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 چکیده

هددا را موودد ل و ترجمددآ  ن یساریشددنیساریددبددازار مولدد لات د یفندداور عیرشددس  ددر

کننسگان، ملددر  انیددم یتعددام  طی وردن شددراامددر، بددا فددراه  نیدد دداهوه ا دد   ا

پژوهشددد،ران بددده  شدددوریباعدددو ت جددده  ب شددد،ان،یمورجمدددان و صساپ سکنندددسگان،یت ل

در نظددر  ررو، پددژوهح ضا دد نیددهددا شددسه ا دد   از اکننسگان و تجددارآ  نملددر 

کننسگان  ملددددر  سگاهیددددنهفودددده در د نیمضددددام ،ین،دددداروآ کددددردیدارد، بددددا رو

 ییانمددایدوازده پ  منظ رنی  بددسسیددنما لیددرا تو  رانیددشددسه در ادوب ه یهدداییانمددایپ 

پددژوهح،  سانیددهددا، از دنددس مکننسگان در ارتبدداب بددا  نملددر  یهاسگاهیددانوخدداآ و د

 ی ریپدد نانیاطم حیو افدد ا نیمضددام سییددتأ یشددسنس  بددرا لیددو تو  حیپالددا ،یگددرد ور

انجددام شددس   دده  ی دداهوارمنسمددهین یهاملدداضبه کننسهپددژوهح، بددا هفدد  شددرک 

 هیددکننسگان از هفدد  مضددم ن اولو رفوددار ملددر  هددا هیانوظددارات، ان، یمضددم ن ک دد

 شددده،یصساپ یریپددد  یعبدددارت ب دندددس از  ر  یفرعددد نیبس ددد   مسندددس  مضدددام

و  یگرنییهددد دتع ،ینخ ردگد ددد  ،یروزبددد دگبددده ،ینیبرندددسگ  ،یط بمسدددرت

  یفرهن، یس ازیمق

 نیمضددام لیددتو  ،ییانمددایدوب دده، پ  ،ین،ددارکننسگان، وآملددر  سگاهیددد :هادواژهی  کل

 نهفوه
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 مقدمه. ۱

 نیدداشدوه ا د   امدا ا  ندسیو ت  دعآ  ن پ یهمد اره بدا فنداور یساریشدنیساریترجمآ د

تر از ا دد ، امددروزه مسددووک  سدد یبرالیگرفون بددازار  زاد کدده ارمنددان ن  لبددا تدد ت  نددسیپ

اتولدداد و کدداهح مساه ددآ نهادهددا، نقددح  کددردنیبددا رتددابو  ،یو ددع نیدد  اسیددنمایمدد حیپدد

 نیتر و بدددازار  دندددعناصدددر پررنددد  ری دددا بدددهکننسگان  مولددد لات را نسدددب  ملدددر 

بددازار  یسددویبرالین  ل یهاا دد ی  قدد ،ی دداهوه ا دد   در ضق مددسارتریرا مشددور یمولدد لات

 ژهیورا بدده یاگسسددوهعنان یهدداییایددپ  ،«یددیزداو مقررات ی زاد دداز ،ی ددازیهل صدد»بددا 

ا دد   دادهتددرار مددانیرو ح یپدد ،یساریشددنیساریددعر دده و ترجمددآ  دددار د س،یدددر عرصددآ ت ل

بددازار  یهددایژگددی(، از جم دده و5112) ی(  بدده اعوقدداد لدد د۹، ص  51۸2 ،ی)اکبددرزاده جهرمدد

بدد دن و  بدد دن ، ارزان ی،  ندد یاز ددیبدد دن ، شخلدد یو تجددارت در علددر ضا ددر تعددام 

اتفدداا افودداده،  نورندد یا حیسایددوا ددطآ پکدده به هددایژگددیو نیددا دد   مجمدد   ا ب دن یمسددوق

 دداهوه و  ریپدد امکان  یط ر مسددوقکننسگان را بددهسکننددسگان و ملددر یت ل انیدداولدداا ارتبدداب م

یعنددی ملددر  کننددسگان نیدد   دهالدد  داده ا دد  سیددت ل نددسیکننسگان را در فراملددر  اایدددان

فا دد ی ؛ ۸۹۳2پندداه  دد یقه و فا دد ی ض هدد  اکندد ن موددرج  مولدد لات شددسه انددس )ه  

  یمدد اجه یاسهیددبددا پس حیاز پدد حیامددروزه بدد قدد ،یدر ضق(  ۸۹۳2،  دد یقهپندداه و ه  ض 

کننسگان ه انددسه ا دد   امددروزه ملددر  یض   ن را تددسرت مشددور( بدده5112کدده اوربددن )

دارنددس   یدددنبال  ن هسددونس مشددارک  و عام کدده هدد د بدده یاتمولدد ل سیددت ل نددسیدر فرا

 یویو نار ددا  ینظددرات، انوظددارات، ر ددا ت اننددسیکدده همدد اره مدد (؛ دددرا51۸2)کا ددرت ، 

کننسگان، مددنعکک کننددس  تددسرت ملددر  ریب کدده بدده  ددا سکننددسگان،یتنها بدده ت لهدد د را ندده

 انیمشدور ریو  دا اوتموفد یهاندهیبده اط اعدات، گ  یدر علدر ضا در بدا د ور د انیمشور

کننسگان تودد  ملددر  یو رفوددار ارتبدداط سیدهر یرو رفوارهددا نیدداز ا گددردد،یمدد ریپد امکان

 ترار دارد   یاجوماع یهاشبکه ریتأد

م جدد د هدد  شددکل    یو ددع  یددن یساریشددنیساریددد یارتبدداب بددا ملددر  کالاهددا در

 نیددا ننددسگانیبداده ا دد   امددروزه  رییددهددا را تنمولدد لات و هدد  نودد ة ملددر   ن

بدده  یدر جمددع هددان ادگ یو ضودد نمایمثددل  دد یعمدد م یمولدد لات کموددر در فضدداها



 ۹                          کننسگانملر  یهاسگاهینهفوه در د نیمضام لیتو  

 

 ایدد ینورنوددیا ینماهایهددا بدده  ددمشدداهسة  ن یو بددرا پردارنددسیمولدد لات مدد نیددا یتماشددا

مولدد لات  نیددکننسگان اع اوه، ملددر انددس  بدده ورده یرو الی دد یاهمددان هددسمات ر ددانه

  بده اعوقداد داومده ننسیمولد لات بنشد یکده تنهدا بده تماشدا سدونسین یمنفع د ننسگانیب ،رید

ا دد   یوددالیجیفرهندد  د» یریگشددکل وددالیجیعلددر د راتی(، از جم دده تددأد72، ص  51۸۱)

 یساریشددنیساریددمولدد لات د سیددت ل نددسیرا تددادر  دداهوه در فرا انکننسگکدده ملددر 

 « باشنسمشارک  داشوه 

مط د  کده ضد زة مطالعدات  نیدبده ا بدا اشداره نیت جه بده  نهده گفوده شدس و همهند با

( ا دد  51۸2نقل از گنو لددر، بدده ،ینددی)نرگددارد و  ردوو یافرارشددوه یاترجمدده امددروزه ضدد زه

همهد ن اتولداد، هندر، ف سدفه  سانیدم نیدهدار  از ا یهاندهیهد د را بده زم یهاکه پژوهح

 افدد یمددرتبط بددا در یهددابدده لدد وم پژوهح تدد انیگسددور  داده ا دد ، مدد رهیددو غ

پددژوهح کشدد   نیددهددس  ا ن،یبددرد  بنددابرا یشددسه، پددکننسگان مولدد لات ترجمهملددر 

 ا    رانیشسه در ادوب ه یهاییانمایپ  ننسگانیب یهاسگاهینهفوه در د نیمضام

 پژوهش ةنیشیپ. ۲

دنبال تو لددات ضاصددل از پیشددرف  فندداوری اط اعددات و اینورندد ، ضدد زة مطالعددات بدده

ازجم ده اتولداد، بدازار، ر دانه و غیدره، د دوخ   تو لدات هدا ترجمه همه ن  دایر ض زه

کدرد، شدی ة ت لیدس و عر دآ  زیادی شس  ت ازن میان عر ده و تقا دا در بدازار  ترجمده تنییدر

ای د دد  بدده د دد  هدد  دادنددس کدده گ نددهمولدد لات موودد ل شددس و در نهایدد ، ع امددل به

نظران هددی از صدداض (  بر51۸7کنددس )گامبیدده،  کننسگان تنییددرانوظددارات و  دد ای  ملددر 

عندد ان (، از ایددن تنییددرات بدده5۹۹  ، ص51۸7ضدد زة مطالعددات ترجمدده همهدد ن پرزگن الدد  )

زعد  اندس و بده همدین دلیدل ا د  کده بدهکرده در مطالعدات ترجمده یداد ۸درهح هم،دانی

(، تکن لدد  ی مددا را بددا 51۸۱نقددل از فرنانددسز ک  ددوال ، مریدد نی و ا ددمی  )بدده-ا  ددر، برنددارد

رو  داهوه ا د   بایدس افد ود کده دندس ههدای مخاطبدان روبدی و د ای  و ارج تن   و تکثر

ای ا دد  در مباضددو مربدد ب بدده ترجمددآ مودد ن ادبددی، و ضوددی ترجمددآ  ددایر مودد ن دهدده

                                                 
1. demotic turn 
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ای بددرای نظران همدد اره جای،دداه ویددژههمهدد ن مودد ن تب یندداتی، مورجمددان و صدداض 

ساری تنهددا در دهددآ اهیددر شددنیانددس  امددا مخاطبددان  مولدد لات دیساریمخاطبددان تا ددل ب ده

 انس م رد ت جه پژوهش،ران این ض زه ترارگرفوه

 از جم دده رویکردهددای پژوهشددی کدده هم مددان بددا گسددور  تکن لدد  ی و ر ددانه شددکل

شددنیساری بددا ایددن هددا در ضدد زة ترجمددآ دیساریبدد د  اولددین پژوهح ۸پژوهیگرفدد  دریافدد 

عناصددر زبددانی موفدداوتی  آ ددکدده بددر دوبانجددام شددس رویکددرد ت  ددط پژوهشدد،ران ایوالیددایی 

و دیددارو،  5112همهدد ن طندد  و عناصددر فرهن،ددی تمرکدد  داشددونس )بددرای مثددال  نودد نینی، 

پددک از  ن، پژوهشدد،ران در  را ددر دنیددا )بددرای مثددال در  لمددان، ن    شدد ف ر،  .(5117

( 51۸2؛  اپددددن، ن    ااهاگددددان و  ا ددددامنو ، 51۸۱؛ لهسددددوان، ن    لابنددددسوی ، 51۸5

شددسه ی از دریافدد  بیننددسگان را در ارتبدداب بددا  دددار دوب دده یددا زیرن یکهای موندد عجنبدده

    انسبرر ی کرده

( بدددا رویکدددردی کیفدددی بددده ۸۹۳7فریدددس ) ددد یقه و ه اعیدر ایدددران، عدددامری، ه  

ها و هنجارهددای انوظدداری شددسه، بدده برر ددی دیددسگاهای  دددار دوب هدریافدد   بیننددسگان ضرفدده

نددس  نودداین ایددن پددژوهح ضدداکی از  ن بدد د کدده بیننددسگان ایددن  دددار، بددیح از اه نددان پرداهو

کننددس  تددا جددایی کدده بدده امددر ترجمدده و موددرج ، در هلدد ص صساپیشدد،ان امهددارنظر می

شدد د، مشددخص شددس کدده بیننددسگان انوظاردارنددس ترجمدده دتیدد ، روان و میترجمدده مرب ب

هایی کده بدیح از ه ترجمدهگرایدی باشدس  در عدین ضدال، ن،در   ندان نسدب  بدبسور از لفظ

 کننس منفی ب د   ازی یا ایرانی ه میضس مول ل را ب می

فریدددس  ددد یقه و ه اعی، عدددامری، ه  5در پدددژوهح دی،دددری بدددا رویکدددرد ترکیبدددی

نددس  اهشددسه در ایددران پرداهوادرا  مخاطبددان عددام  دددار دوب ه و هددا( بدده مطالعددآ ترجی 51۸۱)

و ملدداضبه بددا افددراد گددروه عدد ام ی  ۹هددای کددان نیگروهپژوهشدد،ران در ابوددسا بددا ا ددوفاده از 

  پدک از  ن، بدا ت جده بده ا د نس کده مود ر  دریافد  و ن،در  بینندسگان اهکرد را شنا ایی

نددس کدده پددک از اهکردای طراضینامهشددسه از فدداز اول پددژوهح، پر ددحع امددل ا وخرا 

                                                 
1. reception studies 

2. mixed-method 

3. focus groups 
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ه گرفودد ه مدد رد ا ددوفاده تددرارعن ان ابدد ار گدرد وری داد ن، بدده 5و پایددایی ۸اطمیندان از روایددی

 دازی، وفداداری بده ترجمده هع امدل موفداوتی از جم ده اند ا  هم،ا هداد   نوداین نشدانا  

    و عسم ا وفاده از  انس ر در دریاف   بیننسگان ادرگ ارنس 

شددسه در ایددران پددژوهح دی،ددری ا دد  کدده ن،ددر  و انوظددارات بیننددسگان  دددار دوب ه

را بدده  اینامه  ایددن پژوهشدد،ران پر ددحانددسدادهنجددام ( ا51۸۱ دد یقه )عددامری و ه  

اجومدداعی فعالید  داشددونس و  آندس کدده در ایدن شدبکاهکرد بد   افددرادی ار دالپروفایدل فیک

کننددس، می دوب دده فار ددی فعالیدد  آبدد کی کدده در زمینددهددای فیکاز طریدد  صددفوات و گروه

قدح دندسانی در انوظدارات کده کیفید  ترجمده ن ه ا د داد ها نشداننس  یافودهاهشنا ایی شس

شددسه، در مقایسدده بددا  دددار بیننددسگان نددسارد  همهنددین، ان،یدد ة اصدد ی بیننددسگان  دددار دوب ه

شددنیساری تماشددای مولدد لات دیساری بردن ازدرد ددر لدد تشددسه،   ددان و بددیزیرن یک

 ا   

شددس، بددازار در علددر ن  لیبرالسدد  بددازاری شخلددی،  نددی، ه ودددنانکدده در مقسمدده نیدد  گف

کننسگان مولدددد لات  ددددازی، ملددددر مسددددوقی  و تعددددام ی ا دددد   شخلیارزان، 

ای مولدد لات را ب،یرنددس بدده ددده شددی ه  دداهوه هدد د تلددمی  شددنیساری را تددادردیساری

 نماینس  ها را مشاهسه ن دریاف  و با ده کیفیوی

شد د، زمددان می شدنیساری مربد بتددا جدایی کده بده مولدد لات دیساری  ندی بد دن بدازار

شددسه، بدده ضددساتل ایددن کالاهددا را، هدد اه بدده زبددان اصدد ی و هدد اه ترجمهت زیددع و عر ددآ 

ر ددانسه ا دد   ضوددی اگددر هدد د مولدد ل ب افاصدد ه در د ددور  نباشددس، هبددر  بدده بددازار 

ر ددس  از دی،ددر ملددادی   نددی بدد دن بددازار، کننسگان می مددسنح ب افاصدد ه بدده ملددر 

دنبال ا دد  کدده هدد د بددهکننسگان های ملددر یددافون  ددریع ت لیسکننددسگان از دیددسگاهاط ا 

 مدسه ا د   ه یندآ تهیده مولد لات   دن شدرایط تجدارت در علدر دیجیودال پسیدسبتعام ی

 کننسگان یدا مولد لات را رای،دان دان د دیافوده ا د   ملدر  شنیساری نید  کداهحدیساری

                                                 
1. validity 

2. reliability 
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بدار  دارندس  از ایدن گ شدوه، بدا ید  هدا د ور دی ن ای بدهکننس یا با پرداه  انس  ه ینهمی

 دهنس   را در د ور  عسه زیادی ترار ت اننس  ند مول ل میدان  

 کده بدیح از  دایر پیامدسهای تو لدات تکن لد  ی بده پدژوهح ضا در مربد ب بعسی ن 

ویژه گردد، تعام ی بد دن و مسدوقی  بد دن بدازار ا د   در ضد زة مطالعدات ترجمده و بدهمی

امکدان تبدادل دیدسگاه  شدسه شدنیساری، ایدن دو ویژگدی باعدودر ترجمآ مولد لات دیساری

  دد ی گددردد  از راضوددی فددراه کننسگان مولدد لات و مورجمددان ایددن  دددار بددهمیددان ملددر 

ت اننددس از نظددرات راضودی میدی،در، مورجمددان و  دایر مو لیددان همهدد ن صساپیشد،ان کدده بدده

س هددا د ور ددی مسددوقی  ه اهندد ن گردنددس، بدده نیازهددا و  دد ای  کدداربران مولدد لات مط ددع

   دهنس نس به این نیازها و نظرات در مول لات بعسی ه د پا خت انداش  و می

مشدن ل بده  یم  دای کده در ت  ی ید ن کندار مورجمدان و صساپیشد،ان ضرفده در ایران، در

نمددایح  آکددار هسددونس، گددروه دی،ددری از مورجمددان و صددساگ اران در ا ددو دی های شددبک

پردازنددس  پیددسایح و یشددنیساری مهددان،ی بدده ت لیددس، ترجمدده و صددساگ اری  دددار دیساری

رمددی، ه)اکبددرزاده ج گسددور   ددریع ایددن گددروه هدد  ریشدده در تو لددات دیجیوددالی دارد

کنندس کده می دلیل  ن ا   کده ایدن ا دو دی ها بدا  د ابط و معیارهدایی کدار( و ه  به۸۹۳2

بدده گفوددآ دنددسان موسودکننددسه نیسددونس و در نویجدده، از موب بیدد  زیددادی بره ردارنددس  

در »طبدد   مارهددای وزارت فرهندد  و ارشدداد ا دد امی  (۸2  ، ص۸۹۳2)اکبددرزاده جهرمددی 

شددسه در شددبکه نمددایح هددان،ی های عر هتعددساد برنامدده ۸۹۳1تددا  ۸۹۱7های فاصدد آ  ددال

های ایرانددی و هددارجی هددای ایرانددی و هددارجی، انیمیشددنهای ایرانددی، فی  از جم دده  ددریال

    «افوه ا  ی کنسرت، کام اا اف ایح های ترکیبی، مسونس وها نظیر برنامهو دی،ر برنامه

هدایی کده بده شدکل مومرکد  بدر نود ة کدار ایدن شس، جای  هالی پژوهحبر  نهه گفوه بنا

هددا را  ن د ددوه از ت لیسکننددسگان، مورجمددان و صددساگ اران ب ردازنددس، ع دد  موب بیدد 

 کننسگان ایددن کالاهددا را رصددسکننددس، و دیددسگاه و انوظددارات ملددر  م شددکافانه برر ددی

بدا تمرکد  بدر دریافد   نظدر دارد رو، پدژوهح ضا در در ایدن نماینس کام اا مشده د ا د   از

های های معنددایی در دیددسگاهکشدد  لایدده شددسه در ایددران بددههددای دوب هن پ یانماییامخاطبدد

 این افراد ب ردازد  
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 روش پژوهش .3

 نگاریوب .۱. 3

رویکددرد مشدداهسة ن،دداری یددا نوندد گرافی بددا پددژوهح ضا ددر از رو  کیفددی وآ

 5بهدددره بدددرده ا ددد   وا ة نونددد گرافی از ترکیددد  اینورنددد  و اتنددد گرافی ۸غیرمشدددارکوی

 بددرایتددرین اب ارهددا ترین و ارزانترین،  ددریعشددسه و یکددی از  دداده ن،دداری( ضاصددل)مردم

ا دد  )کدد زینو ،  در  عمیدد  ن،ددر ، تجددارآ، رفوددار و ان،یدد ة افددراد در ج امددع بددرهط

 طالعددآ مسددا ل هدداص ج امددع بددرهط ایددن رو  کیفددی را تددسبیرم بددرای(  کدد زینو  51۸2

ن،ددداری، همهددد ن باشدددس وآ اگدددر تدددرار»(  وی معوقدددس ا ددد  51۸1، 5115نمددد د )

بایسدد  بددا مشددارک  گیددرد، می هددای کیفددی مدد رد ا ددوفاده تددرارن،دداری، در پژوهحمردم

جانبدده و پررندد  پژوهشدد،ر در ج امددع  ن دداین، ت صددی   مفلددل و مبسدد طی از ایددن همه

ص  ، 51۸۸) ۹(  فیشدددر و ا دددمی ۸21ص  ، 51۸1، )کددد زینو  «هدددسد د ددد هج امدددع بددد

ن،دداری روشددی ا دد  بددرای تفسددیر زنددسگی ج امددع وآ»( نیدد  بددر ایددن باورنددس کدده ۹72

ن،ددداری بدددیح از همددده مددد رد ا دددوقبال هدددای موفددداوت، وآ  در میدددان ض زه«بدددرهط

پددژوهح  ن د ددوه از  ر  و در همددین ضدد زه نیدد  بیشددور ابدد اپژوهشدد،ران بددازار بدد ده ا دد

 در جامعددآ بددرهط 7پژوهشد،رانی ا دد  کدده در صددسد شددناه  مشدوریان یددا کدداربران راغدد 

 (  ایددن کددار بدده رونددس بددازار یدد  مولدد ل کمدد 51۸7جن  و پی ددار، هسددونس )پا ددا ، لدد ت

صد رت کنس، دراکده مشدوریان راغد  غالبداا ر دای  و نار دایوی هد د از مولد ل را بهمی

    دهنسمی نماینس و ضوی برای رفع ن اتص پیشنهادمیابراز  برهط

 ،ت اننددس مددون، تلدد یر، صدد ت و ضوددی رندد  باشددنس )کدد زینو ن،دداری میهددا در وآداده

، 2شددسههددای بای،انیداده»(  منبددع داده در ایددن ندد   پددژوهح  دده گ ندده ا دد   51۸1

                                                 
1. non-participatory observation 

2. ethnography  

3. Fisher and Smith 

4. lead customers/users 

5. archival data 
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 «5هشدد،رهددای ت لیسشددسه ت  ددط پژوو داده ۸شددسه ت  ددط پژوهشدد،رهددای فراه انیداده

زمددان گددرد وری داده بدده عمدد  و و ددع  پددژوهح (  مددست۸22، ص  51۸2)کدد زینو ، 

های پددژوهح ا دد   برا ددا  نقددح پژوهشدد،ر، و تددابع ماهیدد  پر ددح دارد بسددو،ی

باشددس )کا ددو  ،  7یددا منفع اندده و غیرمشددارکوی ۹ت انددس فعالاندده و مشددارکوین،دداری میوآ

ری فعالانددده پژوهشددد،ر بخشدددی از ن،دددا(  در وآ2، ص  51۸2 والدددا ، و درمددد ت مددد 

ن،دداری منفع اندده و غیرمشددارکوی پژوهشدد،ر بدده کدده در وآشدد د، درضالیمی جامعددآ بددرهط

ا د    فقدط ندامر بدر رفودار و تعام دات دی،در اعضدای جامعده بدرهط 2گرشکل غیرمساه ده

هددای طبیعددی ا دد  کدده ن،دداری غیرمشددارکوی گددرد وری دادههددای وآاز جم دده م ی 

(  لیمددا، نامددادی 51۸2و همکدداران،  شدد،ر در  ن جددایی نسارنددس )کا ددو  های پژوه دد گیری

ن،ر از ای  دداده و  ددطویگ ندده»رمشددارکوی را ین،دداری غ( وآ2، ص  51۸7و فابیددانی )

داننددس کدده نسددب  بدده گ نددآ مشددارکوی  ن از عمدد ، دنددسجانب،ی و جامعیدد   ن،دداری میوآ

بددازتعریفی از هدد د بددا عندد ان ضوددی کدد زینو  نیدد  در کودداآ دوم «  کموددری بره ردارا دد 

ن،دداری، هددای اصدد ی وآنمایددس کدده از ویژگی، بددر ایددن مسدد  ه تأکیددس مددی2ن،دداریوآ

کننسگان ا دد  بدده ایددن برهدد رداری از تعامددل مسددوقی  و همسلانددآ پژوهشدد،ر بددا شددرک 

 دازد و بدا مدی ورترتی  کده پژوهشد،ر هد د را در میدسان پدژوهح و جامعدآ هدس  غ طده

بدرد  بندابراین، گدرد وری مدی مدست در  ن جامعده، بده فرهند  افدراد  ن پدیا وقرار ط لانی 

ت اندددس هددا می ن شددسة بددرهط و صددرفاا ت صددی  و تفسددیرهددای بای،انیو تو یددل داده

گ ندده ندد اتص، برهددی از  منظدد ر رفددع ایددننمایددس  بدده پددژوهح را تهسیددس 2پدد یریاطمینان

 ریک و نددس )بددرودی، ای یدد ، جدداهداد را پیشددنهاد ۱ن،ریپژوهشدد،ران شددی ة دنسزاویدده

 پژوهشدد،ر در ابوددسا بدده مشدداهسة منفع انددآ تعام ددات بددرهط  ،ترتی(  بددسین51۸۹ه لبیدد ، 

                                                 
1. co-creation or elicited data 

2. produced data 

3. active participatory 

4. passive non-participatory 

5. unobtrusive 

6. netnography: redefined 

7. trustworthiness 

8. triangulation 
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کندددس و پدددک از  ن بدددا مدددی هدددا را ت صدددی  ن پدددردازد،شدددسه میهدددای بای،انییدددا داده

هددای مشددورکی کدده ویژگی کننسهیددا رودررو بددا دنددس شددرک  ۸های ت فنددی، ا ددکای یملدداضبه

بخشددس و بدده هددا را غنددا میی جامعددآ هددس  و بددرهط دارنددس، و ددع  و عمدد  دادهبددا اعضددا

 اف ایس  پ یری پژوهح میاطمینان

ع دد  ا ددوفاده از ایددن رو ، ت جدده  هدداص پددژوهح ضا ددر بددر تجربیددات و دریافدد  

شددسه در ایددران بدد ده ا دد   بدده اعوقدداد شددنیساری دوب هکننسگان مولدد لات دیساریملددر 

معم لدداا پددک از ملددر   کننسگان و کدداربران بددرهط نجددا کدده ملددر از  ،(51۸1کدد زینو  )

ها ن،دداری یکددی از بهوددرین شددی هکننددس، ا ددوفاده از وآمی های هدد د را دبدد کالددا دیددسگاه

ن،ددداری ها ددد   ع ددد  دی،دددر ا دددوفاده از رو  وآبدددرای برر دددی تجدددارآ  ن

لیددل ضضدد ر دنامه، ملدداضبه و گددروه کددان نی بددههایی ا دد  کدده کدداربرد پر ددحموددسودی 

   ( 5112پ لسکی، مسوقی  پژوهش،ر به همراه دارد )ماریام

 هاگردآوری و تحلیل داده .۲. 3

گرف   منبددع هددای پددژوهح ضا ددر در دو مرض دده صدد رتگددرد وری و تو یددل داده

شددسه بدد د  در ایددن شددسه بیننددسگان پ یانمددایی دوب ههای بای،انیهددای مرض ددآ اول دیددسگاهداده

منظ ر، ه یددافون میددسان پددژوهح و تعریدد   ن پرداهونددس  بددسینمرض دده پژوهشدد،ران بدد

های دان ددد د پ یانمدددایی و پژوهشددد،ر دوم در یددد  پژوهشددد،ر  اول در برهدددی از  دددای 

شددسه های ار الصددفوآ اینسددواگرامی عضدد  شددسنس  مبنددای انوخدداآ ج امددع تعددساد دیددسگاه

ا ددوفاده شددس و  5منددسگیری هسفت  ددط بیننددسگان پ یانمددایی بدد د  بنددابراین، از رو  نم ندده

ها را بدده هدد د اهولدداص داده هددا کدده تعددساد بیشددوری از دیددسگاه ن د ددوه از پ یانمایی

مدداه، از اوا ددط  2هددای پددژوهح تقریبدداا زمان گددرد وری دادهب دنددس، گدد ینح شددسنس  مددست

شددسه بدده بددازة زمددانی تقریبددی هددای گرد وریبدد د  داده ۸۹۳2 تددا پایددان هددرداد ۸۹۳2بهمددن 

 مرب ب ب دنس   ۸۹۳2اد تا هرد ۸۹۳۹

                                                 
1. Skype 

2. purposive sampling 
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، 5ها، دو دددوی۸م وی های تددداینیهای توقیددد  عبدددارت ب دندددس از   دددای میدددسان

کدده  2 رتو صددفوآ اینسددواگرامی انیم شددن 2تدد ن،  ددای  گ  ری7تدد ن ، مینی۹دیبددام وی 

های ایددن صددفوه و مسددا ل مربدد ب هلدد ص پسدد  دو ددوساران و بیننددسگان پ یانمددایی در

شددسه در کننددس  دوازده پ یانمددایی دوب همی نظددر  ددایر  دددار، امهدداربدده همددان پ یانمددایی یددا 

 هددانهبهدد، 5و  ۸ ۱هوددل ترانسددی  انیا،  ۹2برفددی آم کددشددسنس   های اهیددر انوخدداآ ددال

 ددرمای ، ۸5)درون بیددرون( مدداهر و بدداطن، ۸۸ک کدد ، ۸1یاهددا پرنسددک ر، ۳ر ددیک()بهدده

، 5 ۸7 ، مددن شددرور(ان،یدد)مددن نفرت ان،ی مددن  شدد،ف یخددی، ت دد  یخددی(،  آ)م کدد ۸۹هفودده

  پژوهشددد،ران تمدددامی ۸2م اندددا)شدددهر وضدددح( و  ۸2زوت پیدددا، 5و  ۸ ۸2ان،ی انشددد،ف 

کردنددس تددا منظدد ر بیننددسگان را از برهددی  های موفدداوت تماشدداهددا را بددا دوب ددهپ یانمایی

 ش نس   های ار الی بهور مو جهدیسگاه

 ساولی دبددد شدددسه را عینددداا در جدددهای بای،انیپژوهشددد،ران در ابودددسا تمدددامی دیدددسگاه

( و در نهایدد  تنهددا  ن د ددوه از ۸ نمدد دارشددسنس )هددا در دنددسین مرض دده پالایحکردنددس  داده

هدای پ یانمدایی، دوب ده، ترجمده، و اضسدا  بینندسگان ک دی بدا ویژگی طد رهها که بددیسگاه

و گدد ینح  پددژوهح  بنددابراین، هدد  در انوخدداآ میددسان شددسنستو یددل  ،در ارتبدداب ب دنددس

                                                 
1. htt://tinymz.info 

2. http://www.doostihaa.com 

3. http://dibamovie1.com/movie/animation 

4. http://minitoons.ir/ 

5. http://glorytoon.com/ 

6. https://www.instagram.com/animotionart/?hl=en 

7. The Snow Queen 

8. Hotel Transylvania  

9. The boss baby 

10. Ballerina 

11. Coco 

12. Inside out 

13. Frozen 

14. Despicable me 

15. The incredibles 

16. Zootopia 

17. Moana 
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گیری هسفمنددس ا ددوفاده شددس  در ها از رو  نم نددههددا و هدد  در انوخدداآ دیددسگاهپ یانمایی

 ( ۸ نم دار) شسدیسگاه برر ی  ۸۸22مجم   

 
 هاشمای کلی از مراحل پالایش دیدگاه .۱ نمودار

 

انجدام شدس و واضدس تو یدل، بده  ۸هدای مرض ده اول بده رو  تو یدل مضدامینتو یل داده

گفوارهددا بدد د  (، کددنح زبددانی م جدد د در بنددسها، جم ددات، و پاره51۸2نو  )ت صددیآ کدد زی

( ا ددوفاده شددس  تو یددل 5112) 5تو یددل مضددامین از رو  پیشددنهادی بددراون و ک ددار  بددرای

رود  مضددم ن مددی کددارههددا بددمضددامین بددرای شنا ددایی و تو یددل ال، هددای م جدد د در داده

شد د می هدا ا دوخرا ح از دل دادهترین پا دخی ا د  کده در رابطده بدا پر دح پدژوهمه 

(  در ایددن رو  پژوهشدد،ر معم لدداا در  دده مرض دده بدده کسگدد اری 5112)بددراون و ک ددار ، 

                                                 
1. thematic Analysis 

2. Braun & Clarke 
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ت اندس بدا تأکیدس بدر مضدامین  شدکار یدا موود ای پنهدان پردازد  تو یل مضدامین میها میداده

مین دوم تو یددل مضددا ضالدد و  ۸مضددامین معنددایی»شدد د  ضالدد  اول تو یددل  در داده انجددام

(  پددژوهح ضا ددر بددا ا ددوفاده از ۸۹ ، ص 5112دارد )بددراون و ک ددار ،  نددام «5نهفودده

هایی فراتدر از تو یل مضامین نهفوده انجدام شدس  پژوهشد،ران بدرای کشد  مضدامین بده لایده

ها و تفکددرات پنساشدد کردنددس و بدده تفسددیر فر ددیات، پیح هددا غدد رموودد ای معنددایی داده

 پرداهونس شسه کننسگان  دار دوب هملر 

شددسه در ارتبدداب بددا ان،یدد ة مشدداهسه و در مرض ددآ دوم، بددر ا ددا  مضددامین کش 

 کننسهشددرک  دداهوارمنسی بددا دنددس های نیمهکننسگان ایددن  دددار، ملدداضبهانوظددارات ملددر 

  در انجدام شدس ۹گیری مد رد  ند عیکننسگان بده شدی ة نم ندهگیری شدرک انجام شدس  نم نده

 بهوددرین نماینددسه وکنددس کدده مددی را انوخدداآ مدد اردیهشدد،ر  ن گیری پژوایددن ندد   از نم ندده

ترین مدد ارد در جمعیدد  هددس  باشددنس )تددسلی و تشددکری، تددرین و معمدد لیطبیعیو  ندد عی

تدا  51صد رت رودررو انجدام شدس و هدر ید  ها ت  دط پژوهشد،ر دوم بده(  ملاضبه511۳

وکا دوی از هدر  کدتیقه بده طد ل انجامیدس  پدک از هدر ملداضبه، روند یک دتید  و بدی ۹2

تو یددل موودد ای  ةها بدده شددی هددای ضاصددل از مددون ملدداضبهشددس  داده صددوب  تهیدده

(  ع دد  ا ددوفاده از ملدداضبه و تو یددل 5112تو یددل شددس ) ددیه و شددان ن،  7دارجهدد 

ن،ددداری شدددسه از وآهدددا، اعوباربخشدددی بددده مضدددامین ا وخرا دار  دادهمووددد ای جهددد 

 ددال مونیددر بدد د   72تددا  51کننسگان از شددرک ن  دد  کننسگان بدد دهای ملددر دیددسگاه

نفددر مددرد  7کننسگان زن و نفددر از شددرک   ددهملدداضبه بدده اشددبا  ر ددیس   2هددا پددک از داده

 ب دنس  

  

                                                 
1. semantic thematic analysis 

2. latent thematic analysis 

3. typical case sampling 

4. directed content analysis 



 ۸۹                          کننسگانملر  یهاسگاهینهفوه در د نیمضام لیتو  

 

 نتایج .4

د د   مددس ههددای مرض دآ اول پددژوهح هفد  مضددم ن فرعدی بدداز تو یدل مضدامین داده

، 5روزب دگی، بدده، برنددسگ ینی۸ط بیپدد یری صساپیشدده، مسددرتنددس از  ر ی اکدده عبارت

 مددسه بددا  دده د دد هو مقیس ددازی فرهن،ددی  مضددامین بدد 7یگر، هدد دتعیین۹ینخ ردگد دد 

شددسه در هددای دوب هکننسگان پ یانماییمضددم ن ک ددی  انوظددارات، ان،یدد ه و رفوددار ملددر 

 ( 5 نم دارارتباب ب دنس )
 

 
 . کدهای اولیه و مضامین فرعی و اصلی حاصل از تحلیل مضامین نهفته ۲ نمودار

                                                 
1. cratification-seeking 

2. up-to-dateness 

3. intactness 

4. self-determination 
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 کنندگانانتظارات مصرف .۱. 4

تد ان دیددس، انوظددارات بینندسگان دهددار مضدم ن فرعددی را در بددر می 5 نمدد داردنانکده در 

نخ ردگی و مقیس ددازی فرهن،ددی  روزب دگی، د دد پدد یری صساپیشدده، بددهگیددرد  ر ی می

 کننسگان  نهدده بددیح از همدده در مطالعددات ترجمدده اهمیدد در ارتبدداب بددا انوظددارات ملددر 

 پیشدد،ان و مورجمددان تا ددل ن ا دد  کدده غالدد   بیننددسگان تمددای ی میددان کددار صسا دارد

کاررفودده در هشدد نس و ر ددای  یددا عددسم ر ددای  هدد د از عبددارات و عناصددر زبددانی  بددنمی

 ددازنس  بددرای مثددال، یکددی از می تراردادن صساپیشدد،ان مطددر پ یانمددایی را بددا هطدداآ

    کردکننسگان نظر ه د را دنین مطر  ملر 

 ت ن (، مینی۸۹۳2هرداد  51، شهر وضح  ضمیس )۸

همدده ضی ونددا پاشددسن رفددون تدد  اون شددهره کدده دی،دده وضشددی نباشددن، بعددس شددما ایددن 

 کردیس شهر وضح؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟ ا مش  دوب ه
کننسگان نقددح زیددادی بددرای مورجمددان ملددر  دیددس، تدد اندنانکدده در مثددال فدد ا می

دارنددس امددا  ن را ضاصددل  هددای زبددانی ت جددهیابیهددا بدده معادل ن یسددونس  در واتددع،ن تا ددل

دهددس کدده صساپیشدد،ان در می داننددس و ایددن امددر نشددانمهددارت صساپیشدد،ان میه اتیدد  و 

 پ یری بیشوری دارنس مقایسه با مورجمان ر ی 

 دنبدد  روزاز دی،ددر مضددامین فرعددی کدده بددا انوظددارات بیننددسگان در ارتبدداب ا دد ، بدده

 ۹، 5هدای عم کرد کسانی ا د  کده در امدر دوب ده و د ور دی بده  ددار فعالید  دارندس  مثال

 ها نشدداندیددسگاه بیننددسگان را در ارتبدداب بددا تمایددل بدده د ور ددی  ددریع بدده دوب دده 7 و

 دهنس  می

 ت ن (، تاینی۸۹۳2ا فنس  55، ک ک   مومس ) 5

 دد ام واتعدداا هسددوه نباشددیس لطفدداا دوری هدد  دوب دده کنیددس دی،دده  دنددس ماهدده منوشرشددسه 

  ولی شما دوب ه نکردیس

  وی (، دیبام۸۹۳2بهمن  ۸1، م انا  اضمس )۹

 دد ام دددرا انیمیشددن    ددیک پددارتی دوب دده نمیشدده؟ هی ددی وتودده اومددسه و امویازشدد  
 !ه به ولی هن ز دوب ه نشسه



 ۸2                          کننسگانملر  یهاسگاهینهفوه در د نیمضام لیتو  

 

 ت ن(، گ  ری۸۹۳۹مهر  52، وهف رمای ه  ن یس )7

با تشکر از اینکه بالداهره دوب ده ایدن انیمیشدن  گ اشدویس  ولدی بایدس ب،د  کده جسیدساا در 

ین مث دداا همددین انیمیشددن منجمددس الددان دارن تسددم  کنمددی ارا دده کارهددا هی ددی دیددر عمددل
 ددازن ولددی شددما تددازه دوب شدد  در دد  کددردین در ضددالی کدده بعضددی شددرکوای دومشدد  می

دی،ه هی ی  ریع دوب ش  گ اشون  ولدی هرددی کده باشده بدازم دوب ده شدما یده دید  دی،ده 

یدن دوب ده    اما  گه کارهات ن  کمی زودتدر ارا ده بدسین هی دی بهودره  را دوی ددرا ارا ده ا
 اینقسر ط ل کشیس؟؟؟

در ارتبدداب بددا م  دد    انسدد ر ک ددامی و تلدد یری، نظددرات ه اننددسگان مونددات  بدد د  

وکا دد  گ ندده کدد هددا انوظددار دریافدد  مولدد لاتی را داشددونس کدده هی  ن تعددساد زیددادی از

باشددس و برهددی دی،ددر بددا اشدداره بدده نامنا دد  بدد دن زبددان یددا ه ک ددامی و تلدد یری نساشددو

و دددی ه کردندددس و بدددسینمی دها انوقدددااز پ یانمدددایی از کدددار  دددای  تلددد یر  بخشدددی

دارنددس    گدد یی از ع امددل دوب دده نیدد  انوظددارانددسنشددان دادههای فرهن،ددی هدد د را ضسا ددی 

دیدسگاه بینندسگان را در ارتبداب بدا  2و  2هدای که ه د را بده ایدن مسدا ل مقیدس بسانندس  مثال

های ، بددده ضسا دددی ۳و  ۱، 2هدددای مثال دهنس ومینخ ردگی  ددددار نشدددانانوظدددار د ددد 

 دارنس  فرهن،ی بیننسگان اشاره

 ها(، دو وی۸۹۳2شهری ر  5۱، پرنسک ر یاها  مهسی )2

ا ؟ ددد ن شددبکه تبددل از اینکدده دان دد د کددن  نسددخه دوب دده فار ددیح  انسدد ر نشددسه

 هان،ی اینقسر  انس ر  کرده ب دن به نل  نر یسه هام شح کردم  
 ت ن( ، گ  ری۸۹۳2دی  7، ۹ م کآ برفی  ر ا )2

کردن هی ددی هدد   مددات ر بدد دن دوب ددح هدد   انس رشدد ن  هددر هنددس  از زوم ا ددوفاده
 همینط ر 

 ت ن (، مینی۸۹۳7اردیبهش   ۸7، 5ان،ی ان ش،ف   عاطفه )2

 ها میسن!های بسی یاد بههده ضر 

  رت(اینسواگرامی انیم شن آ، صفو۸۹۳2هان، فروردین   داری   )بهه۱
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، یددا بیددا بددرو تدد  ک ددده ***دارم، امددا واتعدداا وات  عن ان یدده ب رگسددال دو دد ن بددهمدد
 ها منا به!برای بهه

 ت ن(، گ  ری۳2ا فنس  5۳، 5ان،ی  من ش،ف   عبا  )۳

شددما در  ددایوو ن گفویددس کدده بددرای ضمایدد  از  ددای  و تددان نی بدد دن )بیشددور شددرعی 

 کنیس ای پرداه ب دن( یه ه ینه

رو کدده دان دد دکردم )بددرای بددرادر  5ن همددین فددی   مددن شددرور ولددی موا ددفانه مدد

داد کده نده هد دم نمیهای نامنا د  داشد  کده اصد اا اجدازهک دکورم( فدی   هی دی صدونه
این فی   رو ببین  و نه بد ارم بدرادر کد دکورم اون رو ببینده و هد آ شدس کده تبدل از اینکده 

     بده هدر ضدال ایدن نکوده بده . کردمکن  ضدساتل یده بدار فدی   رو دد ه ینده رو پرداهد 
های نظرم ر یس کده شدایس بدرای بهورشدسن کدارت ن ایدن نکوده مفیدس باشده کده کمدی صدونه

 .کنیسها رو اص ا های شخلی نامنا   از جم ه پ شح
های فرهن،ددی، از لددازم بدده اکددر ا دد  تعددساد بیننددسگانی کدده بددا اشدداره بدده ضسا ددی 

نخ رده بدا افدرادی کده انوظدار مولد لی د د   انس ر مولد لات انوقادکردندس، در مقایسده

 انس  ب د  اریداشونس، بس

 کنندگانمصرف ةانگیز .۲. 4

 دددار پ یانمددایی بددا مضددم ن فرعددی  «ان،یدد ة دان دد د و تماشددای»مضددم ن اصدد ی 

هددا نهفودده بدد د و در فدداز دوم پددژوهح، یعنددی ط بی پسیسارشددس کدده در دل دادهمسددرت

ت اندس در برگیرندسة کننسگان، بده تأییدس ر دیس  ایدن مضدم ن فرعدی میملاضبه بدا مشدارک 

جای ط بی، بددهمفدداهیمی ددد ن لدد ت، ر ددای  و هیجددان باشددس  ع دد  گدد ینح مسددرت

، از ک کد  و زوت پیدا )شدهر وضدح(ی،  ن ا د  کده برهدی از  ددار همهد ن ط بمفه م ل ت

طبعانه نلددی  کمددی دارنددس، و  میدد  و شدد  های دیددساری و موودد ای زبددانی م ا صددونه

های تددادران،ی ، ا ددفنا ، و غمبددار بره ددا   برهددی دی،ددر از  دددار، ب ا ددطآ داشددون صددونه

ر مجمدد   ان،یدد ة دان دد د و مشدداهسة باشددنس  بنددابراین، دکننسگان میمدد رد ا ددوقبال ملددر 

کننسگان پددک از، و یددا شددسه، هشددن دی و مسددرتی ا دد  کدده ملددر  دددار پ یانمددایی دوب ه

نظددرات بیننددسگان را در ارتبدداب بددا  ۸5و  ۸۸، ۸1کننددس  مثددال میضددین مشدداهسه، تجربه



 ۸2                          کننسگانملر  یهاسگاهینهفوه در د نیمضام لیتو  

 

 ه دهنس و بدده ان،یددمیهددا نشددانموودد ای زبددانی ه دداا، من  میدد  و ن  ددوالژی  در پ یانمایی

 اص ی تماشای این  دار اشاره دارنس 

  رت(، صفوآ اینسواگرامی انیم شن۸۹۳2هان، فروردین   هانی )بهه۸1

میخای به من مجب رکنی  هدا هدا بیدا بدرو تد  کککک وووودده  وای دوب دح عدالی بد د  

 بازی رها کن   های د ،یک ضیاکن دنبال

  رت(اینسواگرامی انیم شن آ، صفو۸۹۳2، هرداد هانبهه تی )  ۸۸

بنددسن؟ عجدد  های رالددی پ شدد  میهددا هددا هددا  فقددط اونجددا  کدده می،دده راننددسه

 ای!!!دوب ه
  رت(اینسواگرامی انیم شن آ، صفو۸۹۳2، ا فنس 5ش،ف  ان،ی ان   ع ی )۸5

 زنه  این زل  کفن مقلره  ها ها ها  میهاها لوجه رو! عالیه  مع مه مازنسرانی ضر 
زبددانی کدده دارای اشددارات  ن،دداه بیننددسگان،  ن د ددوه از عناصددرسا دد ، در دنانکدده پی

شددد نس می ترنس و باعدددو، بددد می و ن  ورانددده باشدددنس پسدددنسیسه۸ میددد  ن  دددوالژی ت می 

بیننددسگان از تماشددای پ یانمددایی لدد ت بیشددوری ببرنددس  لددازم بدده اکددر ا دد ، بسددیاری از 

لوظدات شداد در ضدین  آس بیدان،ر تجربدت اندهمدراه ب دندس کده می 5هاییها با شدک  دیسگاه

دهس کدده مید دد   مددس نشددانهها بددکدده از ملدداضبه ۸۹تماشددای پ یانمددایی باشددس  مثددال 

 گردد  نمیا اوتات ه   اط ا آبردن و تجربط بی تنها به ل تمسرت

   امان )ملاضبه(۸۹

هددا رو ببرم و بخنددسم اونهددا لدد ترا ددوح مددن شخلدداا تنهددا بددرای اینکدده از کددارت ن
ا  اومددسه، و مث دداا شددن م کدده ف ددان کددارت ن دوب ددهکن   وتوددی از دو ددوان  میدان دد د نمددی

ط ریده کده هدر زمدانی بندا بده  کن   امدا اصد ح ایدنم   عح شاده یا غم،ینه، دان  د  می
کن  بایدس مدی دارم یده دید ی ببیدن   گداهی هد دم اضسدا و عی  روضدی هد دم دو د 

دون  کدده اگددر دی هددایی ببیددن  کدده بددا ی هدد  هدد دم مددیدار ببیددن   گدداهالددان یدده دیدد  هنددسه

 های غم،ینی داره برام بهوره  واتعی  فاص ه کموری داره یا ت 

                                                 
1. nostalgic allusions 

2. emoticon 
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ها کیفیدد  و تنا دد  صددسای شخلددی  ةای دربددارکننسگان نظددرات کارشنا ددانهملددر 

ها، بددا مو ریدد  کیفیدد  کددار   تعددساد زیددادی از دیددسگاهکننددسمی و صساپیشدد،ان مطددر 

ا ددو دی های موفدداوت، ضدداکی از  ن ب دنددس کدده بسددیاری از ایددن افددراد در  صساپیشدد،ان در

اط اعددات دتیدد  بیننددسگان در ایددن  ۸2 و ۸2، ۸7هددای   مثالانسشددسهمیددان بیننددسگان شناهوه

   دهنس می هل ص را نشان

 ت ن( ، گ  ری۸۹۳۹ بان  ۳،  رمای هفوه  ضنا )۸7

مثدل همیشده عدالی   هیداب ی و  تدایکدرده بد دن   تدای ر یسد دوب ه     همه هی ی عالی
هددان م مظفددری و هددان م فکددری رو هدد  تب دداا بددا صساشدد ن  شددنایی نساشددو  امددا بنظددرم 

العدداده بدد دن تنهددا ف ا شددعرها العدداده بدد د  بدده هلدد ص هددان م مظفددری در تسددم ف ا
ه ندس مشدخص بد د کده کدار دی ی که به دل  ننشس  شدعرهایی بد د کده کداراکور السدا می

و صدسایی کده هدان م  کیفید  نب د و ه انندسه عد ش شدسه بد د  بدا ت جده بدههان م فکری 
رف  کده بدرای السدا غ غدا کدنن  دد ن اصد اا نیمدی از زیبدایی ایدن میدادن ت تعمظفری ارا ه

 شسه ب د اضسا  ه نسهانیمیشن به ترانه رهاکن ب د  که موا فانه هی ی بی

  رت(وآ اینسواگرامی انیم شن، صف۸۹۳2، اردیبهش  5ان،ی     رام )من ش،ف ۸2

 اگنک فقط با صسای  رزو افری  

  رت(اینسواگرامی انیم شن آ، صفو۸۹۳2، اردیبهش   رمای هفوه  دنیا )۸2

  کردن  این  با دوب آ   رن ببینیس که هان  غ امی دوب ه

کننسگان  ایددن  دددار صساپیشدد،ان را دیددس، ملددر  تدد انهددای فدد ا میدنانکدده در مثال

کننسگان دهنددس و ملددر می هاییشنا ددنس، بدده مو لیددان امددر دوب دده پیشددنهاد آ میبسددیار هدد

 کننس  می دی،ر را به دیسین دوب آ برهی ا و دی ها با صسای افراد هاصی ترغی 

 کنندگانرفتار مصرف .3. 4

مضدامین بدا داشدون کده  اندسکرده کننسگان نظراتدی ار دالها ملدر در کنار ایدن دیدسگاه

تر، فرهندد  های عمیدد گری، مبددین شددکل رفوددار و شددایس در لایددههدد دتعیینبرنددسگ ینی و 

هدای کنندس  مثالمیا ای باشدس کده مولد لات بدرهط پ یانمدایی را دان د د و تماشد ن جامعه



 ۸۳                          کننسگانملر  یهاسگاهینهفوه در د نیمضام لیتو  

 

 55و  5۸، 51هدددای دهندددس و مثالمی رفودددار برندددسگ ینی کددداربران را نشدددان ۸۳و  ۸۱، ۸2

 رنس گری بیننسگان داضکای  از رفوار ه دتعیین

 ت ن(، گ  ری۸۹۳۹ ار  55،  رمای هفوه  والی )۸2

بد دم تدا  ها اومدس منوظدرصد رت دوب ده روی  دای ه  ام  از زمانی که ایدن انیمیشدن بد

 . کن  ها رو دان  دکن  دوب ه بقیه گروهدوب ه گ  ری بیاد  نو نسو  ه دم رو را ی

  ن(ت، گ  ری۸۹۳7ر  ا 52، 5هول ترانسی  انیا   نازنین )۸۱

  ام عدالییییییییییییییی!  د رن ج د ی ایدن هیهدی نیسد   اصد اا از کدی تدا ضالدا  د رن 

 دی ی ب ده؟
 ت ن (، مینی۸۹۳7دی  ۹1، 5هول ترانسی  انیا   راموین )۸۳

 اوند  بده ضسدن وجد د ر یسدح یعندی جنداآ ر یسدیه  مخل صداا دوب ه فقط گ د ری و
 ی رو گ ینددسگی کددنن کدده گدده ه دشدد ن مددسیر دوب دده باشددن و یکددی از نقشددای اصددا

 العاد   ف ا
  رت(، صفوآ اینسواگرامی انیم شن۸۹۳2، اردیبهش  م انا  مر یه )51

گرفدد ، در م انددا هی ددی تشددن  بدد د، اونجددایی کدده تدد  دریددا تنهددا بدد د، مددن گددری  می
تر دیسم   هدان اونجدا کده تکدا تبدسیل بده تفیودی شدس  من ب،  از اون هردن،ه مثه دی می

 کردم    می د ن تکا رو در گرف   ه  گری 
 ( رتواگرامی انیم شننسای آ، صفو۸۹۳2، فروردین ماهر و باطنضااا )  5۸

وتد  یکدی اینجد ری پیدسا نمیشده هدا  عالیده  هی عاش  ایدن انیمیشدن هسدو   دیال  
   تر میشههای  دم فقط ب ر  و ب ر و غ 

 ت ن(، گ  ری۳۹شهری ر  ۳ ،۸ان،ی ان ف ش، رمان )  55

مدن از زندسگی، ضالدا بده هدر  وتودی  … میداره هدر  دمدی یده جد ر کد … ت  زندسگی 

کدن   البوده  کنده تدا دوبداره هد دم رو پیدسامی ایدن فدی   کمکد  دیدسن…  رم می نو ی ک 

ااریدس کد  بیدارم  کده نمی ممند ن  …بایس ب،  نیمی از معج ه ایدن بخداطر دوب ده تشن،شده 

 نظ رم بسون ض فیاتشه یا نه؟انمیشن کامل هسوح، م این  یا دوب ا 
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 یدس کده بینندسگان در بسدیاری از مد ارد بدسون اکدر دلیدل می های ف ا دندین بدراز مثال

گدد یی  نددس،هددا وفادار ن کننددس و بددهمی هاصددی از برهددی از ا ددو دی های دوب دده طرفددساری

دهنددس کدده می نشددان 55تددا  51هددای ن،رنددس  مثالمی  ددایر ا ددو دی ها را بدده دشدد  رتیدد 

شددسه را بددا تجربیددات زنددسگی هدد د های مشاهسهکننسگان، ضدد ادو و پسیددسهملددر  برهددی

  های  دددار، هدد د را م ددا ددنجنس و بدده عبددارت بهوددر، بددرای در  رهددسادها و شخلددی می

کننددس کدده بدده ندد عی می پنددساریهایی هم اتدهنددس و بددا  ن رهددسادها و شخلددی می تددرار

کننسگان م  دد عات از ملددر  انددس  ع دداوه بددر تجددارآ شخلددی، برهددیکرده تجربدده

های ها را بددا شخلددی هددا را بددا شددرایط اجومدداعی کشدد ر  هدد د و شخلددی پ یانمایی

 کننس  می مردان و  م زگاران گ شوه و ضال ایران تیا شسه مثل دول شناهوه

 گیریبحث و نتیجه .5

شدددسه در هدددای دوب هکننسگان پ یانماییهای ملدددر دیدددسگاه آتو یدددل مضدددامین نهفوددد

هددا اعدد  از کیفیدد  صددسا، موودد ای زبددانی، هددای م مدد   پ یانماییداده ویژگی ایددران نشددان

کیفیدد  تلدد یر و موودد ای  ن در ن،دداه بیننددسگان اهمیدد  زیددادی دارنددس  بیننددسگان بددیح از 

دهندس، در هلد ص کدار صساپیشد،ان امهدار نظدر ر  نکه دربارة ترجمه و نقدح مودرج  نظد

هددا را  ن ایی زیددادی دارنددس، ا ددامی تعددساد زیددادی ازهددا  شددن ن کننددس، بددا کیفیدد  کددارمی

های   ایددن بخددح از نودداین مشددابه بددا یافوددهنددسداننددس و بدده صساپیشدد،ان موب بشددان وفادارمی

 دد یقه، نقددل از عددامری و ه  ( ا دد   بدده تعبیددر بددات ر )بدده51۸۱ دد یقه )عددامری و هدد  

کنددس و مددی را ج دد  ها ت جدده بیننددسگان( صددسا و کیفیدد    ن بددیح از  ددایر جنبدده51۸۱

ع دداوه، بسددیاری از بیننددسگان  ددازد  بددهمی های دیددساری منعطدد هددا را بدده صددونه ن ضدد ا 

کردندس و ایدن امدر  هدا بدا صدسای صساپیشد،ان اشدارهبه تنا   صدسای شخلدی  پ یانمایی

بیان،ر  گاهی بیننسگان از برهدی مسدا ل فندی در امدر دوب ده ا د   ایدن بخدح از نوداین نید  

 را وا ب د ( ه 51۸۱  یقه )( و عامری و ه  ۸۹۳7ای عامری و همکاران )هبا یافوه

روزب دگی و نخ ردگی، بددهاز دی،ددر مضددامین مددرتبط بددا انوظددارات بیننددسگان د دد 

ها نید  بده تأییدس ر دیسنس  مقیسب دگی فرهن،ی  ددار ب دندس کده بدا تو یدل موود ای ملداضبه

دارندس مولد ل را    بینندسگان انوظدارنخ ردگی پ یانمدایی بده ایدن معنا د  کده غالدد  
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دتیقداا بره دا   کنندس  مضدم ن مقیدسب دگی فرهن،دی،ا بسون  انسد ر زبدان و تلد یر تماشد

نخ ردگی، بیددان،ر  ن ا دد  کدده برهددی از بیننددسگان تمددای ی بدده مشدداهسه  دددار بددسون د دد 

ل بده کنندس  عدسم تمایدیم هدا را انوخداآ انس ر نسارندس و بدا م اضظدات فرهن،دی پ یانمایی

هددای عددامری شددسه بددا  انسدد ر ک ددامی و تلدد ری در نودداین پژوهحدیددسن مولدد لات دوب ه

 نظر  بددهه ا دد د دد   مددسه( نیدد  بدد51۸۱ دد یقه )ی و ه  ر( و عددام۸۹۳7و همکدداران )

شددنیساری های دیساریها در ترجمددهگ ندده دهددل و تلددر  ر ددس در علددر ضا ددر ایددنمی

گ ندده  ( بیننددسگان امددروز ایددن5112داومدده ) رنظددمانددس  بدده نمی از نظددر بیننددسگان پنهددان

هدای زیدادی بدرای د ور دی  ورندس  نکوده اینجا د  کده امدروزه کانالنمی ها را تداآپسیسه

دارندس و بینندسگان بدا اندس   هدا وجد د ن از زمدان ت لیدس اط دا شدنیساری و به  ددار دیساری

بیننددسگان بسددیار کدده بسددیاری از دهنددس  درضالیمی ت اشددی توریدد  در  دددار را تشددخیص

باشددس و ندده  انسدد ر دشدد  بدده راه ادددری هسددونس کدده ندده  انسدد ر و توریدد  ک ددامی داشوه

کننسگان بددا تعلددبات فرهن،ددی هدد د برهددی از  دددار تلدد یری، برهددی دی،ددر از ملددر 

هددای هددا را منددایر بددا  م زه ن گیرنددس وشددسه و ضوددی هدد د  دددار را بدده بدداد انوقدداد میدوب ه

داننددس کدده اگددر بخ اهنددس هددا می ن داننددس  از طرفددی، بسددیاری ازمیفرهن،ددی و مدد هبی هدد د 

 ها صددبرشددسه از ت  ی یدد ن م ددی ببیننددس بایددس مددستصدد رت دوب هادددر مدد رد نظرشددان را بدده

کننددس و در  ن صدد رت دی،ددر نخ اهنددس ت انسدد  هم،ددام بددا  ددایر هموایانشددان در دی،ددر 

هدا د ور دی  ن تر بدهس امکدان  دریعدارندس تدا ضد بندابراین انوظدار ؛روز باشنسنقاب جهان به

شددسه در ایددران )بددرای مثددال، عددامری و همکدداران، هددای انجامباشددنس  دریافدد  پژوهی داشددوه

( کدده بددر دریافدد  و 51۸۱؛ عددامری و همکدداران، 51۸۱ دد یقه، ؛ عددامری و ه  ۸۹۳7

 انس بدده ایددن مضددم ن د دد شددسه انجددام شددسهای و عددام  دددار دوب هادرا  بیننددسگان ضرفدده

افونس  شدایس ع د  ایدن امدر  اندر مد رد تأکیدس در پدژوهح ضا در و ضودی مخاطبدان ایدن نی

 انر باشدس  اگردده هدس    دازنسگان پ یانمدایی ه د   دداری ا د  کده بدرای ب رگسدالان و 

در بسدیاری از را کدرد کده ایدن  ددار  تد ان انکدار(، نمی۸۳۳۳ک دکان جد اآ باشدنس )ااکاندل، 

و دور از انوظددار نیسدد  اگددر  کننددسدان دد د میهددا  ن الددسینمدد ارد ک دکددان و ن ج انددان یددا و

 کننس   را نقس دار بیننسگان مونا   با هنجارهای فرهن،یشان 
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ها  مدسه از دیدسگاهد د هدان  د و تماشدای پ یانمدایی از دی،در مضدامین اصد ی بد ةان،ی 

ی، ط بشددس، لدد ت گیددرد  دنانکدده گفوددهط بی را در بددر میبدد د کدده مضددم ن فرعددی مسددرت

هددای تماشددای ت اننددس از جم دده ان،ی هاضسددا  ر ددای  و تجربددآ هیجددان، هم،ددی می

شدد د  شددسه باشددنس و هم،ددی در نهایدد  باعددو مسددرت هدداطر بیننددسگان میپ یانمددایی دوب ه

 کننسگان کمدد کننسگان در ملدداضبه، مشدداهسة ایددن  دددار بدده ملددر بدده ااعددان شددرک 

کد   شد نس و یدا د د  تر م اجده دانکنس با مسا ل و واتعیدات زندسگی شخلدی هد د  می

ییددسی ا دد  بددر أبددرای مددستی از مسددا ل روزمددرة زنددسگی  هدد د فاصدد ه ب،یرنددس  ایددن امددر ت

ها ط بی، دراکده ر دای  بده  دب  توقد   ه ا دوهعنلر ر دای  و اهمید   ن در مسدرت

شدد د و بدده عبددارت دی،ددر،  ن روضیدده و ن،رشددی ا دد  کدده پددک از می و نیازهددا اضسددا 

( 51۸۱ دد یقه )های عددامری و ه   یددس  در یافوددهیازهددا بدده  ددرام فددرد میشددسن نبر ورده

بردن شددسه، لدد تشددسه، در مقایسدده بددا  دددار زیرن یکنیدد  ان،یدد ه اصدد ی تماشددای  دددار دوب ه

های ایددن بخددح از پددژوهح بددا  نهدده از پددژوهح عددامری و یافودده شددناهوه شددس  برهددی از

بردنددس کدده بیننددسگان ن پژوهشدد،ران پی، موفدداوت بدد د  ایددهد دد   مددسه( بدد۸۹۳7همکدداران )

پسددنسنس، درضددالی کدده  ددازی می ددازی را بددیح از ب میشددسه بی،انهای  دددار دوب هضرفدده

عن ان جدده و ضوددی تنییددر موودد ا بددهه ددازی زبددان و لهددا از ب میکننسگان پ یانماییملددر 

 کردنس  می نقط ت ت دوب ه یاد

رد کدده ان،یدد ة درونددی کدد ا ددوسلالتدد ان دنددین کننسگان میدر هلدد ص رفوددار ملددر 

تیدا  بده نفدک و رفدع  ش د کده بدا در بدر داشدون دو مضدم ن  نان منجر به بروز رفواری می

گرفدد   بدده تبددع  تو لددات پسیس مددسه در  گری نددامی، رفوددار هدد دتعیینهوشددنانیازهددای روان

 دددار،  ت اننددس ضدد  ا ددوق ال هدد د را در انوخدداآکننسگان میبددازار ن دد لیبرال امددروز، ملددر 

کننددس و در دان دد د و مشدداهسة پ یانمددایی مسددوقل و  هددا، و تندد   دوب دده ا عمددالکیفیدد   ن

کننسگان دندان بده  ددار برهدی گری، ملدر کندار  رفودار هد دتعیین   درباشدنس گره دتعیین

دهندس کده گد یی از برندس موبد آ هد د می از ا و دی های نمدایح هدان،ی وفداداری نشدان

قدد ، ر ددای  ضاصددل از شددرایط جسیددس و ر ددایوی کدده از گ ینددس  در ضقیمی  ددخن

 کنس  مید ها وفاداری ایجا ن کننس درمی مشاهسة مول لات تجربه
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ها تنهدا ها همدراه بد د و بده ایدن جهد  تعمدی  یافودهپژوهح ضا ر با برهی مودسودی 

  ا دد پدد یر های مخو دد  امکانهددا و زمینددههددای بیشددور در باف در صدد رت انجددام پژوهح

هددا بدد د کدده موب بیوشددان از ، تأکیددس ن،ارنددسگان تنهددا بددر  ن د ددوه از پ یانماییاینکدده اول

هددا و شددایس گدد ینح ها مشددخص شددس  گدد ینح اتفدداتی پ یانماییطریدد  تعددساد دیددسگاه

هددا از جهدد  ترجمدده و  نآ و برر ددی م شددکافان غیرموبدد آهددای موبدد آ و پ یانمایی

، ان،ید ه، انوظدارات و رفودار دوم اینکدههدس  د د د هت اندس نوداین گ یداتری بدصساگ اری می

، در ضددالی کدده تعددسادی شددسشددسه برر ددی هددای دوب هبیننددسگان تنهددا در ارتبدداب بددا پ یانمایی

دهنددس کدده واکدداوی انوظددارات و  شددسه را تددرجی از بیننددسگان ممکددن ا دد   دددار زیرن یک

ضا در اجدازه  ، ماهید  پدژوهح د م اینکدهت اندس دمدربخح باشدس  های  نان نید  میان،ی ه

های هدای کمدی در ایدن زمینده کده از جنبده، بندابراین پژوهحکمدی باشدسها داد برر دینمی

مخو دد  بدده مقایسدده مخدداطبین،  انرهددا، تددأدیر جنسددی  و  ددن و ع امددل دی،ددر ب ردازنددس، 

 های جسیددسی را در اهویددار پژوهشدد،ران و ع امددل ترجمدده و دوب دده تددرارت اننددس یافوددهمی

 دهنس 

هدا بدا ار دال تد ان دریافد  کده بینندسگان پ یانمایی مدسه مید د همضامین ببا ت جه به 

ت اننددس بدده عمددل دوب ددآ های هدد د در تالدد  انوظددارات، اضسا ددات و تجددارآ میدیددسگاه

هددای باشددنس  گروهو در ت لیددس مشددور  ایددن  دددار نقددح داشددوه  بسهنددس هددا جهدد پ یانمایی

ضودی  ابسدو،ی یدابدا وانس وه از  ددار مشدن لای کده بده ت لیدس ایدن د دترجمه و دوب آ ضرفه

کننسگان بایسد  بدیح از پدیح تدأدیر مسدوقی  نظدرات ملدر بسون وابسو،ی بده نهدادی، می

تدد ان بدده هددا میکننددس  بددا شددناه  ان،یدد ة تماشددای پ یانمایی را در ت لیددسات هدد د اضسددا 

 کرد  یبینرا پیح هابرد و  ن ترجی ی بیننسگان در انوخاآ  دار پ هایترجی 

 کتابنامه

تهران    ایپیامسهای هم،رایی بر  یا و، اری ر انه  پسات  ی ی ن در ایران(  ۸۹۳2اکبرزاده جهرمی،    )

 پژوهش،اه فرهن ، هنر و ارتباطات  

  ای در ایرانهای زیرن یک غیرضرفهفر ینس و ویژگی ( ۸۹۳2پناه، ا  )  یقه، م ، و فا  ی ض ه  

  ۳2-22(، 5)7۳، ترجمهمطالعات زبان و 



 شمارة اول دوره پنجاه و دوم      مطالعات زبان و ترجمه                                                              57 

 

های هنجارهای انوظاری بیننسگان ایرانی برنامه(  ۸۹۳7فریس     )  یقه، م ، و ه اعیعامری،   ، ه  

  ۹2-5۸(، 2۸)۸۹ ،مطالعات ترجمهشسه به فار ی  پژوهشی اکوشافی  دوب ه

 یهاالیو  ر ها  یف یسیرن یطرفسارز لیو دلا ها هیان،(  ۸۹۳2  یقه، م  )پناه، ا ، و ه  فا  ی ض 

  51-۸(، 7)2۸، مطالعات زبان و ترجمهی  اکره
Ameri, S., & Khoshsaligheh, M. (2018). Exploring the attitudes and expectations of 

Iranian audiences in terms of professional dubbing into Persian. Hermes, 57(57), 

175-193.  

Ameri, S., Khoshsaligheh, M., & Khazaee Farid, A. (2018). The reception of Persian 

dubbing: A survey on preferences and perception of quality standards in Iran. 

Perspective, 26(3), 435-451. 

Antonini, R. (2007). SAT, BLT, spirit biscuits, and the third amendment: What 

Italians make of cultural references in dubbed texts. In Y. Gambier, M. 

Shlesinger, & R. Stolze (Eds.), Doubts and directions in translation studies: 

Selected contributions from the EST congress, Lisbon 2004 (pp. 153–167). 

Amsterdam, The Netherlands: John Benjamins. 

Braun, V. & Clarke, V. (2006). Using thematic analysis in psychology. Qualitative 

Research in Psychology, 3(2), 77-101. 

Brodie, R., Ilic, A., Juric, B., & Hollebeek, L. (2013). Consumer engagement in a 

virtual brand community: An exploratory analysis. Journal of Business Research, 

66, 105–114.  

Casrto, J. C. L. (2015). The consumer as agent in neoliberalism. Matrizes, São Paulo 

(SP), 9(2), 273-288.  

Chiaro, D. (2004). Investigating the perception of translated verbally expressed 

humor on Italian TV. ESP Across Cultures, 1, 35–52. 

Costello, L., McDermott, M. L., & Wallace, R. (2017). Netnography: Range of 

practices, misperceptions, and missed opportunities. International Journal of 

Qualitative Methods, 16, 1–12. 

Fernández-Costales, A. (2018). On the reception of mobile content: New challenges 

in audiovisual translation research. In E. Di Giovanni & Y. Gambier (Eds.), 

Reception studies and audiovisual translation (pp. 297-320). Amesterdam, The 

Netherlands: John Benjamins. 

Fisher, D., & Smith, S. (2011). Co-creation is chaotic: What it means for marketing 

when no one has control. Marketing Theory, 11, 325–350. 

Gambier, Y. (2014). Changing landscape in translation. International Journal of 

Society, Culture and Language, 2(2), 1-12. 

Gentzler, E. (2017). Translation and rewriting in the age of post-translation studies. 
London, England: Routledge. 

Hsieh, H. F., & Shannon, E. (2005). Three approaches to qualitative content 

analysis. Qualitative Health Research, 15(9), 1277-1288. 

Kozinets, R. (2010). Netnography: Doing ethnographic research online. London, 

England: Sage. 

https://philpapers.org/s/Saeed%20Ameri
https://philpapers.org/s/Masood%20Khoshsaligheh
https://philpapers.org/s/Masood%20Khoshsaligheh


 52                          کننسگانملر  یهاسگاهینهفوه در د نیمضام لیتو  

 
Kozinets, R. (2015). Netnography redefined. London, England: Sage. 

Łabendowicz, O. (2018). The impact of audiovisual translation modality on the 

reception and perception of culture-specific references (Unpublished doctoral 

thesis). University of Lodz, Poland. 

Lima, M., Namaci, L., & Fabiani, T. (2014). A netnographic study of entrepreneurial 

traits: Evaluating classic typologies using the crow sourcing algorithm of an 

online community. Independent Journal of Management and Production, 5(3), 

693-709. 

Lucchi, N. (2006). Digital media and intellectual property, management of rights 

and consumer protection in a comparative analysis. Berlin, Germany: Springer-

Verlag. 

Mariampolski, H. (2005). Ethnography for marketers: A guide to consumer 

immersion. London, England: Sage. 

O’Connell, E. (1999). Translating for Children. In A. Gunilla & M. Rogers (Eds.), 

Word, text, translation (pp. 208-216). Clevedon, England: Multilingual Matters. 

O’Hagan, M., & Sasamoto, R. (2016). Crazy Japanese subtitles? Shedding light on 

the impact of impact captions with a focus on research methodology. In S. 

Hansen-Schirra & S. Grucza (Eds.), Eye tracking and applied linguistics (pp. 31–

58). Berlin, Germany: Language Science Press. 

Pollok, P., Lu¨ttgens, D., & Piller, F. T. (2014). Leading edge users and latent 

consumer needs in electromobility: Findings from a nethnographic study of user 

innovation in high-tech online communities. Retrieved from https:// ssrn.com/ 

abstract=2412081. 

Pym, A., Shlesinger, M., & Jettmarová, Z. (2006). Sociocultural aspects of 

translating and interpreting. Amsterdam, The Netherlands: John Benjamins. 

Schauffler, S. (2010). Investigating subtitling strategies for the translation of 

wordplay in Wallace and Gromit – An audience reception study (Unpublished 

doctoral dissertation). University of Sheffield, Sheffield, England. 

Teddlie, C., & Tashakkori, A. (2009). Foundations of mixed methods research: 

integrating quantitative and qualitative approaches in the social and behavioral 

sciences. London, England: Sage. 

Urban, G. (2005). Don’t just relate- advocate! A Blueprint for profit in the era of 

customer power. Pennsylvania, PA: Wharton School. 

  


