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مطالعۀ تطبیقی جایگاه کنداکتور در تلویزیون خطی و تلویزیون غیرخطی (آنالین)
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تاریخ دریافت 1400/02/06 :تاریخ پذیرش1400/10/04 :

چکیده
کنداکتــور (جــدول پخــش) برنامــه در تلویزیــون خروجــی اصلــی سیاســتگذاری تلویزیــون اســت کــه نقــش
مهم��ی در ایج��اد هوی��ت و تقوی��ت برنــد دارد؛ ام��ا ،در تط��ور تاریخ��ی تلویزی��ون و عبــور از انحصـ�ار (کمیابــی)
ب��ه رقاب��ت (دسترسیــ) و در نهایــت تکثــر (فراوانــی) یــا پساشــبکه ،جایــگاه و اهمیــت کنداکتــور در تلویزیــون در
معــرض تهدیــد قــرار گرفــت .درواقــع ،تکثــر کانونهــای تولیــد محتــوا بههمــراه پیشــرفتهای فنّــاوری دوران
دیجیتــال ،کــه کنتــرل و راحتــی دیدهشــدن محتــوا را در زمــان و مــکان و دســتگاه مطلــوب مخاطــب بــه ارمغــان
میآوردنــد ،کنداکتــور تلویزیــون بیشازپیــش مــورد تهدیــد واقــع شــد .ایــن پژوهــش کیفــی بــا رویکــرد
تاریخــی و روش مطالعــه تطبیقــی ،ضمــن مــرور تطــور تاریخــی کنداکتــور در تلویزیــون ،تحــوالت و دگرگونیهــای
مفهومــی آن را بررســی میکنــد .یافتههــای ایــن مقالــه نشــان میدهــد ،بــا مــوج دیجیتالیشــدن ،نگرانــی
دربــارۀ آینــدۀ تلویزیــون ســنتی (خطــی) وجــود دارد؛ چــون ،نهتنهــا تلویزیــون بــا رقبــای جدیــدی مواجــه اســت،
بلکــه خ�وـد تلویزی��ون نی��ز ب�اـ ارائ��ۀ خدم�اـت اینترنتـ�ی و غیرخط��ی (آنالی��ن) بـ�ه روشهــای مختلــف در حــال تغییــر
درونــی اســت .بااینحــال ،برخــاف ادعاهــا ،کنداکتــور ،بهعنــوان هســتۀ اصلــی مفهومــی جریــان تلویزیــون و
ریتمدهنــدۀ زندگــی روزمــره ،امــری منسوخشــده نیســت؛ بلکــه مفهــوم کنداکتــور و جریــان کمــاکان نقــش مهــم
و محــوری در صنعــت تلویزیــون خطــی و غیــر خطــی دارد.
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مقدمه
ام��روزه گرچــه صنعــت تلویزیــون در بســیاری از کشــورهای دنیــا دچــار آشــوبهای
فنّاورانــه شــده و درک تلویزیــون و صنعــت تلویزیــون در عصــر دیجیتــال هنــوز کامــل

نشــده ()Brunn, 2019؛ امــا ،محققــان رســانه عمومـ ً
ـا بــا تأکیــد بــر تغییــرات فنّاورانــه ،کــه
ب��ا موجه��ای مقرراتزدای��ی و آزادسـ�ازی و خصوصیس�اـزی همـ�راه ش�دـه ،تطــور تاریخــی
مختلفــی بــرای تلویزیــون بیــان میکننــد .جــان الیــس 1بــا بررســی توســعۀ تاریخــی تلویزیون
در بریتانیــا آن را بــه دوران کمیابــی ،2دوران دسترســی 3و دوران فراوانــی 4تقســیمبندی
میکنــد( .)Eliss, 2000ازنــگاه محققــان در اروپــای شــمالی ،تلویزیــون ســه گــذر تاریخــی
انحصــار ، 5رقابــت 6و تکثــر 7داشــته اســت (.)Ihlebæk, Syvertsen & Ytreberg, 2014
آمانــدا التــز 8بــا بررســی رشــدونمو تلویزیــون در امریــکای شــمالی ،تسلســل تاریخــی

تلویزیــون را دوران عصــر شــبکهای ،9عصــر چندکانالــی 10و عصــر پساشــبکهای 11مینامــد(Lotz,
 .)2014کاتریــن جانســون

12

نیــز تسلســل تاریخــی تلویزیــون را در چهــار دورۀ عصــر پخــش

سراســری 1930(13الــی 1970میـلادی) ،عصــر کابــل و ماهــواره 1970(14الــی  1990می�لادی)،
عصــر دیجیتــال 1990(15الــی 2000می�لادی) و عصــر اینترنت2010(16میــادی بــه بعــد)

1 . John Eliss
2 . Scarcity
3 . Avalibility
4 . Plenty
5 . Monopoly
6 . Competition
7 . Proliferation
8 . Amanda Lotz
9 . Network Era
10 . Multichannels
11 . Post-network Era
12 . Catherine Johnson
13 . Broadcast Era
14 . Cable/Satellite Era
15 . Digital Era
16 . Internet Era
دوره 15
پیاپی 40
زمستان 1400

144

مطالعۀ تطبیقی جایگاه کنداکتور در تلویزیون خطی و تلویزیون غیرخطی (آنالین)

طبقهبنــدی میکنــد ( .)Johnson, 2019روبرتــرا پیرســون )2011(1تطــور تاریخــی تلویزیــون
در امری��کا را بــه دوران تلویزیــون ( 1دهــۀ 50ـ 80م ،کانا لهــای محــدود ،مخاطــب انبــوه)،
تلویزیــون ( 2دهــۀ 80ـ 90میــادی ،عصــر گســترش کانا لهــا) ،و تلویزیــون ( 3دهــۀ 90

بــه بعــد ،دورۀ گســترش بســترهای توزیــع دیجیتــال) تقســیمبندی میکنــد(Pearson,
 .)2011ماریکــه جنــر 2ظهــور نتفلیکــس 3را آغازگــر عصــر تلویزیــون 4مینامــدJenner,( .
 .)2018ایــن تطــور تاریخــی تلویزیــون ،بیــش از همــه سیســتم توزیــع محتــوا و خروجــی
تلویزیــون را تحــت تاثیــر قــرار داده اســت ،اگــر در دوران رقابــت «ظهــور نوصاحبــان
پلتفرمهــای ماهوارهــای و کابلــی» « ،جنــگ کانا لهــا» )Griffiths, 2002(4را در مقابــل
تلویزیــون خطــی (پخــش سراســری) راه انداختنــد ،بــا دیجیتالــی شــدن و ورود بــه عصــر
اینترنــت تلویزیــون در«میــدان جنــگ جدیــد» ( )Starks, 2013و «جنــگ اســتریمها »5قــرار
گرفــت ( .)Casstellano& Meimaridis, 2021در عصــر اینترنــت ،الگویــی از بازیگــران
جدیــد صنعــت تلویزیــون بــا عنــوان «میانجیهــای اغتشاشــی دیجیتــال» 6معرفــی شــد
کــه بــا بهرهگیــری از الگوریتــم ،نقــش تجمیعکنندههــای محتــوا را دارنــد و روش توزیــع
محتــوا در صنعــت تلویزیــون را بــه هــم زدنــد ( .)Enli & Syvertsen, 2016ایــن رســانه

هاــ بــا ارائــۀ «الگــوی توزیــع یــک قطــرۀ کامــل)Casstellano & Meimaridis, 2021( »7
و«تماشــای ماراتنــی» )Jenner, 2018( 8کنداکتــور تلویزیــون ســنتی را بــه چالــش کشــید.
ن دیگــر ،رونــد روبهرشــد دیجیتالیشــدن 9و بهتبــع آن« ،گســترش دسترســی بــه
بــهبیــا 
پهنــای بانــد پرســرعت اینترنــت و افزایــش مالکیــت تلفنهــای هوشــمند و تبلتهــا و
تلویزیونه��ای متصــل ،اینترنــت نیــز همزمــان شــروع بــه رقابــت بــا تلویزیــون و تغییــر
شــکل آن کــرده اســت )Johnson, 2019: 1( ».و باــ ای��ن همگرای��ی تلویزیــون و اینترنــت،

1 . Roberta Pearson
2 . Marike Jenner
3 . Netflix
4 Spectrum War
5 . Streaming War
)6 . Digital Disruptive Intermediaries (DDI
7 . The One-drop Distribution Model
8 . Binge-watching
9 . Digitization
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مفاهیمــی همچــون «پلتفرمیزهشــدن تلویزیــون»« ،)Evens & Donders, 2018( 1تلویزیون
آنالیــن»« ،)Johnson, 2019( 2پورتــال»« )Lotz, 2017( 3تلویزیــون غیرخطــی» 4در مقابــل
«تلویزیــون خطــی» )Lotz, 2014; Bruun, 2019( 5شــکل میگیــرن
ایــن نگرشهــا باعــث میشــوند برخــی خبــر از مــرگ تلویزیــون در آینــده دهنــد و
بهتبــع آن ،معتقدنــد مفهــوم کنداکتــور نیــز در دوران برخــط دیجیتــال امــری غیرضــروری
و بیه�وـده اس��ت؛ چوــن ،امــروزه دیگــر تماشــای تلویزیــون محــدود بــه دســتگاه تلویزیــون
نیســت و نهتنهــا از لحــاظ زمــان تماشــا ،بلکــه هــم از نظــر دســتگاهها و هــم از نظــر مکانــی
حالــت همــراه اســت و بــا «تلویزیــون جیبــی» 6مخاطــب در چارچــوب مفاهیــم ســنتی

تلویزیـ�ون همچـ�ون جریـ�ان وکنداکتـ�ور متوقـ�ف نمـ�ی شـ�ودBruun, 2019; Lotz, 2018;( .
.)Johnson, 2019; Livingston, 2018
هدــف اینــ پژوه��ش بــه چالـ�ش کشیــدن ایـ�ن ان�گـاره اس��ت.این پژوهـ�ش ،بــا
بهرهگیــری از مطالعــۀ اســنادی و مطالعــۀ تطبیقــی تحــوالت کنداکتــور در تلویزیونهــای
خدمــت عمومــی  ،اســتدالل میکنــد کــه تلویزیــون و کنداکتــور بهعنــوان ویژگــی
ذاتــیاش  ،بهعلــت عجینشــدن بــا فرهنــگ و زندگــی روزمــرۀ مــردم جامعــه ،ابــزاری
قدرتمن�دـ ب��رای هدایتــ جری��ان مخاط��ب اسـ�ت و رســانههای نوظهــور ،وامــدار مفاهیــم
بینادیــن کنداکتــور همچــون جریــان هســتند.
پیشینۀ پژوهش مطالعات کنداکتور
طراحــی کنداکتــور یکــی از ویژگیهــای اصلــی تلویزیــون بهعنــوان رســانه اســت و اولیــن
یــا آخریــن اقــدام خالقانــه در تلویزیــون اســت و بهعنــوان نقطــۀ اتصــال بیــن صنعــت و
ابعــاد فرهنگــی و سیاســی اســت .پیشــرفتهای تاریخــی کنداکتــور بهعنــوان ابــزار رقابتــی
ن جای�یـ اس��ت ک��ه تغیی��رات در صنع��ت تلویزیوــن بهوض��وح قاب��ل رؤی��ت میشــوند
هم��ا 
()Eliss, 2000; Brunn, 2019; Bulck; 2013ول��ی بســیاری از تحقیقــات دانشــگاهی،
1 . Platformization of TV
2 . Online TV
3 . Portal
4 . Non-linear TV
5 . Linear TV
6 . Pocket TV
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بهجــای پرداختــن بــه موضــوع کنداکتــور ،تمرکــز بــر تحلیــل برنامههــا و ژانرهــا ،مخاطبــان
تلویزیــون داشــتهاند« .بــرون» معتقــد اســت کمتوجهــی بــه مباحــث نظــری کنداکتــور
بیشـ�تر بهعلــت نقــش اغتشاشــی اســت کــه در مقابــل محتــوای تلویزیــون داشــته اســت.
ً
عمومــا ارزش و اصالــت بــه متــن تلویزیونــی ،یعنــی برنامههــا
در بســیاری از پژوهشهــا

و محتواهــای تولیــد ،داده میشــده و چــون معنــای ضمنــی کنداکتــور جایابــی پخــش
آگهــی در بیــن برنامههــا و آسیبرســاندن بــه اصالــت برنامههــا بــوده ،از همیــن رو،
نقــش ضدارزشـیاش کمتــر مــورد توجــه واقــع شــده اســت .از منظــری دیگــر ،کنداکتــور بــا
زندگــی روزمــرۀ مــردم عجیــن شــده و امــری واضــح و روشــن متصــور میشــده و کمتــر نیــاز
بــه پژوهــش داشــته اســت .امــا ،امــروزه پژوهــش دربــارۀ کنداکتــور تلویزیــون مهمتــر از
همیشــه شــده اســت؛ چــون ،تنهــا بــه توزیــع محتــوا خالصــه نمیشــود ،بلکــه حکــم ارتبــاط
و ایجــاد رابطــه بــا مخاطــب را دارد ( .)Brunn, 2019الیــس نیــز معتقــد اســت مفهــوم
کنداکتــور در تلویزیــون ،کــه معنــای اصلــی تلویزیــون یعنــی تــداوم زمانــی و زندهنمایــی در
آن مســتتر اســت ،نــه در پژوهشهــای دانشــگاهی توجــه جــدی بــه آن شــده اســت و نــه
عوامــل اجرایــی تلویزیــون بــه اهمیــت آن واقفانــد ( .)Eliss, 2000نبــود پژوهــش نظــری
جامــع و نیــاز بــه توســعۀ ادبیــات نظــری بــه زبــان فارســی در خصــوص کنداکتــور تلویزیون،
ً
خصوص��ا در دوران دیجیتــال ،ض��رورت علمـ�ی اینــ پژوه��ش را دوچن��دان میکندــ .تطــور

مطالعــات کنداکتــور را مــی تــوان در ســه دوره تاریخــی تقســیمبندی کــرد:
 .1دوره اول :در دهــۀ  70م ،پژوهشهــای ویلیامــز ،درمــورد ویژگیهــای بنیادیــن
تلویزیــون بهعنــوان رســانه و ارائــۀ نظریــۀ جریــان برنامههــای تلویزیــون ،بــه مطالعــۀ
تطبیقــی کنداکتــور شــبکههای امریکایــی و بیبیســی منجــر شــد.
 .2دوره دوم :در دهههــای  80و  90م ،همزمــان بــا رشــد شــبکههای کابلــی و ماهــواره
و مقرراتزدایــی در صنعــت تلویزیونــی اروپــا ،محققانــی همچــون الیــس ،یتربــرگ،
ســاندرگارد و سیورســتن بــه کنداکتــور بهعنــوان ابــزاری خالقانــه و هنرمندانــه و مرکــز
قــدرت تلویزیــون بــرای حفــظ جریــان مخاطــب نــگاه کردنــد.
 .3دوره ســوم :در ســا لهای  2010بــه بعــد ،رقبایــی همچــون رســانههای برخــط
اینترنتــی پدیــدار شــدند .در ایــن دوران ،مطالعــات سیورســتن و بــرون بر اهمیــت روزافزون
کنداکتــور در فضــای چندپلتفرمــی متمرکــز شــد.
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پیشــینۀ پژوهشهــای دانشــگاهی درمــورد کنداکتــور در تلویزیــون ایــران نیــز جــدول
 1آورده شــده اســت .دو پژوهــش اول بهصــورت موضوعــی کنداکتــور شــبکههای ســیما
را بررســی کردهانــد و پژوهــش ســوم مــدل مفهومــی کنداکتــور را بیــان میکنــد .پژوهــش
پیــش رو ،بــا رویکــرد مفهومــی و تاریخــی جایــگاه کنداکتــور در تلویزیونهــای خدمــت
عمومــی را بیــان میکنــد.
جدول  .1پژوهش های مرتبط با کنداکتور
عنوان

نویسنده

سال

ارزیابی کنداکتور پخش شبکههای یک ،دو ،سه و چهار سیمای جمهوری

مجتبی توکلی

1393

اسالمی ایران در فصل پاییز سال 1392
معیارهای مطلوب طراحی جدول پخش (کنداکتور) برنامههای شبکۀ

نعیم زمانی

1395

تلویزیونی امید
تدوین چارچوب مفهومی و فرایند تنظیم جدول پخش (کنداکتور)

محسن ارسنجانی

1399

شبکههای تلویزیونی سیمای جمهوری اسالمی ایران

مبانی نظری پژوهش
کنداکتور و مفهوم تلویزیون
کنداکتــور نهتنهــا درک چگونگــی ســازماندهی تلویزیــون ،بلکــه درک ماهیــت خــود
تلویزیــون نیــز هســت .جانســون ،بــا توســعۀ

شکل  .1اجزای ساختاری تلویزیون
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دیــدگاه «ریمونــد ویلیامــز» ،1تلویزیــون را قالبــی فرهنگــی و ابــزاری فنّاورانــه میدانــد
و کنداکتــور را بخشــی از خدمــات و چارچوبهــای فرهنگــی تلویزیــون تعریــف میکنــد

(ن.ک :شــکل .);Eliss, 2000 Johnson, 2019( .)1

جانســون مشــخصات تلویزیونهــای خطــی را جریــان ،کنداکتــور ،تــداوم ،نحــوۀ
تماشــا ،محدودیــت ظرفیــت ،استانداردســازی زمانــی و بیواســطهبودن نــام میبــرد و
تلویزیونهــای غیرخطــی را در تقابــل بــا تلویزیــون خطــی دارای ویژگیهایــی همچــون
فایــل ،پایــگاه داده ،تکهتکهشــدن ،تعامــل ،فراوانــی ،عــدم محدودیــت زمانــی و دسترســی
گســترده ارزیابــی میکنــد (( )123-Johnson, 2019: 122ن.ک :جــدول  2و .)3
جدول  .2مشخصات تلویزیون خطی
توصیف

مشخصه

فرمهای مختلف جریان ارتباطی برای تجربۀ یکپارچۀ بینظیر

جریان

2

کنداکتور

برنامهها را در یک توالی با توجه به فرضیات درمورد رفتار بیننده سازماندهی

3

میکند.
تداوم

برنامهریزی زمانی برای ایجاد جریان بیپایان و مداوم برای تماشای محتوا

4

محتوا برای حفظ مشاهده و جلوگیری از تعویض کانال یا خاموشکردن تلویزیون

نحوۀ تماشا

5

طراحی شده است.
بینندگان به تماشای برنامۀ در حال پخش محدود میشوند.

محدودیت ظرفیت

6

استانداردسازی زمانی

7

طراحی کنداکتور برنامهها و استاندارد مدت برنامهریزی بر اساس مدتزمان روز
پیشبینی میشود.

بیواسطهبودن

8

برنامهها فقط زمانی در اختیار مخاطبان هستند که برنامه در حال پخش است.

1 . Rymond Williams
2 . Flow
3 . Schedule
4 . Continuous
5 . Viewing
6 . Capacity Constraints
7 . Temporal Standardisation
8 . Immediacy
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جدول  .3مشخصات تلویزیون غیرخطی
توصیف

مشخصه

برنامهها از جریان حذف میشوند و بهصورت پروندههای مجزا نشان داده میشوند.

فایل

1

پایگاه داده

برنامهها برای انتخاب از سوی بینندگان در یک پایگاه داده سازمانیافتهاند.

2

تکهتکهشدن

پایگاههای داده پیونددادهشده تجربهای پراکنده را خلق میکنند که در آن بینندگان

3

میتوانند از یک قسمت به محتوای دیگر پرواز کنند.
تعامل

بینندگان میتوانند از بین طیف وسیعی از گزینههای محتوا و کنترل انتخاب کنند

4

چه زمانی ،چه چیزی ،کجا و چگونه تماشا میکنند.
بینندگان میتوانند به فهرستهای بزرگ محتوایی دسترسی پیدا کنند.

فراوانی

5

عدم محدودیت زمانی

6

دسترسی گسترده

7

محتوا با محدودیتهای زمانی محدود نمیشود.
در مدتزمان طوالنی میتوان به محتوا دسترسی داشت.

درواق��ع ،مهمتریــن تصــور از «تلویزیــون ســنتی»( 8خطی) سیســتمی از طراحــی کنداکتور
و پخــش جریــان محتــوای متنــوع بهصــورت همزمــان و بیواســطه بــرای مخاطــب جمعــی
اســت کــه تلویزیــون را در خانــه و در دســتگاههای ســنتی تلویزیــون تماشــا میکننــد.
تلویزیــون غیرخطــی بــه مــدد همگرایــی و معرفــی نرمافــزار و ســختافزارهای «تغییــر
ســاعات تماشــا»( 9تای��م ش��یفتینگ) «کنداکت��ور مخاطبمحــور» 10را معرفــی میکنــد
( .)Luders & Sundet, 2021بــرون معتقــد اســت طراحــی کنداکتــور و جــدول زمانــی
یکــی از چالشهــای پارادایــم تلویزیــون خطــی و تلویزیــون غیرخطــی اســت و تلویزیــون
خدمــت عمومــی 11بایــد ،ضمــن حفــظ موقعیــت خــود در بــازار ،همزمــان تعهداتــش را در
کشــاکش دو پارادایــم عملــی کنــد ( .)Bruun, 2019: 4وی ب��ا مقایس��ۀ ویژگ��ی پارادایمهای
تلویزیــون خطــی و تلویزیــون غیرخطــی (شــامل نحــوۀ مصــرف ،دسترســی مخاطــب ،ارتبــاط،
1 . File
2 . Database
3 . Fragmented
4 . Interacting
5 . Abundance
6 . Lack of Temporal Constrains
7 . Extended Access
(8 . Traditional TV )Ordinery TV
9 . Time-shifting
10 . Self-scheduling
11 . Public Service Broadcasting
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نحــوۀ توزیــع و نحــوۀ تولیــد محتــوا) معتقــد اســت کــه کنداکتــور شــامل کنداکتــور روی
آنتــن (کنداکتــور پخــش 1و تــداوم دهنــده )2فرزنــد پنــج ویژگــی اصلــی تلویزیــون خطــی
و منطــق صنعتــی آن اســت و معرفــی پارادایــم غیرخطــی بهصــورت بالقــوه کنداکتــور را
بهعنــوان نقطــۀ اتصــال بیــن ویژگیهــای ارتباطــی ،صنعتــی ،فرهنگــی و سیاســی تلویزیــون
در جامعــه بــه هــم ریختــه اســت (( )Bruun, 2019ن.ک :جــدول .)4
.جدول  .4مشخصههای پارادایمهای تلویزیون خطی و غیرخطی
پارادایم تلویزیون

تلویزیون خطی

مصرف

موقعیت مرکزی و دستگاههای تلویزیون

دسترسی مخاطب

برنامۀ زمانبندیشدۀ دسترسی به محتوا

دسترسی بر اساس درخواست

نحوۀ ارتباط

ارتباط یکسویه و ارتباطجمعی

تعاملی

ویژگی متنی :توزیع

تلویزیون غیرخطی
موقعیتهای گوناگون و دستگاههای
دیجیتال

محتوا و کنداکتور آیینه و منعکسکنندۀ

ساختار فضایی و فایلها در پایگاه داده

ساختار زمانی زندگی روزانۀ مخاطب است.

است.

ویژگی متنی:

استانداردهای زمانی محتوا برای مناسبشدن

محتوا

در ساختار توزیع

منطق زمانی تثبیتشدهای ندارد.

بــرون نیــز پارادایــم تلویزیــون دیجیتــال را منبعــث از تلفیــق ویژگیهــای تلویزیــون
خطــی و تلویزیــون غیرخطــی میدانــد(ن.ک .جــدول .) 5
جدول  .5پارادایم تلویزیون دیجیتال
پارادایم تلویزیون

تلویزیون دیجیتال

مصرف

تولید برای محلهای مختلف و دستگاههای دیجیتال :محتوا و توزیع

دسترسی مخاطب

دو حالت از دسترسی فراهم است.

ارتباطات

تعامل جمعی

خصوصیات متنی :توزیع

ادغام بین توزیع خطی و غیرخطی ،هم آینهسازی و هم ساختار ساختارهای زمانی و
روال زندگی روزمره در یک زمینۀ خاص فرهنگی اجتماعی

خصوصیات متنی :محتوا

ادغام بین منطق زمانی و مکانی برای متناسبکردن برنامههای خطی و پایگاه
دادههای غیرخطی

1 . On Air Schedule
2 . Countinuty
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کنداکتور و مفهوم جریان برنامۀ تلویزیونی
«ریمونــد ویلیامــز» 1معتقــد اســت کــه قالــب فرهنگــی تلویزیــون تنهــا بــه برنامههــا
محــدود نبــود بلکــه تلویزیــون بــه عنــوان یــک قالــب فرهنگــی را بایــد بــه عنــوان یــک
«جریانــی پیوســته» 2کــه فرمهــای مختلــف ارتباطــی(درام ،اخبــار ،کمــدی ،تریلرهــا ،تبلیغــات
و )...را در چارچــوب یــک برنامـهی زمانبنــدی (کنداکتــور) هماهنــگ بــا ریتــم زندگــی روزمــره
طراحــی مــی کنــد ،دیــد ( .)Eliss, 2000, Johnson, 2013ویلیامــز« ،جریــان» را بهعنــوان

پیونــد هدفمنــد واحدهــای متنــی مختلـ ِ
ـف دارای معیــار ،بهمنظــور اجتنــاب از گســیختگیها
ـازی خاصــی
و بــه عنــوان «ویژگــی معــرف پخــش سراســری» (« ، )Williams, 1975نهادیسـ ِ
ـی تماشــای تلویزیــون تعریــف می
ـل اجتماعـ ِ
از فرهنــگ» 3و در راســتای هویــت دادن بــه عمـ ِ
کنــد ( .)2011 ,Kackman et. Alمفه�وـم جری��ان از تجربــه عین�یـ و مطالعــه تطبیقــی ریمونــد

ویلیام��ز بیــن کنداکتــور «تلویزیــون بیبیســی» و «تلویزیــون آمریکایــی» در ســال ،1973
یعنــی در دوران انحصــار تلویزیــون در انگلســتان و انحصارســه گانــه ســه شــبکه امریکایــی
انبیســی ،سـیبیاس و ایبـیاس 4و دوران عــدم نفــوذ شــبکههای کابلــی و عــدم فراگیــری
اینترنــت شــکل گرفتــه اســت ( .)Hart, 2004 ,11-Kackman et. Al, 2011:2وی ب��ه تنــوع
ِ
بازنمایــش فرهنــگ
و تکثــر برنامههــا و میــان برنامههــای تلویزیونهــای امریکایــی بــرای
امریکایــی کــه در آن شــهروندی ،ســرگرمی و مصرفگرایــی در هــم آمیختــه شــدهاند،
پیب�رـد و تلویزی��ون در امری��کا را دارای «جریانــی طرحریــزی شــده» 5ارزیابــی کــرد بــه ایــن
معنــی کــه تلویزیــون تــک برنامههایــی نیســت کــه منتقدیــن مجــزا از بقیــه بــه آن نــگاه
کننــد بلکــه تجربهــی تماشــای ترکیبــی پشــت ســرهم و طوالنــی برنامههــای موفــق اســت
کـ�ه شـ�امل تبلیغـ�ات ،پیامهـ�ای بازرگانـ�ی ،اسـ�تراحت ،مصاحبـ�ه و ..میشـ�ود (,Caldwel
 .)2004آگهیهـ�ای تبلیغات�یـ و آنونــس فیلمهــا کــه بــا فواصــل زمانــی کــم و کمتــر بیــن
برنامههایــی کــه ویلیامــز میخواســت تماشــا کنــد قــرار میگرفتنــد ،باعــث شــکلگیری
«یــک جریــان بیمســئولیت از تصاویــر و احساســات» شــده بــود ( .)1975:91 ,Williamsدر
نتیجــه ،بــرای بیننــده عناصــر مختلــف «بــه شــکل برنامههــا و ســکانسهای مختلــف ،در
1 .Rymond Willams
2 .Countines Flow
3 . Institutionalization of culture
4 .ABS, CBC, NBC
5 .Planned flow
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قســمتهای کامــاً مجــزا و مرتبــط بــا هــم» قــرار گرفتــه بودنــد .ویلیامــز جریــان را چنیــن
تعریــف کــرد« :جایگزینــی یــک ســری واحدهــای زمانــی پشــت ســرهمِ یــک برنامــه توســط
جریــان مجموعهــای از واحدهایــی کــه بــه طــرق مختلــف مرتبــط شــدهاند کــه در آن
زمانبنــدی ،ولــو حقیقــی ،اظهارنشدهاســت و در آن ســازمان درونــی واقعــی چیــزی بیشــتر
از ســازمان اظهارشدهاســت» ( .)Gripsrud, 2004ویلیامــز اســتدالل میکنــد کــه در ایــن
جریــان ،برنامههــای مختلــف بــه واحدهــای مشــخصی ســازماندهی نمیشــوند بلکــه یــک
ســاختار مــداوم اســت کــه در آن یــک برنامــه تقریبـ ً
ـا یکپارچــه بــه برنامــه بعــدی منتهــی

میشــود و ماهیــت تجربــه تماشــای تلویزیــون را شــکل میدهــد و پخــش سراســری یــک
تجربــه کامــاً متفــاوت از فعالیتهــای گسســته خوانــدن کتــاب یــا تماشــای نمایشــنامه
بــا یکپارچهســازی شــکلهای مختلــف ارتباطــات بــه صــورت جریــان پیوســته واحــد اســت

(.)Johnson, 2013
نظریــه ریمونــد ویلیامــز دربــاره اصالــت دادن بــه جریــان برنامههــای متوالــی در دهــه
 70میــادی  ،نظریــه «نیکبــراون» در مــورد کنداکتــور بــه عنــوان «ابــر متــن» 1تلویزیــون
و هویتدهنــده تلویزیــون خطــی را بــه همــراه داشــت .ایــن نظریــات جریــان و ابرمتــن
بــرای توصیــف عصــر آنالــوگ تلویزیــون در فواصــل ســا لهای  1974تــا  1984اســتفاده
شــد .نظریــه ابــر متــن بــراون هــم توســعه دهنــدهی مد لهــای رقابتجویانــه کنداکتــور
و راهبردهــای زمانبنــدی همچــون تقســیمبندی روزانــه ،ســاعات طالیــی بــود و هــم بــه
محققــان اجــازه م ـیداد هــم مســائل سیاســی اقتصــادی در صنعــت (زمینــه) را بــه عنــوان
اجــزای الینفــک هــر برنامــه (متــن) در نظــر بگیرنــد و میتــوان آنــرا پارادایــم اول تغییــر
زیباشناســی تلویزیــون نامیــد( .)Caldewell , 2004بــا افزایــش کانا لهــای تلویزیــون و
حرکــت بیــن کانا لهــا کــه بــا ظهــور کنتــرل از راهــدور ممکــن شــد ،شــبکههای تلویزیــون
هــم بــه ســراغ اســتراتژیهای جدیــدی بــرای کنداکتــور بــا هــدف نگــه داشــتن مخاطــب
رفتنــد (« .)Johnson,2019کالئــوس بــرون جنســن» 2در دهــه  90میــادی ســه مفهــوم
متفــاوت از جریــان شــامل «جریــان کانــال»« ،3جریــان بیینــده»« ،4ابرجریــان» ،5را معرفــی
1 .Supertex
2 Klaus Bruhn Jensen
3 Channel flow
4 User flow
5 Super flow
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مــی کنــد .بــا الهــام از ایــن تقســیم بنــدی « ،ویلیــام اورچینــو» ظهــور دســتگاههای کنتــرل

از راه دور را باعــث تغییــر جهــت از جریــان کانــال بــه جریــان بیننــده مــی دانــد (Uricchio,
 .)2004: 170گــذر از یــک جریــان واحــد کنداکتــور تلویزیــون منبعــث از دیــدگاه ویلیامــز و
تغییــر بــه جریانهــای متنــاوب مــورد پســند مخاطــب از دیــدگاه اورچینــو ،بــه پیــش تنظیــم
مجــدد دســتگاه تلویزیــون بــه عنــوان دســتگاهی کــه نیــاز بــه قابلیــت همــکاری بــا ســایر
فناوریهــا دارد نیــز کمــک کــرد ( .)M Cox, 2018: 443در دهــۀ  90م« ،الیــس» نیــز مفاهیــم
ویلیامــز از جریــان را نقــد کــرد .در نــگاه الیــس «آیتمهــا»ی کنداکتــور ،متــون جداگانــه و
دارای هویــت مســتقل هســتند .الیــس در تبییــن مفهــوم کنداکتــور مــی گویــد؛ جایــی کــه
تلویزیــون در «بخــش» یــا «آیتــم» ســازمانیافته ،بــه معنــای بخشهــای قابلتشــخیص
مجــزا ،معنــا پیــدا مــی کنــد .الیــس تاکیــد مــی کنــد مخاطبــان تلویزیون قــادر به تشــخیص
تفــاوت بیــن بخشهــای کنداکتــور و بهط��ور خ��اص ژانره��ای برنامهس��ازی هس��تند .وی
ب��ا ارزشگــذاری بــه جریــان مخاطــب (قــدرت مخاطــب بــرای جس ـتوجو بیــن شــبکههای
مختل��ف) معتقــد اســت در دورۀ رقابــت تلویزیــون ،مخاطــب بهراحتــی ژانــر برنامههــا را

تشــخیص میدهــد و کنتــرل جریــان در اختیــار مخاطــب اســت(.)Jenner, 2018
«جــان کالدویــل»1دوران دیجیتــال و اینترنــت کــه مــوج حرکــت از جریــان شــبکه بــه
جریــان مخاطــب اســت را پارادایــم دوم تغییــر زیباشناســی تلویزیــون مینامــد .وی معتقــد
اســت در ایــن پارادایــم ،مدیــران تلویزیــون بایــد ســایتهای جانبــی و دیجیتالــی کــه
کاربــران از یــک ســایت اصلــی یــا اولیــه تلویزیــون بــه آن مهاجــرت میکننــد ،مدیریــت
کننــد و بــرای توســعه چنــد رســانهای موفــق بایــد جریانهــا و مهاجرتهــای کاربــر چنــد

جهتــه را ردیابــی ،نظــارت ،پیشــبینی و ســریع پاســخ داد (.)Caldwell, 2003
کنداکتور؛ مفهوم زندگی روزمره و تجربۀ مشترک اجتماعی
حفــظ زندگــی روزمــره مفهــوم کلیــدی در مطالعــات تلویزیــون اســت .نظریهپــردازان
مهمــی همچــون «راجرسیلورســتون»« ،2لیــن اشــپیگل»3و «دیویــد مو ِرلــی» ،4شــیوۀ ظهــور
تلویزیــون در عصــر پــس از جنــگ و شــیوهای کــه تلویزیــون بــه کمــک آن ،روزمرگیهــای
1 John t. Caldwell
2 Roger Silverston
3 Lynn Spige
4 David Morley
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زندگــی روزانــه و روابــط میــان فضــای خصوصــی و عمومــی را ســاختاربندی کــرد بهعنــوان
نمــادی از مدرنیتــهای میداننــد .کنداکتــور هــم نحــوۀ چگونگــی ســاختاریافتن تلویزیــون
و هــم ســاختاردهندۀ تلویزیــون در زندگــی روزمــره اســت ()Bennet & Strange, 2011؛
زیــرا« ،راهبرــد پخـ�ش محتــوا در کنداکتــور شــبکههای پخــش سراســری از ریتــم زمانــی
زندگــی روزمــره وام گرفتــه شــده اســت» ( )Johnson, 2019: 125و میتــوان گفــت ،از
یکســو ،کنداکتــور برنامههــای تلویزیونــی پیرامــون عــادت مخاطبــان ســاختار یافتــه
اســت (تلویزیــون بعدازظهــر وقتــی کــودکان از مدرســه میآینــد ،تلویزیــون در اوقــات
فراغــت بــرای خانوادههــا) و مخاطبــان همچنیــن عــادات خــود را پیرامــون کنداکتــور برنامــه
ســاختار میدهنــد (روشــنکردن تلویزیــون در زمانهــای خــاص ،شــب در خانــه مانــدن
بــرای تماشــای قســمت جدیــد از ســریال تلویزیونــی موردعالقــه) (.)Jenner, 2018
نظریــۀ «سیلورســتون» 1درمــورد «روزمرهبــودن» تلویزیــون نیــز در بخشهــای زیــادی
بــه کنداکتــور وابســته اســت .وی معتقــد اســت ماهیــت آیینــی کنداکتــور تلویزیونــی در
زندگــی روزمــرۀ بیننــدگان ســاختار یافتــه اســت ( .)Jenner, 2018و تاکیــد مــی کنــد مــا
در حــال نزدیکشــدن بــه تصــور گیدنــز در خصــوص امنیــت هستیشناســی هســتیم در
اهمیــت زمانــی و مکانـیاش؛ در شــکل نهفتـهاش در الگوهــا و رفتارهــای روزانــه؛ بهعنــوان
مشــارکتکننده در امنیــت مــا (« .)Bennet & Strange, 2011پــدی اســکنل» 2نیــز معتقــد
اســت تلویزیــون خدمــت عمومــی بــا تمرکــزی قدرتمنــد بــر زندگــی روزمــره تعریــف میشــود
م ریتــم زندگــی روزمــره را تعریــف میکنــد و هــم در
( .)Scannell, 1996کنداکتــور هــ 
هویـتدادن بــه جامعــه نقــش اصلــی دارد ( .)Brunn, 2019تلویزیــون در ســالهای اولیــۀ
ظهــور در جامعــه ،تقویمــی ســاالنه را خلــق کــرد و ،بــا قــراردادن طیفــی از رخدادهــای ملــی و
عظیــم تکرارپذیــر ســالیانه در کنداکتــور خــود ،زندگــی عمومــی امــا بــه لحــاظ فــردی متنــوع
را خلــق کــرد کــه مــردم در کنــار هــم دنیایــی ملــی از شــخصیتها و رخدادهــای عمومــی
ســاختند .هنــر تلویزیــون در خلــق ریتــم ســاالنه ،فصلــی ،هفتگــی و روزانــه اســت
(  .)Bulck et al., 2014; Scannell, 1996پ��س میت��وان گف��ت تلویزیــون بهعنــوان
رســانۀ جمعــی کمــک کــرده تجربــۀ مشــترک اجتماعــی تعریــف شــود و ضرباهنگهــا و نظــم
یــک روز ،مــاه ،یــا یــک ســال کاری و لحظــات بهاشتراکگذاشتهشــدۀ ملــی یــا بینالمللــی
1 . Silverstone
2 Paddy Scannell
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را درک کنیــم .)Bulck, 2009( .درواقــع چینــش جــدول پخــش تلویزیــون (کنداکتــور)
برخاســته از عــادات زندگــی اجتماعــی و روزمــره مــردم جامعــه اســت و تماشــای تلویزیــون

بــا کنداکتــور مهندسیشــده بخشــی از زندگــی روزمــره در جوامــع مــدرن اســت ( Bennet
.)& Strange, 2011 :7
کنداکتور و ژانر تلویزیونی
ژانــر نقــش محــوری در طراحــی کنداکتــور تلویزیــون دارد .معمــوالً ،برنامههایــی کــه از
یــک ژانــر هســتند بــا هــم در یــک گــروه محتوایــی 1از کنداکتــور قــرار میگیرنــد .برنامههــای
اصلــی یــا رهبــری بــرای برنامههــای ضعیفتــر (از نظــر تعــداد مخاطــب) فقــط در صورتــی
کار میکننــد کــه تمامــی برنامههــای مرتبــط برخــی از شــباهتها را در قالــب و لحــن نشــان
دهنــد ،کــه ایــن ویژگیهــا ســاختارهای ژانــر هســتند .ژانــر لزومـ ً
ـا بهنوعــی اجمــاع عمومــی
احتیــاج دارد .تلویزیــون ســنتی بــا دسترســی مخاطبــان انبــوه میتوانــد از طریــق کنداکتــور
و ایجــاد بلوکهــای موضوعــی یــا ژانــر ایــن اجمــاع را فراهــم کنــد .شــبکههای تلویزیونــی
انتظــارات بیننــدگان را از بخــش هــای زمانــی خــاص کنداکتــور الگوبــرداری میکننــد .الیــس
«ژانرهــا» را بلوکهــای اصلــی تلویزیــون و طراحــی کنداکتــور را معمــاری ایــن ســاختمان
میدانــد .بــه همیــن علــت ،طراحــی کنداکتــور را «چیــزی در حــد ویرایــش در مقیــاس
المپیــک» توصیــف میکنــد.
در دورۀ انحصــار تلویزیــون ،خدمــت عمومــی و از طرفــی تعهــد بــه نهادینهکــردن پخــش
ژانرهــای مختلــف ســرگرمی و آموزشــی و آگاهیدهنــده در کنداکتــور ،حضــور مجــری روی
آنتــن در فواصــل برنامههــا بهمنظــور تفکیککــردن ژانرهــا و آمادگــیدادن بــه مخاطبــان
بــرای عبــور از ژانــری بــه ژانــر بعــدی بــود ( )Bulck & Enli, 2012و مــی تــوان اذعــان کــرد
کــه ژانربنــدی محصــول کنداکتــور تلویزیــون اســت.
کنداکتور و همپیوند (تداومدهنده)

2

کنداکتوــر چینــش هدفمنــد برنامههــا « ،میانبرنامههــا» 3یــا «فیلرهــا» 4بــه عنــوان
1 . Block
2 . Continuty
3 . Interstitials
4 . Filler
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«همپیونـ�د» (تداومدهنــده) و پیامهــای بازرگانــی را شــامل میشــود .میانبرنامههــا
ترکیبــی از شــبهمحتواهایی مثــل تریلرهــا ،بنرهــا ،لوگــوی کانــال و معرفــی برنامههــای اصلــی
کنداکتــور پخــش و همچنیــن اعــام صوتــی هــر کانــال و انــواع مختلــف جداکنندههــای
ســمعی بصــری هســتند ( .)Brunn, 2019تلویزیــون خطــی طیــف وســیعی از برنامههایــی
را کــه ارتبــاط بســیار اندکــی بــا یکدیگــر دارنــد در طــی روز نمایــش میدهــد .پــس از
س از آن قســمتی از یــک ســریال و ...پخــش میکننــد و
برنامــۀ اخبــار ،مســابقه و پــ 
میانبرنامههایــی ،بــرای ایجــاد پلــی منطقــی میــان فواصــل ایــن برنامههــای منفصــل از
هــم ،بهعنــوان تکنیکهــای پیوســتگی اســتفاده میشــوند.
تداوم دهنده ها چهار عملکرد در کنداکتور به عهده دارند:
1 .حفظ جریان،
 2 .شخصیسازی،1
3 .حس زندهبودن و
4 .برندسازی.
تــداوم دهنــده هــا ظاهــر جریــان را تضمیــن میکننــد ،ایــن اطمینــان را میدهنــد

ً
قطعــا جریــان متوالــی برنامههــای گوناگــون را همچــون هدیــهای منظــم و
کــه مخاطبــان
دارای الگــو در سرتاســر ســاعات هــر روز ،و از ایــن روز بــه روز بعــد ،خواهنــد دیــد .دوم،
گویندههــا یــا اعــان برنامههــا کمــک میکننــد تــا از طریــق خطابقــراردادن شــخصی
بــه مخاطــب متصــل شــوند ،دســت بیننــدگان را در طــی سفرشــان در کنداکتــور برنامههــا
بگیرنــد و آنهــا را هدایــت کننــد ،بــه آنهــا بگوینــد قــرار اســت چــه چیــزی ببیننــد و چطــور
قــرار اســت آن را ببیننــد .ســوم ،بــر حــس زندهبــودن تلویزیــون تأکیــد میکننــد؛ چــون
اعــان برنامههــا بــر اینجــا و االنبــودن تجربــۀ تماشــای تلویزیــون تأکیــد میکنــد .و آخــر،
تکنیکهــای پیوســتگی برنــد ،از طریــق برنامهســازیهای متنــوع و گوناگــون ،بــه انجــام
مــی رســد.

1 . Personalization
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ب�رـای «بیبیســی» ،1فضــای بیــن برنامههــا (تریلرهــا ،نمایــش اعــان برنامههــا ،و
نمایــش لوگــوی کانــال ) عاملــی مهــم در خلــق تصویــری از برنامههــای متنــوع بیبیســی
و در اطمینانیافتــن از پیوســتگی مخاطــب از یــک برنامــه بــه برنامــۀ بعــد محســوب
میشــود .در مقابــل ،در تلویزیــون «آیتـیوی» ،2همیــن مــوارد (تریلرهــا و اعــان برنامههــا
و لوگــوی هویــت کانــال) بــرای بــه دســت آوردن فضــا مــی بایســت در کنــار تبلیغــات بــا

یکدیگــر رقابــت شانهبهشــانه کننــد (.)Paterson, 1990
تکنیکهــای چینــش کنداکتــور پخــش و همپیونــد بــه خروجــی تلویزیــون ســاختار و
جریــان میبخشــند .کنداکتورهــا بــه هــر برنامــه جایــگاه زمانــی خــاص خــودش را میدهنــد.
در ایــن میــان ،راهبردهــای اجرایــی چینــش کنداکتــور کمــک میکننــد مخاطبــان بــه ســمت
برنامههــا هدایــت شــوند و تکنیکهــای پیوســتگی از قبیــل تریلرهــا ،گویندههــا ،و لوگوهــا
چســبی میســازند کــه جــدول زمانــی (کنداکتورهــا) و کانــال را کنــار هــم نــگاه مــیدارد؛

چراکــه آنهــا در خلــق جریــان و هویــت (برنــد) کانــال الزامــی هســتند (.)Paterson, 1990
کنداکتور و برند (هویت) شبکۀ تلویزیونی
کنداکتــور مکانــی اســت کــه عرضهکننــدۀ محتــوا بــه دنبــال آن اســت تــا خــود و
محصوالتــش را بــه برنــد تبدیــل کنــد .کنداکتــور پخــش درواقــع «ابــر متــن »3تلویزیــون
اســت ( )Brown, 1984و آن هویــت ســازمانی اســت کــه بیننــده زمانــی کــه برنامههــای
مختلــف را روی تلویزیــون خطــی تماشــا میکنــد حــس میکنــد .پــس میتــوان گفــت
هویــت برنــد کانــال تلویزیونــی ماحصــل تصمیمــات سیاســتی آن کانــال اســت و در خروجی
برنامههایــش تفســیر میشــود .بنابرایــن ،کنداکتورهــا را میتــوان بهعنــوان تجلــی
سیاســتهای فرهنگــی کانــال تحلیــل کــرد .معنــای هــر دو مــورد ،هــم تکبرنامههــا
و هــم کل خروجــی تلویزیــون ،از انتخابهــا (چــه برنامههایــی باشــند یــا نباشــند) و
ترکیبهــا (ایــن برنامههــا چگونــه در مقابــل هــم قــرار داده شــوند) ناشــی میشــود.
درنتیجــه ،هویــت کانــال نهفقــط بــا نســبت نســبی ژانرهــای مختلــف در کل «محــور
جانشــینی» 4کنداکتــور ،بلکــه از طریــق جــای واقعــی کــه برنامههــا در کنداکتــور در «محــور
1 BBC
2 . ITV
3 . Super tex
4 . The Paradigmatic Axe
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همنشــینی» 1بــه خــود میگیرنــد نیــز تعییــن میشــود ( .)Bulck, 2009جانســون معتقــد
اســت راهبــرد برنــد شــبکه از مجمــوع خروجیهــای آن شــبکه (شــامل برنامهریــزی پخــش
برنامــه ،2کنداکت��ور روی آنتنــ ،میانبرنامهه��ای تبلیغ��ی و تبلیغــات محیطــی) هویــت

مییابــد (.)Johnson, 2013: 71
کنداکتور و مفهوم مخاطب
یکــی از فاکتورهــای کلیــدی در خلــق هویــت و وفــاداری مخاطــب تهیــۀ کنداکتــور
متناســب بــا نیــاز یــا درخواســت مخاطــب اســت .توجــه بــه خواســت مخاطــب اصلیتریــن
و راهبردیتریــن کارکــرد کنداکتــور تلویزیونــی اســت .مخاطــب ،بــرای تلویزیــون خدمــت
عمومــی ،شــهروندی اســت کــه بــه کمــک کنداکتــور تلویزیــون در حوزههــای فرهنگــی،
آموزشــی و آگاهیرســانی ارتقــا مییابــد .مخاطــب ،بــرای تلویزیــون تجــاری ،مشــتریای
اســت کــه بــه شــرکتهای بازرگانــی و ســفارشدهندههای آگاهــی فروختــه میشــود.
توجــه بــه اقبــال مخاطبــان بــه برنامههــای تلویزیونــی و اندازهگیــری مخاطــب در پارادایــم
رقابــت تلویزیــون اهمیــت و ضــرورت دوچنــدان مییابــد.
فرایند تنظیم کنداکتور
یکــی از ویژگیهــای معمــول تلویزیــون خطی طراحــی کنداکتور در ســاختار ســختگیرانۀ
زمانــی اســت؛ یــک ســری واحدهــای زمانــی کــه مشــخصات ترسیمشــدهاند .معنــای هــر دو
مفهــوم ،هــم تکبرنامــه و هــم کل خروجــی شــبکه ،از انتخــاب و ترکیــب هدفمنــد ایــن
برنامههــا فراینــد تنظیــم کنداکتــور اســت .محققــان امریکایــی واژۀ «تنظیــم

کنداکتــور»3

را بهطــور ســنتی بــه فراینــد تولیــد چارچوبــی از شــکافهای زمانــی اطــاق میکننــد کــه
میبایــد بــا برنامههــا پــر شــوند .فراینــد زمانبنــدی بــا فرایندهــای برنامهریــزی ،انتخــاب
برنامههــا ،تولیــد برنامههــا و یافتــن طرحــی بــرای آنهــا ارتبــاط تنگاتنگــی دارد .کنداکتــور
بــرای شــبکۀ سراســری ابــزاری فراهــم میکنــد تــا برنامههایــش را مطابــق بــا اهــداف کلــی
سیاســتگذاری برنامههایــش نمایــش دهــد .پژوهشهــای صورتگرفتــه در زمینــۀ
کنداکتــور بــر طرحهــای اصلــی جــداول ،ماننــد مشــخصکردن ســاعات اوج بیننــده و میــزان
1 . The Syntagmatic Axe
2 . Programming
3 . Scheduling
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یکســانی شــکافهای زمانــی ،متمرکــز شــدهاند .امــا ،بهطورکلــی ،فراینــد تنظیــم کنداکتــور
پرکــردن دقیقتــر پیوســتگی قطعههــای بیــن برنامههــای تلویزیــون را نیــز
ممکــن اســت
ِ

توصیــف کنــد (.)Bulck et al., 2016
ایســمن و فرگوســن طراحــی کنداکتــور را شــامل فراینــد انتخــاب ،زمانبنــدی ،تبلیــغ و
ارزیابــی میداننــد و ســهم انتخــاب را  50درصــد و زمانبنــدی پخــش و تبلیــغ را نیــز 50

درصــد از موفقیــت جــذب مشــتری(مخاطب) میداننــد (Estman & Fergosen, 2013:
( )24ن.ک :شــکل .)2

شکل  .2چهار بخش برنامهریزی کنداکتور

بــه نظــر لوســی کونــگ ،1زنجیـ�ره و گــردش کار تولیــد محتــوا بــا ورود بــه عصــر دیجیتــال
تغییــر یافتــه اســت ( .)Kung, 2008: 53وی تولیــد محتــوا را در شــکل ســنتی تولیــد،
طراحــی کنداکتــور و انتقــال ســیگنال برنامــه میدانــد و در دوران دیجیتــال طراحــی
کنداکتــور را متأثــر از بســتهبندی 2،جمــعآوری 3و توزی��ع چندپلتفرم��ی میدان��د( .ن.ک:
شــکلهای  3و .)4

شکل  .3گردش کار سنتی صنعت تلویزیون

1 Lucy Küng
2 . Packaging
3 . Aggrigation
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شکل  .4گردش کار در حال ظهور صنعت تلویزیون

بــرون معتقــد اســت کنداکتــور (جــدول پخــش) ،بهعنــوان محتــوای تلویزیــون ،ســه
ســطح دارد:
 .1کنــار هــم قرارگرفتــن برنامههــا و ایجــاد کاتالوگــی از برنامههــا کــه هرکــدام را
مؤسســات تلویزیونــی بــرای مخاطــب خــاص خــود در کانا لهــا و پلتفرمهــای مختلــف
تعبیــه کردهانــد و میتــوان آن را بــه محصوالتــی تشــبیه کــرد کــه صاحــب ســوپرمارکت
در قفســهها بــرای مشــتریانش قــرار میدهــد.
« .2کنداکتــور زمانــی» کــه برنامههــا را در ســاختارهای عمــودی و افقــی زمانــی در
ترتیــب راهبــردی قــرار میدهــد .چــه برنامـهای چــه روز و چــه ســاعتی پخــش شــود .ایــن
مناطــق مختلــف زمانــی (اســات )1و کنداکتـ�ور زمان��ی بــا درنظرگرفتــن زندگــی روزمــرۀ
مخاطبــان و فعالیــت رقبــا و بــرای حفــظ مخاطبانــد .موقعیــت قرارگیــری برنامــه در
جــدول زمانــی میتوانــد در موفقیــت و شکســت برنامــه نقشــی اساســی داشــته باشــد.
« .3کنداکتــور روی آنتــن» 2کــه نهتنهــا شــامل ترتیــب خــاص برنامههــا میشــود،
بلک��ه ش��امل «میانبرنامهه��ا» اعـ�م از شـ�بهمحتواهایی مثــل تریلرهــا ،بنرهــا ،لوگــوی
کانــال و معرفــی کنداکتــور و آگهیهــای بازرگانــی میشــود کــه همگــی نقــش حفــظ
«پیوســتگی» (تــداوم دهنــده) را در کنداکتــور دارنــد (( (.)Brunn, 2019: 17ن.ک :شــکل
.)5

1 . Slot
2 . On-air Scheduling
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شکل  .5سطوح جدول پخش(کنداکتور) از نگاه آنه برون

الیــس برنامههــای تلویزیونــی را بــه بلوکهــای ســاختمانی تشــبیه میکنــد و کنداکتــور
را معمــاری ایــن بنــا میدانــد و طــراح کنداکتــور را شــبیه تدوینگــری در ســطح المپیــک
میدانــد کــه بــا انتخــاب و ترکیــب برنامههــای مختلــف بهترتیــب جریــان روزانــه ،هفتگــی،

فصلــی و ســاالنه را در کنداکتــور شــکل میدهــد (.)Eliss, 2000: 1
ب��رون تأکیـ�د میکن��د کهــ کنداکت��ور روی آنت��ن (پخــش) نتیجــۀ رونــد پیشتولیــدی
اســت کــه گاهــی حتــی از ســا لها قبــل شــروع شــده اســت .ایــن رونــد پیشتولیــد
شــامل تغییــر و تنظیــم پیوســتۀ جــدول زمانــی میشــود کــه تــا لحظــۀ پخــش بهینــه

میشــود .امــروزه ایــن رونــد معمــوالً بــا چندیــن سیســتم کامپیوتــری انجــام میشــود
کــه محصــول نهایــی آن لیســت پخــش (پلــی لیســت )1بــرای پخــش هــرروزه اســت .در
ایــن لیســت پخــش ،همــۀ برنامههــا و میانبرنامههــا در جــدول زمانــی قــرار میگیرنــد و
انتشــار محتــوا از آن پیــروی میکنــد .ایــن رونــد پیشتولیــد بــا زیــر نظــر گرفتــن پیوســتۀ
رتبهبنــدی مخاطبــان و رقبــا و همچنیــن متأثــر از رویدادهــای دنیــای بیرونــی صــورت
ه چیــز کنداکتــور را
میگیــرد و البتــه اتفاقــی غیرمنتظــره در دنیــای بیــرون میتوانــد همــ 
تغییــر دهــد (.)Brunn, 2020
«یتربــرگ» ،2کــه درمــورد کنداکتــور شــبکههای خدمــت عمومــی در اروپــای شــمالی

1 . Playlist
2 . Ytreberg
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پژوهــش کــرده ،طراحــی کنداکتــور تلویزیــون را شــامل ایــن مراحــل میدانــد:
ِ
خــود کنداکتورهــای زمانــی ،از همــان ابتــدا ،بــه
 .1فراینــد عینــی تولیــد و توســعۀ
شــکل صفحــات طراحــی غیررســمی ،تــا اســتفادههای اخیــر از سیســتمهای پیچیــدۀ
مدیریتشــدۀ رایانــهای؛
 .2مباحــث دان��ش حرف�هـای و راهبرده��ای مش��روعیتی ک��ه فراینـ�د جدو لنویســی بــا
آنهــا درگیــر اســت (شــامل مباحــث سیاســتگذاری ،بینندههــا و ارزیابــی)؛
 .3شــیوهای کــه فراینــد کنداکتورنویســی طــی آن بــا فرایندهــای برنامهریــزی ،تخصیــص

منابــع و تخصیــص بودجــه تعامــل میکنــد و بــر آنهــا تأثیــر میگــذارد (Ytreberg,
.)2017: 27
روش پژوهش
روش اصلــی ایــن پژوهــش کیفی اســت و از تکنیک ســندپژوهی اســتفاده شــده اســت.
ســندپژوهی روشــی بــراي جمــع داده از اســناد اســت کــه در آن دادههــای جمعآوریشــده
در نهايــت بــه ترکیــب جديــد و متفــاوت میانجامنــد (نیومــن.)1390 ،
بــرای تحلیــل و ارزیابــی یافتههــای ایــن پژوهــش از تکنیــک «تحلیــل تفســیری» و
همچنیــن تکنیــک «مقایســۀ مــداوم »1اســتفاده شــده اســت« .مقایســۀ مــداوم »2روشــی
بــرای تجزیهوتحلیـ�ل اطالعـ�ات در پژوهشهــای کیفــی اســت کــه در آن هــر یافتــه بــا
یافتهــای دیگــر کــه از تجزیهوتحلیــل اطالعــات حاصــل شــده مقایســه میشــود.
یافتههای پژوهش
جایگاه کنداکتور در تلویزیون تجاری و تلویزیون خدمت عمومی
ورای تطــور تاریخــی تلویزیــون در ســه دورۀ انحصــار و رقابــت و تکثــر ،پیدایــش
تلویزیــون در دو ســوی اقیانــوس اطلــس منبعــث از دیدگاههــای فرهنگــی و سیاســی حاکــم
بــر کشــورها دو مســیر متفــاوت را نیــز شــروع کــرد .از منظــر اقتصــاد سیاســی دو نــوع

1 . Constant Comparison
2 . Constant Comparison
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«تلویزیــون خدمــت عمومــی» 1و «تلویزیــون تجــاری» 2بهترتیــب در اروپــا و امریــکا تبلــور
یافــت .در امریــکا از منظــر مشــتری و در اروپــا منبعــث از دیــدگاه پدرســاالرانۀ فرهنگــی،
مخاطــب شــهروندی متصــور میشــد کــه میبایســت در ســه حــوزۀ آمــوزش ،ســرگرمی و
اطالعرســانی از ســوی اقلیتــی از نخبــگان سیاســی و فرهنگــی هدایــت و راهنمایــی شــود
(حســینی پاکدهــی .)1386 ،ول��ی مــدل تجــاری و مشــتریمحور تلویزیــون در امریــکا
نقــش کنداکتــور را در حفــظ و جــذب مشــتری مهــم و حیاتــی میدانســته و از همــان
دوران انحصارهــای ســهگانه (شــبکههای انبیســی ،ســیبیاس ،ایبیســی )3راهبردهــای
اجرایـ�ی رقابتجویانـ�ه بـ�رای کنداکتـ�ور روی آنتـ�ن طراحـ�ی شـ�دند.
الیــس دو الگــوی مدیریــت «کنداکتــور تقاضامحــور» 4و «کنداکتــور پیشــنهادمحور»

5

را نــام میبــرد کــه میتــوان الگــوی مدیریــت کنداکتــور بهترتیــب در تلویزیــون خدمــت
عمومــی و تلویزیــون تجــاری دانســت (ن.ک :شــکل .)7

شکل  .7الگوی مدیریت کنداکتور از دیدگاه جان الیس

اســتیو هوجانــن ،)2014( 6بــا اســتفاده از مقایســۀ ویلیامــز دربــارۀ تلویزیــون اروپایــی
و امریکاییــ ،درم�وـرد رابطۀــ طراح��ی و چین��ش کنداکت�وـر مینویسدــ :ســنت اروپایــی
(تلویزیــون خدمــت عمومــی) اصالــت در تولیــد برنامــه 7و در ســنت امریکایــی ســاخت
جریــان 8غالــب شــده بودنــد .بــه لحــاظ زیباشناســی ،تولیــد برنامــه بهعنــوان اثــری «هنــری»
ســنت پخــش سراســری اروپایــی را تشــکیل میدهــد .اهمیــت جریــان در ســنت امریکایــی
نیــز ماحصــل محیــط رقابتیتــر تلویزیــون اســت (( )Hujanen, 2014ن.ک :شــکل .)8

1 . Public Service Broadcasting
2 . Commercial TV
3 . NBC, CBC, ABC
4 . Offer-led System
5 . Demand-led System
Taisto Hujanen . 6
Programme-making . 7
Construction of Flow . 8
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شکل  .8طراحی و چینش کنداکتور از دیدگاه استیو هوجانن

کنداکتور در دوران انحصار تلویزیون خدمت عمومی
در تلویزیونه�اـی خدم��ت عموم��ی ،در دوران انحصاــر کنداکتــور اهمیــت کمــی داشــت
و بهعل��ت نــگاه پدرســاالرانۀ فرهنگــی و نبــود مطالعــات مخاطــب ایــن نگــرش حاکــم بــود
کــه نبایــد مــردم تشــویق بــه تماشــای بــدون ضــرورت تلویزیــون شــوند .ســاعات پخــش
تلویزیــون محــدود بــود و کنداکتــور تلویزیــون نیــز ،بهعنــوان نظمدهنــدۀ زندگــی روزمــره،
در سـ�اعاتی از روز خالـ�ی از برنامـ�ه بـ�ود تـ�ا مـ�ردم بـ�ه کارهـ�ای روزمـ�رۀ زندگـ�ی خـ�ود بپردازنـ�د.
بــرای مثــال ،بیبیســی و تلویزیونهــای خدمــت عمومــی فاالنــدرژ بــرای مدتهــای
طوالنــی وقفــۀ زمانــی بــرای ایجــاد فرصــت غــذا دادن مــادران بــه نــوزادان را رعایــت
میکردنــد و یــا بــا ایجــاد وقفــه در برنامــه هــا ،اجــازه میدادنــد والدیــن بچههــا را بــه
رختخ��واب ببرنــد .در ایــن دوران انحصــار ،تلویزیونهــای خدمــت عمومــی از ســنت پخــش
ســریالی و دنبالــهدار (راهبــرد نواریســازی )1پرهیــز میکردنــد تــا مبــادا مــردم بهخاطــر

ً
بعضــا در فصــل تابســتان کنداکتــور ایــن شــبکهها
آن بــه تماش��ای تلویزیــون بنش��ینند.
خالــی از برنامــه بــود .در ایــن دوران ،رونــد حاکــم بــر کنداکتــور پخــش تکبرنامههــا
بــود و بنیــان کنداکتــور گلچینــی فضیلتگــرا از انــواع برنامههــای مختلــف در حوزههــای
آموزشــی و اطالعرســانی بــود .بــرایمثــال ،ذکــر منظــم عبــارت «فیلــم» در کنداکتــور دهــۀ

 50تلویزیــون خدمــت عمومــی فاالنــدرژ اصالــت تکبرنامههــا را هویــدا میکنــد (Bulck,
.)2014
ســال تلویزیــون بهطــور طبیعــی بــه دو قســمت تقســیمبندی میشــد :ماههــای
مانــدن پاییــز و زمســتان کــه بهخوبــی تــدارک تولیــد و پخــش برنامــه هــا
در خانــه
ِ
دیــده میشــدند ،و فصــل تابســتان کــه ماههــای ســپریکردن اوقــات خــارج از خانــه
بــود و تولیــد و پخــش برنامــه هــا کمتــر مــورد توجــه بــود .درواقــع ،بــا ایــن نگــرش در
تلویزیــون خدمــت عمومــی ،ریتــم فصلــی بــرای تماشــای گزینشــی را ترغیــب مــی کــرد.
1 . Stripping Strategy
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در دوران انحص�اـر ،تغیی��ر ب��ه ریت��م هفتگـ�ی کنداکت��ور در اکثــر تلویزیونهــای خدمــت

ً
نس��بتا کنـ�د پی��ش رفـ�ت .بــا ســاماندهی اوقــات آزاد مــردم در ســاختار «هفتــه»،
عموم��ی
پخــش سراســری بــه امتــداد صنعتیســازی زمــان و کامــاً در هماهنگــی بــا آن تبدیــل شــد.

وقــت رســانه ،وقــت کار و وقــت مدرســه ـ بــا واحدهــای معــادل و منحنیهــای کنششــان
زم��ان س��اعت را تقوی��ت کردن��د .در ایــن چرخههــای ادامــهدار و
ب��ودن آش��کا ِر
ـ عادی
ِ
ِ
ریتمهــای ثابــت ،تلویزیــون خدمــت عمومــی میکوشــید جــدول زمانــی متوازنــی کنــار
هــم جمــع کنــد کــه اهدافــش را بیشــتر پیــش ببرنــد .راهبــرد چینــش کنداکتــور تضمیــن
مــی کــرد کــه تلویزیــون خدمــت عمومــی خدمــت پیوســتۀ مســتمر نیســت.

کنداکتور در دوران رقابت تلویزیون خدمت عمومی
از دهــۀ  70م بــه بعــد و همزمــان بــا ورود بــه دورۀ رقابــت ،مــوج مقرراتزدایــی و
ظهــور رقبــای مختلــف ماهــوارهای و کابلــی و ابداعــات فنّاورانــه ،همچــون ویدئــو ،قــدرت
انتخــاب مخاطــب افزایــش یافــت و مشــروعیت و مقبولیــت تلویزیــون خدمــت عمومــی
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در گــرو توجــه جــدی بــه خواســت مخاطــبشــد .بــه دنبــال ایــن تغییــرات ،کنداکتــور
تلویزیــون خدمــت عمومــی تســلیم کنداکتــور روزمــره و سریالیســازیشــد و درنتیجــه،
دســتهبندیهای برنامههــا هرکــدام بــازۀ زمانــی ثابتــی در طــی هفتــه بــرای خــود اخــذ
کردن��د .در دوران رقاب��ت ،مدیری��ت کنداکتوــر از فعالیتــی حاشــیهای و اداری بــه ابــزاری
بهش��دت راهب��ردی و مدیریت��ی بــدل ش��ده اس��ت و جایــگاه مدیــران کنداکتــور بهعنــوان
مدی��ران برنامهریــزی راهب��ردی در تلویزیونهـ�ای خدمـ�ت عمومـ�ی ارتق��ا یافـ�ت و نســل
جدیـ�دی از مدی�رـان حرفــهای کنداکتــور برخاســتند کــه تــا جایگاههایــی نزدیــک بــه
مدیری��ت ارش��د س��ازمانها پی��ش رفتن��د ( .)Ihlebæk et al., 2013بــه همیــن علــت،
الیــس کنداکتــور در دوران رقابــت را مرکــز توزیــع قــدرت تلویزیــون نامیــد ( )Ellis, 2000و
مســئولیت آنهــا شــامل بودجــۀ بنــدی برنامههــا و مســئولیت بــرای ســفارش برنامههــا
ـودن»
بــا ویژگیهــای مشــخص و غیرقابلمذاکــره بــود و در نتیجــه آزادی خالقانــۀ «مؤلفبـ ِ

تولیدکننــدگان محتــوا را محدود کردنــد (.)Ihlebæk et al., 2013, Hujanen, 2000
ظهــور مدیریــت بــا کنداکتــور بــهنوعــی فرهنــگ طراحــی راهبــردی بــرای تولیــد برنامــه
را مطــرح کــرد کــه اقــدام مدیریتــی بــرای ارتبــاطدادن ارزیابــی راهبــردی آنــی و محیــط آتــی

ـی زمــان حــال بــود (قبــل از تولیــد ،کجــا میخواهیــم پخــش کنیــم).
بــا کنــش عملیاتـ ِ
درواقعــ ،بهعلــت محیــط رقابتــی جدیــد تلویزیــون ،ســاخت جریــان بــر نظریــۀ اصالــت
کارکــردی پخــش
برنامــه فائــق آمــد .بــه لحــاظ ســازمانی ،تأکیــد بــر جریــان بــه جدایــی
ِ
سراسـ�ری و تولی��د منج��ر میشــود؛ ب��هعب��ارت دیگرــ ،مدیری��ت کنداکتــور کاری متمایــز
از مدیری��ت تولی��د برنامههاــ در نظ��ر گرفتهــ ش��د .در دوران رقابتــ ،کنداکت��ور ســاختاری
واســط میــان مخاطــب و تولیــد تفســیر میشــد و مدیریــت کنداکتــور هــم رابطــۀ شــبکه
بــا مخاطبانــش را بنــا کــرده و آن را نظاممنــد کــرد و هــم بــه عنــوان ابــزاری بــرای کنتــرل
تولیــد اســتفاده شــد .بهواســطۀ چنیــن ماهیتــی ایــن توانمنــدی را دارد کــه کل زنجیــره
(تولیــد  ،پخــش و دریافــت مخاطــب) را عملیاتــی کنــد .بهســبب همیــن توانمنــدی ،تأکیــد
بــر کنداکتــور در پژوهشهــای تلویزیــون خدمــت عمومــی بــرای مدیریــت بهتــر در محیــط
رقابتـ�ی جدیــد تلویزی�وـن اهمی��ت پی��دا ک��رده اسـ�ت .ایــن شــیوۀ مخاطبگرایــی کنداکتــور
درتلویزیــون خدمــت عمومــی ،کــه بهعنــوان مبنــای مســئولیتپذیری و پاســخگویی
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اجتماعیشــان بــود ،نظریــۀ «کنداکتورمحــوری» 1در دوران رقاب��ت نامیـ�ده میشــد .درواقــع،
ایــن طراحــی منبعــث از نــگاه «مدیریــت مخاطبمحــوری» 2در کنداکتــور تلویزیونهــای
خدمــت عمومــی بــود کــه بهعنــوان «نظریــۀ مدیریــت بــا کنداکتــور» 3نیــز نامیــده میشــد

(.)Hujanen, 2002
گرهخــوردن مدیریــت کنداکتــور بــا مدیریــت راهبــردی تلویزیونهــای خدمــت عمومــی

عمــاً حــوزۀ کنداکتــور پخــش ،برونســپاری تولیــد و ارزیابــی را درهمتنیــده کــرد و باعــث
افزایــش قــدرت مدیریــت کنداکتــور در سلســلهمراتب تلویزیــون خدمــت عمومــی شــد.
البتــه توجــه بــه منطــق بــازار در تعامــات میــان عملیــات برنامهریــزی و تولیــد ،و ظهــور
بازارهــای داخلی/بیرونــی شــرط ســاختاری ضــروری بــرای مدیریــت بــا کنداکتــور بــود و
اقداماتــی همچــون «انتخــاب تولیدکننــده ،»4کــه ابتــدا در بیبیســی و ســپس ســایر
تلویزیونهــای خدمــت اروپایــی معرفــی شــد ،منبعــث از ایــن نــگاه بــود .در ایــن فرهنــگ
ســازمانی جدیــد ،مدیــر کنداکتــور بهعنــوان خریــدار ،و تولیدکننــدگان بهعنــوان فروشــنده
عمــل میکردنــد ،و مخاطبــان نیــز مصرفکنندگانــی بــرای بازیگــران آن بــازار داخلــی بودنــد.
کنداکتور در دوران تکثر تلویزیون خدمت عمومی
در گــذار از « تلویزیــون خدمــت عمومــی» ،بــه «رســانۀ خدمــت عمومــی» ،5نقــش
کنداکتــور در تلویزیــون هــای خدمــت عمومــی امــروز انعکاسدهنــدۀ مطالبــات رقابــت
روزافــزون و فشــار سیاســی بــرای کارایــی و پاســخگویی و مســئولیتپذیری اســت..
رســانۀ خدمــت عمومــیبایــد مأموریتــش را از نــو تعریــف کنــد و راههــای جدیــدی بــرای
جــذب مخاطــب پیــدا کنــد .آنهــا بــا طیفــی از خدمــات رســانهای شــروع بــه رقابــت
در بــازاری میانپلتفرمــی کــرده و از «مؤسســات فرهنگــی تولیدگــرا» (6تولیدگــر اصلــی و
منحصربهفــرد) بــه «مؤسســات فرهنگــی برنامهگــرا» 7بــا انتخابهــای راهبــردی برنامــهای

1 . Schedule-oriented
2 . Audience-oriented Management
3 . Management by Schedule
4 . Producer Choice
5 Public Service Media
6 . Production-oriented
7 . Programming-oriented
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تغییــر مســیر مــی دهــد .جنــگ بــرای دیدهشــدن مســتلزم رشــد مســتم ِر خروجــی برنامههــا
میشــود( .)Hujanen, 2013در «زنجیــرۀ ارزش رســانهای جدیــد» 1فــرض بــر آن اســت
کــه شــبکههای سراســری بــر تولیــد و بســتهبندی محتواهــا تمرکــز کننــد؛ محتواهایــی
کــه چنــد پلتفــرم ،بــه لحــاظ کارکــرد مجــزا از شــبکههای سراســری ،حمــل میکننــد .خــود
محتــوا نیــز منبــع یکســان اتصــال در نظــر گرفتــه میشــود کــه بــرای اســتفادههای مختلــف
و بــرای قطعههــای مختلفــی از مخاطبــان فرمــت و نسخهســازی میشــود و در چندیــن
شــبکۀ مــوازی همزمــان پخــش ،بازیافــت و تکــرار میشــود .همچــون گذشــته ،بخشــی از
محتــوا خـ ِ
ـود مســئلۀ تولیــد آن در بــازار داخلــی اســت ،امــا بهاحتمــال بســیار زیــاد نیــاز
ب�هـ برونســازی تولیــد بــاز هــم ادامــه خواهــد داشــت و بهمــوازات آن ،جس ـتوجو بــرای
یافتــن متحــدان و شــرکتها در بــازار بیرونــی تقویــت خواهــد شــد.
نظریۀ«کنداکتورمحــوری» دوران رقابــت در تقابــل بــا راهبــرد «محتوامحــوری» 2در دورۀ
دیجیتــال قــرار داده میشــود« .هوجانــن» تفاوتهــای ایــن نــگاه مدیریتــی را در جــدول
 7خالصــه کــرده اســت.
جدول  .7نظریه کنداکتور محوری دوران رقابت و نظریه محتوامحوری در دوران تکثر
تلویزیون خدمت عمومی (دوران دیجیتالـتکثر)

تلویزیون خدمت عمومی (دوران رقابت)

چه ثابت باقی مانده؟
رشد رقابت ،رشد منابع حمایتی

رشد رقابت ،رشد منابع حمایتی

اشباعشدگی اقتصاد ،بهرهوری هزینه

اشباعشدگی اقتصاد ،بهرهوری هزینه

مخاطبگرایی ،پاسخگویی

مخاطبگرایی ،پاسخگویی

خدمت عمومی

خدمت عمومی
چه تغییر کرده؟

محیط چندکاناله ،تلویزیون

محیط چندرسانهای/چندگانه،نهادهای یکپارچۀ خدمت

راهبرد کنداکتورمحور ،مدیریت با کنداکتور

راهبرد محتوامحور ،مدیریت با محتوا

کانا لها ،خدمت کامل

بستهبندی و برندسازی ،کانا لهای مولتیپلکس

جهانیگرایی هماهنگ تولید برنامه

پروفایلسازی کانال ،تولید محتوا

حرفهایگرایی کنداکتورمحور

حرفهایگرایی چندمهارته

تولید بهصورت پیمانکاری (برونسپاری)

پیمانکاری ،مراکز مهارتی (ژانرمحور)

سیستم مدیران تولید ،از ادارات به تیمها

متحدان و همکاران تولید

1 . New Media Value Chain
2 . Content-oriented
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توزیــع همگراشــدۀ محتــوای دیجیتالــی در «پلتفــرم هــای گوناگــون» 1میتوانــد بهــرهوری
را در ارزش بیشــتر عرضــه بــه مخاطــب از طریــق محتــوای تلویزیــون بهتــر کنــد .یــک مســئله
بــه فرصــت عرضــۀ دسترســی بیشــتر و بهتــر بــه محتــوا برمیگــردد .فایــدۀ دوم از ایــن
فرصــت ناشــی میشــود کــه ،بهســبب وجــود مســی ِر بازگشــت در ارائــۀ دیجیتالــی ،تعامــل
بــا کاربــر از راههایــی متفــاوت ممکــن میشــود و ایــن امــکان را میدهــد کــه نیازهــای

مخاطــب بهتــر از قبــل درک و بــه آن پرداختــه شــود (.)Doyle, 2010
بازآفرینی مفهوم جریان در رسانه های آنالین
در رســانههای آنالیــن علیرغــم تغییــر زمینههــای فناورانه و فرهنگــی تلویزیــون ،قابلیتهای
تبییــن جریــان ضعیــف نمیشــود و بررســی جریــان در رســانههای آنالیــن بــه مکانیابــی
تلویزیــون بــه عنــوان یــک فــرم فناورانــه و فرهنگــی کمــک میکنــد ،حتــی اگــر تلویزیــون
بــه طــور فزایندهــای از دســتگاههای تلویزیــون و ســایر روشــهای متمرکــز بــرای شناســایی و
درک تلویزیــون خــارج شــود ( )Cox, 2018, Jenner, 2018ارزشگــذاری بــه جریــان کمــک
میکنــد تــا علیرغــم تغییــر زمینههــای فناورانــه و فرهنگــی تلویزیــون توســعه رســانههای
آنالیــن را در امتــداد تلویزیــون نــه در تقابــل بــا آن تحلیــل کــرد و بــه همیــن دلیــل ماریکــه
جنــر ،ظهــور نتفلیکــس را عصــر چهــارم تلویزیــون مینامــد و بــه طــرز هوشــمندانه از پســا

تلویزیــون دوری میکنــد (.)Johnson, 2019
کواک��ز بــرای درک توســعه و تــداوم مفهــوم جریــان در رســانههای آنالیــن همچــون
نتفلیکــس بــا وام گرفتــن از ایــده تجربــی ویلیامــز در مــورد جریــان برنامهریــزی شــده
«واقعــی» و «اعــام شــده» «جریــان تلویــزه شــده» 2و «جریــان نامریــی» 3اشـ�اره میکنـ�د.
از نظــر کواکــز ،ســاختار پلتفــرم رســانههای دیجیتــال امــکان تعامــل بــا محتــوای رســانه
را براســاس فرایندهــای محاســباتی نامرئــی کــه فرمهــای قابــل مشــاهده را پیکربنــدی
میکنــد ،ارائــه میدهنــد ،امکاناتــی کــه بــه منطقهــای صنعتــی در مــورد چگونگــی و چرایــی
شــکلگیری مــداوم ایــن فرایندهــا در ابعــاد قابــل مشــاهده خــود بــاز میگردنــد« .جریــان
تلویــزه شــده» بــا پیشــوند تلــه بــه معنــای تماشــا از دور و همچنیــن تاکیــد بــر تــداوم
برنامهریــزی تلویزیــون در بســتر رســانههای دیجیتــال ،بــه نوارهــای جســتجو ،تنظیمــی
1 . Multi Platform
2 .Televisible Flow
3 .Invisual Flow
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منــو ،دکمههــای تعاملــی (ماننــد مکــث و عقــب) ،صفحــه پخــش خــودکار بینابینــی و
تعــداد زیــادی اشــکال تعاملــی بصــری دیگــر اشــاره میکنــد .اشــکالی کــه بــا محتویــات
رســانهای بــه عنــوان بخشــی از رابــط پلتفــرم در هــم آمیختــه شــدهاند .بــا تاکیــد بــر ایــن
اشــکال و در هــم آمیختگــی عمیــق آنهــا بــا محتــوا در رابــط پلتفــرم« ،جریــان تلویزه شــده»
بــه معنــای عاملیــت کاربــر در کنــار شــکل بصــری ایــن تعامــل ظاهــر میشــود .در واقــع
«جریــان تلویــزه شــده» بــر ظهــور محتــوای رســانهای در کنــار ویژگیهــای تعاملــی تأکیــد
میکندــ ک��ه باع��ث ایجـ�اد ح��س کنت��رل مخاط��ب میش��ود« .جریــان نامریــی» رســانههای
دیجیت�اـل نی��ز مفاهیــم سفارشیســازی الگوریتمــی شــامل فرمهــا و عملکردهــای رســانهای
جدیــدی هســتند کــه توســط کاربــران دیــده نمیشــوند ،امــا باعــث ایجــاد عناصــر تلویزیونی
میشوــند ک��ه در نهای��ت قاب��ل مش��اهده میش�وـند« .جریاــن نامریــی» شــامل کــد رایانــه،
نرمافــزار ،الگوریتمهــا ،دادههــا و دیگــر ظرفیتهــای محاســباتی اســت کــه در رابطــه ای
ناگسســتنی بــا «جریــان تلویــزه» بــرای محتــوا و اشــکال ارائــه شــده از راه دور قــرار دارنــد.
«جریــان نامریــی» بــا دریافــت اطالعــات مخاطــب و اســتفاده از الگوریتمهــای پیشــنهاد
تماشــا ،امــکان کنتــرل مخاطــب را در «حبــاب فیلتر»1بــه تعبیــر فرانــک پاســکواله )2015(2و
یــا «جعبــه ســیاه» بــه تعبیــر التــور )1999(3قــرار میدهــد.
ماریکــه جنــر نیــز الگــوی توزیــع رســانههای دیجیتــال همچــون نــت فلیکــس را وامــدار
الگــوی کنداکتــور تلویزیــون خطــی میدانــد و «جریــان ورودی» 4و «جریــان ایزولــه» 5را در
نــت فلیکــس شناســایی میکنــد .ســاختار نتفلیکــس و الگوریتــم یادگیرنــده و پیشــنهاد
دهندهــاش دائمــا در حــال معرفــی برنامههایــی از کاتالــوگ و آرشــیو موجــودش اســت کــه
مطابــق بــا ســاختار ســلیقه فــردی مخاطبــان اســت تــا جریــان ورودی را شــکل دهــد .زمانــی
کــه جریــان ورودی یــک برنامــه ســریالی مشــخص میشــود« ،عملکــرد پــس از پخــش»،6
همــراه بــا ســایر امکانــات ماننــد «رد کــردن مقدمــه» 7جریانــی بینقــص از حرکــت از یــک
1 filter bubble
2 Frank Pasquale
3
4 Interance Flow
5 Isulated Flow
6 Post-play function
7 Skip intro
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اپیــزود بــه اپیــزود بعــدی را ایجــاد میکنــد کــه «جریــان ایزولــه » نامیــده میشــود .در
کنــار الگوریتــم یــاد گیرنــده و پیشــنهاد دهنــده ،نــت فلیکــس بــرای ایجــاد جریــان ورودی
در صفحــات اصلــی خــود از تقســیمبندی ژانرهــا بــه منظــور ســازماندهی محتــوا اســتفاده
میکنــد و بــا ایــن کار سیســتم ســازماندهیاش را بــه تلویزیــون پخــش سراســری متصــل
میکنــد .ژانــر ،نقــش محــوری در طراحــی کنداکتــور تلویزیــون خطــی دارد .بطــور معمــول،
برنامههایــی کــه از یــک ژانــر هســتند ،بــا هــم در یــک گــروه محتوایــی از کنداکتــور قــرار
میگیرنــد .در واقــع جنــر معتقــد اســت پیشــنهاداتی کــه نتفلیکــس بــرای ایجــاد جریــان
ورودی ارائــه میدهــد ،از همــان منطــق تکنیکهــای اجرایــی طراحــی کنداکتــور تلویزیــون
خطــی پیــروی میکنــد« .جریــان ایزولــه» تقویتکننــده «تماشــای ماراتنــی» 1بــرای حفــظ تمرکــز
مخاط��ب روی یـ�ک ســریال اســت کــه یــادآور تکنیــک پخــش متوالــی 2در چینــش کنداکتــور
شـ�بکههای خطـ�ی میباشـ�د.
جریانهــای ورودی و ایزولــه ،بــه جــای آنکــه بــه شــکل ســکانسهای در هــم تنیــده
عمــل کننــد ،بطــور متوالــی رخ میدهنــد .تکنولوژیهــای ارائــه محتــوای دیجیتــال ،طــی
پروســه جریــان ورودی ،کار یافتــن ســکانسها را ســادهتر و شــخصیتر میســازند.
درســت مثــل ایــن کــه بــا اســتفاده از تاریخچــه عملکــرد شــما ،یــک کانــال پیــش نمایــش
مختــص شــما ایجــاد شــود کــه در آن بــا ارائــه پیشــنهاداتی از انــواع محتــوا ،بــه شــما
امــکان داشــتن لیســتی از محتــوای مــورد نظــر بــرای تماشــا داده میشــود.
بــرای نتفلیکــس جریــان ورودی جنبــه حیاتــی دارد چــرا کــه حفــظ مخاطبــان پــس از اتمام
یــک ســریال را تضمیــن میکنــد .جریــان ایزولــه ،عالقــه و اشــتیاق مخاطــب را بــا اســتفاده
از ویژگیهــای متنــی حفــظ میکنــد .امــا جریــان ورودی بــه طــرق فریبندهتــری عمــل میکنــد
(عکســهای کوچــک ،عناویــن ،ارائــه خالصــه فیلــم) .نتفلیکــس دو تکنیــک بــرای ایجــاد جریــان
ورودی دارد :بــا پایــان یــک مطلــب ،پیشــنهاداتی ارائــه میدهــد کــه نزدیــک بــه ســبک و حــال
و هــوای مطالــب صفحــه اول محیــط کاربــری مخاطــب باشــد .جریــان ورودی انتخابهــای
دقیــق تــر مخاطــب را نیــز شــامل میشــود زیــرا ممکــن اســت مخاطــب تنهــا بــه پیشــنهادات
صفحــه اول کــه بــر اســاس محتــوای تماشــا شــده قبلــی اســت اکتفــا نکنــد و بــه دنبــال
یافتــن گزینههــای بیشــتر ،در کاتالــوگ محتــوا بــه جســتجو بپــردازد.
1 Binge whatching
2 Strip Scheduling
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از میــان بیشــمار محتــوای موجــود در نتفلیکــس ،سیســتم ارائــه پیشــنهاد ،کاتالوگــی را
بــرای هــر مخاطــب تنظیــم میکنــد کــه بــه او امــکان یافتــن محتوایــی را بدهــد کــه مناســب
جریــان ورودی باشــد .پیشــنهاداتی کــه ارائــه میشــود ،از آنجــا کــه دارای حــال و هوایــی
آشناســت ،ایــن حــس فــوق العــاده را بــه مخاطــب القــا میکنــد کــه نتفلیکــس فردبهفــرد
مخاطبانــش را میشناســد و آنهــا را بــه شــکل یــک تــوده بیننــده قلمــداد نمیکنــد؛ و همیــن
امــر حــس وفــاداری بــه نتفلیکــس را ایجــاد میکنــد (.)130-114 :2018 ,Jennerپــس مــی
تـ�وان گفــت تلویزیونهــای آنالیــن وامــدار توســعۀ الگــوی جریــان تلویزیــون هســتند .اگــر

ً
عمدتــا بهعنــوان راهبــرد بازاریابــی بــا هــدف ایجــاد توالــی بیوقفــه از
ویلیامــز جریــان را
محتــوا در کنداکتــور تلویزیــون خطــی میدانســت و «اورچینــو» بــا ظهــور دســتگاههای
کنتــرل ازراهــدور مســئولیت جریــان را بــه عهــدۀ مخاطــب میدانســت و جریان را «وســیلهای
بــرای ترســیم مجموعهــای از تغییــرات در رابــط بیــن بیننــده و تلویزیــون و تجربــۀ تــداوم
تماشــا» ترســیم کــرد؛ «کالدویــل» هنــر تلویزیــون را مدیریــت مخاطــب و ایجــاد حــس
تــداوم در ایــن دو پارادایــم زیباشناســانه میدانســت .تلویزیــون آنالیــن  ،بــا اســتفاده از
عملکــرد «پخــش ماراتنــی» 1و پخــش خــودکار قســمت بعــدی پــس از پایــان تماشــای یــک
قســمت« ،جریانــی بیپایــان از لــذت سفارشــی» را بــر اســاس توصیههــای الگوریتمــی فراهــم
میکنــد« .آمــازون پرایــم» نیــز امــکان تماشــای قســمتها را بهترتیــب تصادفــی (مختلــط)
بــرای مشــترکان فراهــم کــرده اســت؛ بــه ایــن معنــی کــه بیننــده آن را بــه الگوریتم میســپارد
تــا ،بــا شــرحدادن قســمتهای خــاص خــود ،تجربــه را تنظیــم کنــد .نتفلیکــس ،در پایــان
ســال  ،2020ویژگــی «عناویــن تصادفــی» را منتشــر کــرد کــه در آن بیننــدگان بالتکلیــف بــه
پلتفـ�رم اجـ�ازه میدهنـ�د تصادفـ�ی فیلـ�م یـ�ا قسـ�مت تلویزیونـ�ی را انتخـ�اب کنـ�د.
راهاندازی مدل تلویزیونهای خطی در رسانههای آنالین
علیرغــم حمــات رســانههای جدیــد همچــون نتفلیکــس بــه الگــوی تلویزیــون خطــی،
الگــوی تلویزیــون خطــی کمــاکان نقــش آیینــی و اجتماعــی برجســتهای دارد و بــرای مــردم
جامعــه زندگــی مشــترک رســانهای میســازد .در ایــن میــان ،رقبایــی کــه حــذف تلویزیــون
خطــی را نیــز اعــام میکردنــد بــه راهانــدازی تلویزیــون خطــی نیــز روی آوردهانــد .بــرای
مث�اـل« ،آمــازون پرایــم» 2در اروپــا شــبکهای اختصاصــی بــرای پخــش آیتمهــای کوتــاه
1 .Binge - Watching
2 . Amazon Prime
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مســتند ،فیلــم ،پویانمایــی و آیتمهــای ســرگرمکننده راهانــدازی کــرد .نتفلیکــس نیــز ســال
 ،2020پــس از یــک دهــه فعالیــت ،اولیــن تلویزیــون خطــی خــود را در فرانســه راهانــدازی
ک�رـد .عل��ت انتخ��اب فرانســه بهعنــوان نمونـ�ه آزمایش��ی بهســبب ســرانۀ زیــاد تماشــای
تلویزیــون ســنتی در آن اســت و نتفلیکــس شــبکۀ خطــی را بــه ایــن علــت راهانــدازی
ـب خســته
میکنــد کــه مخاطــب مجبــور بــه جسـتوجو و انتخــاب برنامــه نباشــد و «مخاطـ ِ
از انتخــاب» خــود را بــه جریــان برنامــۀ تلویزیونــی بســپارد .درواقــع ،نتفلیکــس بــه دنبــال
آن اســت کــه مخاطبانــی را کــه از تماشــای ماراتنــی و پیشــنهادهای تماشــای مبتنــی بــر
الگوریتــم خســته شــدهاند بــا الگــوی پخــش خطــی حفــظ کنــد و همچنیــن بــرای کســانی
کــه اولینبــار بــا نتفلیکــس مواجــه میشــوند «جریــان ورودی» 1بــرای آشــنایی بــا محتواهــای
نتفلیکــس شــکل دهــد و بهاینترتیــب ،ضمــن حفــظ مخاطبانــش ،مخاطبــان جدیــدی نیــز
پیــدا کنــد .یوتیــوب نیــز ،بهعنــوان اولیــن رقیــب جــدی تلویزیــون در دنیــای دیجیتــال،
از ســال  2017اقــدام بــه راهانــدازی اشــتراکی «یوتیــوب ت ـیوی »2در امریــکا کــرده اســت
و بــه مشــترکان خــود پیشــنهاد تماشــای خطــی و زنــدۀ شــبکههای تلویزیونــی را از طریــق
وبــگاه یوتیــوب میدهــد کــه نشــانگر الگــوی جدیــد «زنجیــرۀ ارزشــی توزیــع» در فضــای
نویــن رســانهای اســت.
استفاده از تم الگوی تکرار نوستالژیهای تلویزیون خطی
درحالیکــه تکــرار تولیــدات بخــش اصلــی کنداکتــور تلویزیونــی خطــی بــوده اســت
( ،)Weispfenning, 2003تلویزیــون آنالیــن نمایانگــر بومشناسـیای رســانهای اســت کــه
در آن کاتالوگهــا امکانــی بــرای تکــرار نمایــش هــای تکرارشــونده در دســترس بیننــده قــرار

مــی دهنــد.)Casstellano & Meimaridis, 2021( .
استفاده از الگوی پخش هفتگی کنداکتور تلویزیون خطی
توجــه بــه ریتــم زندگــی روزمــره و نیــاز بــه تماشــای تلویزیــون در ســاعاتی خــاص امــری
پذیرفتهشـ�ده و معـ�رف هویتــی تلویزی��ون ب��ود ،ول��ی ام��روزه علیرغ��م ش��عار «شــروعی
بـ�ر پای��ان یک��ی دیگ�رـ از نیروهاــی سوسیالیســت در زندگـ�ی امریکایــی یعنــی بــازار جمعــی»
( ،)Boddy, 2013:80بازیگــران دیجیتــال ایــن عرصــه همچــون نتفلیکــس ،هلــو ،آمــازون
1 . Entrance-flow
2 .Youtube TV
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الگــوی زمانبندیشــده (پخــش هفتگــی رأس ســاعت مشــخص) برنامههــای خــود را
در کنــار پخــش ماراتنــی ادامــه میدهنــد .مثــاً ،نتفلیکــس محتــوای خــود را جمعههــا

ً
دقیقــا زمانــی کــه بتــوان آخــر هفتههــا پشتســرهم برنامــه را
منتشــر میکنــد (یعنــی
دیــد) ،کــه تقلیــدی اســت از راهبــرد ارائــۀ محتــوا در تلویزیونهــای خطــی کــه از ریتــم
زمانــی زندگــی روزمــره وام گرفتــه اســت .درواقــع ،از ســاختارهای زمانــی ،کــه ویژگــی عصــر
پخــش سراســری بــود ،فاصلــه نگرفتهایــم و نتفلیکــس ،بــا اولوی ـتدادن بــه برنامههایــی
کــه بهتازگــی منتشــر شــدهاند و اســتفاده از کنداکتــور زمانــی و تقلیــد از الگــوی پخــش
هفتگــی برنامههــا در عصــر پخــش ،نشــان میدهــد کــه چگونــه ایــن خدمــت منطــق

مربــوط بــه تلویزیــون خطــی را بــا تلویزیــون غیرخطی ادغــام کــرده اســت (.)Jenner, 2018
استفاده از رابط کاربری و راهبرد فوری و آنیبودن تلویزیون خطی
نتفلیکــس هــم از رابــط خــود اســتفاده میکنــد کــه تماشــای فــوری برنامههایــش را
تشــویق کنــد .بااینکــه ایــن خدمــت کاتالوگــی گســترده از محتــوا دارد و بــه دنبــال کســب
حقوحقــوق اختصاصــی برنامههــا هــم هســت ،بیشــتر حقوحقــوق برنامههایــش،

ً
مخصوصــا درمــورد محتــوای خریداریشــده ،مربــوط بــه مدتــی محــدود اســت و
بهصــورت منظــم محتواهــای مختلــف در ایــن پلتفــرم در حــال رفتوآمدنــد .باوجــود
نبــود محدودیــت زمــان در ظاهــر ،رابــط نتفلیکــس ســخت تــاش میکنــد تــا نوعــی حــس
فوریــت را درمــورد محتــوای خــود القــا کنــد .نتفلیکــس از رابــط خــود اســتفاده میکنــد تــا
آثــار جدیــد را تبلیــغ کنــد و نشــان دهــد کــه چــه زمانــی قســمت جدیــد در دســترس قــرار
میگیــرد و محتوایــی را کــه بهتازگــی منتشــر شــده تبلیــغ میکنــد .بــا وجــود ایــن شــعار
کــه خدمــات تلویزیــون آنالیــن ایــن توانمنــدی را دارنــد کــه بیننــده را از قیدوبنــد کنداکتور
خطــی برنامههــا آزاد کننــد ،از ویژگــی فوریــت پخــش خطــی خــود ،هــم بهعنــوان عاملــی

ســاختاری و هــم مشــروعیتبخش ،در رابطهــای خــود اســتفاده میکننــد (Casstellano
.)& Meimaridis, 2021; Jenner, 2018
نتیجهگیری
مفهــوم تلویزیــون فراتــر از دســتگاه الکترونیکــی تماشــای تلویزیــون بــوده و ســاختار
فرهنگــی و فناورانــه آن در زندگــی روزمــره کمــاکان معنــا دارد و علــی رغــم ایجــاد حالتهــای
فرهنگــی و اشــکال جدیــد تماشــا ،مفاهیــم مرتبــط بــا تلویزیــون خطــی در بطــن جریانهــای
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نویــن ،همچــون تلویزیــون غیرخطــی و تلویزیــون آنالیــن کمــاکان ظهــور و بــروز دارد و ایــن
تاکیــدی بــر بازتعریــف مجــدد خاصیــت «دورگه بــودن تلویزیــون» به تعبیــر ریمونــد ویلیامز
اســت ،کــه تاکیــد مــی کــرد امــکان تماشــای فیلمهــای ســینمایی ،کنســرت موســیقی و
تئاتــر بــه عنــوان اشــکال هنــری مســتقل ،در تلویزیــون وجــود دارد و امــروزه نیــز در عصــر
اینترنــت تلویزیــون آنالیــن ،همــان خاصیــت دورگــه بــودن تلویزیــون را بازســازی میکننــد
و میتوانــد هــر دو روش تماشــای تلویزیــون را در خــود داشتهباشــد و بــه بیننــده ایــن
امــکان را بدهــد کــه مجموعهــای از محتــوای خطــی را (مثــل دوران پخــش سراســری) تماشــا
کننــد و یــا اینکــه یــک برنام ـهی یکتــا بــرای دانلــود برنامههــا (مثــل خریــد یــک دیویــدی)
خریدــاری کندــ و ش�کـل گی��ری فن��اوری «تلویزیونهــای دورگــهی پخــش سراســری -پهــن
بانــدی» ،1نیــز ایــن مفهــوم را بســط میدهــد .از طــرف دیگــر زمانــی کــه «بیبیســی» بــا
بــاز اختــراع «ایپلیــر» در دوران وب  2بــه دنبــال پیونــد زدن ویدیــوی اینترنتــی و رســانه
اجتماعــی اســت ،هــم بــه دنبــال اســتمرار فناورانــه و تجدیــد فرهنگــی بــا تاکیــد بــر دورگــه
ً
صرفــا بــه رایانــه بلکــه بــه
بــودن تلویزیــون بــود و بــه طــور فزایندهــای تلویزیــون را نــه

فرهنــگ دیجیتــال مرتبــط میکنــد (.)Bennet, 2011
مفهــوم جریــان ،بهعنــوان مخزنــی بــرای اندیشــیدن در مــورد تغییــرات فناورانــه
تلویزیــون اســت و علیرغــم ادعاهایــی کــه پلتفرمهــای رســانههای دیجیتــال را جایگزینــی
بــرای تلویزیــون تلقــی میکنــد فنآوریهــا و فرمهــای رســانههای دیجیتــال منطقهــای مهــم
تلویزیــون را ادغــام کــرده و اغلــب تشــدید میکننــد ( .)2018 ,Coxبررســی مفهــوم جریــان
بــه عنــوان عنصــر کلیــدی توســعه تلویزیــون کمــک میکنــد تــا در هــم آمیختــن اشــکال
رســانههای دیجیتالــی و منطقهــای تلویزیونــی پخــش سراســری در بســترهای رســانههای
دیجیتــال معاصــر را درک کنیــم .همگرایــی نیــز رویــای صنعــت تلویزیــون را بــرای توســعه
مفهــوم جریــان برنامهریــزی شــده رســانههای اصلــی بــه صــورت الگوریتمــی سفارشــی بــرای
هــر بیننــده آشــکار کــرد و مخاطبــان میتواننــد جذابیــت متمرکــز تلویزیــون را از طریــق
مســیرهای بســیار قابــل تنظیــم تجربــه کننــد.
یکــی از ویژگیهــای اصلــی تلویزیــون پخــش سراســری (تلویزیــون خطــی) طراحــی
کنداکتــور در یــک ســاختار ســختگیرانهی زمانــی اســت ،یــک ســری واحدهــای زمانــی کــه
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ً
مشــخصا ترســیم شــده انــد .معنــای هــر دو مفهــوم ،هــم تکبرنامــه و هــم کل خروجــی
ش��بکه ،از انتخـ�اب و ترکی��ب هدفمنــد ایــن برنامههــا ،فراینــد تنظیــم کنداکتــور اســت.
تکنیکهــای طراحــی کنداکتــور تلویزیــون عنصــری حیاتــی از مفهــوم «جریــان» هســتند.
کنداکتــور ،بخــش اصلــی از نحــوه چگونگــی ســاختار یافتــن تلویزیــون و ســاختاریافتن
ـی تغییــر زمــان تماشــا و تماشــای
آن در زندگ��ی روزم��ره اســت .بــا وجــود فرصتهــای فنـ ِ
غیرخطــی و تــب رســانهای دربــارۀ پلتفرمهــای دیجیتــال ،اکثریــت زمــان مربــوط بــه تماشــای
تلویزیــون در جهــان ،همــان سیســتم ســنتی و خطــی اســت و آمارهــا بیــان میکننــد حتــی
ً
خصوصــا در ایــام بحرانهــا تماشــای تلویزیــون خطــی و «تلویزیــون
در دهــۀ گذشــته،

معمولــی» 1بیشــتر نیــز شــده اســت ( .)Ellis,2020در همیــن راســتا شــبکههای تلویزیونــی
بــا چینــش راهبــردی کنداکتــور و اســتفاده از محتــوای ملــی بــا ایجــاد جریــان پیوســته
بــرای مخاطــب بــرای بازپسگیــری نقــش اصلــی خــود در فرهنــگ ملــی تــاش میکننــد
( .)Enli & Syvertsen, 2016تلویزیــون خطــی و جریــان کنداکتــور آن در ســازماندهی

زندگــی روزمــره مخاطبیــن خصوصـ ً
ـا در دوران بحــران اهمیــت ویژهــای دارد .خانــه نشــینی
اجبــاری بســیاری از اقشــار جامعــه در ایــام کرونــا و افزایــش ســاعت تماشــای تلویزیــون،
ایــن اهمیــت را دو چنــدان کــرد و آنچــه بــه قــول الیــس «مخاطــب خســته از انتخــاب»
بــه دنبــال ســپردن خــود بــه جریــان کنداکتــور شــبکه بــرای ســپری کــردن روزگار را بیــش از

پیــش روشــن ســاخت (.)Ellis, 2021
طراحــی کنداکتــور یکــی از ارکان اصلــی تلویزیــون خطــی بــرای ایجــاد جریــان میباشــد،
کــه بــه عنــوان پارادایــم اول زیباشناســی تلویزیــون نامیــده میشــود .تکثــر شــبکهها و
مــوج دیجیتــال باعــت عبــور از جریــان شــبکه بــه جریــان مخاطــب و شــکلگیری پارادایــم
دوم زیباشناس��ی گردیـ�ده اســت .کنداکتــور نقــش برجســته و بیبدلیلــی در جــذب
مخاطــب ،ســاخت جهــان و هدایــت جریــان مخاطــب در فضاهــای مرتبــط بــا تلویزیــون
دارد .درک ایــن نگــرش و اهمیــتدادن بــه ســاختار زمانبندیشــدۀ کنداکتــور در زندگــی
روزمــره کمــاکان حیاتــی و مهــم اســت .تلویزیــون آنالیــن ،رقیــب تلویزیــون ســنتی ،از
همیــن قابلیــت طراحــی کنداکتــور بــرای ربایــش مخاطــب اســتفاده میکنــد و در ایــن
اثنــا ،نگــرش بدبینانــه بــه پخــش سراســری ،کــه در مدیــران تلویزیــون نیــز رســوخ کــرده،
باعــث بیاهمیتدانســتن کنداکتــور شــده اســت .رس��انههای ویدئوی��ی درخواس��تی در
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حــوزۀ نظارتــی و قانونمندشــدن از تعریــف خــود بهعنــوان تلویزیــون گریــزان هســتند،
امــا در نحــوه و الگــوی انتشــار برنامههــا بــه ســمت الگــوی کنداکتــور خطــی میآینــد.
ایــن تلویزیونهــای آنالیــن بــا تولیــد ســریال و جنــگ و برنامههــای گفتوگومحــور و
مســابقه ،کــه ژانرهــای اختصاصــی تلویزیــون هســتند ،در نحــوۀ چینــش و پخــش برنامههــا
نیــز الگــوی تلویزیــون را وام میگیرنــد .بــرای مثــال ،قســمتهای ســریا لهای حرفهــای
و اختصاصــی ایــن پلتفرمهــا هفتگــی و در ســاعتی مشــخص هماننــد الگــوی تلویزیــون
خطــی پخــش میشــوند کــه نشــاندهندۀ اهمیــت کنداکتــور در تلویزیــون و شــرطیکردن
رفتــار مخاطــب و عمــل بــر اســاس عــادات نهادینهشــده در مخاطــب بــر اســاس تجربــۀ
تلویزیــون اســت.
مطالعــۀ تطبیقــی تطــور تاریخــی تلویزیــون در نقــاط مختلــف دنیــا نیــز نشــان میدهــد
کــه نیــروی پیــشران فنّــاوری و حمایتهــای سیاســتی لیبــرال در راســتای مقرراتزدایــی،

آزادســازی و خصوصیســازی حرکــت کــرده اســت و بایــد گفــت اوالً «در مطالعــات فرهنگــی
و رســانهای انگلوـآمریکایــی ،فــرض بنیادیــن ایــن بــوده اســت کــه تلویزیونهــا در بطــن
رخدادهایــی دیــده شــوند کــه باعــث گــذر از مقــررات بــه مقرراتزدایــی ،گــذر از مالکیــت
عمومــی و خصوصــی بــه تجاریســازی شــدید ،و گــذر از شــبکههای پخــش و کابلــی بــه
ً
ثانیــا ،گرچــه فنّاوریهــای
شــبکههای پهنبانــد تفســیر شــوند» (.)Turnner, 2011: 32
جدیــد بــه معرفــی الگوهــای نویــن ســاختاری تلویزیــون منجــر شــدهاند ،بســیاری از
تغییراتــی کــه بــر ســر تلویزیــون در تاریخچ ـهاش آمــده نهتنهــا حالــت کاهشــی نداشــته،
بلکــه حالــت افزایشــی داشــتهاند .مثــاً «ویدئــوی درخواســتی» خدمــات و چارچــوب

تلویزیــون را بهعنــوان رســانه تغییــر داده اســت ،ولــی جایگزیــن شــکلهای ابتدایــی
کانا لهــا و بســتههای کابلیـماهــوارهای نشــده اســت ( .)Johnson, 2019: 16درواقــع،
بااینکــه شــواهد بســیاری وجــود دارد کــه مصــرف محتــوای آنالیــن در حــال افزایش اســت،
در برخــی مناطــق ایــن تماشــای آنالیــن بهعنــوان مکمــل تلویزیــون خطــی نــه جایگزیــن
آن ایفــای نقــش میکنــد و بهجــای آنکــه عصــر اینترنــت را بــا دورشــدن از خــود دســتگاه
تلویزیــون تعریــف کنیــم ،بایــد بیشــتر آن را بهعنــوان دورهــای بشناســیم کــه دســتگاه
تلویزیــون بــه دســتگاهی متصــل بــه اینترنــت تبدیــل شــده اســت کــه همزمــان هــم
برنامههــای خطــی و ســنتی تلویزیــون را دارد و در قدمــی جدیــد ،تعامــات درگیرانــه و آنــی
را نیــز بــه خــود اضافــه کــرده اســت .تشــخیص تاریخــی ایــن عوامــل و همچنیــن انگیــزۀ
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همگرای��ی ترکی��ب ای��ن عوام��ل در ه��ر منطق��ه معم��والً در مطالع��ات مرب��وط ب��ه تلویزی��ون،
بهعلــت الگوبــرداری از توســعۀ تلویزیــون در امریــکا ،در اکثــر کشــورهای دنیــا نادیــده

گرفتــه شــده اســت .ایــن ادعــا مخصوصـ ً
ـا در تحلیلهــای غربــی از ظهــور عصــر دیجیتــال
مشــخص اســت .حتــی باوجــود دیجیتالیشــدن پلتفرمهــای تلویزیــون و سیســتمهای
ارســال در سرتاســر دنیــا ،هیــچ تضمینــی وجــود نــدارد کــه ایــن فنّــاوری در همــه جــای
جهــان نتیجــۀ یکســانی داشــته باشــد ( .)Turnner, 2011: 36نمیتوانیــم آگهــی ترحیــم
پخــش سراســری تلویزیــون ملــی را صــادر کنیــم ( .)Turnner, 2009: 54مــرگ تلویزیــون بــا
شــواهد تجربــی تأییــد نمیشــود ( .)Brunn, 2020در کشــورهای آســیایی همچــون هنــد و
چیــن و تایــوان ،تلویزیــون در دوران شــکوفایی و اقبــال مــردم قــرار دارد و در ایــران میــزان
مخاطبــان برنامههــای محبــوب تلویزیونــی قابــل مقایســه بــا برنامههــای مطــرح رســانههای
آنالیــن نیســت.
نگــرش منفــی بــه تلویزیــون خطــی در دنیــای معاصــر متأثــر از همگرایــی دو دیــدگاه
متضــاد «خوشــبینهای دیجیتــال» و «بدبینهــای پخــش سراســری» اســت .دهــۀ اخیــر
نهتنهــا عصــر جدیــد طالیــی برنامههــای تلویزیونــی نامیــده میشــود ،بلکــه مخاطــب
شهرنشــین نیــز ،در مقابــل پیشــنهادهای مختلــف رســانههای جدیــد ،قحطــی زمــان دارد و
دچــار خســتگی از انتخــاب میشــود و تلویزیــون روزمــره بــه ایــن احســاس مخاطــب پاســخ
میدهــد ( .)Ellis, 2002از طــرف دیگــر ،گرچــه بــازار ممکــن اســت بــه ســمت همگرایــی
حرکــت کنــد ،بــدون توجــه کافــی بــه عــادات مخاطــب اســت ( .)Iosifidis, 2014انتظــار

نمـیرود مخاطبــان نسـ ً
ـبتا منفعلــی کــه اجــازه میدهنــد تلویزیــون پخــش سراســری آنهــا
را آگاه و ســرگرم کنــد جــای خــود را بــه تعاملگــران فعالــی بدهنــد کــه تماشــای خــود را

مســتقل از بقیــه و آزادانــه برنامهریــزی میکننــد (.)Gripsrud, 2004

دوره 15
پیاپی 40
زمستان 1400

179

)مطالعۀ تطبیقی جایگاه کنداکتور در تلویزیون خطی و تلویزیون غیرخطی (آنالین

منابع و مأخذ
 پیشــینه تاریخــی و، ویژگــی هــا، مفهــوم: تلویزیــون خدمــت عمومــی- ) رادیــو1386(  علیرضــا،حســینی پاکدهــی
.154 - 119 : 71  فصلنامــه رســانه شــماره.علــل بحــران آن در دو دهــه پایانــی قــرن بیســتم
Bennett, J. & Strange, N.  (2011). Television as digital media. Durham [N.C.]: Duke University Press
Bulck, H. & Enli, G. (2013). Flow under Pressure: Television Scheduling and Continuity Techniques as
Victims of Media Convergence? Television & New Media. 15. 4491527476413505920/10.1177 .452-.
Bruun, H. (2019). Re-scheduling Television in the Digital Era (1st ed.). Routledge. https://doi.
org/10.43249780429276309/
Brown, N. (1984). ‘The Political Economy of the Television (Super) Text’. Quarterly Review of Film
Studies, 9(3), pp. 174–182.
Caldwell, J. (2004). Convergence Television: Aggregating from and repurposing content in the
culture of conglomeration In Spigel, L. & Olsson, J. Television after TV: Essays on a Medium in
Transition (PP.4174-). Durham, NC: Duke University Press.https://doi.org/10.12159780822386278/
Castellano, M. & Meimaridis, M. (2021). “Television of the future”? Netflix, quality, and neophilia in the
TV debate. 15. 128-.
Doyle, G. (2018). ‘Television production: Configuring for sustainability in the digital era’. Media,
Culture & Society, 40(2), 285–295.
Doyle, G. (2010). From Television to Multi-Platform: Less from More or More for Less? The
International Journal of Research into New Media Technologies, 16(4), 431449-. https://doi.
org/10.11771354856510375145/
Eastman, S. T. and Ferguson, D. A. (2013) (eds.) Media Programming. Strategies and Practices.
Boston: Wadsworth Cengage Learning.
Ellis, J. (2011) Interstitials: How the ‘Bits in Between’ Define the Programmes. In P. Grainge (ed.)
Ephemeral Media.
Ellis, J. (2000) Seeing Things. Television in the Age of Uncertainty. London: I.B. Tauris Publishers.
Ellis, J. (2000b) Scheduling: The Last Creative Act in Television? Media, Culture and Society, 22(1),
pp. 25–38.
Ellis, J. (1982) Visible Fictions. London: Routledge.
Enli, E. Moe, H. & Syvertsen, T. (2013). from fear of television to fear for television Five political
15 دوره
40 پیاپی
1400 زمستان

180

)مطالعۀ تطبیقی جایگاه کنداکتور در تلویزیون خطی و تلویزیون غیرخطی (آنالین
debates about new technologies, Journal Media History, 19(2), 213227-.
http://dx.doi.org/10.108013688804.2013.791420/
Enli, G. & Syvertsen, T. (2016). The End of Television—Again! How TV Is Still Influenced by Cultural
Factors in the Age of Digital Intermediaries. Media and Communication, 4(3), 112-.
Evens, T., & Donders, K. (2018). Platform power and policy in transforming television markets. New
York: Palgrave Macmillan.
Grainge, P. and Johnson, C. (2018) From Catch-Up TV to Online TV: Digital Broadcasting and the Case
of BBC iPlayer. Screen, 59(1), pp. 21–40.
Griffiths, A. (2003). The End of the Beginning. Digital Television Strategies: Business Challenges and
Opportunities (PP. 170183-).
Gripsrud.J. (2004) broadcast television: the chances of its survival in a digital age. In Olsson, J. &
Spigel, L. Television after TV: essays on a medium in transition.(PP. 210223-). Durham: Duke
University Press. DOI: https://doi.org/10.12159780822386278/
Gray, J. (2010) Shows Sold Separately. Promos, Spoilers, and Other Media Paratexts. New York: New
York University Press.
Howard, H. H., Kievman M. S. and Moore, B. A. (1994) Radio, TV and Cable Programming. Iowa: Iowa
State University Press.
Ihlebæk, KA, Syvertsen T, Ytreberg E. (2014) Keeping Them and Moving Them: TV Scheduling in
the Phase of Channel and Platform Proliferation. Television & New Media. 15(5):470486-.
doi:10.11771527476413479676/
Iosifidis, P. (2005). Digital switchover and the role of the new BBC services in digital television takeup. Convergence: the international journal of research into new media technologies, 11(3), 5774-.
Iosifidis, P. (2010). Reinventing Public Service Communication: European Broadcasters and Beyond.
Palgrave Macmillan.
Iosifidis, P. (2007). Public Television in the Digital Era: Technological Challenges and New Strategies
for Europe. UK: Palgrave Macmillan.
IosIfIdIs, P. (2014). Commentary: Changing audience habits? the case of TV versus the PC. International
Journal of Digital Television, 5(2), 175179Jenner, M. (2018) Netflix and the re-invention of television (2018th ed.). Palgrave Macmillan.
Johnson, C. (2019) On-line TV. London: Routledge.
15 دوره
40 پیاپی
1400 زمستان

181

)مطالعۀ تطبیقی جایگاه کنداکتور در تلویزیون خطی و تلویزیون غیرخطی (آنالین
Johnson, C. (2013). The Continuity of ‘Continuity’: Flow and the Changing Experience of Watching
Broadcast Television. Key Words, 11, pp. 1–23.
Johnson, C. (2012) Branding Television. London: Routledge.
Lotz, A. (2018). Evolution or revolution? Television in transformation. Critical Studies in Television:
The International Journal of Television Studies, 13(4), 491–494. doi:10.11771749602018796757/
10.11771749602018796757/
Lotz, A. (2017) Portals: A Treatise on Internet-Distributed Television. Ann Arbor: Michigan Publishing.
Lotz, A. (2014) the Television Will Be Revolutionized. New York: New York University Press.
Lüders, M., & Sundet, V. S. (2021). Conceptualizing the Experiential Affordances of Watching Online
TV. Television & New Media. https://doi.org/10.117715274764211010943/
Moe, H. (2011). Defining public service beyond broadcasting: the legitimacy of different approaches,
International Journal of Cultural Policy, 17(1), 118-.
Moe, H. & Syvertsen, T. (2007). Media Institutions as a Research FieldThree Phases of Norwegian
Broadcasting Research. Nordicom Review, 28(2), 149167-.
Moe, H. (2005) “Television, Digitalisation and Flow: Questioning the Promises of Viewer Control’,
Digital Utopia in the Media: From Discourses to Facts. A Balance. Proceedings of the III
International Conference on Communication and Reality (eds. P. Masip & J. Rom), Facultat de
Cièències de la Comunicació Blanquerna, Barcelona, pp. 773784-. http://hdl.handle.net/19562150/
Pearson, R. (2011). “Cult Television as Digital Television’s Cutting Edge.” In James Bennett and Niki
Strange (eds.), Television as Digital Media. Durham, NC: Duke University Press.
Paterson, R. (1990) A Suitable Schedule for the Family. In A. Goodwin and G. Whannel (eds.)
Understanding Television.London Routledge, pp. 30–42.
Reddy, S. K., Aronson, J. E. and Stam, A. (1998) SPOT: Scheduling Programs Optimally for Television.
Management
Science, 44(1), pp. 83–102.
Scannell, P. (1996). Radio, Television and Modern Life. London: Sage.
Tay, J., & Turner, G. (2010). Not the Apocalypse: Television Futures in the Digital Age. International
Journal of Digital Television, 1(1), 3150-Veljanovski, C. (1989) “The Role of Advertising in
Broadcasting Policy”, in Cento Veljanovski (ed), Freedom in Broadcasting, The Institute of
Economic Affairs.
15 دوره
40 پیاپی
1400 زمستان

182

)مطالعۀ تطبیقی جایگاه کنداکتور در تلویزیون خطی و تلویزیون غیرخطی (آنالین
Uricchio, W. (2004). Television’s Next Generation: Technology /Interface Culture / Flow In, Spigel,
L & Olsson, J. Television After TV: Essays on a Medium in Transition (PP.163181-). Olsson: Duke
University Press.
Valck, M., & Teurlings, J. (2013). After the Break,Television Theory Today. Amsterdam, Netherlands:
Amesterdam Uinversity Press.
Williams, R. (1974) Television: Technology and Cultural Form. London: Fontana/Collins.
Ytreberg, E. (2002) Continuity in Environments. The Evolution of Basic Practices and Dilemmas in
Nordic Television Scheduling. European Journal of Communication, 17(3), pp. 283–304.

15 دوره
40 پیاپی
1400 زمستان

183

