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چکیده
برنامهريــزی جــدول پخــش یــا چینــش كنداكتــور ،یکــی از مؤلفههــای مهــم جذــب مخاط��ب اســت كــه ســیمای
جمه�وـری اســامی ایرــان برــای حض��ور موف��ق در عرص��ۀ رقاب�تـ رس��انهای ،بایــد بــه آن توجهــی ویــژه داشــته
باشــد .بــرای شناســایی و تبییــن اصــول و مؤلفههــای مؤثــر در طراحــی جــدول پخــش شــبکههای ســیما ،بــا
اســتفاده از روش دلفــی و بهرهگیــری از آرای  12تــن از صاحبنظــران کــه بهصــورت هدفمنــد انتخــاب شــدند ،در
س��ه ران�دـ و براس��اس قاع�دـۀ اش��باع نظ�رـی ،متغیرهــای مورداجمــاع صاحبنظــران ،شناســایی شــدند .توجــه بــه
جــدول پخــش رســانههای رقیــب و همســو ،الگــوی اختصاصــی و عمومــی تماشــا ،چینــش برنامههــا براســاس
مؤلفــۀ پرایــم تایــم ،اســتفاده از میخهــای جــدول پخــش ،مصلحــت و نیــاز مخاطبــان ،شخصیســازی چینــش
جــدول پخــش ،در نظــر گرفتــن اهــداف و مأموریتهــای شــبکه ،داشــتن ســناریو بــرای پخــش و چیدمــان جــدول
پخــش ،ایجــاد انحصــار و مرجعیــت در حــوزۀ موضوعــی و تخصصــی شــبکه ،حفــظ ضرباهنــگ و ریتــم برنامههــا،
لحــاظ کــردن فــات یادگیــری ،همجــواری و لحــاظ کــردن طیــف تنــش و آرامــش در برنامههــا ،برخــی از مهمتریــن
متغیرهــای مورداجمــاع کارشناســان بودنــد کــه در قالــب چهــار مقولــۀ زمانبنــدی ( 13گویــه) ،تناســب ( 17گویــه)،
مخاطــب ( 14گویــه) و سیاسـتگذاری و مدیریــت ( 14گویــه) تفکیــک شــدند .بــر ایــن اســاس ،متغیرهــای حــوزۀ
تناســب ،بیشــترین فراوانــی را در میــان مؤلفههــای مؤثــر در چینــش جــدول پخــش ،بــه خــود اختصــاص داد.
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مقدمه
مخاطــب فعــال در برخــورد خــود بــا تلویزیــون ،براســاس نیازهــا ،انتظــارات ،زمینههــای
جامعهشــناختی و روانشــناختی خــود از رســانهها اســتفاده و یــا بــه عبارتــی ،رســانه و
پیاــم را انتخ��اب میکن��د( .مســعودی ،قوهســتانی .)1400 ،بــا عنایــت بــه ایــن پیشفــرض،
تلویزیــون براســاس هــر مخاطــب و ســلیقهای ،نیازمنــد تولیــد محتواســت و موفقیــت هــر
برنامــه یــا شــبکۀ تلویزیونــی ،طبــق بازخــورد مخاطبــان ســنجیده میشــود.
درواقــع ،ابتــکار عمــل ،بهگونــهای روزافــزون ،از ســمت فرســتنده بــه ســمت گیرنــده
در حــال تغییــر اســت و اکنــون مخاطــب اســت کــه نــوع محتــوا ،زمــان و مــکان تماشــا
را تعییــن میکنــد .اینهــا بخشــی از ویژگیهــای دورهای اســت کــه از آن بهاصطــاح
بــا عنــوان «پســا تلویزیــون» یــاد میشــود کــه در آن ،رقابــت رســانهها در جلبتوجــه

مخاطبــان ،کامــاً محســوس اســت (اکبــرزاده جهرمــی.)55 :1396 ،

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

کامــاً تغییــر داده اســت.

 .1افزایش تعداد یا تکثر رسانههای موجود؛
 .2تنــوع زیــاد در خــود رســانهها (اینترنــت ،شــبکههای اجتماعــی ،بازیهــای برخــط،
موبایــل و …)
اگــر از منظــر سیاســتگذاری رســانهای بــه موضــوع بنگریــم ایــن تحــوالت گســترده ،بــه
گفتــۀ خجســته و همــکاران ( )1397امــکان سیاســتگذاری منســجم رســانهای در ســطح
ملــی را از میــان بــرده و سیاســتگذاران را بــا چالشهایــی خطیــر ،نظیــر :ریــزش و از دســت
دادن مخاطب��ان ،روب��هرو ک��رده استــ .انــواع گوناگــون شــبکههای رادیویــی و تلویزیونــی
و گســترش فضــای مجــازی در ایــن ســپهر رســانهای ،برنامهری��زان و تصمیمگیــران را وادار
میکنــد تــا بــرای گســترش و توســعۀ انــواع رســانهها ،در پــی الگــوی کارآمــد متناســب بــا
ایـ�ن ش��رایط باش�نـد .ســازمان صــدا و ســیما و بهطــور مشــخص ،شــبکههای تلویزیونــی
ســیما نیــز از ایــن قاعــده مســتثنا نیســتند .براســاس آخریــن بازنگریهــای برنامــۀ راهبــردی
سـ�ازمان صــدا و ســیمای جمه��وری اسـلامی ای�رـان ،تنـ�وع و تمای��ز (شــبکهها ،برنامههــا،
محتواهــا) ،بهعنــوان اولیــن راهبــرد کالن ســازمان تبییــن شــده اســت (معاونــت برنامهریــزی
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و نظــارت ســازمان صــدا و ســیمای جمهــوری اســامی ،1389 ،ص.)10
جــذب مخاطــب ايرانــی و حضــور موفــق در عرصــۀ رقابــت رســانهای جهــان براســاس
رويكردهــای ســنتی مديريــت و تئــوری كسـبوكار ،امكانپذيــر نيســت .در شــرايط پيچيــدۀ
رســانهای فعلــی ،برنامهريــزی راهبــردی ،يكــی از جامعتريــن رويكردهــای برنامهريــزی بــه
نظــر میرســد.
براســاس همیــن اصــل ،فراینــدی در هــر شــبکهای وجــود دارد کــه بــا توجــه بــه زمــان و
نیــاز مخاطــب ،برنامههایــی تولیــد میشــود تــا طیــف وســیعی از مخاطبــان را دربرگیــرد.
بعــد از تولیــد برنامــه در حوزههــای موضوعــی و ســنی مختلــف ،نوبــت بــه تقســیمبندی
برنامههــا براســاس زمــان میرســد .فراینــد تنظیــم جــدول پخــش برنامههــای هــر شــبکۀ
تلویزیونــی ،یکــی از عوامــل شــکلدهندۀ هویــت شــبکه محســوب میشــود .چینــش
برنامههــا بهشــکلی منظــم ،منطبــق بــا منطقــی خــاص بهلحــاظ محتوایــی ،موضوعــی،
جذابیــت و ، ..همچنیــن متناســب بــا نیــاز و ســلیقۀ مخاطــب در ســاعات مختلــف روز ،از
مهمتریــن وظایــف و مأموریتهــای بخــش تنظیــم جــدول پخــش در هــر شــبکۀ تلویزیونــی
محســوب میشــود .بــر ایــن اســاس ،تنظیــم درســت و مناســب جــدول پخــش یــا بــه
عبــارت دیگــر ،توزیــع مناســب ،موجــب میشــود برنامههــای تولیدشــده ،بــه بهتریــن
شــکل و باالتریــن امــکان ،بــه مخاطــب هــدف خــود برســند .در چنیــن چهارچوبــی،
برنامههــای مهــم و جــذاب ،کمتــر هــدر میرونــد و بــرای باالتریــن دسترســی مخاطــب
بــه آنهــا و بیشــترین میــزان اثرگــذاری ،تمهیــدات مختلفــی چیــده میشــود (افخمــی،
حســامپور.)115 :1399 ،
مســئلۀ برنامهريــزی جــدول پخــش یــا همــان كنداكتــور ،مســئلۀ مهمــی اســت كــه
ســازمان صــدا و ســیمای جمهــوری اســامی ایــران در ایــن فضــای رقابتــی و بــا توجــه
ویــژه بــه مأموریــت تعریفشــده ،بایــد بــه آن توجــه داشــته باشــد .چنانچــه جــدول
پخشنویســی را «عمليــات گزينــش و برنامهريــزی پخــش برنامههــا در يــك شــبكۀ
تلويزيونــی ،شــبكۀ اشــتراكی ،شــبكههای اينترنتــی و شــبكههای همــراه» میداننــد.
()Eastman & Ferguson, 2009, P. 2
ايــن امــر در هــر شــبكه ،بــا توجــه بــه اهــداف آن شــبکه و نیــز ســليقۀ مخاطبــان هــدف
صــورت میپذيــرد .اینکــه هــر شــبکه در اســناد باالدســتی خــود چگونــه تعریــف میشــود
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و باالتــر از آن ،اینکــه هــر رســانه براســاس چــه دیــدگاه و نظریــۀ هنجــاری و کارکــردی شــکل
میگیــرد ،مســئلهای مهــم اســت کــه بــه همــۀ جنبههــای آن رســانه ،از جملــه جــدول
پخــش آن ،جهــت و هویــت میدهــد.
الگــوی توســعه یــا «جــدول رســانه» از آن جهــت مهــم و کاراســت کــه میتوانــد
مختصــات هــر شــبکۀ جدیــد را در ارتبــاط بــا دیگــر انــواع رســانهها -اعــم از داخلــی یــا
ماهــواره ای -تبییــن کنــد .در جــدول رســانه ،منطــق ایجــاد و تأســیس هــر شــبکۀ جدیــد،
در رابطــه بــا ســه محــور زیــر روشــن میشــود:
.1وضعیت سپهر رسانه از جهت شدت و نوع رقابت؛
 .2نیازهای فردی و اجتماعی مخاطب هدف؛
 .3اهداف ،مأموریت و راهبردهای سازمان (خجسته.)23 :1394 ،
درواقــع ،هــر شــبکۀ تلویزیونــی ،بهعنــوان یــک ســازمان رســانهای ،بــرای ادامــۀ حیــات
خــود نیــاز بــه یــک ســاختار دارد.
بــر ایــن اســاس اســت کــه فراینــد جدو لپخشنویســی در ایــن دوره ،از پــر کــردن
باکسهــای زمانــی و یــا فرمهــای ازپیشتعیینشــده فراتــر مــیرود و بهمثابــه آخریــن
حلقــۀ پیــام ،نیازمنــد نقشــۀ راهبــردی و یــا اســتراتژی اســت تــا بــه فراخــور شــرایط و
موقعیتهــا ،آرایــش برنامــهای خــود را متناســب بــا آن ،اصــاح یــا تغییــر دهــد و از ایــن
رهگــذر ،انتقــال پیــام مطلــوب را بــه مخاطــب هــدف بــا بیشــترین بــرد ضمانــت کنــد.
وظیفــۀ استراتژیســت ،تحلیــل شــرایط محیطــی ،نظیــر :وضعیــت شــبکههای رقیــب،
شــبکههای ماهــوارهای ،رســانههای نوظهــور از جملــه اینترنــت ،شــبکههای تعاملــی و
مجــازی و شــرایط داخلــی ،از جملــه بمبــاران و اشــباع اطالعاتــی مخاطــب ،محدودیتهــای
زمانــی و مکانــی ،ســطح ســلیقه و نیازهــای مخاطــب اســت تــا براســاس آن ،اســتراتژی
دقیــق و کارآمــدی را اتخــاذ کنــد و هدایــت مؤثــر برنامههــا را در تقابــل رســانهای بــر عهــده
بگیــرد.
در ایــن راســتا ،ایــن مقالــه ســعی دارد بــه ایــن پرســش پاســخ دهــد کــه؛ اصــول و
شــیوههای مؤثــر در طراحــی جــدول پخــش شــبکههای ســیمای صــدا و ســیمای جمهــوری
اســامی ایــران کدامانــد؟
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پیشینۀ پژوهش
در حــوزۀ پژوهشهــای داخلــی ،پژوهشــی توســط مجتبــی توکلــی و محمــود اربابــی
( )1393بــا عنــوان «ارزیابــی کنداکتــور پخــش شــبکههای یــک ،دو ،ســه و چهــار ســیمای
جمهــوری اســامی ایــران» انجــام شــده اســت کــه در آن ،بــه ارزیابــی و آسیبشناســی
کنداکتــور ســیمای جمهــوری اســامی ایــران پرداختهانــد .مســئلۀ اصلــی ايــن تحقيــق،
شــناخت ،ارزیابــی و آسیبشناســی جــدول پخــش ســیمای جمهــوری اســامی ذکــر شــده
و درواقــع ،بهدنبــال پاســخ بــه ایــن ســؤال اصلــی بــوده اســت کــه؛ جــداول پخــش
(کنداکتــور) موجــود شــبکههای یــک ،دو ،ســه و چهــار ســيمای جمهــوری اســامی ايــران
تــا چــه انــدازه بــا معیارهــای طراحــی کنداکتــور مطلــوب انطبــاق دارد؟ لــذا بــه کمــک
روش تحلیــل محتــوا و مصاحبــه ،بهدنبــال توصیــف و تبییــن وضعیــت مطلــوب کنداکتــور
شــبکههای مذکــور بودهانــد .پژوهشــی دیگــر بــا عنــوان «ارزیابــی جــدول پخــش ســیمای
اصفهــان» ( ،)۱۳۹۱توســط مرکــز نظــارت و ارزیابــی ســازمان صــدا و ســیما صــورت گرفتــه
و در آن ،کنداکتــور پخــش ســیمای اصفهــان در بــازۀ زمانــی دو هفتــهای (هفتــۀ اول و
آخــر مهــر مــاه  )۱۳۹۰براســاس سیاســتهای ابالغــی ســازمان ،بــه مراکــز و حــوزه هــای
تولیــدی ،تحلیــل و تفســیر شــده اســت .در ایــن تحقیــق ،شــاخصهایی بــرای ارزیابــی
جــدول پخــش بــه ایــن ترتیــب معرفــی شــدند-1 :تناســب موضوعــات-۲ ،تنــوع موضوعات،
-۳تناســب قالبهــا-4 ،تنــوع قالبهــا-۵ ،نحــوۀ نــگاه بــه مخاطــب در جــدول پخــش،
-6چگونگــی پخــش براســاس نــوع تأمیــن برنامــه .در ایــن مقالــه ،ســعی شــده اســت در
بخــش مقولهبنــدی یافتههــا ،از یافتــه هــای ایــن پژوهــش بهــره گرفتــه شــود.
حامــد میرخانــی ( )1392در کتابــی بــا عنــوان «کتابچــۀ طالیــی کنداکتــور شــبکۀ عصــر»،
شــرایط مختلــف چینــش برنامههــا بهلحــاظ 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 ،زمینهســاز شــکلگیری «مهندســی
پیــام» یــا همــان ارائــۀ کارآمــد محتــوا متناســب بــا اهــداف و رویکردهــای شــبکۀ عصــر
اســت .نکتــۀ حائــز اهمیــت دیگــر دربــارۀ کتابچــۀ طالیــی کنداکتــور ،توجــه آن بــه شــرایط
مختلــف زمانــی و اقتضائــات هــر کــدام از ایــن شــرایط اســت .بــه عبــارت دیگــر ،منطــق
حاکــم بــر اســتفاده و چینــش برنامههــا در روزهــای عــادی یــا مناســبتهای خــاص مذهبــی
یــا ملــی و یــا زمــان رخدادهــای مهــم غیرمترقبــه ،یکســان نخواهــد بــود .ایــن کتابچــه
دوره 15
پیاپی 38
تابستان 1400

145

شناسایی و تبیین اصول و شیوههای طراحی جدول ...

نســبت بــه مدیریــت جــدول پخــش در بازههــا و شــرایط مختلــف زمانــی ،پیشبینیهــای
الزم را کــرده و جــدول پخــش را بــا «انعطــاف پذیــری» الزم متناســب بــا هــر کــدام از شــرایط
مذکــور از خــود نشــان داده اســت.
در حوزۀ پژوهشهــای خارجــی نیــز ،هیلــدی ون دن بــاک 1و گان ســارا انلــی )2014(2در
پژوهشــی بــا عنــوان «تلویزیــون دیجیتــال ،همگرایــی رســانه ،جــداول زمانبنــدی تلویزیــون،
برنامهریــزی تلویزیــون» ضمــن اشــاره بــه روندهــای امــروزی همگرایــی دیجیتــال بــا معنــای
فرهنگــی -اجتماعــی تلویزیــون ،بــه ظهــور روشهــای جدیــد تماشــای تلویزیــون در نتیجــۀ
رقابــت پلتفرمهــا بــا ابــزار  Video-on-Demanو  Time Shiftingپرداختهانــد و معتقدنــد
کــه اصــل مفهــوم زمانبنــدی و پیوســتگی ،بــا بــروز ایــن دگرگونیهــا در معــرض تهدیــد
اســت .گیلیــان دویــل )2010( 3در مقالـهای بــا عنــوان «از تلویزیــون بــه فضــای چندپلتفرمــی
کمتــر از بیشــتر یــا بیشــتر بــه قیمــت کمتــر؟» 4بــه جنبــه هــای اقتصــادی همگرایــی و
گســترش چندپلتفرمــی در بخــش رســانه پرداختــه و بــا تمرکــز بــر پخــش تلویزیــون در
بریتانیــا ،ســعی در تحلیــل همگرایــی رســانه بــه ســمت اســتراتژیهای چندپلتفرمــی دارد.
یافتههــای ایــن پژوهــش نشــان میدهــد کــه حرکــت بــه ســمت فضــای چندپلتفرمــی از
طــرف رســانههای ســنتی ،نیازمنــد ســرمایهگذاری در بخــش کارمنــدان و تجدیــد محتــوا
خواهــد بــود .ســرمایهگذاری در ایــن بخــش ،مخصوصــا در دورۀ رکــود اقتصــادی ،باعــث
شــده راههــای مربــوط بــه محتــوا ،گزیدهتــر و فکرشــدهتر باشــد کــه خــود ،بــر روی تنــوع
برنامههــا تأثیرگــذار بــوده اســت .بهصــورت کلــی ،پاییــن بــودن بازگشــت ســرمایه از
فعالیتهــای آنالیــن ،فوایــد اقتصــادی بالقــوهای کــه از ســمت فضــای چندپلتفرمــی انتظــار
م ـیرود را بــاال میبــرد .کارولیــن آندریــا ایلــه بــاک  ،5تریــن سیورتســن  6و اســپن یربــرگ
 )2013( 7در پژوهشــی بــا عنــوان « نــگاه داشــتن و حرکــت دادن آنهــا :جدو لنویســی
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[زمانبنــدی] تلویزیونــی در مرحلــۀ تکثیــر کانــال و پلتفــرم» 1بــه جــدول زمانــی پخــش
برنامههــای تلویزیونــی در مرحلــۀ تکثیــر میپــردازد ،دورهای کــه پــس از مراحــل انحصــار و
رقابــت میآیــد و بــا افزایــش شــدید محتــوا ،افزایــش کانا لهــای تلویزیونــی و پلتفرمهــای
جدیــد توصیــف میشــود .ایــن پژوهــش بــا تمرکــز ویــژه بــر تمایــز میــان تلویزیــون تجــاری
و تلویزیــون خدمــت عمومــی ،بــه تغییــرات در جــدول زمانــی پخــش پرداختــه و تحــوالت
و دگرگونیهــای جــدول زمانــی پخــش را مــورد بررســی قــرار داده اســت .ایــن بررســی،
ســوال کلیتــر صــورت میگیــرد کــه« :تلویزیــون در عصــر پســا شــبکه،
مرتبــط بــا ایــن
ِ
چگونــه در حــال رشــد کــردن و توســعه اســت؟» ایــن مقالــه ،بحــث میکنــد کــه برخــاف
ادعاهایــی کــه معتقدنــد تهیــۀ جــدول زمانــی پخــش بــه حرفــهای منســوخ بــدل شــده
اســت ،تحلیلهــا نشــان میدهنــد کــه تهیــۀ ایــن جــدول ،هنــوز هــم پیشــهای مهــم و
شــغلی محــوری در صنعــت تلویزیــون اســت ،هنــری کــه بهطــور فعاالنــه بــه زمانهــای
تغییــر ،واکنــش نشــان میدهــد ،ابزارهــای خــود را اصــاح میکنــد و ابزارهایــی جدیــد را
بــرای خــود فراهــم آورده و توســعه میدهــد.
جیلیــان دویــل )2014( 2همچنیــن در پژوهشــی بــا عنــوان «نــوآوری در اســتفاده از
زیرســاختهای دیجیتــال؛ اســتراتژیهای زمانبنــدی پخــش ت ـیوی و نگاهــی بــر سیاســت
عمومــی» 3برخــی از راههایــی کــه تأمینکننــدگان رســانه و بهصــورت خــاص ،شــبکههای
پخــش تــی وی ،نــوآوری کــرده و در پاســخ بــه تغییــرات تکنولــوژی اســتفاده میکننــد را
بررســی و بیــان کــرده اســت و بــا نــگاه بــه مثــال شــبکۀ  MTV UKبــه ایــن پرســش پاســخ
داده اســت کــه؛ آیــا سیاســت عمومــی بهصــورت کلــی از نــوآوری پشــتیبانی میکنــد یــا
نــه؟ او معتقــد اســت وقتــی هــر روز ارائــۀ محتــوا بیشــتر در زیرســاخت دیجیتــال انجــام
مســئولین زمانبنــدی برنامههــای تــیوی در روش اســتفاده از تکنیکهایشــان
میشــود،
ِ
بــرای جمــعآوری دادههــای مخاطبیــن و ایجــاد و اســتفاده از جریــان مخاطبیــن ،نــوآوری
میکننــد.
آنچــه از مــرور پیشــینۀ پژوهــش در حــوزۀ داخلــی برمیآیــد ،ایــن اســت کــه تاکنــون
پژوهشــی بــا رویکــرد شناســایی مؤلفههــای 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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براســاس آرای صاحبنظــران انجــام نشــده اســت و از ایــن حیــث ،پژوهــش انجامشــده
دارای نــوآوری اســت .درواقــع ،قریــب بــه اتفــاق پژوهشهایــی کــه انجــام شــده ،در حــوزۀ
ارزیابــی کنداکتــور و جــدول پخــش مورداســتفاده در شــبکههای تلویزیونــی اســت .در
حــوزۀ پژوهشهــای خارجــی هــم شــاهد ایــن هســتیم کــه پژوهشهــای انجامشــده،
متمرکــز بــر عصــر پســا تلویزیــون و اقتضائــات آن شــکل گرفتــه و تأثیــر عواملــی نظیــر:
فنــاوری هــای دیجیتــال و ظهــور پلتفرمهــای رســانهای جدیــد را بــر مقولــۀ چینــش جــدول
پخــش ،موردبررســی قــرار دادهانــد.
مبانی نظری پژوهش
رویکــرد اســتقرایی کــه نگاهــی اکتشــافی دارد ،رویکــرد پایــهای ایــن تحقیــق محســوب
میشــود و چهارچــوب نظــری همچــون تحقیقــات بــا رویکــرد قیاســی در آن وجــود نــدارد،
بلکــه از ادبیــات و بصیرتهــای مأخــوذ از نظریــات و گزارههــای موجــود ،بهمنزلــۀ دانــش
زمینـهای اســتفاده میشــود تــا در بســتر ایــن ادبیــات ،بــه گزارههــای تحقیــق ،نظــر شــود.
از ایــنرو ،بهجــای چهارچــوب نظــری در ایــن بخــش بــه جمعبنــدی و مــرور ادبیــات نظــری
در حــوزۀ اختصاصــی ایــن پژوهــش ،پرداختــه میشــود.
چیستی برنامهریزی جدول پخش
ایســتمن و فرگوســن برنامهریــزی جــدول پخــش را ترکیبــی از هنــر و مهــارت دانســته و آن

را چنیــن تعریــف میکننــد:
فرایندهــای شــامل  4مرحلــۀ :انتخــاب ،زمانبنــدی ،ترویــج و ارزیابــی برنامههــا در

یــک شــبکۀ تلویزیونــی ،ایســتگاه رادیویــی یــا رســانۀ اینترنتــی اســت» (Eastman , and
.)Ferguson , 2009
آنهــا برنامهریــزی پخــش و طراحــی جــدول پخــش را بــه غــذا خــوردن در یــک رســتوران
تشــبیه میکننــد :جــدول پخــش ،هماننــد منــوی غذاهــا اســت .شــبکه هــم ماننــد
رســتوران اســت و برنامههــا غذاهــای رســتوران هســتند .وقتــی مــردم درمــورد غــذا فکــر

ً
تقریبــا نامحــدود وجــود دارد ،حــال آن کــه
میکننــد ،بــه نظــر ،ترکیبــی از انتخابهــای
ً
تقریبــا محــدود و قابلشمارشــی
اگــر دقــت کنیــم ،خــود غذاهــا از گروههــای غذایــی

تشــکیل میشــوند کــه همــان هــرم غذایــی اســت :گوشــت ،حبوبــات ،ســبزیها ،لبنیــات و
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میوههــا .بهطــور مشــابه ،برنامههــای بــه نظــر متعــدد و نامحــدود هــم از ژانرهــای معیــن
و محــدودی نشــئت میگیرنــد کــه از آن جملــه میتــوان بــه :کمدیهــای موقعیــت ،درام،
اخبــار ،میزگــرد ،موســیقی ،واقعنماییهــا ،ورزشــی و فیلــم اشــاره کــرد.
در ادامــۀ ایــن تمثیــل ،ایــن نکتــه مطــرح میشــود کــه هماننــد انتخابهــای مختلــف
مــردم در یــک رســتوران براســاس کیفیــت ،کمیــت و یــا راحتــی و تســهیالت ،انتخابهــای
مــردم درمــورد برنامههــای تلویزیونــی هــم بــه همیــن شــکل اســت :اگــر غذایــی خــوب ولــی
بــدون معطلــی میخواهیــد ،بایــد بیشــتر خــرج کنیــد .اگــر طالــب غذایــی ارزان و ســریع
هســتید ،نبایــد توقــع کیفیتــی ممتــاز را داشــته باشــید .درمــورد شــبکههای تلویزیونــی
هــم همیــن گونــه اســت .اگــر برنامـهای بــا کیفیــت مطلوبتــان اســت ،شــاید بایــد وقــت
بیشــتری هزینــه کنیــد .اگرچــه در اکثــر مــوارد ،الگــوی شــبکهها ماننــد غــذای ســریع
رستورانهاســت :غــذای فــراوان ،بهــای کــم ،انتخابهــای نهچنــدان وســیع و کیفیــت
نهچنــدان رضایتبخــش.
نظریۀ هنجاری
بــرای درک شــرایط موجــود جــدول پخــش ،الزم اســت مــدل هنجــاری ســازمان صــدا و
ســیمای جمهــوری اســامی ایــران را از یــک ســو و فرایندهــای ایــدهآل تولیــد و پخــش
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 رســانهای،
موردنظــر اســت ،شــکل میدهــد .همانگونــه کــه دنیــس مــک کوایــل ( )۱۳۸۲بیــان
میکنــد ،موضــوع اینگونــه از نظــرات ایــن اســت کــه «رســانه بایــد یــا انتظــار مــیرود
کــه چگونــه باشــد؟» در توضیــح بیشــتر ،وی میگویــد عملکــرد رســانه در قبــال رعایــت یــا
تحقــق ارزشهــای اجتماعــی معینــی کــه خــاص آن جامعــه و ملــت اســت ،چگونــه بایــد
باشــد .اهمیــت اینگونــه از نظریــات در ایــن اســت کــه در شــکلگیری نهــاد رســانه ،نقــش
مهمــی ایفــا میکنــد و همچنیــن بــر انتظــارات مخاطبــان ،ســایر ســازمانهای اجتماعــی و
کنشگــران رســانه تأثیــر زیــادی میگــذارد (مــک کوایــل.)۱۳۸۲ ،
نظریــۀ هنجــاری بــه مــا میگویــد کــه براســاس ارزشهــا و موقعیتهــای ایدئولوژیکــی
در مــوارد معیــن ،ارتبــاط چگونــه بایــد شــکل بگیــرد و کارکــرد داشــته باشــد .نظریههــای
هنجــاری در زمینــۀ اطالعــات و ارتباطــات مثــاً در انگلیــس ،ســاحل عــاج و جمهــوری خلــق
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چیــن تفــاوت زیــادی بــا هــم دارنــد؛ بنابرایــن محیطهــای کاری برنامهریــزان ارتباطــات
نیــز در هــر یــک از ایــن کشــورها متفــاوت خواهــد بــود (وینــدال ،ســیگنایتزر و اولســون،
 ،۱۳۸۷ص .)۱۸
ســیبرت چهــار نظریــۀ هنجــاری رســانهها را از هشــت جنبــۀ :زمــان و مــکان پیدایــش،
اندیشــه و ایدئولــوژی حاکــم بــر نظریــه ،اهــداف و وظایــف رســانهها ،پیامدهنــدگان،
ابـ�زار و ش��یوههای کنت�رـل ،نبایدهــا ،مالکیــت و رواب�طـ ب��ا دول��ت ،برشـ�مرده اســت .الزم بــه
ذکــر اســت کــه ســیبرت ایــن چهــار نظریــه را در دو نظریــۀ اول خالصــه کــرده و نظریههــای
مســئولیت اجتماعــی و کمونیســتی را اشــکال جدیدتــر و پیشــرفتۀ نظریههــای لیبرالــی
و اســتبدادی میدانــد و بهمــرور اندیشــمندان دیگــر ایــن حــوزه ماننــد :مریــل ،هاتــن،
پیــکارد و آلتشــول هــم نظریههــای خــود را ارائــه کردهانــد.
مــک کوایــل ،اندیشــمند برجســتۀ ارتباطــات هــم بــا توجــه بــه تحــوالت در عرصــۀ
رســانهها ،دو نظریــۀ رســانههای توســعهبخش و مشــارکت دموکراتیــک را بــه نظریههــای
قبلــی اضافــه کــرد .در دهــۀ نــود میــادی و بــا شــکلگیری دیدگاههــای جدیدتــر ،مــک
کوایــل از مالکهــای دیگــری بــرای تقســیمبندی رســانهها ســخن گفــت و بــا ذکــر علــل
مختلــف ،تقســیمبندیهای موجــود نظریههــای هنجــاری تــا آن زمــان را مــردود دانســت.
نظریۀ هنجار رسانۀ مقبول مشروع
حســن خجســته نیــز در نظریــۀ هنجــار رســانۀ مقبــول مشــروع معتقــد اســت؛ براســاس
نــوع جهانبینــی ،آرمانهــا ،نگرشهــا و ارزشهــای حاکــم بــر هــر جامعــه ،نــوع هنجارهــا
و رفتارهــای افــراد آن تعییــن میشــود .بــر ایــن اســاس ،بــا نظریههــای هنجــاری متعــدد
و گاهــی متضــاد در جهــان معاصــر روب ـهرو هســتیم .نهــاد رســانۀ هــر جامعــهای متأثــر از
جهانبینیهــا ،آرمانهــا و ارزشهــای آن ،از نظریــۀ هنجــاری خــاص آن جامعــه از یــک
طــرف تبعیــت و از طــرف دیگــر ،آن را در جامعــه و در میــان مخاطبــان خــود ترویــج و
گســترش میدهــد.
يکــی از دغدغههــای اصلــی تمــام ســازمانهای رســانهای و دانشــگاهيان حــوزۀ
مطالعــات رســانه ،تدويــن نظریــۀ هنجــاری بــرای ترســيمِ نقشــۀ راهبــری رســانه در ســپهر
رســانهای اســت .تــا بــه امــروز ،ســيطرۀ ادبيــات تجـ ّ
ـددی و غربمحــور از ســويی و فقــدان
رقي��ب قابلاعتنــا از ســوی ديگــر ،موجــب میشــود کــه نظريــات هنجــاری
ادبي��ات
ِ
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ارائهشــده ،بــرای تمــام رســانههای جهــان ،تقريبـ ً
ـا واحــد بــوده و هــدف واحــدی را دنبــال
کننــد .چنيــن فراروايتــی ،تفاوتهــای آشــکار فرهنگــی ،عقیدتــی و اجتماعــی موجــود در
جوامــع گوناگــون را ناديــده میگرفــت؛ امــا امــروزه در پرتــو توجــه بــه تنــوع فرهنگــی
جوامــع و ارزش نهــادن بــه تفاوتهــا و روايتهــای محلــی ،کمابيــش ايــن فرصــت بــرای
جوامــع و رســانههای بومــی فراهــم شــده تــا نظريــۀ هنجــاری خــاص خــود را براســاس نــوع
جهانبینــی ،ارزشهــا ،نگرشهــا ،شــاخصههای فرهنگــی و اجتماعــی بومــی خــود ،تــدارک
دیــده و ارائــه کننــد.
ایــن هنجــار مشــتمل بــر هشــت جــزء و مؤلفــۀ عمــده و اساســی اســت کــه در یــک
طیــف پیوســته قــرار میگیرنــد :مصلحــت ،نیــاز ،میــل ،هــوس ،شــهوت ،مخاطــب بهمثابــه
دوســت ،مقبــول و مشــروع.
هنجــار ،قاعــدۀ عمومــی رفتــار اســت کــه بهنوعــی ،الگوهــای رفتــاری انســانها را
تنظیــم کــرده و یــا درســت و نادرســت بــودن آن را تعییــن میکنــد .هنجــار ّ
مدنظــر ايــن
پژوهــش ،قاعــدۀ عمومــی تعيينكننــدۀ رفتــار فاعــل و كنشگــر اجتماعــی اســت كــه
در رســانۀ ملــی ،یعنــی رادیــو و تلویزیــون جمهــوری اســامی ایــران فعالیــت میکنــد و
او را بــه انجــام عملــی برانگيختــه و يــا از ارتــكاب اعمــال ديگــری بــاز مــیدارد .البتــه در
ايــن تعريــف ،هنجارهــای قانونــی و مقــررات نيــز داخــل میشــود؛ ولــی هــدف عمــدۀ ايــن
پژوهــش ،رســيدن بــه چرايــی و چگونگــی عملكــرد و تأثيــرات نوعــی از انــواع هنجارهاســت
كــه بهاصطــاح در ادراك عوامــل برنامهســاز و مديــران رســانۀ ملــی ،نهادينــه و درونــي
میشــود و تعيينكننــدۀ نقشــۀ راه و جهــت حركــت او در سیاســتگذاری ،تصمیمســازی،
تصميمگيــري و برنامهســازی در انــواع متعــدد و متنــوع قالبهــا ،ســاختارها و محتواهــای
رادیویــی و تلویزیونــی اســت.
در ادبیــات ارتباطــات جمعــی و مدیریــت رســانه ،از نظریههــای هنجــاری ناظــر بــر
عملکــرد رســانهها ،بحــث و صحبــت میشــود کــه هــر کــدام از آنهــا بــا توجــه بــه نــوع
جهانبینــی ،ارزشهــا و آرمانهــای جوامــع خــاص ،اســتنباط ،احصــا و اســتخراج شــده
اغلــب رســانههای ارتبــاط جمعــی در دنیــای معاصــر بــه طــرق مختلــف از آن
اســت و
ِ
هنجارهــا پیــروی میکننــد .بــا توجــه بــه ماهیــت و تفــاوت اصولــی جهانبینــی ،آرمانهــا
و ارزشهــای دیــن مبیــن اســام و نظــام جمهــوری اســامی ایــران و جامعــۀ ایــران اســامی،
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هیچیــک از آن نظریههــای هنجــاری ،قابلاجــرا و پیادهســازی کامــل در رســانۀ ملــی
(رادیــو و تلویزیــون) جمهــوری اســامی ایــران ،نیســت .بــر ایــن اســاس ،در ایــن پژوهــش،
ســعی شــده اســت مفاهیــم ،مبانــی ،اصــول و بایدهــا و نبایدهــای متناســب بــا دیــن
مبیــن اســام ،جامعــۀ ایــران اســامی و نظــام جمهــوری اســامی ایــران بــرای رســانۀ ملــی،
بــا اســتفاده از تجــارب بهدس ـتآمده از دس ـتاندرکاران فعــال در رســانۀ ملــی ،اســتنباط،
تدویــن و ارائــه شــود.

مقبولمشروع»
شکل  .1مؤلفههای هنجار رسانهای «نظریۀ
ِ

در پایــان بخــش نظــری ایــن مقالــه ،اشــارهای کوتــاه بــه مقولــۀ مهندســی پیــام و
اهمیــت آن در مدیریــت رســانه خواهیــم داشــت .علیعســکری ( )1395هفــت مرحلـــۀ
زنجیرۀ ارزش مهندســـى پیـــام را شـــامل عناویـــن مطالعـــات اجتماعـى ،ارائـــۀ راهـکار بـراى
حــل مســـئله ،طراحـــى پیــام رســـانهاى ،تولیــد پیــام رســـانهاى ،توزیــع پیــام رســـانهاى،
اثرســـنجى و بازخــورد انتقـــال پیـــام ،دانســته و عنـــوان کــرده اســـت که مهندســـى پیـــام،
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از حوزههـــاى حیاتى و حاصـــل مدیریـــت رســـانه اســـت و میتـوان گفـــت در ایـن مرحلـه،
گویـــا مهندســـى پیام همـــان مدیریـــت رسـانه اســـت و مدیریت رســـانه ،همان مهندسـى
پیام .درواقع ،اگـــر مهندســـى پیام بهصـــورت هوشـــمندانه و ســـازنده عمـــل نکند ،رسـانه
بهجـــاى تجربــۀ یکســـرى فعالیتهـــاى مفیــد و فرهنگســـاز ،در فراینـــد تخریـــب شـــرایط
فرهنگـــى و اجتماعــى از بیـــن خواهــد رفــت .بــه نظــر میرســد ایــن گــزاره کــه؛ چینــش
کنداکتــور و جــدول زمانــی پخــش برنامههــا در رســانه ،یکــی از مراحــل هفتگانــۀ زنجیــرۀ
مهندســی پیــام ،یعنــی توزیــع پیــام رســانهای اســت ،ادعایــی گــزاف نبــوده باشــد و اهمیت
ایــن موضــوع را دوچنــدان میکنــد .منظــور از مهندســی پیــام ،توجــه همزمــان بــه نیازهــا،
ذهنیتهــا و روندهــای فکــری حاکــم بــر جامعــه از یــک ســو و اهــداف و رویکردهــای
فرهنگــی و سیاســی شــبکه از ســوی دیگــر در نحــوه و میــزان چینــش انــواع برنامههــای
موجــود در آرشــیو شــبکه اســت .بــه عبــارت دیگــر ،مهندســی پیــام بهدنبــال مدیریــت
محتــوا و پیامــی اســت کــه در معــرض دیــد و ذهــن مخاطــب قــرار میگیــرد کــه ایــن کار بــه
شــیوههای مختلــف ارتباطــی و هنــری صــورت میپذیــرد .مهندســی پیــام در هــر شــبکهای
از تدویــن ســناریو آغــاز شــده و بــه چینــش کنداکتــور ختــم میشــود.
روش پژوهش
در تحقیــق کیفــی ،محقــق ،بخــش تکمیلکننــده و ســازندۀ دادههــا و ابــزار اندازهگیــری
بــوده و طــرح تحقیــق در جریــان بررســی محیــط طبیعــی و بــدون کنتــرل متغیرهــای مزاحــم
تدویــن میشــود .محقــق ،دادههــای مربــوط بــه یــک موضــوع را جمــعآوری کــرده و
پــس از گروهبنــدی آنهــا بــه طبقــات مناســب یــا معن ـیدار بــه تبییــن دادههــا میپــردازد
(ســعدیپور.)38 :1395 ،
ایــن پژوهــش بــه کمــک روش دلفــی 1صــورت گرفــت ،در رانــد نخســت ،مصاحبــۀ عمیــق
و جم ـعآوری و دســتهبندی اطالعــات  12نفــر از کارشناســان ،خبــرگان و اســاتید ارتباطــات،
رســانه و مدیــران ارشــد تلویزیونــی صــورت گرفــت ،ایــن افــراد بـهروش 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.
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جدول  .1مشخصات مصاحبهشوندگان
ردیف

سوابق علمی و اجرایی مصاحبهشوندگان

1

مدیر کل تأمین و تولید فضای مجازی

2

مدیر تأمین برنامۀ شبکه سه (دانشجوی دکتری ارتباطات )

3

مدیر سابق شبکههای یک و دو (دکتری مدیریت رسانه)

4

مدیر سابق تأمین برنامۀ شبکۀ جهانی جام جم

5

مدیر سابق تأمین برنامۀ شبکههای پنج و نمایش

6

مدیر پخش و تأمین برنامۀ شبکۀ چهارشنبه

7

مدیر تأمین برنامه شبکۀ آموزش (دانشجوی دکتری مدیریت رسانه)

8

مدیرکل سابق سیمای استانها (دکتری علوم ارتباطات)

9

دانشیار علوم ارتباطات دانشگاه صدا و سیما

10

رئیس دانشگاه سوره (استادیار علوم ارتباطات اجتماعی)

11

رییس سابق دانشکدۀ ارتباطات تهران مرکز (دانشیار علوم ارتباطات اجتماعی)

12

رئیس دانشگاه صدا و سیما (استادیار دانشگاه هنر)

مصاحبه با کارشناسان و خبرگان براساس سؤاالت زیر انجام شد؛
1 .برای رسیدن به جدول پخش مطلوب ،چه مسیری باید طی شود؟
2 .جــدول پخــش مطلــوب هــر شــبکه (عمومــی ،تخصصــی و اختصاصــی) ،چــه
مشــخصات ،شــاکله و برنامههــای اصلــیای دارد؟
ش مؤثرند؟
 3 .چه عواملی در داخل و خارج شبکه بر نوشتن جدولپخ 
 4 .موانع طراحی و اجرای یک جدول پخش مطلوب در عمل چیست؟
اطالعــات جمعآوریشــده در ایــن مرحلــه ،از طریــق تداعــی معنــا تحلیــل شــدند .در
ایــن حالــت ،تحلیــل دادههــا بــا خوانــدن آنهــا بهصــورت مکــرر آغــاز شــد تــا درک کاملــی
دربــارۀ آنهــا بــه دســت آیــد .رمزگــذاری و درنتیجــه ،مقولهبنــدی مطالــب ،همزمــان بــا
مطالعــۀ متــن یــا مصاحبــه آغــاز شــد .بــا توجــه بــه موضــوع ،مرحلهبهمرحلــه بــه تعییــن
واحــد معنــا و فشــرده ســاختن آن تــا تعییــن کــد مربوطــه پرداختیــم و درصــورت داشــتن
زمینــهای مشــترک ،کدهــا را ادغــام کردیــم تــا مقولههــا تعییــن شــد ،ســپس مفهــوم
کلـیای کــه حاصــل جمعبنــدی ایــن مقولههــا بــود را بــه دســت آوردیــم .در ایــن پژوهــش
کــه شــامل ســه رانــد بــود ،گویههــای بهدســتآمده از رانــد نخســت ،در راندهــای دوم
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و ســوم در قالــب پرســشنامۀ طیــف لیکــرت بــه خبــرگان ارائــه شــد .گویههایــی را کــه
از مجمــوع نظــر خبــرگان ،حداقــل  50درصــد آرا را در رانــد دوم و  75درصــد آرا را در رانــد
ســوم کســب کردنــد ،مــورد اجمــاع فــرض کردیــم و در پایــان بــا جمعبنــدی مقوالتــی کــه
مــورد اجمــاع کارشناســان بودنــد ،متغیرهــای مؤثــر در طراحــی جــدول پخــش شــبکههای
تلویزیونــی ارائــه شــد.
در ایــن پژوهــش ،تــاش شــد بــا اســتفاده از منابــع مختلــف و در کنــار هــم قــرار دادن
یافتههــای بهدســتآمده از مصاحبههــا ،بــا اســتفاده از مثلثســازی ،اعتبــار پژوهــش
افزایــش یابــد .همچنیــن تــاش شــد بــا توضیحــات شــفاف و مفصــل و نیــز اســتفاده از
نظــرات کارشناســان مصاحبهشــونده دربــارۀ کیفیــت دادههــا و تفســیرها بــر اعتمادپذیــری
پژوهــش افــزوده شــود .بــرای افزایــش پایایــی نتایــج ایــن پژوهــش نیــز ،تــاش کردیــم
بــا ایجــاد فرایندهــای ســاختمند بــرای اجــرا و تفســیر مصاحبههــا و بهمنظــور کســب
اعتمادپذیــری حداکثــری نمونههــا و بــر مبنــای روش نمونهگیــری هدفمنــد ،تــا حــد
ممکــن بــه ســراغ افــرادی برویــم کــه بیشــترین قرابــت را بــا موضــوع پژوهــش داشــته،
مــا را در رســیدن بــه اهــداف پژوهــش نزدیکتــر کننــد و باعــث افزایــش میــزان پایایــی
پژوهــش شــوند.
یافتههای پژوهش
پس از انجام مصاحبههای راند اول و براســاس نظرات مطرحشــده توســط صاحبنظران،
 112گویــه را اســتخراج کردیــم کــه پــس از ســازماندهی پاس ـخها و حــذف مــوارد تکــراری
و مشــابه ،از میــان آن دســته از پاسـخهایی کــه از جنــس طراحــی الگــو بودنــد ،در نهایــت
 58گــزاره اســتخراج شــد ،پــس از مــرور چندبــاره و براســاس نظــرات کارشناســان و خبــرگان
مصاحبهشــونده و بــرای سادهســازی و ارائــۀ گویههــا در قالــب الگــوی اجرایــی ،گویههــا در
قالــب  4مقولــۀ زمانبنــدی ،مخاطــب ،تناســب و سیاس ـتگذاری و مدیریــت ،دســتهبندی
و طــی پرسشــنامهای در قالــب طیــف لیکــرت در رانــد دوم بــرای اعضــای پنــل ارسالشــده
و از آنهــا خواســته شــد دربــار ۀ ایــن گویههــا اظهارنظــر کننــد .در رانــد دوم ،فراوانــی هــر
یــک از پاس ـخها براســاس طیــف لیکــرت« ،کامــاً موافقــم»« ،موافقــم»« ،نظــری نــدارم»،

«مخالفــم» و «کامــاً مخالفــم» اســتحصال شــد .نهایتـ ً
ـا در پایــان رانــد ســوم ،بــا  4دســته
گویــه مواجــه بودیــم؛
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1 .متغیرهای مربوط به حوزۀ زمانبندی ( 13گویه)؛
2 .متغیرهای مربوط به حوزۀ مخاطب؛ ( 14گویه)؛
3 .متغیرهای مربوط به حوزۀ تناسب ( 17گویه)؛
4 .متغیرهای مربوط به حوزۀ سیاستگذاری و مدیریت ( 14گویه).
جدول  .2گویههای مورد اجماع کارشناسان در حوزۀ زمانبندی
گویه

ردیف
1

توجه به جدول پخش رسانههای رقیب و همسو

2

الگوی اختصاصی تماشا

3

لحاظ کردن روزهای خاص ،نظیر ایام پایان هفته

4

رعایت الگوی عمومی تماشا

5

چینش برنامهها براساس مؤلفۀ پرایم تایم

6

استفادۀ مناسب از پاگرد و حدّ فاصل در جداول پخش

7

داشتن جدول پخش شناور

8

ارتباط افقی و عمودی جدول پخشهای زمانی در بازۀ مربوطه

9

تناسب برنامهها با ساعت فیزیولوژیک بدن مخاطب

10

چینش برنامه براساس ریل و باکسهای تعیینشده

11

داشتن کمترین تغییرات در برنامهها

12

استفاده از میخهای جدول پخش

13

رعایت اصل کوتاه بودن و بهعبارتی ،ایجاز در برنامهها
جدول  .3گویههای مورد اجماع کارشناسان در حوزۀ مخاطب
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ردیف

گویه

1

توجه به سواد و تحصیالت مخاطبان

2

لحاظ کردن ترکیب سنی مخاطبان و گروههای هدف

3

توجه به مصلحت و نیاز مخاطبان

4

در نظر گرفتن ذائقۀ مخاطبان

5

چینش جدول پخش براساس انتظارات مخاطبان

6

جذب مخاطبان خاکستری
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ادامه جدول  .3گویههای مورد اجماع کارشناسان در حوزۀ مخاطب
ردیف

گویه

7

چینش جدول پخش متناسب با سبک زندگی مخاطب

8

چینش جدول پخش بهمنظور شرطی کردن مخاطب

9
10

ایجاد حس تعلقخاطر به شبکه از طریق مشارکت دادن
بینندگان در تنظیم جدول پخش
شخصیسازی چینش جدول پخش و پخش برنامهها برای
مخاطبان

11

لحاظ کردن تعداد تقریبی بینندگان

12

شناسایی منطقۀ زمانی و جغرافیایی بینندگان

13

توجه به بازخوردهای بینندگان در کانالهای ارتباطی شبکه

14

چینش برنامهها براساس مؤلفۀ جذابیت

جدول  .4گویههای مورد اجماع کارشناسان در حوزۀ مدیریت و سیاستگذاری
ردیف

گویه

1

در نظر گرفتن اهداف و مأموریتهای شبکه

2

لحاظ کردن مناسبتهای ملی و مذهبی

3

در نظر گرفتن موضوعات اقتضائی نظیر؛ فرزندآوری

4

داشتن سناریو برای پخش و چیدمان جدول پخش

5

     توجه به بقا ،رشد و سودآوری

6

لحاظ کردن سیاستهای مالی و تجاری

7

محیط خارجی

8

لحاظ کردن بخشنامهها و الزامات سازمانی

9

ایجاد انحصار و مرجعیت در حوزۀ موضوعی و تخصصی شبکه

10

توجه به اعتبار برنامهسازان و عوامل اجرایی برنامه در چیدمان
جدول پخش  

11

رعایت مدیریت نظام محتوا

12

عوامل اجتماعی ،فرهنگی

13

لزوم رعایت مطالبات مسئوالن سازمان رسانهای

14

استفاده از قالبهای فرهنگی ،سیاسی و اجتماعی
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جدول  .5گویههای مورد اجماع کارشناسان در حوزۀ تناسب
ردیف

گویه

1

رعایت همگرایی محتوایی برنامهها

2

رعایت تنوع موضوعی

3

رعایت نسبت برنامههای تولیدی و تأمینی نسبت به هم

4

حفظ ضرباهنگ و ریتم برنامهها

5
6
7
8
9

تناسب گونههای مستند برنامهسازی؛ پرتره /گزارشی /جستجوگر/
راوی محور /رئالیتی شو  /و...
نوع و میزان پوشش جغرافیایی برنامهها
ً
نهایتا حضور موازی با شبکههای رقیب در پرایم
حضور مطلق و یا
تایم
رعایت سطح و طبقهبندی برنامهها (الف ویژه ،الف ،ب ،ج ،د)
جهتگیری یکسان در جداول پخش ساالنه ،فصلی ،ماهانه،
دوهفتگی و روزانه

10

لحاظ کردن فالت رسانهای و فالت یادگیری

11

تناسب باکسهای بازرگانی با اجزای دیگر جدول پخش

12

تناسب بین برنامهها و میانبرنامهها

13

همجواری

14

لحاظ کردن طیف تنش و آرامش در برنامهها

15

رعایت تناسب جنسیتی در برنامه

16

رعایت همگرایی محتوایی برنامهها

17

رعایت تنوع موضوعی

در ایــن بخــش ســعی خواهیــم کــرد بــا توجــه بــه حجــم زیــاد مطالــب ،براســاس
صحبتهــای کارشناســان ،توضیحاتــی را درخصــوص برخــی از مقــوالت مؤثــر در ایــن حــوزه
ارائــه کنیــم.
رعایــت الگــوی تماشــا :یکــی از مهمتریــن مؤلفههــای موردتأکیــد صاحبنظــران،
مقولــۀ زمانبنــدی بــود .توضیــح ایــن مؤلفــه در پاســخ بــه ایــن ســؤال اســت کــه؛ مــردم
بیشــتر در چــه زمانهایــی تلویزیــون میبیننــد؟ وقتــی میگوییــم «مــردم» ،یعنــی کل
مخاطبــان محتملــی کــه امــکان تماشــای تلویزیــون را دارنــد .در ایــن پرســش ،بــرای مــا
مــردم شــیراز بــا گــرگان و مــردم گــرگان بــا ســایر شــهرها و روســتاهای دیگــر ایــران فرقــی
دوره 15
پیاپی 38
تابستان 1400

158

شناسایی و تبیین اصول و شیوههای طراحی جدول ...

نمیکننــد .بــه ایــن هــم کاری نداریــم کــه ایــن مــردم ،کارمنــد هســتند یــا مغــازهدار یــا
کارگــر .ایــن مــردم ممکــن اســت کــودک باشــند ،نوجــوان باشــند یــا پیــر؛ ســن آنها نیــز برای
مــا تفاوتــی نــدارد .همینطــور اســت قومیــت ،جنســیت ،عالیــق و ...وقتــی میپرســیم کــه
در هــر ســاعت از شــبانهروز چنــد درصــد از مــردم ایــران مخاطــب تلویزیــون هســتند ،بــه
ایــن میاندیشــیم کــه در هــر ســاعت ،چنــد نفــر از مــردم -کــه در اینجــا همگــی ارزش و
اهمیــت یکســانی بــرای مــا دارنــد -در حــال تماشــای تلویزیــون هســتند.
بــه تعــداد تکتــک افــراد جامعــه ،میتــوان عــادت تماشــاهای مختلفــی ترســیم کــرد
کــه هیــچ دو عادتــی ممکــن اســت یکســان نباشــد .آیــا رســانهای کــه میخواهــد بــرای
عمــوم مــردم ،برنامــه پخــش کنــد ،میتوانــد ســایق همــۀ مــردم را در نظــر بگیــرد و طــوری

برنامــه پخــش کنــد کــه همــه راضــی باشــند؟ قطعـ ً
ـا پاســخ منفــی اســت .امــا بــا وجــود
تفاوتهــا ،مطابــق بــا آنچــه در بخــش شــیوههای کشــف مخاطــب مفــروض وجــود دارد،
میتــوان میانگینــی از عادتهــای تماشــای عامــۀ مــردم را در نظــر گرفــت کــه ایــن میانگیــن،
در عیــن حــال کــه ممکــن اســت مطابــق بــا عــادت تماشــای هیچیــک از مخاطبــان نباشــد،
بــه الگــو و عــادت تماشــای اکثریــت مخاطبــان آن رســانه نزدیــک باشــد .بنابرایــن میتــوان
میانگینــی از عــادت تماشــای یــک محــدودۀ جغرافیایــی را کــه بــه عــادت تماشــای عامــۀ
مــردم آن ســرزمین نزدیــک اســت« ،الگــوی عمومــی تماشــا» نامیــد و برنامهریــزی پخــش
برنامههایــی بــا مخاطــب عمومــی را براســاس الگــوی عمومــی تماشــا انجــام داد.
 لحــاظ کــردن الگــوی اختصاصــی تماشــا :ایــن مؤلفــه ،از دیگــر مؤلفههــای مــورد
اجمــاع کارشناســان در حــوزۀ زمانبنــدی بــود.
اجــازه دهیــد کامــاً مصداقــی ایــن مؤلفــه را تبییــن کنیــم .معمــوالً مادرهــا فداکارتریــن
فــرد در خانوادههــا هســتند .آنهــا بــا اینکــه مدیریــت داخلــی خانــه را بــر عهــده دارنــد،
همیشــه در مقابــل خواســتههای فرزنــدان و گاهــی در مقابــل خواســتههای همســر از
خواســتههای خــود میگذرنــد .یکــی از نمودهــای ایــن رفتــار و گذشــت ،در اختیــار گرفتــن
دســتگاه کنتــرل از راه دور تلویزیــون توســط فرزنــدان اســت ،در زمانهایــی کــه در خانــه

هســتند .فرزنــدان وقتــی از مدرســه یــا دانشــگاه برمیگردنــد ،معمــوالً حــق انتخابــی بــرای
مــادران ،قائــل نیســتند و مادرهــا بــرای تماشــای تلویزیــون بایــد تــن بــه خواســتۀ فرزنــدان
خــود بدهنــد .حــاال اگــر در بحبوحــۀ مذاکــرات هســتهای باشــد ،دســتگاه کنتــرل از راه دور
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تلویزیــون از دســت فرزنــدان هــم خــارج شــده و شــبکهها از ایــن اخبــار بــه آن یکــی اخبــار

عــوض میشــود .بنابرایــن مادرهــای خانـهدار ،معمــوالً تــا زمانــی کــه همســر و فرزنــدان در
خانــه هســتند ،اختیــاری بــرای انتخــاب و تماشــای برنامــۀ دلخــواه خــود ندارنــد.
آنهــا ،صبحهــا کــه فرزندانشــان را راهــی مدرســه و دانشــگاه کردنــد و همسرشــان
خانــه را بــه مقصــد محــل کار تــرک کــرد ،فرصــت میکننــد الب ـهالی تهیــۀ ناهــار و نظافــت
و مرتــب کــردن منــزل ،برنامههایــی را کــه عالقــه دارنــد ،تماشــا کننــد .بنابرایــن میتــوان
گفــت بیــن ســاعت  9تــا  12قبــل از ظهــر ،یکــی از بهتریــن زمانهایــی اســت کــه زنــان
خانـهدار ایــن امــکان را دارنــد کــه برنامههــای دلخــواه خــود را تماشــا کننــد و ایــن فاصلــۀ
زمانــی ،زمــان برتــر اختصاصــی زنــان خان ـهدار اســت.
بنابرایــن هــر کــدام از گروههــای خــاص از مخاطبــان تلویزیــون ممکــن اســت عــاوهبــر
پیــروی از الگــوی عمومــی تماشــا ،بهصــورت اختصاصــی نیــز یــک الگــوی تماشــا داشــته
باشــند کــه الزم اســت براســاس تجربــۀ برنامهریــزان پخــش مج ـ ّرب و تحقیقهــای علمــی،
الگوهــای اختصاصــی تماشــا نیــز اســتخراج شــده و بــرای الگــوی اختصاصــی هــر کــدام
از گروههــای مهــم و تأثیرگــذار مخاطبــان تلویزیــون ،عــاوه بــر الگــوی عمومــی تماشــا،
برنامهریــزی شــود.
«پرایمتایــم» 1یکــی دیگــر از مؤلفههــای اصلــی مــورد اجمــاع کارشناســان در حــوزۀ
زمانبنــدی بــود.
«زمــان برتــر» ،بــازۀ زمانــیای از روز اســت کــه تلویزیــون بهصــورت کلــی (و نــه یــک
شــبکۀ خــاص) ،باالتریــن مخاطــب را دارد .بــه عبــارت دیگــر ،تلویزیــون (فــارغ از اینکــه
کــدام شــبکۀ تلویزیونــی اســت) باالتریــن مخاطــب را دارد .شــایانتوجه اســت بســیاری
از شــبکهها بیشــترین درآمــد خــود را در ایــن بــازۀ زمانــی و بــا پخــش تبلیغــات تجــاری
میــان برنامههــای پُرمخاطــب (ماننــد فیلمهــای دراماتیــک) کســب میکننــد .پژوهشهــا
ِ
نشــان داده اغلــب مــردم ،گرایــش بــه تماشــای تلویزیــون در زمــان پرایمتایــم را دارنــد کــه
ایــن مطلــب ،بیشــتر بهدلیــل متقــارن بــودن پایــان ســاعات کاری بــا آغــاز زمــان پرایمتایــم
اســت .بســیاری از مخاطبــان ،در هنــگام صــرف شــام یــا بعــد از آن ،بــه تماشــای تلویزیــون
ً
تقریبــا دو
مینشــینند .همچنیــن برخــی از پژوهشهــا نشــان میدهنــد کــه مــردم،
1 Prime time
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ســاعت از کل زمــان پرایمتایــم (کــه بســته بــه کشــورها و فرهنگهــای مختلــف در حــدود
 3تــا  4ســاعت اســت) را بــه تماشــای تلویزیــون میپردازنــد.
نکتــۀ مهمــی کــه دربــارۀ زمــان پرایمتایــم بایــد مطــرح کــرد ،ایــن اســت کــه پرایمتایــم،
وابســته بــه عوامــل و شــرایط مختلفــی نظیــر :ســاعات کاری در یــک کشــور و ســایر عوامــل
فرهنگــی و اجتماعــی اســت و همیــن امــر ،موجــب شــده کــه پرایمتایــم از کشــوری بــه
کشـ�ور دیگـ�ر متفـ�اوت باشـ�د.
 یکــی دیگــر از مقولههایــی کــه مــورد تأکیــد و اجمــاع کارشناســان قــرار گرفــت،
توجــه بــه کنداکتــور رســانههای رقیــب و همســو بــود.
بهزعــم اکثــر کارشناســان ،رقابــت میــان رســانهها اتفاقــی متــداول اســت .رســانهها
همیشــه ســعی میکننــد بــا حفــظ مخاطبــان خــود ،از مخاطبــان رســانههای رقیــب بکاهنــد
و بــر بیننــدگان خــود اضافــه کننــد .ایــن رقابــت در میــان شــبکههای تجــاری بــرای جــذب
آگهــی و درآمــد بیشــتر صــورت میگیــرد .امــا در رســانههایی کــه وابســته بــه دولتهــا
و حکومتهــا هســتند ،درراســتای پیشــبرد سیاســتها و ایدئولوژیهــای دولتــی و
حکومتــی ،تــاش میکننــد مخاطــب بیشــتری را بــه خــود جــذب کننــد .در ایــن میــان،
ســازمان صــدا و ســیما بــه هــر دو علــت نیــاز دارد کــه بــا رســانههای رقیــب خــود بــه
رقابــت بپــردازد .صاحبنظــران معتقدنــد صــدا و ســیما بهعنــوان رســانۀ رســمی حکومــت
و تنهــا رادیــو و تلویزیــون قانونــی در کشــور ،میکوشــد بــا جــذب مخاطــب ،از گرایــش
بیننــدگان بــه شــبکههای ماهــوارهای و معانــد جلوگیــری کنــد و از ســوی دیگــر ،بخشــی از
درآمــد آن ،وابســته بــه پیامهــای بازرگانــی اســت و نیــاز دارد بــرای جــذب بیشــتر آگهــی
بازرگانــی ،مخاطــب بیشــتری داشــته باشــد.
جــدول پخــش ،یکــی از ابزارهــای حفــظ و جــذب مخاطــب اســت .بســیاری از
راهبردهــای تنظیــم جــدول پخــش بــا هــدف موفقیــت در رقابــت رســانهای طراحــی
شــده اســت .بنابرایــن بــرای برنامهریــز پخــش در شــبکههای صــدا و ســیما الزم اســت
کــه بــرای برنامهریــزی و طراحــی جــدول پخــش شــبکۀ خــود ،جــدول پخــش شــبکههای
رقیــب ماهــوارهای پربیننــده را نیــز در نظــر بگیــرد و بــا توجــه بــه جــدول پخــش آنهــا و بــا
بهکارگیــری راهبردهــای تنظیــم جــدول پخــش ،برنامهریــزی کنــد.
 لحــاظ کــردن روزهــای خــاص در تقویــم :برنامهریــزی بــرای پخــش براســاس تقویــم
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در ایــران کار بســیار پیچیــدهای اســت .در بیشــتر کشــورهای دنیــا ،تنهــا یــک تقویــم مبنــای
برنامهریزیهــای ســاالنه اســت؛ امــا در ایــران دو تقویــم وجــود دارد کــه هــر دو نیــز بــر روند
فعالیــت رســمی ،اثرگــذار هســتند .اولــی ،تقویــم شمســی ایرانــی و مبنــای فعالیتهــای
رســمی و اداری اســت و گرامیداشــت مناســبتهای ملــی باســتانی و رخدادهــای معاصــر

معمــوالً بــر مبنــای ایــن تقویــم صــورت میگیــرد .تقویــم دوم ،قمــری اســت و اعمــال
عبــادی و گرامیداشــت مناســبتهای دینــی و مذهبــی از ایــن تقویــم پیــروی میکنــد.
بنابرایــن تعــدادی از مناســبتهای 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
جایــگاه مناســبتهای تقویمــی در حــال تغییــر اســت .دو دایــره را در نظــر بگیریــد کــه
یکــی بــه  365قســمت مســاوی و دیگــری بــه  355قســمت مســاوی تقســیم شــدهاند و
هممحــور و بــا ســرعتهای متفــاوت در چرخــش هســتند .در نتیجــه ،ایــن دو دایــره بــر
روی هــم میلغزنــد و موقعیــت اجــزای ایــن دو دایــره نســبت بــه هــم متفــاوت میشــود.
وضعیــت روزهــای تقویــم شمســی و قمــری نســبت بــه هــم ،شــبیه بــه ایــن دو دایــره
اســت.
ش موضوعــی ســاالنه بایــد براســاس تقویــم
بخشــی از برنامهریــزی بــرای جــدول پخ ـ 
شمســی و بخشــی دیگــر بایــد براســاس تقویــم قمــری صــورت بگیــرد.
یکــی دیگــر از مؤلفههــای موردتأکیــد کارشناســان ،اســتفاده از میخهــای کنداکتــور
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 بهواســطۀ میخهایــی کــه آن را روی میــز ثابــت کــرده ،تغییــر آن آســان نیســت.
جــدول پخــش بــا همــۀ تغییرهــای اقتضایــی و مناســبتی ،نیــاز بــه نگهدارندههایــی
دارد کــه آن را باثبــات نگــه دارد .ایــن نگهدارندههــا مانــع میشــوند تــا جــدول پخــش
بــا روب ـهرو شــدن بــا هــر مناســبت یــا حادث ـهای ،بهکلــی دگرگــون شــود .همچنیــن تغییــر
مدیریتهــا و برنامهریزیهــای پخــش نیــز بــا وجــود ایــن میخهــا و نگهدارندههــا،
امــکان دگرگونــی ناگهانــی و اساســی جــدول پخــش را منتفــی کــرده و موجــب میشــوند
جــدول پخــش از نوعــی نظــم طوالنیمــدت برخــوردار باشــد کــه مخاطــب را بــه خــود عادت
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دهــد .میخهــای جــدول پخــش ،بــه برنامهریــزی پخــش ،ثبــات ســاختاری میدهنــد و در
مخاطــب ،عــادت تماشــا ایجــاد میکننــد.
نگهدارندههــا در ایــران بــه دو صــورت «ثابــت» و «شــناور» هســتند .نگهدارندههــای

ثابــت ،برنامههایــی هســتند کــه جــای مشــخصی در جــدول پخــش دارنــد و حتمـ ً
ـا بایــد در
همــان ســاعت ثابتشــده پخــش شــوند .برخــاف نگهدارندههــای ثابــت ،نگهدارندههــای
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.
از جملــه نگهدارندههــای ثابــت ،بخشهــای خبــری هســتند .خبرهــا در جــدول

ً
دقیقــا رأس ســاعت مشــخص بایــد پخــش شــوند و
پخــش ،جــای مشــخصی دارنــد و
امــکان تغییــر ســاعت پخــش آن بهراحتــی وجــود نــدارد .شــروع برنامههــای صبحگاهــی
در ســاعت  6صبــح بــا ســرود ملــی جمهــوری اســامی ایــران و پخــش صلــوات خاصــۀ
امــام رضــا علیهالســام رأس ســاعت  8صبــح و  8شــب در تعــدادی از شــبکهها ،از دیگــر
نگهدارندههــای ثابــت جــدول پخــش هســتند.
مهمتریــن و مؤثرتریــن نگهدارنــدۀ شــناور در جــدول پخــش صــدا و ســیما ،اذانهــای
س ـهگانۀ صبــح ،ظهــر و مغــرب هســتند کــه هــر روز بایــد در ســاعت مشــخص همــان روز
پخــش شــوند ،اگرچــه زمــان پخــش آنهــا متغیــر اســت.
 توجــه بــه مصلحــت و نیــاز مخاطبــان :براســاس «نظریــۀ هنجــار رســانۀ مقبــول
مشــروع»؛ مصلحــت در باالتریــن مرحلــۀ الگــوی هنجــاری قــرار گرفتــه و پــس از آن ،نيازهــا
قــرار میگيرنــد .همانطــور کــه بیــان شــد ،در ايــن الگــوی هنجــاری ،مصلحــت ،بیشــتر
امــری بيــرون از فــرد و خارجــی اســت .مصلحــت فــرد یــا جامعــه در فراينــدی شــکل میگيــرد
کــه بيشــتر ،اجتماعــی و کمتــر فــردی اســت .يعنــی محيــط پيرامونــی در شــکلگيری آن
بســيار مؤثــر اســت .البتــه گاهــی مصلحــت را نیــز خــود فــرد تعییــن میکنــد .مصلحــت
موجــب جلوگیــری از رفــع کامــل یــک یــا چنــد نیــاز ضــروری فــرد و یــا جامعــه بــرای پاســخ
بــه امــر مهــم اولویــتداری میشــود ،امــا درمــورد نیــاز بایــد گفــت ،آنچــه برخاســته از
ضرورتهــای زيســتی اســت ،در شــکل نيــاز ،تجلــی میيابــد و انســان بايــد بــه آن پاســخ
دهــد ،در غيــر ايــن صــورت ،زندگــی طبيعــی او در خطــر قــرار میگيــرد .لــذا نیــاز رســانهای
شــخص یــا جامعــه نیــز در همیــن معنــا بایــد جس ـتوجو شــود.
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 چینــش کنداکتــور براســاس انتظــارات مخاطبــان :ضرورتهایــی نظیر :پاســخگویی
بــه انتظــارات مخاطبــان نســبت بــه مســائل اجتماعــی و سیاســی زمانــه ،آگاهســازی
مخاطــب از شــرایط پیرامونــش و ارائــۀ دیــدگاه و اســتدالل درمــورد مســائل بــه مخاطبیــن،
از عمدهتریــن کارکردهــای مســتند بــه شــمار مــیرود .مخاطــب فعــال در برخــورد خــود بــا
تلویزیــون ،براســاس نیازهــا ،انتظــارات ،زمینههــای جامعهشــناختی و روانشــناختی خــود،
از رســانهها اســتفاده میکنــد و یــا بــه عبارتــی ،رســانه و پیــام را انتخــاب میکنــد .بــا
توجــه بــه ایــن معیارهــا ،تلویزیــون براســاس هــر مخاطــب و ســلیقهای ،نیازمنــد تولیــد
محتواســت و هــر برنامــه ،طبــق بازخــورد مخاطبــان ســنجیده میشــود.
 شناسـ�ایی منطقـ�ۀ زمانـ�ی و جغرافیایـ�ی بیننـ�دگان :پوشــش رســانهای کــه شــبکه
بــرای مخاطبــان خــود دارد ،مشــخص میکنــد کــه برنامهریــزی بایــد چگونــه صــورت
پذیرد.اینکــه مخاطبــان مــا داخلــی باشــند و یــا خارجــی نیــز ،نشــان میدهــد آنهــا نــوع
نیــاز و فرهنــگ متفاوتــی را بــرای پذیــرش پیامهــای مــا دارنــد .حتــی زمــان چینــش در
جــدول پخــش نیــز متناســب بــا ســاعت آن مخاطبــان میبایســت تنظیــم شــود .اینکــه
چــه کســی مخاطــب ماســت ،همیشــه یکــی از اصلیتریــن ســؤاالت در حــوزۀ هــر رســانهای
اســت و جــدول پخــش ،بهعنــوان رابــط مخاطــب و رســانه ،تأثیــر زیــادی در نحــوۀ ایــن
ارتبــاط ،بــازی میکنــد .ایــن شــاخصهها شــامل :ســن ،جنســیت ،نــژاد ،زبــان ،شــغل،
میــزان تحصیــات ،میــزان درآمــد ،محــل ســکونت و عواملــی از ایــن نــوع هســتند.
آیــا برنامــهای کــه بــرای مخاطــب خاصــی بهلحــاظ جنــس ،طبقــۀ اجتماعــی و ...پخــش
میشــود ،میــزان کافــی از بیننــدۀ هــدف خــود را خواهــد داشــت؟ تحــت چــه شــرایطی ایــن
اتفــاق خواهــد افتــاد؟ یافتههــای ایــن پژوهــش درراســتای نظریــات دنیــس مککوایــل
در کتــاب مخاطبشناســی اســت .درواقــع ،اســتفاده از رســانهها ،پیونــدی عمیــق بــا
ســایر مشــخصههای اجتماعــی -جمعیتشــناختی ،بهویــژه بــا ســن ،درآمــد ،جنســیت،
شــغل و ترکیبهــای متفــاوت ایــن عوامــل دارد.
 همجــواری :یکــی از مفاهیــم مهــم کنداکتــور« ،همجــواری» برنامههــا در کنــار
یکدیگــر اســت .بــه طــور مثــال ،الزم اســت تنــوع ســاختاری و موضوعــی در یــک واحــد
روزانــۀ پخــش رعایــت شــود .پخــش چنــد مســتند بهصــورت متوالــی ،ممکــن اســت بــرای
مخاطــب ،آزاردهنــد ه باشــد .همچنیــن اگــر مضامیــن تلــخ و تن ـشزا بهصــورت متوالــی در
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واحــد روزانــۀ پخــش گنجانــده شــوند ،بهلحــاظ جــذب مخاطــب یــا میــزان اثرگــذاری پیــام،
اشــکال بــه وجــود خواهــد آورد .بهجــز ایــن مــوارد ،ممکــن اســت کنــار هــم قــرار گرفتــن
دو برنامــه کــه بهلحــاظ موضــوع و ســاختار نیــز ارتباطــی بــا هــم ندارنــد ،حساســیتهایی
داشــته باشــد کــه بخــش کنداکتــور بایــد ضمــن تشــخیص ایــن حساســیتها ،نســبت بــه
اصــاح جــدول پخــش اقــدام کنــد.
 مفهــوم «ضرباهنــگ» نیــز از عوامــل مهــم در تنظیــم جــدول پخــش اســت .بدیــن
معنــا کــه ً
اوال مدتزمــان برنامههایــی کــه در یــک واحــد روزانــۀ پخــش قــرار میگیرنــد،
اهمیــت دارد و دوم اینکــه توالــی ســاختارها و موضوعــات نیــز میتوانــد ضرباهنگــی خــاص
بــه وجــود آورد کــه بــرای مخاطــب قابـلدرک اســت .البتــه بخشــی قابلتوجــه از ضرباهنــگ
پخــش شــبکه ،مربــوط بــه مدتزمــان اســتاندارد تعریفشــده بــرای برنامههــای مختلــف
اســت کــه نحــوۀ تنظیــم کنداکتــور ،تأثیــر خاصــی بــر آن نــدارد .تأثیــر دیگــر چینــش
کنداکتــور بــر ضرباهنــگ شــبکه ،مربــوط بــه شــیوۀ چینــش ســاختارهای مختلــف برنامـهای
در واحــد روزانــۀ پخــش اســت.
 مفهــوم «تناســب» نیــز بهنوعــی ،جامــع ِبســیاری از مفاهیمــی اســت کــه تاکنــون
برشــمرده شــده اســت .تناســب در مفهــوم کلــی ،بهمعنــای مناســببودن جایــگاه
انتخابشــده بــرای یــک برنامــه ،بهلحــاظ اولویــت محتوایــی ،جذابیــت ،تنــش و آرامــش،
همجــواری بــا برنامههــای مجــاور و کلیــت برنامههــا و ...اســت .عــاوه بــر ایــن ،در مفهــوم
تناســب ،تناســب بــا ایــام خــاص ســال ماننــد :نــوروز ،مــاه محــرم و ...و یــا تناســب بــا
وقایــع مهــم ملــی یــا رویدادهــای غیرمترقبــه نیــز نهفتــه اســت .بــه عبــارت دیگــر ،چینــش
مناســب کنداکتــور ،مســتلزم در نظــر گرفتــن تمــام تناســبات معقــول و الزم اســت.
جمعبندی و نتیجهگیری
فراینــد تنظیــم جــدول پخــش (کنداکتــور) برنامههــای هــر شــبکۀ تلویزیونــی ،فــارغ از
ه محســوب
محتــوای پخششــده ،یکــی از عوامــل شــکلدهنده و «هویتبخــش» شــبک 
میشــود .چینــش برنامههــا بهشــکلی منظــم ،منطبــق بــا منطقــی خــاص بهلحــاظ
موضوعــی ،محتوایــی ،جذابیــت و ...و همچنیــن متناســب بــا نیــاز و ســلیقۀ مخاطــب در
ســاعات مختلــف روز ،از مهمتریــن وظایــف و مأموریتهــای بخــش تنظیــم کنداکتــور در
هــر شــبکۀ تلویزیونــی محســوب میشــود« .تولیــد مناســب» و «توزیــع مناســب» دو بــازوی
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موفقیــت یــک اثــر هنــری -رســانهای در نــگاه ُ
خــرد و یــک ســازمان و مجموعــۀ فرهنگــی
در نــگاه کالن اســت .بــر ایــن اســاس ،تنظیــم درســت و مناســب کنداکتــور یــا بــه عبــارت
دیگــر ،توزیــع مناســب ،موجــب میشــود تــا برنامههــای تولیدشــده ،بــه بهتریــن شــکل
و باالتریــن امــکان بــه مخاطــب هــدف خــود برســند .در چنیــن چهارچوبــی ،برنامههــای
مهــم و جــذاب ،کمتــر بــه هــدر میرونــد و بــرای باالتریــن دسترســی مخاطــب بــه آنهــا و
بیشــترین میــزان اثرگــذاری ،تمهیــدات مختلفــی چیــده میشــود.
براســاس نظریــۀ هنجــار رســانۀ مقبول مشــروع ،عملیــات گزینــش ،چینــش و برنامهریزی
پخــش برنامههــا در شــبکههای تلویزیونــی ،براســاس نیــاز ،میــل و مصلحــت مخاطبــان
و همچنیــن توجــه بــه مزایــای نســبی و رقابتــی خــود و حریفــان ،عنصــری تأثیرگــذار در
میــزان توفیــق شــبکه و دیــدهشــدن و نیــز اثربخشــی برنامههــای تلویزیونــی خواهــد بــود.
اگــر واحدهــای ســازندۀ تلویزیونــی ،برنامههــا باشــند ،برنامهریــزی تهیــۀ جــدول پخــش،
در حکــم معمــاری آن خواهــد بــود .درواقــع ،ایــن جــدول ،تعریفــی اســت کــه بــه هــر
واحــد برنام ـهای ،معنــا میبخشــد؛ نقطــۀ تصمیمگیــریای کــه همــۀ پارامترهــای اساســی
بــرای ســاخت یــک برنامــۀ مشــخص ،از آنجــا نشــئت میگیــرد .ایــن بخــش از یافتههــای
پژوهــش بــا یافتههــای پژوهــش اربابــی و دیهیــم ســازگار و منطبــق بــود و یافتههــای
ایشــان را تأییــد کــرد.
م شــدن «چینــش مناســب» برنامههــا بــا توجــه بــه تمــام
بایــد بیــان داشــت کــه فراهـ 
جوانــب و همچنیــن «مهندســی پیــام» ،نیازمنــد وجــود یــک «نقشــۀ راه» کامــل اســت
کــه در ایــن پژوهــش ،ســعی شــد در قالــب اجمــاع صاحبنظــران ،بــه ایــن مهــم دســت
یابیــم .در ایــن پژوهــش ،مؤلفههــای مؤثــر در ترســیم ایــن نقشــۀ راه ،در قالــب چهــار
مؤلفــۀ؛ تناســب ،زمانبنــدی ،مخاطــب ،مدیریــت و سیاس ـتگذاری ارائــه شــدند .شــرایط
مختلــف چینــش برنامههــا بهلحــاظ ســاختاری ،موضوعــی ،جذابیــت ،میــزان تنــش و
آرامــش و ...را در طــول روز ،هفتــه ،مــاه ،ســال و قواعــد و ضوابــط حاکــم بــر هــر کــدام
از ایــن شــرایط ،توســط صاحبنظــران ذکــر شــد .بــه نظــر میرســد مشــخص شــدن ایــن
مــوارد ،زمینهســا ِز شــکلگیری صحیــح «مهندســی پیــام» یــا همــان ارائــۀ کارآمــد محتــوا،
متناســب بــا اهــداف و رویکردهــای شــبکه خواهــد بــود.
همانطــور کــه در مؤلفههــای حــوزۀ مخاطــب اشــاره شــد ،عملیــات گزینــش ،چینــش و
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برنامهریــزی پخــش برنامههــا در شــبکههای تلویزیونــی ،براســاس نیــاز ،میــل و مصلحــت
مخاطبــان و همچنیــن توجــه بــه مزایــای نســبی و رقابتــی خــود و حریفــان ،عنصــری
تأثیرگــذار در میــزان توفیــق شــبکه و دیــدهشــدن و نیــز اثربخشــی برنامههــای تلویزیونــی
خواهــد بــود .نکتــه حائــز اهمیــت دیگــر در ایــن پژوهــش ،توجــه بــه حوزههــای مختلــف
دخیــل در چینــش کنداکتــور و اقتضائــات هــر کــدام از ایــن حوزههاســت .بــه طــور مثــال،
در مقولــۀ زمانبنــدی ،منطــق حاکــم بــر اســتفاده و چینــش برنامههــا در روزهــای عــادی بــا
مناســبتهای خــاص مذهبــی یــا ملــی و یــا در زمــان رخدادهــای مهــم غیرمترقبــه یکســان
نخواهــد بــود .بنابرایــن ،ضــرورت دارد در الگــوی مطلــوب ،نســبت بــه مدیریــت کنداکتــور
در بازههــا و شــرایط مختلــف زمانــی ،پیشبینیهــای الزم شــده باشــد تــا بدیــن شــکل،
کنداکتــور بتوانــد «انعطافپذیــری» الزم را متناســب بــا هــر کــدام از شــرایط مذکــور از خــود
نشــان دهــد.
پیشنهادهای کاربردی:
بــه نظــر میرســد تهیــه ،ارائــه و اســتفاده از کنداکتــو ِر موضوعــی و محتوایــی براســاس
مؤلفههــای احصاشــده در ایــن پژوهــش ،در کنــار کنداکتــور ســنتی ،میتوانــد تحولــی
را در سیســتم فعلــی پخــش برنامــه بــهوجــود آورد .ایــن نــوع کنداکتــور ،از طرفــی ،بــه
مدیــران و دســتاندرکاران تأمیــن و پخــش در تنظیــم و جدولبنــدی پخــش و از طرفــی،
بــه مخاطبــان ،کمــک شــایانی میکنــد.
پیشنهادهای پژوهشی
●بررســی تأثیــر تأســیس شــبکههای جدیــد داخلــی بــر تغییــر میــزان مخاطبــان
شــبکههای موجــود؛
●بررســی تأثیــر چینــش کنداکتــور شــبکههای داخلــی جدیــد بــر کنداکتــور
شــبکههای موجــود (بهخصــوص در حــوزۀ فیلــم و ســریال)؛
●نظرســنجیهای مســتمر و متنــاوب درمــورد خـ ِ
ـود کنداکتــور (عــاوه بــر نظرســنجی
درمــورد تکتــک برنامههــا)؛
●تهیــه و تنظیــم دقیــق نقــاط مطلوبیــت کنداکتــور شــبکههای تازهتأســیس بــا
کمــی و
توجــه بــه اهــداف و وظایــف و در نظــر گرفتــن شــرایط موجــود بهصــورت ّ
کیفــی و اســتفاده از آن در تأمیــن و پخــش شــبکهها بهعنــوان نقشــۀ راه.
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