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 چکیده

 براي ایرانی جوان اند شده سبب عواملی است که این مقاله به دنبال بررسی
 مشابه هاي برنامه به را اي ماهواره هاي شبکه سرگرمی، به خود نیاز تأمین

 مخاطبان دید از دهد که پاسخ می سؤال این دهد و به ترجیح داخلی تلویزیون
 هاي تلویزیون مستند و داستانی محتواهاي جذابیت سبب عواملی چه جوان،

 جوان تهرانی مصاحبه 25اند؟ براي یافتن پاسخ این سؤال با  شده اي ماهواره
ها به روش  شده و متن مصاحبه یمه ساختاریافته کیفی انجامفردي و گروهی ن

  .شده است کیودا تحلیل افزار مکس تحلیل مضمونی و با کمک نرم
ها و  دهد که دالیل جذابیت فیلم ها نشان می هاي مصاحبه تحلیل یافته

توان در مضامین فراگیر زیر خالصه  اي را می هاي تلویزیونی ماهواره سریال
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 پردازي، چسب اجتماعی، توانمندسازي اطالعاتی مخاطب، ي قصهها روال: کرد
. هاي تلویزیون داخلی و تکرار الگوهاي آشنا مقاومت در برابر چارچوب

توان در  اي را می هاي ماهواره همچنین دالیل جذابیت مستندهاي تلویزیون
 .ها خالصه کرد سوژه اي حرفه روایت و انتخاب و روایت جامعیت

 کارکرد سه اي ماهواره هاي شبکه مستند و داستانی وايمحت طورکلی به
 و دهند می گسترش را خود تعامالت محتوا از استفاده با مخاطبان :دارند اصلی

 معانی که دنیایی در توانند می ها آن. آورند می دست به ارتباط براي موضوعاتی
 فضاي و بیایند را خود آشناي الگوهاي اند، کرده تولید دیگري مؤلفان را آن

 به مستند و داستانی محتواي از که اطالعاتی با و دهند شکل را خود آشناي
 شده متحمل را جدي محتواي با مواجهه رنج که این بدون آورند، می دست
 اجتماعی جهان با مواجهه و خود دنیاي ساختن در کنند می احساس باشند،

رضایت  که آمده ستد به جهان بر احاطه بااحساس توانمندي این توانمندند و
  .روانی مخاطبان جوان را در پی دارد

 تحلیل داستانی، محتواي مستند، اي، ماهواره هاي تلویزیون : کلیديهاي واژه
 جذابیت مضمونی،

 

  مقدمه .1
 افراد به آموزش رسانی، آگاهی ها، رسانه اصلی نقش که شد می تصور چنین درگذشته

 و اي حاشیه نقشی عنوان به گرمیسر و است اجتماعی همبستگی به کمک و جامعه
 را خود کار) خبري هاي برنامه (رسانی اطالع با نیز اولیه تلویزیون. شد می تلقیاهمیت  کم

 ظهور خاص طور به و کننده سرگرم محتواي تولید رشد با اما) 1394 پري، (کرد آغاز
 کننده تعیین عنصر به و آمد متن به حاشیه از سرگرمی روایتی، ساختارهاي با محتواهایی

 نیز همبستگی و آموزشی رسانی، اطالع اهداف که اي گونه به درآمد مخاطب جذب براي
 ارزشی نظام انتقال در و اند کرده پیدا عرضه براي بیشتري مجال سرگرمی زبان طریق از

  .دارند بر عهده مهمی نقش
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 ساختار ارايد تلویزیونی محتواي فراگیر، رسانه عنوان به تلویزیون یافتن بااهمیت 
 ایران در دهد، می نشان آمارها. یافتند اهمیت نیز مستند و سریال فیلم، قبیل از روایی

 اي ماهواره هاي تلویزیون و اجتماعی هاي شبکه چون رقبایی باوجود داخلی تلویزیون
 نیز اي ماهواره محتواي مصرف اما) 1392 اصل، نجفی. (دارد مخاطب درصد 92 باالي
 را اي ماهواره هاي تلویزیون مخاطبان میزان شده انجام هاي پژوهش نتایج. است توجه قابل

 هاي داده را میزان این که اي گونه به دهند؛ می نشان درصد 50 تا 40 بین ایران در
 40 از 95 تا 87 هاي سال بین صداوسیما افکار سنجش و پژوهش مرکز هاي نظرسنجی

 سال در و است داشته نوسان اندکی مختلف هاي سال در که کند می برآورد درصد 50 تا
 شهر در مخاطبان میزان هرچند است، بوده کشور کل براي درصد 42 میزان این 95

). 1395 صداوسیما، افکار سنجش و پژوهش مرکز (است بوده تر افزون اندکی تهران
 رقم يا ماهواره هاي تلویزیون از استفاده ممنوعیت و سلبی يها استی سبه توجه با البته

 مخاطبان تلویزیونی محتواي مصرف الگوي بررسی همچنین .است توجهیدرخور 
 ها آن استفاده مورد تلویزیونی محتواي سایر از بیش سریال و فیلم دهد، می نشان ایرانی

 هاي شبکه مستند محتواي و ها سریال ها، فیلم سهم میان این در و گیرد می قرار
 مرکز 95 تا 89 هاي سال هاي نظرسنجی در که اي گونه به است چشمگیر اي ماهواره
 در مخاطبان عالقه مورد اي برنامه قالبترین   مهمصداوسیما، افکار سنجش و پژوهش

  )همان (است بوده سریال و سینمایی هاي فیلم اي، ماهواره هاي تلویزیون
 و سریال فیلم، (تلویزیون روایی ساختارهاي که داشت توجه باید دیگر سوي از

 در را معنا تولید فرایند از زیادي بخش بلکه ندارند کننده سرگرم کارکرد تنها) تندمس
 دست ازاین محتواهایی طریق از فرهنگی هاي ارزش. دارند بر عهده امروزي جوامع

 عنوان به جوان نسل میان، این در. شود منتقل مخاطب مختلف هاي گروه به تواند می
 جامعه سیاسی و اقتصادي -اجتماعی مناسبات بر را اثرگذاري بیشترین که گروهی
 به جوان مخاطبان ویژه به و مخاطبان اقبال بنابراین،. دارند زیادي اهمیت دارند،
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 تولیدشده معناي که بیاورد، وجود به را نگرانی این تواند، می اي ماهواره هاي شبکه
 سبک بر و هدد شکل ایرانی جامعه در غالب فرهنگی هاي ارزش به ها شبکه این توسط
 که است اندیشی ساده حال، بااین. باشد تأثیرگذار ایرانی جوان هویت و زندگی

 در یا کنیم بندي دسته آسیب عنوان به را ماهواره در روایی ساختار داراي محتواهاي
 از محتوا قبیل این مصرف به مخاطبان رشد به رو تمایل. بگیریم سلبی موضعی آن برابر

 این با مواجهه که دهد می نشان ماهواره ممنوعیت باوجود اي ارهماهو هاي شبکه طریق
 جوان که اند شده سبب عواملی چه که  این.دارد تر عمیق و تر دقیق بررسی به نیاز پدیده
 هاي شبکه مستند، یا سریال فیلم، تماشاي سرگرمی، به خود نیاز نی تأمبراي ایرانی

 در. دهد ترجیح داخلی تلویزیون مشابه هاي مهبرنا به را آن و کند انتخاب را اي ماهواره
 جوان، مخاطبان دید از که است سؤال این پاسخ یافتن دنبال به مقاله این راستا، همین

 اي ماهواره هاي تلویزیون مستند و داستانی محتواهاي جذابیت سبب عواملی چه
  اند؟ شده

 
  ادبیات نظري. 2
  ها مخاطبان و مصرف رسانه. 2-1
هاي ارتباطی در یک قرن اخیر، تالش زیادي  مند شدن پژوهش آغاز نظاممحققان از  

اي بر مخاطبان تأثیر   متون رسانهکه ایندر . اند ها و مخاطبان کرده براي درك رابطه رسانه
دارند، شکی نیست؛ اما اندازه و چگونگی رخ دادن این تأثیر همیشه محل تردید و 

 نیمه اول قرن بیستم موجوداتی منفعل تلقی هاي مخاطبان در نظریه .چالش بوده است
سان قادران مطلق  ها به بسته هستند و با رسانه ها دست شدند که در مقابل رسانه می

سورین و تانکارد، (ها است  دست نظریه  ازایننظریه سوزن تزریقی. شوند مواجه می
اند که  مبتنی بودهفرض  اند بر این پیش تحقیقاتی که بر مناقشه تأثیرات پرداخته). 1388

                                                   
1. Hypoderamic Theory 



  

  
  

  
 37  ...   عوامل مؤثر بر جذابیت محتواهاي داستانی و 

 کنند صورت غیرانتقادي جذب و بر اساس آن رفتار می ها را به مخاطبان، پیام رسانه
)Lacey, 2002: 145( .مثابه موجودیتی منفعل  هاي قرن بیستم، تصور مخاطب به از نیمه

.  بر عهده داشتها رسانهتري را در ارتباط با  به مخاطبی داد که نقش فعال جاي خود را
صورت فعال به  است که مخاطبان به» استفاده و رضامندي« این رویکرد با نظریه شروع

  .ها را برآورده کند اي هستند که نیاز آن دنبال رسانه
ها   مردم از رسانهچرا«، این است که »استفاده و رضامندي «سؤال اساسی نظریه

) 104 :1382کوئیل،  کم(» برند؟ ها را براي چه منظوري به کار می کنند و آن استفاده می
گر به  در واقع رویکرد استفاده و رضامندي متضمن تغییر کانون توجه از مقاصد ارتباط

جمعی چه  کوشد معلوم نماید ارتباط این رویکرد می. کننده است مقاصد دریافت
 مدلی براي رویکرد استفاده و روزنگرن .کند کارکردهایی براي افراد مخاطب عرضه می

هاي اولیه انسانی آغاز  بر مفهوم نیازها یا خواسته با تکیهه داده که این مدل رضامندي ارائ
پردازد که در آن برخی نیازها تبدیل به مشکل  شود و سپس به توصیف مراحلی می می
دهد و به ایجاد  احتمالی را گسترش می» هاي حل راه«شود و جستجو براي یافتن  می

ها،  در باب انگیزه )275-276 :1376یگران، ویندال و د. (انجامد می» ها انگیزه«
بندي   طبقهها آن ترین معروف یکی از ،شده است هاي گوناگونی پیشنهاد بندي طبقه
  :گیرد است که ابعاد زیر را در برمی) 1972(کوئیل و همکاران  مک

   گریز از فشارهاي روزمره، گریز از بار مشکالت، رهایی عاطفی؛:سرگرمی. 1
   همنشینی و سودمندي اجتماعی؛:روابط شخصی. 2
  ؛هاي شخصی  تقویت ارزش کشف واقعیت، یافتن الگوهاي رفتار،: شخصیهویت. 3
. کنیم اي که در آن زندگی می نیاز به اطالعات درباره دنیاي پیچیده: نظارت. 4

  )222-223: 1388فیسک، (

                                                   
1. The ‘uses and gratifications’ theory 
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ه همین هاست و ب ترین ابعاد تعامل فعال مخاطبان با رسانه سرگرمی یکی از مهم
ها، به ویژه در بستر مطالعات  هاي اخیر به استفاده سرگرمی از رسانه در سال دلیل

  .فرهنگی، توجه بیشتري شده است
دهد که بر چگونگی تولید  تعریفی از سرگرمی پیشنهاد می) ) 1992ریچارد دایر
 و ها، انتشارات 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. هیچ کار دیگري جز این ندارند

است؛ در » لذت«واژه کلیدي در تعریف دایر  ).Lacey, 2002: 156(از  به نقل )است
به . این جنبه بالواسطه است. اي وجود دارد جویانه ها جنبه لذت استفاده مردم از رسانه

این معنا که ممکن است تماشاي برنامه خاص تلویزیونی یا مطالعه کتابی خاص 
ها موضوعاتی   به این معنا که رسانهبخش باشد، اما لذت با تأخیر هم وجود دارد؛ لذت

کنند  ها گفتگو و صحبت می دهند که در مواقع دیگر درباره آن در اختیار مردم قرار می
  . )110: 1384زاده،  مهدي(

ها، در  عنوان یکی از کارکردهاي استفاده از رسانه البته لذت حاصل از سرگرمی به
 میالدي و با 70 و 60در دهه . حوزه مطالعات فرهنگی مورد توجه جدي قرار گرفت

در . شروع مطالعات محققانی چون هال، بعد دیگري به فعال بودن مخاطب اضافه کرد
  رویکرد جدید، مخاطب هم در جستجوي نیاز خود و هم در مواجهه با معناي درون

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

، نیازمند آن است که ابتدا درك کنیم که چگونه این تولیدات درون زندگی ژهیواي  رسانه
  ).Grossberg, 2006: 255 (کنند  و عمل میاند شده واقعمردم 

                                                   
1. Richard Dyer 
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پژوهشگران «:  استکردهبندي  گونه صورت این گذار را این) 1995(آین انگ 
دهند که چرا مردم از   به این سؤال پاسخ می"استفاده و رضامندي"قائل به نظریه 

 "دریافت"که پژوهندگان قائل به نظریه  درحالی. کنند ها استفاده می محصوالت رسانه
؛ یعنی مایلند بدانند که مردم از محتواي مندند عالقهیابند،  ها می چه مردم در رسانه به آن

ماند،  پاسخ می اما سؤالی که نزد هر دو گروه بی. کنند اي را اخذ می ها چه معانی نامهبر
دیگر،  بیان کنند؟ به ها چگونه معامله می این سؤال ظاهراً ساده است که مردم با رسانه

در واقع  ).225: 1389مهدي زاده، ( »ها در زندگی روزمره ما چه جایی دارند؟ رسانه
عنوان  ها، باید کردار مخاطبان را به درك بهتر رابطه مخاطبان با رسانهازنظر محققان براي 

جهت دو رویکرد به  ازاین. یک کردار مصرفی در متن زندگی روزمره به مطالعه نشست
ها به مثابه   مصرف رسانه؛ها در زندگی روزمره مخاطبان اتخاذشده است مصرف رسانه

  .ها به مثابه تولید  و مصرف رسانهمقاومت
در نگاه اندیشمندان نظریه دریافت، :  مقاومتهها به مثاب  رسانهمصرف 

هاي مخاطب و زمینه اجتماعی وي  راهبردهاي مقاومت در برابر متن، جزئی از ویژگی
هاي دیگري وجود دارد که مبناي مقاومت را جزئی از ویژگی  اما تحلیل. شود تلقی می
معانی مختلفی است که از مرزهاي قرائت در این دیدگاه، متن سرشار از . دانند متن می
دهد تا متن را به  رود و به خواننده فرصت می  تولیدکننده آن فراتر میموردنظرمرجح 

ها تأکید  این گروه بر چندمعنایی، ابهام متن و چندگانگی خوانش. نحوي دیگر بخواند
  ).193: 1387رضایی، (دارد 

ازنظر . اي است  معانی متون رسانهجان فیسک، نماینده اصلی باورمندان به تعدد
فیسک، قدرت معناسازي، لذت و قدرت مشارکت در شیوه بازنمایی و لذت و قدرت 

ترین لذایذي است که  کننده ترین و سرخوش بازي با فرآیند نشانه شناختی، از مهم
فیسک معتقد است که در اعمال قدرت اجتماعی، لذتی نهفته . کند تلویزیون عرضه می

حال با یکدیگر  فیسک دو نوع مقاومت را که درعین). 63: 1384دي زاده، مه (است
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 و دوم، مقاومت نخست مقاومت نشانه شناختی: کند پیوند متقابل دارند، معرفی می
  واي است مقاومت نشانه شناختی ناشی از تولید معانی متضاد از متون رسانه. 2گریز 

 معنا در متون، به وسیله تولید لذت است  و فشارالزاممقاومت گریز، فرار از هرگونه 
)Laughey, 2007: 171.(  یک لذت دوگانه در خوانش مخاطب از متون ازنظر فیسک

 لذتی است که در تولید نمادین معانی وجود دارد که ، لذت اول؛پسند وجود دارد عامه
 تولید واقعی و لذت دوم به فعالیت گیرد میدر تضاد با معانی مدنظر بلوك قدرت قرار 

 .)Stevenson, 2002: 92 (شود می مربوط معنا

و » ساختن« مصرف کردن از نگاه دوسرتو یعنی : تولیدهمثابها به  مصرف رسانه
در حقیقت ). 155: 1387کاظمی، (ساختن نیز خود نوعی تولید پنهان است 

ه شوند، بلکه او دنبال این است ک کنندگان در دیدگاه دوسرتو، منفعل فرض نمی مصرف
کنندگان در زندگی روزمره از قواعد مسلط طفره  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

 کس دیگري تعلق دارد، موجبات لذت خود را فراهم آورد و شود تا در متنی که به می
» به یغما بردن متن« متون را نوعی ٔفعاالنهوي مصرف . آن را مصادره به مطلوب کند

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

بر مبناي  ).293: 1386استوري، (پردازد   است، به یغماگري میاوردهیدرنرشته تحریر 
توانند اراده  هایی برخوردارند که می نظرات فیسک و دوسرتو مخاطبان نیز از توان

 خود نوعی تولید ثانویه ،مصرف در زندگی روزمره. تولیدکنندگان متون را به زیر بکشند
 رایج جامعه مراتب سلسلههایی، منفعالنه به تقویت نظام موجود و  چنین سوژه. است

                                                   
1. Semiotics resistance 
2. Evasive resistance 
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هاي فرودست با نحوه استفاده خود، اقتدار فرادستان را به منازعه  پردازند، بلکه گروه نمی
  .کشند می

  
  اي هاي ماهواره مخاطبان ژانر داستانی و مستند تلویزیون. 2-2

گردد   برمی1970هاي تلویزیونی به دهه  رنامهها براي پخش ب استفاده از ماهواره
)Magee, 2008( .عنوان یک رویداد  اي به هاي تلویزیونی ماهواره اما گسترش کانال

شود   مربوط می1990 و اوایل دهه 1980ها به اواخر دهه  بااهمیت در تاریخ رسانه
 ،آوري ماهواره ن در این زمان، استفاده از ف.) Selznick, 2008: 14؛1381منتظر قائم، (

هاي رادیویی و تلویزیونی کاهش داد و به افزایش چشمگیر  هزینه پخش را براي سازمان
اي زمینه  هاي ماهواره هاي تلویزیونی منجر شد و از سوي دیگر، تعدد کانال تعداد کانال

  .را براي افزایش میزان و تنوع تولیدات فراهم نمود
 1992اي در ایران در سال  هاي ماهواره کههاي تلویزیونی شب استفاده از برنامه

ابتدا در مناطق مرزي آغاز شد و سپس در شمال و شمال غرب تهران و با ) 1371(
: 1381محسنیان راد، (اي چشمگیر افزایش یافت  گونه فاصله کمی در سراسر ایران به

ندي، ارجم( کانال تلویزیونی در تهران فراهم شد 160زودي امکان دریافت  و به) 304
ممنوعیت «نگرانی در مورد افزایش نفوذ ماهواره منجر به تصویب قانون ). 88: 1380

باوجوداین، استفاده از . شد 1373در سال » کارگیري تجهیزات دریافت از ماهواره به
زبان روندي افزایشی داشت و با شروع به  اي در میان مخاطبان فارسی هاي ماهواره شبکه

شهابی و ( به بعد این روند سرعت گرفت 1379زبان از سال  یهاي فارس کار تلویزیون
 در شهر تهران نشان 1380که نتایج نظرسنجی در بهمن  طوري ؛ به)1386جهانگردي، 

اي را  هاي ماهواره  درصد از افراد نمونه مورد بررسی تجربه تماشاي برنامه6/62،  کهداد
نداشتند، اظهار کردند تمایل دارند تا  درصد از کسانی که این تجربه را 8/49اند و  داشته
  ).117: 1381رسولی، (اي را تماشا کنند  هاي تلویزیون ماهواره برنامه
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بخش اعظم ... هاي موسیقی، فیلم و سریال و  کننده از قبیل شبکه هاي سرگرم شبکه
هاي ایرانی و  دهند که عمدتاً به پخش سریال اي را تشکیل می هاي ماهواره شبکه

سرعت رشد این . پردازند هاي آموزشی می هاي داستانی و مستند و برنامه یلمخارجی، ف
فقدان . هایی را به وجود آورد ها در بسیاري از کشورهاي خاورمیانه نگرانی شبکه

هاي  هاي سیاسی دموکراتیک، تلویزیون مؤسسات دموکراتیک همراه با ضعف فرهنگ
هاي سیاسی  شوند، براي بسیاري از سیستم اي را که وارد قلمروهاي ناشناخته می ماهواره

خواه معتقد است  علی. هاي مستقر درآورد صورت تهدیدي براي نظم خاورمیانه به
صورت گسست در  اي اثر خود روي مخاطبان را به هاي ماهواره محتواي این شبکه

اجتماعی سازي سیاسی، افزایش احساس محرومیت سیاسی، تحلیل بردن مشروعیت 
یش آگاهی سیاسی، تقویت هویت ایرانی در برابر اسالمی و تغییرات سبک سیاسی، افزا

 عالوه بر این رویکرد .)Alikhah, 2008: 105 (گرایی نشان خواهد داد زندگی و مصرف
عنوان عاملی اساسی در تحلیل  اي، الزم است به مقوله ژانر به هاي ماهواره کلی به شبکه

  :اي نیز توجه کرد کننده ماهواره هاي سرگرم مواجهه مخاطب در تلویزیون
طور  اند که به تعریف کرده» نوع و گونه«ژانر را در تعریفی ساده به معناي 

ها نظیر ادبیات، تئاتر، موسیقی، فیلم و تلویزیون به کار  اي در مطالعه انواع رسانه گسترده
توان  تر، ژانر را می اما در نگاهی کاربردي. )Holms, 2008: 11(شده است  گرفته

دهد اشکال مختلف بیان  هاي مشترك دانست که اجازه می اي از ویژگی مجموعه
البته باید توجه داشت . هنرمندانه یا تولید فرهنگی با یکدیگر در یک گروه قرار بگیرند

که هر کار مفروضی که ممکن است در یک ژانر خاص جاي بگیرد، ممکن است داراي 
هایی باشد که  ي آن ژانر فاقد آن باشند یا فاقد ویژگیها هایی باشد که سایر نمونه ویژگی

از این منظر باید در معناي وسیع آن و به » ژانر«اصطالح . در میان بقیه مشترك است
 & Edgar (وبیش متنوع در نظر گرفته شود هاي کم کردن نمونه معناي یک جا جمع

Sedgwick, 1999: 107-8( . به این . تأثیر نیست بیو البته نوع رسانه هم در این تنوع
هاي  شیوه. دهد گویی بسط می هاي خود را براي داستان اي شیوه معنا که هر رسانه
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هاي تکنیکی رسانه و  گویی دربردارنده تمهیدات مربوط به پالت، جنبه متفاوت داستان
هاي  هاي مختلف امکان دیگر، رسانه عبارت  به،ها هستند کدها و قراردادهاي انواع داستان

عنوان  آورند و ما به گویی، نمایش و رابطه بین این دو فراهم می تفاوتی براي داستانم
بندي   این ترکیبات را شناسایی و مقوله،ها ها یا تولیدکنندگان آن مخاطبان این متن

ماحصل این » ژانر «.تواند باشد بینی کنیم که این متن چه می کنیم تا بتوانیم پیش می
  . بندي است مقوله

بندي کردن متون  دهندگان روش چارچوب منزله ارائه توانند به براین، ژانرها میبنا
ها،  ژانر مخاطبان را به سمت نگرش. کنند تلقی شوند که به درك محتوا کمک می

کند که براي انتقال معنا به مخاطب  مفروضات و انتظارات مناسبی درباره متن هدایت می
اي نیز  عنوان یک پلتفرم رسانه تلویزیون به. )Fulton et al., 2005: 130-5 (مؤثرند

سوپ . ژانرهاي تلویزیونی انواع متعددي دارند. ژانرهاي مخصوص به خود را دارد
ها همگی محتواي نمایشی تلویزیون را   کمدي موقعیت وهاي تلویزیونی اپراها، سریال

ویزیون واقعیت و گیرد که تل دهند در نقطه مقابل محتواي غیرنمایشی قرار می تشکیل می
 )Fulton et al., 2005: 130-5. (گیرند انواع مستندهاي تلویزیونی در آن دسته جاي می

 داستان را امامی. شوند گویی از سایر ژانرها جدا می ژانرهاي نمایشی تلویزیون با قصه
) 83: 1375امامی، (هاي خیالی در قبال رویدادهاي زندگی  شرح رفتاري شخصیت

ها با  نسبت آنو ترتیب مرز بین ژانرهاي نمایشی و غیرنمایشی  این  و بهکند تعریف می
  .شود واقعیت و تخیل تعیین می

التین به معناي  docere مشتق شده که به واژه document مستند از ریشه لغوي 
معنا » درس، هشدار و راهنمایی«گردد و در فرهنگ لغت آکسفورد  تدریس کردن برمی

 اتحادیه جهانی فیلم مستند، این نوع 1948 در سال .)McLane, 2012: 5(شده است 
هایی که براي ثبت هر واقعیت  تمام روش«: فیلم را به شرح زیر تعریف کرده است

 چه از صحنه واقعی، چه به کمک بازسازي صادقانه ،تفسیري بر روي نوار فیلم
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، متوسل شدن به فیلم مستند. رود، مستندسازي نام دارد هاي اصلی به کار می صحنه
استدالل و احساسات براي ایجاد تحرك دلخواه، گسترش معلومات انسانی، برخورد 

ها در زمینه اقتصادي، فرهنگی و روابط انسانی  حل آن گرایانه با مسائل و یافتن راه واقع
  )87: 1375امامی، . (است

 و براي کند مشاهده اعالم می مستند دغدغه محوري خود را بازنمایی دنیاي قابل
مستندساز . کند نامد، کار می این هدف با آنچه گریرسون آن را مواد خام واقعیت می

کند ـ جهان تجربه تاریخی و اجتماعی را ـ تا  واقعیت گذشته و حال را ترسیم می
قرار گرفتن در متن واقعیت فیزیکی . ها و رویدادها به دست دهد برداشتی از زندگی

 -هاي غیرنمایشی است یعنی تصویر مستند جهان تاریخی ادعاي محوري همه بازنمایی
اي که در اینجا باید مورد  نکته) Beattie, 2004: 10 (اجتماعی واقعی و حقیقی است

ممکن است یک . توجه قرار گیرد این است که مرز میان ژانرها بسیار سیال و شناورند
هاي واقعیت در یک  کهگویی برود و یا ممکن است از ت برنامه مستند به سمت داستان

کنند  که فولتن و همکارانش این ایده را مطرح می طوري به. برنامه نمایشی استفاده شود
ماهیت هیبریدي . که هیچ تفکیک مورد توافقی از ژانرهاي تلویزیونی وجود ندارد

شود که مرز میان ژانرهاي تلویزیونی روشن نباشد و  محتواي تلویزیونی باعث می
 هاي ژانرهاي مختلف را از خود نشان دهند  در آن واحد بتوانند ویژگیمحتواي مختلف

شود این است که ژانر فقط به رسانه مربوط   اما سؤالی که اینجا مطرح می) 138: 2005(
  بندي ژانر نقشی ندارند؟ شود و مخاطبان در تعریف و تشخیص و طبقه می

ا نباید اشکال کددهی متنی ژانره« معتقد است که - واضع نظریه ژانر–استفان نیل 
ها، انتظارات و قراردادها تلقی  گیري هاي جهت عنوان سیستم تلقی شوند، بلکه بایستی به

بنابراین ژانرهاي . )Neale, 1980: 19(اند  شوند که بین صنعت، متن و فرد در گردش
 را ایجاد ها هایی که آن کنند، متن ها را تولید می اي با ترکیبی از مؤسساتی که آن رسانه

اي  ژانرها با مجموعه .شوند کنند، تعریف می ها را دریافت می کنند و مخاطبانی که آن می
کنند که هم  ها بر معنایی را تعیین می اند که چگونگی داللت آن بندي شده از قوانین مقوله
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با این تعبیر . )Morley, 1992(د نباید توسط تولیدکنندگان و هم مخاطبان کنترل شو
. اي متفاوت از مخاطب در مقایسه با دیگري مرتبط ساخت وان یک ژانر را به طبقهت می

به بیان ساده، هر . کند سازي می مفهوم» رقابت فرهنگی« عنوان بامورلی این پدیده را 
هاي فرهنگی خود ژانر بخصوصی را دنبال  هاي مخاطب با توجه به زمینه یک از گروه

توانش « الفی براي اشاره به این مفهوم از تعبیر دن .)Laughy, 2007: 71 (کنند می
اي  از دید وي، مخاطب هر ژانر نیازمند تسلط به رمزگان زمینه. کند استفاده می» فرهنگی

محتواي خاص / ها از دید وي، بدون دسترسی قبلی به این رمزگان، آیتم. آن ژانر است
احتمال بسیار زیاد،   مثال بهطور به. ها غیرقابل درك باقی خواهند ماند در این برنامه

آید که از طریق  اپرا توسط افرادي به دست می هاي الزم براي خوانش سوپ مهارت
  . )Morely, 1992: 121(اند  هاي زنانگی به لحاظ فرهنگی برساخته شده گفتمان

هاي  مثابه مقوله مورلی بر این باور است که به مطالعات ژانر مخاطب باید به
مخاطبان از ژانرها استفاده .  خاص دریافت تلویزیون نگاه کردٔلحظهفرهنگی و وراي 

 ,Ibid (دهند کنند، شکل می ها را خارج از ساعاتی که تلویزیون تماشا می کنند و آن می

اي فراتر  هاي متون رسانه که ژانرها از محدوده ترتیب، ازآنجایی این به. )99-100 :1992
 تجربیات مخاطبان را بیش از دریافت صرف تلقی ها نیز باید روند، تحلیل مخاطب می

 ٔتوانیم شاهد لحظه ما نمی: نویسد  در کتاب ژانر و تلویزیون می)100 :2004(میتل . کنند
ها مثل   مثالً ممکن است توجه ما به آن–درگیر شدن مخاطب با ژانر تلویزیونی باشیم 

اي هستند که مانند  ستردههاي فرهنگی گ چون ژانرها پدیده -نگاه ما به یک متن باشد
ما باید کاربرد ژانرها را خارج از لحظات دریافت . اي مجزا یا محدود نیستند متون رسانه

کنند،   تلویزیون تماشا نمی،اي حتی زمانی که مخاطبان دریابیم چرا که ژانرهاي رسانه
مخاطبان با این تفاسیر، مطالعه تجربه مواجهه و مصرف  .کنند شوند و عمل می منتشر می

اي از مطالعه دریافت صرف فراتر  هاي ماهواره ژانرهاي مستند و داستانی در تلویزیون
هاي فرهنگی و اجتماعی مخاطبان هر یک از این ژانرها و شیوه تعامل  رود و زمینه می
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در مقاله حاضر تالش . شود شان را شامل می ها با این ژانرها در جریان زندگی روزمره آن
ه تجربه مواجهه مخاطبان با ژانر مستند و داستانی در متن زندگی روزمره بر این است ک

  .مخاطبان تحلیل شود
هاي مختلفی  شده است، حوزه تحقیقاتی که تاکنون در زمینه ماهواره در ایران انجام

هاي تماشا و ژانرهاي مورد توجه مخاطبان  از مصرف ماهواره در ایران نظیر انگیزه
  .رندگی ایرانی را دربرمی

نماهنگ و که دهد  نشان می) 1387(هاي تحقیق شهابی و جهانگردي  یافته
موسیقی ایرانی، فیلم سینمایی خارجی و ایرانی به ترتیب بیشترین میزان عالقه مخاطبان 

) 1393(در همین راستا، پژوهش نصیري و سلطانی . اند تهرانی را به خود جلب کرده
ها و  دهد که تماشاي سریال ز شهروندان شهریار نشان می نفر ا384بر  اي بالغ نیز با نمونه

متانی و فرهنگی . ترین دلیل استفاده از ماهواره بوده است اي مهم هاي ماهواره فیلم
براي  مخاطبان شهري دریافتند، اکثر قائم شهروندان از نفر 458در پیمایشی بین ) 1394(

و  شو سریال، فیلم، شامل که يا ماهواره هاي شبکه هاي برنامه از تفریح و سرگرمی
 با تحصیالت مخاطبان نزد در خبري هاي شبکه. کنند می استفاده است، موسیقی

 قرار مورد استفاده بیشتر خارجی و داخلی اخبار پیگیري براي دکترا و ارشد کارشناسی
 عنوان ژانرهاي پرطرفدار به) سرگرمی(ترتیب، محتواي داستانی و مستند  این به. گیرند می

  .اي براي تحلیل انتخاب شدند هاي ماهواره تلویزیون
اي نیز تحقیقات چندي در  هاي ماهواره هاي تماشاي تلویزیون اما در مورد انگیزه

ترین دلیل  نشان داد، مهم) 1387(تحقیق شهابی و جهانگردي . شده است  ایران انجام
تهرانی، انگیزه نارضایتی زبان از سوي مخاطبان  اي فارسی هاي ماهواره تماشاي تلویزیون

هاي  ها، عدم انطباق برنامه از تلویزیون ملی با ریزفاکتورهایی نظیر جذاب نبودن برنامه
تلویزیون ملی با اقتضائات سنی و روحیه افراد، تکراري بودن، واقعی نبودن و غمگین 

اي ه هاي تلویزیون ملی و فرار از سانسور و نیز وجود تنوع در برنامه بودن برنامه
  .زبان است اي فارسی هاي ماهواره تلویزیون
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تأثیر متغیرهاي سن، وضعیت تأهل و طبقه اجتماعی ) 1385(عزیزي و مهدي زاده 
 نفر از مخاطبان شبکه جم، که به روش گلوله برفی 195هاي تماشا را در میان  بر انگیزه
ن، تمایل افراد به با افزایش سکه نشان داد  نتایج. شده بودند، ارزیابی کردند  انتخاب

ها  یابد و در عوض تمایل آن هاي شبکه جم با انگیزه آموزشی کاهش می تماشاي سریال
هاي تسهیل تعامل اجتماعی و فرار از واقعیات  هاي شبکه جم با انگیزه به تماشاي سریال

هاي آموزش و کسب پرستیژ  همچنین نتایج نشان داد انگیزه. یابد روزمره افزایش می
 در طبقات اقتصادي باال نسبت به طبقات پایین بیشتر است و در عوض اجتماعی

هاي فرار از واقعیات روزمره و تسهیل تعامل اجتماعی در افراد طبقات پایین  انگیزه
  .بیشتر است

ترین نظرسنجی مرکز پژوهش و سنجش افکار صداوسیما با نمونه آماري  در تازه
 ترین مهم پاسخگویان، ها نیز ازنظر اکز استان سال و باالتر مر15 نفر از افراد 16025
 »ها برنامه تنوع «کنند، می تماشا را اي ماهواره هاي شبکه هاي برنامه که کسانی انگیزه

) درصد 5/12 (»بودن کننده سرگرم و شاد «و) درصد 17 (»بودن جذاب «،)درصد 5/21(
هایی براي  یقات، ایدهنتایج این تحق). 1395مرکز پژوهش و سنجش افکار، ( اند ذکرشده

  .مشخص کردن محورهاي مصاحبه در مقاله حاضر به دست داد
  

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

 سال 29 تا 18هاي این مطالعه، از میان جوانان  نمونه. شده است  استفاده) کانونی(
  انتخابصورت هدفمند کنند، به اي را تماشا می هاي ماهواره نتهرانی که تلویزیو

  .ندا شده 

                                                   
1. Focus group interviews 
2. Purposeful Sampling 
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 شروع شد و 1394هاي فردي و گروهی این تحقیق از اوایل مهرماه  انجام مصاحبه
از اواسط آذرماه، محققان احساس کردند که مضامین و اطالعات در حال تکراري شدن 

بنابراین در این تحقیق با . خاتمه داده شدها  ماه به انجام مصاحبه هستند و هفته اول دي
 تحقیق این در. مصاحبه انجام شد)  مصاحبه گروهی3 مصاحبه فردي و 13( نفر 25

مبناي » هایی با بیشترین اختالف انتخاب نمونه«ها، راهبرد  نمونه انتخاب براي
د سعی ش بر این اساس) 173: 1388لیندلف و تیلور، (گیري قرار گرفته است  نمونه
 و شغل و تحصیالت جنسیت، سن، :را داشته باشند ویژگی ها تنوعی از چندین نمونه
شوندگان به لحاظ  مصاحبه). تهران شهر جنوب و مرکز شمال، مناطق (سکونت محل

 45هاي فردي زمان مصاحبه بین  در مصاحبه.  مرد بودند12 زن و 13جنسیت شامل 
 ساعت 2هاي گروهی زمان مصاحبه بین   دقیقه و در مصاحبه30دقیقه تا یک ساعت و 

  .دی دقیقه طول کش45تا دو ساعت و 
هاي فردي و  ، براي تحلیل متن مصاحبهدر این تحقیق از روش تحلیل مضمونی

تحلیل مضمونی، روشی براي شناسایی، تحلیل و  .شده است  گروهی تحقیق استفاده
کم  از این شیوه، دستبا استفاده چه اگر. هاست در درون داده) مضامین(گزارش الگوها 

 در بسیاري از موارد ؛شوند یابند و توصیف می  سازمان می،تر  غنییها با جزئیات داده
گردند  میتفسیر نیز ها  هاي مطرح در متن داده هاي گوناگونی از موضوع جنبه

)Boyatzis, 1998: 4-11(. دهد که با توجه به  تحلیل مضمونی به پژوهشگران امکان می
انجدانی،  حسینی. (دنها، تحلیلی از آن مضمون ارائه ده مضمون در کل دادهفراوانی 

مضمون، ویژگی تکراري و متمایزي در متن است که ازنظر پژوهشگر، ) 23: 1395
 & King. (هاي پژوهش دارد حکایت از درك و تجربه خاصی در رابطه با پرسش

Horrocks, 2010: 150 (ی را براي کدگذاري و در نهایت روش تحلیل مضمونی، فرصت
سازد؛ در این مقاله، با توجه به وسعت  ها فراهم می ها در قالب مضمون بندي داده مقوله

                                                   
1. Maximum Variation Sampling 
2. Thematic Analysis 
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کدگذاري توصیفی، :  کدگذاري در سه مرحله زیر صورت گرفت،هاي تحقیق داده
ها،  در این تحقیق براي کدگذاري متن مصاحبه.  کدگذاري فراگیر وکدگذاري تفسیري

 .شده است   استفادهMAXQDA 10یفی افزار ک از نرم

  
  هاي تحقیق یافته. 4
  هاي تلویزیونی ها و سریال هاي فیلم جذابیت. 4-1

زبان در مورد دالیل  اي فارسی هاي ماهواره هاي نمایشی و مستند شبکه مخاطبان برنامه
تحلیل . ها مورد پرسش قرار گرفتند هاي مستند این شبکه ها و برنامه جذابیت سریال

هاي تلویزیونی را  ها و سریال دهد که دالیل جذابیت فیلم ها نشان می هاي مصاحبه تهیاف
  :توان در مضامین فراگیر زیر خالصه کرد می
  

  پردازي هاي قصه روال
ترین نقاط قوت  عنوان یکی از مهم پردازي را به هاي قصه شوندگان روال مصاحبه

هاي فرعی  ختن به جزئیات زیاد و داستانها، پردا از دید آن. آورند حساب می ها به سریال
در بررسی دیدگاه مخاطبان . اي شوند هاي ماهواره شود مخاطبان جذب سریال سبب می

پنج مضمون تفسیري تعلیق، چندبعدي بودن، شاد بودن، داستان تاریخی با مضامین 
  ي قابلپرداز هاي قصه عاشقانه و کیفیت باالي بازیگري و کارگردانی در ارتباط با روال

  :مشاهده است
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ها که نیازمند رمزگشایی از سوي مخاطب است  پردازي پیچیده و تعلیق قصه
توانند با دنبال کردن  کند، چون می اي را براي مخاطبان جذاب می هاي ماهواره سریال

پنداري با شخصیت اصلی داستان از  داستان هیجان زیادي را تجربه کنند و با همذات
  :  حوادث فیلم لذت ببرنددرگیر شدن در

 يادلهره اون. داره وجود ایزامب حمله امکان لحظه به لحظه دِد گنیواک تو«
 وارد ممکنه لحظه هر صورت هب دیش یم داستان يها تیشخص با همگام یوقت که

 ک یعنوان به رو خودم من .کنه يریگیپ که رو آدم کنه یم جذب، بشه آدم ذهن
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 26مجید، (» انتظارمه در یسرنوشت چه کنم یم کرف دم،یم قرار داستان تیشخص
  )ساله، کارمند

تر از  هاي ماهواره را از جنبه محتوایی نیز قوي کنندگان تحقیق، سریال شرکت
هاي  ها این مجموعه ازنظر برخی از آن. کنند تولیدات تلویزیون داخلی ارزیابی می

اند نظر مثبت مخاطبان را  ه داستان پیچیده و چندبعدي خود توانستدلیلتلویزیونی به 
هاي فرعی جذابی نیز وجود  ها، عالوه بر داستان اصلی، پالن در این سریال. جلب کنند

روند و با افزایش پیچیدگی و جزئیات داستان  موازات قصه اصلی پیش می دارند که به
  : کنند آن را جذاب می
 یفاقاتات ه یدوم یجهان جنگ انیجر در که بود یسیانگل خانواده هی«

 کشیرمانت قطعات با رو یخانوادگ الیسر ه ییعن یفتادا یم براشون
  )دار ساله، خانه 26هدي، (» دینیبب جنگ قالب در دیتونست یم

کننده دارند و آنچه  ها تنها کارکرد سرگرم شوندگان، سریال براي برخی از مصاحبه
 است که بر داستان کند، فضاي شادي ها را به تماشاي یک سریال جذب و متقاعد می آن

  : فیلم یا سریال حاکم است
  )  ساله، کارمند28عاطفه، (» هشادتر ذره ه ییچ همه ،لباس فرم ،هاشون رنگ«

 حاکم بودن فضاي غم و اندوه بر داستان به دلیلها تلویزیون داخلی را  آن
 هاي کننده در سریال آور و سرگرم گذارند و سراغ مضامین شادي هایش کنار می سریال

» عاطفه«هاي تلویزیون داخلی براي  تجربه سریال. روند اي می تلویزیونی ماهواره
گذرانی در کنار خانواده آن را انجام  اي ناخوشایند است که فقط براي وقت تجربه

  : دهد می
 .الیل ییتنها اسم به بود یلمیف ه یشدم مونیپش کردم دنبال وقت هر«
 دیکن باور یعن ی.دمید یم میبود نشسته هم دوررو،  لمیف نیا دید یم پدرم چون
  .»یناراحت و غم با زیچ همه .لمویف اون نمینب داشتم دوست اصالً

 به دلیلهاي تاریخی بیشتر  شوندگان، لذت بردن از سریال براي اغلب مصاحبه
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لذت بصري دیدن فضاهاي قدیمی یا نوع پوشش و رفتار متفاوت بازیگران در فضایی 
مایه  تاریخی است و درون)  ساله26(» مهنوش«مورد عالقه سریال . تاریخی است

 توش یمیقد سبک ه ییول بود یعاشق و عشق يماجراها نیهم« :کند عاشقانه را دنبال می
 خانوم که این و یمیقد يلباسا اون با نبود کیکالس حالت اون. داشتم دوست نویا من و بود

  .»بده نجات رو خودش یزندگ بخواد که این يبرا کرد تالش چقدر
گیري از عوامل فنی و انسانی شاخص  شوندگان، بهره براي برخی دیگر از مصاحبه

شود که این گروه از  هاي ایرانی سبب می کیفیت نازل سریال. اهمیت زیادي دارد
  : اي را براي دیدن انتخاب کنند هاي ماهواره هاي شبکه مخاطبان سریال
 کارگردانه بهتره هاشون يباز که این يبرا باالتره تشیفیک که ایني برا«

 که کنم یم احساس که این هم رمیگ یم اد یرو ییزایچ يسر ه یازش من .هیقو
 يباز بهتر اون از من کنه یم يباز یرانیا يعاد ياالیسر يتو که يگریباز اون

  .) ساله، کارمند28عاطفه، (» نمک یم
  

  توانمندسازي اطالعاتی مخاطب
جانبه، یکی از  طه دریافت اطالعات وسیع و همهاحساس توانمند شدن به واس

اي سوق  هاي ماهواره ها و سریال عواملی است که مخاطبان را به سمت تماشاي فیلم
توان از طریق مضامین تفسیري کسب اطالع از  این مضمون فراگیر را می. دهد می

  :ها شناسایی کرد روز بودن و پیش اعالن برنامه رویدادهاي تاریخی، به
کننده بودن، باید  ها عالوه بر سرگرم شوندگان، سریال ي برخی از مصاحبهبرا

ها فراهم  ها را براي آن اي این داده هاي ماهواره دربردارنده اطالعاتی نیز باشند و سریال
مند است به این خاطر  هاي تاریخی عالقه به سریال) دار  ساله، خانه29(مرجان . کنند می

دهد که جزئی از جغرافیاي  ه کشورهاي همسایه ایران میکه به او اطالعاتی دربار
  : فرهنگی ایران هستند

 با و افتاده اتفاق که ییها جنگ و یعثمان دولت ما يکتابا تو چون«
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 نیا بخصوص که ییها استیس یبعض و داشته ارتباط که ییکشورها
 به که ییحرفا. برام بود جالب یلیخ داشتن، گهیهمد با وزراشون

  .»شد می لمس هاشون استیس نوع. زدن یم گهیهمد
ها را به مسیري جذاب  شود، سریال چندبعدي بودن داستان تاریخی که روایت می

در جریان تماشاي ) دار  ساله، خانه26(» هدي«. کند براي دریافت اطالعات بدل می
شود، هیجان  حالی که با تاریخ یک کشور و رویدادهاي واقعی آشنا می سریال، درعین

  : کند  و روابط انسانی را همزمان تجربه میجنگ
 لیتبد رو خودش قصر کل دآ یم جنگ انیجر در یاشراف خانواده هی«

 ک یانیجر چطور که بود چسب دل یلیخ برام .کنه یم مارستانیب به
 رو یخیتار اتفاقات یکل که درحالی بدن نشون تونن یم نهایا رو خانواده

  .»دن یم نشون مخاطب به دارن
اي را دلیل  هاي ماهواره ها و سریال روز بودن فیلم شوندگان به  از مصاحبهبرخی

کننده همگام با  اي سرگرم  در محصوالت رسانهکه ایناز  ها آن. اند تماشاي خود دانسته
 روز يلمایف معموالً که هجالب«: برند یافته جهان حرکت کنند، لذت می هاي توسعه بخش
 کرده پخش ها شبکه از یلیخ و باشه شیپ وقت یلیخ مال که ستین يجور اون یعنی. هستند
تعدد و تنوع امکانات دانلود و پخش فیلم باعث شده مخاطبان )  ساله26مهنوش، (» .باشن

به همین دلیل، تنها زمانی . هاي روز دنیا داشته باشند ها و سریال دسترسی زیادي به فیلم
ی با شبکه گسترده توزیع فیلم و شوند که بتواند از حیث تازگ مخاطب یک سریال می

   :ها رقابت کند سریال خارج از تلویزیون
 معموالً .نمیب یم لمیف وتریکامپ با رو خودم یخال يها وقت شتریب من«

 یلمیف بخوام يا ماهواره يها شبکه يتو آگه .کنم یم دنبال رو روز يلمایف
  ) ساله، کارمند29مرتضی، (» باشه روز لمیف دیبا نمیبب رو

اي، همیشه با رفتار  هاي ماهواره هاي تلویزیون ها و سریال تنوع و تازگی فیلم 
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شوندگان کهنه و  شود که از دید مصاحبه پخش سرگرمی در تلویزیون داخلی مقایسه می
 يتکرار يها الیسر ای ها لمیف معموالً هیبق ا یلمیف يآ مثل ییها بکهش«: غیرقابل مصرف است

 در که ایناز )  ساله، کارمند28(عاطفه  ) ساله، کارمند27علی، (» نکن یم پخش ندار
کند که او را  عنوان عاملی یاد می هاي تلویزیونی داخلی حق انتخاب ندارد، به شبکه

  : اي کرده است هاي ماهواره هاي شبکه جذب سریال
 یلیدل هر به دوتاشو ا یک یتونم یم من که هادیز ها الیسر تعداد نقدیا«

 تاشم چهار مثالً که هستند الیسر تا چهار رانیا يتو یول ...کنم انتخاب
 28عاطفه، (» بدتر و بد نیب یعن یمکن می انتخاب شو یک یستین خوب

  )ساله، کارمند
ها پیش از ارائه  شوندگان نیز مالحظه و احتیاطی که این شبکه برخی از مصاحبه

از . دانند تلویزیونی میدهند، را دلیل جذابیت شبکه  کننده به خرج می محتواي سرگرم
ها با هشدار و ارائه اطالعات به مخاطب کنترل امور را براي دیدن یا  ها، شبکه دید آن

  : دهند ندیدن برنامه به دست مخاطب می
 ذره هی دیبا هاش نندهیب یسن سطح که هاش برنامه از يسر هی مثالً«
 احترام هاش نندهیب شعور به .دن  میاولش ياخطار امیپ هی ،باشه باالتر

 که ییهها صحنه يدارا مثالً نیا که ذاره یم خودشون با قضاوتو .ذاره یم
 نیا بدم حیترج دیشا خودم من مثالً ای .نباشه مناسب همه برا ممکنه
  ) ساله، دانشجو20محسن، ( »نمینب رو برنامه

   
  هاي تلویزیون مقاومت در برابر چارچوب

اي را راهی براي مقاومت در برابر  ماهوارههاي  ها و سریال مخاطبان، تماشاي فیلم
با مضامین تفسیري کمتر بودن را این مضمون فراگیر . یابند روایت تلویزیون داخلی می

  .توان شناسایی کرد  می،هاي تجاري و تجویزي بودن کمتر بودن آگهی سانسور،
 بخشی از همراه شدن مخاطبان با ماهواره به دلیل ماهیت تلویزیون داخلی است
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قرمزهاي خود دست به سانسور محتواي  ها و خط مشی که براي رعایت خط
هاي تلویزیون داخلی فراتر  خواهند از چارچوب زند و مخاطبان می کننده می سرگرم

هایی را ببینند که در تلویزیون داخلی امکان تماشاي آن را  ها و سریال بروند و فیلم
   :ندارند

 ،شهیم پخش يا ماهواره يها شبکه قیطر از که یینمایس يلمایف«
 ه یمایصداوس .شن ینم دهید رانیا ونیزیتلو يها شبکه تو که نییلمایف

  ) ساله، کارمند27علی، ( »لمیف پخش يبرا داره ییارهایمع
ها به دنبال کشف  شوندگان نیز در خالل تماشاي سریال برخی از مصاحبه

د تصویر ذهنی خود را نسبت خواهن هاي تاریخی هستند و می ها و حقایق دوره ویژگی
هاي  سریال) دار  ساله، خانه26(هدي . به رویدادهاي تاریخی ایران و جهان تکمیل کنند

ها نکاتی را دریابد که در تاریخ  کند تا از خالل آن تاریخی مربوط به ایران را دنبال می
   :اي به آن نشده است هاي قبلی اشاره رسمی یا بازنمایی

 شهیهم یعنی. انقالب مورد در بدونم شتریب خواد یم دلم یلیخ«
 بشه داده نشون يا هیزاو ه یاالیسر نیا از یک یيتو باالخره که دوارمیام

  »شده ینم ییبازنما قبالً که
هاي میان برنامه نیز عاملی است که مخاطبان را از یک شبکه تلویزیونی دور  آگهی

اي را براي  دارند شبکه ظهار میشوندگان ا برخی از مصاحبه. کند یا به آن نزدیک می
کننده آن مجبور به کمترین میزان  کنند که براي دریافت محتواي سرگرم دیدن انتخاب می

  : مواجهه با آگهی باشند
 و سیرنویز که ییها شبکه نیا از که هست مالك خودم يبرا«
 يبرا کنن یم متوقف رو لمیف پخش قهیدق هرچند ا یداره نایا و سیباالنو

 ساله، 29مرتضی، (» تحمله قابل اش دقیقه دو یک یمثالً حد در ،یآگه
  )کارمند
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اي از این حیث جذابیت  هاي ماهواره شوندگان، سریال از دید برخی از مصاحبه
هاي تلویزیون مجبور به پیروي از الگوهاي مشخص براي  دارند که برخالف سریال

  : اصطالح تجویزي نیستند ارائه محتوا نیستند یا به
. بده ادت یيزیچ ه یخواد یم همش یرانیا يلمایف متأسفانه«

 هجینت پس، کرده يبد دیگه یک یحق در یکی. هیتکرار همه هاشون موضوع
. شد بدبخت چقدر ینیب یم افتاده، جدا نید از طرف مثالً. نهیب یم شویبد
  )دار  ساله، خانه25مژگان، ( »شد خوشبخت تهش ن،یبب بود مؤمن که یاون

  
  لگوهاي آشناتکرار ا

قالب  شوندگان در تکرار الگوهاي آشنا مضمون فراگیر دیگري است که مصاحبه
دو مضمون تفسیري هماهنگی فیلم با حوزه تخصصی و درگیري روزانه با داستان فیلم 

هایی جذاب هستند که با  شوندگان، سریال براي برخی از مصاحبه .به آن اشاره کردند
  : ها اشتراك دارد آناي  تخصص و حوزه عالیق حرفه

 نیعج که هیا رشته ه یو هیباستان آثار مرمت خودم یلیتحص رشته من«
 جذاب شهیهم زایچ نیا نمیهم بخاطر .هعیطب ماورا يها بحث با هستش

 یلیخ یلیخ يها زمان به گرده یبرم شون هشیر که ییزایچ خصوصاً بوده
  ) ساله، تورلیدر29حامد، (» یمیقد يها افسانه و میقد

 هاي شوندگان معتقدند آنچه سبب کشش مخاطب به سمت سریال گروهی از مصاحبه
ها در زندگی روزمره مخاطبان  شود، حضور مداوم و طوالنی این سریال اي می ماهواره

ها افرادي را که اوقات فراغت زیادي دارند، به خود جلب  ها این سریال ازنظر آن. است
   :دنها را پر کن هاي روزانه قبلی آن ضاي خالی فعالیتند فنتوا خوبی می چون به. دنکن می

 مثل يا شبکه ياالیسر که دمیشن نویا مسِن يخانوما مورد در یلیخ«
 کنن یم دنبال روز در ساعت چهار مثالً ،کنن یم دنبال رو جِم الیسر
  ) ساله کارمند28عاطفه، ( »کنن پر رو وقتشون که این يبرا
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ها،  ها و حضور مستمر آن راد، طوالنی بودن سریالاز سوي دیگر، از دید این اف
هاي آن  شود مخاطبان لذت درگیر شدن در داستان فیلم و همراه شدن با تعلیق باعث می

ها  که سرانجام داستان براي آن طوري به. را طی یک مدت نسبتاً طوالنی تجربه کنند
 ،بشن الیسر ریدرگ و کنن شروع که همین نظرم به عموم يبرا« :کند اهمیت زیادي پیدا می

» بکنن نگاه رو برنامه اون و کانال  اونبزنن ساعت اون شب هر آخرش تا که کنه یم جادیا الزام
  ) ساله، کارمند29مرتضی، (

  
  اي هاي ماهواره هاي مستند شبکه هاي برنامه جذابیت
و اي مثل شبکه من  هاي ماهواره هاي مستند شبکه شوندگان اغلب از برنامه مصاحبه

. کنند ها یاد می کننده مخاطب به این شبکه ترین عوامل جذب عنوان یکی از مهم تو به
: دانند اي را دو مضمون اصلی می هاي ماهواره ها دلیل جذابیت مستندهاي شبکه آن

  .ها اي سوژه جامعیت روایت و انتخاب و روایت حرفه
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  جامعیت روایت
اي را به دلیل ارائه روایتی که  ههاي ماهوار شوندگان، مستندهاي شبکه مصاحبه

ها این  آن. کنند دربرگیرنده عناصر الزم براي ارائه یک روایت جذاب است، تماشا می
اعتمادي پیشینی و  بی/طرفانه، اعتماد ها، روایت بی عناصر را در مضامین روایت ناگفته

  .کنند دستیابی به روایت جایگزین خالصه می
اي  هاي ماهواره رو مستندهاي شبکه ند، ازآندار شوندگان اظهار می مصاحبه

توانند، فراتر از روایت رسمی به رویدادها نظر کنند  یابند که می زبان را جذاب می فارسی
ها با  آن. دهند ها این کار را به چند طریق انجام می آن. ها را روایت کنند و ناگفته

یخی مسائلی را بازنمایی کنند ویژه در مورد رویدادهاي تار گیري از آرشیو غنی به بهره
  : شود ها پرداخته نمی که در گفتمان رسمی به آن

 هر بود گذاشته مستند يتو زارویچ یلیخی، پنهان يایزوا يسریه «
  )لیدر  ساله، تور29حامد، (» بود رضاشاه درباره چه

برانگیزي صادق است که در  ویژه در مورد رویدادهاي تاریخی بحث این به
حال سؤاالت  خلی مجال کمتري براي پرداختن به آن فراهم بوده و درعینتلویزیون دا

هاي  معتقد است مستندهاي شبکه» هدي«. زیادي را در ذهن عموم به وجود آورده است
   :اي به روشن شدن حقیقت رویدادها کمک زیادي کرده است ماهواره

 یاصل متهم. نبود خودمون حکومت گهید من ذهن يتو یاصل متهم«
 از خارج فعال يها هگرو اون که بود یزشت و اشتباه حرکت اون من يبرا

 آگاه رو آدم اتفاقاً ممکنه يا برنامه نیهمچ ه ییعنی. انجام دادن کشور
 ».بکنه

شوندگان معتقدند مستندهاي من و تو به این دلیل جذابند که  برخی از مصاحبه
هاي  صحبت. کنند تفاده میشده اس هاي کمتر دیده براي بازنمایی رویدادها از فیلم

ترتیب به  این کنند و به درگوشی ولی پربسامد مردم را به موضوع برنامه تبدیل می
  : دهند هاي عمومی پاسخ می سؤاالت و کنجکاوي
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 از يسر ک یرو ذاره یم دست کنه یم استفاده نشده دهید يلمایف از«
 مثالً ،ده یم مانور نهایا رو یعن یشده، شنیده ادیز که درگوشی يها گفته
 که ییحرفا نیا مثالً ،کنه رحمتش خدا مثالً ،بود خوب یلیخ شاه زمان

 ساله، 27علی، (» شنوه یم یینونوا صف تو شنوه یم آدم ها یتاکس يتو
  )کارمند

کنندگان در تحقیق، بر این باورند که مستندهاي  عالوه بر این، برخی از شرکت
د و نرو برانگیز می  رسمی سراغ موضوعات بحثهاي گفتمان ماهواره براي روایت ناگفته

  : دننشان اند، فرومی عطش مخاطب را در مورد موضوعاتی که طرف مناقشه
 تو اصن آلمان بودن رفته .دوم یجهان جنگ به راجع بود يمستند هی«
 .نبوده ا یبوده هست صحبتش که ییها کوره اون حاال هاشون اردوگاه اون
 اصالً نمیبب داشتم دوست باشه دروغ باشه سترا ایآ که این از جدا حاال

  ) ساله، کارمند29مرتضی، (» میگن یچ
کنند که صورتی  تر به این موضوع از تصویر استفاده می ها براي پرداخت جذاب آن

این رویه باعث )  ساله، تورلیدر29(ازنظر حامد . عینی به موضوع مورد بحث بدهند
  : أثیر بگذاردشود، مستند بر ناخودآگاه مخاطب ت می

 ای ذارن یم که ییها افکت مثالً .کنن یم کار آدم ناخودآگاه رو قاًیدق«
 که این بدون اصالً .س شده حساب یلیخ ذارن یم که یلمیف يها دهیبر

  ».تذهن تو ذارهیم رشویتأث یبش متوجه
طرفانه  شوندگان یکی از دالیل اصلی تماشاي خود را روایت بی مصاحبه

ها مستندهاي من و تو نقاط مثبت و منفی  ازنظر آن. دانند ی میرویدادهاي تاریخ
دهند و به همین دلیل، منبع  هاي تاریخی را با هم پوشش می رویدادها و شخصیت

اعتمادي براي به دست آوردن یک تصویر منسجم و یکپارچه از موضوع مورد  قابل
  : نظرند
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 هی یداخل يها شبکه یول بدش سراغ هم رن یم خوبش سراغ هم نایا«
 ازنظر بلدتره که ییجاها اون فقط کنند یم نگاه مغرضانه يا خورده

   )لیدر  ساله، تور29حامد، (» رن  میدنبالش خودشون
 عدم استفاده از صفت و نیز به دلیلشوندگان نیز این مستندها را  برخی از مصاحبه

  : دانند طرفی می لحن خنثاي راوي واجد موقعیت بی
 تُن بردن نییپا باال با محتوا ک ینیتلق عدم ،صفت از استفاده عدم«
 هیال ه یتو شیریگ جهت حداقل یعن ی،نداره گیري جهت یعن ی،صدا

  ) ساله، کارمند27علی، (» هتر نییپا
طرفی مستندهاي ماهواره ارائه دهند،  که شواهدي از بی گاهی افراد بیش از آن

اعتمادي به  در حقیقت، بی.  دارنداعتمادي نسبت به روایت تلویزیون داخلی احساس بی
  : هاي رقیب شده است تلویزیون داخلی باعث اعتماد به روایت

 خواه یول خودمون یداخل شبکه گه یم تمیواقع داره اصالً دیشا«
  ساله، تور29حامد، (» دروغه مثالً که ذهنت تو ادیم يزیچ ه یناخواه

  ). لیدر
سویه تلویزیون داخلی از  ي یکها اعتمادي را ناشی از روایت حامد این بی

و در نتیجه روایت  داند که گاه با روال منطقی و عقالنی در تعارض است رویدادها می
  : کند گذارد و به روایت رقیب اعتماد می رسمی را کنار می

 يها جنبه سوزنم سر ه یباالخره نیزم يرو يها آدم نیبدتر یحت«
 چیه ه،بود شاه االخرهب سال چند که یکس شهینم .دارن خوب و مثبت

  ».باشه نکرده يکار
شوندگان بر این باورند که هر روایتی با سطحی از سوگیري  برخی از مصاحبه

  :کنند اي رجوع می هاي رقیب به مستندهاي ماهواره همراه است اما براي اطالع از روایت
 کی یخیتار عیوقا از یبرخ از یرسم تیروا که يجور همون« 
 من ،خودمون يمایصداوس يها برنامه تو شهیم مطرح دارانه جانب يجور
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 خالف بکنم دایپ بود که هیقض نیهم هم اونجا .صورته همون به هم تو و
 29مرتضی، (» کنه یم تیروا داره که يزیچ اون با رو یخیتار تیواقع

 )ساله، کارمند

  
  ها اي سوژه انتخاب و روایت حرفه

اي از  هاي ماهواره ها در تلویزیون وژهاز دید مخاطبان، نحوه انتخاب و پرداخت س
ها این مضمون فراگیر را  آن. شود ها می ها به این برنامه عواملی است که سبب جذب آن

هاي نادر یا دور از دسترس، روایت شرایط  در قالب مضامین تفسیري روایت سوژه
بان برخی از مخاط .اند تولید، سبک روایت و عینیت علمی رویدادها شناسایی کرده

د که هرگز تصور نکن شوند که موضوعاتی را تجربه می رو جذب مستندها می ازآن
   :دند روزي از نزدیک، آن را تجربه کننکن نمی

 چه اونجا بدونم خوام یم نرفتم، گهید يکشورها که خودم من چون«
» کنند یم یزندگ يجور چه اونجا مردم بدونه داره دوست آدم. خبره

   )دار ه ساله، خان29مرجان، (
شهرسازي، دیدن  اش به معماري و براي مرجان با توجه به نزدیکی رشته تحصیلی
   :بخش است انگیز و لذت تجربه کشورهاي دیگر در مسائل شهري بسیار هیجان

 يها پله از که کنن یم قیتشو دارن رو شهروندان مثالً که جالبه برام«
 تو. باال برن برقی لهپ گهید سمت از که این يبجا کنن، استفاده کالیموز

 مانع ما کشور مثل ،داد می نشون رو رهایگ سرعت گهید يکشورها
 »کنن یم جادیا دید يخطا ،ذارن ینم

علمی از باورهاي  هاي شبه هاي دور از دسترس، روایت گاهی اوقات نیز این تجربه
به یک بهترین تجربه تماشاي مستند را مربوط )  ساله، دانشجو20(عسل . است اي افسانه

داند که در آن مباحث فنی براي توضیح مشاهدات افراد عادي به  علمی می روایت شبه
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   :شده بود  کار گرفته
 نکرده فکر وقت هیچ من .بود ها پرنده بشقاب درباره داشت برنامه هی«
 يآدما که این .باشن دیشا کردم فکر برنامه نیا از بعد یول هستن که بودم
 ثابت و داد یم نشون عکسارو اون یحت شوناز بودن گرفته عکس يعاد

   ».ستنین فتوشاپ نایا که کرد یم
ها شامل موضوعات زندگی روزمره هستند که  در برخی از موارد، این تجربه
  : مخاطبان اشرافی به جزئیات آن ندارند

 يجور چه ماهایهواپ که این .هیاضطرار فرود داره ام گهید برنامه هی«
 یول ترسم یم یلیخ ،امیم رم یم مایهواپ با خودم چون من .کنن یم سقوط

 نیا شستنن نحوه که کنه یم یبررس مثالً جذابه یلیخ .نکنم نگاه تونم ینم
  ) ساله، دانشجو20عسل، (» کنه سقوط که شده باعث مایهواپ

 گیرد، از جنس رویدادهاي هایی که دستمایه مستند قرار می البته گاهی اوقات تجربه
  :شوند رو نمی عموالً افراد عادي در زندگی روزمره خود با آن روبهنادري است که م

 که نیسنگ و بزرگ ينایماش نایا که بودش جوري این داستانش«
 راننده کمک راننده، .رفتن یم خطرناك يجاها تو یول کردن می ونقل حمل
 نایا با میس یب با مبدأ از و مقصد از نفر ک ی.بودن ارتباط در هم با دائماً

 خطرارو نیا بتونن که کردن یم کار میت نیا تو نایا دائماً و بودن ارتباط در
   ) ساله، کارمند29مژده، (» بگذرونن سر از

رو براي مژده جذاب است که کار تیمی و هماهنگی بین  این روایت مستند ازآن
کشد تا جایی که مخاطب خود را بخشی از تیم  عناصر مختلف را هم به تصویر می

نمایش تیم مستندساز و نحوه کاربرد  .شود رده و فعاالنه با داستان همراه میمحسوب ک
دشواري کار و  شود که مخاطب به فرد، سبب می تجهیزات براي ثبت لحظات منحصربه

  : زمان طوالنی و دقتی که صرف ساخت اثر شده پی ببرد و به حاصل کار اعتماد کند
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 انیم یپیاک هی یطوالن مدت که این ،گذاشتن وقت که بود معلوم واقعاً«
 برنامه دادن تیاهم که این. یاتفاق ه یاز رنیبگ لمیف قایآفر يصحرا تو

 ساله، 24طیبه، (» داره تیاهم من يبرا ،کنن درست وحسابی درست
  )دانشجو

هاي مستند تأثیرگذار بوده  سبک روایت رویدادها هم در اعتماد مخاطبان به برنامه
پردازي مناسب سبب  گویی، لحن روایی و داستان ز از کلیتوصیف جزئیات، پرهی. است

  : شوندگان براي دنبال کردن مستند از خود عالقه نشان دهند شده مصاحبه
 به که وقتی تا بوده نطفه تو که يا لحظه از انقالبو اصالً کالً داستان«
   ) ساله، تورلیدر29حامد، (» بود کرده دنبالش زیر ،رسه یم ثمر

کننده  شوندگان بسیار تعیین شیوه روایتگري هم براي برخی از مصاحبهالبته لحن و 
 اطالعات زیاد و لحن به دلیلمستندهاي من و تو را )  ساله، دانشجو24(طیبه . است

  : کند غیریکنواخت و پرهیجان راوي دنبال می
 یکوتاه زمان يتو ،کنم یم نگاه  کهرو يا برنامه دارم دوست«

 ام حوصله چون ندارم دوست ودادن کش یلیخ .بده بهم يادیز اطالعات
  »برن یم باال تشویجذاب ،رو صدا تن کنن یم نشییپا باال که این .ره یم سر

ها با استفاده  اند زمانی که روایت شوندگان هم گزارش داده البته برخی از مصاحبه 
ورپذیر و ها عینی، با شوند، براي آن هاي مدرن علمی با جزئیات توضیح داده می از روش

  : شوند در نتیجه جذاب می
 حد نیا به گفت یم داد می حیتوض داشت رو مجسمه ه یمثالً«
 يمتر یلیم که این بزرگ یلیخ يها مجسمه برا .داره تقارن متري میلی

 نمودارو لحظه همون و نکرده درست نویا بشر  یعنیباشن داشته تقارن
  ) ساله، دانشجو24طیبه، (» کرد اثباتش س نهیقر نیبب که روش آورد
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  گیري بحث و نتیجه. 5
 تمایل که دارد آن از حکایت شوندگان مصاحبه دیدگاه از شده استخراج فراگیر مضامین

 که اي شیوه. دارد اجتماعی و روانی هاي ریشه اي ماهواره هاي تلویزیون تماشاي به ها آن
) پردازي قصه هاي والر (پرورانند می را خود داستان اي ماهواره هاي سریال و ها فیلم

 ها برنامه این فضاي مخاطبان. کند جلب خود به را مخاطبان مثبت نگاه و توجه توانسته
 آگاهی بیرون جهان با مواجهه براي ها آن به که دهند می گزارش اطالعاتی از مشحون را
 کند، می کمک ها آن به اطالعات همین و) اطالعاتی توانمندسازي (دهد می قدرت و

 تلویزیون آنچه با موارد از بسیاري در این و کنند تجربه را متفاوتی و متنوع هاي روایت
 محتوایی توانند می ترتیب، این به ها آن. دارد بسیار تفاوت کند، می عرضه ها آن به داخلی

 برابر در مقاومت (کنند مصرف را مسلط جریان سوي از شده  ارائه محتواي از غیر
 اجازه این مفصل و پرجزئیات متنوع، هاي روایت این). خلیدا تلویزیون هاي چارچوب

 بهره خود اجتماعی پیوندهاي تقویت برقراري براياز آنها  تا دهد می مخاطب به را
 اي، ماهواره هاي سریال و ها فیلم در مخاطبان نهایت، در و) اجتماعی چسب (گیرد

 این یافتن و کنند می جستجو را خود شخصی تجربیات و روزمره زندگی ردپاي
 دهد می آشنا اي تجربه و مکان فضا، در گرفتن قرار خوشایند احساس ها آن به تشابهات

  ).آشنا الگوهاي تکرار(
 کنند می شناسایی را فراگیري مضامین نیز مستند هاي برنامه در شوندگان، مصاحبه

 اي هماهوار هاي تلویزیون مستند هاي برنامه کردن دنبال به ها آن گرایش سبب که
 از بیشتري ابعاد که هستند مستندي هاي برنامه دنبال به مخاطبان. شود می زبان فارسی
 انتخاب در و) روایت جامعیت (کند عرضه ها آن به آشکار گیري جهت بدون را رویداد
 پردازي داستان سازي، فیلم اي حرفه استانداردهاي به زیادي توجه ها آن روایت و ها سوژه

 این ).ها سوژه اي حرفه روایت و انتخاب (باشد داشته اختصاصی منابع از گیري بهره و
 با مواجهه در ایرانی مخاطب ذهنی فضاي از روشن نسبتاً تصویري توانند، می مضامین،
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 این. دنده دست بهرا  زبان فارسی اي ماهواره هاي تلویزیون مستند و نمایشی هاي برنامه
 دنبال به که شوند رهنمون مقاله این اصلی پرسش پاسخ به را ما توانند می مضامین
 زبان فارسی اي ماهواره هاي تلویزیون مستند و داستانی محتواي جذابیت عوامل شناسایی

 هاي برنامه جوان مخاطبان پرسش، این به پاسخ براي. است جوان مخاطبان دید از
 چه ، کهداد اننش مضمونی تحلیل و گرفتند قرار مصاحبه مورد ماهواره مستند و داستانی
 اما. دنکن ترغیب اي ماهواره هاي شبکه تماشاي به را ایرانی جوان توانند می عواملی
 شده شناسایی مضامین که است این کرد مطرح توان می اینجا در که تر اساسی پرسش
 ایرانی جوان مخاطبان براي را زبان فارسی اي ماهواره هاي تلویزیون جذابیت چگونه
 فراگیر مضامین پس در ضمنی معناي چه بهتر، عبارت به یا و دهند می توضیح

  .کند تبیین را جوانان براي ها شبکه این جذابیت بتواند که دارد وجود شده شناسایی
 در هم و داستانی محتواي در هم مخاطب که دریافت توان می کلی، نگاه یک در

 و داستانی ژانرهاي از یک هر از که داستانی اما ،است داستان یک شنیدن دنبال به مستند
 که اي قصه خود داستانی، محتواي در. دارد متفاوتی هاي ویژگی دارد، انتظار مستند
 پیدا اهمیت ...) و فرعی هاي داستان فرودها، و فراز قصه، به ورود شیوه (شود می روایت

 بیشتري اهمیت از آن بودن اي حرفه و داستان عینیت مستند، در که درحالی کند می
 که است لذتی است، مؤثر محتوا از نوع دو هر مصرف مورد در آنچه .است رخوردارب

 رفت، اشاره بدان هم نظري مبانی در که چنان. کند تولید خود براي تواند می مخاطب
 دارد، تعلق دیگري کس به که متنی در تا شود می موفق ترفندهایی به توسل با مخاطب
 و داستانی محتواي مورد در هم دوسرتو باور نای. آورد فراهم را خود لذت موجبات

 را محتوا در شده ارائه دور هاي تجربه جوان، مخاطبان. کند می صدق مستنددر مورد  هم
 در و کنند می پنداري همذات ها سریال و ها فیلم قهرمانان با ها آن. کنند می خود آن از

 سخت آن آوردن دست به یواقع دنیاي در آنچه ترتیب، این به. شوند می سهیم آن لذت
 متعلق تجربه این اما. آورند می دست به مستندها یا ها داستان در است غیرممکن حتی یا
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 به متعلق که متنی از را معنا مخاطبان وند ا کرده تولید را متن که است دیگرانی به
 ها آن براي که ندزن می ثانویه تولید به دست نوعی به و برند می یغما به است، دیگري

  .کند می لذت ایجاد
 محتواي با مواجهه در جوان مخاطبان که نیست لذت از صورتی تنها این ولی

 هاي چارچوب یا سویه، یک متون برابر در مقاومت. کنند می تولید مستند و داستانی
 در هم ،جایگزین هاي روایت جستجوي طریق از داخلی تلویزیون در شده ارائه مسلط

 به جوان مخاطبان مستندها، در. است مشاهده قابل مستند در هم و داستانی محتواي
 تلویزیون هاي ناگفته دربردارنده و متنوع چندبعدي، که گردند می جامع هاي روایت دنبال

 تلویزیون به راه که هستند هایی روایت جستجوي در داستانی محتواي در و باشد داخلی
 مقاومت براي اي ماهواره هاي شبکه که فرصتی گفت توان می حقیقت، در. ندارند داخلی

  .کند می لذت ایجاد ها آن براي گذارد، می مخاطبان اختیار در
 براي اصلی کارکرد سه اي ماهواره هاي شبکه مستند و داستانی طورکلی محتواي به
 از استفاده با مخاطبان. است زده رقم را ها آن روانی رضایت که دارند جوان مخاطبان

. آورند می دست به ارتباط براي موضوعاتی و دهند می گسترش را ودخ تعامالت محتوا
 آشناي الگوهاي اند، کرده تولید دیگري مؤلفان را آن معانی که دنیایی در توانند می ها آن

 داستانی محتواي از که اطالعاتی با و دهند شکل را خود آشناي فضاي و ندببیا را خود
 شده متحمل را جدي محتواي با مواجهه رنج که این بدون آورند، می دست به مستند و

 توانمندند و اجتماعی جهان با مواجهه و خود دنیاي ساختن در کنند می احساس باشند،
 محتواي مصرف حاصل که آمده دست به جهان بر احاطه بااحساس توانمندي این

 .است اي ماهواره هاي شبکه مستند و داستانی

. است پیچیده بسیار فرایندي مستند و داستانی زا اعم کننده سرگرم محتواي تولید
 لحاظ به که شوند می محتوایی درگیر مخاطبان که دهد می نشان مطالعه این هاي یافته

 فعاالنه مصرف از ناشی که لذتی. کند امنیت و لذت تولید ها آن براي اجتماعی و روانی
 توانمندي احساس از ناشی که امنیتی و است مسلط معانی برابر در مقاومت و متن
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 محتواي به امنیت و لذت کسب براي مخاطبان که این دلیل از زیادي  بخش.است
 معنا این به. گردد برمی داخلی تلویزیون رفتار به کنند، می مراجعه اي ماهواره هاي شبکه

 بحث در مخاطب که است شده باعث داخلی تلویزیون در گفتمانی تکثر فقدان که
 ازجمله جایگزین، هاي رسانه به ،متکثرتر هاي یتمصرف روا لذت جستجوي
 مشی خط ادامه با رسد، می نظر به که روندي. کند مراجعه اي ماهواره هاي تلویزیون

 فضاي چون قدرتمندي رقیب با مواجهه در و داشت خواهد استمرار صداوسیما کنونی
 ارائه براي ازيمج فضاي افزایش به رو امکانات. شود می نیز تر پیچیده وضعیت مجازي،
 را اینترنت بر مبتنی جدید هاي رسانه مخاطبان، متنوع ذائقه با مطابق سرگرمی محتواي

 سهم دنبال به و هداد قرار داخلی تلویزیون برابر در اي ماهواره هاي تلویزیون همراه به
 اي رسانه آن از بیشتر سهم رقابت، این در و هستند ایرانی مخاطب تماشاگري از بیشتري

 نیازهاي کردن برآورده در تري پررنگ نقش ایرانی مخاطبان بهتر شناخت با که ستا
  1.کند ایفا ها آن
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