنوان  این لذت اغلب به. کنند که لذت را فراهم می
 و توصیف از سرگرمی، مانند گریز و کامروایی، که مسلم فرضبه اعتقاد دایر د. است
سرگرمی تصویري . شوند گرایی جهت داده می  به سمت مفهوم محوري یعنی آرمانشده

                                                   
1. Richard Dyer 
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خواهیم اما زندگی  دهد، یا چیزي را که ما عمیقاً می  براي گریز پیشنهاد می »چیز بهتر«از 
  .)Ibid. p. 159(تواند فراهم کند  روزانه ما نمی

 ها، عنوان یکی از کارکردهاي استفاده از رسانه البته لذت حاصل از سرگرمی به
 .تر دنبال شد بعدها در رویکردهاي دیگري هم در مطالعات ارتباطی به شکلی جدي

فیسک یکی از پژوهشگرانی بود که لذت حاصل از رسانه را به مصرف محتواي 
  .ها توسعه داد رسانه

  
  :ا در زندگی روزمرهه رویکرد مصرف رسانه. 2-2

ل، که به مطالعات ها  میالدي، و با شروع مطالعات محققانی چون70 و 60در دهه 
در رویکرد جدید . فرهنگی موسوم گشت، بعد دیگري به فعال بودن مخاطب اضافه شد

 پذیرفته شد که مخاطب فعاالنه به دنبال محتوایی است که نیاز او را این کهعالوه بر 
  .متن هم فعال قلمداد شد مچنین مخاطب در مواجهه بامعناي درونبرآورده کند، ه

در کتاب ) 1965(ها، درك کردند که به قول ریموند ویلیامز  محققان حوزه رسانه
، ژهیواي  ها یا تولیدات رسانه ، هر تالشی براي درك قدرت رسانه»انقالب طوالنی«

  واقعات درون زندگی مردم ن تولیدای هنیازمند آن است که ابتدا درك کنیم که چگون
ها وابسته به آن است که کجا، چرا  دیگر، تأثیرات رسانه عبارت کنند؛ به  و عمل میاند شده

  ).Grossberg, 2006: 255(کنند  ها را استفاده و یا مصرف می و چگونه، مردم آن
پژوهشگران «:  استکردهبندي  گونه صورت این گذار را این) 1995(آین انگ 

دهند که چرا مردم از  ن سؤال پاسخ میای ه ب"استفاده و رضامندي" نظریه قائل به
 "دریافت"که پژوهندگان قائل به نظریه  درحالی. کنند ها استفاده می محصوالت رسانه

اند بدانند که مردم از محتواي  مندند؛ یعنی مایل یابند، عالقه ها می به آنچه مردم در رسانه
ماند،  پاسخ می اما سؤالی که نزد هر دو گروه بی. کنند اخذ میاي را  ها چه معانی برنامه
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دیگر،  بیان کنند؟ به ها چگونه معامله می این سؤال ظاهراً ساده است که مردم با رسانه
  ).225: 1389مهدي زاده، ( »ها در زندگی روزمره ما چه جایی دارند؟ رسانه

ها، باید کردار   با رسانهدر واقع از نظر محققان براي درك بهتر رابطه مخاطبان
. عنوان یک کردار مصرفی در متن زندگی روزمره به مطالعه نشست مخاطبان را به

.  است شدهها در زندگی روزمره مخاطبان اتخاذ جهت دو رویکرد به مصرف رسانه ازاین
  .مثابه تولید ها به  و مصرف رسانهمقاومتمثابه  ها به مصرف رسانه

  
در نگاه اندیشمندان نظریه دریافت، راهبردهاي : به مقاومتمثا ها به  رسانهمصرف 

هاي مخاطب و زمینه اجتماعی وي تلقی  مقاومت در برابر متن، جزئی از ویژگی
هاي دیگري وجود دارد که مبناي مقاومت را جزئی از ویژگی متن  اما تحلیل. شود می
از مرزهاي قرائت در این دیدگاه، متن سرشار از معانی مختلفی است که . دانند می

دهد تا متن را به  رود و به خواننده فرصت می مرجح موردنظر تولیدکننده آن فراتر می
ها تأکید  این گروه بر چندمعنایی، ابهام متن و چندگانگی خوانش. نحوي دیگر بخواند

  ).193: 1387رضایی، (دارد 
از نظر .  استاي جان فیسک، نماینده اصلی باورمندان به تعدد معانی متون رسانه

سازي معانی متون، به مقاومت در برابر  فیسک، مخاطبان در زندگی روزمره با فعال
ل بر ها رمزگشایی/ که الگوي رمزگذاري در حقیقت درحالی. پردازند معانی مرجح می

) رمز مسلط(اي  هاي مرجح از متون رسانه قدرت ایدئولوژي مسلط در تحمیل خوانش
ل را نه یک ها دارد که رمزگشایی تقابلی ، فیسک اظهار میکند بر مخاطبان تأکید می

طورمعمول در  کند که مخاطبان به او استدالل می. استثنا، بلکه باید یک قاعده تصور کرد
فیسک دو ). 240: 1389مهدي زاده،  (کنند اي مقاومت می برابر معانی مرجح متون رسانه

نخست : کند تقابل دارند، معرفی میحال با یکدیگر پیوند م نوع مقاومت را که درعین
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 ی ناشی از تولیدشناخت نشانهمقاومت .  و دوم، مقاومت گریزیشناخت نشانهمقاومت 
 و فشار معنا در الزاممقاومت گریز، فرار از هرگونه . اي است معانی متضاد از متون رسانه

 ).Laughey, 2007: 171(متون، به وسیله تولید لذت است 

پسند وجود   لذت دوگانه در خوانش مخاطب از متون عامهیکاز نظر فیسک 
 لذتی است که در تولید نمادین معانی وجود دارد که در تضاد با معانی ،لذت اول. دارد

 مربوط واقعی تولید معنا و لذت دوم به فعالیت گیرند میمدنظر بلوك قدرت قرار 
  .)Stevenson, 2002: 92 (شود می

 
و » ساختن« مصرف کردن از نگاه دوسرتو یعنی :تولیدمثابه  ها به مصرف رسانه

در حقیقت ). 155: 1387کاظمی، (ساختن نیز خود نوعی تولید پنهان است 
شوند، بلکه او دنبال این است که  کنندگان در دیدگاه دوسرتو، منفعل فرض نمی مصرف

طفره کنندگان در زندگی روزمره از قواعد مسلط  نشان دهد، چگونه کاربران و مصرف
 .روند می

در این زمینه، دوسرتو، قرائت یک متن را مترادف مصرف و تولید و واجد همه 
داند، زیرا خواننده با توسل به ترفندهایی موفق  سروصدا می هاي نوعی تولید بی ویژگی

شود تا در متنی که به کس دیگري تعلق دارد، موجبات لذت خود را فراهم آورد و  می
» به یغما بردن متن« متون را نوعی هفعاالنوي مصرف . وب کندآن را مصادره به مطل

هایی سیر و سیاحت  نامد که طی آن، خواننده نقش مسافر را دارد؛ او در سرزمین می
هایی که خود به  نشین در دشت کند که به کسی دیگر تعلق دارند و همچون یک کوچ می

 ).293: 1386توري، اس(پردازد   است، به یغماگري میاوردهیدرنرشته تحریر 

هـایی برخوردارنـد کـه     بر مبناي نظرات فیسک و دوسرتو مخاطبـان نیـز از تـوان         
مـصرف در زنـدگی روزمـره خـود     . توانند اراده تولیدکنندگان متون را به زیر بکشند         می

                                                   
1. Semiotics resistance 
2. Evasive resistance 
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هـایی، منفعالنـه بـه تقویـت نظـام موجـود و               چنـین سـوژه   . نوعی تولید ثانویـه اسـت     
هاي فرودست با نحوه اسـتفاده خـود،    پردازند، بلکه گروه می رایج جامعه ن  مراتب  سلسله
  .کشند  را به منازعه میدستان فرااقتدار 

هاي متعددي در داخل و خارج از ایران صورت  هاي تماشا پژوهش درباره انگیزه
در پژوهش خود به بررسی ) 1387(در این زمینه، شهابی و جهانگردي . گرفته است

. اند زبان در میان مخاطبان تهرانی پرداخته اي فارسی هاي ماهواره یزیونالگوهاي استفاده از تلو
هاي  ترین انگیزه مخاطبان براي استفاده از تلویزیون این تحقیق نشان داد، ارتباط مهم

اي به تسهیل یا تکمیل  هاي ماهواره الگوي غالب استفاده از تلویزیون. اي است ماهواره
  .شود تا به جبران ارتباطات و پیوندها مربوط میارتباطات و پیوندهاي اجتماعی 

هاي تلویزیونی توسط  به چگونگی قرائت مجموعه) 1387( پژوهش محمدي 
هاي این تحقیق نشان  یافته. پردازد ها از تماشا می هاي آن و انگیزه) زنان(مخاطبان 

دهد زنان به دلیل برخورداري از حس مشترك با قهرمانان زن داستان  می
عقیده بودن با گفتمان مسلط  ، حس نوستالژیک، تسلی یافتن یا هم)پنداري همذات(

  .اند ن سریال را تماشا کردهای  هحاکم بر مجموع
به دنبال نشان دادن این نکتـه بـود کـه           ) ) 2005گربل. اي  در پژوهشی دیگر، بتی   

اده تبـار، محتـواي تلویزیـونی را رمزگـشایی کـرده و از آن اسـتف           چگونه زنان آفریقـایی   
شوندگان نشان داد، بیننـدگان از محتـواي      هاي مصاحبه   تحلیل استنتاجی روایت  . کنند  می

کننـد کـه خودشـان چگونـه          مثابه عینکی براي درك این مسئله استفاده مـی          تلویزیون به 
تر کجاست؟ ایـن   ها در جهان اجتماعی بزرگ  شوند و جایگاه آن     توسط دیگران دیده می   

شوند، تغییر یا بازاندیـشی در خـود را    نه تلویزیون آموخته میهاي اتفاقی که از آیی     درس
آید، به دنبال دارد کـه رضـایت از    بر پایه اطالعاتی که از محتواي تلویزیون به دست می 

  .دهد خود را در این بینندگان افزایش می
 

                                                   
1. Bettye A. Grable 
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  :اي و مخاطبان هاي ماهواره شبکه. 3-2
ده پخش تلویزیونی از طریق ماهواره ها به فضا، ای زمان با پرتاب اولین ماهواره هم

اي با ماهواره  هاي ماهواره ترتیب، فعالیت نسل اول تلویزیون این هم قوت گرفت و به
هایی که امواج ماهواره را نه به  ماهواره.  آغاز شدآن تله استار از   و پسارلی بیرد

ها قادر  ین ماهوارها. فرستادند هاي پخش تلویزیونی می ستگاهای هکننده نهایی که ب مصرف
به میزبانی تنها یک کانال تلویزیونی بودند و درنهایت امواج از طریق کابل به بینندگان 

زمان چند شبکه  ها، داراي قابلیت ارسال هم نسل دوم ماهواره. رسید تلویزیونی می
قیمت  توانستند با نصب تجهیزات گران هاي نهایی هم می کننده مصرف. تلویزیونی بودند

اما همچنان بخش اعظم . طور مستقیم امواج ماهواره را دریافت کنند اي به هوارهما
هاي زمینی در اختیار مخاطبان قرار  تصاویر تلویزیونی از طریق کابل و بازپخش ایستگاه

DBSاي یا  ها ماهواره اما نسل سوم تلویزیون. گرفت می
 که با آستراي لوکزامبورگ آغاز 

تر ارائه شدند و به همین  تر و در ابعاد کوچک ارزان تر، اي ساده مالحظه طور قابل شد، به
طور مستقیم به مخاطبان  کنندگان تلویزیونی توانستند امواج تلویزیونی را به پخش دلیل،

  .)Collins, 1990 نهایی برسانند
اهمیت  عنوان یک رویداد با اي به هاي تلویزیونی ماهواره در حقیقت گسترش کانال

 که تبدیل چرا. )Selznick, 2008: 14(. شود  مربوط می1980ها به دهه  رسانهدر تاریخ 
 در اي به یک مسئله مهم جهانی با پرتاب ماهواره آسترو شدن پخش مستقیم ماهواره 

در قاره آسیا این پدیده با .  میسر شد1989 و آغاز فعالیت آن در فوریه 1988دسامبر 
 و آغاز پخش مستقیم تلویزیونی توسط 1990در آوریل  5.پرتاب ماهواره آسیاست

                                                   
1. Early bird 
2. Telstar 
3. Direct Broadcasting Satellite 
4. ASTRA 
5. Asia Sat 1 
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قائم،  منتظر (طورجدي مطرح شد  به1991 در اکتبر وي کنگی استار تی شرکت هنگ
1381 :331.(  

اي در ایران تقریباً با شروع به  هاي ماهواره هاي تلویزیونی شبکه استفاده از برنامه
کنندگان از  زي اولین استفادههاي مرفه مناطق مر خانواده. زمان است وي هم کار استار تی

هاي شبکه استار و چند کانال دیگر ازجمله کانال  ها بودند و نخستین بار کانال این آنتن
پس از مناطق مرزي، شمال و شمال غرب تهران . کردند تلویزیونی ترکیه را دریافت می

اي   ماهوارههاي اي روي آوردند و سپس استفاده از آنتن هاي ماهواره به استفاده از آنتن
). 304: 1381محسنیان راد، (اي چشمگیر افزایش یافت  گونه در میان شهروندان ایرانی به

خصوص گسترش استفاده  اي در ایران و به هاي ماهواره توان رواج آنتن ترتیب، می این به
) 1371 (1992از این ابزار ارتباطی در شمال و شمال غرب تهران را مربوط به سال 

  .دانست
 با نام تلویزیون ملی 1379زبان در آغاز سال  اي فارسی تین شبکه ماهوارهنخس

و به دنبال آن بسیاري از ) 26: 1386شهابی و جهانگردي، . (ایران شروع به کار کرد
 توسط  شده زبان به دلیل تنوع و نیز متفاوت بودن برخی از محتواي ارائه بینندگان فارسی

. ها نمودند از توجه خود را معطوف این قبیل برنامهاي بخش زیادي  هاي ماهواره شبکه
اي تا به امروز روند رو به رشد خود را  هاي خبري و سرگرمی ماهواره محبوبیت برنامه

 ) )2012، مؤسسه گالوپ1391ها در فروردین  دریکی از نظرسنجی. حفظ کرده است
 هرچند استفاده از دهد که ها در میان ایرانیان نشان می در مورد استفاده از رسانه

هاي  عنوان رسانه اصلی همچنان غلبه دارد، اما استفاده از شبکه تلویزیون داخلی به
  .اي در میان شهروندان ایرانی روندي رو به گسترش دارد تلویزیونی ماهواره

اي  هاي ماهواره آنچه در مورد علل روي آوردن مخاطبان جوان ایرانی به شبکه
به همین . شود ها و مخاطبان مربوط می ، به نسبت بین رسانهتوان گفت زبان می فارسی

                                                   
1. Star TV 
2. Gallup 
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هاي  توان از دریچه استفاده و رضامندي به استفاده مخاطبان از تلویزیون دلیل می
هاي  طور خاص من و تو نگاه کرد و در این صورت باید به دنبال استفاده اي و به ماهواره

توان مصرف  از طرفی، می. انی بودچهارگانه مدنظر مک کوئیل در نظرگاه مخاطبان ایر
 مخاطب این که. ها را در متن زندگی روزمره مخاطبان مورد بررسی قرار داد رسانه

کند و چه عواملی از دید  اي می اي چه معامله هاي ماهواره هاي شبکه ایرانی با برنامه
ها را به  کند و آن بخش می ها تماشایی و لذت هاي من و تو را براي آن مخاطبان برنامه

  .کند استمرار تماشا متقاعد می
  

  شناسی تحقیق روش. 3
یافته فردي و گروهی  ساخت در این تحقیق از روش مصاحبه کیفی از نوع مصاحبه نیمه

البته ساختار هر دو نوع مصاحبه در این تحقیق شبیه هم .  است شده استفاده) کانونی(
ت یکسان، البته باقابلیت انعطاف با صور بوده و نوع سؤاالت در هر دو نوع مصاحبه به

همین انعطاف باعث شد که در .  است شدهشوندگان اجرا توجه به رفتار مصاحبه
 دقیقه و در 30 دقیقه تا یک ساعت و 45هاي فردي زمان مصاحبه بین  مصاحبه
  . دقیقه طول بکشد45 ساعت تا دو ساعت و 2هاي گروهی زمان مصاحبه بین  مصاحبه

هاي   سال تهرانی است که تلویزیون35 تا 18 تحقیق، از میان جوانان هاي این نمونه
گیري این پژوهش نیز، مانند  شیوه نمونه. اند  شده کنند، انتخاب اي را تماشا می ماهواره

  . استفاده کرده استگیري هدفمند هاي کیفی، از نمونه بسیاري از پژوهش
 شروع شد و 1394وایل مهرماه هاي فردي و گروهی این تحقیق از ا انجام مصاحبه

از اواسط آذرماه، محققان احساس کردند که مضامین و اطالعات در حال تکراري شدن 
بنابراین در این تحقیق با . ها خاتمه داده شد ماه به انجام مصاحبه هستند و هفته اول دي

 تحقیق این در. مصاحبه انجام شد)  مصاحبه گروهی3 مصاحبه فردي و 13( نفر 25
                                                   

1. Focus group interviews 
2. Purposeful Sampling 
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مبناي » هایی با بیشترین اختالف انتخاب نمونه«ها، راهبرد  نمونه انتخاب رايب
سعی شد   براین اساس.)173: 1388لیندلف و تیلور، (گیري قرار گرفته است  نمونه
 شغل و تحصیالت جنسیت، سن، :را داشته باشند ویژگی ها تنوعی از این چندین نمونه

شوندگان به لحاظ  مصاحبه). تهران شهر بجنو و مرکز شمال، مناطق (سکونت محل و
  . مرد بودند12 زن و 13جنسیت شامل 

هاي فردي و  ، براي تحلیل متن مصاحبهدر این تحقیق از روش تحلیل مضمونی
تحلیل مضمونی، روشی ) ) 1998از نظر بویاتزیس . است شده گروهی تحقیق استفاده

تحلیل . ها ش دهی در دادهگزار) مضامین(است براي شناسایی، تحلیل الگوهاي 
دهی  توصیف و سازمان) غنی(ها را به نحوي بسیار جزئی   دادههمضمونی، مجموع

هاي مختلف موضوع پژوهش را  رود و جنبه هرچند، اغلب از این هم فراتر می. کند می
 .)Braun & Clarke, 2006: 6 (کند تفسیر می

 هبندي و درك پدید بقهبراي تحلیل مضمونی، ایجاد ابزارهاي مفهومی براي ط
هاي  این کار شامل خالصه کردن جزئیات بسیار و پیچیدگی: تحت مطالعه الزم است

هایی است که براي اهداف پژوهش بیشترین برجستگی  ها و برجسته کردن ویژگی داده
اند تا مضامین را   شده بنابراین، کدها نوعاً بسط داده .)Dey, 1993: 94(» را داشته باشند

ها را براي تحلیل  ها، ردیف داده کننده یی و بازنمایی کنند و در نقش خالصهشناسا
  .)Guest, 2012: 10-11(بعدي به هم پیوند دهند 

هاي تحقیق کدگذاري در سه مرحله زیر  در این مقاله، با توجه به وسعت داده
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  ها یافته. 4
هاي  هاي شبکه عنوان دالیل تماشاي برنامه شوندگان عوامل متعددي را به مصاحبه
 محور اصلی 15ها را در  توان آن اند که می ویژه شبکه من و تو ذکر کرده اي به ماهواره

  :خالصه کرد
 
   تنوع.1

ویژه شبکه من و تو تنوع  اي به هاي ماهواره ترین ویژگی شبکه از دید مخاطبان مهم
شوندگان معتقدند، دلیل موفقیت من و تو در جذب مخاطبان  مصاحبه. آن است

هاي مختلف سنی و جنسیتی مخاطبان  زبان در نظر گرفتن سالیق مختلف و طیف فارسی
 نگاه برنامشو کنداکتور يتو شما یعن یکنه جذب کرده یسع رو ها سلیقه همه«: است

 و بزرگسال يبرا نوجوون، تا داره کودك يبرا برنامه ساعت وچهار؛ بیست يتو نیکن
)  ساله، دانشجو21امیر، (» کنن يباز خاطره دارن دوست مثالً که يافراد يبرا یحت

.  استشوندگان از مواجهه با من و تو مؤید نظر امیر تجربیات بسیاري از مصاحبه
، من و تو پالس را به خاطر تنوع اجزاي برنامه و اطالعاتی ) ساله، کارمند29(مرتضی 

 روز يهابرنامه از اطالعات از يادیز حجم هی«: کند کند، تماشا می که از آن دریافت می
  »داره یخوب یلیخ تنوع هی . دارهرو دیجد يدئوهایو ،رو ایدن

هایی که  یلم، موسیقی، مستند و حتی گروهشوندگان، من و تو در ف از دید مصاحبه
. گیرد نظر می ها را در کند این تنوع و توجه به همه سلیقه براي اجراي برنامه دعوت می

ها عامل  هاي داخلی را باوجود رشد کمی شبکه ها در مقام مقایسه، عدم تنوع برنامه آن
  .دانند اي می هاي ماهواره اقبال عمومی به برنامه

 
  بودگیروز  به .2

شوندگان معتقدند، شبکه من و تو به دلیل همگام بودن با  برخی از مصاحبه
 روز ها، این به از دید آن. سازي تلویزیونی دنیا برایشان جذابیت دارد تحوالت برنامه
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توان مشاهده کرد  ها می و سریال  نظیر مستندها شده هاي ترجمه بودگی را هم در برنامه
 که ستین ياونجور یعنی. هستند روز يلمایف معموالً«: ها مهو هم در تغییر فرمت برنا

 معموالً. باشن کرده پخش هاشبکه از یلیخ مثالً و باشه شیپ وقت یلیخ مال مثالً
  ) ساله30مهنوش، (» شهیم پخش داره انگار گهید يجاها و اروپا با زمان هم

کند که  ال مین خاطر دنبای همستندهاي من و تو را ب)  ساله، دانشجو20(عادل 
تواند از شبکه من و تو تولیدات مستند روز دنیا را تماشا کند و این احساس  داند می می
ها حس خوشایندي است که  یافته در تماشاي برنامه زمانی و همگامی با دنیاي توسعه هم

روز بودن را  شوندگان نیز این به برخی از مصاحبه. دارد او را مخاطب من و تو نگه می
هاي ترکیبی من و تو  ویژه مسابقات و برنامه ها به هاي برنامه ییر مداوم قالبدر تغ

ها احساس  ها با تالش شبکه براي ایجاد تغییر و تنوع در شکل برنامه آن. بینند می
از دید . شوند ن دلیل، با میل و رغبت با این شبکه همراه میای هکنند و ب نوشدگی می

شود و به همین  هاي داخلی مشاهده نمی در شبکهمخاطبان این تالش براي نو شدن 
: دهند هاي من و تو را به تلویزیون داخلی ترجیح می ها نیز مصرف برنامه اعتبار آن

 یگوش نیدتریجد تایسا تو نمیبب مثالً که بگردم برم باشم نداشته وقت انقدر من دیشا«
» داد می نشون رو ههم ساعت نیم يتو رو نشونیتر تاپ تکشو، یول هیچ مارك فالن از
  ) ساله، دانشجو20کوثر، (

  
  ها  در برنامه شده  مضامین متفاوت مطرح.3

پردازد، کمتر در  ها می شوندگان، مضامینی که من و تو به آن از دید مصاحبه
ن ای هاند یا حداقل من و تو از زاویه جدیدي ب هاي دیگر مورد توجه قرار گرفته شبکه

صورت زیر خالصه  توان در چهار محور به  مضامین را میاین. مضامین توجه کرده است
  :کرد
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شوندگان برآنند که من   برخی از مصاحبه:پسند از رویدادهاي علمی روایت عامه
تجربه )  ساله، کارمند34(مژده . و تو عملکرد موفقی در ترجمه علم به زبان عموم دارد

توجه   او در این تجربه جالبآنچه براي. هاي علمی من و تو دارد خوشایندي از برنامه
هاي ویژه براي  بود، روایت هنري و ساده سیري است که عکاسی و طراحی جلوه

  .شناختی طی کرده است مستندهاي زمین
   آنچه براي برخی دیگر از مصاحبه:هاي متفاوت از رویدادها ارائه روایت

از ) سمییا متفاوت با گفتمان ر(شوندگان حائز اهمیت است، قرائت غیررسمی 
ها مسائل تاریخی یا سیاسی موردعالقه خود را  آن. رویدادهاي تاریخی و سیاسی است

اندازي دیگر و عموماً غیررسمی در من و تو تماشا  از منظري متفاوت یا از چشم
دهد و هم فرصت مقاومت  کنند و این موضوع هم احساس مطلع بودن به بیننده می می

  .بخش است کند که خود امري لذت  او فراهم میدر برابر گفتمان رسمی را براي
کنندگان در تحقیق، من و تو براي   براي برخی از مشارکت:گزارش رویدادهاي نادر

رود که موضوعات جدیدي را براي فکر کردن به مخاطب  سازي سراغ مضامینی می برنامه
: بیت داردکند و این درگیري ذهنی درباره رویدادهاي نادر براي مخاطب جذا عرضه می

 گهید يجا ه یبرن یم دارن یم بر جا ه یاز رو خونه ه یمثالً دهیم نشون بزرگ يها ییجابجا«
 باشه داشته اطالع ازشرو  يزیچ نیهمچ اصن نندهیب ه یکه داره امکان چقد خب ذارنیم

  ) ساله، کارمند34مژده، (» دمید شبکه نای هبرنام نیا تو بار نیاول من
ها را  شوندگان، محتواي جدي رسانه  برخی از مصاحبه:یارائه اطالعات سرگرم

ها،   با قالب اطالعات سرگرمی با زندگی خصوصی ستارهاین کهیابند، از  آزاردهنده می
 و من«: برند رو شوند، لذت می ها یا رویدادهاي روز روبه هاي برجسته و سلبریتی چهره

 مورد در ا یبود شکالت گاهشینما جا فالن مثالً ی اطالعات میدهلیخ چون پالس تو
 مثالً اِ شمیم جذب ناخودآگاه گهیم بهم نفر ه ییوقت زنهیم حرف گرایباز و هاخواننده
  ) ساله، دانشجو20عسل، (» شد دار بچه ا یکرد ازدواج
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  پرداختن به منطقه ممنوعه در گفتمان رسمی. 4
 تاریخی منتقد هاي سیاسی یا  بتوانند چهرهاین کهشوندگان  براي برخی از مصاحبه

یا مخالف که امکان حضور در تلویزیون ایران را ندارند، را در من و تو ببینند، جذابیت 
 استاد یمیقد يهاکنسرت مثالً رانیا یقیموس صدسال کینزد داشت يابرنامه هی«: دارد
» گهید ندارن رو ما يهاتیمحدود خب. داشتم دوست من یلیذاشت خیم انویشجر

 موسیقی  شده هاي شناخته ها و چهره طور سلبریتی همین )دار خانه ساله، 30هدي، (
ویژه خوانندگان قبل از انقالب که در من و تو فرصت حضور و اجراي برنامه دارند و  به

شوندگان  در تلویزیون ایران از چنین امکانی برخوردار نیستند، براي برخی از مصاحبه
ممنوعیت دیگري که از نظر . ماشا کنندکند تا شبکه من و تو را ت تمایل ایجاد می

 است،  شدهشوندگان، رفع آن سبب جذابیت من و تو براي مخاطب ایرانی مصاحبه
به زعم آنان، فقدان حجاب یا پوشش رسمی عوامل برنامه . هاي پوشش است محدودیت

  .شود سبب جذابیت بصري برنامه می
رج از عرف یا مغایر با شوندگان، امکان بازنمایی رفتارهاي خا از دید مصاحبه

  کننده براي من و تو تبدیل رانی نیز خود به عاملی جذبای ههاي جامع ها و ویژگی سنت
یابد که افراد  رو جذاب می بفرمایید شام را ازآن)  ساله، کارمند27(علی .  استشده
توانند بدون نیاز به سانسور کردن، رفتارهاي واقعی خود را در مقابل دوربین به  می

 دییبفرما تو«: مایش بگذارند، حتی اگر این رفتارها با عرف رایج چندان همخوان نباشدن
 گرچه آواز زیر زنهیم همونجا خونم یم خوب من گهیم مثالً طرف کهی نیب یم شام

  »...باشه بدی لیخ هم صداش
ران از یک زاویه آلترناتیو که در تلویزیون داخلی جایی ای هتوجه به تاریخ و گذشت

شوندگان  بسیاري از مصاحبه. توجه است  ندارد هم بسیار جالب شده  مطرحبراي
توانند تصویري متفاوت از روایت تلویزیون  مندند که می جهت به من و تو عالقه ازاین

  .داخلی از زندگی در ایران قبل از انقالب اسالمی به دست آورند
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  )ها  عوامل برنامهمجریان، کارشناسان و دیگر(اندرکاران   جوان بودن دست.5
 امکان الگو جوان بودن بدنه کارشناسی و مجریان جوان، نوعی حس نزدیکی،

از دید . آورند پنداري را براي مخاطبان جوان خود به وجود می گیري و همذات
کند تا از  ها فراهم می شوندگان، جوان بودن مجریان این امکان را براي آن مصاحبه

هاي  پوشش خود استفاده کنند که جذابیت بصري آن زمینههاي شاد براي  تنوعی از رنگ
 يسرکارا رهیم یوقت که ندا نیهم«: آورد مواجهه مخاطب را با برنامه به وجود می

 نیا نیزاید خود اصالً ینیب یم متفاوت و شاد يلباسا با آدمو نای هدفع هر تو ،مختلف
  ) ساله، کارمند34مژده،(» داره تیجذاب یکل آدمه

 
  ها ر ستاره حضو.6 

هایی نظیر  شوندگان براي توجه به برنامه ترین دالیلی که مصاحبه یکی از مهم
. هاي تلویزیونی و سینمایی در آن است اند، حضور چهره ذکر کرده» بفرمایید شام«

هاي   که به افراد امکان دیدزنی زندگی چهره شده اي طراحی گونه فضاي این مسابقه به
 خارج مثالً ،مثالً خب که نمیبب رو گرایباز مثالً که جالبه برام یلیخ«: دهد مشهور را می

از سوي دیگر، من و تو تمرکز  .)دار  ساله، خانه27نسرین، (» نیجور چه وقتشون از
 در زندگی این افراد مشهور دارد و همین موضوع،  شدههاي ایجاد زیادي نیز بر حاشیه

  .کند من و تو را براي مخاطب دیدنی می
  
  نایی با سبک زندگی ایرانیان خارج از کشورآش .7

شوندگان از جذابیت  زندگی ایرانیان خارج از کشور به دو دلیل براي مصاحبه
 دانند چرا شوندگان از سویی این افراد را در موقعیتی برتر می مصاحبه. برخوردار است

ران به کنند بنابراین تماشاي این مهاج تري از جهان زندگی می که در بخش پیشرفته
  .انداز از سبک زندگی استاندارد و پیشرفته در دنیاي غرب است دست آوردن یک چشم
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دانند و حاال دیدزنی  مهاجران ایرانی را از جنس خود می از سوي دیگر، مخاطبان،
شان را ارضا  ها در یک بستر اجتماعی و فرهنگی متفاوت حس کنجکاوي زندگی آن

هایی که درباره کم و  ، بفرمایید شام و ایرانی)جو ساله، دانش20(براي عسل . کند می
کنند، منبع اطالعات مهمی است تا اطالعات قبلی خود را  کیف زندگی خود صحبت می

تصحیح کند و جزئیات بیشتري در مورد سبک زندگی در خارج از کشور به دست 
 تو کهیی آدما ثالًم .نایا و ندارهی چیه اونجا خارج نینر گنیم مثالً نایا و لیفام«: بیاورد
 به رسنیمی وقت میرانیا تو که ماست مثل هم روابطشون مثالً ایآ کنن یمی زندگ خارج

 طشونیشرا این که ا ینکردن کردن رییتغ ،یپرساحوال و سالمي جور چه گنیمی چ هم
 نایا و ندارنی خوبی زندگ و شنیم ریفق خارج رنیم کهیی اونا که میدیشن ما خوبه

  »...هینجوریا واقعاً نمیبب خواستم
 
  هاي فنی  ویژگی.8

اي در انتخاب برنامه توسط  کننده شوندگان، رنگ عامل بسیار تعیین از نظر مصاحبه
هاي تلویزیونی داخلی و  ها از تجربه زیسته خود در مواجهه با شبکه آن. مخاطب است

 مثالً. جذاب و یرنگ همه خانوما، يلباسا«: گیرند خارجی خود براي این پاسخ الهام می
 نیا یول دارن رنگ فضاها. ها پارك ابون،یخ طیمح مثالً ا یهاونیدکوراس. یرنگ ونیآقا

 يخاکستر يفضاها از کنند یم دور رو شما آورن، يشاد ستن،ین زننده ياونجور ها رنگ
  )دار  ساله، خانه30هدي، (» .یمهست رشیدرگ بعضاً توش ما که یاهیس و

عنوان عامل  دست نیز به ذاب و عواملی ازاینکیفیت پخش تصاویر، دکور ج
شوندگان، نقش عوامل فنی را   است ولی برخی از مصاحبه شدهو تو ذکر جذابیت من

ها، در صورتی که محتواي  از دید آن. دانند کننده نمی در انتخاب مخاطبان چندان تعیین
مه تماشا متقاعد موردعالقه یا نیاز مخاطب به او عرضه نشود، ویژگی فنی او را به ادا

  .نخواهد کرد
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  خالقیت و نوآوري. 9
سازي استفاده  هاي خالقانه در برنامه شوندگان معتقدند که من و تو از ایده مصاحبه

 همون از«: کند و به همین علت، همیشه موضوعی جذاب براي تماشا در چنته دارد می
 کرد یسع یعن یوسط رهایب خالقانه يها دهیا ،کرد یسع شد وارد شبکه نای هک يالحظه

 ) ساله، دانشجو21امیر، (» کنه جذب يشتریب مخاطب یخودمون يفضا با شاد يفضا با
زبان داخلی و خارجی،  هاي فارسی مخاطبان من و تو، این شبکه را در بین شبکه

دانند و مقایسه  زبان می هاي جذاب و خالقانه براي مخاطب فارسی اي پر از ایده شبکه
ها به کپی  این اعتباردهی در حالی است که آن. دهند ها به آن اعتبار می بین این شبکه

کاري را به  ولی این کپی. هاي غربی توسط من و تو اذعان دارند کاري و دوبله از شبکه
 نیا دارم اطالع من که ییجا تا نره ادت یشعر همسابق«: پذیرند دلیل کیفیت باالي آن می

 یجالب هبرنام یول انگلستان انگار يها شبکه يهانامهبر از کردن یکپ دنیخر ازشویامت
  ) ساله، کارمند، لیسانس29مرتضی، (» ... بود

  
  ها اعالن و پیش اعالن برنامه. 10

هاي دیگر  دفعات زیاد و در بین برنامه ها به شوندگان، پخش آنونس برنامه مصاحبه
هاي   زمان پخش آن، برنامهاطالع از برنامه و که با چرا. دانند وتو می را نقطه قوت من

 فالن که کنه یم اعالم یحت«: کنند روزمره خود را براي تماشاي برنامه موردنظر تنظیم می
 ادداشت یحتماً جالبه چقدر اِ گهیم آدم یعن یخواهد داده نشون بعد روز پونزده برنامه

 32عاطفه، (» ینیبب رو برنامه و یکن دنبالش که زنی می اتاقت تو ا ینهای هب زنی می کنی می
ها  هاي مختلف شبکه ها پخش تیزر تبلیغاتی براي برنامه از نظر آن )ساله، کارمند

  .کند ها جلب می هاست و توجه مخاطبان را به برنامه دهنده اهمیت آن برنامه نشان
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  ها برنامه صمیمیت .11
هاي من و تو را دلیل حس  شوندگان لحن غیررسمی برنامه برخی از مصاحبه

دوراز  مجریان، مهمانان و کارشناسان به. دانند ن شبکه میای هشایند خود نسبت بخو
اي و  هاي تلویزیون ایران در فضایی دوستانه و با ادبیاتی محاوره فضاي رسمی برنامه

شود بینندگان هم کمتر  کنند و همین موضوع سبب می روزمره با یکدیگر گفتگو می
 داشته باشند و به عبارت بهتر خود را در متن بودگی از فضاي گفتگو را احساس جدا

شوندگان، روابط صمیمانه مجریان  از منظر مصاحبه. یک گفتگوي صمیمی دوستانه ببینند
ها احساس کنند در یک فضاي صمیمی در حال   آن شدهها، سبب و عوامل دیگر برنامه

 رن،دا بخند بگو کنن یم یشوخ هم با همشون«: تعامل با دوستان خود هستند
شوندگان، فضاي   این مصاحبه) ساله، دانشجو20کوثر، (» دنیم من به شورونشاط

زبان من . کنند صمیمی من و تو را با فضاي رسمی حاکم بر تلویزیون داخلی مقایسه می
تر است و در مقابل، تلویزیون داخلی  اي و صمیمی خانواده نزدیک و تو به زبان محاوره

ها  اي میان خود و این شبکه اي که مخاطب فاصله گونه هبسیار از این فضا دور است ب
 ،ییها جمله نیهمچ مثالً میبر بزن که تویمیصم اون دارم دوست واقعاً«: کند احساس می

» .گنیم یرسم یلیخ جمالت .ننیشیم وپیک شیک یرسم یلیخ رانیا يهاشبکه تو یول
 .) ساله، دانشجو24طیبه، (

اي  هاي حرفه رد مجریان و کارشناسان با گافوجه دیگر صمیمیت، در شیوه برخو
هاي  شوندگان از تجربه گاف برخی از مصاحبه. شود آمده عیان می اي پیش و رسانه

کارشناسان و مجریان من و تو از قبیل تپق زدن یا اداي اشتباه کلمات، خاطره یک 
بخشی آور را در ذهن دارد و اتفاق افتادن خطا و تصحیح آن خود به  موقعیت خنده

 ییابا چیه دادن می هم یسوت«:  است شده جذاب و مفرح در برنامه مذکور تبدیل
 حس آدم یلیخ نشیا و رفتن یم ادامشو همونو نه دادن یسوت آقا این که از نداشتن

  .) ساله، دانشجو21امیر، (» بود خوب یلیخ نشیا کرد یم شیمجر خود با یکینزد
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ن و آراستگی ظاهري عوامل جلوي بعد دیگر صمیمیت، به شیوه لباس پوشید
کنندگان در این تحقیق، پوشش و ظاهر  برخی از مشارکت. شود دوربین مربوط می

  .اند ها براي خود ذکر کرده طبیعی عوامل برنامه را یکی از عوامل جذابیت برنامه
  

  بازسازي حافظه تاریخی و فرهنگی. 12
ساسات نوستالژیک در شوندگان من و تو را به خاطر برانگیختن اح  مصاحبه

زعم آنان، من و تو با بازسازي حافظه تاریخی  به. کنند مخاطبان خود جذاب توصیف می
 که آینه زمان تونل تجربه«: تر جذابیت دارد هاي قدیمی نسل هم براي نسل جدید و هم

 خاطره از کردم نگاه رو زمان تونل نشستم لیفام يبزرگترا با وقت هر من یوقت
بازسازي حافظه تاریخی در قالب  ) ساله، دانشجو21امیر، (» بردم لذت اشونیباز

)  ساله، دانشجو20(کوثر . انگیز، عاملی براي جذب مخاطب است مسابقات خاطره
یابد که والدین و فرزندان را در  هاي من و تو را از این حیث جذاب می مسابقه

 پدر يبرا مخصوصاً که یمیقد یلیخ يآهنگا مثالً«: کند احساسات نوستالژیک سهیم می
 ستین جا چیه که آهنگا نیا .ندیشن یم نارویا بودن بچه مثالً بود ينوستالژ مادرامون و

 که بود مسابقه ه یهم خوندن یم شویبق حفظ از مثالً بعد رو همه کردن یم پخش اونجا
 هیجان مسابقه سبب ترغیب نسل جدید به مشارکت »بود ينوستالژ هم داشت جانیه

ترتیب، مسابقه خاطره جدیدي در  این شود و به هاي والدین می سازي خاطرهدر باز
دهد و احساس رضایت  هاي قدیمی والدین براي هر دو نسل شکل می ارتباط با خاطره

شوندگان، چیزي که  از دید برخی از مصاحبه. آورد روانی را در بیننده به وجود می
سازي و بازتولید همین  کند، خاطره ن میها را تضمی استمرار توجه مخاطبان به برنامه

هایی است که خود به بخشی از  خاطرات در طول زمان از طریق استمرار تولید برنامه
در این صورت مخاطبان، شبکه را با . شوند خاطرات خوشایند مخاطبان تبدیل می
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مواجهه ن حس نوستالژیک، ای هآورند و براي ادام انگیز آن به خاطر می هاي خاطره برنامه
  .دهند هاي شبکه را ادامه می خود با برنامه

عالوه بر این، بازسازي حافظه فرهنگی نیز تجربه خوشایندي است که 
هاي  بازخوانی جشن. کند هاي من و تو ترغیب می شوندگان را به تماشاي برنامه مصاحبه

ی که در هاي قدیم هاي گذشته و هنرمندان قبل از انقالب، موسیقی معروف گذشته، فیلم
تالش براي ساختن حافظه . تلویزیون ایران معموالً فضایی براي معرفی و ارائه ندارند

هاي مناسبتی را به قرار مالقات مخاطب با  فرهنگی در ترکیب با عنصر صمیمیت، برنامه
ترتیب، مخاطبان وفادار به شبکه شکل  این کند و به اش تبدیل می عالقه افراد مشهور مورد

  .گیرند می
  

  هاي جدید سهیم شدن مخاطب در تجربه فعالیت. 13
هاي واقعی زندگی روزمره  هاي شبکه من و تو به تجربه موقعیت بخشی از برنامه

ها،  در این برنامه. ها و مشاغل مختلف توسط عوامل برنامه اختصاص دارد در موقعیت
ها و  شواريآزماید و د موقعیت جدید را می. شود مخاطب با عوامل برنامه همراه می

در حقیقت، مخاطب برنامه با عوامل برنامه گروه . کند ها را به عینه مشاهده می حل آن راه
 انجام کار و نحوه مواجهه با آن فرآیندهاي به وجود آمده در  دهد و از چالش تشکیل می

 خودت یکن یم حس واقعاً شما یعن یدهیم نشون و دیجد يها تجربه«: برد نیز لذت می
 انجام یساختمون کار رهیم یخانوم دختر ا یآقا .رو لحظه اون یکن یم اش ربهتج يدار

»  دارهدهیم انجام که ییکارا اونبا  که ییهاچالش اون مثالً جذابه تو واسه خب دهیم
 سرگرمی -ها به خاطر برخورداري از جنبه اطالعات این برنامه ) ساله، دانشجو21امیر، (

تواند از جزئیات مربوط  مخاطب با تماشاي برنامه می. ندنیز براي مخاطبان جذابیت دار
هاي رضایت روانی فرد  به انجام یک فعالیت آگاهی کسب کند و همین موضوع، زمینه

 من کنن یم کاریچ واقعاً گاودارا باالخره میبدون که جالبه یلیخ نیا«: آورد را فراهم می



  

  
  

  
 55  ...   »  من و تو«اي  عوامل مؤثر بر تماشاي شبکه ماهواره

 دوست که ناسیا بیغر بیعج ياکار ه یسخته یلیخ ا یبدم انجام رو کار نیا تونم یم
  .) ساله، دانشجو20عسل، (» دارم

کنندگان در تحقیق نیز رفتار صمیمانه عوامل برنامه در  از دید برخی از مشارکت
کند  حین انجام تجربه جدید، احساس نزدیکی به عوامل برنامه را در مخاطب ایجاد می

در ادامه، . کند  دوستانه دنبال میو بنابراین او با اشتیاق این تجربه جدید را در فضایی
هاي قبلی  مخاطب که خاطره خوشایند همراهی با عوامل جلوي دوربین را در تجربه

در این شرایط ارتباط مخاطب . شود دارد، در ادامه داستان نیز با این افراد آشنا همراه می
 مثالً«: رنامهبا برنامه، ارتباط از نوع همراهی و همکاري است و نه تماشاي منفعالنه ب

 رو لیف یحت وفتهینم اتفاق وقت هیچ من برا .لیف پرورش بود رفته بار ه یندا ،نه چراکه
 بار ه یا یرفت می نویا ندا مثالً بعد بشورم لویف يپا مثالً برم برسه چه نمیبب کینزد از

 کار ركیس ،کرد یم کار لهیطوشست،  می ییدستشو داشت کارگر ه یيبجا بود رفته
 هاشونبرنامه نای همونیم ادم یهم همش بود جالب برام یلیخ دیدم می نارویا من کرد یم

 يرو مثالً که هیهمون نای هآر گمیم زنهیم حرف اونجا ادیم لیتحو سال ندا خود که یوقت
دست این فرصت را  هایی ازاین  برنامه) ساله، دانشجو20کوثر، (» بود  شدهسوار لیف

هایی را تجربه کند که در دنیاي  تا سهیم بودن در فعالیتآورند  براي مخاطب فراهم می
اي، تخلیه روانی مخاطب را به همراه  چنین تجربه. واقعی امکان آن برایش متصور نیست

کند و میل ذاتی او براي سیطره بر  او به شکل مجازي آرزوهاي خود را برآورده می. دارد
  .شود طور مجازي ارضا می عالم به
  

  یی مستندگو داستان. 14
ها،  گویی رایج در سایر رسانه شوندگان، برخالف داستان زعم مصاحبه به
عنوان  بفرمایید شام به. شوند هاي من و تو در فضایی مستند روایت می داستان

شوندگان، بفرمایید شام را  برخی از مصاحبه. هاست ن قبیل برنامهای هترین نمون شاخص
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گیري ارتباط انسانی   که در آن در جریان شکلکنند انگیزي توصیف می داستان هیجان
شود و مخاطب عالوه بر تجربه  هاي داستانی زیادي ایجاد می کنندگان، گره میان شرکت

 در فضاي داستان لذت  شدههاي ایجاد تماشاي یک مسابقه، از هیجان ناشی از تعلیق
ایید شام را داستان مهاجران ایرانی در بفرم)  ساله، دانشجو20(سولماز . برند می

 رفتن که خانواده ه یه یمثالً«: داند فرد و لذا شنیدنی می اول، واقعی و منحصربه دست
 مثالً. اومدني جور چه که کنن یم صحبت نیا مورد در انیم خب کشور، از خارج

  .»ستند؟ین هستند؟ی راض کنن؟ یم کاری چ االن دارن ؟نییکجا اقوامشون
  

  هاي مجریان  ویژگی.15
 کنندگان در این تحقیق، مجریان من و تو را به دلیل غیر رکتاغلب مشا

هاي ذاتی و  هاي ظاهري و جنسی و توانمندي غیررسمی بودن مجریان، جذابیت/قالبی
  .دانند ترین نقاط قوت این شبکه می شخصیتی مجري از مهم

شوندگان، رفتار مجریان من و تو در برابر دوربین یک رفتار طبیعی  از دید مصاحبه
. کنند ها دوري می ها این مجریان از بازي نقش و اجراي قالبی برنامه از نظر آن. است
معتقد است لحن صمیمانه دو مجري در مرور تجربیات زندگی )  ساله، کارمند34(مژده 

 بین  شدهشود، حتی بیش از موضوع گفتگو، نوع دیالوگ برقرار شان باعث می روزمره
 و شه یم اجرا نفره دو هابرنامه اکثر«: اشا تبدیل شوداین دو نفر به موضوعی براي تم

 و بودن مچ نیا .جذابه من برا دنیم پاس هم به دوتا نای هک یالوگید ،وگو گفت نیا
 ه یاز بعد بعد، نندهیب عنوان به من به دهیم یراحت احساس گهید هم با بودنشون راحت

  ».شه یم جذاب من برا ها این نیب الوگید خود یمدت
شوندگان جذاب و درخور  اي مورد استفاده مجریان نیز براي مصاحبه  محاورهلحن

ها  اي مجري احساس راحتی به آن ها بر این باورند که لحن محاوره آن. توجه بوده است
ها هستند و  کنند مجریان آشناي آن مرور زمان احساس می دهد و به همین دلیل، به می

 حس اون ییجورا ه یآمنه«: شوند تنی میهاي دوست داش برایشان تبدیل به آدم
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 واقعاً کنارم باشه یعن ی.نهیدورب تپش این که ولو .دهیم بهت رو یراحت حس ی،خودمون
از سوي  ) ساله، تور لیدر29حامد، (» .بهش نسبت دارم یحس نیهمچ ه ی.راحتم باهاش

ولد فرزند جمله ازدواج، بارداري، ت از(دیگر، رخدادهاي مهم زندگی مجریان من و تو 
ها را همچون اعضاي گروه  گیرد و آن در پیش چشم مخاطبان تلویزیونی قرار می...) و 

کند  داستان یا خانواده درگیر تغییرات و پیشامدهاي مهم زندگی این مجریان می
 تو و مني ها يمجر از یکی«: کند ها احساس نزدیکی می که مخاطب با آن نحوي به

! من يخدا يوا گفت یم یه. بود موضوع نیا ریگیپ یلیخ من مامان بعد بود  شدهباردار
  .) ساله، دانشجو20سولماز، (» هخودش دختر مثالً انگار ...  شدهيزیچ نیهمچ ه ینیبب

دارند، امکان دسترسی به مجریان من و تو از  شوندگان اظهار می برخی از مصاحبه
ن رخدادهاي زندگی ها در فضاي مجازي و امکان دنبال کرد طریق صفحات شخصی آن

ها در مورد مسائل مختلف،  هاي آن خصوصی، سبک زندگی، لباس پوشیدن و دیدگاه
  . است شدهسبب نزدیکی بیشتر میان مخاطبان و مجریان

عنوان دالیل جذابیت مجریان من و تو به  شوندگان به محوري دومی که مصاحبه
هاي  اي مخاطبان برنامههاي ظاهري و جنسی مجریان بر اند، جذابیت آن اشاره کرده
موفقیت اتاق خبر من و تو را در تنوعی که ) دار  ساله، خانه30(هدي . تلویزیونی است

 يجور هی«: داند اي ایجاد کرده می با استفاده از ظاهر زیباي مجریان و فضاي صمیمانه
 بعد. ننیشیم وارنگ و رنگ  مثالًخوشگل، يخانوما گه،یم رو اخبار ادیم شادمان یلیخ
از منظر این افراد، قرار  »خوننیم رو خبر ک یکدومشون هر حاال يادوستانه جمع کی

ها براي  گرفتن مجریان زن و مرد در کنار یکدیگر و شوخی و صمیمیت بین آن
دهد که در  شوندگان نشان می تجربه شخصی برخی از مصاحبه. مخاطبان جذاب است

ویژه مخاطبان مرد به  طبان بهبرخی از موارد، جذابیت مجري زن باعث جذب مخا
 .بود یداشتن دوست برام خودش بود،  شدهجذاب من برا ندا خود«:  است شدهها برنامه
 مرد نیمخاطب يبرا طنتاشیش بعد طونه،یش ه،یراحت آدم و پوشه یم يشاد يلباسا خیلی



 
 
 
 
 
 
 

  1396، زمستان 12هاي نوین، سال سوم، شماره  مطالعات رسانهفصلنامه      58

 قشنگ .همشون تو بانمکه نیاگفتن  می من يآقا دوستان از یبعض .بود جذاب یلیخ
  .) ساله، کارمند34مژده، (» .زنهیم حرف

عنوان نقطه قوت  شوندگان نیز به مؤلف بودن مجري به برخی از مصاحبه
نقش مجري در برنامه تنها به جلوي دوربین ختم . کنند هاي من و تو اشاره می برنامه
ساز هم هست و در تولید برنامه و  شود بلکه در بسیاري از مواقع مجري خود برنامه نمی
 هستن هم ساز برنامه ییجورا ه یخودشون انگار ایمجر«:  تغییرات آن هم نقش داردروند
» ...دارن نقش برنامه رشد ریس و برنامه شدن خلق و برنامه دیتول در خودشون انگار

هاي تعاملی من و تو  شوندگان، مجریان برنامه از دید مصاحبه)  ساله، کارمند34مژده، (
  .توانند با مخاطب وارد گفتگو شوند راحتی می ند و بهگري باالیی دار قدرت ارتباط

 
 گیري نتیجه. 5

اي من و تو از نظر  دالیل تماشا و جذابیت شبکه ماهواره( تحقیق این هاي یافته
ها، صمیمت و  بازنمایی ممنوعه اصلی گروه چهار در توان می را) تماشاگران جوان

  .کرد بندي دسته یجوانی، قدرت بخشیدن به مخاطب و اطالعات ـ سرگرم
کند که در  وتو فضاهایی را پیش روي مخاطب ایرانی باز می رسد، من به نظر می

وتو، مرزهاي ممنوعه  دیگر، من عبارت به.  است شده هاي داخلی مسکوت گذاشته شبکه
هاي زندگی ایرانی، اعم از سیاسی، اجتماعی، فرهنگی و ارتباطی را  را در تمام ساحت

ترتیب، تمام تصویري را که صداوسیما پنهان کرده به نمایش  این نوردد و به درمی
  .گذارد می

تواند من و تو را در برابر رقیب  صمیمیت و جوانی مؤلفه دیگري است که می
وتو تا جایی که امکان دارد، خودمانی، صمیمی  هاي من فضاي برنامه. داخلی برتري دهد

کند و مخاطب را به ادامه  شایی می را تما شده و تعاملی است و این برنامه عرضه
  .کند همراهی شبکه متقاعد می
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  اي من و تو از نظر تماشاگران جوان  دالیل تماشا و جذابیت شبکه تلویزیونی ماهواره-1نمودار 
  

هاي من و تو حاوي عناصر تنوع، نوآوري و اطالعات  عالوه بر این، برنامه
ن معنا که مخاطب این فرصت را ای ه ب.دهد روزند که به مخاطب احساس قدرت می به

. اساس خواست و سلیقه خود انتخاب کند هاي متنوع، بر کند که از میان برنامه پیدا می
انداز او را نسبت به  هاي متفاوت و متکثر چشم طور قرار گرفتن در معرض روایت همین
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یطره و همین موضوع به او حس همگامی با جهان و س. دهد جهان پیرامون وسعت می
  .دهد بر آن را می

، صمیمانه و تعاملی  شدههمچنین، اطالعاتی که مخاطب در فضایی شخصی
کند، او را به همگامی مجازي باتجربه در حال روي دادن در تلویزیون  دریافت می
هاي شخصی  ترتیب، مخاطب فضایی براي خلق و تولید ایده این به. کنند هدایت می

  .کند کند که موجبات رضایت روانی او را فراهم می دا میمبتنی بر تجربه تلویزیونی پی
دهد، ابعاد چهارگانه رویکرد استفاده و رضامندي در  ها نشان می تحلیل یافته

شمارند، حضور  هاي تلویزیون برمی دالیلی که مخاطبان براي استفاده خود از برنامه
شوندگان بارها   مصاحبهآگاهی یکی از ابعاد رویکرد استفاده و رضامندي است که. دارند

هاي من و تو معنی  استفاده از برنامه. کنند هاي من و تو اشاره می به مصادیق آن در برنامه
، »روز بودگی به«ها به همراه دارد و عواملی چون  را براي آن» در جریان قرار گرفتن«
الن اعالن و پیش اع«و حتی » هاي متفاوت مضامین و روایت«، »نوآوري«و » خالقیت«

هایی از فرصتی است که من و تو در اختیار بیننده خود براي کسب  مثال» ها برنامه
  .دهد اطالعات و آگاهی قرار می

دهی به هویت مخاطب  هاي من و تو، شکل ترین کارویژه همچنین، یکی از مهم
کند که ابعادي از هویت  رو موفقیت کسب می ویژه ازآن ایرانی است و در این مسیر به

. نهد که در گفتمان رسمی مجال خودنمایی ندارد ب ایرانی را پیش چشم او میمخاط
من و تو با بازنمایی زندگی ایرانیان خارج از کشور، بازسازي حافظه تاریخی و فرهنگی 

نهد که برایش  هایی از هویت ایرانی را پیش روي او می دست، الیه هایی ازاین و برنامه
  .امندي روانی به همراه داردتازگی دارد و به همین دلیل رض

وتو در ایجاد ارتباط دوجانبه با مخاطبان خود  رسد شبکه من همچنین به نظر می
عنوان بعد دیگري از رویکرد استفاده و   به-تعاملی بودن . موفق عمل کرده است

این توان مورد توجه قرار داد؛ اول  هاي من و تو از دو جهت می را در برنامه -رضامندي
کند که تعامل بین عوامل،  هاي من و تو، فرصتی ایجاد می اي صمیمانه برنامه فضکه

 مخاطبان خود را در این کهمجریان و میهمانان خود به موضوع تماشا تبدیل شود و دوم 
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هاي  هاي جدید دسترسی به ستاره وجود امکان. تعامل با مجریان و عوامل برنامه ببینند
ها  آن. دهد نیز به مخاطب امکان استمرار رابطه را میتلویزیونی از طریق فضاي مجازي 

با دنبال کردن زندگی واقعی مجریان این تعامل را به دنیاي واقعی زندگی روزمره خود 
  .بخشد ها با شبکه را تداوم می زنند و همین موضوع همراهی آن پیوند می

ر ارائه کند، تمرکز آن ب آنچه مواجهه با من و تو را براي مخاطب دلپذیر می
ن معنا که مخاطب هر سه عنصر آگاهی، تعامل و ای هب. سرگرمی به مخاطب است

بخش شدن تماشا  کند و این امر سبب لذت یابی را در قالب سرگرمی دریافت می هویت
  .شود و استمرار آن از سوي مخاطب می

 من و .توان ارزیابی کرد اقبال مخاطبان ایرانی به من و تو را از منظر فیسک نیز می
هاي متفاوت و گاه متضاد از عرصه اجتماعی، سیاسی و  واسطه ارائه روایت تو به

ها امکان مقاومت  دهد که به آن هایی را در اختیار مخاطبان قرار می فرهنگی ایران، داده
لذتی که از . دهد و به همین دلیل، حاوي عنصر لذت است در برابر گفتمان مسلط را می

همچنین، امکانی که من و تو براي وارد . شود ا ممنوعه حاصل میتولید معناي متضاد ی
هاي پنهان  ها امکان دیدزنی عرصه کند، به آن تر فراهم می هاي خصوصی شدن به عرصه

  .آورد طور خاص دیدزنی جنسی را فراهم می و به
. ن دو عرصه محدود کردای ههاي من و تو را نباید تنها ب البته لذت حاصل از برنامه

کند؛ مشارکت فعاالنه او در  ا بر تعبیر دوسرتو، آنچه اسباب لذت مخاطب را فراهم میبن
دهد، این فرصت را به  اطالعاتی که من و تو در اختیار مخاطبان قرار می. تولید معناست

هاي موجود، فعاالنه به خلق معنا پردازند و همین امر،  دهد که با استفاده از داده ها می آن
  .کند اي تماشایی براي مخاطب تبدیل می ه شبکهمن و تو را ب

آل بودن تلویزیون من وتو براي مخاطبان  البته ذکر این نقاط قوت به معناي ایده
. هاست هاي داخلی از زاویه دید آن شبکه ایرانی نیست، بلکه به معناي برتري آن بر

ونی داخلی هاي تلویزی هایی که در مواجهه با شبکه مخاطب ایرانی به دلیل فقدان
اي  هاي ماهواره گمان راه مقابله با شبکه کند، من و تو را انتخاب کرده و بی احساس می
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نه حذف و مقابله قهرآمیز که جستجوي عواملی است که تلویزیون داخلی را براي 
  .اي جذاب تبدیل کند مخاطب ایرانی به رسانه

  
  منابع. 6

 حسین : ترجمه،عامه فرهنگمطالعات فرهنگی درباره ، )1386. (استوري، جان 
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 زبان در تغییر سبک  اي فارسی هاي ماهواره نقش شبکه«، )1391. (امیدعلی، میثم
، مطالعات جوان و رسانه، »)با تأکید بر شبکه من و تو. (زندگی جوانان ایرانی
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 خاستگاه اجتماعی الگوهاي استفاده «). 1387. (شهابی، محمود؛ جهانگردي، مجتبی
فصلنامه  ،»زبان در میان مخاطبان تهرانی اي فارسی هاي ماهواره از تلویزیون
  .2 شماره ، سال اولهنگی،تحقیقات فر

 بر ماهواره یرتأث بررسی«، )1390. (ملکی راسته کناري، هیلدا صالحی امیري، رضا؛ 
  .94، شماره پژوهشنامه، »دبیرستانی دختران پوشش

 مطالعات : ، در»مصرف فرهنگی سه پارادایم در مطالعه«، )1387. (کاظمی، عباس
، به اهتمام عباس کاظمی، فرهنگی، مصرف فرهنگی و زندگی روزمره در ایران

  .جهاد دانشگاهی واحد تهران: تهران
 هاي تحقیق کیفی در علوم روش، )1388. (یان سی تیلور، برا؛لیندلف، تامس آر
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 قرائت زنان از (هاي تلویزیونی  طبان و مجموعهمخا«). 1387. (محمدي، جمال

  .2 شماره ،فصلنامه تحقیقات فرهنگی ،»)مجموعه پرواز در حباب
 هاي برنامه درباره مردم از نظرسنجی«، )1395. (صداوسیما افکار و پژوهش مرکز 

سنجش،  و پژوهش کل ، ادارهنظرسنجی طرح گزارش ،»اي ماهواره هاي شبکه
  .داوسیماص افکار و پژوهش مرکز

 دوم، چاپ منتظرقائم،  مهدي :ترجمه ،شناسیمخاطب، )1382. (دنیس ،کوایل مک 
  .ها رسانه تحقیقات و مرکزمطالعات: تهران

 هاي رایج و  هاي رسانه؛ اندیشه نظریه، )1389. (محمد زاده، سید مهدي
 .انتشارات همشهري: ، تهرانهاي انتقادي دیدگاه
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