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اقناع مخاطب: پذیرش محتوای 
رسانه ای بر اساس تفاوت های فردی

چکیده
که مورد عالقه و در چارچوب ذهنی وی  از آن جایی  که مخاطب حق انتخاب محتواهایی 
کارکنان سازمان های رسانه ای،  است را دارد، محصوالت و محتوای رسانه ای باید توسط 
اعتقادات،  باورها،  نگرش،  تا  تولید شود  تجربیات مخاطبان  و  نیازها، عالیق  به  توجه  با 
ک مخاطبان را تغییر داده، از سوی مخاطب مورد پذیرش واقع شده و بر این  رفتار و ادرا
اثرات رسانه ها  از میان چهار مدل  اثرات شرطی  اقناع صورت پذیرد. مدل  اساس فرایند 
در  رسانه ها  اثــرات  بر  و  دارد  محور  مخاطب  ماهیتی  رسانه ها،  محتوای  و  مخاطبان  بر 
فردی  متفاوت  شاخص های  از  یکی  مــدل،  ایــن  اســاس  بر  می کند.  کید  تأ فــردی  سطح 
با  بنابراین  اســت؛  رسانه  مخاطبان  شخصیت  دارد،  رسانه ها  از  بسزایی  تأثیرپذیری  که 
کمک آزمون MBTI، می توان  شناسایی مخاطبان بر اساس تیپ های شخصیتی آن ها به 
کرد و از این طریق، موجب تغییر در نگرش  محتوای رسانه ای خاص هر مخاطب را تولید 
نیاز و  برآورده شدن  از  از مؤلفه های شناختی، عاطفی و رفتاری و ناشی  که متشکل  وی 
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مقدمه
به  نیازها، خواسته ها، عالیق، مهارت ها، ارزش ها 
و شخصیت های مخاطبان با هم متفاوت اند. هر 
یک از مخاطبان ممکن است نسبت به بسیاری 
از رسانه ها ابراز عالقه و یا تنفر داشته باشند و با 
رسانه های  خــود،  سلیقه  و  شخصیت  به  توجه 
آن جایی   از  لذا  برگزینند.  خود  بــرای  را  مختلفی 
جهت  مناسب  رســانــه ای  محصوالت  تولید  کــه 
بــرآورده نمودن نیاز و خواسته های مخاطبان با 
مشرب شخصیتی آن ها رابطه دارد، سازمان های 
رسانه ای و مدیران رسانه می بایست شخصیت 
مخاطبان را بشناسند و به توانمندی های آن ها 
ارائـــه دهند؛  را  ــا  پــی ببرند و رســانــه درخـــور آن ه

بنابراین شناسایی مشرب شخصیتی مخاطبان 
رسانه، اهمیت فراوانی پیدا می کند. با شناسایی 
 ،MBTI کمک آزمون مشرب های شخصیتی به 
می توان محتوای رسانه ای خاص هر مخاطب را 
کرد و از این طریق با تغییر نگرش وی، نیاز  تولید 
و خواسته وی را بــرآورده نمود؛ بنابراین ساخت 
محتوای رسانه ای منطبق بر مشرب شخصیتی 
مخاطب، تأثیر بسزایی در فرایند اقناع مخاطبان 

خواهد داشت. )حق شناس، 1393(

نظریه بهره مندی و خشنودی از رسانه ها
کــه بــه دهــه 1970  تکیــه گاه اصلــی ایــن نظریــه 
کــه  اســت  فرضیــه  ایــن  برمی گــردد،  میــالدی 
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ارضــای  بــرای  فقــط  جمعــی  رســانه های 
نیازهــای مخاطبــان اســت و تأثیــرات رســانه ای 
می شــود،  داده  بــروز  مــردم  به وســیله  کــه 
اســت.  آنــان  نیازهــای  ارضــای  مشــخص کننده 
بــر  کــه  بــود  رویکــردی  نخســتین  رویکــرد،  ایــن 
کــه رســانه ها  کــرد و از ایــن منظــر  مخاطــب تکیــه 
در  و  داد  موضــع  تغییــر  می کننــد  چــه  مــردم  بــا 

کــه در واقــع  تحقیقــات بــه ایــن موضــوع پرداخــت 
ــه  ــا رســانه ها چــه می کننــد. در ایــن نظری مــردم ب
گیرنــده، از اصطــالح مصرف کننــده  کــه به جــای 
رســانه ها  مصرف کننــدگان  بــه  شــد،  اســتفاده 
بــر  می شــود.  توجــه  رســانه ها  پیــام  از  بیــش 
موجــودی  مصرف کننــده  نظریــه،  ایــن  اســاس 
جــدی  به طــور  کــه  هدف گــرا  و  فعــال  اســت 
گزینشــی  دارد،  رســانه ای  گزینــش  مســئولیت 
ایجــاد  او  ارتباطــی  نیازهــای  را  آن  مبنــای  کــه 
یکــی  فقــط  رســانه ها  نظریــه  ایــن  در  می کنــد. 
نیازهــا هســتند.  ایــن  بــه  راه هــای دســتیابی  از 

)1392 )پارســائیان، 
دربــاره  ارائه شــده  نظریه هــای  بررســی  در 
مخاطبــان  بــه  کــه  را  نظریه هایــی  مخاطبــان، 
در  می تــوان  می پــردازد،  جمعــی  ارتباطــات  در 
مبتنــی  دیدگاه هــای   .1 دارد.  جــای  گــروه  ســه 
بــر مخاطــب منفعــل 2. دیدگاه هــای مبتنــی بــر 
دیدگاه هــای   .3 سرســخت  و  فعــال  مخاطــب 
گــروه دوم از  مبتنــی بــر مخاطــب هوشــمند. در 
مخاطــب  کــه  اول  نظریــه  برخــالف  نظریه هــا، 
محکــوم بــه قبــول پیــام اســت، بــر فعــال بــودن 
پیام هــای  مقابــل  در  مخاطبــان  سرســختی  و 
می شــود.  کیــد  تأ ارتبــاط  گــرد  فرا در  ارســالی 
بــرای  شــاخص هایی  بایــد  کــه  به طــوری 
پذیــرش  از  مخاطــب  درک  میــزان  ســنجش 

رســانه مــورد اســتفاده وی وجــود داشــته باشــد. 
رســانه ها،  از  خشــنودی  و  بهره منــدی  نظریــه  
تأثیــر  ارتباطــات،  دومرحلــه ای  تأثیــر  یــا  جریــان 
چندمرحلــه ای، مخاطــب سرســخت و اســتحکام 
گــروه بــه حســاب آورد.  را می تــوان در زمــره ایــن 

)1390 )محســنیان، 

ارتباطات اقناعی
کــه پیامی ارســال  در یــک فراینــد ارتباطــی، زمانــی 
کنــش مخاطبیــن بــا دریافــت پیــام  می شــود، وا
نفــی،  و  رد  می شــود.  نمایــان  صــورت  ســه  بــه 
بی تفاوتــی و خنثــی، پذیــرش و رضایت منــدی. 
یــا  پیــام  گیرنــده  واقــع  در  پذیــرش،  حالــت  در 
نهایــی  هــدف  اســت.  شــده  اقنــاع  مخاطــب 
از  نشــانه ای  معنــای  بــه  اقنــاع  ارتباطــی،  هــر 
ارتباطــی  مؤثــر  ارتبــاط  و  اســت  رضایت منــدی 
کــه نتیجــه مــورد نظــر مخاطــب و اقنــاع  اســت 
گونــه ای از  وی را بــه همــراه داشــته باشــد. اقنــاع 
گفــت  ارتباطــات اجتماعــی اســت. پــس می تــوان 
ارتباطــات اقناعــی1 جایگاهــی ویــژه را در بحــث 
ارتباطــات بــه خــود اختصــاص داده اســت؛ زیــرا 
ایــن شــیوه ارتباطــی، تــالش صادقانــه ای بــرای 
مجــاب ســاختن مخاطبیــن بــه پذیــرش موضــوع 
و خواســته ای، به وســیله ارائــه مناســب اطالعــات 

مربــوط بــه آن موضــوع اســت.
متقاعدشــدن پیام گیرنــده بــه حقانیــت پیــام و 
پذیــرش آن از ســوی مخاطــب، به صــورت اتفاقــی 
پژوهشــگران  نمی آیــد.  وجــود  بــه  گهانــی  نا و 
روان شناســی اجتماعــی، مراحــل خاصــی را بــرای 
پدیده هــای  و  نویــن  پیام هــای  تنفیــذ  و  نشــر 
جدیــد در طبقــات جامعــه را مطابــق زیــر در نظــر 

)1393 شــناس،  )حــق  می گیرنــد. 
گاهــی؛ در ایــن مرحلــه، افــراد به نحــوی از پیــام  آ

ــده  نویــن مطلــع می شــوند.  ــد و پدی جدی
جلــب توجــه و عالقه منــدی؛ بــرای  پذیــرش پیــام 
نــو و جدیــد، بایــد توجــه و عالقــه  مخاطبــان بــه 

پیــام جلــب شــود. 
ماننــد  ســؤال هایی  مخاطــب  نظــری؛  ارزیابــی 
ح می کنــد. کجــا معلــوم؟ را مطــر چــرا؟ چگونــه؟ از 

آزمــون عملــی؛ مخاطــب، پیــام نــو را می آزمایــد تــا 

1. Persuasive communications

 زمانی که پیامی ارسال می شود،  �
دریــافــت  ــا  ب مخاطبین  کــنــش  وا
پــیــام بـــه ســـه صــــورت نــمــایــان 
می شود. رد و نفی، بی تفاوتی و 
خنثی، پذیرش و رضایت مندی.
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بــه  نتیجــه  قطعــی برســد.
مرحلــه   آخریــن  پذیــرش،  پیگیــری؛  و  پذیــرش 
آغــاز می شــود.   گاهــی  آ بــا  کــه  اســت  فراینــدی 

اثرات مخاطب محور رسانه ها 
مخاطبــان  بــر  رســانه ها  اثــر  و  نقــش  پیرامــون 
آمــوزش  تغییــر  نظیــر  مختلــف؛  جنبه هــای  از 
عالیــق  و  ســلیقه ها  ایجــاد  زندگــی،  ســبک های 
و  تجددطلبــی  احساســات،  تحریــک  جدیــد، 
نوگرایــی، آمــوزش  و پــرورش بــر محتــوای رســانه ها، 
گاهی هــا، افــکار و دانــش عمومــی  ارتقــای ســطح آ
اثــرات شــرطی، از میــان چهــار مــدل  و... مــدل 
اســماعیل  دکتــر  آقــای  کــه  رســانه ها  اثــرات 
ســعدی پور در مقالــه خــود تحــت عنــوان »بررســی 
ــر اســاس  و مقایســه مدل هــای اثــرات رســانه ها« ب
گــروه  تقســیم بندی پرســی2 )2001( اســتاد و مدیــر 
نمــوده  بیــان  دلــور،  دانشــگاه  ارتباطــات  رشــته 
رســانه ها«  محــدود  »اثــرات  نظریــه  از  اســت. 
گرفتــه اســت. هماننــد نظریــه اثــرات  سرچشــمه 
بــر باورهــا  کیــد دارد و  محــدود، بــر مخاطبــان تأ
ک  ادرا توجــه،  )رویارویــی،  انتخابــی  تصــورات  و 
نفــوذ اجتماعــی متمرکــز  انتخابــی( و  یــادآوری  و 
را  رســانه  اثــرات  محــدود،  اثــرات  نظریــه  اســت. 
مــدل  حالی کــه  در  می دانــد،  »تقویــت«  حــد  در 
را  رســانه ها  اثــرات  کــه  می کنــد  بیــان  شــرطی، 
می تــوان بــه وجــود آورد و تبیین هایــی نیــز بــرای 

کــرد.  ایــن اثــرات ارائــه 
از  مخاطب محــور  مــدل  یــک  شــرطی،  مــدل 
مــدل،  ایــن  اســاس  بــر  اســت.  رســانه ها  اثــرات 
تأثیــرات رســانه ها بــه مخاطــب بســتگی دارد. بــه 
ــرات ســه دســته  همیــن منظــور در ایــن مــدل، اث
ــا مخاطــب شــامل طبقــه  از متغیرهــای مرتبــط ب
تفاوت هــای  و  اجتماعــی  روابــط  اجتماعــی، 
گرفتــه شــده اســت. تفاوت هــای  فــردی در نظــر 
فــردی  کــه  اســت  صفاتــی  بــر  مشــتمل  فــردی، 
این هــا  می کنــد.  متفــاوت  دیگــر  فــرد  از  را 
شــخص  هــر  بــرای  کــه  هســتند  گی هایــی  ویژ
متغیرهــای  برخــالف  اســت.  بــه  فــرد  منحصــر 
ــراد  ــی از اف گروه های ــی   گ ــه ویژ ک ــی  ــه اجتماع طبق
می کننــد،  یکدیگــر  شــبیه  را  آن هــا  کــه  هســتند 

2 .Perse

گی هایــی  ویژ فــردی  تفاوت هــای  متغیرهــای 
افــراد  از  حتــی  یکدیگــر  از  را  افــراد  کــه  هســتند 
می ســازند.  متمایــز  یکســان   اجتماعــی  طبقــه 
می توانــد  نه تنهــا  فــردی  تفاوت هــای  متغیــر 
کنــد،  چگونگــی تفــاوت افــراد از یکدیگــر را تبییــن 
کــه  دهــد  توضیــح  می توانــد  هم چنیــن  بلکــه 
چگونــه پاســخ هــر فــرد بــه پیام هــای رســانه ای 
مختلــف  زمان هــای  و  شــرایط  در  می توانــد 
متفــاوت باشــد. عــالوه بــر ایــن، بــرای هــر فــرد، 
تفاوت هــای درون فــردی زیــادی نیــز وجــود دارد. 
مــورد  کــه  تفاوت هــا  ایــن  مهم تریــن  از  برخــی 
ــد، عبارتنــد از: شــخصیت،  گرفته ان ــرار  پژوهــش ق
تجربیــات قبلــی، نگرش هــای پیشــین، حــاالت و 
ــه  ــبت ب ــرش نس ــی، نگ ــمانی و روان ــت جس وضعی
رســانه ها و رضامنــدی مــورد انتظــار از رســانه ها. 

)1390 همــکاران،  و  )ســعدی پور 
از  مجموعــه ای  از  اســت  عبــارت  شــخصیت، 
کــه افــراد را آمــاده  باورهــا، ارزش هــا و ترجیحاتــی 
عمــل، اندیشــه، احســاس و رفتــار بــه شــیوه ای 
و  صفــت  یــک  شــخصیت،  می کنــد.  باثبــات 
اســت.  فــرد  از  باثبــات  نســبت  بــه   بخــش  یــک 
و  بــه  فــرد  منحصــر  را  او  فــردی  هــر  شــخصیت 
پژوهشــگران  می ســازد.  متفــاوت  دیگــران  از 

می تواننــد  شــخصیتی  صفــات  کــه  دریافته انــد 
اثــرات  فراینــد  در  مداخله کننــده ای  متغیــر 
کــه بــر  رســانه ها باشــند، آن هــم بــه ایــن دلیــل 

می گذارنــد.  انتخابــی  تأثیــر  توجــه  و  تماشــا 
 MBTI شــخصیتی  تیــپ  آزمــون  اســاس  بــر 
کامل تریــن  و  پیشــرفته ترین  و  )معتبرتریــن 
کــه  اســت  انســان  شــخصیت  شــناخت  روش 
کنــون بشــر بــه آن دســت یافتــه اســت(، پــس از  تا
ح شــده در خصــوص  پاســخ بــه ســؤال های مطر

ــت از  � ــ ــارت اسـ ــ ــب ــت، عــ ــی ــص ــخ ش
مجموعه ای از باورها، ارزش ها و 
ترجیحاتی که افراد را آماده عمل، 
ــار به  ــت انــدیــشــه، احــســاس و رف

شیوه ای باثبات می کند.
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چهــار بعــد شــخصیتی، درون گــرا3 یــا برون گــرا4، 
فکــری8،  یــا  احساســی7  حســی6،  یــا  شــمی5 
هــر  بــودن  داوری کننــده10  یــا  مالحظه کننــده9 
گی هــای  ویژ بــه  توجــه  بــا  مخاطبــان  از  یــک 
بیان شــده، 16 تیــپ شــخصیتی متفــاوت ایجــاد 
کــه چهــار مشــرب انســانی بــا تیپ هــای  می شــود 

می ســازد. را  متفــاوت  شــخصیتی 

افــراد درون گــرا از این کــه بــا خــود باشــند انــرژی 
باشــند،  توجــه  کانــون  می گیرنــد، نمی خواهنــد 
موضوعــات را در ذهــن خــود ارزیابــی می کننــد، 
می دهنــد؛  گــوش  بزننــد  حــرف  آن کــه  از  بیــش 
دیگــران  بــا  این کــه  از  برون گــرا  افــراد  لیکــن  و 
کانــون  می خواهنــد  می گیرنــد،  انــرژی  باشــند 
فکــر می کننــد،  بلنــد  بــا صــدای  باشــند،  توجــه 

3. Introversion

4. Extraversion

5. Intuition

6. Sensing

7. Feeling

8. Thinking

9. Perceiving

10. Judging

می زننــد.  حــرف  بدهنــد  گــوش  آن کــه  از  بیــش 
)1383 همــکاران،  و  )قراچه داغــی 

شکل 1 - مدل تاثیر پذیر مخاطب از رسانه ها
و  حســی  شــخصیتی  بعــد   )SJ( •ســنتی ها 

دارد. داوری کننــده 
•تجربه کننده هــا )SP( بعــد شــخصیتی حســی و 

دارد. مالحظه کننــده 

حســی ها بــه آن چــه مطمئــن و منســجم اســت 
ــد  ــای جدی ــی از ایده ه ــد، در صورت ــاد می کنن اعتم
کــه قابلیــت اجرایــی داشــته  اســتقبال می کننــد 
موجــود  مهارت هــای  از  دارنــد  دوســت  باشــند، 
کننــد، اطالعــات را بــه شــیوه تدریجــی  اســتفاده 
ــد.  ــه دارن ــتر توج ــر بیش ــه حاض ــد و ب ــه می دهن ارائ
موضــوع  وقتــی  مالحظه کننده هــا،  طرفــی،  از 
توجــه  بــا  می شــوند،  خوشــحال  بگذارنــد  بــاز  را 
را  هدف هایشــان  جدیــد  اطالعــات  دریافــت  بــه 
تغییــر می دهنــد، فرایندگــرا هســتند )بــه این کــه 
کیــد می ورزنــد(؛ و  کار چگونــه انجــام می شــود تأ
گرفتــن تصمیــم  از  پــس  لیکــن داوری کننده هــا، 
کار  خوشــحال می شــوند، هدف هایــی را در محــل 
بــرای خــود در نظــر می گیرنــد تــا به موقــع بــه آن هــا 
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کار  ــه تمــام شــدن  ــرا هســتند )ب برســند محصول گ
می ورزنــد(. کیــد  تأ

کــه بعــد شــخصیتی شــمی   )NF( ایدئالیســت ها•
و احساســی دارد.

کــه بعــد شــخصیتی شــمی و   )NT( بینشــی ها•
دارد. فکــری 

دارنــد،  توجــه  اســتنباط  و  الهــام  بــه  شــمی ها 
ایده هــای جدیــد را بــه خاطــر خــود آن هــا دوســت 
را  جدیــد  مهارت هــای  دارنــد  دوســت  دارنــد، 
کســل  کرده انــد  بیاموزنــد، امــا وقتــی تســلط پیدا
می شــوند، بــه اطالعــات دقیــق توجــه ندارنــد و 
ــی ها،  ــی، احساس ــد. از طرف ــه دارن ــده توج ــه آین ب
در  اشــخاص  روی  را  خــود  تصمیم گیــری  تأثیــر 
نظــر می گیرنــد، به طــور طبیعــی عالقــه بــه راضــی 
بــه  میــل  تأثیــر  تحــت  و  دارنــد  دیگــران  کــردن 
قدردانــی شــدن، انگیــزه پیــدا می کننــد؛ و لیکــن 

فکری هــا، در زمینــه تصمیم گیــری، تحلیل هــای 
آن هــا غیرشــخصی اســت، به طــور طبیعــی عیــب 
ــت  ــد و تح ــاد می کنن ــد و انتق ــا را می بینن و ایراده
ــزه پیــدا می کننــد.  ــه موفقیــت، انگی ــر میــل ب تأثی

)1383 همــکاران،  و  )قراچه داغــی 

مدل تأثیرپذیری مخاطب از رسانه ها
که در شکل 1 نشان داده شده است،  همان طور 
متغیرهای  از  دسته  سه  نشان دهنده  اول  الیه 
که  اســت  شــرطــی  مــدل  در  مخاطب  بــا  مرتبط 
مداخله  رســانــه هــا  اثـــرات  فرایند  در  می توانند 
روابــط  اجتماعی،  طبقه  از:  عــبــارت انــد  کنند، 
دسته  سه  این  فــردی.  تفاوت های  و  اجتماعی 
متغیر می توانند هم به عنوان موانعی برای اثرات 
رسانه ها و هم به عنوان عامل هایی برای افزایش 
احتمال اثرات رسانه ها باشند. الیه دوم نشانگر 
یکدیگر  از  را  مخاطبان  کــه  اســت  گی هایی  ویژ
تجربیات  شخصیت،  جمله  از  می سازد.  متمایز 

وضعیت  و  حــاالت  پیشین،  نگرش های  قبلی، 
رسانه ها  به  نسبت  نگرش  روانـــی،  و  جسمانی 
از  یکی  رســانــه هــا.  از  انتظار  ــورد  م رضامندی  و 
تــفــاوت هــای  بــه  مــربــوط  متغیرهای  مهم ترین 
الیــه  در  اســـت.  مــخــاطــبــان  شخصیت  ــردی،  ــ ف
که بر اساس آزمون تیپ  سوم مشخص می گردد 
شخصیتی MBTI، مخاطب از لحاظ شخصیتی 
اســت.  انسانی  مشرب  چهار  از  کدامیک  جــزو 

)حق شناس، 1393(
رســانه ای  محتــوای  شــکل،  چهــارم  الیــه  در 
شــخصیتی  تیپ هــای  از  یــک  هــر  بــا  منطبــق 
مخاطبــان  اســت.  گردیــده  تعییــن  مخاطبــان 
ســنتی، بــا توجــه بــه این کــه ترکیبــی از تیپ هــای 
شــخصیتی حســی ها و داوری کننده هــا هســتند 
و  هســتند  مشــهور  حســی  داوری کننــده  بــه 
واقع بیــن،  قابل اعتمــاد،  قاطــع،  اشــخاصی 
کــه  چــرا  هســتند.  وظیفه شــناس  و  مقرراتــی 
حســی ها بــه حقایــق اعتمــاد دارنــد، بــه دنبــال 
اطالعــات بــه اثبــات رســیده هســتند، بــه تجــارب 
کــه از طریق  گذشــته بهــا می دهنــد و بــه اطالعاتی 
ــه خــود دریافــت می کننــد اعتقــاد  حــواس پنج گان
دنیــای  هــم  داوری کننده هــا  طرفــی  از  دارنــد. 
و  می دهنــد  ترجیــح  را  ســازمان یافته  و  منظــم 
بــه تصمیم گیــری هســتند؛ بنابرایــن  عالقه منــد 
محتــوای رســانه ای بــا محوریــت ترغیب کننــده، 
انگیزاننــده، هدفمنــد و ســرگرم کننده را ترجیــح 
می دهنــد. به طــور مثــال عالقــه ای بــه تماشــای 
وســترن،  جنگــی،  محتــوای  بــا  فیلم هایــی 
)حق شــناس،  دارنــد.  موزیــکال  و  معمایــی 

)1393
تیپ هــای  از  ترکیبــی  تجربه کننــده،  مخاطبــان 
مالحظه کننده هــا  و  حســی ها  شــخصیتی 
حســی  مالحظه کننده هــای  را  آن هــا  و  هســتند 
و  پاســخگو  ماجراجــو،  اشــخاصی  می نامنــد. 
بــرای  انســانی  مشــرب  ایــن  هســتند.  مســتقل 
زندگــی  حــال  لحظــه  بــرای  و  کــردن  اقــدام 
می کنــد. آن هــا بــه موقعیــت فــوری توجــه دارنــد و 
کــه در لحظــه حــال چــه  کننــد  می تواننــد ارزیابــی 
گیــرد. بــه نــدرت فعالیت هــا یــا  کاری بایــد صــورت 
ــاختار  ــه س ک ــد  ــاب می کنن ــی را انتخ موقعیت های
یــا قانــون و مقــررات بیــش از انــدازه داشــته باشــد. 
می رونــد،  خطــر  اســتقبال  بــه  اشــخاص  ایــن 
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از  � مخاطبان تجربه کننده، ترکیبی 
و  حسی ها  شخصیتی  تیپ های 
ماحظه کننده ها هستند و آن ها 
حسی  مــاحــظــه کــنــنــده هــای  را 

می نامند.
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ســازگار هســتند، راحــت و عمل گــرا نیــز هســتند؛ 
محوریــت  بــا  رســانه ای  محتــوای  بنابرایــن 
و  علمــی  طنــز،  ســؤال برانگیز،  هیجان انگیــز، 
تکنولوژیــک را ترجیــح می دهنــد. به طــور مثــال 
عالقــه ای بــه تماشــای فیلم هایــی بــا محتــوای 
هیجانــی  و  کمــدی  تخیلــی،  علمــی  جنایــی، 

دارنــد. 

احساســی های  یــا  ایدئالیســت  مخاطبــان 
اشــخاص  ایــن  فلســفی هســتند.  افــراد  شــمی، 
پیوســته در زندگــی بــه دنبــال معنــا می گردنــد و 
بــرای صداقــت و اصالــت داشــتن بهــای فــراوان 
در  امانــت داری  و  به درســتی  و  هســتند  قائــل 
و  دارنــد  فــراوان  اعتقــاد  روابــط  در  و  اشــخاص 
کننــد.  کــه دیگــران را آرمان ســازی  دوســت دارنــد 
توانمندی هــای  و  پتانســیل  بــه  ایده آلیســت ها 
مایل انــد  و  می دهنــد  بهــا  انســان ها  بالقــوه 
کننــد.  ترقــی  و  رشــد  دیگــران  کــه  کننــد  کاری 
عالــی  برقرارکنندگانــی  ارتبــاط  اشــخاص  ایــن 
مثبتــی  تغییــرات  مســبب  می تواتنــد  و  هســتند 
گردنــد؛ بنابرایــن محتــوای رســانه ای بــا محوریــت 
خالقانــه، فلســفی، احساســی، تخیلــی را ترجیــح 
می دهنــد. به طــور مثــال عالقــه ای بــه تماشــای 
فیلم هایــی بــا محتــوای تخیلــی، رمانتیــک، درام 

دارنــد. انیمیشــن  و 
شــمی  فکری هــای  بــه  کــه  بینشــی  مخاطبــان 
کســب دانش  مشــهور هســتند، میل شــدیدی به 
دارند و برای خود و برای دیگران اســتانداردهای 
اشــخاص  ایــن  می گیرنــد.  نظــر  در  بــاال  ســطح 
کنجــکاوی فراوانــی دارنــد. بینشــی ها می تواننــد 
امکانــات و جنبه هــای مختلــف یــک موضــوع را 
درک  را  پیچیدگی هــا  می تواننــد  آن هــا  ببیننــد. 
راه حل هایــی  واقعــی  مســائل  بــرای  و  نماینــد 
بــا  رســانه ای  محتــوای  بنابرایــن  کننــد؛  پیــدا 
ماجراجویانــه،  ک،  هولنــا اجتماعــی،  محوریــت 
مثــال  به طــور  می دهنــد.  ترجیــح  را  احساســی 

عالقــه ای بــه تماشــای فیلم هایــی بــا محتــوای 
ک، رمانتیــک و خانوادگــی دارنــد.  کشــن، ترســنا ا

)1393 )حق شــناس، 

نتیجه گیری
کمــک آزمــون تیــپ شــخصیتی  در ایــن مقالــه بــه 
MBTI، بــه شناســایی تیپ هــای شــخصیتی هــر 
محتــوای  ســپس  پرداختــه،  مخاطبــان  از  یــک 
اســت.  گردیــده  ارائــه  آن هــا  درخــور  رســانه ای 
گاهــی و  بــه شــرط این کــه یــک مدیــر رســانه بــا آ
شــناخت بتوانــد جایــگاه اصلــی آن هــا را بیابــد. 
تیــپ شــخصیتی مخاطبــان،  بــه  توجــه  بــا  لــذا 
آن هــا  بــه  عواملــی  چــه  کــه  دریافــت  می تــوان 
انتخــاب  در  عوامــل  ایــن  از  و  می دهــد  انگیــزه 
کــه  زمانــی  نمــود.  اســتفاده  نظــر  مــورد  رســانه 
نگــرش  تغییــر  توانایــی  رســانه ای  محتــوای 
گفــت  مخاطبــان وی را داشــته باشــد؛ می تــوان 
محتــوای رســانه ای، بــه اصطــالح و فراینــد اقنــاع 
محتــوای  مخاطــب،  اســت.  گرفتــه  صــورت 
جنــس،  ســن،  بــه  توجــه  بــا  را  خــود  رســانه ای 
قومیــت، عالیــق، تجــارب شــخصی، شــخصیت، 
انتخــاب  نیازهایــش  و  انگیزه هــا  قبلــی،  دانــش 
رســانه  کارکنــان  و  مدیــران  بنابرایــن  می کنــد؛ 
بــرای  می بایســت  رســانه ای  ســازمان های  در 
ســاخت  از  پیــش  بیشــتر،  هرچــه  اثرگــذاری 
ابتــدا  رســانه ای،  محتــوای  یــا  برنامــه  هــر 
نیازســنجی های الزم در خصــوص موارد یادشــده 
شــخصیتی  تیپ هــای  شــناخت  به خصــوص  و 
از  پــس  آنــگاه  و  آورنــد  عمــل  بــه  را  مخاطبــان 
نیازمندی هــای  و  گی هــا  ویژ دقیــق  شــناخت 
ــه تولیــد و پخــش برنامه هــا  مخاطبــان، نســبت ب
در زمــان و محــدوده جغرافیایــی مناســب اقــدام 

نماینــد.
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