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 07/70/77، تاریخ  تایید70/70/77تاریخ دریافت:

 چکیده
شده و باورهای مخاطب را در ارتباط با  واقعیت مفهوم، شده اضر نقش سه عامل پیام ادراکپژوهش ح

نوجوان  01مطالعه واکنش . شیفتگی و از طریق سنت کیفی و روش مصاحبه عمیق بررسی کرده است

معنای واقعیت برای هر -0سال به چند مضمون انیمیشنی نشان داد که  01تا  01دختر و پسر ایرانی 

عامل اصلی ، تواند تنهایی نمی به، ب متفاوت است؛ بنابراین واقعیت داشتن یا نداشتن محتوامخاط

فکنی باورهای روایی و فرافکنی باورهای خود به محتوای انیمیشنی  مرز بین درون. 2. شیفتگی باشد

ی توان با قطعیت گفت که مخاطب تحت تأثیر شیفتگ ترتیب نمی این بسیار نامشخص و محو است؛ به

شده ارتباط  بین باورهای مخاطب و واقعیت مفهوم. 1باورهایی را درونی کرده است ، نسبت به محتوا

. کند نمایی آن را بیشتر می میزان واقع، انعکاس باورهای مخاطب در محتوای انیمیشنی. وجود دارد

و هر یک دیگری باورهای مخاطب و واقعیت مفهوم شده با ادراک مخاطب از محتوا ارتباط دوسویه دارد 

های  مخاطب با تمام ویژگی، هسته اصلی شیفتگی نسبت به محتوای تخیلی، درنهایت. کند را تقویت می

 . شناختی و فرهنگی اوست جمعیت، روانی

 .  مخاطب، انتقال روایی، پرستش، تعامل فرااجتماعی، پنداری همذات، انیمیشن، شیفتگیهای كلیدی:  واژه
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 مقدمه

ای بستر مناسبی برای مطالعه واکنش مخاطبان  رشته ن زمینه مطالعاتی بینارتباطات به عنوا

ترین مطالعات در  طی دو دهه اخیر برخی از مهم، همین رو از . نسبت به محتواهای تخیلی است

ترین معماهایی که  شاید یکی از مهم، میان این  در . ارتباطات با همین موضوع انجام گرفته است

درواقع مروری بر ادبیات . باشد« 0شیفتگی»چگونگی و چرایی ، چیستی ،است  همچنان باقی

متشکل از ، ای چندالیه  سازه، دهد که شیفتگی نسبت به محتواهای تخیلی موجود نشان می

 . مفاهیم متفاوت است

، کنند ها فعالیت می که در شاخه آثار اجتماعی و ضداجتماعی رسانه  بعضی از پژوهشگرانی

در نظر « زا آسیب»وضعیتی « در اغلب موارد»سبت به متون تخیلی را شیفتگی مخاطب ن

تصورات و باورهای ، مخاطب« ناخودآگاه»گیرند و معتقدند که شیفتگی از طریق اثرگذاری بر  می

 و دیگران 2ون لیر. دهد تغییر می، منفی است« شکلی افراطی»و به « اغلب»او را به سمتی که 

گناه نیستند؛ بنابراین این نگرانی وجود دارد که  وجه بی هیچ بهها  گویند داستان ( می2701)

، ها ها بتواند بر شناخت و احساسات مخاطبان اثر بگذارد و نهایتاً نگرش شیفتگی باال نسبت به آن

های  پنداری با شخصیت معتقد است همذات( 2770) 1کوهن. ها را تغییر دهد اهداف و رفتار آن

منجر به درونی »تواند  دهنده شیفتگی است ـ در درازمدت می م تشکیلکه یکی از مفاهیـ تخیلی 

ها و باورهای مخاطب یا جامعه  حتی خالف ارزش شود که« ها و باورهایی کردن ارزش

هایی مانند احساس گناه یا عدم  در این صورت مخاطب ممکن است وضعیت». کننده است مصرف

تواند  ال نسبت به متون تخیلی همچنین میشیفتگی با« . را تجربه کند 0هماهنگی شناختی

باورهای ، متون را افزایش دهد و این امکان بسیار زیاد است که مخاطبان« 5کنندگی اقناع»قدرت 

ها و  گیری ( و حتی تصمیم2771، 6گرین و بروک) داستانی را به مثابه باورهای واقعی تلقی کنند

 . (2701، رون لی) هایشان تحت تأثیر شیفتگی تغییر کند نیت

، بر اساس این رویکرد. تر نسبت به شیفتگی نیز قابل تشخیص است اما یک رویکرد نرم

برای مثال با استناد به نظریات . تواند در مواردی پیامدهای مثبت داشته باشد شیفتگی می

                                                           
1. Engagement or Involvement 
2. Van Lear 

3. Cohen 

4. Cognitive deviance 
5. Persuasiveness 
6. Green&Brock 
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توانند باعث شوند مخاطبان از طریق  توان گفت که متون تخیلی می ( می255::011) تامپسون

های عاطفی  افق( »2770) مواجه شوند یا به قول کوهن« وفور تجربه»با « ای عامالت رسانهت شبه»

درواقع محتواهای . گسترش یابد و همدلی بیشتری نسبت به دیگران پیدا کنند« شان  و اجتماعی

، یابی توانند یکی از منابع قوی هویت کنندگی دارند؛ می آنکه بعد سرگرم بر  تخیلی عالوه 

؛ 0:10، 2؛ مید0:61، 0اریکسون) پذیری باشند یادگیری اجتماعی و بازجامعه، اریالگوبرد

 . (0:16، 1باندورا

توان انکار کرد  نمی. نوجوانان هستند، های مخاطبان پذیرترین گروه بین یکی از آسیب دراین

. (0:61، اریکسون) گرفتن هویت افراد است که نوجوانی دورانی بسیار حیاتی و مهم برای شکل

های اجتماعی متفاوت  ها و هویت نقش، آنکه یک هویت نسبتاً ثابت داشته باشند  از نوجوانان پیش 

ای  های رسانه تدریج همساالن و شخصیت ( و به5::0، 6و آفر 5الرسن، 0آرنت) کنند را تجربه می

؛ 5::0، آرنت) کنند جایگزین می، که والدین و معلمان هستند، یابی را با منابع اولیه هویت

شدن به لحاظ ماهیت در مقایسه با والدین و  اجتماعی« نیروهای جدید»( این 0::0، 0فیشرکلر

های متفاوت را در اختیار نوجوانان قرار  ها کمتر تجویزی و هنجاری هستند و تنوعی از نقش معلم

 روست که گاهی شیفتگی باالی نوجوانان نسبت به برخی محتواهای  همین  شاید از. دهند می

برخی ، میان  این  در. شود کننده می ها و جوامع بسیار نگران خانواده، تخیلی برای مسئوالن تربیتی

عامل مهمی در جذب « سن»اند که  ( تأیید کرده2770، :و موران 1برای مثال دیکمان) مطالعات

شدن و احساس شیفتگی نسبت به متون تخیلی است و این احتمال وجود دارد که کودکان و 

کمتر نسبت به این ، «های جهان واقعی آگاهی پایین نسبت به محدودیت»وانان به دلیل نوج

وجود دارد که مخاطب کودک و « تصور»داشته باشند و به قولی این « تفکر انتقادی»متون 

بازاندیشی در »آنکه در وضعیت   از بیشتر ، نوجوان به هنگام مواجهه شدن با محتواهای تخیلی

پاتر؛ ) قرار دارند« وضعیت جذب و شیفتگی یا ناخودآگاهی»باشند در « خود یا خودآگاهی

 . (00-11: 01:1، زاده مهدی

                                                           
1. Erikson 
2. Mead 

3. Bandura 

4. Arnett 

5. Larson 

6. Offer 

7. Fisherkeller 

8. Deikman 
9. Murran 
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 ضیائی. ها هستند انیمیشن، یکی از انواع محتواهای تخیلی پرطرفدار در میان نوجوانان

در داند که انیماتور به کمک آن قا پایان بشر می ای به روی تخیالت بی ( انیمیشن را دروازه0116)

 . خواهد خلق کند و به حرکت درآورد ای که خود می گونه ها را به است اشیاء و پدیده

ها  این انیمیشن. های خارجی از دیرباز در ایران مخاطبان پروپاقرصی داشته است انیمیشن

، های اجتماعی شدند اما این روزها به لطف شبکه های مختلف صداوسیما پخش می زمانی از شبکه

مخاطبان دسترسی وافری به انواعی ، خدمات ویدیوی درخواستی و ماهواره، خانگی شبکه نمایش

 . شده دارند های خارجی به زبان اصلی و دوبله از انیمیشن

. 0ما را به چهار مضمون پرتکرار و پرطرفدار شامل ، مروری اجمالی بر مضامین انیمیشنی

 . رساند ن روزمره میعرفا. 0سورئال و ترسناک و . 1ابرقهرمانی . 2عاشقانه 

سال به چهار مضمون  01تا  01از رهگذر مطالعه واکنش مخاطبان نوجوان ، در این مقاله

قصد داریم به این پرسش پاسخ دهیم که سه عامل پیام ، انیمیشنی که در باال به آن اشاره شد

 کنند؟ فا میشده و باورهای مخاطب چگونه در شیفتگی مخاطبان نقش ای شده؛ واقعیت مفهوم ادراک

 چارچوب مفهومی

 الف( شیفتگی

ها و  شیفتگی به عنوان یک سازه نوع خاصی از ارتباط است که بین مخاطبان و شخصیت

مفاهیمی  –دهنده آن  توان به مفاهیم تشکیل این سازه را می. شود ای برقرار می های رسانه روایت

انتقال و پرستش ، ل فرااجتماعیروابط و تعام، پنداری شامل همذات -شده که تاکنون شناسایی

در ادامه . دهنده آن است درواقع فهم شیفتگی منوط به درک و فهم مفاهیم تشکیل. تجزیه کرد

 دهیم: این مفاهیم را شرح می

 پنداری همذات. 1

پنداری هم  همذات، در نظریه زیگموند فروید. است 0«سازی همانند»، پنداری ریشه لغوی همذات

 2«خود برتر»و ناشی از عقده اودیپی است که طی آن فرزندان « آگاهناخود»یک سازوکار 

های ناشی از احساس  و هم یک سازوکار دفاعی برای کاهش تنش 1سازند شان را درونی می والدین

                                                           
1. Making Identical 
2. Superego 
3. Internalize 
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پنداری هم  همذات، در نظریه فروید. (:0: 01:2، فیست و فیست؛ سیدمحمدی) ارزشی است بی

یا مطلوب تمنا و هم کنشی در مقابل ترس از  0عشقکنشی در مقابل از دست دادن ابژه 

پنداری  وابستگی نوعی همذات، فروید 0در الگوی وابستگی. (0:67، 1برانفربنر) است 2پرخاشگر

های  دهد که برایش یادآور وابستگی ای را ترجیح می های عشقی در این وضعیت فرد ابژه. است

ابطه وابستگی با مادر یا شخصی است که الگوی وابستگی بر مبنای تمایل یا ر. گذشته است

فرد چهار  0بستگی در الگوی دل. (51: 2776، 6و فینکل 5وهز) مراقبت از کودک را بر عهده دارد

ازاین  عاشق چیزی است که پیش. 2عاشق خودش است . 0وضعیت را ممکن است تجربه کند:  

چیزی است که زمانی بخشی  عاشق. 0خواهد باشد و  عاشق چیزی است که در آینده می. 1بوده 

پنداری یا تطابق هویت با دیگری در  همذات. (51: 2776، وهز و فینکل) از خودش بوده است

-این نظریه هم در زمینه رشد روانی. مرحله آینه در نظریه ژاک لکان نیز مطرح شده است

لکان ماهیت . کند جنسیتی و هم در زمینه همانندسازی با قهرمان بر پرده سینما به ما کمک می

تصویر سرابی است که با فریبندگی خود فرد را ، برای او. داند تصویر را در فسون و جذابیت آن می

، روست که در ایده لکان دهد و ازاین تکوین خود در مرحله آینه رخ می. کشاند نوعی انقیاد می به

-050: 01:1، موللی) توان آن را با قوه فاهمه یکسان دانست عامل اصلی غفلت آدمی است و نمی

تصویری که زائیده ، شویم هویت می به گفته لکان ما از ابتدا با تصویر دیگری هم، به عبارتی. (051

پنداری خواه با  گوید یکسان لکان می. (00: 0111، هومر؛ طاهایی و جعفری) ادراک غلط است

یک خود آرمانی است؛ « یفرافکن»مستلزم ، تصویر خود در نوزادی و خواه با دیگران در بزرگسالی

 بینیم می، کنیم پنداری می یعنی نسخه ارتقاءیافته خویشتن را در چیزی که با آن همذات

 . (7:: 01:6، جونز؛ ساالروند تامپسون)

آلبرت باندورا در نظریه شناخت اجتماعی از فرایند تطابق روانی که از طریق آن فرد به مثابه 

های عاطفی و/یا رفتارهای خود را برای انطباق با دیگران تغییر  خپاس، کنندۀ الگوهای افکار مشاهده

. مند است مند و پاداش تطابق روانی همیشه انگیزه، در نظریه باندورا. گوید سخن می، دهد می

تشکیل روابط بین فردی؛ . 0شود شامل:  هایی که از فرایند تطابق روانی حاصل می برخی از پاداش

                                                           
1. Loss of loved ones 
2. Fear of aggressor 

3. Bronfenbrenner 

4. Anaclitic Type 
5. Vohs 

6. Finkle 

7. Narcissistic type 
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، فیست و فیست؛ سیدمحمدی) نفس است به ارتقاء اعتماد. 1ها  یتبه حداکثر رساندن ظرف. 2

01:1 :166-111) . 

کند و بر همین  کاوی و شناختی پیروی می پنداری در سینما نیز از رویکردهای روان همذات

( که 2770، مانند کوهن) پردازان قابل شناسایی هستند: گروهی دسته از نظریه اساس چند 

های فروید و لکان مطرح شده  طور که در اندیشه آن، کاوانه آن عنای روانپنداری را به م همذات

شود؛ گروهی که به  می« هویت هم»برند و معتقدند که مخاطب با تخیلی  به کار می، است

( و اساساً :::0، 2به نقل از زیلمن 0مانند کرول) هویتی مخاطب و شخصیت معتقد نیستند هم

بین مخاطب و  (2701، 1تونوب) ن تقارن احساسی و اطالعاتیهویتی را به دلیل فقدا وقوع هم

( هستند که 2707، 0مانند گات) بین دسته سومی دراین. دانند شخصیت ناممکن می

تخیلی »کارگیری  خود به جای دیگری از طریق به« تصور»پنداری را با شرط پذیرش  همذات

ممکن ، ( مطرح شده است2770، به نقل از کوهن) 6که نخستین بار توسط وولهیم 5«مرکزی

های متفاوت  گیری مقیاس پنداری به شکل ها نسبت به چیستی همذات دیدگاه  تفاوت. دانند می

های متفاوتی برای  های متفاوت همچنین نقش دیدگاه. گیری آن انجامیده است برای اندازه

 . پنداری قائل است همذات

ا دوربین و برای فهم فیلم ضروری است و پنداری ب که همذات 1پنداری اولیه از همذات 0متز

، هاست و برای فهمیدن فیلم ضرورتی ندارد پنداری با شخصیت که همذات :پنداری ثانویه همذات

کنند زیرا در اوایل کودکی  پنداری می تماشاگران با دوربین همذات»گوید:  متز می. گوید سخن می

شکل گرفته « جعلی»ها به صورتی  آن« خود»اند که در آن  فرایند روانی مشابهی را تجربه کرده

 . (2700، 07آرگی-زومالده) «است

ها نشان  هایی که مخاطبان ممکن است به شخصیت پنداری با سایر واکنش کوهن بین همذات

از او ، داشته باشد 00مخاطب ممکن است یک شخصیت را دوست»شود:  دهند تمایز قائل می

                                                           
1. Caroll 

2. Zillman 

3. Tonob 

4. Gaut 

5. Central Imagination 

6. Wolheim 

7. Metz 
8. Primary Identification 

9. Secondary Identification 

10. Zumalde-Arregi 

11. Affinity 
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یا  0ها مخاطب ممکن است بین خود و شخصیت شباهت. دمتنفر باشد یا به او احساس نزدیکی کن

مخاطب . دریابد 2مخاطب ممکن است شخصیت را فردی جذاب. هایی را احساس کند تفاوت

مخاطب ممکن است با شخصیت روابط . از شخصیت داشته باشد 1ممکن است تمایل به تقلید

ری نیست و در حوزه پندا کدام تعریف همذات این موارد هیچ. داشته باشد 0فرااجتماعی

مخاطب بین خود و ، شود؛ زیرا در تمامی این موارد شناسی و روابط بین فردی مطالعه می روان

که  درحالی. درباره اوست 5کند و درک شخصیت مستلزم قضاوت کردن گذاری می شخصیت فاصله

 «. هویت شدن با شخصیت است پنداری به معنای از دست دادن موقتی خودآگاهی و هم همذات

؛ «تبدیل شدن به دیگری» پنداری را ( همذات2700، 2707، 2776، 2775) کوهن 

مخاطب با  0هویت مخاطب با شخصیت به جای تعامل 6تلفیق»؛ «فراموش کردن خود»

تعریف کرده « احساس شدن با دیگری هم»و « تجربه دریافت و تفسیر متن از درون »؛ « شخصیت

 کند: پنداری را به شرح زیر معرفی می ( ابعاد همذات2770) کوهن. است

که شاد  شاد بودن وقتی) (: شریک بودن در احساسات شخصیت1همدلی عاطفی) بُعد همدلی

 (. که غمگین است؛ با هم خندیدن و نه به هم خندیدن است؛ غمگین بودن وقتی

. تانداز یا نظرگاه شخصی (: شریک بودن در چشم:همدلی شناختی) بُعد شناختی و انگیزشی

 . های شخصیت دیدن جهان از نظرگاه شخصیت و درک اهداف و انگیزه

دو »پنداری یعنی  گوید همذات او می. است 07نوئل کرول« پنداری همذات»یکی از مخالفین 

. که چنین رویدادی غیرممکن است؛ درحالی«شوند ذهن با هم آمیخته و یکپارچه می

هاست این در حالی است  احساس شدن با آن مهای داستان مستلزم ه پنداری با شخصیت همذات»

در ، کند کند با آنچه شخصیت احساس می که همانندی و سازگاری میان آنچه بیننده احساس می

اودیپ به خاطر آنچه انجام داده ». (:1: 0115، گات؛ تبرایی) «نسبی و ناقص است، بهترین حالت

، گات؛ تبرایی) «کنیم دلسوزی می ما، کنیم ما احساس گناه نمی، کند است احساس گناه می

                                                           
1. Similarities 

2. Attractive 

3. Imitation 

4. Parasocial interaction 

5. Distanced Judgment 

6. Merging 

7. Interaction 

8. Emotional empathy 

9. Cognitive empathy 

10. Noel Caroll 
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ترین  ها اصلی برای شخصیت 2همدردی»گوید:  ( می2700، 0به نقل از استن) کرول. (:1: 0115

، 0به نقل از اسمیت) 1«سازی شبیه»و « پیوند عاطفی بین بینندگان و شخصیت اصلی فیلم است

به نقل ) او. ا توضیح دهدتواند تعامل بین شخصیت و مخاطب ر پنداری می ( بهتر از همذات0::0

درواقع ما با . . . کنیم ها را نگاه می ما همواره به عنوان ناظر شخصیت»گوید:  ( می2707، از گات

یا . . . کنیم سازی می توجه به موقعیتی که شخصیت در آن قرار دارد وضعیت روانی او را شبیه

مخاطب وضعیت ذهنی ، کرولاز نظر « . کنیم تصورات خود از وضعیت روانی او را احساس می

 . کند ها را درک می کند و از آن منظر آن ها فرافکنی می خود را به شخصیت

5انتقال. 2
 

کند تا  هایشان تغییر می ها و نیت نگرش، شوند می  گوید وقتی افراد غرق داستان نظریه انتقال می

 6بار گریگ رای نخستین ب. (2707، گرین و بروک) های داستان باشد ها و نیت بازتابی از نگرش

او گیرنده داستان را یک مسافر . ( واژه انتقال روایی را به کمک استعاره سفر ابداع کرد1::0)

کند و این وضعیت به دلیل  توصیف کرد که از مکان اصلی دریافت داستان به مکانی دیگر سفر می

گ از حضور در روایت و ( به تأسی از گری2707) گرین و بروک. دهد غرق شدن در داستان رخ می

پردازان دیگر نیز تالش کردند که سازوکار تغییر  نظریه. تغییر باورها در اثر انتقال سخن گفتند

 که گرین و بروک 0تصویرسازی-باورها در اثر انتقال را توضیح دهند: بر اساس الگوی انتقال 

منظور از . شود تقل میمخاطب به دو شکل جسمانی و روانی به داستان من، ( مطرح کردند2777)

( پیش از آن گفته بود که 1::0) گریگ. از دست دادن آگاهی به محیط واقعی است، جسمانی

یعنی ، شود می 1ریزی مجدد غیرعادی مخاطبی که به داستان منتقل شده است دچار طرح

ر انتقال های فردی د تفاوت« . افتاد اگر نتیجه چیز دیگری بود اندیشد چه اتفاقی می فعاالنه می»

در عوض برخی از ، ها بسیار دشوار است برخی از افراد برایشان غرق شدن در روایت. نقش دارند

این تمایل به جذب شدن در روایت را . شوند سرعت جذب روایت می افراد خیلی آسان و به

 . (2707، و دیگران 07موزاکو) نامند می :پذیری انتقال

                                                           
1. Aestsen 
2. Sympathy 
3. Assilimation 
4. M. Smith 
5. Transportation 
6. Gerrig 
7. Transportation-Imagery Model 
8. Anomalous Replotting 
9. transportability 
10. Mozzocco 
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اند  اند نیز تالش کرده خت و استدالل مخاطب مطرح شدهبرخی از الگوها که بر مبنای قوه شنا

پردازان انتقال هستند؛ علت  اما این الگوها کمتر مورد پذیرش نظریه، پدیده انتقال را توضیح دهند

میزان تفکر ، مؤلفه اصلی، مطرح شده است 0آن است که در الگوهایی که بر اساس تفاسیر شناختی

تغییر باور ، درواقع. دهد رای فهم و درک یک پیام به خرج میای است که مخاطب ب و توجه منطقی

که انتقال از طریق  درحالی. هاست ناشی از توجه منطقی و ارزیابی استدالل، در اثر تفاسیر شناختی

 برخی از الگوهای شناختی شامل این موارد است:. انجامد سازوکار دیگری به تغییر باورها می

  5مند نظام-( و الگوی هوشمند0:16، 0و کاچیاپو 1پتی) 2وتحلیل گسترده الگوی تجزیه 

( که بر اساس آن میزانی که گیرندگان یک پیام آن را مورد مداقه قرار 0:10، 6چایکان)

مند شده باشند که آن پیام را به  ای قادر یا انگیزه دهند بستگی دارد به اینکه تا چه اندازه می

 . مند پردازش کنند صورت نظام

 های روایت  پنداری با شخصیت : بر اساس این الگو همذات0به بر مقاومت سرگرمیالگوی غل

هرگز ، پنداری مطرح نبود هایی را بپذیرد که اگر موضوع همذات مخاطب پیام، شود باعث می

 . (2771، 1گاس-مویر) پذیرفت نمی

 ز الگوهای یکی ا 07( با عنوان ادراک و درگیر شدن در روایت2771) :الگوی بازل و بیالندزیک

 02مدام الگوهای ذهنی معنایی 00ها مخاطبان برای فهم روایتگوید  شناختی است که می

سازند و تمرکزی که برای ساخت این الگوهای معنایی و درک و فهم روایت دارند باعث  می

 . ها به دنیای روایت منتقل شوند شود آن می

 13های تعامل و روابط فرااجتماعی نظریه. 3

ها تعامل  آن. ( مطرح کردند0:56) و وُهل 00فرااجتماعی را اولین بار هورتوننظریه تعامل 

طرفه بین بینندگان تلویزیونی و و یک 05فرااجتماعی را به عنوان یک تعامل خیالی اجتماعی

                                                           
1. Cognitive Elaboration 
2. The Elaboration Likelihood Model 
3. Petty 
4. Cacioppo 
5. Heuristic-Systemic Model 
6. chaikan 
7. Entertainment Overcoming Resistance Model 
8. Moyer-Guse 
9. Busselle&Bilandzic 
10. Model of Narrative Comprehension Engagement 
11. Narrative Comprehension and Engagement 
12. Models of meaning 
13. Parasocial Relationships and Interactions 
14. Horton & Wohl 

15 Imagined social interaction 
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ای و  های رسانه تامپسون از رابطه خیالی بین شخصیت. های تلویزیونی مطرح کردند شخصیت

 0کافی. (:01: 0111، زاده مهدی) نام برد« نامتقابل از راه دورصمیمت »مخاطبان به عنوان 

را برای توصیف وضعیتی مشابه به تعامل فرااجتماعی به کار  2( مفهوم رابطه اجتماعی خیالی0:10)

که  0ای و وابستگی ثانویه که با شخصیت رسانه 1برد: وابستگی اولیه او از دو نوع وابستگی نام می. برد

. (7::0، 6و گرینه 5پرایس-آدامز) گیرد ای در ذهن مخاطب صورت می صیت رسانهبا بازنمایی شخ

ازای احساسی است که  ها دارند ما به  به این نتیجه رسید که احساسی که مردم به سلبریتی کافی

ادبیات اولیه در نظریه . نامید 0ارتباط-او این ارتباط را یک شبه. شان دارند نسبت به شرکای عاطفی

رابطه و وابستگی فرااجتماعی را به جای هم ، اعی گرایش داشت که اصطالحات تعاملفرااجتم

اولی به رابطه مخاطب با . متفاوت است :با رابطه فرااجتماعی 1تعامل فرااجتماعی. استفاده کند

شکست دیوار »ای در زمان مواجه شدن با رسانه مربوط است که معموالً در آن  شخصیت رسانه

های عاطفی و  دار است؛ به این معنی که واکنش دهد اما دومی یک فرایند ادامه رخ می 07«چهارم

ای حتی بعد از پایان یافتن نمایش و خارج از زمان تماشا نیز  شناختی مخاطب به شخصیت رسانه

دهد که مخاطب  زمانی رخ می 02وابستگی فرااجتماعی. (2700، و گلدهورن 00هارتمن) ادامه دارد

کننده تعامل  ترین عوامل ترغیباز مهم. بیند منبع امنیت و پناهگاه خود می ای را شخصیت رسانه

 . (2700، 01استیور) اجتماعی و وظیفه دانسته شده است، های ظاهری فرااجتماعی جذابیت

14پرستش. 4
 

شناسی اجتماعی و رشد نیز  غیراز حوزه ارتباطات در حوزه روان تعامل و رابطه فرااجتماعی به

 0ها ( نخستین فردی بود که بر پرستش یا ستایش سلبریتی2772) 05گیلز. ستمطالعه شده ا

                                                           
1. Caughey 
2. imaginary social relationship 
3. Primary attachment 
4. secondary attachment 
5. Adams-Price 
6. Greene 
7. pseudo-communication 
8. Para-social Interaction 
9. Para-social Relationship 

زاویه سوبژکتیو گفته ، کند. به این زاویه دوربین ای مستقیم در دوربین نگاه می زمانی که شخصیت رسانه. 07
تواند احساس نزدیکی و صمیمیت بین  گیرد که می ار میحالت مخاطب مستقیم مورد خطاب قر  شود. در این می

 ای و مخاطب ایجاد کند. رسانه  شخصیت
11. Hartman & Goldhoorn 
12. Para-social Attachment 
13. Stever 
14. Worship 
15. Giles 
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هایی کرد که با در نظر گرفتن  ها را وارد جریان اصلی پژوهش انگشت گذاشت و این پژوهش

او درباره خطرات شکل بیمارگون رابطه تعامل و رابطه . شدند های فرااجتماعی انجام می نظریه

بندی کرد: رابطه  های رابطه فرااجتماعی را به سه دسته تقسیم ابژهاو . فرااجتماعی هشدار داد

های  رابطه فرااجتماعی با اشخاص واقعی که در نقش شخصیت، فرااجتماعی با شخص واقعی

های  های غیرانسانی مانند شخصیت کنند و رابطه فرااجتماعی با شخصیت تخیلی بازی می

کند و  ااجتماعی از روابط قدرت تبعیت میاو همچنین نشان داد که روابط فر. انیمیشنی

های قدرتمند رابطه  بینندگانی که قدرت کمتری دارند بیشتر احتمال دارد با سلبریتی

 . (2770، استیور) فرااجتماعی برقرار کنند

را   ها های آن گران برای افراد معروف احترام زیادی قائل هستند و کمبودها و ضعف پرستش

( و پرستش را نوعی 2771) و دیگران 2مالتبی. کنند تراشی می ها دلیل ای آنکنند یا بر انکار می

. تواند عوارض بالینی داشته باشد خوانند که در شدیدترین حالت می رابطه فرااجتماعی ناهنجار می

را برای توضیح رابطه پرستش ارائه  0اعتیاد-( مدل جذب2772) 1لَنگ و هوران، کاتچئون مک

رشدنایافته و معیوب در بعضی از افراد موجب جذب شدن ، شخصیت ناکامل، اساس بر این . کردند

شود که پویایی نیروی انگیزشی این  ها به افراد مشهور به منظور تشکیل و تکمیل هویت می آن

های اعتیاد به خود بگیرد و به رفتارهای هذیانی و افراطی برای ایجاد و  تواند مشخصه تعلق می

 . منجر شود حفظ رابطه با افراد

 5شکل از پرستش را بر اساس مقیاس نگرش سلبریتی ( سه 2771) مالتبی و دیگران

-های اجتماعی : تمرکز آن بر ارزش6پرستش در سطح پایین-0اند:  شناسایی کرده

ها  مثل دنبال کردن زندگی سلبریتی) ای است های رسانه ها و شخصیت سلبریتی 0کنندگی سرگرم

ها با دوستان؛ و لذت بردن از دیگرانی که مانند خودشان  درباره سلبریتیدر رسانه؛ صحبت کردن 

 :شخصی احساسات شدید 1پرستش در سطح متوسط: -2کنند(  زندگی این سلبریتی را دنبال می

نیمه گمشده »توانند تصور کنند سلبریتی  اینکه می مثل) دهند نسبت به سلبریتی را نشان می

                                                                                                                                           
1. Worship 

2. Maltby 

3. Maccutcheon&Land&Houran 

4. Absorption-Addiction 

5. Celebrity Attitude Scale 
6. Low levels of celebrity worship 

7. Entertainment-Social 

8. Intermediate levels of celebrity worship 

9. Intense Personal Feelings 



 
 

 

فصلنامه انجمن ایرانی 
 مطالعات فرهنگی و ارتباطات

144 
 4ه شمار، 72سال 

 7407 زمستان
 69پیاپی 
 

که  2پرستش در سطح باال-1. جزئیات زندگی او سر دربیاورند(کنند از  و سعی می 0«هاست آن

شود که مخاطب هر کاری برای خوشحال  و منجر به این می است 0«خطرناک»و  1«ناهنجار»

( یک مرحله دیگر را نیز 2776) 5نورث و هارگرویس. کردن سلبریتی مورد نظر خود انجام دهد

ها  منظور از آن تقلید رفتارهای مخرب سلبریتی. دنامیدن 6«آور تقلید زیان»کشف کردند و آن را 

اعتیاد با سه نوع ویژگی شخصیتی -اند که سه سطح از مدل جذب تحقیقات دیگر نشان داده. بود

و  0شریدان) رابطه مثبت دارد، پریشی است روان. 1نژندی  روان. 2گرایی  برون. 0که به ترتیب 

« 1طرفه های پنهان و یک عشق»تقد بودند که زیگموند فروید و اریکسون مع. (2770، دیگران

های جمعی بر آن  در فرهنگی که رسانه. ها دارند یابی آن و هویت نقش مهمی در رشد نوجوانان

ها و خوانندگان  های فیلم ای ستاره طرفه های پنهان و یک های چنین عشق ابژه، سلطه دارند

 . (2770، استیور) هستند

 ب( شیفتگی و دریافت

رسد  به نظر می. طرفه نیست بین شیفتگی و دریافت مخاطبان یک رابطه مشخص و یکارتباط 

. گیرند اثرگذاری شیفتگی بر دریافت یا برعکس وابسته به رویکردی است که محققان در پیش می

گیری شیفتگی اثرگذار  های متن را در شکل ( که ویژگی2770، مانند کوهن) پردازانی نظریه

تواند بر دریافت  به این معنی که شیفتگی می، د که شیفتگی نوعی از دریافت استباور دارن، دانند می

پردازانی که برای عاملیت مخاطب در معنابخشی به  نظریه، مقابل در نقطه . مخاطبان اثر داشته باشد

معتقدند که شیفتگی مخاطب نتیجه و محصول نوع دریافت ، متون نقش بسیار پررنگی قائل هستند

 دهیم: اختصار توضیح می کاوی و شناختی را به ادامه دو رویکرد متفاوت رواندر . اوست

 قدرت باالی مخاطب در معنابخشی به متون. 1

کند که امکان استنباط بیش از یک برداشت یا قرائت از متون  ( استدالل می0:01) استوارت هال

جایگاه . 0کند:  معرفی میموضع یا جایگاه برای خوانش  ( سه 0:17) هال. ای وجود دارد رسانه

                                                           
1. Soulmate 

2. Borderline pathological 

3. Abnormal 

4. Harmful 

5. North&Hargreaves 

6. Deleterious Imitation 
7. Sheridan 

8. Crush 
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کند و با الزامات  هژمونیک: مخاطب رمزگان را مطابق با میل رمزگذاران قرائت می-مسلط

جایگاه تعاملی یا مورد توافق: ترکیبی از . 2. (15: 0116، پاینده) شود هژمونیک متن هماهنگ می

جو یا متضاد: مخاطب  جایگاه تقابل. 1شود و  جویانه را شامل می یانده و تخالف عناصر تطبیق

-1:0: 01:0، پاینده) زند دهد اما تعمداً از پذیرش معنا سر بازمی رمزگان متن را تشخیص می

هیچ تضمینی نیست ، برند به رغم تمام تمهیداتی که تولیدکنندگان به کار می، به زعم هال. (1:1

. اند ندگان در نظر داشتهکه تماشاگران همان معنا یا پیام هژمونیکی را دریافت کنند که تولیدکن

استم؛ ) ایدئولوژی و امیال در خوانش افراد اثرگذار است، در نظریه هال جایگاه اجتماعی

داده شده( را برای اشاره به  معنای برتری ) هال مفهوم خوانش مرجّح. (200: 01:1، ابراهیمی

( 2770) ند دن الفیبرد و پژوهشگرانی مان فعال بودن مخاطب در معنابخشی به متون به کار می

، زاده مهدی) اند کرده  شناختی بحث و فیسک به پیروی از همین مفهوم درباره مقاومت نشانه

ای را به  شناختی آن است که مخاطب تولیدات رسانه منظور از مقاومت نشانه. (251: 0111

. کند یکند تا در مقابل معنای هژمونیک متن مقاومت م زننده و شورشی قرائت می شکلی برهم

تحقیق دیوید مورلی است که طرح هال را به آزمون تجربی ، ترین تحقیقات شده یکی از شناخته

های خواننده و  ای که گفتمان لحظه»مورلی در تعریف رابطه بین تماشاگر و فیلم از . گذاشت

مورلی . (205: 01:1، استم؛ ابراهیمی) سخن گفته است« کنند های متن تالقی می گفتمان

ها بستگی دارد که  های در دسترس آن ید خوانش مخاطبان از متنی واحد به گفتمانگو می

های  زمینه. اقتصادی مخاطبان است-ها نیز منوط به پایگاه اجتماعی دسترسی به این گفتمان

رمزگشایی متن عامل دیگری است که در تحقیقات مورلی به عنوان عامل اثرگذار بر خوانش 

 . (211: 0111، زاده مهدی) تمخاطبان شناسایی شده اس

 قدرت متن. 2

تواند به معنای نفی  نظریه آپاراتوس پیش از نظریه دریافت مطرح شد اما وجود نظریه دریافت نمی

توان واکنش مخاطب به متون را روی یک طیف بررسی کرد  بلکه می. قطعی نظریه آپاراتوس باشد

شود؛ بنابراین در اینجا اشاره  را شامل می که از خوانش همسو با رمزگان مسلط تا خوانش متضاد

های جریان اصلی ما پردازان معتقدند رسانه برخی نظریه. به این نظریه و اصول آن ضروری است

ها  خوانند و برخی شخصیت در فیلم فرامی 0انداز دیگری و مشارکت]مخاطبان[ را به امتحان چشم

                                                           
1. Call for our participation 
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ای  اغلب( نکته) ( و این00-16: 2700، اسمیت. جی) دهند تر از سایرین جلوه می را برایمان مهم

ها  نخستین فیلم»گوید:  ( می10: 0111) وقتی استَم، رسد به نظر می. شود منفی محسوب می

مخاطب آفریقایی با « پنداری همذات»مأموریتی برای توجیه استعمار اروپایی در جهان بودند و از 

فیدپوست و استعمارگر( و اینکه پیامد های س شخصیت) های استنلی و لیوینگ استون شخصیت

، «کند صحبت می، ها با هم بر ضد خویش بود درگیر شدن آفریقایی، «پنداری همذات»این نوع 

 . کند درواقع از عدم توازن قوا بین قدرت سینما و مخاطب در معناسازی صحبت می

ئولوژی در نظریه لویی لویی بودری با وام گرفتن از مفهوم اید بر طبق نظریه آپاراتوس که ژان 

ها فقط به دنبال اینکه  فیلم، آلتوسر و مرحله آینه در نظریه ژاک لکان آن را مطرح کرده است

خواهند مخاطبان همان احساسی را از صحنه دریافت ها می فیلم، ها را بفهمند نیستند مخاطبان آن

و فنون سینمایی انجام  ها کنند و این کار را از طریق تکنیک س می ها احسا کنند که شخصیت

 -نمایش و مصرف فیلم، یعنی ابزارها و بنیاد فنی تولید –برگ سینما  سازو »گوید:  بودری می. دهند می

از نظر بودری اهمیت یا معنای یک فیلم خاص در محتوای داستان آن « . خود سازنده معنا است

 . (06: 01:2، عفری و طاهاییهومر؛ ج) نیست؛ بلکه در کل ساختار تماشاگری سینما نهفته است

 ج( شیفتگی و واقعیت

بازیگران و ، ( معتقد است که شخصیتی که در داستان درگیر شده است2771) 0وردرر

کند شاهد زندگی افرادی است که در واقعیت  پندارد و گمان می ها را افراد واقعی می شخصیت

 . متن نیست های پنهان در این وضعیت مخاطب متوجه پیام. کنند زندگی می

گوید که نیازی نیست  دیدن ما می تجربه فیلم»گوید:  ( می:00: 01:6) جونز تامسون

گاهی به تعلیق درآوردن باورها و باور پیدا . موضوعی واقعی باشد تا بتواند احساسات ما را برانگیزد

تماشا  کردن به برخی موضوعات امکان اینکه با خیال راحت روی صندلی سینما بنشینیم و فیلم

 «. کند کنیم را از ما سلب می

 د( شیفتگی و باورهای مخاطب 

مشتاقانه باورهای »شناختی درباره اقناع از طریق داستان این فرضیه را که مخاطب  رویکرد روان

کند که  کند و به جای آن این فرض را مطرح می رد می 2«آورد خود را به حالت تعلیق درمی

افراد برای آنکه ، اساس این  بر . کند خواند باور می ی را که میمخاطب به شکل خودکار هر چیز

                                                           
1. Vorderer 

2 willing suspension of disbelief 
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خوانندگان اغلب بر . اطالعات غلط را طرد کنند باید به قدر کافی انگیزه و توانایی داشته باشند

دهند  است به آن واکنش می 0پذیرفتنی یا شدنی(، باورکردنی) اساس اینکه داستان چقدر منطقی

های  ها و موقعیت پس اگر یک داستان شخصیت. است 2حقیقینه بر اساس اینکه چقدر 

گرین ) دهد حقیقی نباشد برای مخاطب اهمیتی ندارد که آنچه رخ می، عرضه کند 1متقاعدکننده

 . (:::0، به نقل از اوتلی

ها سازوکار تغییر  آن، بر همین مبنا. معتقد بودند 0( به اقناع روایی2770) گرین و بروک

 طور توضیح دادند: این، دهد ای مخاطب را که در اثر انتقال به روایت رخ میه باورها و نگرش

خوانندگان . انتقال به روایت ممکن است واکنش شناختی منفی به روایت را کاهش دهد 

اند دیدگاه مخالف بروز دهند یا آن  کمتر احتمال دارد که در مقابل روایتی که به آن منتقل شده

 . ها ممکن است تحت تأثیر قرار بگیرد ن باورهای آنبنابرای. را باور نکنند

تجربه روایی مانند تجربه واقعی به نظر بیاید و هر چه تجربه ، شود انتقال به روایت باعث می

بر اساس این . کند اثرپذیری از آن افزایش بیشتری پیدا می، روایی بیشتر شبیه تجربه واقعی باشد

توان  ها برقرار کند؛ که می پیوند احساسی قوی با شخصیت شود که مخاطب انتقال باعث می، الگو

 . ها یاد کرد پنداری با شخصیت از آن با عنوان همذات

تواند  می، اند پنداری مخاطب را برانگیخته هایی که همذات عقاید و باورهای شخصیت، بنابراین 

مانند فیلیپ و  پردازانی بعدها نظریه. های مخاطب باشد منبع تغییرات در باورها و نگرش

( 2770) صحبت کردند که به گفته گرین و بروک 6تحول انتقالی ( از تجربه2707) 5کوآیر مک

 . است 0مدت-قوی و طوالنی

 شناسی روش

 ها گردآوری داده  روش. 1

ها و اهداف این پژوهش که سعی دارد از طریق دستیابی به ذهنیت  با توجه به پرسش

تباط ویژگی مخاطب و متن در ایجاد احساس شیفتگی نسبت به کنندگان به شناسایی ار مشارکت

 . ها شناسایی شد مصاحبه عمیق به عنوان روشی مناسب برای گردآوری داده، محتواهای تخیلی بپردازد

                                                           
1. plausibility 

2. truth status 

3. convincing 

4. Narrative Persuasion 

5. Philip&McQuarrie 

6. Transformational Change 

7. Strong and long-lasting 
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 گیری نمونه. 2

 الف( سن و جنسیت

شناختی  های جمعیت های مهمی که در این پژوهش مد نظر بوده است شامل ویژگی ویژگی

گروه سنی متوسطه اول و دوم ، نندگان است که به این منظور به صورت هدفمندک مشارکت

  انتخاب این طیف سنی به دلیل تفاوت. سال انتخاب شدند 01تا  01شامل دختران و پسران 

نوجوانان در . در رشد ذهنی و شناختی نوجوانان از ابتدا تا انتهای دوران نوجوانی است

بسیاری از نوجوانان در این . سالگی( بسیار خودمحور هستند 00 تا) های ابتدایی نوجوانی سال

های  خودشان هستند و نسبت به نیازها و خواسته  ها و نیازهای مشغول خواسته سن فقط دل

خطرات و پیامدهای ، ها شود که نتوانند موقعیت این شیوه تفکر باعث می. اند توجه دیگران بی

ها یاد  آن. گیرند ز اوایل سن بلوغ فکر کردن فلسفی را یاد مینوجوانان ا. آینده را ارزیابی کنند

ها  آن. توانند به طرق مختلفی تفسیر شوند گیرند که مسائل پیچیده هستند و اطالعات می می

کم یاد  آموزند و کم استدالل قیاسی و استقرایی را می، استدالل پیچیده، پذیری انعطاف

شوند  اینکه نوجوانان قادر می. حل مسائل کمک کنند گیرند با دیگران همدردی کنند و به می

ها نسبت به باورهایی  گری آن تواند سرآغاز پرسش می، نظر دیگران به جهان نگاه کنند از نقطه

برگرفته از وبسایت دانشگاه ) ها را پذیرفته بودند وچرا آن این بدون چون از باشد که پیش

 0. میشیگان(

 اقتصادی-ب( طبقه اجتماعی

اقتصادی در -از مفاهیم مورد نظر این پژوهش پرداختن به نقش مفهوم طبقه اجتماعی یکی

هاست به این منظور به صورت  ها و روایت گیری احساس شیفتگی نسبت به شخصیت شکل

کننده پسر  سه مشارکت، بلوچستان-سیستان، های ایران ترین استان هدفمند از یکی از محروم

 . ران در این استان فراهم نشددسترسی به دخت. انتخاب شدند

، سال 05تا  01پسران ، سال 05تا  01با توجه به این موارد چهار گروه سنی شامل دختران 

سن و ، بندی شدند و از منظر جنسیت سال طبقه 01تا  06سال و پسران  01تا  06دختران 

ن مفاهیم مورد نظر شامل دو منطقه برخوردار و محروم( نیز به ارتباط بی) پراکندگی جغرافیایی

 . این پژوهش و شیفتگی نسبت به محتوا پرداخته شد

                                                           
1. https://www.uofmhealth.org/health-library/te7261 
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 گیری از محتوا ج( نمونه

به صورت هدفمند چهار مضمون انیمیشنی انتخاب شد که شامل ، گیری از محتوا در بخش نمونه

 موارد زیر است:

ماجراجویی  ،محتوای انیمیشنی ابرقهرمانی و نمونه معرف آن فیلم سینمایی دختر کفشدوزکی. 0

 کنگ در هنگ

 ترسناک و فراواقعی و نمونه معرف آن انیمیشن کورالین-محتوای انیمیشنی دارک. 2

 پرنسسی و نمونه معرف آن فروزن-محتوای انیمیشنی عاشقانه. 1

 بر عرفان روزمره و نمونه معرف آن انیمیشن روح محتوای انیمیشنی با تکیه. 0

ترین  ختر و پسر نوجوان هستند؛ همگی از معروفهای د همه این محتواها دارای شخصیت

.  دی.  ام. های باالیی در سایت آی های انیمیشنی طی چند سال اخیر هستند و همگی رتبه ساخته

 . اند و طرفداران زیادی دارند بی دارند؛ همگی در ایران دوبله شده

 روش انجام كار. 3

 مصاحبه با یک پرسش کلی و باز آغاز شد:

 «ز چهار محتوایی را که تماشا کردید بیشتر از محتواهای دیگر دوست داشتید و چرا؟یک ا کدام»

، «احساس غرق شدن در داستان»، «پنداری همذات»به عمد از استفاده از واژگانی مانند 

ها  در پرسش« شیفتگی»یا خود مفهومی اصلی « مندی شدید در حد پرستش و ستایش عالقه»

واقعیت . 2ادراک از پیام . 0دهد بتوان نقش  اتی که مخاطب میپرهیز شد تا از خالل توضیح

جنسیت و جغرافیا را ، ها با سن باورهای مخاطب در ایجاد شیفتگی و ارتباط آن. 1شده و  مفهوم

 . استخراج کرد

 ها شیوه تحلیل داده. 4

بتدا بعد از انجام منظور ا به این . بنیاد استفاده شد ها در این پژوهش از روش داده برای تحلیل داده

، کننده پیاده شد و سپس از طریق کدگذاری باز و سپس محوری های مشارکت پاسخ، هر مصاحبه

شده با  پنداری محتوا؛ باورهای مخاطب و پیام ادراک هایی که به نحوی به ارتباط بین واقعیت گزاره

، کردند اشاره می . . .انتقال به روایت و ، پنداری احساس شیفتگی در اشکال متفاوت همذات

هایی که مخاطبان به پرسش  این به این معنی است که محقق از میان تمام پاسخ. شناسایی شد

موجود با شیفتگی بود و  پیش   های از هم به دنبال کشف ارتباط مقوله، اصلی مصاحبه داده بودند

نش به محتوا دهنده نوع خاصی از واک های جدیدی که ممکن است نشان هم تالش کرد تا مقوله
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شناسایی کند که البته پرداختن به ، باشند یا سازوکار شیفتگی را با عمق بیشتری توضیح دهند

توضیح این . شود ها اشاره نمی های جدید در محدوده انجام این پژوهش نیست و به آن مقوله

از پیاده بعد ، اساس بر این . ها بهتر روشن شود روست که روش به دست آوردن داده موارد ازآن

ای که منجر به  دخیل و زمینه، کنندگان شرایط علی برای هر یک از مشارکت، کردن هر مصاحبه

ای به  بدیهی است از آنجایی که در پرسش اصلی هیچ اشاره. شناسایی شد، شیفتگی شده

ها( نشده  غرق شدن در داستان یا احساس شباهت با شخصیت) های معرف شیفتگی مانند واکنش

 . وگوی مخاطب شناسایی و استخراج شد موارد از خالل گفت است؛ این

 مفاهیممروری بر . 5

 1شده پیام ادراک (1

هر محتوایی چندین . شده همان دریافت و درک مخاطب از محتواست منظور از پیام ادراک

کنند؛  اما همه مخاطبان به همه مضامین توجه نمی، تواند داشته باشد مضمون متفاوت می

فرد و ناشی از توجه او  تواند منحصربه می، دهد معنایی که هر مخاطب به یک محتوا می ،بنابراین

شده و شیفتگی مخاطبان  ادراک  هدف شناسایی ارتباط بین پیام. به ابعاد خاصی از محتوا باشد

شده توانسته شیفتگی مخاطبان را  خواهیم بدانیم آیا مثبت یا منفی بودن پیام ادراک می. است

 . یا شیفتگی ناشی از عوامل دیگری است، یک محتوا جذب کند نسبت به

2شده واقعیت مفهوم (2
 

میزانی است که مخاطب معتقد است یک محتوای تخیلی واقعیت ، شده منظور از واقعیت مفهوم

خواهیم بدانیم نقش واقعی انگاشتن یک محتوای تخیلی در  می. دارد یا به واقعیت نزدیک است

 . وده استایجاد شیفتگی چه ب

 باورهای مخاطب (3

، ناپذیر به آن اعتقاد دارد ناپذیر و مصالحه هر آنچه مخاطب به عنوان ارزش و هنجاری تخطی

خواهیم بدانیم باورهای مخاطب چه نقشی در شیفتگی او  می. دهند باورهای او را تشکیل می

یی که شیفتگی مخاطب اند و آیا محتواها نسبت به محتواهای مورد بررسی در این پژوهش داشته

 . اند باورهای او را تغییر دهند یا خیر توانسته، اند را برانگیخته

                                                           
1. Perception 

2. Perceived reality 
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 ها یافته

 سال 15تا  13دختران 

 ردیف

 كنندگان مشاركت

 

 ها مقوله

 كرج() تینا كرج() آال
 الینا

 كرج()

0 
 شده پیام ادراک

 

ای اصلی  هرکسی در زندگی جرقه»روح: . 0

 «. ددارد که باید آن را کشف کن

↓ 
 شیفتگی باال

 «کند عشق معجزه می»فروزن: . 2

↓ 
 شیفتگی در گذشته

 -کورالین: . 1

↓ 
 دارای جذابیت

 -دختر کفشدوزکی: . 0

↓ 
 پرهیز از تماشا

نباید »دختر کفشدوزکی: . 0

 «. بیخودی غصه خورد

↓ 
 شیفتگی باال

ها امکان بازگشت به  روح»روح: . 2

 «. زندگی را دارند

↓ 
 دارای جذابیت

 -کورالین:. 1

↓ 
 دارای جذابیت

- 

2 

 باورهای مخاطب

 

 

دانستم که هرکسی در  من از قبل هم می»

ای دارد و به دنبال جرقه  اش جرقه زندگی

 «خودم هستم

- 

 

 

 

- 

1 

 شده واقعیت مفهوم

 

 

 

 

 

 

 

 

روح واقعی است؛ زیرا بر اساس قرآن ما . 0

مانیم که به اعمالمان  در جایی منتظر می

 رسیدگی شود

↓ 
 شیفتگی باال

 .کورالین تخیلی است. 2

↓ 
 شیفتگی باال

 .دختر کفشدوزکی غیر واقعی است. 1

↓ 
 پرهیز از تماشا

 .تخیلی است-فروزن پرنسسی. 0

↓ 
 شیفتگی در گذشته

دختر کفشدوزکی غیرواقعی . 0

 .است

↓ 
 شیفتگی باال

اند  افرادی که به کما رفته. 2

توانند به زندگی برگردند پس  می

 ی استروح واقع

↓ 
 جذابیت باال

کورالین واقعی است اما . 1

 .اش غیرواقعی است محیط

↓ 
 جذابیت باال

 -فروزن: . 0

 

- 
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 سال 15تا  13پسران 

 ردیف

 مشاركت

 كنندگان 

 

 ها مقوله

 اویس

روستای )

 سوركمب(

 اسداهلل

 

روستای )

 سوركمب(

 محمدحسین

روستای )

 سوركمب(

 سبحان

 كرج()

0 
 شده پیام ادراک

 

باید برای » روح:. 0

رسیدن به اهداف 

 «. مبارزه کرد

↓ 
 شیفتگی باال

دختر . 2

با »کفشدوزکی: 

اتحاد و همبستگی 

توان دشمنان را  می

 «. شکست داد

↓ 
 شیفتگی باال

درباره »کورالین: . 1

طلسم و 

 «.جادوست

↓ 
 انزجار

آنا نباید »: فروزن: 0

السا را خشمگین 

 «. کرد می

↓ 
 دارای جذابیت

 

دختر . 0

با »وزکی: کفشد

اتحاد و همبستگی 

توان هر ناممکنی  می

 «. را ممکن ساخت

↓ 
 شیفتگی باال

فروزن: . 2

خودسرانه عمل »

کردن و مشورت 

رفتارهای ، نکردن

 «. خوبی نیستند

↓ 
 شیفتگی باال

با امید و »روح: . 1

توان  می، کوشش

 «. موفق شد

↓ 
 شیفتگی باال

فقدان »کورالین: . 0

محبت و باور به 

طلسم باعث جادو و 

 «. شود بدبختی می

↓ 
 انزجار

دختر . 0

برای »کفشدوزکی: 

رسیدن به اهداف 

 «. باید اتحاد داشت

↓ 
 شیفتگی باال

یعنی »روح: . 2

توانستن ، خواستن

 «. است

↓ 
 شیفتگی باال

نبود »کورالین: . 1

محبت در خانواده 

بار  تواند فاجعه می

 «. باشد

↓ 
 انزجار

باید در »فروزن: . 0

ر مشورت تمام امو

 «. کرد

↓ 
 دارای جذابیت

کورالین: روزمرگی و . 0

 آور تکرار ماللت

↓ 
 شیفتگی باال

 

روح: باید از زندگی . 2

 لذت برد

↓ 
 عالقگی بی

 

 -فروزن: . 1

↓ 
 دارای جذابیت

 

 -دختر کفشدوزکی. 0

↓ 
 انزجار

2 

 باورهای مخاطب

 

 

باور به امکان . 0

شکست دادن 

دشمنان با اتحاد و 

 همبستگی

باور به واقعیت . 2

داشتن طلسم و 

باور به اهمیت . 0

همبستگی و اتحاد 

 .در زندگی روزمره

 

باور نداشتن به . 2

بازگشت روح به بدن 

باور به اینکه . 0

مشکل جوامع 

امروزی فقدان 

اتحاد و همبستگی 

 .است

 

روح: امکان بازگشت . 0

. روح به بدن وجود ندارد

چه جهان آخرت شبیه آن

. نیست، روح نشان داد

، آدم در چاه بیفتد

 .میرد نمی
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 ردیف

 مشاركت

 كنندگان 

 

 ها مقوله

 اویس

روستای )

 سوركمب(

 اسداهلل

 

روستای )

 سوركمب(

 محمدحسین

روستای )

 سوركمب(

 سبحان

 كرج()

 .بعد از مرگ جادو

1 
واقعیت 

 شده مفهوم

جن و طلسم . 0

واقعیت دارد پس 

من از کورالین 

 .آید خوشم نمی

 

جن و طلسم . 0

واقعیت دارد پس از 

کورالین خوشم 

 .آید نمی

ها  همه داستان

تخیلی هستند اما 

هایی برای  درس

 .زندگی دارند

↓ 

شیفتگی باال تا 

 نزجارا

 

منطق و  روح: بی. 0

 غیرواقعی

↓ 
 عالقگی بی

کورالین: تخیلی و با . 2

 منطق
↓ 

 شیفتگی باال

دختر کفشدوزکی: . 1

 گانه غیرواقعی و بچه

↓ 
 انزجار

 -فروزن: . 0

 

 سال 11تا  11دختران 

 ردیف

 كنندگان مشاركت

 

 ها مقوله

 یسنا

 كرج()

 نجمه

 بوشهر()

 پانیذ

 شیراز()

0 
 شده پیام ادراک

 

باید از هرلحظه از »روح: . 0

 «. زندگی لذت برد
↓ 

 شیفتگی باال

باید از هرلحظه »روح: . 0

 «. از زندگی لذت برد
↓ 

 شیفتگی باال

باید از هرلحظه »روح: . 0

 «. از زندگی لذت برد
↓ 

 شیفتگی باال

2 

 = باورهای مخاطب

 

 

تواند هر کاری که  هرکسی می. 0

 .دوست دارد را انجام دهد

ان با خواست و تو می. 0

اراده مرگ را به تعویق 

 .انداخت

 .باید از لحظه لذت برد. 0

 

1 
 شده واقعیت مفهوم

 

روح: دوست دارم واقعیت آن . 0

چیزی باشد که روح از جهان پس 

 .دهد از مرگ نمایش می 

های روح با  روح: شخصیت

های این زمانه  آدم

 .همخوانی دارد

های روح  روح: شخصیت

ابل در این زمانه ق

 .شناسایی است
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 سال 11تا  11پسران 

 ردیف

  مشاركت

 كنندگان

 ها مقوله

 سپهر

 اصفهان()

 سام

 كرج()

 آرش

 اصفهان()

 شده پیام ادراک 0

باید در لحظه زندگی »روح: 

 «. کرد
↓ 

 شیفتگی باال

. باید در لحظه زندگی کرد»روح: 

» 

↓ 
 عالقگی بی

باید در لحظه »روح: 

 «. زندگی کرد
↓ 

 باالشیفتگی 

2 

انطباق با باورهای 

 مخاطب

 

فرهنگ و قانون ، دین، سرزمین

 .جذب باورهای من است

شدن با  تغییر باورها بعد از مواجه

 محتوای شیفتگی برانگیز
- 

 - - - شده واقعیت مفهوم 1

به تفکیک ، های مرتبط با مخاطب با شیفتگی نسبت به متن بررسی اثر مقوله

 شناختی های جمعیت ویژگی

وه گر

 سنی

 

 ها مقوله

 1گروه سنی 

 (15-13دختران )

 2گروه سنی 

 (15-13پسران )

 3گروه سنی 

 (11-11دختران )

 4گروه سنی 

 (11-11پسران 

 باورها

 

 

 

 

 

 

 

 

باورها از طریق دو سازوکار 

فرافکنی و ترافکنی؛ پیش از 

فکنی؛ به شیفتگی به  درون

معنای انتقال به روایت و 

شیفتگی نسبت به 

 .ا رخ داده استه شخصیت

بنابراین باورهای فعلی 

 .تقویت شده است

باورها از طریق دو سازوکار 

فرافکنی و ترافکنی؛ پیش 

فکنی؛ به شیفتگی  از درون

به معنای انتقال به روایت و 

شیفتگی نسبت به 

 .ها رخ داده است شخصیت

بنابراین باورهای فعلی 

 .تقویت شده است

فکنی باورهای  امکان درون

یش از فرافکنی جدید پ

باورهای فعلی به محتوا 

 .فراهم است

بنابراین هم برخی از 

باورهای فعلی به متن 

فرافکنی شده و هم برخی 

باورهای جدید ایجاد شده 

 .است

فکنی  امکان درون

باورهای جدید پیش 

از فرافکنی باورهای 

فعلی به محتوا فراهم 

 .است

بنابراین هم برخی از 

باورهای فعلی به 

افکنی شده و متن فر

هم برخی باورهای 

جدید ایجاد شده 

 .است

واقعیت 

 شده مفهوم

به دنبال عناصری از واقعیت 

در متن بودند که بر اساس 

منابع مذهبی یا علمی تأیید 

 .شود

حال تخیلی بودن لزوماً  بااین

واقعیت داشتن محتوا لزوماً 

باعث شیفتگی نشده و در 

ترسناک ، جایی واقعیت تلخ

و زجردهنده مانع از 

احساس شیفتگی شده 

وضوح چیزی  واقعیت به

کننده  است که مشارکت

پندارد و  واقعیت می

از طریق محتوای تواند  می

 .تخیلی برساخته شود

هیچ نقشی در 

شیفتگی نداشته 

 .است
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مانعی برای شیفتگی نبوده 

 .است

پرنسسی در هر سه -تخیلی

کننده مانعی برای  شرکت

 .وده استشیفتگی ب

 .است

واقعیت را خوانش فرد از 

های  منطق و تجربه، دین

 .شخصی تعیین کرده بود

منابع شناخت واقعیت 

فراتر از منابع مذهبی و 

علمی و منابع ادبی نیز 

 .هست

پیام 

 شده ادراک

بین مثبت و منفی بودن 

شده و شیفتگی  پیام ادراک

 .ارتباطی دیده نشد

همه محتواها پیامی 

اند که مثبت تلقی  داشته

شود اما همه محتواها  می

 .اند شیفتگی ایجاد نکرده

شده به گزینشی  پیام ادراک

دیدن محتوا و باورهای فعلی 

 .مخاطب مرتبط بوده است

بین مثبت و منفی بودن 

شده و شیفتگی  پیام ادراک

ادراک . ارتباطی دیده نشد

مخاطب از نیازهای زندگی 

اجتماعی نقش مهمی در 

 .ادراک از پیام داشت

 

ثبت و منفی بودن بین م

پیام ادراک شده و 

شیفتگی ارتباطی دیده 

 .نشد

بین مثبت و منفی 

بودن پیام 

شده و  ادراک

شیفتگی ارتباطی 

 .دیده نشد

 گیری بحث و نتیجه

  شده و انطباق ادراک  پیام، ترین حالت واقعیت مفهوم شده های این پژوهش در کلی بر اساس یافته

دخیل و ، در شکل شرایط علی، برای مخاطبان متفاوت، بمحتوای تخیلی با باورهای مخاط

علت آنکه این . اند ها و روایت ایفای نقش کرده ای در احساس شیفتگی نسبت به شخصیت زمینه

توان در  اند را می ای باعث شیفتگی مخاطبان شده دخیل و زمینه، ها در اشکال متفاوت علی مقوله

جستجو کرد که « پردازی متفاوت روایت و شخصیت تفاوت تمرکز و توجه مخاطبان به ابعاد»

های  تواند در پیوند با ویژگی می، جنسیت و طبقه، شناختی مانند سن های جمعیت عالوه بر ویژگی

میزان دسترسی به انواع ، میزان توجه و تفکر منطقی مخاطب، پذیری قابلیت انتقال، روانی

، های فرهنگی د؛ بنابراین مخاطب با تمام ویژگیمحتواهای تخیلی و قابلیت تفکر انتقادی قرار گیر

مانند ، روانی و اجتماعی در هسته شیفتگی نسبت به محتوای تخیلی قرار دارد و هر عامل دیگری

های متن به  درواقع ویژگی. تواند در افزایش یا کاهش شیفتگی اثرگذار باشد می، های متن ویژگی

ها و امیال مخاطب را به سطح  تجربه، از خاطراتتواند برخی  کند که می مثابه محرکی عمل می

هیچ تضمینی نیست که ، حال این با. خودآگاه بیاورد و نوع خاصی از واکنش را در او تحریک کند

های این  یافته، حیث  از این. همان واکنشی باشد که سازندگان انتظارش را دارند، این واکنش

ه عاملیت مخاطب در معنا بخشیدن به محتوا را های پیشین دربار های پژوهش بر یافته، پژوهش
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مخاطبان شیفتگی را نسبت به معنایی که خود به محتوا »افزاید که  تأیید و این نکته را می

، شده ادراک  های پیام در ادامه نحوه اثرگذاری هر یک از مقوله« . کنند می  تجربه، اند بخشیده

 توضیح داده خواهد شد: شده و باورهای مخاطب با شیفتگی واقعیت مفهوم

 شده پیام ادراک -1

شده برای مخاطبان و احساس شیفتگی  پیام ادراک« میزان ارزشمندی»نتیجه بررسی ارتباط بین 

تواند  تنهایی نمی نسبت به محتواهای تخیلی در این پژوهش نشان داد که ارزشمند بودن پیام به

گر  تواند به مثابه عامل مداخله ما میدلیلی برای احساس شیفتگی نسبت به یک محتوا باشد ا

 . شیفتگی را افزایش یا کاهش دهد

به نظر ، با دانستن اینکه هر مخاطبی ادراک متفاوت و گاه کامالً متناقضی از پیام داشته است

یکی از ، برای مثال. شویم از محتوا می« شیفتۀ ادراک خویش»رسد که ما به عنوان مخاطب  می

جز  محتوای انیمیشنی روح بود که به، شده در این پژوهش حتواهای بررسیبرانگیزترین م شیفتگی

. 0که  نحوی مابقی نسبت به آن شیفتگی باالیی را تجربه کرده بودند؛ به، کنندگان دو نفر از شرکت

های روح را در زندگی واقعی شناسایی  ازای شخصیت ما به . 2انیمیشن را چند بار دیده بودند 

های  اهداف و انگیزه. 0ها احساس شباهت کرده بودند  ا برخی از شخصیتب. 1بودند   کرده

باورهایشان تحت . 6شده را درونی کرده بودند و  پیام ادراک. 5ها را درونی کرده بودند  شخصیت

 . شیفتگی نسبت به محتوا تغییر کرده بود

رکلی دو نوع پیام طو به. ادراک مشابهی از محتوا نداشتند، کنندگان شیفته اما همه مشارکت 

پس باید ، هرکسی برای هدفی به دنیا آمده است. 0شده بود:   از این محتوای انیمیشنی ادراک

جز زندگی و ، ما برای هیچ هدفی. 2کوشش کند تا آن هدف یا جرقه اصلی زندگی را کشف کند 

و ادراک متفاوت د. ایم و باید از هرلحظه آن استفاده کنیم لذت بردن از لحظه اکنون آفریده نشده

های متناقض  اما نکته آن است که هر دو گروه به نسبت شیفته این پیام. و حتی متناقض از محتوا

 . شده بودند

پیامی که به زندگی واقعی . 0شده نیز شناسایی شد:  بندی دیگر از پیام ادراک دو نوع تقسیم

با توجه به زبانی که . اندم پیامی که در سطح داستان باقی می. 2یابد و  تسری و تعمیم می

توان گفت که اولی است که شیفتگی  می، اند ها استفاده کرده مخاطبان برای بیان این پیام

برای مثال مخاطب . شود انگیزد و به شکل یک مانیفست عمومی مطرح می مخاطبان را برمی
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ش زیادی چون کوش، روح( این بود که شخصیت به اهدافش رسید) پیام داستان»گوید که  نمی

. کنیم اهدافمان تالشروح( این بود که باید برای رسیدن به ) پیام داستان»گوید:  بلکه می. «کرد

، رسد ملموس بودن به نظر می، بیند؛ بنابراین درواقع مخاطب خود را بخشی از داستان می« 

بسیار شده در جلب شیفتگی  مطلوب بودن و باورپذیر بودن پیام ادراک، رسیدن  منطقی به نظر

شده با باورهای مخاطب نیز مرتبط دانسته  پیام ادراک. شده است تر از مثبت بودن پیام ادراک مهم

در این مورد بین جنسیت و سن و طبقه . شود شد که در بخش باورهای مخاطب توضیح داده می

م ترین محتوا هم حاوی پیا منزجرکننده، هرحال از نظر همه مخاطبان تفاوتی احساس نشد و به

 . مثبتی بود

 باورهای مخاطب. 2

باورهایی که در اثر . 0به باورهای مخاطبان در این پژوهش از سه جهت نگاه شده است: 

باورهای فعلی . 2مخاطب چیزهایی را درونی کرده است( ) اند شدن با محتوا تغییر کرده مواجه

باورهای فعلی که . 1گریز از باورهای خود( ) مخاطب که وجودشان مانع از شیفتگی شده است

مرز . فرافکنی باورهای خود به محتوا() شان را در محتوای تخیلی دیده است مخاطب انعکاس

آزمون  فکنی و فرافکنی در این پژوهش مشخص نیست؛ زیرا از مخاطبان پیش دقیق بین درون

توان  ینم، ها نسبت به یک موضوع خاص استخراج شود؛ بنابراین گرفته نشده است تا باورهای آن

شدن با یک محتوای تخیلی به اهمیت  مخاطب بعد از مواجه، با صراحت گفت که برای مثال

این پژوهش بر . چنین باورهایی را داشته است، آن از باور پیدا کرده یا پیش« زیستن در لحظه»

 بعد، کنند ها ادعا می بنابراین آنجایی که آن، گزارشگری مخاطبان به نگارش درآمده-اساس خود

به عنوان « شده است  تقویت»یا « ها شکل گرفته باوری در آن»از مواجه شدن با یک محتوا 

، چندان تفاوتی ندارد که ما اثبات کنیم، حال این با. های صحیح در نظر گرفته شده است گزاره

این در مخاطب وجود داشته و به آن  از اند یا پیش درونی شده، باورها درنتیجه یک محتوای خاص

. در مخاطب وجود دارند« اکنون هم»باورهایی است که ، آنچه مهم است. اند فرافکنی شده، توامح

های  پیام»و « ادراک مخاطب از محتوا»توان با  اهمیت نداشتن شناسایی منشأ باورها را می

این نشان دادیم که مخاطبان شیفتۀ ادراک خود از محتوا  از پیش. نیز توضیح داد« شده ادراک

ممکن ، حتی اگر بپذیریم متن سعی دارد پیام خاصی را به مخاطب القاء کند، د؛ بنابراینشون می
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« خوانش همسو با رمزگان»اصطالح  است مخاطب آن پیام را به آن شکل دریافت نکند یا به

 . نداشته باشد

رات تواند اث می« شده های ادراک پیام»به « باورمند شدن»این پژوهش نشان داد که ، حال این با

در بهترین حالت باورمندی . مخاطبان داشته باشد« شناسی هستی»و « بینی جهان»کالنی بر 

تواند مسیرهای جدیدی برای شکوفایی مخاطب ایجاد کند؛ اما در  می، شده نسبت به پیام ادراک

مالً به کا، ساله 00، آال، برای مثال. ها سازد ای از ناکامی تواند او را گرفتار چرخه بدترین حالت می

همه ما در زندگی یک جرقه اصلی »و آن این است که « معنایی که به محتوای روح بخشیده»

سوق « دیدن جهان»یا « شکل زیستن»که او را به نوع خاصی از ، «باورمند است»، «داریم

شانسی  خوش»اش است و موفقیت همگان را به  او با جدیت به دنبال جرقه اصلی زندگی. دهد می

دهد و ضمناً معتقد است که چنین چیزی را قبالً هم  نسبت می« شان یافتن جرقه اصلی ها در آن

 دانسته است می

ترین دالیلی که مخاطب را شیفته انیمیشن روح کرده  یکی از اصلی، ساله 06در مورد پانیذ 

زندگی  او همیشه بر این باور بوده که. شده از آن با باورهای فعلی اوست انطباق پیام ادراک، است

تالش برای رسیدن به اهداف بزرگ نیست بلکه استفاده از اکنون برای لذت از هرلحظه زندگی 

منجر به تقویت « چنین پیامی از آن درک شده است»است؛ بنابراین مواجه شدن با محتوایی که 

 . باورهای پیشینی او شده است

در صورت ، افت کرده استهمچنین این پژوهش نشان داد که پیامی که مخاطب از محتوا دری

ادراک ، ساله 00، در مورد اسداهلل. شود خوشایند بودن و مرتبط شدن با زندگی مخاطب درونی می

. پذیری بیشتری دارد های دختر کفشدوزکی و فروزن با باورهای روزمره او انطباق از پیام

مشاهده یا آن را به زندگی اش  شده را در زندگی روزمره پیام ادراک، دیگر او توانسته است عبارت به

 . کند« فرافکنی»روزمره 

شده  های ادراک شباهت پیام-2شده با باورهای شخصی و  پذیری پیام ادراک انطباق. 0بنابراین 

، محمدحسین، برای مثال. در برانگیختن شیفتگی مخاطبان بسیار مهم است، با مسائل اجتماعی

فقدان « . است« فقدان اتحاد»های روزمره  گیمشکل جوامع امروزی و زند»گوید  صراحت می به

چنین « تصورش»محمدحسین را مجاب کرده نسبت به انیمیشنی که به ، چیزی در زندگی

انیمیشن کورالین ، که برای مثال درحالی. شیفتگی را تجربه کند، شود پیامی از آن استنباط می

یا به زندگی او مربوط « خورد نمی درد او»نیز از نظر او پیام ارزشمندی دارد؛ اما پیام آن به 
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های او در زندگی نیز در احساس  های زندگی یا اولویت نیست؛ بنابراین ادراک مخاطب از فقدان

 . شیفتگی نسبت به محتوا مؤثر است

اعتقادی و سیاسی ، ها که عمدتاً باورهای مذهبی برخی باورها و ارزش، میان در این 

ها از محتوا تا حدی مربوط  رنگ هستند و حتی دریافت آنبرای برخی از مخاطبان پر، هستند

وگو و مذاکره  شوند و قابل گفت ها و باورهاست که درواقع خط قرمز محسوب می به این ارزش

های ناشی از محتوای تخیلی در مورد برخی  دهد که درونی کردن ارزش این نشان می. نیستند

، این نوع تفکر. گیرد هرگز صورت نمی یا، گیرد سختی صورت می کنندگان به از مشارکت

هرچند . کند احساس همدلی یا تغییر افق اجتماعی و عاطفی مخاطبان را محدود می

ها در ناخودآگاه مخاطب احتماالً ناشی از  دار شدن ارزش دهد که ریشه دیگر نشان می بیان به

ای مورد قبول همین ه یابی شامل خانه و مدرسه است که توسط رسانه همان منابع اولیه هویت

 . شود دو منبع تقویت می

. گیری باورها نقش دارند شدن با انواعی از محتواهای تخیلی در شکل میزان مواجه

اعتقادی ، سیاسی، های خانوادگی ارزش، قدر که باورها ناشی از منابع مذهبی همان، دیگر عبارت به

ذهنیت *»قبالً با آن مواجه شده و به که مخاطب « ای محتواهای تخیلی»ناشی از ، هستند. . . و 

امکان به تعویق انداختن ، ساله 06، برای نجمه. نیز مربوط است، اند در او شکل داده« ای شبکه

زمان چنین چیزی از  شدن با چند محتوای تخیلی که هم باوری است که درنتیجه مواجه، مرگ

شده با باورهای  طباق پیام ادراکگاهی ان، درنهایت. ایجاد شده است، ها استنباط شده است آن

انیمیشن کورالین به دلیل آنکه او ، ساله 00، در مورد اسداهلل. مانع از شیفتگی شده است، مخاطب

محتوایی ، «این پیام را نیز از محتوا ادراک کرده است»و « به جادو و طلسم باور دارد»

در دنیای تخیلی از باورهایی رسد که مخاطب دوست دارد حداقل  به نظر می. کننده است منزجر

 . بگریزد، دهند که آزارش می

ها  آزمون فکنی در فقدان پیش گفتی است با آنکه تعیین مرز حقیقی بین فرافکنی و درون

نوجوانان بین  رسد که کنندگان به نظر می گزارشگری مشارکت -اما با توجه به خود، میسر نیست

شان به محتوا یا شناخت  فرافکنی باورهای فعلی بیشتر از طریق، سال ورای جنسیت 05تا  01

های آن از طریق شناختی که از دیگران و منابع مورد اعتماد مانند منابع  روایت و شخصیت

. اند نسبت به آن شیفتگی را تجربه کرده، اند های شخصی به دست آورده مذهبی و علمی و تجربه

، ح به اینکه هر فردی هدفی در زندگی داردشدن با انیمیشن رو برای مثال مخاطب پیش از مواجه
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باور و اعتقاد داشته و این باور را در این انیمیشن شناسایی کرده است؛ بنابراین باوری که شاید 

یا مخاطب از طریق . فکنی شده است به آن فرافکنی و بار دیگر درون، نسبتی با این محتوا ندارد

برای . پردازد به شناسایی محتوا می، ورده استمشاهده و شناختی که از اطرافیانش به دست آ

، اند هایی در زندگی داشتند که به آن رسیده همه جرقه، شناسد مثال باور دارد که کسانی که می

رسد که دختران و  رفته به نظر می هم روی. کند ها صحبت می پس فیلم روح درباره همان جرقه

ی خودشان را به محتوا فرافکنی و سپس آن را سال ابتدا باورها 05تا  01پسران در سنین بین 

با توجه به اینکه در این گروه سنی . اند فکنی کرده و با شدت بیشتری به آن معتقد شده درون

توان پذیرفت که مخاطب بیشتر دانش خود را از  می، شود شناخت از طریق تجربه حاصل می

هایی که  ی تخیلی را بر اساس تجربهطریق مشاهده دنیای واقعی به دست آورده؛ بنابراین محتوا

 . زند خوانی ندارد را پس می هایش هم کند و آنچه که با تجربه به دست آورده فهم می

. . . فرهنگی و ، مانند باورهای دینی، سال برخی از باورهای فعلی 01تا  06نوجوانان ، هرچند

، مورد( 6مورد از  5) ردمانع از احساس شیفتگی نسبت به محتوا شده بود؛ اما در اغلب موا

ها را  آن، صاحب باورهایی شده بودند که تا پیش از این، مخاطبان بعد از شیفتگی نسبت به محتوا

اینکه در . 2انتقال به روایت و . 0دهد:  این دو چیز را نشان می. در خودشان مشاهده نکرده بودند

باورهای فعلی به   فرافکنی تر از فکنی باورهای جدید محتمل درون، های سنی باالتر گروه

داند که در  های آخر نوجوانی می شاید علتش آن باشد که مخاطب نوجوان در سال. محتواست

برای دالیل دیگری غیر از سرگرمی و برای مثال برای ، معرض محتوای تخیلی قرار گرفتن

 . های حل مسئله نیز کاربرد دارد های زندگی و روش سبک، ها یادگیری مهارت

 شده اقعیت مفهومو-2

در شیفتگی مخاطبان در این پژوهش نشان داد که معنای « واقعیت داشتن محتوا»بررسی نقش 

رسد که ورای آنکه یک داستان و  به نظر می. واقعیت و تخیل چندالیه و عمیقاً سوبژکتیو است

اهی مخاطب های زندگی مخاطب همخوانی داشته باشد؛ گ فرض اندازه با پیش چه  محتوای تخیلی تا 

برطرف »و/یا « آسودگی روانی»دارد که داستان تخیلی را به دلیل نوعی از « گرایش»و « تمایل»

برای ، ساله 01، ترین دالیل یسنا یکی از اصلی، برای مثال. به مثابه واقعیت بپذیرد« کردن فقدان

آن است که ، ندشیفتگی نسبت به انیمیشن روح که باعث شده او چندین بار این محتوا ر تماشا ک

های جریان اصلی داخلی ارائه  مرگ را خالف تصویری که رسانه از  دنیای پس »این انیمیشن 
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اون دنیا رو خیلی وحشتناک توصیف ، طرف این»گوید:  صراحت می او به« . دهد ارائه می، اند کرده

. کند او را کم« های درونی ترس»بنابراین مخاطب به دنبال محتوایی است که « . کردند

را « رها از ترس»دیگر مخاطب به دنبال محتوایی است که عطش فعلی او برای زندگی  عبارت به

 «. مرگ را واقعی بدانم از  این شکل از زندگی پس ، دهم ترجیح می»گوید:  او می. برطرف کند

 ها و عقاید خود به تواند از طریق فرافکنی دیدگاه می، برای برخی واقعیت داشتن، از طرفی

چیزی ، انیمیشن روح، با عقاید مذهبی قوی، ساله 00، برای سپهر، برای مثال. محتوا حاصل شود

ها به  و حرکت شخصیت« نور»در انیمیشن روح ، از نظر او. دهد های قرآن نشان نمی خالف آیه

پیام ، است مخاطب همچنین معتقد. است« الیه راجعون هلل و انا انا»سمت نور مصداق 

علیکم »مصداق ، «کنیم باید ببینیم اینجا چه می»گوید  ش از همین انیمیشن که میا شده ادراک

 . است« انفکسم

تواند بر اساس معیارهای متفاوتی ازجمله مقایسه با محتواهای تخیلی  واقعیت می، از طرفی

ای از واقعیت برای تسری دادن  منابع مذهبی یا علمی سنجیده شود و گاهی فقط قطعه، دیگر

در روح را عین ، مرگ  از پس  نمایش زندگی ، ساله 00، آالء. کند ت به کل داستان کفایت میواقعی

این نوع بازنمایی را خالف واقعیت قرآنی ، ساله 01، سبحان، در نقطه مقابل. داند واقعیت می

معتقد است که سقوط به ، او همچنین. داند و به همین دلیل انیمیشن روح را دوست ندارد می

که محتوای ، اما این به این معنا نیست. منطق است بی، پس داستان روح، اعث مرگ نیستچاه ب

برای مثال او شیفتگی بسیار . تواند شیفتگی او را برانگیزد نمی، دیگری که کامالً تخیلی است

در حالی است که  این . کامالً منطقی است، از نظر او کورالین. زیادی به انیمیشن کورالین دارد

های زیسته  تجربه. 0شاید بتوان علت را در . لین دنیایی فراواقعی را به تصویر کشیده استکورا

 . منطق او جستجو کرد. 1باورهای فعلی او و . 2مخاطب و 

آن است که وقوف به غیرواقعی و تخیلی بودن محتواها ، دهد آنچه این پژوهش نشان می

کامالً ، ساله 00، تینا. ها نبوده است شخصیتدلیلی برای فقدان شیفتگی یا آرزوی بودن به جای 

دختر کفشدوزکی( واقعیت ندارد اما نسبت به انیمیشن دختر ) واقف است که شخصیت ابرقهرمان

شیفتگی زیادی را تجربه کرده است و حتی دوست دارد به جای شخصیت ابرقهرمان ، کفشدوزکی

کنندگان  برای برخی از مشارکت پرنسسی است که-محتوای تخیلی، نوع دیگری از محتوا. باشد

با « پرنسسی-تخیلی»برانگیز بوده و برای برخی دیگر به دلیل مرتبط شدن  بسیار شیفتگی

این . ترین محتوا با این ویژگی بوده است شاخص، محتوای فروزن. طرد شده است« گانگی بچه»
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دیگر »؛ یا الاقل برانگیز نیست ( شیفتگی...یسنا ، تینا، آال) محتوا از سوی اغلب دختران

( شیفتگی ...حسین و سام محمد) اما در میان پسرانی در سنین باالتر. نیست« برانگیز شیفتگی

پرنسسی در پسرانی در -شیفتگی زیاد نسبت به یک محتوای تخیلی. زیادی را برانگیخته است

 خالف عقل سلیم و باورهای عامه که محتوای پرنسسی را محتوای، سنین اواخر نوجوانی

 . است، دانند پسند می دخترانه

تا  01در بین مخاطبان دختر و پسر بین سنین ، های این پژوهش گفتی است با توجه به یافته

هر چه . ها اثرگذار بود های متفاوتی در شیفتگی آن پنداری محتوا به شکل سال میزان واقعیت 05

های شخصی  علم و تجربه، دین، هبها از مذ ها که برگرفته از خوانش آن های آن محتوا به واقعیت

اما این به این معنی نبود . شد شیفتگی نسبت به محتوا بیشتر می، خوانی بیشتری داشت هم، بود

برای مثال در حالی که درمجموع واقعیت داشتن . ها بود که واقعیت چیزی بیرون از ذهنیت آن

برانگیز  فراواقعی هم شیفتگییکی از عناصر مهم شیفتگی نسبت به محتوای تخیلی بود؛ محتوای 

یا . شناخته شده شد و غیرواقعی بودن آن مانعی برای احساس شیفتگی نسبت به محتوا نبود

محتوای ، مورد توجه قرار نگرفت، به دلیل تخیلی بودن، تخیلی-که محتوای پرنسسی درحالی

از طرف برخی  محتوایی مانند کورالین، از طرف دیگر. فراواقعی شیفتگی زیادی را برانگیخت

پسر اهل سیستان و بلوچستان( از جهت نمایش طلسم و جادو واقعی دانسته ) کنندگان مشارکت

نمایش طلسم و جادو به عنوان عناصر ، ها نسبت به این محتوا شد؛ و یکی از دالیل انزجار آن

مرتبط نبود  البته باور به طلسم و جادو به جغرافیا. شد واقعی در این محتوا بود که باعث ترس می

با ، رفته واقعیت داشتن یا نداشتن محتوا هم روی. نفر به آن باور داشتند 2کننده  شرکت 1زیرا از 

اما معانی متکثر و ، آنکه برای مخاطبان اصل مهمی برای شیفتگی نسبت به یک محتوا بود

 . متفاوتی داشت

 0شده در  واقعیت مفهوم ،سال 01تا  06در بین دختران ، های این پژوهش با توجه به یافته

واقعیت چیزی . 2واقعیت چیزی بود که مخاطب دوست داشت واقعی بداند . 0شکل اثرگذار بود: 

برای مثال امکان بازگشت به زندگی بعد از ) بود که ادبیات و سینما آن را بارها بازنمایی کرده بود

واقعیت . 1آن فکر کرد(؛ و شد به  پس می، مرگ چیزی بود که بارهای در سینما تکرار شده بود

در . 0سال( و  01تا  06در میان مخاطبان پسر ) داشتن یا نداشتن هیچ اثری بر شیفتگی نداشت

 . کند تا دیگران را منحرف سازد واقعیت چیزی بود که سینما خلق می، ترین حالت بدبینانه
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ای تخیلی را برای ها محتو رود که آن انتظار می، با توجه به رشد شناختی مخاطبان نوجوان

های جهان مصرف نکنند و بدانند که محتوای تخیلی یک محتوای برساختی  شناخت واقعیت

. کند رسد که دانستن این نکته فرقی ایجاد نمی اما به نظر می. صاحب نویسنده و قابل نقد است

ه واقعیت هرحال مخاطبان گاهی تمایل دارند که دنیای رؤیاگونه و خیالی داستان را به مثاب به

این اتفاق تفاوتی با برساخت واقعیت . کنند می« آسودگی»بپذیرند؛ زیرا در این صورت احساس 

 . در ابعاد دیگر زندگی ندارد

 سخن آخر

جز ، شده در این پژوهش با طبقه تفاوت معناداری مشاهده نشد های بررسی کدام از مقوله بین هیچ

دالیل اقتصادی و فرهنگی محدود سازد و منجر به  تواند دسترسی به محتوا را به آنکه طبقه می

بخشی ، ای  ذهنیت شبکه. شود نامیده می« ای ذهنیت شبکه»فقر چیزی شود که در این پژوهش 

مواجه ، تری است که گنجاندن آن در این مقاله ممکن نیست اما منظور از آن های بزرگ از یافته

کند و  ها را تقویت می ناختی و احساسی آنشدن مخاطبان با محتواهای متعدد است که ذخیره ش

تواند  اما وفور دسترسی به محتواهای متعدد نیز می. در معنا بخشیدن به متون مؤثر است

ها از شیفتگی به برخی از محتواها ناشی  نگرانی، از طرفی. پیامدهای منفی خودش را داشته باشد

ها به متون تخیلی و فقدان جلسات  ی آناز ناآشنایی با ذهنیت مخاطبان نوجوان و نحوه معنابخش

، تر به عنوان یافته بخشی از یک پژوهش بزرگ، بنابراین. نقد و برسی محتواهای انیمیشنی است

ها دسترسی  شود که جلسات نقد و بررسی محتواهای بروزی که الجرم نوجوانان به آن توصیه می

، منظور از جلسات نقد و بررسی .بخشی از دروس و محتواهای آموزشی شود، پیدا خواهند کرد

 . جلساتی فراتر از نقدهای صرفاً ایدئولوژیک است
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