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چکیده

برنامه  ريــزی جــدول پخــش یــا چینــش كنداكتــور، یکــی از مؤلفه هــای مهــم جــذب مخاطــب اســت كــه ســیمای 

ــته  ــژه  داش ــی وی ــه آن توجه ــد ب ــانه ای، بای ــت رس ــۀ رقاب ــق در عرص ــور موف ــرای حض ــران ب ــامی ای ــوری اس جمه

ــا  ــیما، ب ــبکه های س ــش ش ــدول پخ ــی ج ــر در طراح ــای مؤث ــول و مؤلفه ه ــن اص ــایی و تبیی ــرای شناس ــد. ب باش

اســتفاده از روش دلفــی و بهره گیــری از آرای 12 تــن از صاحب نظــران کــه به صــورت هدفمنــد انتخــاب شــدند، در 

ســه رانــد و براســاس قاعــدۀ اشــباع نظــری، متغیرهــای مورداجمــاع صاحب نظــران، شناســایی شــدند. توجــه بــه 

جــدول پخــش رســانه های رقیــب و همســو، الگــوی اختصاصــی و عمومــی تماشــا، چینــش برنامه هــا براســاس 

ــش  ــان، شخصی ســازی چین ــاز مخاطب ــم، اســتفاده از میخ هــای جــدول پخــش، مصلحــت و نی ــم تای ــۀ پرای مؤلف

جــدول پخــش، در نظــر گرفتــن اهــداف و مأموریت هــای شــبکه، داشــتن ســناریو بــرای پخــش و چیدمــان جــدول 

پخــش، ایجــاد انحصــار و مرجعیــت در حــوزۀ موضوعــی و تخصصــی شــبکه، حفــظ ضرباهنــگ و ریتــم برنامه هــا، 

لحــاظ کــردن فــات یادگیــری، هم جــواری و لحــاظ کــردن طیــف تنــش و آرامــش در برنامه هــا، برخــی از مهم تریــن 

متغیرهــای مورداجمــاع کارشناســان بودنــد کــه در قالــب چهــار مقولــۀ زمان  بنــدی )13 گویــه(، تناســب )17 گویــه(، 

مخاطــب )14 گویــه( و سیاســت گذاری و مدیریــت )14 گویــه( تفکیــک شــدند. بــر ایــن اســاس، متغیرهــای حــوزۀ 

تناســب، بیشــترین فراوانــی را در میــان مؤلفه  هــای مؤثــر در چینــش جــدول پخــش، بــه خــود اختصــاص داد. 
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مقدمه

ــای  ــارات، زمینه ه ــا، انتظ ــاس نیازه ــون، براس ــا تلویزی ــود ب ــورد خ ــال در برخ ــب فع مخاط

ــانه و  ــی، رس ــه عبارت ــا ب ــتفاده و ی ــانه  ها اس ــود از رس ــناختی خ ــناختی و روان ش جامعه ش

پیــام را انتخــاب می  کنــد. )مســعودی، قوهســتانی، 1400(. بــا عنایــت بــه ایــن پیش  فــرض، 

تلویزیــون براســاس هــر مخاطــب و ســلیقه ای، نیازمنــد تولیــد محتواســت و موفقیــت هــر 

برنامــه یــا شــبکۀ تلویزیونــی، طبــق بازخــورد مخاطبــان ســنجیده می شــود.

ــده  ــه ســمت گیرن ــزون، از ســمت فرســتنده ب ــه ای روزاف ــکار عمــل، به گون ــع، ابت درواق

ــوا، زمــان و مــکان تماشــا  ــوع محت ــون مخاطــب اســت کــه ن ــر اســت و اکن در حــال تغیی

را تعییــن می  کنــد. اینهــا بخشــی از ویژگی  هــای دوره  ای اســت کــه از آن به اصطــاح 

ــه  ــانه  ها در جلب توج ــت رس ــه در آن، رقاب ــود ک ــاد می  ش ــون« ی ــا تلویزی ــوان »پس ــا عن ب

ــی، 1396: 55(. ــرزاده جهرم ــت  )اکب ــوس اس ــاً محس ــان، کام مخاطب

در عصــر جدیــد، دو اتفــاق بــزرگ در ســپهر رســانه واقــع شــده کــه بلوک بنــدی قبلــی را 

کامــاً تغییــر داده اســت.

 1. افزایش تعداد یا تکثر رسانه های موجود؛

ــی، بازی هــای برخــط،  ــت، شــبکه های اجتماع ــاد در خــود رســانه ها )اینترن ــوع زی  2. تن

موبایــل و …(

اگــر از منظــر سیاســتگذاری رســانه  ای بــه موضــوع بنگریــم ایــن تحــوالت گســترده، بــه 

ــطح  ــانه  ای در س ــجم رس ــتگذاری منس ــکان سیاس ــکاران )1397( ام ــته و هم ــۀ خجس گفت

ملــی را از میــان بــرده و سیاســتگذاران را بــا چالش  هایــی خطیــر، نظیــر: ریــزش و از دســت 

ــواع گوناگــون شــبکه های رادیویــی و تلویزیونــی  ــه رو کــرده اســت. ان ــان، روب دادن مخاطب

ــران را وادار  ــزان و تصمیم گی ــن ســپهر رســانه ای، برنامه ری و گســترش فضــای مجــازی در ای

می کنــد تــا بــرای گســترش و توســعۀ انــواع رســانه ها، در پــی الگــوی کارآمــد متناســب بــا 

ــی  ــبکه های تلویزیون ــخص، ش ــور مش ــیما و به ط ــدا و س ــازمان ص ــند. س ــرایط باش ــن ش ای

ســیما نیــز از ایــن قاعــده مســتثنا نیســتند. براســاس آخریــن بازنگری  هــای برنامــۀ راهبــردی 

ــا،  ــز )شــبکه ها، برنامه ه ــوع و تمای ــران، تن ــوری اســامی ای ســازمان صــدا و ســیمای جمه

محتواهــا(، به عنــوان اولیــن راهبــرد کان ســازمان تبییــن شــده اســت )معاونــت برنامه ریــزی 
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و نظــارت ســازمان صــدا و ســیمای جمهــوری اســامی، 1389، ص10(.  

ــان براســاس  ــت رســانه ای جه ــی و حضــور موفــق در عرصــۀ رقاب جــذب مخاطــب ايران

رويكردهــای ســنتی مديريــت و تئــوری كســب وكار، امكان پذيــر نيســت. در شــرايط پيچيــدۀ 

ــه  ــزی ب ــای برنامه ري ــن رويكرده ــی از جامع تري ــردی، يك ــزی راهب ــی، برنامه ري ــانه ای فعل رس

ــد. ــر می رس نظ

براســاس همیــن اصــل، فراینــدی در هــر شــبکه ای وجــود دارد کــه بــا توجــه بــه زمــان و 

ــرد.  ــان را دربرگی ــا طیــف وســیعی از مخاطب ــد می شــود ت ــی تولی ــاز مخاطــب، برنامه های نی

ــه تقســیم بندی  ــت ب ــف، نوب ــد برنامــه در حوزه هــای موضوعــی و ســنی مختل بعــد از تولی

برنامه هــا براســاس زمــان می رســد. فراینــد تنظیــم جــدول پخــش برنامه هــای هــر شــبکۀ 

ــش  ــود. چین ــوب می ش ــبکه محس ــت ش ــکل دهندۀ هوی ــل ش ــی از عوام ــی، یک تلویزیون

ــی،  ــی، موضوع ــاظ محتوای ــاص به لح ــی خ ــا منطق ــق ب ــم، منطب ــکلی منظ ــا به ش برنامه ه

جذابیــت و.. ، همچنیــن متناســب بــا نیــاز و ســلیقۀ مخاطــب در ســاعات مختلــف روز، از 

مهمتریــن وظایــف و مأموریت هــای بخــش تنظیــم جــدول پخــش در هــر شــبکۀ تلویزیونــی 

ــه  ــا ب ــم درســت و مناســب جــدول پخــش ی ــن اســاس، تنظی ــر ای محســوب می شــود. ب

ــن  ــه بهتری ــده، ب ــای تولیدش ــود  برنامه ه ــب می ش ــب، موج ــع مناس ــر، توزی ــارت دیگ عب

شــکل و باالتریــن امــکان، بــه مخاطــب هــدف خــود برســند. در چنیــن چهارچوبــی، 

ــب  ــی مخاط ــن دسترس ــرای باالتری ــد و ب ــدر می رون ــر ه ــذاب، کمت ــم و ج ــای مه برنامه ه

ــی،  ــود )افخم ــده می ش ــی چی ــدات مختلف ــذاری، تمهی ــزان اثرگ ــترین می ــا و بیش ــه آنه ب

.)115  :1399 حســام  پور، 

ــه  ــت ك ــی اس ــئلۀ مهم ــور، مس ــان كنداكت ــا هم ــش ی ــدول   پخ ــزی ج ــئلۀ برنامه  ري مس

ــه  ــا توج ــی و ب ــای رقابت ــن فض ــران در ای ــامی ای ــوری اس ــیمای جمه ــدا و س ــازمان ص س

ــدول  ــه ج ــد. چنان چ ــته باش ــه  داش ــه آن توج ــد ب ــده، بای ــت تعریف ش ــه مأموری ــژه ب وی

برنامه  هــا در يــك شــبكۀ  برنامه  ريــزی پخــش  گزينــش و  را »عمليــات  پخش نویســی 

اينترنتــی و شــبكه  های همــراه« می  داننــد.  اشــتراكی، شــبكه  های  تلويزيونــی، شــبكۀ 

)Eastman & Ferguson, 2009, P. 2(

ايــن امــر در هــر شــبكه، بــا توجــه بــه اهــداف آن شــبکه و نیــز ســليقۀ مخاطبــان هــدف 

صــورت می پذيــرد. اینکــه هــر شــبکه در اســناد باالدســتی خــود چگونــه تعریــف می شــود 



144

شناسایی و تبیین اصول و شیوه های طراحی جدول ...

دوره 15
 پیاپی 38

 تابستان 1400

و باالتــر از آن، اینکــه هــر رســانه براســاس چــه دیــدگاه و نظریــۀ هنجــاری و کارکــردی شــکل 

ــدول  ــه ج ــانه، از جمل ــای آن رس ــۀ جنبه  ه ــه هم ــه ب ــت ک ــم اس ــئله ای مه ــرد، مس می گی

پخــش آن، جهــت و هویــت می  دهــد.

الگــوی توســعه یــا »جــدول رســانه« از آن جهــت مهــم و کاراســت کــه می توانــد 

ــا  ــی ی ــم از داخل ــانه ها- اع ــواع رس ــر ان ــا دیگ ــاط ب ــد را در ارتب ــبکۀ جدی ــر ش ــات ه مختص

ماهــواره ای- تبییــن کنــد. در جــدول رســانه، منطــق ایجــاد و تأســیس هــر شــبکۀ جدیــد، 

ــود: ــن می ش ــر روش ــور زی ــه مح ــا س ــه ب در رابط

 1.وضعیت سپهر رسانه از جهت شدت و نوع رقابت؛

 2. نیازهای فردی و اجتماعی مخاطب هدف؛

 3. اهداف، مأموریت و راهبردهای سازمان )خجسته، 1394: 23(.

درواقــع، هــر شــبکۀ تلویزیونــی، به عنــوان یــک ســازمان رســانه ای، بــرای ادامــۀ حیــات 

خــود نیــاز بــه یــک ســاختار دارد. 

ــردن  ــر ک ــن دوره، از پ ــی در ای ــد جدول پخش نویس ــه فراین ــت ک ــاس اس ــن اس ــر ای ب

ــن  ــه آخری ــی  رود و به مثاب ــر م ــده فرات ــای ازپیش تعیین  ش ــا فرم  ه ــی و ی ــای زمان باکس  ه

ــرایط و  ــور ش ــه فراخ ــا ب ــت ت ــتراتژی اس ــا اس ــردی و ی ــۀ راهب ــد نقش ــام، نیازمن ــۀ پی حلق

موقعیت  هــا، آرایــش برنامــه  ای خــود را متناســب بــا آن، اصــاح یــا تغییــر دهــد و از ایــن 

ــد.  ــرد ضمانــت کن ــا بیشــترین ب ــه مخاطــب هــدف ب ــوب را ب ــام مطل رهگــذر، انتقــال پی

ــر: وضعیــت شــبکه  های رقیــب،  ــل شــرایط محیطــی، نظی وظیفــۀ استراتژیســت، تحلی

شــبکه  های ماهــواره  ای، رســانه  های نوظهــور از جملــه اینترنــت، شــبکه  های تعاملــی و 

مجــازی و شــرایط داخلــی، از جملــه بمبــاران و اشــباع اطاعاتــی مخاطــب، محدودیت  هــای 

ــتراتژی  ــاس آن، اس ــا براس ــت ت ــب اس ــای مخاط ــلیقه و نیازه ــطح س ــی، س ــی و مکان زمان

دقیــق و کارآمــدی را اتخــاذ کنــد و هدایــت مؤثــر برنامه  هــا را در تقابــل رســانه  ای بــر عهــده 

بگیــرد.

ــه ایــن پرســش پاســخ دهــد کــه؛ اصــول و  ــه ســعی دارد ب در ایــن راســتا، ایــن مقال

شــیوه های  مؤثــر در طراحــی جــدول پخــش شــبکه  های ســیمای صــدا و  ســیمای جمهــوری 

ــد؟  ــران کدام ان اســامی ای
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پیشینۀ پژوهش

ــی  ــود ارباب ــی و محم ــی توکل ــط مجتب ــی توس ــی، پژوهش ــای داخل ــوزۀ پژوهش  ه در ح

)1393( بــا عنــوان »ارزیابــی کنداکتــور پخــش شــبکه  های یــک، دو، ســه و چهــار ســیمای 

ــی  ــی و آسیب  شناس ــه ارزیاب ــه در آن، ب ــت ک ــده اس ــام ش ــران« انج ــامی ای ــوری اس جمه

ــق،  ــن تحقي ــی اي ــئلۀ اصل ــد. مس ــران پرداخته  ان ــامی ای ــوری اس ــیمای جمه ــور س کنداکت

شــناخت، ارزیابــی و آسیب شناســی جــدول پخــش ســیمای جمهــوری اســامی ذکــر شــده 

ــش  ــداول پخ ــه؛ ج ــت ک ــوده اس ــی ب ــؤال اصل ــن س ــه ای ــخ ب ــال پاس ــع، به دنب و درواق

)کنداکتــور( موجــود شــبکه  های یــک، دو، ســه و چهــار ســيمای جمهــوری اســامی ايــران 

ــک  ــه کم ــذا ب ــاق دارد؟ ل ــوب انطب ــور مطل ــی کنداکت ــای طراح ــا معیار  ه ــدازه ب ــه ان ــا چ ت

روش تحلیــل محتــوا و مصاحبــه، به دنبــال توصیــف و تبییــن وضعیــت مطلــوب کنداکتــور 

شــبکه های مذکــور بوده انــد. پژوهشــی دیگــر بــا عنــوان »ارزیابــی جــدول پخــش ســیمای 

اصفهــان« )1391(، توســط مرکــز نظــارت و ارزیابــی ســازمان صــدا و ســیما صــورت گرفتــه 

ــۀ اول و  ــه ای )هفت ــی دو هفت ــازۀ زمان ــان در ب ــیمای اصفه ــش س ــور پخ و در آن، کنداکت

ــای  ــوزه ه ــز و ح ــه مراک ــازمان، ب ــی س ــت های اباغ ــاس سیاس ــاه 1390( براس ــر م ــر مه آخ

ــی  ــرای ارزیاب ــاخص هایی ب ــق، ش ــن تحقی ــت. در ای ــده اس ــیر ش ــل و تفس ــدی، تحلی تولی

جــدول پخــش بــه ایــن ترتیــب معرفــی شــدند: 1-تناســب موضوعــات، 2-تنــوع موضوعات، 

ــش،  ــدول پخ ــب در ج ــه مخاط ــگاه ب ــوۀ ن ــا، 5-نح ــوع قالب ه ــا، 4-تن ــب قالب ه 3-تناس

ــه، ســعی شــده اســت در  6-چگونگــی پخــش براســاس نــوع تأمیــن برنامــه. در ایــن مقال

ــود. ــه ش ــره گرفت ــش به ــن پژوه ــای ای ــه ه ــا، از یافت ــدی یافته  ه ــش مقوله بن بخ

حامــد میرخانــی )1392( در کتابــی بــا عنــوان »کتابچــۀ طایــی کنداکتــور شــبکۀ عصــر«، 

شــرایط مختلــف چینــش برنامه  هــا به لحــاظ موضوعــی، جذابیــت، میــزان تنــش و آرامــش 

و... را در طــول روز، هفتــه، مــاه و ســال مشــخص کــرده و قواعــد حاکــم بــر هــر کــدام از این 

شــرایط را برشــمرده اســت. مشــخص شــدن ایــن مــوارد، زمینه  ســاز شــکل  گیری »مهندســی 

ــا اهــداف و رویکردهــای شــبکۀ عصــر  ــوا متناســب ب ــۀ کارآمــد محت ــا همــان ارائ ــام« ی پی

اســت.  نکتــۀ حائــز اهمیــت دیگــر دربــارۀ کتابچــۀ طایــی کنداکتــور، توجــه آن بــه شــرایط 

ــارت دیگــر، منطــق  ــه عب ــات هــر کــدام از ایــن شــرایط اســت. ب ــی و اقتضائ ــف زمان مختل

حاکــم بــر اســتفاده و چینــش برنامه  هــا در روزهــای عــادی یــا مناســبت  های خــاص مذهبــی 

ــه  ــن کتابچ ــود. ای ــد ب ــان نخواه ــه، یکس ــم غیرمترقب ــای مه ــان رخداده ــا زم ــی و ی ــا مل ی
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نســبت بــه مدیریــت جــدول پخــش در بازه  هــا و شــرایط مختلــف زمانــی، پیش  بینی  هــای 

الزم را کــرده و جــدول پخــش را  بــا »انعطــاف پذیــری« الزم متناســب بــا هــر کــدام از شــرایط 

مذکــور از خــود نشــان داده اســت. 

ــاک1 و گان ســارا انلــی2)2014( در  در حوزۀ پژوهش هــای خارجــی نیــز، هیلــدی ون دن ب

پژوهشــی بــا عنــوان »تلویزیــون دیجیتــال، همگرایــی رســانه، جــداول زمان بنــدی تلویزیــون، 

برنامه ریــزی تلویزیــون« ضمــن اشــاره بــه روندهــای امــروزی همگرایــی دیجیتــال بــا معنــای 

فرهنگــی- اجتماعــی تلویزیــون، بــه ظهــور روش هــای جدیــد تماشــای تلویزیــون در نتیجــۀ 

رقابــت پلتفرم هــا بــا ابــزار Video-on-Deman و Time Shifting پرداخته انــد و معتقدنــد 

ــد  ــرض تهدی ــا در مع ــن دگرگونی ه ــروز ای ــا ب ــتگی، ب ــدی و پیوس ــوم زمان بن ــل مفه ــه اص ک

اســت. گیلیــان دویــل3 )2010( در مقالــه ای بــا عنــوان »از تلویزیــون بــه فضــای چندپلتفرمــی 

ــی و  ــادی همگرای ــای اقتص ــه ه ــه جنب ــر؟«4  ب ــت کمت ــه قیم ــتر ب ــا بیش ــتر ی ــر از بیش کمت

ــون در  ــش تلویزی ــر پخ ــز ب ــا تمرک ــه و ب ــانه پرداخت ــش رس ــی در بخ ــترش چندپلتفرم گس

بریتانیــا، ســعی در تحلیــل همگرایــی  رســانه بــه ســمت اســتراتژی های چندپلتفرمــی دارد. 

ــه ســمت فضــای چندپلتفرمــی از  ــه حرکــت ب ــن پژوهــش نشــان می دهــد ک یافته هــای ای

ــوا  ــد محت ــدان و تجدی ــش کارمن ــرمایه گذاری در بخ ــد س ــنتی، نیازمن ــانه های س ــرف رس ط

ــث  ــادی، باع ــود اقتص ــا در دورۀ رک ــش، مخصوص ــن بخ ــرمایه گذاری در ای ــود. س ــد ب خواه

ــوع  ــر روی تن ــر و فکرشــده تر باشــد کــه خــود، ب ــوا، گزیده ت ــه محت ــوط ب شــده راه هــای مرب

برنامه هــا تأثیرگــذار بــوده اســت. به صــورت کلــی، پاییــن بــودن بازگشــت ســرمایه از 

فعالیت هــای آنایــن، فوایــد اقتصــادی بالقــوه ای کــه از ســمت فضــای چندپلتفرمــی انتظــار 

ــاک 5، تریــن سیورتســن 6 و اســپن یربــرگ  ــه ب ــا ایل ــرد. کارولیــن آندری ــاال می ب مــی رود را ب

7 )2013( در پژوهشــی بــا عنــوان » نــگاه داشــتن و حرکــت دادن آنهــا: جدول نویســی 

1.  Hilde Van den Bulck

2. Gunn Sara Enli

3. Gillian Doyle

4. From Television to Multi-Platform Less from More or More for Less?

5. Karoline Andrea Ihlebæk

6. Trine Syvertsen

7. Espen Ytreberg
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ــش  ــی پخ ــدول زمان ــه ج ــرم«1 ب ــال و پلتف ــر کان ــۀ تکثی ــی در مرحل ــدی[ تلویزیون ]زمان بن

برنامه هــای تلویزیونــی در مرحلــۀ تکثیــر می پــردازد، دوره ای کــه پــس از مراحــل انحصــار و 

رقابــت می آیــد و بــا افزایــش شــدید محتــوا، افزایــش کانال هــای تلویزیونــی و پلتفرم هــای 

جدیــد توصیــف می شــود. ایــن پژوهــش بــا تمرکــز ویــژه بــر تمایــز میــان تلویزیــون تجــاری 

و تلویزیــون خدمــت عمومــی، بــه تغییــرات در جــدول زمانــی پخــش پرداختــه و تحــوالت 

ــی،  ــن بررس ــت. ای ــرار داده اس ــی ق ــورد بررس ــش را م ــی پخ ــدول زمان ــای  ج و دگرگونی ه

ــبکه،  ــا ش ــر پس ــون در عص ــه: »تلویزی ــرد ک ــورت می گی ــر ص ــواِل کلی ت ــن س ــا ای ــط ب مرتب

چگونــه در حــال رشــد کــردن و توســعه اســت؟« ایــن مقالــه، بحــث می کنــد کــه برخــاف 

ــدل شــده  ــه حرفــه ای منســوخ ب ــی پخــش ب ــد تهیــۀ جــدول زمان ادعاهایــی کــه معتقدن

ــم و  ــوز هــم پیشــه ای مه ــن جــدول، هن ــۀ ای ــه تهی ــد ک ــا نشــان می دهن اســت، تحلیل ه

ــای  ــه زمان ه ــه ب ــور فعاالن ــه به ط ــری ک ــت، هن ــون اس ــت تلویزی ــوری در صنع ــغلی مح ش

تغییــر، واکنــش نشــان می دهــد، ابزارهــای خــود را اصــاح می کنــد و ابزارهایــی جدیــد را 

ــرای خــود فراهــم آورده و توســعه می دهــد. ب

ــتفاده از  ــوآوری در اس ــوان »ن ــا عن ــی ب ــن در پژوهش ــل2 )2014( همچنی ــان دوی جیلی

زیرســاخت های دیجیتــال؛ اســتراتژی های زمان بنــدی پخــش تــی وی و نگاهــی بــر سیاســت 

ــبکه های  ــاص، ش ــورت خ ــانه و به ص ــدگان رس ــه تأمین کنن ــی ک ــی از راه های ــی«3 برخ عموم

ــد را  ــوژی اســتفاده می کنن ــرات تکنول ــه تغیی ــرده و در پاســخ ب ــوآوری ک ــی وی، ن پخــش ت

بررســی و بیــان کــرده اســت و بــا  نــگاه بــه مثــال شــبکۀ MTV UK بــه ایــن پرســش پاســخ 

ــا  ــد ی ــوآوری پشــتیبانی می کن ــی از ن ــا سیاســت عمومــی به صــورت کل داده اســت کــه؛ آی

نــه؟ او معتقــد اســت وقتــی هــر روز ارائــۀ محتــوا بیشــتر در زیرســاخت دیجیتــال انجــام 

ــان  ــتفاده از تکنیک های ش ــی وی در روش اس ــای ت ــدی برنامه ه ــئولیِن زمان بن ــود، مس می ش

ــوآوری  ــن، ن ــان مخاطبی ــن و ایجــاد و اســتفاده از جری ــرای جمــع آوری داده هــای مخاطبی ب

می کننــد. 

آنچــه از مــرور پیشــینۀ پژوهــش در حــوزۀ داخلــی برمی آیــد، ایــن اســت کــه تاکنــون 

پژوهشــی بــا رویکــرد شناســایی مؤلفه هــای مؤثــر در چینــش جــدول زمانــی پخــش 

1. Keeping Them and Moving Them: TV Scheduling in the Phase of Channel and Platform Proliferation

2. Gillian Doyle

3.Inovation in the Use of Digital Infrastructures TV Scheduling Strategies and Reflections on Public Policy
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ــده  ــش انجام ش ــث، پژوه ــن حی ــت و از ای ــده اس ــام نش ــران انج ــاس آرای صاحب نظ براس

دارای نــوآوری اســت. درواقــع، قریــب بــه اتفــاق پژوهش  هایــی کــه انجــام شــده، در حــوزۀ 

ــت. در  ــی اس ــبکه های تلویزیون ــتفاده در ش ــش مورداس ــدول پخ ــور و ج ــی کنداکت ارزیاب

ــده،  ــای انجام ش ــه پژوهش ه ــتیم ک ــن هس ــاهد ای ــم ش ــی ه ــای خارج ــوزۀ پژوهش ه ح

ــر:  ــی نظی ــر عوامل ــه و تأثی ــات آن شــکل گرفت ــون و اقتضائ ــر عصــر پســا تلویزی ــز ب متمرک

فنــاوری هــای دیجیتــال و ظهــور پلتفرم هــای رســانه ای جدیــد را بــر مقولــۀ چینــش جــدول 

ــد. ــرار داده ان پخــش، موردبررســی ق

مبانی نظری پژوهش

ــوب  ــق محس ــن تحقی ــه ای ای ــرد پای ــافی دارد، رویک ــی اکتش ــه نگاه ــتقرایی ک ــرد اس رویک

می شــود و چهارچــوب نظــری همچــون تحقیقــات بــا رویکــرد قیاســی در آن وجــود نــدارد، 

ــۀ دانــش  بلکــه از ادبیــات و بصیرت هــای مأخــوذ از نظریــات و گزاره هــای موجــود، به منزل

زمینــه ای اســتفاده می شــود تــا در بســتر ایــن ادبیــات، بــه گزاره هــای تحقیــق، نظــر شــود. 

از ایــن  رو، به جــای چهارچــوب نظــری در ایــن بخــش بــه جمع بنــدی و مــرور ادبیــات نظــری 

در حــوزۀ اختصاصــی ایــن پژوهــش، پرداختــه می شــود.

چیستی برنامه ریزی جدول پخش

ایســتمن و فرگوســن برنامه ریــزی جــدول پخــش را ترکیبــی از هنــر و مهــارت دانســته و آن 

را چنیــن تعریــف می کننــد:

ــا در  ــی برنامه ه ــج و ارزیاب ــدی، تروی ــاب، زمان بن ــۀ: انتخ ــامل 4 مرحل ــای ش فراینده

 Eastman , and( »یــک شــبکۀ تلویزیونــی، ایســتگاه رادیویــی یــا رســانۀ اینترنتــی اســت

.)Ferguson , 2009

آنهــا برنامه ریــزی پخــش و طراحــی جــدول پخــش را بــه غــذا خــوردن در یــک رســتوران 

تشــبیه می کننــد: جــدول پخــش، هماننــد منــوی غذاهــا اســت. شــبکه هــم ماننــد 

رســتوران اســت و برنامه هــا غذاهــای رســتوران هســتند. وقتــی مــردم درمــورد غــذا فکــر 

ــه  ــال آن ک ــود دارد، ح ــدود وج ــًا نامح ــای تقریب ــی از انتخاب ه ــر، ترکیب ــه نظ ــد، ب می کنن

ــی  ــدود و قابل شمارش ــًا مح ــی تقریب ــای غذای ــا از گروه ه ــود غذاه ــم، خ ــت کنی ــر دق اگ

تشــکیل می شــوند کــه همــان هــرم غذایــی اســت: گوشــت، حبوبــات، ســبزی ها، لبنیــات و 
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میوه هــا. به طــور مشــابه، برنامه هــای بــه نظــر متعــدد و نامحــدود هــم از ژانرهــای معیــن 

و محــدودی نشــئت می گیرنــد کــه از آن جملــه می تــوان بــه: کمدی هــای موقعیــت، درام، 

ــرد.   ــاره ک ــم اش ــی و فیل ــا، ورزش ــیقی، واقع نمایی ه ــرد، موس ــار، میزگ اخب

در ادامــۀ ایــن تمثیــل، ایــن نکتــه مطــرح می شــود کــه هماننــد انتخاب هــای مختلــف 

مــردم در یــک رســتوران براســاس کیفیــت، کمیــت و یــا راحتــی و تســهیات، انتخاب هــای 

مــردم درمــورد برنامه هــای تلویزیونــی هــم بــه همیــن شــکل اســت: اگــر غذایــی خــوب ولــی 

بــدون معطلــی می خواهیــد، بایــد بیشــتر خــرج کنیــد. اگــر طالــب غذایــی ارزان و ســریع 

ــی  ــاز را داشــته باشــید. درمــورد شــبکه های تلویزیون ــد توقــع کیفیتــی ممت هســتید، نبای

هــم همیــن گونــه اســت. اگــر برنامــه ای بــا کیفیــت مطلوب تــان اســت، شــاید بایــد وقــت 

ــریع  ــذای س ــد غ ــبکه ها مانن ــوی ش ــوارد، الگ ــر م ــه در اکث ــد. اگرچ ــه کنی ــتری هزین بیش

ــت  ــیع و کیفی ــدان وس ــای نه چن ــم، انتخاب ه ــای ک ــراوان، به ــذای ف ــت: غ رستوران هاس

رضایت بخــش. نه چنــدان 

نظریۀ هنجاری

ــدا و  ــازمان ص ــاری س ــدل هنج ــت م ــش، الزم اس ــدول پخ ــود ج ــرایط موج ــرای درک ش ب

ــش  ــد و پخ ــده آل تولی ــای ای ــو و فراینده ــک س ــران را از ی ــامی ای ــوری اس ــیمای جمه س

ســازمان را از ســوی دیگــر مــوردکاوش قــرار دهیــم. نظریــۀ هنجــاری از آن جهــت موردتوجــه 

مــا قــرار دارد کــه شــاکله و نــوع رفتــار یــک ســازمان را کــه در اینجــا یــک ســازمان رســانه ای، 

ــان  ــل )1382( بی ــک کوای ــس م ــه دنی ــه ک ــد. همان گون ــکل می ده ــت، ش ــر اس موردنظ

ــی رود  ــار م ــا انتظ ــد ی ــانه بای ــه »رس ــت ک ــن اس ــرات ای ــه از نظ ــوع این گون ــد، موض می کن

کــه چگونــه باشــد؟« در توضیــح بیشــتر، وی می گویــد عملکــرد رســانه در قبــال رعایــت یــا 

تحقــق ارزش هــای اجتماعــی معینــی کــه خــاص آن جامعــه و ملــت اســت، چگونــه بایــد 

باشــد. اهمیــت این گونــه از نظریــات در ایــن اســت کــه در شــکل گیری نهــاد رســانه، نقــش 

مهمــی ایفــا می کنــد و همچنیــن بــر انتظــارات مخاطبــان، ســایر ســازمان های اجتماعــی و 

ــل، 1382(.  ــک کوای ــذارد )م ــادی می گ ــر زی ــانه تأثی ــران رس کنش گ

نظریــۀ هنجــاری بــه مــا می گویــد کــه براســاس ارزش هــا و موقعیت هــای ایدئولوژیکــی 

در مــوارد معیــن، ارتبــاط چگونــه بایــد شــکل بگیــرد و کارکــرد داشــته باشــد. نظریه هــای 

هنجــاری در زمینــۀ اطاعــات و ارتباطــات مثــاً در انگلیــس، ســاحل عــاج و جمهــوری خلــق 



150

شناسایی و تبیین اصول و شیوه های طراحی جدول ...

دوره 15
 پیاپی 38

 تابستان 1400

ــات  ــزان ارتباط ــای کاری برنامه ری ــن محیط ه ــد؛ بنابرای ــم دارن ــا ه ــادی ب ــاوت زی ــن تف چی

نیــز در هــر یــک از ایــن کشــورها متفــاوت خواهــد بــود )وینــدال، ســیگنایتزر و اولســون، 

1387، ص 18(.

 ســیبرت چهــار نظریــۀ هنجــاری رســانه ها را از هشــت جنبــۀ: زمــان و مــکان پیدایــش، 

ــدگان،  ــانه ها، پیام دهن ــف رس ــداف و وظای ــه، اه ــر نظری ــم ب ــوژی حاک ــه و ایدئول اندیش

ابــزار و شــیوه های کنتــرل، نبایدهــا، مالکیــت و روابــط بــا دولــت، برشــمرده اســت .الزم بــه 

ذکــر اســت کــه ســیبرت ایــن چهــار نظریــه را در دو نظریــۀ اول خاصــه کــرده و نظریه هــای 

ــی  ــای لیبرال ــرفتۀ نظریه ه ــر و پیش ــکال جدیدت ــتی را اش ــی و کمونیس ــئولیت اجتماع مس

ــن،  ــل، هات ــد: مری ــوزه مانن ــن ح ــر ای ــمندان دیگ ــرور اندیش ــد و به م ــتبدادی می دان و اس

ــد.  ــه کرده ان ــود را ارائ ــای خ ــم نظریه ه ــول ه ــکارد و آلتش پی

ــۀ  ــوالت در عرص ــه تح ــه ب ــا توج ــم ب ــات ه ــتۀ ارتباط ــمند برجس ــل، اندیش ــک کوای م

ــه نظریه هــای  ــۀ رســانه های توســعه بخش و مشــارکت دموکراتیــک را ب رســانه ها، دو نظری

ــک  ــر، م ــای جدیدت ــکل گیری دیدگاه ه ــا ش ــادی و ب ــود می ــۀ ن ــرد. در ده ــه ک ــی اضاف قبل

ــل  ــر عل ــا ذک ــت و ب ــخن گف ــانه ها س ــیم بندی رس ــرای تقس ــری ب ــای دیگ ــل از ماک ه کوای

ــا آن زمــان را مــردود دانســت.  مختلــف، تقســیم بندی های موجــود نظریه هــای هنجــاری ت

نظریۀ هنجار رسانۀ مقبول مشروع

حســن خجســته نیــز  در نظریــۀ هنجــار رســانۀ مقبــول مشــروع معتقــد اســت؛ براســاس 

ــوع هنجارهــا  ــر هــر جامعــه، ن ــی، آرمان  هــا، نگرش  هــا و ارزش  هــای حاکــم ب ــوع جهان بین ن

ــا نظریه  هــای هنجــاری متعــدد  و رفتارهــای افــراد آن تعییــن می  شــود. بــر ایــن اســاس، ب

و گاهــی متضــاد در جهــان معاصــر روبــه رو هســتیم. نهــاد رســانۀ هــر جامعــه  ای متأثــر از 

جهان  بینی  هــا، آرمان  هــا و ارزش  هــای آن، از نظریــۀ هنجــاری خــاص آن جامعــه از یــک 

ــج و  ــود تروی ــان خ ــان مخاطب ــه و در می ــر، آن را در جامع ــرف دیگ ــت و از ط ــرف تبعی ط

ــد.  ــترش می  ده گس

از دغدغه  هــای اصلــی تمــام ســازمان  های رســانه  ای و دانشــگاهيان حــوزۀ   يکــی   

ــرای ترســيِم نقشــۀ راهبــری رســانه در ســپهر  مطالعــات رســانه، تدويــن نظریــۀ هنجــاری ب

رســانه  ای اســت. تــا بــه امــروز، ســيطرۀ ادبيــات تجــّددی و غرب محــور از ســويی و فقــدان 

ادبيــات رقيــِب قابل اعتنــا از ســوی ديگــر، موجــب می  شــود کــه نظريــات هنجــاری 
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ارائه شــده، بــرای تمــام رســانه  های جهــان، تقريبــًا واحــد بــوده و هــدف واحــدی را دنبــال 

ــی و اجتماعــی موجــود در  ــی، عقیدت ــی، تفاوت هــای آشــکار فرهنگ ــن فراروايت ــد. چني کنن

ــی  ــوع فرهنگ ــه تن ــه ب ــو توج ــروزه در پرت ــا ام ــت؛ ام ــده می  گرف ــون را نادي ــع گوناگ جوام

جوامــع و ارزش نهــادن بــه تفاوت هــا و روايت هــای محلــی، کمابيــش ايــن فرصــت بــرای 

جوامــع و رســانه  های بومــی فراهــم شــده تــا نظريــۀ هنجــاری خــاص خــود را براســاس نــوع 

جهان  بینــی، ارزش  هــا، نگرش  هــا، شــاخصه  های فرهنگــی و اجتماعــی بومــی خــود، تــدارک 

دیــده و ارائــه کننــد.

ــر هشــت جــزء و مؤلفــۀ عمــده و اساســی اســت کــه در یــک  ایــن هنجــار مشــتمل ب

طیــف پیوســته قــرار می گیرنــد: مصلحــت، نیــاز، میــل، هــوس، شــهوت، مخاطــب به مثابــه 

دوســت، مقبــول و مشــروع.

ــان  ها را  ــاری انس ــای رفت ــی، الگوه ــه به نوع ــت ک ــار اس ــی رفت ــدۀ عموم ــار، قاع هنج

ــد. هنجــار مّدنظــر ايــن  ــودن آن را تعییــن می کن ــا درســت و نادرســت ب ــم کــرده و ی تنظی

ــه  ــت ك ــی اس ــر اجتماع ــل و كنش  گ ــار فاع ــدۀ رفت ــی تعيين كنن ــدۀ عموم ــش، قاع پژوه

ــد و  ــت می کن ــران فعالی ــامی ای ــوری اس ــون جمه ــو و تلویزی ــی رادی ــی، یعن ــانۀ مل در رس

ــه در  ــی  دارد. البت ــاز م ــری ب ــال ديگ ــكاب اعم ــا از ارت ــه و ي ــی برانگيخت ــه انجــام عمل او را ب

ايــن تعريــف، هنجارهــای قانونــی و مقــررات نيــز داخــل می  شــود؛ ولــی هــدف عمــدۀ ايــن 

پژوهــش، رســيدن بــه چرايــی و چگونگــی عملكــرد و تأثيــرات نوعــی از انــواع هنجارهاســت 

ــي  ــه و درون ــی، نهادين ــانۀ مل ــران رس ــاز و مدي ــل برنامه  س ــاح در ادراك عوام ــه به اصط ك

ــازی،  ــتگذاری، تصمیم  س ــت او در سیاس ــت حرك ــۀ راه و جه ــدۀ نقش ــود و تعيين كنن می  ش

تصميم گيــري و برنامه ســازی در انــواع متعــدد و متنــوع قالب  هــا، ســاختارها و محتواهــای 

ــی اســت. رادیویــی و تلویزیون

ــر  ــر ب ــاری ناظ ــای هنج ــانه، از نظریه  ه ــت رس ــی و مدیری ــات جمع ــات ارتباط در ادبی

ــوع  ــه ن ــا توجــه ب ــا ب ــدام از آنه ــر ک ــه ه ــت می  شــود ک ــرد رســانه  ها، بحــث و صحب عملک

ــده  ــتخراج ش ــا و اس ــتنباط، احص ــاص، اس ــع خ ــای جوام ــا و آرمان  ه ــی، ارزش  ه جهان  بین

اســت و اغلــِب رســانه  های ارتبــاط جمعــی در دنیــای معاصــر بــه طــرق مختلــف از آن 

هنجارهــا پیــروی می  کننــد. بــا توجــه بــه ماهیــت و تفــاوت اصولــی جهان  بینــی، آرمان  هــا 

و ارزش  هــای دیــن مبیــن اســام و نظــام جمهــوری اســامی ایــران و جامعــۀ ایــران اســامی، 
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از آن نظریه  هــای هنجــاری، قابل اجــرا و پیاده ســازی کامــل در رســانۀ ملــی  هیچ یــک 

)رادیــو و تلویزیــون( جمهــوری اســامی ایــران، نیســت. بــر ایــن اســاس، در ایــن پژوهــش، 

ــن  ــا دی ــب ب ــای متناس ــا و نبایده ــول و بایده ــی، اص ــم، مبان ــت مفاهی ــده اس ــعی ش س

مبیــن اســام، جامعــۀ ایــران اســامی و نظــام جمهــوری اســامی ایــران بــرای رســانۀ ملــی، 

بــا اســتفاده از تجــارب به دســت آمده از دســت اندرکاران فعــال در رســانۀ ملــی، اســتنباط، 

تدویــن و ارائــه شــود.

شکل 1. مؤلفه  های هنجار رسانه  ای »نظریۀ مقبوِل   مشروع«

ــام و  ــی پی ــۀ مهندس ــه مقول ــاه ب ــاره   ای کوت ــه، اش ــن مقال ــری ای ــش نظ ــان بخ در پای

ــۀ  ــت مرحلـ ــکری )1395( هف ــت. علی عس ــم داش ــانه خواهی ــت رس ــت آن در مدیری اهمی

زنجیرۀ ارزش مهندســـى پیـــام را شـــامل عناویـــن مطالعـــات اجتماعـى، ارائـــۀ راهـکار بـراى 

ــانه  اى،  ــانه  اى، توزیــع پیــام رسـ ــانه  اى، تولیــد پیــام رسـ ــى پیــام رسـ ــئله، طراحـ حــل مسـ

اثرســـنجى و بازخــورد انتقـــال پیـــام، دانســته و عنـــوان کــرده اســـت که مهندســـى پیـــام، 
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از حوزه  هـــاى حیاتى و حاصـــل مدیریـــت رســـانه اســـت و می  تـوان گفـــت در ایـن مرحلـه، 

گویـــا مهندســـى پیام همـــان مدیریـــت رسـانه اســـت و مدیریت رســـانه، همان مهندسـى 

پیام. درواقع، اگـــر مهندســـى پیام به صـــورت هوشـــمندانه و ســـازنده عمـــل نکند، رسـانه 

به  جـــاى تجربــۀ یک ســـرى فعالیت  هـــاى مفیــد و فرهنگ  ســـاز، در فراینـــد تخریـــب شـــرایط 

ــه نظــر می  رســد ایــن گــزاره کــه؛ چینــش  فرهنگـــى و اجتماعــى از بیـــن خواهــد رفــت. ب

کنداکتــور و جــدول زمانــی پخــش برنامه هــا در رســانه، یکــی از مراحــل هفت  گانــۀ زنجیــرۀ 

مهندســی پیــام، یعنــی توزیــع پیــام رســانه  ای اســت، ادعایــی گــزاف نبــوده باشــد و اهمیت 

ایــن موضــوع را دوچنــدان می  کنــد. منظــور از مهندســی پیــام، توجــه همزمــان بــه نیازهــا، 

ــای  ــداف و رویکرده ــو و اه ــک س ــه از ی ــر جامع ــم ب ــری حاک ــای فک ــا و رونده ذهنیت ه

ــای  ــواع برنامه ه ــش ان ــزان چین ــوه و می ــر در نح ــوی دیگ ــبکه از س ــی ش ــی و سیاس فرهنگ

ــت  ــال مدیری ــام به دنب ــی پی ــر، مهندس ــارت دیگ ــه عب ــت. ب ــبکه اس ــیو ش ــود در آرش موج

محتــوا و پیامــی اســت کــه در معــرض دیــد و ذهــن مخاطــب قــرار می گیــرد کــه ایــن کار بــه 

شــیوه های مختلــف ارتباطــی و هنــری صــورت می پذیــرد. مهندســی پیــام در هــر شــبکه ای 

ــور ختــم می شــود.  ــه چینــش کنداکت از تدویــن ســناریو آغــاز شــده و ب

روش   پژوهش

در تحقیــق کیفــی، محقــق، بخــش تکمیل کننــده و ســازندۀ داده  هــا و ابــزار اندازه گیــری 

بــوده و طــرح تحقیــق در جریــان بررســی محیــط طبیعــی و بــدون کنتــرل متغیرهــای مزاحــم 

تدویــن می شــود. محقــق، داده هــای مربــوط بــه یــک موضــوع را جمــع آوری کــرده و 

پــس از گروه بنــدی آنهــا بــه طبقــات مناســب یــا معنــی دار بــه تبییــن داده هــا می پــردازد 

)ســعدی پور، 1395: 38(. 

ایــن پژوهــش بــه کمــک روش دلفــی1 صــورت گرفــت، در رانــد نخســت، مصاحبــۀ عمیــق 

و جمــع آوری و دســته  بندی اطاعــات 12 نفــر از کارشناســان، خبــرگان و اســاتید ارتباطــات، 

رســانه و مدیــران ارشــد تلویزیونــی صــورت گرفــت، ایــن افــراد بــه روش هدفمند و براســاس 

رشــتۀ تحصیلــی و حــوزۀ کاری مرتبــط بــه شــرح جــدول زیــر انتخــاب شــدند و ایــن فراینــد 

تــا مرحلــۀ رســیدن بــه مرحلــۀ اشــباع و کفایــت نظــری ادامــه پیــدا کــرد.

1 . Delphi
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جدول 1. مشخصات مصاحبه شوندگان

سوابقعلمیواجراییمصاحبهشوندگانردیف

مدیرکلتأمینوتولیدفضایمجازی1

مدیرتأمینبرنامۀشبکهسه)دانشجویدکتریارتباطات(2

مدیرسابقشبکههاییکودو)دکتریمدیریترسانه(3

مدیرسابقتأمینبرنامۀشبکۀجهانیجامجم4

مدیرسابقتأمینبرنامۀشبکههایپنجونمایش5

مدیرپخشوتأمینبرنامۀشبکۀچهارشنبه6

مدیرتأمینبرنامهشبکۀآموزش)دانشجویدکتریمدیریترسانه(7

مدیرکلسابقسیمایاستانها)دکتریعلومارتباطات(8

دانشیارعلومارتباطاتدانشگاهصداوسیما9

رئیسدانشگاهسوره)استادیارعلومارتباطاتاجتماعی(10

رییسسابقدانشکدۀارتباطاتتهرانمرکز)دانشیارعلومارتباطاتاجتماعی(11

رئیسدانشگاهصداوسیما)استادیاردانشگاههنر(12

مصاحبه با کارشناسان و خبرگان براساس سؤاالت زیر انجام شد؛

برای رسیدن به جدول پخش مطلوب، چه مسیری باید طی شود؟. 1

جــدول پخــش مطلــوب هــر شــبکه )عمومــی، تخصصــی و اختصاصــی(، چــه . 2

دارد؟ اصلــی ای  برنامه هــای  و  شــاکله  مشــخصات، 

 چه عواملی در داخل و خارج شبکه بر نوشتن جدول  پخش  مؤثرند؟3. 

 موانع طراحی و اجرای یک جدول پخش مطلوب در عمل چیست؟ 4. 

ــدند. در  ــل ش ــا تحلی ــی معن ــق تداع ــه، از طری ــن مرحل ــده در ای ــات جمع آوری ش اطاع

ایــن حالــت، تحلیــل داده هــا بــا خوانــدن آنهــا به صــورت مکــرر آغــاز شــد تــا درک کاملــی 

ــا  ــان ب ــب، هم زم ــدی مطال ــه، مقوله بن ــذاری و درنتیج ــد. رمزگ ــت آی ــه دس ــا ب ــارۀ آنه درب

مطالعــۀ متــن یــا مصاحبــه آغــاز شــد. بــا توجــه بــه موضــوع، مرحله به مرحلــه بــه تعییــن 

واحــد معنــا و فشــرده ســاختن آن تــا تعییــن کــد مربوطــه پرداختیــم و درصــورت داشــتن 

ــوم  ــپس مفه ــد، س ــن ش ــا تعیی ــا مقوله ه ــم ت ــام کردی ــا را ادغ ــترک، کده ــه ای مش زمین

کلــی ای کــه حاصــل جمع بنــدی ایــن مقوله هــا بــود را بــه دســت آوردیــم. در ایــن پژوهــش 

ــای دوم  ــت، در رانده ــد نخس ــت آمده از ران ــای به دس ــود، گویه  ه ــد ب ــه ران ــامل س ــه ش ک
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ــه  ــی را ک ــد. گویه های ــه ش ــرگان ارائ ــه خب ــرت ب ــف لیک ــش نامۀ طی ــب پرس ــوم در قال و س

از مجمــوع نظــر خبــرگان، حداقــل 50 درصــد آرا را در رانــد دوم و 75 درصــد آرا را در رانــد 

ســوم کســب کردنــد، مــورد اجمــاع فــرض کردیــم و در پایــان بــا جمع بنــدی مقوالتــی کــه 

مــورد اجمــاع کارشناســان بودنــد، متغیرهــای مؤثــر در طراحــی جــدول پخــش شــبکه  های 

تلویزیونــی ارائــه شــد.

در ایــن پژوهــش، تــاش شــد بــا اســتفاده از منابــع مختلــف و در کنــار هــم قــرار دادن 

ــش  ــار پژوه ــازی، اعتب ــتفاده از مثلث س ــا اس ــا، ب ــت آمده از مصاحبه ه ــای به دس یافته ه

افزایــش یابــد. همچنیــن تــاش شــد بــا توضیحــات شــفاف و مفصــل و نیــز اســتفاده از 

نظــرات کارشناســان مصاحبه شــونده دربــارۀ کیفیــت داده هــا و تفســیرها بــر اعتمادپذیــری 

پژوهــش افــزوده شــود. بــرای افزایــش پایایــی نتایــج ایــن پژوهــش نیــز، تــاش کردیــم 

ــب  ــور کس ــا و به منظ ــیر مصاحبه ه ــرا و تفس ــرای اج ــاخت  مند ب ــای س ــاد فراینده ــا ایج ب

اعتمادپذیــری حداکثــری نمونه هــا و بــر مبنــای روش نمونه گیــری هدفمنــد، تــا حــد 

ــا موضــوع پژوهــش داشــته،  ــت را ب ــم کــه بیشــترین قراب ــرادی بروی ــه ســراغ اف ممکــن ب

ــزان پایایــی  ــد و باعــث افزایــش می ــر کنن ــه اهــداف پژوهــش نزدیک ت مــا را در رســیدن ب

پژوهــش شــوند.

یافته های پژوهش

 پس از انجام مصاحبه های راند اول و براســاس نظرات مطرح شــده توســط صاحب نظران،

 112 گویــه را اســتخراج کردیــم کــه پــس از ســازمان دهی پاســخ ها و حــذف مــوارد تکــراری 

و مشــابه، از میــان آن دســته از پاســخ هایی کــه از جنــس طراحــی الگــو بودنــد، در نهایــت 

58 گــزاره اســتخراج شــد، پــس از مــرور چندبــاره و براســاس نظــرات کارشناســان و خبــرگان 

مصاحبه شــونده و بــرای ساده ســازی و ارائــۀ گویه هــا در قالــب الگــوی اجرایــی، گویه هــا در 

قالــب 4 مقولــۀ زمان بنــدی، مخاطــب، تناســب و سیاســت گذاری و مدیریــت، دســته بندی 

و طــی پرسشــنامه  ای در قالــب طیــف لیکــرت در رانــد دوم بــرای اعضــای پنــل ارسال شــده 

ــارۀ  ایــن گویه هــا اظهارنظــر کننــد. در رانــد دوم، فراوانــی هــر  و از آنهــا خواســته شــد درب

یــک از پاســخ ها براســاس طیــف لیکــرت، »کامــاً موافقــم«، »موافقــم«، »نظــری نــدارم«، 

»مخالفــم« و »کامــاً مخالفــم« اســتحصال شــد. نهایتــًا در پایــان رانــد ســوم، بــا 4 دســته 

گویــه مواجــه بودیــم؛
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متغیرهای مربوط به حوزۀ زمان بندی )13 گویه(؛. 1

متغیرهای مربوط به حوزۀ مخاطب؛ )14 گویه(؛. 2

متغیرهای مربوط به حوزۀ تناسب )17 گویه(؛. 3

متغیرهای مربوط به حوزۀ سیاست گذاری و مدیریت )14 گویه(.. 4

جدول 2. گویه های مورد اجماع کارشناسان در حوزۀ زمان  بندی

گویه ردیف

توجه به جدول پخش رسانه های رقیب و همسو 1

الگوی اختصاصی تماشا 2

لحاظ کردن روزهای خاص، نظیر ایام پایان هفته 3

رعایت الگوی عمومی تماشا 4

چینش برنامه ها براساس مؤلفۀ پرایم تایم 5

استفادۀ مناسب از پاگرد و حّدفاصل در جداول پخش 6

داشتن جدول پخش شناور 7

ارتباط افقی و عمودی جدول پخش های زمانی در بازۀ مربوطه 8

تناسب برنامه ها با ساعت فیزیولوژیک بدن مخاطب 9

چینش برنامه براساس ریل و باکس های تعیین شده 10

داشتن کمترین تغییرات در برنامه ها 11

استفاده از میخ های جدول پخش 12

رعایتاصلکوتاهبودنوبهعبارتی،ایجازدربرنامهها 13

جدول 3. گویه  های مورد اجماع کارشناسان در حوزۀ مخاطب

گویه ردیف

توجهبهسوادوتحصیالتمخاطبان 1

لحاظکردنترکیبسنیمخاطبانوگروههایهدف 2

توجهبهمصلحتونیازمخاطبان 3

درنظرگرفتنذائقۀمخاطبان 4

چینشجدولپخشبراساسانتظاراتمخاطبان 5

جذبمخاطبانخاکستری 6
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ادامه جدول 3. گویه  های مورد اجماع کارشناسان در حوزۀ مخاطب

گویه ردیف

چینشجدولپخشمتناسبباسبکزندگیمخاطب 7

چینشجدولپخشبهمنظورشرطیکردنمخاطب 8

ایجادحستعلقخاطربهشبکهازطریقمشارکتدادن
بینندگاندرتنظیمجدولپخش

9

شخصیسازیچینشجدولپخشوپخشبرنامههابرای
مخاطبان

10

لحاظکردنتعدادتقریبیبینندگان 11

شناساییمنطقۀزمانیوجغرافیاییبینندگان 12

توجهبهبازخوردهایبینندگاندرکانالهایارتباطیشبکه 13

چینشبرنامههابراساسمؤلفۀجذابیت 14

جدول 4. گویه های مورد اجماع کارشناسان در حوزۀ مدیریت و سیاست گذاری

گویه ردیف

درنظرگرفتناهدافومأموریتهایشبکه 1

لحاظکردنمناسبتهایملیومذهبی 2

درنظرگرفتنموضوعاتاقتضائینظیر؛فرزندآوری 3

داشتنسناریوبرایپخشوچیدمانجدولپخش 4

توجهبهبقا،رشدوسودآوری 5

لحاظکردنسیاستهایمالیوتجاری 6

محیطخارجی 7

لحاظکردنبخشنامههاوالزاماتسازمانی 8

ایجادانحصارومرجعیتدرحوزۀموضوعیوتخصصیشبکه 9

توجهبهاعتباربرنامهسازانوعواملاجراییبرنامهدرچیدمان
جدولپخش

10

رعایتمدیریتنظاممحتوا 11

عواملاجتماعی،فرهنگی 12

لزومرعایتمطالباتمسئوالنسازمانرسانهای 13

استفادهازقالبهایفرهنگی،سیاسیواجتماعی 14



158

شناسایی و تبیین اصول و شیوه های طراحی جدول ...

دوره 15
 پیاپی 38

 تابستان 1400

جدول 5. گویه های مورد اجماع کارشناسان در حوزۀ تناسب

گویه ردیف

رعایتهمگراییمحتواییبرنامهها 1

رعایتتنوعموضوعی 2

رعایتنسبتبرنامههایتولیدیوتأمینینسبتبههم 3

حفظضرباهنگوریتمبرنامهها 4

تناسبگونههایمستندبرنامهسازی؛پرتره/گزارشی/جستجوگر/
راویمحور/رئالیتیشو/و...

5

نوعومیزانپوششجغرافیاییبرنامهها 6

حضورمطلقویانهایتًاحضورموازیباشبکههایرقیبدرپرایم
تایم

7

رعایتسطحوطبقهبندیبرنامهها)الفویژه،الف،ب،ج،د( 8

جهتگیرییکساندرجداولپخشساالنه،فصلی،ماهانه،
دوهفتگیوروزانه

9

لحاظکردنفالترسانهایوفالتیادگیری 10

تناسبباکسهایبازرگانیبااجزایدیگرجدولپخش 11

تناسببینبرنامههاومیانبرنامهها 12

همجواری 13

لحاظکردنطیفتنشوآرامشدربرنامهها 14

رعایتتناسبجنسیتیدربرنامه 15

رعایتهمگراییمحتواییبرنامهها 16

رعایتتنوعموضوعی 17

ــاس  ــب، براس ــاد مطال ــم زی ــه حج ــه ب ــا توج ــرد ب ــم ک ــعی خواهی ــش س ــن بخ در ای

صحبت هــای کارشناســان، توضیحاتــی را درخصــوص برخــی از مقــوالت مؤثــر در ایــن حــوزه 

ارائــه کنیــم.

ــران،  ــد صاحب نظ ــای موردتأکی ــن مؤلفه ه ــی از مهمتری ــا: یک ــوی تماش ــت الگ  رعای

مقولــۀ زمان بنــدی بــود. توضیــح ایــن مؤلفــه در پاســخ بــه ایــن ســؤال اســت کــه؛ مــردم 

ــی کل  ــردم«، یعن ــم »م ــی می گویی ــد؟ وقت ــون می بینن ــی تلویزی ــه زمان های ــتر در چ بیش

ــا  ــرای م ــن پرســش، ب ــد. در ای ــون را دارن ــکان تماشــای تلویزی ــه ام ــی ک ــان محتمل مخاطب

مــردم شــیراز بــا گــرگان و مــردم گــرگان بــا ســایر شــهرها و روســتاهای دیگــر ایــران فرقــی 
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ــا  ــازه دار ی ــا مغ ــد هســتند ی ــن مــردم، کارمن ــه ای ــم ک ــن هــم کاری نداری ــه ای ــد. ب نمی کنن

کارگــر. ایــن مــردم ممکــن اســت کــودک باشــند، نوجــوان باشــند یــا پیــر؛ ســن آنها نیــز برای 

مــا تفاوتــی نــدارد. همین طــور اســت قومیــت، جنســیت، عایــق و... وقتــی می پرســیم کــه 

در هــر ســاعت از شــبانه روز چنــد درصــد از مــردم ایــران مخاطــب تلویزیــون هســتند، بــه 

ــه در اینجــا همگــی ارزش و  ــردم- ک ــر از م ــد نف ــه در هــر ســاعت، چن ــن می اندیشــیم ک ای

اهمیــت یکســانی بــرای مــا دارنــد- در حــال تماشــای تلویزیــون هســتند.

بــه تعــداد تک تــک افــراد جامعــه، می تــوان عــادت تماشــاهای مختلفــی ترســیم کــرد 

ــرای  ــه می خواهــد ب ــا رســانه ای ک ــی ممکــن اســت یکســان نباشــد. آی ــچ دو عادت ــه هی ک

عمــوم مــردم، برنامــه پخــش کنــد، می توانــد ســایق همــۀ مــردم را در نظــر بگیــرد و طــوری 

برنامــه پخــش کنــد کــه همــه راضــی باشــند؟ قطعــًا پاســخ منفــی اســت. امــا بــا وجــود 

تفاوت هــا، مطابــق بــا آ نچــه در بخــش شــیوه های کشــف مخاطــب مفــروض وجــود دارد، 

می تــوان میانگینــی از عادت هــای تماشــای عامــۀ مــردم را در نظــر گرفــت کــه ایــن میانگیــن، 

در عیــن حــال کــه ممکــن اســت مطابــق بــا عــادت تماشــای هیچ یــک از مخاطبــان نباشــد، 

بــه الگــو و عــادت تماشــای اکثریــت مخاطبــان آن رســانه نزدیــک باشــد. بنابرایــن می تــوان 

میانگینــی از عــادت تماشــای یــک محــدودۀ جغرافیایــی را کــه بــه عــادت تماشــای عامــۀ 

مــردم آن ســرزمین نزدیــک اســت، »الگــوی عمومــی تماشــا« نامیــد و برنامه ریــزی پخــش 

برنامه هایــی بــا مخاطــب عمومــی را براســاس الگــوی عمومــی تماشــا انجــام داد.

ــورد  ــر مؤلفه هــای م ــه، از دیگ ــن مؤلف ــا: ای ــی تماش ــوی اختصاص ــردن الگ ــاظ ک  لح

ــود. ــدی ب ــوزۀ زمان بن ــان در ح ــاع کارشناس اجم

اجــازه دهیــد کامــاً مصداقــی ایــن مؤلفــه را تبییــن کنیــم. معمــوالً مادرهــا فداکارتریــن 

ــد،  ــر عهــده دارن ــه را ب ــی خان ــت داخل ــا اینکــه مدیری ــا ب ــرد در خانواده هــا هســتند. آنه ف

ــر  از  ــته های همس ــل خواس ــی در مقاب ــدان  و گاه ــته های فرزن ــل خواس ــه در مقاب همیش

خواســته های خــود می گذرنــد. یکــی از نمودهــای ایــن رفتــار و گذشــت، در اختیــار گرفتــن 

ــه  ــی کــه در خان ــدان اســت، در زمان های ــون توســط فرزن ــرل از راه دور تلویزی دســتگاه کنت

هســتند. فرزنــدان وقتــی از مدرســه یــا دانشــگاه برمی گردنــد، معمــوالً حــق انتخابــی بــرای 

مــادران، قائــل نیســتند و مادرهــا بــرای تماشــای تلویزیــون بایــد تــن بــه خواســتۀ فرزنــدان 

خــود بدهنــد. حــاال اگــر در بحبوحــۀ مذاکــرات هســته ای باشــد، دســتگاه کنتــرل از راه دور 
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تلویزیــون از دســت فرزنــدان هــم خــارج شــده و شــبکه ها از ایــن اخبــار بــه آن یکــی اخبــار  

عــوض می شــود. بنابرایــن مادرهــای خانــه دار، معمــوالً تــا زمانــی کــه همســر و فرزنــدان در 

خانــه هســتند، اختیــاری بــرای انتخــاب و تماشــای برنامــۀ دلخــواه خــود ندارنــد.

ــان  ــد و همسرش ــگاه کردن ــه و دانش ــی مدرس ــان را راه ــه فرزندان ش ــا ک ــا، صبح ه آنه

خانــه را بــه مقصــد محــل کار تــرک کــرد، فرصــت می کننــد البــه الی تهیــۀ ناهــار و نظافــت 

و مرتــب کــردن منــزل، برنامه هایــی را کــه عاقــه دارنــد، تماشــا کننــد. بنابرایــن می تــوان 

ــان  ــه زن ــت ک ــی اس ــن زمان های ــی از بهتری ــر، یک ــل از ظه ــا 12 قب ــاعت 9 ت ــن س ــت بی گف

خانــه دار ایــن امــکان را دارنــد کــه برنامه هــای دلخــواه خــود را تماشــا کننــد و ایــن فاصلــۀ 

زمانــی، زمــان برتــر اختصاصــی زنــان خانــه دار اســت.

بنابرایــن هــر کــدام از گروه هــای خــاص از مخاطبــان تلویزیــون ممکــن اســت عــاوه  بــر 

ــک الگــوی تماشــا داشــته  ــز ی ــروی از الگــوی عمومــی تماشــا، به صــورت اختصاصــی نی پی

باشــند کــه الزم اســت براســاس تجربــۀ برنامه ریــزان پخــش مجــّرب و تحقیق هــای علمــی، 

ــدام  ــر ک ــی ه ــوی اختصاص ــرای الگ ــده و ب ــتخراج ش ــز اس ــا نی ــی تماش ــای اختصاص الگوه

ــا،  ــی تماش ــوی عموم ــر الگ ــاوه ب ــون، ع ــان تلویزی ــذار مخاطب ــم و تأثیرگ ــای مه از گروه ه

ــود. ــزی ش برنامه ری

 »پرایم تایــم«1 یکــی دیگــر از مؤلفه هــای اصلــی مــورد اجمــاع کارشناســان در حــوزۀ 

ــود.  ــدی ب زمان بن

ــک  ــه ی ــی )و ن ــورت کل ــون به ص ــه تلویزی ــت ک ــی ای از روز اس ــازۀ زمان ــر«، ب ــان برت »زم

ــه  ــارغ از اینک ــون )ف ــر، تلویزی ــارت دیگ ــه عب ــب را دارد. ب ــن مخاط ــاص(، باالتری ــبکۀ خ ش

ــیاری  ــت بس ــایان توجه اس ــب را دارد. ش ــن مخاط ــت( باالتری ــی اس ــبکۀ تلویزیون ــدام ش ک

ــات تجــاری  ــا پخــش تبلیغ ــی و ب ــازۀ زمان ــن ب ــد خــود را در ای از شــبکه ها بیشــترین درآم

ــد. پژوهش هــا  ــد فیلم هــای دراماتیــک( کســب می کنن ــاِن برنامه هــای ُپرمخاطــب )مانن می

نشــان داده اغلــب مــردم، گرایــش بــه تماشــای تلویزیــون در زمــان پرایم تایــم را دارنــد کــه 

ایــن مطلــب، بیشــتر به دلیــل متقــارن بــودن پایــان ســاعات کاری بــا آغــاز زمــان پرایم تایــم 

اســت. بســیاری از مخاطبــان، در هنــگام صــرف شــام یــا بعــد از آن، بــه تماشــای تلویزیــون 

می نشــینند. همچنیــن برخــی از پژوهش هــا نشــان می دهنــد کــه مــردم، تقریبــًا دو 

1  Prime time
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ســاعت از کل زمــان پرایم تایــم )کــه بســته بــه کشــورها و فرهنگ هــای مختلــف در حــدود 

ــد. ــون می پردازن ــه تماشــای تلویزی ــا 4 ســاعت اســت( را ب 3 ت

نکتــۀ مهمــی کــه دربــارۀ زمــان پرایم تایــم بایــد مطــرح کــرد، ایــن اســت کــه پرایم تایــم، 

وابســته بــه عوامــل و شــرایط مختلفــی نظیــر: ســاعات کاری در یــک کشــور و ســایر عوامــل 

ــه  ــم از کشــوری ب ــه پرایم تای ــر، موجــب شــده ک ــن ام ــی اســت و همی ــی و اجتماع فرهنگ

کشــور دیگــر متفــاوت باشــد. 

ــت،  ــرار گرف ــان ق ــاع کارشناس ــد و اجم ــورد تأکی ــه م ــی ک ــر از مقوله های ــی دیگ  یک

ــود. ــو ب ــب و همس ــانه های رقی ــور رس ــه کنداکت ــه ب توج

ــداول اســت. رســانه ها  ــی مت ــان رســانه ها اتفاق ــت می ــر کارشناســان، رقاب ــم اکث به زع

همیشــه ســعی می کننــد بــا حفــظ مخاطبــان خــود، از مخاطبــان رســانه های رقیــب بکاهنــد 

و بــر بیننــدگان خــود اضافــه کننــد. ایــن رقابــت در میــان شــبکه های تجــاری بــرای جــذب 

ــا  ــه دولت ه ــه وابســته ب ــا در رســانه هایی ک ــرد. ام ــد بیشــتر صــورت می گی ــی و درآم آگه

و  دولتــی  ایدئولوژی هــای  و  پیشــبرد سیاســت ها  درراســتای  و حکومت هــا هســتند، 

ــان،  ــن می ــد. در ای ــذب کنن ــود ج ــه خ ــتری را ب ــب بیش ــد مخاط ــاش می کنن ــی، ت حکومت

ــه  ــود ب ــب خ ــانه های رقی ــا رس ــه ب ــاز دارد ک ــت نی ــر دو عل ــه ه ــیما ب ــدا و س ــازمان ص س

رقابــت بپــردازد. صاحب نظــران معتقدنــد صــدا و ســیما به عنــوان رســانۀ رســمی حکومــت 

ــش  ــب، از گرای ــذب مخاط ــا ج ــد ب ــور، می کوش ــی در کش ــون قانون ــو و تلویزی ــا رادی و تنه

بیننــدگان بــه شــبکه های ماهــواره ای و معانــد جلوگیــری کنــد و از ســوی دیگــر، بخشــی از 

ــرای جــذب بیشــتر آگهــی  ــه پیام هــای بازرگانــی اســت و نیــاز دارد ب درآمــد آن، وابســته ب

بازرگانــی، مخاطــب بیشــتری داشــته باشــد.

از  اســت. بســیاری  ابزارهــای حفــظ و جــذب مخاطــب  از  جــدول پخــش، یکــی 

راهبردهــای تنظیــم جــدول پخــش بــا هــدف موفقیــت در رقابــت رســانه ای طراحــی 

ــت  ــیما الزم اس ــدا و س ــبکه های ص ــش در ش ــز پخ ــرای برنامه ری ــن ب ــت. بنابرای ــده اس ش

ــزی و طراحــی جــدول پخــش شــبکۀ خــود، جــدول پخــش شــبکه های  ــرای برنامه ری ــه ب ک

رقیــب ماهــواره ای پربیننــده را نیــز در نظــر بگیــرد و بــا توجــه بــه جــدول پخــش آنهــا و بــا 

به کارگیــری راهبردهــای تنظیــم جــدول پخــش، برنامه ریــزی کنــد.

 لحــاظ کــردن روزهــای خــاص در تقویــم: برنامه ریــزی بــرای پخــش براســاس تقویــم 
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در ایــران کار بســیار پیچیــده ای اســت. در بیشــتر کشــورهای دنیــا، تنهــا یــک تقویــم مبنــای 

برنامه ریزی هــای ســاالنه  اســت؛ امــا در ایــران دو تقویــم وجــود دارد کــه هــر دو نیــز بــر روند 

ــای فعالیت هــای  ــی و مبن ــم شمســی ایران ــی، تقوی ــذار هســتند. اول ــت رســمی، اثرگ فعالی

ــی باســتانی و رخدادهــای معاصــر  رســمی و اداری اســت و گرامیداشــت مناســبت های مل

ــال  ــت و اعم ــری اس ــم دوم، قم ــرد. تقوی ــورت می گی ــم ص ــن تقوی ــای ای ــر مبن ــوالً ب معم

ــد.  ــروی می کن ــم پی ــن تقوی ــی از ای ــی و مذهب ــبت های دین ــت مناس ــادی و گرامیداش عب

بنابرایــن تعــدادی از مناســبت های مهــم مــا تابــع تقویــم شمســی و تعــدادی دیگــر تابــع 

تقویــم قمــری اســت.

مســئلۀ مهــم ایــن اســت کــه تعــداد روزهــای ســال در دو تقویــم، متفــاوت اســت و 

ــه  ــد ک ــر بگیری ــره را در نظ ــت. دو دای ــر اس ــال تغیی ــی در ح ــبت های تقویم ــگاه مناس جای

یکــی بــه 365 قســمت مســاوی و دیگــری بــه 355 قســمت مســاوی تقســیم شــده اند و 

ــر  ــره ب ــا ســرعت های متفــاوت در چرخــش هســتند. در نتیجــه، ایــن دو دای هم محــور و ب

روی هــم می لغزنــد و موقعیــت اجــزای ایــن دو دایــره نســبت بــه هــم متفــاوت می شــود. 

ــره  ــن دو دای ــه ای ــبیه ب ــم، ش ــه ه ــبت ب ــری نس ــی و قم ــم شمس ــای تقوی ــت روزه وضعی

اســت.

ــرای جــدول پخــش  موضوعــی ســاالنه بایــد براســاس تقویــم  بخشــی از برنامه ریــزی ب

شمســی و بخشــی دیگــر بایــد براســاس تقویــم قمــری صــورت بگیــرد.

ــور  ــد کارشناســان، اســتفاده از میخ هــای کنداکت ــر از مؤلفه هــای موردتأکی یکــی دیگ

بــود. روپــوش یــک میــز غذاخــوری را در نظــر بگیریــد کــه بــا میــخ بــر روی میــز محکــم شــده 

اســت. ایــن روپــوش ممکــن اســت بــا دســتمال تمیــز شــود یــا چیدمــان روی آن تغییــر 

کنــد؛ امــا به واســطۀ میخ هایــی کــه آن را روی میــز ثابــت کــرده، تغییــر آن آســان نیســت.

ــی  ــه نگه دارنده های ــاز ب ــی و مناســبتی، نی ــۀ تغییر هــای اقتضای ــا هم جــدول پخــش ب

ــش  ــدول پخ ــا ج ــوند ت ــع می ش ــا مان ــن نگه دارنده ه ــه دارد. ای ــات نگ ــه آن را باثب دارد ک

بــا روبــه رو شــدن بــا هــر مناســبت یــا حادثــه ای، به کلــی دگرگــون شــود. همچنیــن تغییــر 

ایــن میخ هــا و نگه دارنده هــا،  مدیریت هــا و برنامه ریزی هــای پخــش نیــز بــا وجــود 

امــکان دگرگونــی ناگهانــی و اساســی جــدول پخــش را منتفــی کــرده و موجــب می شــوند 

جــدول پخــش از نوعــی نظــم طوالنی مــدت برخــوردار باشــد کــه مخاطــب را بــه خــود عادت 
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دهــد. میخ هــای جــدول پخــش، بــه برنامه ریــزی پخــش، ثبــات ســاختاری می دهنــد و در 

ــد. مخاطــب، عــادت تماشــا ایجــاد می کنن

ــای  ــتند. نگه دارنده ه ــناور« هس ــت« و »ش ــورت »ثاب ــه دو ص ــران ب ــا در ای نگه دارنده ه

ثابــت، برنامه هایــی هســتند کــه جــای مشــخصی در جــدول پخــش دارنــد و حتمــًا بایــد در 

همــان ســاعت ثابت شــده پخــش شــوند. برخــاف نگه دارنده هــای ثابــت، نگه دارنده هــای 

شــناور، زمــان ثابــت و یکســانی در جــدول پخــش ندارنــد و زمــان آنهــا متغیــر اســت. بــا 

ایــن حــال، پخــش آنهــا در زمــان مناســب خــود، ضــروری اســت.

در جــدول  خبــری هســتند. خبرهــا  ثابــت، بخش هــای  نگه دارنده هــای  از جملــه 

ــوند و  ــش ش ــد پخ ــخص بای ــاعت مش ــًا رأس س ــد و دقیق ــخصی دارن ــای مش ــش، ج پخ

ــدارد. شــروع برنامه هــای صبحگاهــی  ــی وجــود ن ــر ســاعت پخــش آن به راحت ــکان تغیی ام

ــۀ  ــوات خاص ــش صل ــران و پخ ــامی ای ــوری اس ــی جمه ــرود مل ــا س ــح ب ــاعت 6 صب در س

امــام رضــا علیه الســام رأس ســاعت 8 صبــح و 8 شــب در تعــدادی از شــبکه ها، از دیگــر 

نگه دارنده هــای ثابــت جــدول پخــش هســتند.

مهمتریــن و مؤثرتریــن نگه دارنــدۀ شــناور در جــدول پخــش صــدا و ســیما، اذان هــای 

ســه گانۀ صبــح، ظهــر و مغــرب هســتند کــه هــر روز بایــد در ســاعت مشــخص همــان روز 

پخــش شــوند، اگرچــه زمــان پخــش آنهــا متغیــر اســت.

ــول  ــانۀ مقب ــار رس ــۀ هنج ــاس »نظری ــان: براس ــاز مخاطب ــت و نی ــه مصلح ــه ب  توج

مشــروع«؛ مصلحــت در باالتریــن مرحلــۀ الگــوی هنجــاری قــرار گرفتــه و پــس از آن، نيازهــا 

ــتر  ــت، بیش ــاری، مصلح ــوی هنج ــن الگ ــد، در اي ــان ش ــه بی ــور ک ــد.  همان ط ــرار می گيرن ق

امــری بيــرون از فــرد و خارجــی اســت. مصلحــت فــرد یــا جامعــه در فراينــدی شــکل می گيــرد 

ــکل گيری آن  ــی در ش ــط پيرامون ــی محي ــت. يعن ــردی اس ــر ف ــی و کمت ــتر، اجتماع ــه بيش ک

ــد. مصلحــت  ــن می کن ــرد تعیی ــز خــود ف ــه گاهــی مصلحــت را نی ــر اســت. البت بســيار مؤث

موجــب جلوگیــری از رفــع کامــل یــک یــا چنــد نیــاز ضــروری فــرد و یــا جامعــه بــرای پاســخ 

ــته از  ــه برخاس ــت، آنچ ــد گف ــاز بای ــورد نی ــا درم ــود، ام ــت داری می ش ــم اولوی ــر مه ــه ام ب

ضرورت هــای زيســتی اســت، در شــکل نيــاز، تجلــی می يابــد و انســان بايــد بــه آن پاســخ 

ــذا نیــاز رســانه ای  دهــد، در غيــر ايــن صــورت، زندگــی طبيعــی او در خطــر قــرار می گيــرد. ل

ــا بایــد جســت وجو شــود. ــا جامعــه نیــز در همیــن معن شــخص ی
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 چینــش کنداکتــور براســاس انتظــارات مخاطبــان:  ضرورت  هایــی نظیر: پاســخگویی 

بــه انتظــارات مخاطبــان نســبت بــه مســائل اجتماعــی و سیاســی زمانــه، آگاه ســازی 

مخاطــب از شــرایط پیرامونــش و ارائــۀ دیــدگاه و اســتدالل درمــورد مســائل بــه مخاطبیــن، 

از عمده  تریــن کارکرد هــای مســتند بــه شــمار مــی  رود. مخاطــب فعــال در برخــورد خــود بــا 

تلویزیــون، براســاس نیازهــا، انتظــارات، زمینه هــای جامعه شــناختی و روان شــناختی خــود، 

ــا  ــد. ب ــاب می کن ــام را انتخ ــانه و پی ــی، رس ــه عبارت ــا ب ــد و ی ــتفاده می کن ــانه ها اس از رس

ــد  ــد تولی ــون براســاس هــر مخاطــب و ســلیقه ای، نیازمن ــن معیارهــا، تلویزی ــه ای توجــه ب

ــان ســنجیده می شــود. ــق بازخــورد مخاطب محتواســت و هــر برنامــه، طب

 شناســایی منطقــۀ زمانــی و جغرافیایــی بیننــدگان: پوشــش رســانه ای کــه شــبکه 

بــرای مخاطبــان خــود دارد، مشــخص می کنــد کــه برنامه ریــزی بایــد چگونــه صــورت 

ــوع  ــا ن ــز، نشــان می دهــد آنه ــا خارجــی نی ــی باشــند و ی ــا داخل ــان م پذیرد.اینکــه مخاطب

ــش در  ــان چین ــی زم ــد. حت ــا دارن ــای م ــرش پیام ه ــرای پذی ــی را ب ــگ متفاوت ــاز و فرهن نی

ــه  ــم شــود. اینک ــان می بایســت تنظی ــا ســاعت آن مخاطب ــز متناســب ب جــدول پخــش نی

چــه کســی مخاطــب ماســت، همیشــه یکــی از اصلی  تریــن ســؤاالت در حــوزۀ هــر رســانه ای 

ــن  ــادی در نحــوۀ ای ــر زی ــط مخاطــب و رســانه، تأثی ــوان راب اســت و جــدول پخــش، به عن

ــغل،  ــان، ش ــژاد، زب ــیت، ن ــن، جنس ــامل: س ــاخصه  ها ش ــن ش ــد. ای ــازی می  کن ــاط، ب ارتب

ــوع هســتند. ــن ن ــی از ای ــزان درآمــد، محــل ســکونت و عوامل ــزان تحصیــات، می می

آیــا برنامــه  ای کــه بــرای مخاطــب خاصــی به لحــاظ جنــس، طبقــۀ اجتماعــی و... پخــش 

می شــود، میــزان کافــی از بیننــدۀ هــدف خــود را خواهــد داشــت؟ تحــت چــه شــرایطی ایــن 

اتفــاق خواهــد افتــاد؟   یافته هــای ایــن پژوهــش درراســتای نظریــات دنیــس مک  کوایــل 

ــا  ــق ب ــدی عمی ــانه  ها، پیون ــتفاده از رس ــع،  اس ــت. درواق ــی اس ــاب مخاطب  شناس در کت

ــیت،  ــد، جنس ــن، درآم ــا س ــژه ب ــناختی، به وی ــی- جمعیت  ش ــخصه  های اجتماع ــایر مش س

شــغل و ترکیب  هــای متفــاوت ایــن عوامــل دارد. 

 همجــواری: یکــی از مفاهیــم مهــم کنداکتــور، »همجــواری« برنامه هــا در کنــار 

ــک واحــد  ــوع ســاختاری و موضوعــی در ی ــال، الزم اســت تن ــه طــور مث ــر اســت. ب یکدیگ

روزانــۀ پخــش رعایــت شــود. پخــش چنــد مســتند به صــورت متوالــی، ممکــن اســت بــرای 

مخاطــب، آزار دهنــده  باشــد. همچنیــن اگــر مضامیــن تلــخ و تنــش زا به صــورت متوالــی در 
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واحــد روزانــۀ پخــش گنجانــده شــوند، به لحــاظ جــذب مخاطــب یــا میــزان اثرگــذاری پیــام، 

اشــکال بــه وجــود خواهــد آورد. به جــز ایــن مــوارد، ممکــن اســت کنــار هــم قــرار گرفتــن 

دو برنامــه کــه به لحــاظ موضــوع و ســاختار نیــز ارتباطــی بــا هــم ندارنــد، حساســیت هایی 

داشــته باشــد کــه بخــش کنداکتــور بایــد ضمــن تشــخیص ایــن حساســیت ها، نســبت بــه 

اصــاح جــدول پخــش اقــدام کنــد.

 مفهــوم »ضرباهنــگ« نیــز از عوامــل مهــم در تنظیــم جــدول پخــش اســت. بدیــن 

ــد،  ــرار می گیرن ــۀ پخــش ق ــک واحــد روزان ــه در ی ــی ک ــان برنامه های ــه اواًل مدت زم ــا ک معن

اهمیــت دارد و دوم اینکــه توالــی ســاختارها و موضوعــات نیــز می توانــد ضرباهنگــی خــاص 

بــه وجــود آورد کــه بــرای مخاطــب قابــل درک اســت. البتــه بخشــی قابل توجــه از ضرباهنــگ 

ــف  ــرای برنامه هــای مختل ــه مدت زمــان اســتاندارد تعریف شــده ب ــوط ب پخــش شــبکه، مرب

ــش  ــر چین ــر دیگ ــدارد. تأثی ــر آن ن ــی ب ــر خاص ــور، تأثی ــم کنداکت ــوۀ تنظی ــه نح ــت ک اس

کنداکتــور بــر ضرباهنــگ شــبکه، مربــوط بــه شــیوۀ چینــش ســاختارهای مختلــف برنامــه ای 

در واحــد روزانــۀ پخــش اســت.

ــون  ــز به نوعــی، جامــع ِبســیاری از مفاهیمــی اســت کــه تاکن  مفهــوم »تناســب« نی

به معنــای مناســب بودن جایــگاه  کلــی،   تناســب در مفهــوم  اســت.  برشــمرده شــده  

انتخاب شــده بــرای یــک برنامــه، به لحــاظ اولویــت محتوایــی،  جذابیــت،  تنــش و آرامــش، 

همجــواری بــا برنامه هــای مجــاور و کلیــت برنامه هــا و... اســت. عــاوه بــر ایــن، در مفهــوم 

ــا  ــا تناســب ب ــاه محــرم و... و ی ــوروز،  م ــد: ن ــام خــاص ســال مانن ــا ای تناســب، تناســب ب

وقایــع مهــم ملــی یــا رویدادهــای غیرمترقبــه نیــز نهفتــه اســت. بــه عبــارت دیگــر، چینــش 

ــور، مســتلزم در نظــر گرفتــن تمــام تناســبات معقــول و الزم اســت. مناســب کنداکت

جمع بندی و نتیجه  گیری

ــارغ از  ــی، ف ــبکۀ تلویزیون ــر ش ــای ه ــور( برنامه ه ــش )کنداکت ــدول پخ ــم ج ــد تنظی فراین

ــوب  ــبکه  محس ــش« ش ــکل دهنده و »هویت بخ ــل ش ــی از عوام ــده، یک ــوای پخش ش محت

بــا منطقــی خــاص به لحــاظ  برنامه هــا به شــکلی منظــم، منطبــق  می شــود. چینــش 

موضوعــی،  محتوایــی،  جذابیــت و... و همچنیــن متناســب بــا نیــاز و ســلیقۀ مخاطــب در 

ــور در  ــم کنداکت ــف و مأموریت هــای بخــش تنظی ــن وظای ــف روز، از مهم تری ســاعات مختل

هــر شــبکۀ تلویزیونــی محســوب می شــود. »تولیــد مناســب« و »توزیــع مناســب« دو بــازوی 
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ــک ســازمان و مجموعــۀ فرهنگــی  ــرد و ی ــگاه ُخ ــری- رســانه ای در ن ــر هن ــک اث ــت ی موفقی

در نــگاه کان اســت. بــر ایــن اســاس، تنظیــم درســت و مناســب کنداکتــور یــا بــه عبــارت 

ــن شــکل  ــه بهتری ــا برنامه هــای تولیدشــده، ب ــع مناســب، موجــب می شــود ت ــر، توزی دیگ

ــای  ــی،  برنامه ه ــن چهارچوب ــند. در چنی ــود برس ــدف خ ــب ه ــه مخاط ــکان ب ــن ام و باالتری

مهــم و جــذاب، کمتــر بــه هــدر می رونــد و بــرای باالتریــن دسترســی مخاطــب بــه آنهــا و 

ــود. ــده می ش ــی چی ــدات مختلف ــذاری،  تمهی ــزان اثرگ ــترین می بیش

براســاس نظریــۀ هنجــار رســانۀ مقبول مشــروع، عملیــات گزینــش، چینــش و برنامه  ریزی 

ــان  ــت مخاطب ــل و مصلح ــاز، می ــاس نی ــی، براس ــبکه  های تلویزیون ــا در ش ــش برنامه  ه پخ

ــذار در  ــری تأثیرگ ــان، عنص ــود و حریف ــی خ ــبی و رقابت ــای نس ــه مزای ــه ب ــن توج و همچنی

میــزان توفیــق شــبکه و دیــده   شــدن و نیــز اثربخشــی برنامه  هــای تلویزیونــی خواهــد بــود. 

ــزی تهیــۀ جــدول پخــش،  ــی، برنامه هــا باشــند، برنامه ری ــر واحدهــای ســازندۀ تلویزیون اگ

ــر  ــه ه ــه ب ــت ک ــی اس ــدول، تعریف ــن ج ــع، ای ــود. درواق ــد ب ــاری آن خواه ــم معم در حک

ــا می بخشــد؛ نقطــۀ تصمیم گیــری ای کــه همــۀ پارامترهــای اساســی  واحــد برنامــه ای، معن

ــرای ســاخت یــک برنامــۀ مشــخص، از آنجــا نشــئت می گیــرد. ایــن بخــش از یافته  هــای  ب

ــای  ــود و یافته ه ــق ب ــازگار و منطب ــم س ــی و دیهی ــش ارباب ــای پژوه ــا یافته ه ــش ب پژوه

ایشــان را تأییــد کــرد.

بایــد بیــان داشــت کــه فراهــم  شــدن »چینــش مناســب« برنامه هــا بــا توجــه بــه تمــام 

ــت  ــل اس ــۀ راه« کام ــک »نقش ــود ی ــد وج ــام«، نیازمن ــی پی ــن »مهندس ــب و همچنی جوان

ــه ایــن مهــم دســت  کــه در ایــن پژوهــش، ســعی شــد در قالــب اجمــاع صاحب نظــران، ب

ــار  ــب چه ــۀ راه، در قال ــن نقش ــیم ای ــر در ترس ــای مؤث ــش، مؤلفه ه ــن پژوه ــم. در ای یابی

مؤلفــۀ؛ تناســب، زمان بنــدی، مخاطــب، مدیریــت و سیاســت گذاری ارائــه شــدند. شــرایط 

مختلــف چینــش برنامه هــا به لحــاظ ســاختاری، موضوعــی، جذابیــت،  میــزان تنــش و 

ــر هــر کــدام  ــط حاکــم ب ــه، مــاه، ســال و قواعــد و ضواب آرامــش و... را در طــول روز،  هفت

ــه نظــر می رســد مشــخص  شــدن ایــن  از ایــن شــرایط، توســط صاحب نظــران ذکــر شــد. ب

مــوارد، زمینه ســاِز شــکل گیری صحیــح »مهندســی پیــام« یــا همــان ارائــۀ کارآمــد محتــوا، 

متناســب بــا اهــداف و رویکردهــای شــبکه خواهــد بــود. 

همان طــور کــه در مؤلفه  هــای حــوزۀ مخاطــب اشــاره شــد، عملیــات گزینــش، چینــش و 
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ــاز، میــل و مصلحــت  ــی، براســاس نی برنامه  ریــزی پخــش برنامه  هــا در شــبکه  های تلویزیون

مخاطبــان و همچنیــن توجــه بــه مزایــای نســبی و رقابتــی خــود و حریفــان، عنصــری 

تأثیرگــذار در میــزان توفیــق شــبکه و دیــده   شــدن و نیــز اثربخشــی برنامه  هــای تلویزیونــی 

خواهــد بــود. نکتــه حائــز اهمیــت دیگــر در ایــن پژوهــش، توجــه بــه حوزه هــای مختلــف 

دخیــل در چینــش کنداکتــور و اقتضائــات هــر کــدام از ایــن حوزه هاســت. بــه طــور مثــال، 

در مقولــۀ زمان بنــدی، منطــق حاکــم بــر اســتفاده و چینــش برنامه هــا در روزهــای عــادی بــا 

مناســبت های خــاص مذهبــی یــا ملــی و یــا در زمــان رخدادهــای مهــم غیرمترقبــه یکســان 

نخواهــد بــود. بنابرایــن، ضــرورت دارد در الگــوی مطلــوب، نســبت بــه مدیریــت کنداکتــور 

ــکل،  ــن ش ــا بدی ــد ت ــده باش ــای الزم ش ــی، پیش بینی ه ــف زمان ــرایط مختل ــا و ش در بازه ه

کنداکتــور بتوانــد »انعطاف پذیــری« الزم را متناســب بــا هــر کــدام از شــرایط مذکــور از خــود 

نشــان دهــد.

پیشنهاد های کاربردی:

ــاس  ــی براس ــی و محتوای ــوِر موضوع ــه و اســتفاده از کنداکت ــه، ارائ ــد تهی ــر می  رس ــه نظ ب

ــی  ــد تحول ــنتی، می  توان ــور س ــار کنداکت ــش، در کن ــن پژوه ــده در ای ــای احصاش مؤلفه  ه

ــه  ــی، ب ــور، از طرف ــوع کنداکت ــن ن ــه  وجــود آورد. ای ــه ب ــی پخــش برنام را در سیســتم فعل

ــدی پخــش و از طرفــی،  ــم و جدول  بن ــران و دســت اندرکاران تأمیــن و پخــش در تنظی مدی

ــد. ــایانی می  کن ــک ش ــان، کم ــه مخاطب ب

پیشنهاد های پژوهشی

ــان  	 ــزان مخاطب ــر می ــر تغیی ــی ب ــد داخل ــبکه  های جدی ــیس ش ــر تأس ــی تأثی بررس

موجــود؛ شــبکه  های 

کنداکتــور  	 بــر  داخلــی جدیــد  کنداکتــور شــبکه  های  تأثیــر چینــش  بررســی 

ســریال(؛ و  فیلــم  حــوزۀ  در  )به خصــوص  موجــود  شــبکه  های 

نظرســنجی  های مســتمر و متنــاوب درمــورد خــوِد کنداکتــور )عــاوه بــر نظرســنجی  	

ــا(؛ ــک برنامه  ه ــورد تک ت درم

ــا  	 ــیس ب ــبکه  های تازه تأس ــور ش ــت   کنداکت ــاط مطلوبی ــق نق ــم دقی ــه و تنظی تهی

توجــه بــه اهــداف و وظایــف و در نظــر گرفتــن شــرایط موجــود به صــورت کّمــی و 

ــۀ راه. ــوان نقش ــبکه  ها به عن ــش ش ــن و پخ ــتفاده از آن در تأمی ــی و اس کیف
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