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 چکیده

گیری و ساخت تصویر ، مجذوب ساختن و جلب نظر بیننده و ارائه مفاهیم و احساس دراماتیك اولین انگیزه شكلکه از آنجایی       

و  های رنگی و سیاه وسفیددر فیلم هارنگاشكال و ، ترکیب و همگونی تضاد ی نمایش است،در صحنه رنگفرم وبا توجه به ویژگی 

به بهترین ها شناخت تاثیر روانی رنگ که با رمورد استفاده بدهدهای خاصی به تصاویتواند ویژگیهای خاص میاستفاده از تونالیته

گذاری کامل رنگ را باعث می شود و ، تاثیرو فضای نمایش موضوع بخشی بهگیرد. انتخاب رنگ صحیح برای هویت میصورت نحو 

  گردد.می ،نامندرنگ میمرگ  خاصیت ساختن رنگ که اصطالحاًنشان دادن یا بی جا موجب بدههمچنین انتخاب غلیظ و ناب

« مفهوم و کارکرد»دوگانگی را  ، به وجود یك دوگانگی برای یك اثر هنری معتقد است و ایناششناسانهدر نظریه زیبایی آدورنو     

 سازد.تجربی و هرمنوتیك به هنر مجزا می، هنر را از رویكردهای  انهشناسجامعه یرنو با داشتن دیدگاهونامد. آدمی

با توجه  های تلویزیونیدر برنامه مخاطبگذاری رنگ بر به تاثیری آدورنو با رویكرد به نظریه زیباشناسانهاین تحقیق سعی دارد       

ابزار گردآوری  تحلیلی است. -این پژوهش از نظر هدف کاربردی و از نظر روش توصیفی بپردازد.کارکردی ی مفهومی وبه دو جنبه

داری از جامعه آماری مورد برباشد، انجام گرفته است. نمونهنامه میصورت تكمیل پرسشو میدانی که به ایروش کتابخانهها بهداده

با درنظر نفر  200های مورد پرسش انتخاب نمونه هاست. تعداد نمونه صورت حضوری و استفاده از روش تصادفی درمطالعه، به

جامعه آماری نیز  مول کوکران به دست آمده است. حوزه مطالعه این پژوهش وباشدکه با استفاده از فرمی %خطا 5گرفتن احتمال 

، بیشترین رنگ در تصویر به عنوان عنصری قویدهد که این تحقیق نشان می .باشندمیدر تهران های تلویزیونی مخاطبین برنامه

 های تلویزیونی دارد. در جذب مخاطب برنامهتاثیر را 

  

 تلویزیون برنامه  مخاطب، تصویر ،رنگ ،  واژگان کلیدی:
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 مقدمه

ی در صحنه رنگهای ویژگیاز مهمترین مفاهیم و احساس دراماتیك ی ارائه همچنین مجذوب ساختن و جلب نظر بیننده و       

کمك به جذب بیشتر مخاطب بازیگران مجریان و جای رنگ در فضاهای نمایش و پوشاک استفاده صحیح و به نمایش است.

خودآگاه بر احساس طور ناشناسانه رنگ نیز بهگرداند. مفاهیم روانرا بیشتر می برنامهتلویزیونی کرده و تاثیر بصری موضوع 

گرچه  شود.نان از موضوع نمایش یا برنامه میهای تلویزیونی تاثیر گذاشته و باعث تحریك احساسات و درک بهتر آمخاطبان برنامه

، ، گریمنمایش دهنده مفاهیم نظیر صحنهمان با بسیاری عوامل انتقالأتو و نگ به تنهایی قادر به القای حس و مفاهیم نیستر

، اما نقش و اهمیت رنگ و همچنین تاثیر دهدنشان میو تدوین به میزان زیادی مفهوم حسی یا سمبولیك خود را  هامیزانسن بازی

شناسانه نقش و اهمیت رنگ از نظر بصری و روانرو در این مقاله، هدف اصلی از این ل انكار است.آن بر روی عوامل مذکور غیر قاب

 یرد.گهای مختلف، مورد بررسی قرار میاست که در بخش های تلویزیون  و تاثیر آن در جذب مخاطب تلویزیونیدر برنامه

 پیشینه تحقیق -1

در نمایش به اهمیت درک رنگ و چگونگی به کارگیری آن  در بخشی ازکتاب طراحی لباس برای صحنه « 1مایكل مولین»       

در کتاب روانشناسی رنگ ها ، با  «2ماکس لوشر»همینطور اشاره می کند و مسئله تاثیر نور صحنه بر رنگ را نیز مهم می شمارد. 

نگ بر روان افراد می پردازد و ثابت می کند که رنگ ها می توانند است به تاثیر ر «3آزمایش لوشر»انجام آزمایشی که معروف به 

.گرچه در مقاالتی  به نقش و اهمیت رنگ در بیان بیانگر احساسات افراد بوده و حتی بیماران از این طریق روانكاوی می شوند

با توجه به نقش رسانه تلویزیون را ولی تحقیقی که به صورت کامل  این  موضوع  ،احساس و جلب توجه افراد پرداخته شده است

 باشد ، یافت نشد.  دادهمورد بررسی قرار 

 مبانی نظری تحقیق -2

قدرت اجتماعی و گروهی تلویزیون را در مقابل قدرت ترغیب کننده ی آن مورد تحلیل قرار می دهند. به گفته  ،نظریه پردازان      

تكنولوژی و استداللی است که باعث ترقی سرمایه داری پیشرفته در غرب ی آنان این قدرت ناشی از تحوالت سیاسی ، اقتصادی ، 

شده است. بنابر این با اینكه الزارسفلد و مرتون در عصر پیش از تلویزیون مطالبی نوشته اند، اما تحلیل آنها از رسانه های گروهی ، 

و هنجارساز رسانه ها حرف های زیادی برای گفتن در مورد تلویزیون هم صادق است.الزارسفلد و مرتون درباره ی قدرت نامحدود 

دارند. آن ها الگوسازی ارزش ها و هنجارها را در رسانه ها ، نمونه ای از منافع نخبگان می دانند. آن ها همچنین می گویند که 

ایند که امروزه به چگونه این ارزش ها و هنجارها به صورت نوعی ساخت سمبلیك عمل می کنند و مردم را با مسایلی آشنا می نم

ی برای معنادار کردن تجربه ی اجتماعی آنها نامیده می شوندو این شامل همه ی شیوه های مهمی است که یعنوان استدالل ها



در واقع بسیاری از نظریه های مهمی که در مقاله در فرهنگی بزرگتر پیدا می کنند. مردم با استفاده از آن ها جایگاه خود را 

نوشته شده است ، به  1977) ارتباط جمعی ، سلیقه ی عمومی و عملكرد اجتماعی سازمان یافته ( که در سال کالسیك آن ها 

 (96: 1389بخش اصلی تحلیل کاربردی رسانه های گروهی تبدیل شده است.) مهدی زاده ، 

عمق و نفوذ قابل مالحظه اش ، نیروی جرج گربنر یكی از پژوهشگران مدرسه ی ارتباطات پنسیلوانیا ، تلویزیون را به لحاظ       

: 1390وجود  را تقویت می کند.) دارابی،فرهنگی قدرتمندی می داند. وی تلویزیون را ابزاری می داند که جامعه پذیری وضعیت م

129   ) 

. این عناصر بر باید بر اساس نحوه آفرینش و ترکیب عناصر بصری تصویر صورت گیرد ،ارزیابی زیباشناختی برنامه های تلویزیون 

، صدا و حرکت که نور و رنگ تشكیل : تصویربه سه مقوله تقسیم می شوندکه عبارتند از ،حسب طبیعت سه الیه تصاویر تلویزیون

(  الگوی کلی رنگ حالت اصلی ارایه و پذیرش برنامه را فراهم می آورد و 86: 1389) برزگر ،دهنده مبانی اولیه تلویزیون هستند. 

ش بیننده به برنامه نقش مهمی دارد ، به عالوه با طراحی الگوی رنگ و رعایت آن می توان نوعی امضای هنری برای در نوع واکن

در نظریه زیبایی شناسانه اش ، به وجود یك دوگانگی برای یك اثر هنری معتقد  آدورنو (103: 1389) شهبا ،برنامه فراهم کرد.

، هنر را از رویكردهای تجربی و  انهجامعه شناس یدیدگاه رنو با داشتنومی نامد. آد« مفهوم و کارکرد»است و این دوگانگی را 

فرهنگی اثر هنری تاکید می کند و در مقابل ، برای هرمنوتیك به هنر مجزا می سازد. رویكرد هرمنوتیك بر مفهوم درونی و اهمیت 

کارکرد سیاسی و اقتصادی آن ، اهمیتی قائل نیست. رویكرد تجربی نیز بدون مطرح کردن سواالت هرمنوتیك درباره یك مفهوم 

معتقد است که هر  رنوواثر، ارتباطات معمول بین یك اثر و عوامل مختلف اجتماعی را بررسی می کند. در مقابل این رویكردها، آد

 (73: 1379)آدورنو، .لیل یك اثر هنری حائزاهمیت هستنددر تح« کارکرد»و « مفهوم»دو مقوله 

 از سویی ، ممكن است معنای یك اثر و کارکردهای اجتماعی آن در نقطه مقابل یكدیگر قرار گیرند و از سوی دیگر، امكان دارد که

پاسخ مناسبی نداشته باشیم ، نتوانیم کارکردهای اجتماعی آن اثر را درک کنیم. به  اگر به سواالت مفهومی موجود برای یك اثر،

ارکرد اجتماعی اثر تعریف طور کلی او در کنار نقدهایی که بر اثبات گرایی و ابزارنگری دارد، به مفهومی معتقد است که به لحاظ ک

ا همراه دارد و متفكرانه تر از کارکرد اقتصادی و سیاسی کارکردی که او تعریف می کند تفسیرها و نقدهای خاص خود رمی شود.

 (54: 1379)آدورنو، آن است.

ه میزان رنگ می تواند بر جذب مخاطب برنامه ها ی با توجه به آنچه ذکر شد، سوال اصلی مقاله حاضر عبارت است از اینكه چ

بر روانشناسی رنگ های خالص و ترکیبات آن ها و بررسی مقاله حاضر سعی دارد تا با مروری بر این اساس تلویزیونی موثر باشد ؟ 

 عوامل تاثیر گذار بر مخاطبین برنامه های تلویزیونی ، به نقش و اهمیت رنگ به عنوان عنصری تاثیرگذار بر بینندگان بپردازد.



 روش تحقیق -3

ابخانه ای و میدانی که به صورت تكمیل تحلیلی و بر اساس مطالعات کت -این تحقیق از نظر هدف کاربردی و از نظر روش توصیفی

پرسشنامه می باشد انجام گرفته است. نمونه برداری از جامعه آماری مورد مطالعه ، به صورت حضوری و استفاده از روش تصادفی 

ز فرمول نفر می باشدکه با استفاده ا 200خطا  5در انتخاب نمونه هاست. تعداد نمونه های مورد پرسش با درنظر گرفتن احتمال 

 کوکران به دست آمده است. حوزه مطالعه این پژوهش و جامعه آماری نیز مخاطبین برنامه های تلویزیونی در تهران می باشد .

 یافته های تحقیق -4

 بازتاب رنگ در تصویر 4-1

لباس و نور تشكیل شده در صورتی موفق به بیان حاالت موضوع می باشد که با  تصویر که از سه بخش عمده صحنه ،دررنگ      

نوع فیلم به کار رفته نیز  .نوع کار را به تصویر بكشد، هماهنگی کامل عمل کند و با توجه به روانشناسی رنگ و عوامل بصری 

خالص اغلب با شدت نمایان وند. بنابراین رنگهای برجلوه رنگ تاثیر می گذارد. در تلویزیون رنگها با تندی بیشتر نشان داده می ش

ویژه ای  از این رو از خاکستریخالص نیز می شوند ؛ رنگهای سفید و مشكی  که شاملندو یا حالت لرزان به خودمی گیر می شوند 

نگ اصلی را از بین می )می ریزند(،یعنی نور ربعضی از رنگها در تلویزیون اصطالحاً  به نام خاکستری  تلویزیون استفاده می شود.

برد و خطوط پیرامون ، محو به نظر می آیند. رنگ آبی خوب به نظر نمی آید، گرچه رنگ قرمز بشدت می ریزد، ولی صورتی پررنگ 

و نظر آن در  شودبسیار خوب به نظر می آید. در تلویزیون و سینما بهتر است هنگام به کارگیری رنگها ابتدا با فیلمبردار مشورت 

استفاده از رنگ بهترین شیوه برای خلق حالت و جو و نیز نشان دادن شرایط (  44: 1379)مولین ، د.گردنور پردازی نیز جویا  مورد

محلی است. همچنین شرایط آب و هوایی را نیز می توان با استفاده از رنگ مایه ها نشان داد، مثالً برای نشان دادن شرایط آب و 

و یا رنگهای آبی ، خاکستریها و مشكی می توانند  ، نارنجیها و قرمزها استفاده کردز رنگهای خاکی هوایی گرم و خشك می توان ا

 فضایی سرد و غمگین را نشان دهند. 

این امر البته ساده انگاری  مشخص می شود،در هر نمایشی عمدتاً با استفاده از رنگهای قرمز، سفید و مشكی ، نقشهای اصلی       

 شود.می با تیره ترین، روشنترین یا درخشانترین رنگ طراحی بیشتر وان قاعده کلی، لباسهای نقشهای اصلی نمایش است، اما به عن

می نزدیك  «4رنگهای گیاهی»که به  می شوداز رنگهایی استفاده در فیلمهای تاریخی برای بهتر نشان دادن فضا و زمان نمایش 

در تهیه لباسهای نمایش تلویزیونی یا  ( 46:  1379)مولین ،.می شودامروزی استفاده  «5رنگهای شیمیایی»از و کمتر  دنباش

فیلمهای سینمایی مشكالت ویژه دیگری وجود دارد. شخص باید یاد بگیرد که رنگها در تلویزیون با فیلم ویدئو چگونه دیده می 

ضبط برنامه که ازقدرت وضوح باالیی برخوردار نیستند ،  شوند. در تلویزیون به علت استفاده از نوارهای ویدیویی مغناطیسی برای



نیاز به کنتراست و شفافیت و خلوص باالیی برای نمایش موضوع هست ، در صورتی که در سینما به علت خاصیت نوار سلولویید در 

تری درجذب رنگهای واقعی فیلم که دارای کیفیت رنگ باالیی نسبت به نوار مغناطیسی در ویدیو می باشد ، تصویر ازتوانایی بیش

طبیعت برخوردار است و برای نمایش موضوع لزومی به استفاده از کنتراست و تضاد رنگ باال درفیلم های سینمایی احساس نمی 

میلیمتری که به خاطر قدرت مثبت جزئیات ،به واقعیت نزدیكتر است با حساسیت بیشتری رنگها را نمایش  35شود. پرده عریض 

ین علت فیلمسازانی نظیرهیچكاک به نقش رنگ به تنهایی در القای احساس و مفاهیم توجهی نداشته ومعتقدند رنگ، داده و به هم

گرچه در برنامه های تلویزیونی نمی توان به گفته هیچكاک به عنوان  ( 69: 1381)امرائی ، تاثیری جانبی یا کمكی دارد . تنها

نگی ، بخوبی می توانند در القای احساس و مفاهیم به مخاطبین نقش به سزایی نظری قاطع نگریست ؛ زیرا فضا و لباس های ر

فضای پشت)پرده سیكلو( با نظر طراح صحنه سیاه در نظر گرفته  72به طور مثال : در نمایش تلویزیونی طنز نوروز داشته باشند؛ 

اما با نوع بازی ومخصوصاٌ رنگ لباس مناسب برای شادی و طنز نمی باشد ، «6سمبلیك»،گرچه فضای سیاه به طوراستشده 

درطراحی لباس این برنامه  .دهبازیگران و وسایل صحنه جبران سیاهی فضا شده و به بیننده به جای حس غم، حس شادی می د

ودآگاه زیبایی ایجاد کند وبیننده به طور ناخ ی  استفاده شود تا درفضای سیاه صحنه جلوه«7خلوص باال»تااز رنگهای با هسعی شد

در برخی نمایش ها عكس این قضیه رخ داده و فضای صحنه و دکور رنگی و لباس  74؛ در حالی که در نوروز به تصویر جذب شود

ایجاد کنتراست کرده و باعث  بهتر نمایان  ، رنگمایه ها درکنار سیاه و سفیدهر دو حالتدر اجرا شده است ؛  سیاه و سفیدبازیگران 

 ( 1) تصویر ی صحنه شده است.شدن بازیگران در فضا

                                                            

 ( 1374) مجله سروش ،بهار 74مجموعه طنز  نوروز  : 1تصویر 

 

 تاثیر نور بر رنگ تصویر 4-2



نور  درک رنگ و چگونگی به کار گیری آن موضوع مهمی است ، ولی مسئله تاثیر نور صحنه بر رنگ ، موضوع دیگری است.       

به طوری که اگر از فیلترهای مختلف رنگی برای نمایش استفاده  ردخلوص رنگ در صحنه و لباس دا نشان دادن ی دربسیارتاثیر 

طراح  نه و لباس هماهنگ بوده و دچار تضاد و متفاوت ساختن رنگ اصلی آنها نگردد.شود باید توجه داشت که این نور با رنگ صح

نور تری آشنا باشد، ولی این به مفهوم آن نیست که در شیوه های تكنیكی ئانگی کارگردانی صحنه و اصطالحات تشاید با چگو

را به نورپرداز  ورد نظر ، طراح باید بتواند منظور خودبرای ایجاد حالت بهتر و به دست آوردن نتیجه م؛ پردازی نیز تبحر داشته باشد

بهتر است طراح در مورد طرح نور پردازی و رفع مشكالت آن از پیش با نور پرداز مشورت کند و در صورت ؛  صحنه تفهیم کند

رنگ لباس زرد در نظر گرفته  امكان منبع نوری را روی رنگها بتاباند و تاثیر آن را ببیند. مثالً برای شخصی با انرژی و شادی کامل

شده که باید در محیطی آرام ایفای نقش کند .اگراین محیط آرام با فیلترهای آبی نمایش داده شود که از نظر بصری محیط را آرام 

اس تر می سازد ، در رنگ لباس و تاثیرروانی نقش او ، اثر گذاشته و مانع نمایش حس اصلی بازیگر می گردد، به طوری که رنگ لب

متمایل به سبز شده و آن شادی و سرزندگی مورد نظر را از دست داده و به آرامش نزدیكتر شده است درحالی که خواست و نیت 

نمایش اینگونه نبوده است ، لذا ترجیحاً در چنین مواردی نقش آرامش در محیط و آبی سازی آن به عهده صحنه طراح لباس اصلی 

نمایش حس آرامش کمك کند و نور تنها با ایجاد کنتراست کم و نورهای مالیم و موضعی می تواند و وسایل آن گذاشته شده تا در 

به این حس شدت بخشد، یا برعكس ، مثالً در نمایشی تمام فضا اعم از صحنه و لباس سفید بوده و باید القای شادی به این فضا 

 ( 2) تصویر د حس فضای شادی را به بیننده القا کند.بشود ، در اینجا نور با ایجاد فیلترهای شاد و رنگی می توان

                                                    

 ) آرشیو شخصی مولف ( 39مجموعه طنز جنگ  :  2تصویر
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به طوری که در صحنه  ؛به نمایش گذاشته شده می باشد اترساندن موضوعیكی دیگر از ویژگیهای رنگ در تصویر به تعادل          

رنگ در تصویر با شدت  ءکوچكی و بزرگی اشیا.باشد از تعادل برخوردار صحنهنمایش برای توجه بیشتر بیننده به صحنه باید کادر

: 1379)مولین،در تصویر می نماید . جسمی کوچك وپررنگ در کنار جسمی بزرگ و کم رنگ ایجاد تعادلآنها به تعادل می رسند . 

42) 

تعادل در صحنه نمایش الزامی بوده مگرآنكه به عمد می بایست عدم تعادل را به نمایش گذاشت .برای ایجاد کادری متعادل در       

ن حس در بیشترین جلوه را داشته باشد . ای فضایی وسیع و کم رنگ باید لباس بازیگر پررنگ و متضادبا رنگ صحنه باشد تا

فرد اصلی با ، تلویزیون و تئاتر با توجه به آنچه ذکر شد موثرتراست.برای بیشتر جلوه گر شدن بازیگر اصلی در نمایش در میان جمع 

خلوص رنگی بیشتری و یا در تضاد با رنگهای دیگر مشخص می شود . هرچه این عوامل بیشتر مورد توجه قرار گیرند و به نقش آنها 

 (  3) تصویر بیننده خود ارتباط بهتری برقرار می نماید .  با ،تصویری که به نمایش در آمده است ،داده شوداهمیت بیشتری 

 

 : مجموعه طنز ادبی شاخه طوبی ) آرشیو شخصی مولف (  3تصویر 

در تاریخ سینما به فیلمهایی بر می خوریم که همچنان با مخاطب خود ارتباط کامل داشته و گذشت زمان از این تاثیر نكاسته       

است . نمایش بخشهای مختلف زندگی شخصیت نمایش، بیان حاالت روحی او، شادی، غم و ... همگی عالوه بر نقش وتوان 

نور دارد تا هرچه بیشتر بابیننده ارتباط برقرار نماید.نوع و رنگ لباس بازیگر نشانگر  خودبازیگر نیاز به وسایل کمكی صحنه ولباس و

روند شكل گیری  «8برباد رفته»شخصیت او بوده و بیننده تا حدودی از نظر روانی با او ارتباط برقرار می کند. مثالً در فیلم 

جوانی و شادابی ، مراحل غم ، شادی و ... به خوبی با فرم  شخصیت با فرم لباس بازیگر کامالً مشهوداست ؛ به طوری که مراحل

، مراحل فقر و ثروت به وضوح با رنگ و جنس و فرم « 9بانوی زیبای من»ورنگ لباس بازیگر اصلی هماهنگ است و یا در فیلم 

ل زندگی از دوران شادی و که مراح «11ژیواگودکتر»و « 10آمادئوس»لباس ، قابل تشخیص می باشد . همچنین در فیلمهایی نظیر 



بهتر تجمل و شكوه و معروفیت به تدریج به دوران فقر، غم،اندوه و پیری می رسد ، که در آن لباس به همراه گریم کمك به هرچه 

 ( 4) تصویر.نشان دادن این مراحل می کند

 

 (www.Seoulbeats.com: فیلم آمادئوس )  4تصویر

 

 نمونه مورد مطالعه -5

تلویزیون به عنوان یكی از مهمترین رسانه های جمعی در تمام دنیا شناخته شده است. مخاطبان تلویزیون از بیشترین       

 مخاطبان دربین دیگر  رسانه های جمعی نظیر مطبوعات ، رادیو ، سینما و شبكه های اجتماعی هستند.

میلیون نفر دارای بیشترین مخاطب تلویزیونی در کشور می باشد.گرچه درصد زیادی از این  15شهر تهران با جمعیتی بالغ بر      

مخاطبین تماشاگر برنامه های ماهواره ای می باشند ، پژوهش حاضر تنها  قصد تعیین جذب مخاطبین برنامه های تلویزیونی را 

 داخلی و مقایسه ی آن با برنامه های  ماهواره ای ، منظور این تحقیق نمی باشد.  دارد ، لذا انتخاب برنامه های

 یافته های آماری 5-1

لفه های ؤبه منظور ارزیابی متغیرهای مختلف و تعیین نقش آن ها در جذب مخاطبین برنامه های تلویزیونی ، ابتدا از میان م

بینندگان تلویزیون مورد آزمون قرار   عالقه مندیغیرهای آن ها ، نحوه و میزان لفه و شناسایی متؤگوناگون ، تنها به انتخاب چهار م

: رنگ، تضاد شامل ،داشته اندهم از نظر مفهوم و هم از نظر کارکرد گرفت . در این زمینه پارامترهایی که بیشترین تاثیر گذاری را 

 ، تعادل در صحنه و لباس و نور صحنه می باشد.فرم



 

 : درصد تاثیرگذاری عوامل تصویر بر جذب مخاطبین تلویزیون 1نمودار شماره 

 میزان تاثیر گذاری رنگ بر جذب مخاطب -1

 میزان تاثیرگذاری نور در صحنه بر جذب مخاطب -2

 میزان تاثیرگذاری تضاد در فرم بر جذب مخاطب -3

 میزان تاثیرگذاری تعادل در صحنه بر جذب مخاطب -4

% فراوانی بیشترین میزان تاثیر را بر جذب مخاطبین برنامه های تلویزیونی  43ان تاثیر گذاری رنگ  با با توجه به آمار به دست آمده ، میز     

و در آخر تضاد در فرم با  %18دارای اهمیت بیشتری بوده است و سپس تعادل در صحنه با  %22را داشته است . پس از آن نور در صحنه با 

رنگ در تصویر به عنوان مهمترین  طبق تحقیق صورت گرفته، ن تلویزیون داشته است. در نتیجهکمترین تاثیر گذاری را در بین مخاطبی 17%

 عامل در جذب مخاطب برنامه های تلویزیون محسوب می شود.

 

 

 : در صد تاثیر گذاری رنگ در عوامل مختلف تصویر 2نمودار شماره 

 رنگ در لباس مجریان و بازیگران -1

 رنگ در صحنه  -2

1
43%
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 رنگ نور  -3

 گریم مجریان و بازیگران رنگ در -4

با توجه به آمار به دست آمده ، میزان تاثیرگذاری رنگ در بین عوامل مختلف تصویر ، رنگ در لباس مجریان و بازیگران برنامه های 

دارای  %38را در بین مخاطبین تلویزیونی داشته است.پس از آن رنگ در صحنه با  تاثیر % فراوانی بیشترین میزان  41تلویزیونی با 

کمترین تاثیر گذاری را  %7و در آخر رنگ در گریم مجریان و بازیگران با  %14اهمیت بیشتری بوده است و سپس رنگ نور با 

لباس مجریان و میزان تاثیرگذاری رنگ  با توجه به تحقیق حاضر، دربین مخاطبین برنامه های تلویزیونی داشته است. در نتیجه

 اشد.در جذب مخاطبین برنامه های تلویزیونی حائز اهمیت می ب به عنوان عاملی جدیبازیگران 

 بحث و نتیجه گیری -6

نتایج تحقیق با رویكرد به نظریه آدورنو مبنی بر دوگانگی زیباشناسانه ، نشان می دهد که ، رنگ عامل بسیار مهمی در جذب     

در نظریه زیبایی شناسانه اش ، به وجود یك دوگانگی برای یك اثر هنری معتقد است و این  آدورنومخاطبین تلویزیونی می باشد. 

، هنر را از رویكردهای تجربی و هرمنوتیك به  انهجامعه شناس یرنو با داشتن دیدگاهومی نامد. آد« مفهوم و کارکرد»دوگانگی را 

فرهنگی اثر هنری تاکید می کند و در مقابل ، برای کارکرد هنر مجزا می سازد. رویكرد هرمنوتیك بر مفهوم درونی و اهمیت 

سیاسی و اقتصادی آن ، اهمیتی قائل نیست. رویكرد تجربی نیز بدون مطرح کردن سواالت هرمنوتیك درباره یك مفهوم اثر، 

معتقد است که هر دو  رنووارتباطات معمول بین یك اثر و عوامل مختلف اجتماعی را بررسی می کند. در مقابل این رویكردها، آد

از آنجایی که  رنگ لباس  ، با توجه به این رویكرد و در تحلیل یك اثر هنری حائزاهمیت هستند« کارکرد»و « مفهوم»مقوله 

مجریان و بازیگران برنامه های تلویزیونی بیشترین میزان تاثیر را در بین مخاطبین تلویزیونی داشته است ، لذا انتخاب صحیح رنگ 

زیرا جنبه دوگانگی زیباشناسانه ی آدورنو هم به اصل فرم زیبا و  یر تلویزیون از طرف طراحان لباس بسیار ضروری می باشددر تصو

طراح لباس می تواند با کمك دیگر عوامل و بر پایه یافته های تحقیق، باتوجه به نكات ذکر شده  هم تاثیر آن بر مخاطب تكیه دارد.

به منظور جذب  نتیجهحساب شده برسد که مورد توجه بیننده گشته و کامالً او را مجذوب سازد .در  و ترکیب کامل وتعادل به یك 

 توجه کرد : نات زیرباید به  ،برنامه های تلویزیونی بیشتر بیننده به

 تضاد ، ترکیب و همگونی رنگها در صحنه ، لباس و نور محیط نمایش  -1

 رنگ در بیان احساس موضوع توجه به تاثیر  -2

 ایجاد تعادل ، فرم و رنگ بین عوامل در تصویر  -3
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The functional analysis of color to attract of television program 

audience in Tehran 

 
 

 

 

 

Abstract 

 

The first motivation and formation of picture, is attract audience and provide the meaning and 

feeling of satisfaction, according the characteristics of form and color in the stage. In addition 

contrast, composition and homogeneity of shapes and colors in color or black and white films 

with specific tonality, can be used in special characteristics picture with perception of 

psychological effects of colors. Choosing the correct color for characteristics of subjects is 

influenced completely. This study attempts to influence the color of the image according to the 

type of television programs. The aim of research is analytical and descriptive method. Data were 

collected by the library and field research method by preparing is the questionnaire. The number 

of sample is 200 with 5% error, using formula calculated by Cochran. The Scope of the study 

population is also audience television programs in Tehran. This research shows that the colors in 

the picture as a strong element, it is most efficient in terms of television audience.   
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