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چکیده

ــش  ــه نق ــت ک ــون اس ــت گذاری تلویزی ــی سیاس ــی اصل ــون خروج ــه در تلویزی ــش( برنام ــدول پخ ــور )ج کنداکت

ــی(  ــور از انحصــار )کمیاب ــون و عب ــا، در تطــور تاریخــی تلویزی ــد دارد؛ ام ــت برن ــت و تقوی مهمــی در ایجــاد هوی

بــه رقابــت )دسترســی( و در نهایــت تکثــر )فراوانــی( یــا پساشــبکه، جایــگاه و اهمیــت کنداکتــور در تلویزیــون در 

ــاوری دوران  ــرفت های فّن ــراه پیش ــوا به هم ــد محت ــای تولی ــر کانون ه ــع، تکث ــت. درواق ــرار گرف ــد ق ــرض تهدی مع

دیجیتــال، کــه کنتــرل و راحتــی دیده شــدن محتــوا را در زمــان و مــکان و دســتگاه مطلــوب مخاطــب بــه ارمغــان 

ــرد  ــا رویک ــی ب ــش کیف ــن پژوه ــد. ای ــع ش ــد واق ــورد تهدی ــش م ــون بیش ازپی ــور تلویزی ــد، کنداکت می آوردن

تاریخــی و روش مطالعــه تطبیقــی، ضمــن مــرور تطــور تاریخــی کنداکتــور در تلویزیــون، تحــوالت و دگرگونی هــای 

ــی  ــدن، نگران ــوج دیجیتالی ش ــا م ــد، ب ــان می ده ــه نش ــن مقال ــای ای ــد. یافته ه ــی می  کن ــی آن را بررس مفهوم

دربــارۀ آینــدۀ تلویزیــون ســنتی )خطــی( وجــود دارد؛ چــون، نه تنهــا تلویزیــون بــا رقبــای جدیــدی مواجــه اســت، 

بلکــه خــود تلویزیــون نیــز بــا ارائــۀ خدمــات اینترنتــی و غیرخطــی )آنالیــن( بــه روش هــای مختلــف در حــال تغییــر 

ــون و  ــان تلویزی ــی جری ــی مفهوم ــوان هســتۀ اصل ــور، به عن ــی اســت. بااین حــال، برخــالف ادعاهــا، کنداکت درون

ریتم دهنــدۀ زندگــی روزمــره، امــری منسوخ شــده نیســت؛ بلکــه مفهــوم کنداکتــور و جریــان کمــاکان نقــش مهــم 

و محــوری در صنعــت تلویزیــون خطــی و غیــر خطــی دارد.
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مقدمه

ــوب های  ــار آش ــا دچ ــورهای دنی ــیاری از کش ــون در بس ــت تلویزی ــه صنع ــروزه گرچ ام

ــل  ــوز کام ــال هن ــر دیجیت ــون در عص ــت تلویزی ــون و صنع ــده و درک تلویزی ــه ش فّناوران

نشــده )Brunn, 2019(؛ امــا، محققــان رســانه عمومــًا بــا تأکیــد بــر تغییــرات فّناورانــه، کــه 

ــی  ــور تاریخ ــده، تط ــراه ش ــازی هم ــازی و خصوصی س ــی و آزادس ــای مقررات زدای ــا موج ه ب

مختلفــی بــرای تلویزیــون بیــان می کننــد. جــان الیــس1 بــا بررســی توســعۀ تاریخــی تلویزیون 

ــیم بندی  ــی4 تقس ــی3 و دوران فراوان ــی2، دوران دسترس ــه دوران کمیاب ــا آن را ب در بریتانی

می کنــد)Eliss, 2000(. ازنــگاه محققــان در اروپــای شــمالی، تلویزیــون ســه گــذر تاریخــی 

 .)Ihlebæk, Syvertsen & Ytreberg, 2014(  انحصــار5 ،  رقابــت6  و تکثــر7 داشــته اســت

ــی  ــل تاریخ ــمالی، تسلس ــکای ش ــون در امری ــدونمو تلویزی ــی رش ــا بررس ــز8  ب ــدا الت آمان

 Lotz,(تلویزیــون را دوران عصــر شــبکه ای9، عصــر چندکانالــی10 و عصــر پساشــبکه ای11 می نامــد

2014(. کاتریــن جانســون12  نیــز تسلســل تاریخــی تلویزیــون را در چهــار دورۀ عصــر پخــش 
سراســری13)1930 الــی 1970میــالدی(، عصــر  کابــل و ماهــواره 14)1970 الــی 1990 میــالدی(، 

عصــر دیجیتــال15)1990 الــی 2000میــالدی( و عصــر اینترنت16)2010میــالدی بــه بعــد(  

1 . John Eliss
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7 . Proliferation

8 . Amanda Lotz
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طبقه بنــدی می کنــد )Johnson, 2019(. روبرتــرا پیرســون1)2011( تطــور تاریخــی تلویزیــون 

در امریــکا را بــه دوران تلویزیــون 1 )دهــۀ 50ـ80 م، کانال هــای محــدود، مخاطــب انبــوه(، 

ــون 3 )دهــۀ 90  ــون 2 )دهــۀ 80ـ90 میــالدی، عصــر گســترش کانال هــا(، و تلویزی تلویزی

 Pearson,(ــد ــیم بندی می کن ــال( تقس ــع دیجیت ــترهای توزی ــترش بس ــد، دورۀ گس ــه بع ب

 Jenner,( .ماریکــه جنــر2  ظهــور نتفلیکــس3 را آغازگــر عصــر تلویزیــون4 می نامــد .)2011
2018(. ایــن 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 کانال هــا«Griffiths, 2002(4( را در مقابــل 

ــه عصــر  ــی شــدن و ورود ب ــا دیجیتال ــد، ب تلویزیــون خطــی )پخــش سراســری( راه انداختن

اینترنــت تلویزیــون در»میــدان جنــگ جدیــد« )Starks, 2013( و »جنــگ اســتریمها5« قــرار 

گرفــت )Casstellano& Meimaridis, 2021(. در عصــر اینترنــت، الگویــی از بازیگــران 

ــی شــد  ــال«6 معرف ــوان »میانجی هــای اغتشاشــی دیجیت ــا عن ــون ب ــد صنعــت تلویزی جدی

ــع  ــد و روش توزی ــوا را دارن ــای محت ــش تجمیع کننده ه ــم، نق ــری از الگوریت ــا بهره گی ــه ب ک

ــد )Enli & Syvertsen, 2016(. ایــن رســانه  ــه هــم زدن ــوا در صنعــت تلویزیــون را ب محت

 )Casstellano & Meimaridis, 2021( »7هــا بــا ارائــۀ »الگــوی توزیــع یــک قطــرۀ کامــل

و»تماشــای ماراتنــی«Jenner, 2018( 8( کنداکتــور تلویزیــون ســنتی را بــه چالــش کشــید. 

ــه  ــع آن، »گســترش دسترســی ب ــد روبه رشــد دیجیتالی شــدن9 و به تب ــر، رون ــان  دیگ ــه  بی ب

ــا و  ــمند و تبلت ه ــای هوش ــت تلفن ه ــش مالکی ــت و افزای ــرعت اینترن ــد پرس ــای بان پهن

ــر  ــون و تغیی ــا تلویزی ــت ب ــه رقاب ــروع ب ــان ش ــز هم زم ــت نی ــل، اینترن ــای متص تلویزیون ه

شــکل آن کــرده اســت.« )Johnson, 2019: 1( و بــا ایــن همگرایــی 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 »پلتفرمیزه شــدن تلویزیــون«Evens & Donders, 2018( 1(، »تلویزیون 

آنالیــن«Johnson, 2019( 2(، »پورتــال«3 )Lotz, 2017( »تلویزیــون غیرخطــی«4 در مقابــل 

ــرن ــکل می گی ــی«Lotz, 2014; Bruun, 2019( 5( ش ــون خط »تلویزی

ــد و  ــده دهن ــون در آین ــرگ تلویزی ــر از م ــی خب ــوند برخ ــث می ش ــا باع ــن نگرش ه ای

ــال امــری غیرضــروری  ــز در دوران برخــط دیجیت ــور نی ــد مفهــوم کنداکت ــع آن، معتقدن به تب

و بیهــوده اســت؛ چــون، امــروزه دیگــر تماشــای تلویزیــون محــدود بــه دســتگاه تلویزیــون 

نیســت و نه تنهــا از لحــاظ زمــان تماشــا، بلکــه هــم از نظــر دســتگاه ها و هــم از نظــر مکانــی 

ــنتی  ــم س ــوب مفاهی ــب در چارچ ــی«6 مخاط ــون جیب ــا »تلویزی ــت و ب ــراه اس ــت هم حال

 Bruun, 2019; Lotz, 2018;( .تلویزیــون همچــون جریــان وکنداکتــور متوقــف نمــی شــود

 .)Johnson, 2019; Livingston, 2018

ــا  ــش، ب ــت.این پژوه ــگاره اس ــن ان ــیدن ای ــش کش ــه چال ــش ب ــن پژوه ــدف ای ه

ــای  ــور در تلویزیون ه ــوالت کنداکت ــی تح ــۀ تطبیق ــنادی و مطالع ــۀ اس ــری از مطالع بهره گی

کــه تلویزیــون و کنداکتــور به عنــوان ویژگــی  اســتدالل می کنــد  خدمــت عمومــی ، 

ذاتــی اش ، به علــت عجین شــدن بــا فرهنــگ و زندگــی روزمــرۀ مــردم جامعــه، ابــزاری 

ــم  ــان مخاطــب اســت و رســانه های نوظهــور، وامــدار مفاهی ــرای هدایــت جری ــد ب قدرتمن

ــتند. ــان هس ــون جری ــور همچ ــن کنداکت بینادی

 پیشینۀ پژوهش مطالعات کنداکتور

طراحــی کنداکتــور یکــی از ویژگی هــای اصلــی تلویزیــون به عنــوان رســانه اســت و اولیــن 

یــا آخریــن اقــدام خالقانــه در تلویزیــون اســت و به عنــوان نقطــۀ اتصــال بیــن صنعــت و 

ابعــاد فرهنگــی و سیاســی اســت. پیشــرفت های تاریخــی کنداکتــور به عنــوان ابــزار رقابتــی 

همــان  جایــی اســت کــه تغییــرات در صنعــت تلویزیــون به وضــوح قابــل رؤیــت می شــوند 

)Eliss, 2000; Brunn, 2019; Bulck; 2013(ولــی 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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به جــای پرداختــن بــه موضــوع کنداکتــور، تمرکــز بــر تحلیــل برنامه هــا و ژانرهــا، مخاطبــان 

ــور  ــری کنداکت ــث نظ ــه مباح ــی ب ــت کم توجه ــد اس ــرون« معتق ــته اند. »ب ــون داش تلویزی

بیشــتر به علــت نقــش اغتشاشــی اســت کــه در مقابــل محتــوای تلویزیــون داشــته اســت. 

ــی برنامه هــا  ــی، یعن ــن تلویزیون ــه مت ــت ب ــًا ارزش و اصال در بســیاری از پژوهش هــا عموم

ــش  ــی پخ ــور جایاب ــی کنداکت ــای ضمن ــون معن ــده و چ ــد، داده می ش ــای تولی و محتواه

آگهــی در بیــن برنامه هــا و آسیب رســاندن بــه اصالــت برنامه هــا بــوده، از همیــن رو، 

نقــش ضدارزشــی اش کمتــر مــورد توجــه واقــع شــده اســت. از منظــری دیگــر، کنداکتــور بــا 

زندگــی روزمــرۀ مــردم عجیــن شــده و امــری واضــح و روشــن متصــور می شــده و کمتــر نیــاز 

بــه پژوهــش داشــته اســت. امــا، امــروزه پژوهــش دربــارۀ کنداکتــور تلویزیــون مهم تــر از 

همیشــه شــده اســت؛ چــون، تنهــا بــه توزیــع محتــوا خالصــه نمی شــود، بلکــه حکــم ارتبــاط 

ــوم  ــت مفه ــد اس ــز معتق ــس نی ــب را دارد )Brunn, 2019(. الی ــا مخاط ــه ب ــاد رابط و ایج

کنداکتــور در تلویزیــون، کــه معنــای اصلــی تلویزیــون یعنــی تــداوم زمانــی و زنده نمایــی در 

آن مســتتر اســت، نــه در پژوهش هــای دانشــگاهی توجــه جــدی بــه آن شــده اســت و نــه 

عوامــل اجرایــی تلویزیــون بــه اهمیــت آن واقف انــد )Eliss, 2000(. نبــود پژوهــش نظــری 

جامــع و نیــاز بــه توســعۀ ادبیــات نظــری بــه زبــان فارســی در خصــوص کنداکتــور تلویزیون، 

خصوصــًا در دوران دیجیتــال، ضــرورت علمــی ایــن پژوهــش را دوچنــدان می کنــد.  تطــور 

مطالعــات کنداکتــور را مــی تــوان در ســه دوره تاریخــی تقســیم بندی کــرد:

1. دوره  اول: در دهــۀ 70 م، پژوهش هــای ویلیامــز، درمــورد ویژگی هــای بنیادیــن 

ــۀ  ــه مطالع ــون، ب ــای تلویزی ــان برنامه ه ــۀ جری ــۀ نظری ــانه و ارائ ــوان رس ــون به عن تلویزی

تطبیقــی کنداکتــور شــبکه های امریکایــی و بی بی ســی منجــر شــد.

2. دوره دوم: در دهه هــای 80 و 90 م، هم زمــان بــا رشــد شــبکه های کابلــی و ماهــواره 

الیــس، یتربــرگ،  اروپــا، محققانــی همچــون  و مقررات زدایــی در صنعــت تلویزیونــی 

ــز  ــه و مرک ــه و هنرمندان ــزاری خالقان ــوان اب ــور به عن ــه کنداکت ــتن ب ــاندرگارد و سیورس س

ــد. ــگاه کردن ــان مخاطــب ن ــرای حفــظ جری ــون ب قــدرت تلویزی

3. دوره ســوم: در ســال های 2010 بــه بعــد، رقبایــی همچــون رســانه های 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 پژوهش هــای دانشــگاهی درمــورد کنداکتــور در تلویزیــون ایــران نیــز جــدول 

ــور شــبکه های ســیما  ــی کنداکت 1 آورده شــده اســت. دو پژوهــش اول به صــورت موضوع

را بررســی کرده انــد و پژوهــش ســوم مــدل مفهومــی کنداکتــور را بیــان می کنــد. پژوهــش 

ــت  ــای خدم ــور در تلویزیون ه ــگاه کنداکت ــی جای ــی و تاریخ ــرد مفهوم ــا رویک ــش رو، ب پی

ــد. ــان می کن ــی را بی عموم

جدول 1. پژوهش های مرتبط با کنداکتور

سالنویسندهعنوان

ارزیابی کنداکتور پخش شبکههای یک، دو، سه و چهار سیمای جمهوری 
اسالمی ایران در فصل پاییز سال 1392

1393مجتبی توکلی

معیارهای مطلوب طراحی جدول پخش )کنداکتور( برنامه های شبکۀ 
تلویزیونی امید

1395نعیم زمانی

تدوین چارچوب مفهومی و فرایند تنظیم جدول پخش )کنداکتور( 
شبکه های تلویزیونی سیمای جمهوری اسالمی ایران

1399محسن ارسنجانی

مبانی نظری پژوهش

کنداکتور و مفهوم تلویزیون

ــود  ــت خ ــه درک ماهی ــون، بلک ــازمان دهی تلویزی ــی س ــا درک چگونگ ــور نه تنه کنداکت

تلویزیــون نیــز هســت. جانســون، بــا توســعۀ 

شکل 1. اجزای ساختاری تلویزیون
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ــزاری فّناورانــه می دانــد  دیــدگاه »ریمونــد ویلیامــز«1، تلویزیــون را قالبــی فرهنگــی و اب

ــد  ــف می کن ــون تعری ــی تلویزی ــای فرهنگ ــات و چارچوب ه ــی از خدم ــور را بخش و کنداکت

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

جانســون مشــخصات تلویزیون هــای خطــی را جریــان، کنداکتــور، تــداوم، نحــوۀ 

ــرد و  ــام می ب ــطه بودن ن ــی و بی واس ــازی زمان ــت، استانداردس ــت ظرفی ــا، محدودی تماش

ــون  ــی همچ ــی دارای ویژگی های ــون خط ــا تلویزی ــل ب ــی را در تقاب ــای غیرخط تلویزیون ه

فایــل، پایــگاه داده، تکه تکه شــدن، تعامــل، فراوانــی، عــدم محدودیــت زمانــی و دسترســی 

گســترده ارزیابــی می کنــد )Johnson, 2019: 122-123( )ن.ک: جــدول 2 و 3(.

 جدول 2. مشخصات تلویزیون خطی

توصیف مشخصه
فرم های مختلف جریان ارتباطی برای تجربۀ یکپارچۀ بی نظیرجریان2

برنامه ها را در یک توالی با توجه به فرضیات درمورد رفتار بیننده سازمان دهی کنداکتور3
می کند.

برنامه ریزی زمانی برای ایجاد جریان بی پایان و مداوم برای تماشای محتواتداوم4
محتوا برای حفظ مشاهده و جلوگیری از تعویض کانال یا خاموش کردن تلویزیون نحوۀ تماشا5

طراحی شده است.
بینندگان به تماشای برنامۀ در حال پخش محدود می شوند.محدودیت ظرفیت6

طراحی کنداکتور برنامه ها و استاندارد مدت برنامه ریزی بر اساس مدت زمان روز استانداردسازی زمانی7
پیش بینی می شود.

برنامه ها فقط زمانی در اختیار مخاطبان هستند که برنامه در حال پخش است.بی واسطه بودن8

 

1 . Rymond Williams

2 . Flow

3 . Schedule

4 . Continuous

5 . Viewing

6 . Capacity Constraints

7 . Temporal Standardisation

8 . Immediacy
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جدول 3. مشخصات تلویزیون غیرخطی

توصیفمشخصه
برنامه ها از جریان حذف می شوند و به صورت پرونده های مجزا نشان داده می شوند.فایل1

برنامه ها برای انتخاب از سوی بینندگان در یک پایگاه داده سازمان  یافته اند.پایگاه داده2
پایگاه های داده پیوندداده شده تجربه ای پراکنده را خلق می کنند که در آن بینندگان تکه تکه شدن3

می توانند از یک قسمت به محتوای دیگر پرواز کنند.
بینندگان می توانند از بین طیف وسیعی از گزینه های محتوا و کنترل انتخاب کنند تعامل4

چه زمانی، چه چیزی، کجا و چگونه تماشا می کنند.
بینندگان می توانند به فهرست های بزرگ محتوایی دسترسی پیدا کنند.فراوانی5

محتوا با محدودیت های زمانی محدود نمی شود.عدم محدودیت زمانی6
در مدت زمان طوالنی می توان به محتوا دسترسی داشت.دسترسی گسترده7

درواقــع، مهم تریــن تصــور از »تلویزیــون ســنتی«8 )خطی( سیســتمی از طراحــی کنداکتور 

و پخــش جریــان محتــوای متنــوع به صــورت هم زمــان و بی واســطه بــرای مخاطــب جمعــی 

ــد.  ــا می کنن ــون تماش ــنتی تلویزی ــتگاه های س ــه و در دس ــون را در خان ــه تلویزی ــت ک اس

تلویزیــون غیرخطــی بــه مــدد همگرایــی و معرفــی نرم افــزار و ســخت افزارهای »تغییــر 

ســاعات تماشــا«9 )تایــم شــیفتینگ( »کنداکتــور مخاطب محــور«10 را معرفــی می کنــد 

ــی  ــدول زمان ــور و ج ــی کنداکت ــت طراح ــد اس ــرون معتق )Luders & Sundet, 2021(. ب
ــون  ــون غیرخطــی اســت و تلویزی ــون خطــی و تلویزی ــم تلویزی ــی از چالش هــای پارادای یک

ــازار، هم زمــان تعهداتــش را در  خدمــت عمومــی11 بایــد، ضمــن حفــظ موقعیــت خــود در ب

کشــاکش دو پارادایــم عملــی کنــد )Bruun, 2019: 4(. وی بــا مقایســۀ ویژگــی پارادایم های 

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 پخــش1 و تــداوم دهنــده2( فرزنــد پنــج ویژگــی اصلــی تلویزیــون خطــی 

ــور را  ــوه کنداکت ــورت بالق ــی به ص ــم غیرخط ــی پارادای ــت و معرف ــی آن اس ــق صنعت و منط

به عنــوان نقطــۀ اتصــال بیــن ویژگی هــای ارتباطــی، صنعتــی، فرهنگــی و سیاســی تلویزیــون 

در جامعــه بــه هــم ریختــه اســت )Bruun, 2019( )ن.ک: جــدول 4(.

.جدول 4. مشخصه های پارادایم های تلویزیون خطی و غیرخطی

تلویزیون غیرخطیتلویزیون خطیپارادایم تلویزیون

موقعیت مرکزی و دستگاه های تلویزیونمصرف
موقعیت های گوناگون و دستگاه های 

دیجیتال

دسترسی بر اساس درخواستبرنامۀ زمان بندی شدۀ دسترسی به محتوادسترسی مخاطب

تعاملیارتباط یک سویه و ارتباط  جمعینحوۀ ارتباط

ویژگی متنی: توزیع
محتوا و کنداکتور آیینه و منعکس کنندۀ 
ساختار زمانی زندگی روزانۀ مخاطب است.

ساختار فضایی و فایل ها در پایگاه داده 
است.

ویژگی متنی: 
محتوا

استانداردهای زمانی محتوا برای مناسب شدن 
در ساختار توزیع

منطق زمانی تثبیت شده ای ندارد.

ــون  ــای تلویزی ــق ویژگی ه ــث از تلفی ــال را منبع ــون دیجیت ــم تلویزی ــز پارادای ــرون نی ب

ــدول 5 (. ــد)ن.ک. ج ــی می دان ــون غیرخط ــی و تلویزی خط

جدول 5. پارادایم تلویزیون دیجیتال

تلویزیون دیجیتالپارادایم تلویزیون

تولید برای محل های مختلف و دستگاه های دیجیتال: محتوا و توزیعمصرف

دو حالت از دسترسی فراهم است.دسترسی مخاطب

تعامل جمعیارتباطات

ادغام بین توزیع خطی و غیرخطی، هم آینه سازی و هم ساختار ساختارهای زمانی و خصوصیات متنی: توزیع
روال زندگی روزمره در یک زمینۀ خاص فرهنگی اجتماعی

ادغام بین منطق زمانی و مکانی برای متناسب کردن برنامه های خطی و پایگاه خصوصیات متنی: محتوا
داده های غیرخطی

1 . On Air Schedule

2 . Countinuty
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کنداکتور و مفهوم جریان برنامۀ تلویزیونی 

ــا  ــه برنامهه ــا ب ــون تنه ــی تلویزی ــب فرهنگ ــه قال ــد اســت ک ــز«1 معتق ــد ویلیام »ریمون

ــک  ــوان ی ــه عن ــد ب ــی را بای ــب فرهنگ ــک قال ــوان ی ــه عن ــون ب ــه تلویزی ــود بلک ــدود نب مح

»جریانــی پیوســته«2 کــه فرمهــای مختلــف ارتباطــی)درام، اخبــار، کمــدی، تریلرهــا، تبلیغــات 

و...( را در چارچــوب یــک برنامــه ی زمانبنــدی )کنداکتــور(  هماهنــگ بــا ریتــم زندگــی روزمــره 

طراحــی مــی کنــد، دیــد )Eliss, 2000, Johnson, 2013(. ویلیامــز، »جریــان« را به عنــوان 

پیونــد هدفمنــد واحدهــای متنــی مختلــِف دارای معیــار، به منظــور اجتنــاب از گســیختگی ها 

و بــه عنــوان »ویژگــی معــرف پخــش سراســری« )Williams, 1975( ، »نهادی ســازِی خاصــی 

از فرهنــگ«3 و در راســتای هویــت دادن بــه عمــِل اجتماعــِی تماشــای تلویزیــون تعریــف می 

کنــد )Kackman et. Al, 2011(. مفهــوم جریــان از تجربــه عینــی و مطالعــه تطبیقــی ریمونــد 

ویلیامــز بیــن کنداکتــور »تلویزیــون بی بی ســی« و »تلویزیــون آمریکایــی« در ســال 1973، 

یعنــی در دوران انحصــار تلویزیــون در انگلســتان و انحصارســه گانــه ســه شــبکه امریکایــی 

ان بی ســی، ســی بی اس و ای بــی اس4 و دوران عــدم نفــوذ شــبکه های کابلــی و عــدم فراگیــری 

اینترنــت شــکل گرفتــه اســت )Hart, 2004 ,11-Kackman et. Al, 2011:2(. وی بــه تنــوع 

ــگ  ــِش فرهن ــرای بازنمای ــی ب ــای امریکای ــای تلویزیون ه ــان برنامه ه ــا و می ــر برنامه ه و تکث

امریکایــی کــه در آن شــهروندی، ســرگرمی و مصرف گرایــی در هــم آمیختــه شــدهاند، 

ــن  ــه ای ــی کــرد ب ــزی شــده«5 ارزیاب ــی طرح ری ــکا را دارای »جریان ــون در امری ــرد و تلویزی پیب

ــگاه  ــه آن ن معنــی کــه تلویزیــون تــک برنامههایــی نیســت کــه منتقدیــن مجــزا از بقیــه ب

کننــد بلکــه تجربهــی تماشــای ترکیبــی پشــت ســرهم و طوالنــی برنامه هــای موفــق اســت 

 ,Caldwel( ــود ــه و.. می ش ــتراحت، مصاحب ــی، اس ــای بازرگان ــات، پیام ه ــامل تبلیغ ــه ش ک

2004(. آگهی هــای تبلیغاتــی و آنونــس فیلم هــا کــه بــا فواصــل زمانــی کــم و کمتــر بیــن 

ــک لگیری  ــث ش ــد، باع ــرار می گرفتن ــد ق ــا کن ــت تماش ــز میخواس ــه ویلیام ــی ک برنامههای

»یــک جریــان بی مســئولیت از تصاویــر و احساســات« شــده بــود )Williams, 1975:91(. در 

ــف، در  ــه شــکل برنامه هــا و ســکانس های مختل ــف »ب ــده عناصــر مختل ــرای بینن نتیجــه، ب

1  .Rymond Willams

2  .Countines Flow

3 . Institutionalization of culture

4 .ABS, CBC, NBC

5 .Planned flow
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قســمت های کامــالً مجــزا و مرتبــط بــا هــم« قــرار گرفتــه بودنــد. ویلیامــز جریــان را چنیــن 

تعریــف کــرد: »جایگزینــی یــک ســری واحدهــای زمانــی پشــت ســرهِم یــک برنامــه توســط 

ــه در آن  ــده اند ک ــط ش ــف مرتب ــرق مختل ــه ط ــه ب ــی ک ــای از واحدهای ــان مجموع ه جری

زمان بنــدی، ولــو حقیقــی، اظهارنشده اســت و در آن ســازمان درونــی واقعــی چیــزی بیشــتر 

از ســازمان اظهارشده اســت« )Gripsrud, 2004(.  ویلیامــز اســتدالل می کنــد کــه در ایــن 

جریــان، برنامه هــای مختلــف بــه واحدهــای مشــخصی ســازماندهی نمی شــوند بلکــه یــک 

ــًا یکپارچــه بــه برنامــه بعــدی منتهــی  ســاختار مــداوم اســت کــه در آن یــک برنامــه تقریب

می شــود و ماهیــت تجربــه تماشــای تلویزیــون را شــکل می دهــد و پخــش سراســری یــک 

تجربــه کامــالً متفــاوت از فعالیت هــای گسســته خوانــدن کتــاب یــا تماشــای نمایشــنامه 

بــا یکپارچه ســازی شــکل های مختلــف ارتباطــات بــه صــورت جریــان پیوســته واحــد اســت 

 .)Johnson, 2013(

نظریــه ریمونــد ویلیامــز دربــاره اصالــت دادن بــه جریــان برنامه هــای متوالــی در دهــه 

ــون  ــن«1 تلویزی ــر مت ــوان »اب ــه عن ــور ب ــورد کنداکت ــراون« در م ــه »نیکب ــالدی ، نظری 70 می

ــن  ــان و ابرمت ــات جری ــن نظری ــت. ای ــراه داش ــه هم ــی را ب ــون خط ــده تلویزی و هویت دهن

ــتفاده  ــا 1984 اس ــال های 1974 ت ــل س ــون در فواص ــوگ تلویزی ــر آنال ــف عص ــرای توصی ب

ــور  ــه کنداکت ــده ی مدل هــای رقابت جویان ــراون هــم توســعه دهن ــر متــن ب ــه اب شــد. نظری

ــه  ــم ب ــود و ه ــی ب ــاعات طالی ــه، س ــیم بندی روزان ــون تقس ــدی همچ ــای زمانبن و راهبرده

محققــان اجــازه مــی داد هــم مســائل سیاســی اقتصــادی در صنعــت )زمینــه( را بــه عنــوان 

ــر  ــم اول تغیی ــرا پارادای ــوان آن ــد و می ت ــر بگیرن ــن( در نظ ــه )مت ــر برنام ــک ه ــزای الینف اج

ــون و  ــش کانال هــای تلویزی ــا افزای ــد)Caldewell , 2004(. ب ــون نامی زیباشناســی تلویزی

حرکــت بیــن کانال هــا کــه بــا ظهــور کنتــرل از راهــدور ممکــن شــد، شــبکه های تلویزیــون 

ــا هــدف نگــه داشــتن مخاطــب  ــرای کنداکتــور ب ــه ســراغ اســتراتژی های جدیــدی ب هــم ب

ــوم  ــالدی ســه مفه ــرون جنســن«2 در دهــه 90 می ــوس ب ــد )Johnson,2019(. »کالئ رفتن

متفــاوت از جریــان شــامل »جریــان کانــال«3، »جریــان بیینــده«4، »ابرجریــان«5، را 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 دســتگاه های کنتــرل 

 Uricchio,( از راه دور را باعــث تغییــر جهــت از جریــان کانــال بــه جریــان بیننــده مــی دانــد

170 :2004(. گــذر 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: 443(. در دهــۀ 90 م، »الیــس« نیــز مفاهیــم 

ویلیامــز از جریــان را نقــد کــرد. در نــگاه الیــس »آیتم هــا«ی کنداکتــور، متــون جداگانــه و 

دارای هویــت مســتقل هســتند. الیــس در تبییــن مفهــوم کنداکتــور مــی گویــد؛ جایــی کــه 

ــای بخش هــای قابل تشــخیص  ــه معن ــم« ســازمان یافته، ب ــا »آیت ــون در »بخــش« ی تلویزی

مجــزا، معنــا پیــدا مــی کنــد. الیــس تاکیــد مــی کنــد مخاطبــان تلویزیون قــادر به تشــخیص 

ــتند. وی  ــازی هس ــای برنامه س ــاص ژانره ــور خ ــور و به ط ــای کنداکت ــن بخش ه ــاوت بی تف

بــا ارزش گــذاری بــه جریــان مخاطــب )قــدرت مخاطــب بــرای جســت وجو بیــن شــبکه های 

ــا را  ــر برنامه ه ــی ژان ــب به راحت ــون، مخاط ــت تلویزی ــت در دورۀ رقاب ــد اس ــف( معتق مختل

.)Jenner, 2018(ــار مخاطــب اســت ــان در اختی ــرل جری تشــخیص می دهــد و کنت

ــه  ــان شــبکه ب ــوج حرکــت از جری ــه م ــت ک ــال و اینترن ــل«1دوران دیجیت »جــان کالدوی

جریــان مخاطــب اســت را پارادایــم دوم تغییــر زیباشناســی تلویزیــون می نامــد. وی معتقــد 

ــه  ــی ک ــی و دیجیتال ــایت های جانب ــد س ــون بای ــران تلویزی ــم، مدی ــن پارادای ــت در ای اس

ــت  ــد، مدیری ــرت می کنن ــه آن مهاج ــون ب ــه تلویزی ــا اولی ــی ی ــایت اصل ــک س ــران از ی کارب

ــد  ــر چن ــد جریان هــا و مهاجرت هــای کارب ــق بای ــد رســانه ای موف ــرای توســعه چن ــد و ب کنن

.)Caldwell, 2003( ــخ داد ــریع پاس ــبینی و س ــارت، پیش ــی، نظ ــه را ردیاب جهت

کنداکتور؛ مفهوم زندگی روزمره و تجربۀ مشترک اجتماعی

ــردازان  ــت. نظریه پ ــون اس ــات تلویزی ــدی در مطالع ــوم کلی ــره مفه ــی روزم ــظ زندگ حف

مهمــی همچــون »راجرسیلورســتون«2، »لیــن اشــپیگل«3و »دیویــد مورِلــی«4، شــیوۀ ظهــور 

ــه کمــک آن، روزمرگی هــای  تلویزیــون در عصــر پــس از جنــگ و شــیوه ای کــه تلویزیــون ب

1   John t. Caldwell

2   Roger Silverston

3   Lynn Spige

4  David Morley
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ــوان  ــه و روابــط میــان فضــای خصوصــی و عمومــی را ســاختاربندی کــرد به عن زندگــی روزان

ــون  ــور هــم نحــوۀ چگونگــی ســاختاریافتن تلویزی ــد. کنداکت ــه ای میدانن نمــادی از مدرنیت

ــت )Bennet & Strange, 2011(؛  ــره اس ــی روزم ــون در زندگ ــاختاردهندۀ تلویزی ــم س و ه

ــی  ــم زمان ــری از ریت ــش سراس ــبکه های پخ ــور ش ــوا در کنداکت ــش محت ــرد پخ ــرا، »راهب زی

ــت، از  ــوان گف ــت« )Johnson, 2019: 125( و می ت ــده اس ــه ش ــره وام گرفت ــی روزم زندگ

یک  ســو، کنداکتــور برنامه هــای تلویزیونــی پیرامــون عــادت مخاطبــان ســاختار یافتــه  

ــات  ــون در اوق ــد، تلویزی ــه می آین ــودکان از مدرس ــی ک ــر وقت ــون بعدازظه ــت )تلویزی اس

فراغــت بــرای خانواده هــا( و مخاطبــان همچنیــن عــادات خــود را پیرامــون کنداکتــور برنامــه 

ــدن  ــه مان ــب در خان ــاص، ش ــای خ ــون در زمان ه ــن کردن تلویزی ــد )روش ــاختار می دهن س

 .)Jenner, 2018( )ــه ــی موردعالق ــد از ســریال تلویزیون ــرای تماشــای قســمت جدی ب

ــادی  ــز در بخش هــای زی ــون نی ــودن« تلویزی ــورد »روزمره ب ــۀ »سیلورســتون«1 درم  نظری

بــه کنداکتــور وابســته اســت. وی معتقــد اســت ماهیــت آیینــی کنداکتــور تلویزیونــی در 

زندگــی روزمــرۀ بیننــدگان ســاختار یافتــه اســت )Jenner, 2018(. و تاکیــد مــی کنــد مــا 

ــتیم در  ــی هس ــت هستی شناس ــوص امنی ــز در خص ــور گیدن ــه تص ــدن ب ــال نزدیک ش در ح

اهمیــت زمانــی و مکانــی اش؛ در شــکل نهفتــه اش در الگوهــا و رفتارهــای روزانــه؛ به عنــوان 

مشــارکت کننده در امنیــت مــا )Bennet & Strange, 2011(. »پــدی اســکنل«2 نیــز معتقــد 

اســت تلویزیــون خدمــت عمومــی بــا تمرکــزی قدرتمنــد بــر زندگــی روزمــره تعریــف می شــود 

)Scannell, 1996(. کنداکتــور هــم  ریتــم زندگــی روزمــره را تعریــف می کنــد و هــم در 
هویــت دادن بــه جامعــه نقــش اصلــی دارد )Brunn, 2019(. تلویزیــون در ســال های 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 

ــی از شــخصیت ها و رخدادهــای عمومــی  ــار هــم دنیایــی مل ــق کــرد کــه مــردم در کن را خل

ســاختند. هنــر تلویزیــون در خلــق ریتــم ســاالنه، فصلــی، هفتگــی و روزانــه اســت

ــوان  ــون به عن ــوان گفــت تلویزی ) Bulck et al., 2014; Scannell, 1996(. پــس می ت
رســانۀ جمعــی کمــک کــرده تجربــۀ مشــترک اجتماعــی تعریــف شــود و ضرباهنگ هــا و نظــم 

یــک روز، مــاه، یــا یــک ســال کاری و لحظــات به اشتراک گذاشته شــدۀ ملــی یــا بین المللــی 

1 . Silverstone

2  Paddy Scannell
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ــور(  ــون )کنداکت ــش تلویزی ــدول پخ ــش ج ــع چین ــم. )Bulck, 2009(. درواق را درک کنی

برخاســته از عــادات زندگــی اجتماعــی و روزمــره مــردم جامعــه اســت و تماشــای تلویزیــون 

 Bennet ( بــا کنداکتــور مهندسی شــده بخشــی از زندگــی روزمــره در جوامــع مــدرن اســت

.)& Strange, 2011 :7

کنداکتور و ژانر تلویزیونی

ژانــر نقــش محــوری در طراحــی کنداکتــور تلویزیــون دارد. معمــوالً، برنامه هایــی کــه از 

یــک ژانــر هســتند بــا هــم در یــک گــروه محتوایــی1 از کنداکتــور قــرار می گیرنــد. برنامه هــای 

ــر )از نظــر تعــداد مخاطــب( فقــط در صورتــی  ــرای برنامه هــای ضعیف ت ــری ب ــا رهب ــی ی اصل

کار می کننــد کــه تمامــی برنامه هــای مرتبــط برخــی از شــباهت ها را در قالــب و لحــن نشــان 

دهنــد، کــه ایــن ویژگی هــا ســاختارهای ژانــر هســتند. ژانــر لزومــًا به نوعــی اجمــاع عمومــی 

احتیــاج دارد. تلویزیــون ســنتی بــا دسترســی مخاطبــان انبــوه می توانــد از طریــق کنداکتــور 

و ایجــاد بلوک هــای موضوعــی یــا ژانــر ایــن اجمــاع را فراهــم کنــد. شــبکه های تلویزیونــی 

انتظــارات بیننــدگان را از بخــش هــای زمانــی خــاص کنداکتــور الگوبــرداری می کننــد. الیــس 

ــاختمان  ــن س ــاری ای ــور را معم ــی کنداکت ــون و طراح ــی تلویزی ــای اصل ــا« را بلوک ه »ژانره

ــاس  ــش در مقی ــد ویرای ــزی در ح ــور را »چی ــی کنداکت ــت، طراح ــن عل ــه همی ــد. ب می دان

ــد.  ــف می کن المپیــک« توصی

در دورۀ انحصــار تلویزیــون، خدمــت عمومــی و از طرفــی تعهــد بــه نهادینه کــردن پخــش 

ــور، حضــور مجــری روی  ــده در کنداکت ــف ســرگرمی و آموزشــی و آگاهی دهن ژانرهــای مختل

ــان  ــه مخاطب ــی دادن ب ــا و آمادگ ــردن ژانره ــور تفکیک ک ــا به منظ ــل برنامه ه ــن در فواص آنت

بــرای عبــور از ژانــری بــه ژانــر بعــدی بــود )Bulck & Enli, 2012( و مــی تــوان اذعــان کــرد 

کــه ژانربنــدی محصــول کنداکتــور تلویزیــون اســت.  

کنداکتور و هم پیوند )تداوم دهنده(2 

ــوان  ــه عن ــا«4 ب ــا »فیلره ــا«3 ی ــا ، »میان برنامه ه ــد برنامه ه ــش هدفمن ــور  چین کنداکت

1 . Block

2 . Continuty

3  . Interstitials

4 . Filler
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»هم پیونــد« )تداوم دهنــده( و پیام هــای بازرگانــی را شــامل می شــود. میان برنامه هــا 

ترکیبــی از شــبه محتواهایی مثــل تریلرهــا، بنرهــا، لوگــوی کانــال و معرفــی برنامه هــای اصلــی 

ــف جداکننده هــای  ــواع مختل ــال و ان ــی هــر کان ــن اعــالم صوت ــور پخــش و همچنی کنداکت

ســمعی بصــری هســتند )Brunn, 2019(. تلویزیــون خطــی طیــف وســیعی از برنامه هایــی 

ــس از  ــد. پ ــش می ده ــی روز نمای ــد در ط ــر دارن ــا یکدیگ ــی ب ــیار اندک ــاط بس ــه ارتب را ک

برنامــۀ اخبــار، مســابقه و پــس  از آن قســمتی از یــک ســریال و... پخــش می کننــد و 

ــل از  ــای منفص ــن برنامه ه ــل ای ــان فواص ــی می ــی منطق ــاد پل ــرای ایج ــی، ب میان برنامه های

ــوند.  ــتفاده می ش ــتگی اس ــای پیوس ــوان تکنیک ه ــم، به عن ه

تداوم دهنده ها چهار عملکرد در کنداکتور به عهده دارند: 

حفظ جریان،. 1

 شخصی سازی1،. 2

حس زنده بودن و. 3

برندسازی. . 4

ــد  ــان را می دهن ــن اطمین ــد، ای ــن می کنن ــان را تضمی ــر جری ــا ظاه ــده ه ــداوم دهن ت

ــه ای منظــم و  ــی برنامه هــای گوناگــون را همچــون هدی ــان متوال ــًا جری ــان قطع کــه مخاطب

ــد. دوم،  ــد دی ــد، خواهن ــه روز بع ــن روز ب ــو در سرتاســر ســاعات هــر روز، و از ای دارای الگ

ــخصی  ــراردادن ش ــق خطاب ق ــا از طری ــد ت ــک می کنن ــا کم ــالن برنامه ه ــا اع ــا ی گوینده ه

بــه مخاطــب متصــل شــوند، دســت بیننــدگان را در طــی سفرشــان در کنداکتــور برنامه هــا 

بگیرنــد و آن هــا را هدایــت کننــد، بــه آن هــا بگوینــد قــرار اســت چــه چیــزی ببیننــد و چطــور 

ــون  ــد؛ چ ــد می کنن ــون تأکی ــودن تلویزی ــس زنده ب ــر ح ــوم، ب ــد. س ــت آن را ببینن ــرار اس ق

اعــالن برنامه هــا بــر اینجــا و االن بــودن تجربــۀ تماشــای تلویزیــون تأکیــد می کنــد. و آخــر، 

ــام  ــه انج ــون، ب ــوع و گوناگ ــازی های متن ــق برنامه س ــد، از طری ــتگی برن ــای پیوس تکنیک ه

مــی رســد. 

1 . Personalization



158

دوره 15
 پیاپی 40

 زمستان 1400

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

بــرای »بی بی ســی«1، فضــای بیــن برنامه هــا )تریلرهــا، نمایــش اعــالن برنامه هــا، و 

ــوع بی بی ســی  ــری از برنامه هــای متن ــق تصوی ــی مهــم در خل ــال ( عامل نمایــش لوگــوی کان

و در اطمینان یافتــن از پیوســتگی مخاطــب از یــک برنامــه بــه برنامــۀ بعــد محســوب 

می شــود. در مقابــل، در تلویزیــون »آی تــی وی«2، همیــن مــوارد )تریلرهــا و اعــالن برنامه هــا 

ــا  ــار تبلیغــات ب و لوگــوی هویــت کانــال( بــرای بــه دســت آوردن فضــا مــی بایســت در کن

.)Paterson, 1990( یکدیگــر رقابــت شانه به شــانه کننــد

ــه خروجــی تلویزیــون ســاختار و  ــد ب تکنیک هــای چینــش کنداکتــور پخــش و هم پیون

جریــان می بخشــند. کنداکتورهــا بــه هــر برنامــه جایــگاه زمانــی خــاص خــودش را می دهنــد. 

در ایــن میــان، راهبردهــای اجرایــی چینــش کنداکتــور کمــک می کننــد مخاطبــان بــه ســمت 

برنامه هــا هدایــت شــوند و تکنیک هــای پیوســتگی از قبیــل تریلرهــا، گوینده هــا، و لوگوهــا 

ــگاه مــی دارد؛  ــار هــم ن ــال را کن ــی )کنداکتورهــا( و کان چســبی می ســازند کــه جــدول زمان

 .)Paterson, 1990( کانــال الزامــی هســتند )چراکــه آن هــا در خلــق جریــان و هویــت )برنــد

کنداکتور و برند )هویت( شبکۀ تلویزیونی

ــود و  ــا خ ــت ت ــال آن اس ــه دنب ــوا ب ــدۀ محت ــه عرضه کنن ــت ک ــی اس ــور مکان کنداکت

محصوالتــش را بــه برنــد تبدیــل کنــد. کنداکتــور پخــش درواقــع »ابــر متــن3« تلویزیــون 

ــه برنامه هــای  ــی ک ــده زمان ــه بینن ــت ســازمانی اســت ک اســت )Brown, 1984( و آن هوی

ــت  ــوان گف ــس می ت ــد. پ ــس می کن ــد ح ــا می کن ــی تماش ــون خط ــف را روی تلویزی مختل

هویــت برنــد کانــال تلویزیونــی ماحصــل تصمیمــات سیاســتی آن کانــال اســت و در خروجی 

تجلــی  به عنــوان  را می تــوان  کنداکتورهــا  بنابرایــن،  تفســیر می شــود.  برنامه هایــش 

سیاســت های فرهنگــی کانــال تحلیــل کــرد. معنــای هــر دو مــورد، هــم تک برنامه هــا 

و هــم کل خروجــی تلویزیــون، از انتخاب هــا )چــه برنامه هایــی باشــند یــا نباشــند( و 

ــود.  ــی می ش ــوند( ناش ــرار داده ش ــم ق ــل ه ــه در مقاب ــا چگون ــن برنامه ه ــا )ای ترکیب ه

درنتیجــه، هویــت کانــال نه فقــط بــا نســبت نســبی ژانرهــای مختلــف در کل »محــور 

جانشــینی«4 کنداکتــور، بلکــه از طریــق جــای واقعــی کــه برنامه هــا در کنداکتــور در »محــور 

1  BBC

2 . ITV

3 . Super tex

4 . The Paradigmatic Axe
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هم نشــینی«1 بــه خــود می گیرنــد نیــز تعییــن می شــود )Bulck, 2009(. جانســون معتقــد 

اســت راهبــرد برنــد شــبکه از مجمــوع خروجی هــای آن شــبکه )شــامل برنامه ریــزی پخــش 

برنامــه2، کنداکتــور روی آنتــن، میان برنامه هــای تبلیغــی و تبلیغــات محیطــی( هویــت 

.)Johnson, 2013: 71( می یابــد 

کنداکتور و مفهوم مخاطب

ــور  ــۀ کنداکت ــب تهی ــاداری مخاط ــت و وف ــق هوی ــدی در خل ــای کلی ــی از فاکتوره یک

متناســب بــا نیــاز یــا درخواســت مخاطــب اســت. توجــه بــه خواســت مخاطــب اصلی تریــن 

ــون خدمــت  ــرای تلویزی ــی اســت. مخاطــب، ب ــور تلویزیون ــرد کنداکت ــن کارک و راهبردی تری

ــی،  ــای فرهنگ ــون در حوزه ه ــور تلویزی ــک کنداکت ــه کم ــه ب ــت ک ــهروندی اس ــی، ش عموم

ــتری ای  ــاری، مش ــون تج ــرای تلویزی ــب، ب ــد. مخاط ــا می یاب ــانی ارتق ــی و آگاهی رس آموزش

ــود.  ــه می ش ــی فروخت ــفارش دهنده های آگاه ــی و س ــرکت های بازرگان ــه ش ــه ب ــت ک اس

توجــه بــه اقبــال مخاطبــان بــه برنامه هــای تلویزیونــی و اندازه گیــری مخاطــب در پارادایــم 

ــد. ــدان می یاب ــرورت دوچن ــت و ض ــون اهمی ــت تلویزی رقاب

فرایند تنظیم کنداکتور

یکــی از ویژگی هــای معمــول تلویزیــون خطی طراحــی کنداکتور در ســاختار ســخت گیرانۀ 

زمانــی اســت؛ یــک ســری واحدهــای زمانــی کــه مشــخصات ترسیم شــده اند. معنــای هــر دو 

ــن  ــد ای مفهــوم، هــم تک برنامــه و هــم کل خروجــی شــبکه، از انتخــاب و ترکیــب هدفمن
برنامه هــا فراینــد تنظیــم کنداکتــور اســت. محققــان امریکایــی واژۀ »تنظیــم کنداکتــور«3 

ــه  ــد ک ــالق می کنن ــی اط ــکاف های زمان ــی از ش ــد چارچوب ــد تولی ــه فراین ــنتی ب ــور س را به ط

ــزی، انتخــاب  ــا فرایندهــای برنامه ری ــدی ب ــد زمان بن ــر شــوند. فراین ــا برنامه هــا پ ــد ب می بای

برنامه هــا، تولیــد برنامه هــا و یافتــن طرحــی بــرای آن هــا ارتبــاط تنگاتنگــی دارد. کنداکتــور 

بــرای شــبکۀ سراســری ابــزاری فراهــم می کنــد تــا برنامه هایــش را مطابــق بــا اهــداف کلــی 

زمینــۀ  در  پژوهش هــای صورت گرفتــه  دهــد.  نمایــش  برنامه هایــش  سیاســت گذاری 

کنداکتــور بــر طرح هــای اصلــی جــداول، ماننــد مشــخص کردن ســاعات اوج بیننــده و میــزان 

1 . The Syntagmatic Axe

2 . Programming

3 . Scheduling
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یکســانی شــکاف های زمانــی، متمرکــز شــده اند. امــا، به طورکلــی، فراینــد تنظیــم کنداکتــور 

ــز  ــون را نی ــن برنامه هــای تلویزی ــر پیوســتگی قطعه هــای بی ــردِن دقیق ت ــن اســت پرک ممک

.)Bulck et al., 2016( توصیــف کنــد

 ایســمن و فرگوســن طراحــی کنداکتــور را شــامل فراینــد انتخــاب، زمان بنــدی، تبلیــغ و 

ــز 50  ــغ را نی ــدی پخــش و تبلی ــد و ســهم انتخــاب را 50 درصــد و زمان بن ــی می دانن ارزیاب

 Estman & Fergosen, 2013:( ــد ــتری)مخاطب( می دانن ــذب مش ــت ج ــد از موفقی درص

24( )ن.ک: شــکل 2(.

شکل 2. چهار بخش برنامه ریزی کنداکتور

بــه نظــر لوســی کونــگ1، زنجیــره و گــردش کار تولیــد محتــوا بــا ورود بــه عصــر دیجیتــال 

ــد،  ــنتی تولی ــکل س ــوا را در ش ــد محت ــت )Kung, 2008: 53(. وی تولی ــه اس ــر یافت تغیی

طراحــی کنداکتــور و انتقــال ســیگنال برنامــه می دانــد و در دوران دیجیتــال طراحــی 

ــد. )ن.ک:  ــی می دان ــع چندپلتفرم ــع آوری3 و توزی ــته بندی،2 جم ــر از بس ــور را متأث کنداکت

شــکل های 3 و 4(.

شکل 3. گردش کار سنتی صنعت تلویزیون

1  Lucy Küng

2 . Packaging

3 . Aggrigation
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شکل 4. گردش کار در حال ظهور صنعت تلویزیون

ــوان محتــوای تلویزیــون، ســه  ــرون معتقــد اســت کنداکتــور )جــدول پخــش(، به عن ب

ســطح دارد:

1. کنــار هــم قرارگرفتــن برنامه هــا و ایجــاد کاتالوگــی از برنامه هــا کــه هرکــدام را 

ــف  ــرای مخاطــب خــاص خــود در کانال هــا و پلتفرم هــای مختل ــی ب مؤسســات تلویزیون

تعبیــه کرده انــد و می تــوان آن را بــه محصوالتــی تشــبیه کــرد کــه صاحــب ســوپرمارکت 

ــد. ــرار می ده ــتریانش ق ــرای مش ــه ها ب در قفس

ــی در  ــی زمان ــودی و افق ــاختارهای عم ــا را در س ــه برنامه ه ــی« ک ــور زمان 2. »کنداکت

ترتیــب راهبــردی قــرار می دهــد. چــه برنامــه ای چــه روز و چــه ســاعتی پخــش شــود. ایــن 

ــرۀ  ــی روزم ــن زندگ ــا درنظرگرفت ــی ب ــور زمان ــالت1( و کنداکت ــی )اس ــف زمان ــق مختل مناط

ــه در  ــری برنام ــت قرارگی ــد. موقعی ــظ مخاطب ان ــرای حف ــا و ب ــت رقب ــان و فعالی مخاطب

ــد در موفقیــت و شکســت برنامــه نقشــی اساســی داشــته باشــد.  جــدول زمانــی می توان

ــود،  ــا می ش ــاص برنامه ه ــب خ ــامل ترتی ــا ش ــه نه تنه ــن«2 ک ــور روی آنت 3. »کنداکت

ــوی  ــا، لوگ ــا، بنره ــل تریلره ــبه محتواهایی مث ــم از ش ــا« اع ــامل »میان برنامه ه ــه ش بلک

ــظ  ــش حف ــی نق ــه همگ ــود ک ــی می ش ــای بازرگان ــور و آگهی ه ــی کنداکت ــال و معرف کان

»پیوســتگی« )تــداوم  دهنــده( را در کنداکتــور دارنــد )Brunn, 2019: 17(.) )ن.ک: شــکل 

.)5

1 . Slot

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

الیــس برنامه هــای تلویزیونــی را بــه بلوک هــای ســاختمانی تشــبیه می کنــد و کنداکتــور 

ــک  ــطح المپی ــری در س ــبیه تدوینگ ــور را ش ــراح کنداکت ــد و ط ــا می دان ــن بن ــاری ای را معم

می دانــد کــه بــا انتخــاب و ترکیــب برنامه هــای مختلــف به ترتیــب جریــان روزانــه، هفتگــی، 

.)Eliss, 2000: 1( فصلــی و ســاالنه را در کنداکتــور شــکل می دهــد

ــدی  ــد پیش تولی ــن )پخــش( نتیجــۀ رون ــور روی آنت ــه کنداکت ــد ک ــد می کن ــرون تأکی ب

ــد  ــد پیش تولی ــن رون ــت. ای ــده اس ــروع ش ــل ش ــال ها قب ــی از س ــی حت ــه گاه ــت ک اس

ــه  ــش بهین ــۀ پخ ــا لحظ ــه ت ــود ک ــی می ش ــدول زمان ــتۀ ج ــم پیوس ــر و تنظی ــامل تغیی ش

ــود  ــام می ش ــری انج ــتم کامپیوت ــن سیس ــا چندی ــوالً ب ــد معم ــن رون ــروزه ای ــود. ام می ش

ــت. در  ــرروزه اس ــش ه ــرای پخ ــت1( ب ــی لیس ــش )پل ــت پخ ــی آن لیس ــول نهای ــه محص ک

ــد و  ــی قــرار می گیرن ایــن لیســت پخــش، همــۀ برنامه هــا و میان برنامه هــا در جــدول زمان

انتشــار محتــوا از آن پیــروی می کنــد. ایــن رونــد پیش تولیــد بــا زیــر نظــر گرفتــن پیوســتۀ 

رتبه بنــدی مخاطبــان و رقبــا و همچنیــن متأثــر از رویدادهــای دنیــای بیرونــی صــورت 

ــور را  ــز کنداکت ــد همــه  چی ــرون می توان ــای بی ــه اتفاقــی غیرمنتظــره در دنی ــرد و البت می گی

.)Brunn, 2020( ــد ــر ده تغیی

ــمالی  ــای ش ــی در اروپ ــت عموم ــبکه های خدم ــور ش ــورد کنداکت ــه درم ــرگ«2، ک »یترب

1 . Playlist

2 . Ytreberg
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ــد: ــل می دان ــن مراح ــامل ای ــون را ش ــور تلویزی ــی کنداکت ــرده، طراح ــش ک پژوه

ــه  ــدا، ب ــان ابت ــی، از هم ــای زمان ــوِد کنداکتوره ــعۀ خ ــد و توس ــی تولی ــد عین 1. فراین

شــکل صفحــات طراحــی غیررســمی، تــا اســتفاده های اخیــر از سیســتم های پیچیــدۀ 

رایانــه ای؛ مدیریت شــدۀ 

ــا  ــد جدول نویســی ب ــه فراین ــه ای و راهبردهــای مشــروعیتی ک ــش حرف 2. مباحــث دان

ــی(؛ ــا و ارزیاب ــت گذاری، بیننده ه ــث سیاس ــامل مباح ــت )ش ــر اس ــا درگی آن ه

3. شــیوه ای کــه فراینــد کنداکتورنویســی طــی آن بــا فرایندهــای برنامه ریــزی، تخصیــص 

 Ytreberg,( منابــع و تخصیــص بودجــه تعامــل می کنــد و بــر آن هــا تأثیــر می گــذارد

.)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 داده هــای جمع آوری شــده 

در نهايــت بــه ترکیــب جديــد و متفــاوت می انجامنــد )نیومــن، 1390(. 

ــیری« و  ــل تفس ــک »تحلی ــش از تکنی ــن پژوه ــای ای ــی یافتهه ــل و ارزیاب ــرای تحلی ب

همچنیــن تکنیــک »مقایســۀ مــداوم1« اســتفاده شــده اســت. »مقایســۀ مــداوم2« روشــی 

ــا  ــه ب ــر یافت ــه در آن ه ــت ک ــی اس ــای کیف ــات در پژوهش  ه ــل اطالع ــرای تجزیه وتحلی ب

ــود.  ــه میش ــده مقایس ــل ش ــات حاص ــل اطالع ــه از تجزیه وتحلی ــر ک ــای دیگ یافته

یافته های 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 دیدگاه هــای فرهنگــی و سیاســی حاکــم 

ــوع  ــی دو ن ــاد سیاس ــر اقتص ــرد. از منظ ــروع ک ــز ش ــاوت را نی ــیر متف ــورها دو مس ــر کش ب

1 . Constant Comparison

2 . Constant Comparison
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ــور  ــا و امریــکا تبل »تلویزیــون خدمــت عمومــی«1 و »تلویزیــون تجــاری«2 به ترتیــب در اروپ

ــی،  ــدگاه پدرســاالرانۀ فرهنگ ــا منبعــث از دی ــکا از منظــر مشــتری و در اروپ یافــت. در امری

مخاطــب شــهروندی متصــور می شــد کــه می بایســت در ســه حــوزۀ آمــوزش، ســرگرمی و 

ــگان سیاســی و فرهنگــی هدایــت و راهنمایــی شــود  اطالع رســانی از ســوی اقلیتــی از نخب

)حســینی پاکدهــی، 1386(. ولــی مــدل تجــاری و مشــتری محور تلویزیــون در امریــکا 

ــان  ــته و از هم ــی می دانس ــم و حیات ــتری مه ــذب مش ــظ و ج ــور را در حف ــش کنداکت نق

ــای  ــی3( راهبرده ــی بی اس، ای بی س ــی، س ــبکه های ان بی س ــه گانه )ش ــای س دوران انحصاره

ــدند.  ــی ش ــن طراح ــور روی آنت ــرای کنداکت ــه ب ــی رقابت جویان اجرای

ــور پیشــنهادمحور«5  ــور تقاضا محــور«4 و »کنداکت ــت »کنداکت الیــس دو الگــوی مدیری

ــون خدمــت  ــب در تلویزی ــور به ترتی ــت کنداکت ــوان  الگــوی مدیری ــه می ت ــرد ک ــام می ب را ن

عمومــی و تلویزیــون تجــاری دانســت )ن.ک: شــکل 7(.

شکل 7. الگوی مدیریت کنداکتور از دیدگاه جان الیس

 اســتیو هوجانــن6 )2014(، بــا اســتفاده از مقایســۀ ویلیامــز دربــارۀ تلویزیــون اروپایــی 

ــی  ــنت اروپای ــد: س ــور می نویس ــش کنداکت ــی و چین ــۀ طراح ــورد رابط ــی، درم و امریکای

ــاخت  ــی س ــنت امریکای ــه7 و در س ــد برنام ــت در تولی ــی( اصال ــت عموم ــون خدم )تلویزی

جریــان8 غالــب شــده بودنــد. بــه لحــاظ زیباشناســی، تولیــد برنامــه به عنــوان اثــری »هنــری« 

ســنت پخــش سراســری اروپایــی را تشــکیل می دهــد. اهمیــت جریــان در ســنت امریکایــی 

ــون اســت )Hujanen, 2014( )ن.ک: شــکل 8(. ــر تلویزی ــط رقابتی ت ــز ماحصــل محی نی

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 8. طراحی و چینش کنداکتور از دیدگاه استیو هوجانن

کنداکتور در دوران انحصار تلویزیون خدمت عمومی

در تلویزیون هــای خدمــت عمومــی، در دوران انحصــار کنداکتــور اهمیــت کمــی داشــت 

و به علــت 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، به عنــوان نظم دهنــدۀ زندگــی روزمــره، 

در ســاعاتی از روز خالــی از برنامــه بــود تــا مــردم بــه کارهــای روزمــرۀ زندگــی خــود بپردازنــد. 

بــرای مثــال، بی بی ســی و تلویزیون هــای خدمــت عمومــی فاالنــدرژ بــرای مدت هــای 

ــت  ــوزادان را رعای ــه ن ــادران ب ــذا دادن م ــت غ ــاد فرص ــرای ایج ــی ب ــۀ زمان ــی وقف طوالن

ــه  ــا را ب ــن بچه ه ــد والدی ــازه می دادن ــا، اج ــه ه ــه در برنام ــاد وقف ــا ایج ــا ب ــد و ی می کردن

رختخــواب ببرنــد. در ایــن دوران انحصــار، تلویزیون هــای خدمــت عمومــی از ســنت پخــش 

ــر  ــردم به خاط ــادا م ــا مب ــد ت ــز می کردن ــازی1( پرهی ــرد نواری س ــه دار )راهب ــریالی و دنبال س

ــن شــبکه ها  ــور ای ــون بنشــینند. بعضــًا در فصــل تابســتان کنداکت ــه تماشــای تلویزی آن ب

ــا  ــش تک برنامه ه ــور پخ ــر کنداکت ــم ب ــد حاک ــن دوران، رون ــود. در ای ــه ب ــی از برنام خال

ــای  ــف در حوزه ه ــای مختل ــواع برنامه ه ــرا از ان ــی فضیلت گ ــور گلچین ــان کنداکت ــود و بنی ب

آموزشــی و اطالع رســانی بــود. بــرای  مثــال، ذکــر منظــم عبــارت »فیلــم« در کنداکتــور دهــۀ 

 Bulck,( 50 تلویزیــون خدمــت عمومــی فاالنــدرژ اصالــت تک برنامه هــا را هویــدا می کنــد

.)2014

 ســال تلویزیــون به طــور طبیعــی بــه دو قســمت تقســیم بندی می شــد: ماه هــای 

در خانــه مانــدِن پاییــز و زمســتان کــه به خوبــی تــدارک تولیــد و پخــش برنامــه هــا 

ــه  ــارج از خان ــات خ ــپری کردن اوق ــای س ــه ماه ه ــتان ک ــل تابس ــدند، و فص ــده می ش دی

ــا ایــن نگــرش در  ــود. درواقــع، ب ــود و تولیــد و پخــش برنامــه هــا کمتــر مــورد توجــه ب ب

ــرد.  ــرای  تماشــای گزینشــی را ترغیــب مــی ک ــی ب ــم فصل ــون خدمــت عمومــی، ریت تلویزی

1 . Stripping Strategy
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ــت  ــای خدم ــر تلویزیون ه ــور در اکث ــی کنداکت ــم هفتگ ــه ریت ــر ب ــار، تغیی در دوران انحص

عمومــی نســبتًا کنــد پیــش رفــت. بــا ســامان دهی اوقــات آزاد مــردم در ســاختار »هفتــه«، 

پخــش سراســری بــه امتــداد صنعتی ســازی زمــان و کامــالً در هماهنگــی بــا آن تبدیــل شــد. 

وقــت رســانه، وقــت کار و وقــت مدرســه ـ بــا واحدهــای معــادل و منحنی هــای کنششــان 

ـ عادی بــودِن آشــکاِر زمــاِن ســاعت را تقویــت کردنــد. در ایــن چرخه هــای ادامــه دار و 

ــار  ــی کن ــی متوازن ــدول زمان ــید ج ــی می کوش ــت عموم ــون خدم ــت، تلویزی ــای ثاب ریتم ه

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

ــی و  ــوج مقررات زدای ــت، م ــه دورۀ رقاب ــا ورود ب ــان ب ــد و هم زم ــه بع ــۀ 70 م ب از ده

ظهــور رقبــای مختلــف ماهــواره ای و کابلــی و ابداعــات فّناورانــه، همچــون ویدئــو، قــدرت 

انتخــاب مخاطــب افزایــش یافــت و مشــروعیت و مقبولیــت تلویزیــون خدمــت عمومــی 
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ــور  ــرات، کنداکت ــن تغیی ــال ای ــه دنب ــه خواســت مخاطــب  شــد. ب ــرو توجــه جــدی ب در گ

ــه،  ــد و درنتیج ــازی  ش ــره و سریالی س ــور روزم ــلیم کنداکت ــی تس ــت عموم ــون خدم تلویزی

ــذ  ــود اخ ــرای خ ــه ب ــی هفت ــی در ط ــی ثابت ــازۀ زمان ــدام ب ــا هرک ــته بندی های برنامه ه دس

ــزاری  ــه اب ــیه ای و اداری ب ــی حاش ــور از فعالیت ــت کنداکت ــت، مدیری ــد. در دوران رقاب کردن

ــوان  ــران کنداکتــور به عن ــگاه مدی ــدل شــده اســت و جای ــردی و مدیریتــی ب به شــدت راهب

ــل  ــت و نس ــا یاف ــی ارتق ــت عموم ــای خدم ــردی در تلویزیون ه ــزی راهب ــران برنامه ری مدی

جدیــدی از مدیــران حرفــه ای کنداکتــور برخاســتند کــه تــا جایگاه هایــی نزدیــک بــه 

ــت،  ــن عل ــه همی ــد  )Ihlebæk et al., 2013(. ب ــش رفتن ــازمان ها پی ــد س ــت ارش مدیری

الیــس کنداکتــور در دوران رقابــت را مرکــز توزیــع قــدرت تلویزیــون نامیــد )Ellis, 2000( و

 مســئولیت آن هــا شــامل بودجــۀ بنــدی برنامه هــا و مســئولیت بــرای ســفارش برنامه هــا 

بــا ویژگی هــای مشــخص و غیرقابل مذاکــره بــود و در نتیجــه آزادی خالقانــۀ »مؤلف بــودِن« 

 .)Ihlebæk et al., 2013, Hujanen, 2000( تولیدکننــدگان محتــوا را محدود کردنــد

 ظهــور مدیریــت بــا کنداکتــور بــه  نوعــی فرهنــگ طراحــی راهبــردی بــرای تولیــد برنامــه 

را مطــرح کــرد کــه اقــدام مدیریتــی بــرای ارتبــاط دادن ارزیابــی راهبــردی آنــی و محیــط آتــی 

بــا کنــش عملیاتــِی زمــان حــال بــود )قبــل از تولیــد، کجــا می خواهیــم پخــش کنیــم(.

درواقــع، به علــت محیــط رقابتــی جدیــد تلویزیــون، ســاخت جریــان بــر نظریــۀ اصالــت 

ــردِی پخــش  ــی کارک ــه جدای ــان ب ــر جری ــد ب ــه لحــاظ ســازمانی، تأکی ــد. ب ــق آم ــه فائ برنام

ــز  ــور کاری متمای ــت کنداکت ــر، مدیری ــارت  دیگ ــه  عب ــود؛ ب ــر می ش ــد منج ــری و تولی سراس

ــور ســاختاری  ــت، کنداکت ــه شــد. در دوران رقاب ــد برنامه هــا در نظــر گرفت ــت تولی از مدیری

واســط میــان مخاطــب و تولیــد تفســیر می شــد و مدیریــت کنداکتــور هــم رابطــۀ شــبکه 

ــرل  ــرای کنت ــزاری ب ــوان اب ــه عن ــد کــرد و هــم ب ــا کــرده و آن را نظام من ــا مخاطبانــش را بن ب

ــره  تولیــد اســتفاده شــد. به واســطۀ چنیــن ماهیتــی ایــن توانمنــدی را دارد کــه کل زنجی

)تولیــد ، پخــش و دریافــت مخاطــب( را عملیاتــی کنــد. به ســبب همیــن توانمنــدی، تأکیــد 

بــر کنداکتــور در پژوهش هــای تلویزیــون خدمــت عمومــی بــرای مدیریــت بهتــر در محیــط 

رقابتــی جدیــد تلویزیــون اهمیــت پیــدا کــرده اســت. ایــن شــیوۀ مخاطب گرایــی کنداکتــور 

درتلویزیــون خدمــت عمومــی، کــه به عنــوان مبنــای مســئولیت پذیری و پاســخ گویی 
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اجتماعی شــان بــود، نظریــۀ »کنداکتورمحــوری«1 در دوران رقابــت نامیــده می شــد. درواقــع، 

ــای  ــور تلویزیون ه ــوری«2 در کنداکت ــت مخاطب مح ــگاه »مدیری ــث از ن ــی منبع ــن طراح ای

خدمــت عمومــی بــود کــه به عنــوان »نظریــۀ مدیریــت بــا کنداکتــور«3 نیــز نامیــده می شــد 

.)Hujanen, 2002(

گره خــوردن مدیریــت کنداکتــور بــا مدیریــت راهبــردی تلویزیون هــای خدمــت عمومــی 

عمــالً حــوزۀ کنداکتــور پخــش، برون ســپاری تولیــد و ارزیابــی را درهم تنیــده کــرد و باعــث 

ــون خدمــت عمومــی شــد.  ــور در سلســله مراتب تلویزی ــت کنداکت افزایــش قــدرت مدیری

ــور  ــد، و ظه ــزی و تولی ــات برنامه ری ــان عملی ــازار در تعامــالت می ــه منطــق ب ــه توجــه ب البت

ــود و  ــور ب ــا کنداکت ــت ب ــرای مدیری ــروری ب ــاختاری ض ــرط س ــی ش ــای داخلی/بیرون بازاره

ــایر  ــپس س ــی و س ــدا در بی بی س ــه ابت ــده4«، ک ــاب تولیدکنن ــون »انتخ ــی همچ اقدامات

تلویزیون هــای خدمــت اروپایــی معرفــی شــد، منبعــث از ایــن نــگاه بــود. در ایــن فرهنــگ 

 ســازمانی جدیــد، مدیــر کنداکتــور به عنــوان خریــدار، و تولیدکننــدگان به عنــوان فروشــنده 

عمــل می کردنــد، و مخاطبــان نیــز مصرف کنندگانــی بــرای بازیگــران آن بــازار داخلــی بودنــد.

کنداکتور در دوران تکثر تلویزیون خدمت عمومی

ــش  ــی«5، نق ــت عموم ــانۀ خدم ــه »رس ــی«،  ب ــت عموم ــون خدم ــذار از » تلویزی در گ

ــت  ــات رقاب ــدۀ مطالب ــروز انعکاس دهن ــی ام ــت عموم ــای خدم ــون ه ــور در تلویزی کنداکت

روزافــزون و فشــار سیاســی بــرای کارایــی و پاســخ گویی و مســئولیت پذیری اســت.. 

رســانۀ خدمــت عمومــی  بایــد مأموریتــش را از نــو تعریــف کنــد و راه هــای جدیــدی بــرای 

ــت  ــه رقاب ــروع ب ــانه ای ش ــات رس ــی از خدم ــا طیف ــا ب ــد. آن ه ــدا کن ــب پی ــذب مخاط ج

ــی و  ــر اصل ــرا«6) تولیدگ ــی تولیدگ ــات فرهنگ ــرده و از »مؤسس ــی ک ــازاری میان پلتفرم در ب

ــه ای  ــردی برنام ــا انتخاب هــای راهب ــرا«7 ب ــی برنامه گ ــه »مؤسســات فرهنگ ــرد( ب منحصربه ف

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 دیده شــدن مســتلزم رشــد مســتمِر خروجــی برنامه هــا 

می شــود)Hujanen, 2013(. در »زنجیــرۀ ارزش رســانه ای جدیــد«1 فــرض بــر آن اســت 

ــی  ــد؛ محتواهای ــز کنن ــا تمرک ــته بندی محتواه ــد و بس ــر تولی ــری ب ــبکه های سراس ــه ش ک

کــه چنــد پلتفــرم، بــه لحــاظ کارکــرد مجــزا از شــبکه های سراســری، حمــل می کننــد. خــود 

محتــوا نیــز منبــع یکســان اتصــال در نظــر گرفتــه می شــود کــه بــرای اســتفاده های مختلــف 

ــن  ــود و در چندی ــازی می ش ــت و نسخه س ــان فرم ــی از مخاطب ــای مختلف ــرای قطعه ه و ب

شــبکۀ مــوازی هم زمــان پخــش، بازیافــت و تکــرار می شــود. همچــون گذشــته، بخشــی از 

ــازار داخلــی اســت، امــا به احتمــال بســیار زیــاد نیــاز  محتــوا خــوِد مســئلۀ تولیــد آن در ب

بــه برون  ســازی تولیــد بــاز هــم ادامــه خواهــد داشــت و به مــوازات آن، جســت وجو بــرای 

ــت خواهــد شــد.  ــی تقوی ــازار بیرون ــن متحــدان و شــرکت ها در ب یافت

نظریۀ»کنداکتورمحــوری« دوران رقابــت در تقابــل بــا راهبــرد »محتوامحــوری«2 در دورۀ 

ــگاه مدیریتــی را در جــدول  دیجیتــال قــرار داده می شــود. »هوجانــن« تفاوت هــای ایــن ن

7 خالصــه کــرده اســت.

جدول 7. نظریه کنداکتور محوری دوران رقابت و نظریه محتوامحوری در دوران تکثر

تلویزیون خدمت عمومی )دوران دیجیتال ـ تکثر(تلویزیون خدمت عمومی )دوران رقابت(

چه ثابت باقی مانده؟

رشد رقابت، رشد منابع حمایتی
اشباع شدگی اقتصاد، بهره وری هزینه

مخاطب گرایی، پاسخ گویی
خدمت عمومی

رشد رقابت، رشد منابع حمایتی
اشباع شدگی اقتصاد، بهره وری هزینه

مخاطب گرایی، پاسخ گویی
خدمت عمومی

چه تغییر کرده؟

محیط چندکاناله، تلویزیون
راهبرد کنداکتورمحور، مدیریت با کنداکتور

کانال ها، خدمت کامل
جهانی گرایی هماهنگ تولید برنامه

حرفه ای گرایی کنداکتورمحور
تولید به صورت پیمان کاری )برون سپاری(

سیستم مدیران تولید، از ادارات به تیم ها

محیط چندرسانه ای/چندگانه،نهادهای یکپارچۀ خدمت
راهبرد محتوامحور، مدیریت با محتوا

بسته بندی و برندسازی، کانال های مولتی پلکس
پروفایل سازی کانال، تولید محتوا

حرفه ای گرایی چندمهارته
پیمان کاری، مراکز مهارتی )ژانرمحور(

متحدان و همکاران تولید

1 . New Media Value Chain

2 . Content-oriented
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توزیــع همگراشــدۀ محتــوای دیجیتالــی در »پلتفــرم هــای گوناگــون«1 می توانــد بهــره وری 

را در ارزش بیشــتر عرضــه بــه مخاطــب از طریــق محتــوای تلویزیــون بهتــر کنــد. یــک مســئله 

ــن  ــدۀ دوم از ای ــردد. فای ــوا برمی گ ــه محت ــر ب ــتر و بهت ــی بیش ــۀ دسترس ــت عرض ــه فرص ب

فرصــت ناشــی می شــود کــه، به ســبب وجــود مســیِر بازگشــت در ارائــۀ دیجیتالــی، تعامــل 

ــای  ــه نیازه ــد ک ــکان را می ده ــن ام ــود و ای ــن می ش ــاوت ممک ــی متف ــر از راه های ــا کارب ب

.)Doyle, 2010( مخاطــب بهتــر از قبــل درک و بــه آن پرداختــه شــود

بازآفرینی مفهوم جریان در رسانه های آنالین

در رســانههای آنالیــن علیرغــم تغییــر زمینههــای فناورانه و فرهنگــی تلویزیــون، قابلیتهای 

ــی  ــه مکانیاب ــن ب ــانههای آنالی ــان در رس ــی جری ــود و بررس ــف نمیش ــان ضعی ــن جری تبیی

ــد، حتــی اگــر تلویزیــون  ــه و فرهنگــی کمــک میکن ــوان یــک فــرم فناوران ــه عن تلویزیــون ب

بــه طــور فزایندهــای از دســتگاههای تلویزیــون و ســایر روشــهای متمرکــز بــرای شناســایی و 

درک تلویزیــون خــارج شــود )Cox, 2018, Jenner, 2018( ارزش گــذاری بــه جریــان کمــک 

ــانه های  ــعه رس ــون توس ــی تلویزی ــه و فرهنگ ــای فناوران ــر زمینهه ــم تغیی ــا علیرغ ــد ت میکن

آنالیــن را در امتــداد تلویزیــون نــه در تقابــل بــا آن تحلیــل کــرد و بــه همیــن دلیــل ماریکــه 

جنــر، ظهــور نتفلیکــس را عصــر چهــارم تلویزیــون می نامــد و بــه طــرز هوشــمندانه از پســا 

.)Johnson, 2019( تلویزیــون دوری می کنــد

ــون  ــن همچ ــانههای آنالی ــان در رس ــوم جری ــداوم مفه ــعه و ت ــرای درک توس ــز ب کواک

ــده  ــزی ش ــان برنامهری ــورد جری ــز در م ــی ویلیام ــده تجرب ــن از ای ــا وام گرفت ــس ب نتفلیک

ــد.  ــان نامریــی«3 اشــاره میکن ــزه شــده«2 و »جری ــان تلوی »واقعــی« و »اعــالم شــده« »جری

ــوای رســانه  ــا محت ــل ب ــکان تعام ــال ام ــرم رســانههای دیجیت ــز، ســاختار پلتف ــر کواک از نظ

را براســاس فرایندهــای محاســباتی نامرئــی کــه فرمهــای قابــل مشــاهده را پیکربنــدی 

میکنــد، ارائــه میدهنــد، امکاناتــی کــه بــه منطقهــای صنعتــی در مــورد چگونگــی و چرایــی 

ــان  ــد. »جری ــاز میگردن ــل مشــاهده خــود ب شــکلگیری مــداوم ایــن فرایندهــا در ابعــاد قاب

ــداوم  ــر ت ــد ب ــن تاکی ــای تماشــا از دور و همچنی ــه معن ــه ب ــا پیشــوند تل ــزه شــده« ب تلوی

ــی  ــتجو، تنظیم ــای جس ــه نواره ــال، ب ــانههای دیجیت ــتر رس ــون در بس ــزی تلویزی برنامهری

1  . Multi Platform

2  .Televisible Flow

3  .Invisual Flow
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ــی و  ــودکار بینابین ــش خ ــه پخ ــب(، صفح ــث و عق ــد مک ــی )مانن ــای تعامل ــو، دکمه ه من

ــات  ــا محتوی ــه ب ــد. اشــکالی ک ــر اشــاره می کن ــی بصــری دیگ ــادی اشــکال تعامل تعــداد زی

رســانه ای بــه عنــوان بخشــی از رابــط پلتفــرم در هــم آمیختــه شــده اند. بــا تاکیــد بــر ایــن 

اشــکال و در هــم آمیختگــی عمیــق آن هــا بــا محتــوا در رابــط پلتفــرم، »جریــان تلویزه شــده« 

ــع  ــن تعامــل ظاهــر می شــود. در واق ــار شــکل بصــری ای ــر در کن ــای عاملیــت کارب ــه معن ب

ــار ویژگی هــای تعاملــی تأکیــد  ــر ظهــور محتــوای رســانه ای در کن »جریــان تلویــزه شــده« ب

می کنــد کــه باعــث ایجــاد حــس کنتــرل مخاطــب می شــود. »جریــان نامریــی« رســانه های 

دیجیتــال نیــز مفاهیــم سفارشی ســازی الگوریتمــی شــامل فرم هــا و عملکردهــای رســانه ای 

جدیــدی هســتند کــه توســط کاربــران دیــده نمیشــوند، امــا باعــث ایجــاد عناصــر تلویزیونی 

میشــوند کــه در نهایــت قابــل مشــاهده می شــوند. »جریــان نامریــی« شــامل کــد رایانــه، 

ــه ای  ــه در رابط ــت ک ــباتی اس ــای محاس ــر ظرفیت ه ــا و دیگ ــا، داده ه ــزار، الگوریتم ه نرم اف

ناگسســتنی بــا »جریــان تلویــزه« بــرای محتــوا و اشــکال ارائــه شــده از راه دور قــرار دارنــد. 

ــنهاد  ــای پیش ــتفاده از الگوریتم ه ــب و اس ــات مخاط ــت اطالع ــا دریاف ــی« ب ــان نامری »جری

تماشــا، امــکان کنتــرل مخاطــب را در »حبــاب فیلتر«1بــه تعبیــر فرانــک پاســکواله2)2015( و 

یــا »جعبــه ســیاه« بــه تعبیــر التــور3)1999( قــرار میدهــد.

ماریکــه جنــر نیــز الگــوی توزیــع رســانه های دیجیتــال همچــون نــت فلیکــس را وامــدار 

ــه«5 را در  ــد و »جریــان ورودی«4 و »جریــان ایزول الگــوی کنداکتــور تلویزیــون خطــی میدان

ــنهاد  ــده و پیش ــم یادگیرن ــس و الگوریت ــاختار نتفلیک ــد. س ــایی میکن ــس شناس ــت فلیک ن

دهندهــاش دائمــا در حــال معرفــی برنامه هایــی از کاتالــوگ و آرشــیو موجــودش اســت کــه 

مطابــق بــا ســاختار ســلیقه فــردی مخاطبــان اســت تــا جریــان ورودی را شــکل دهــد. زمانــی 

ــس از پخــش«6،  ــرد پ ــه ســریالی مشــخص میشــود، »عملک ــک برنام ــان ورودی ی ــه جری ک

همــراه بــا ســایر امکانــات ماننــد »رد کــردن مقدمــه«7 جریانــی 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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ــود.  در  ــده میش ــه « نامی ــان ایزول ــه »جری ــد ک ــاد میکن ــدی را ایج ــزود بع ــه اپی ــزود ب اپی

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 

ــون پخــش سراســری متصــل  ــه تلویزی ــن کار سیســتم ســازماندهیاش را ب ــا ای ــد و ب میکن

میکنــد. ژانــر، نقــش محــوری در طراحــی کنداکتــور تلویزیــون خطــی دارد. بطــور معمــول، 

ــا هــم در یــک گــروه محتوایــی از کنداکتــور قــرار  ــر هســتند، ب برنامههایــی کــه از یــک ژان

ــان  ــرای ایجــاد جری ــر معتقــد اســت پیشــنهاداتی کــه نتفلیکــس ب ــد. در واقــع جن میگیرن

ــون  ــور تلویزی ــی کنداکت ــی طراح ــای اجرای ــق تکنیکه ــان منط ــد، از هم ــه میده ورودی ارائ

خطــی پیــروی میکنــد. »جریــان ایزولــه« تقویتکننــده »تماشــای ماراتنــی«1 بــرای حفــظ تمرکــز 

مخاطــب روی یــک ســریال اســت کــه یــادآور تکنیــک پخــش متوالــی2 در چینــش کنداکتــور 

شــبکههای خطــی میباشــد.

ــده  ــم تنی ــکانس های در ه ــکل س ــه ش ــه ب ــای آنک ــه ج ــه، ب ــای ورودی و ایزول جریان ه

ــال، طــی  ــوای دیجیت ــه محت ــد. تکنولوژی هــای ارائ ــی رخ می دهن ــد، بطــور متوال عمــل کنن

می ســازند.  شــخصی تر  و  ســاده تر  را  ســکانس ها  یافتــن  کار  ورودی،  جریــان  پروســه 

درســت مثــل ایــن کــه بــا اســتفاده از تاریخچــه عملکــرد شــما، یــک کانــال پیــش نمایــش 

ــه شــما  ــوا، ب ــواع محت ــه پیشــنهاداتی از ان ــا ارائ ــه در آن ب مختــص شــما ایجــاد شــود ک

ــود. ــا داده می ش ــرای تماش ــر ب ــورد نظ ــوای م ــتی از محت ــتن لیس ــکان داش ام

 بــرای نتفلیکــس جریــان ورودی جنبــه حیاتــی دارد چــرا کــه حفــظ مخاطبــان پــس از اتمام 

ــا اســتفاده  ــه، عالقــه و اشــتیاق مخاطــب را ب یــک ســریال را تضمیــن میکنــد. جریــان ایزول

ــد  ــه طــرق فریبندهتــری عمــل میکن ــد. امــا جریــان ورودی ب از ویژگیهــای متنــی حفــظ میکن

)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 

ــان ورودی انتخاب هــای  ــری مخاطــب باشــد. جری ــب صفحــه اول محیــط کارب و هــوای مطال

دقیــق تــر مخاطــب را نیــز شــامل می شــود زیــرا ممکــن اســت مخاطــب تنهــا بــه پیشــنهادات 

ــال  ــه دنب ــد و ب ــی اســت اکتفــا نکن ــر اســاس محتــوای تماشــا شــده قبل صفحــه اول کــه ب

یافتــن گزینه هــای 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 )Jenner, 2018: 114-130(.پــس مــی 

تــوان گفــت تلویزیونهــای آنالیــن وامــدار توســعۀ الگــوی جریــان تلویزیــون هســتند. اگــر 

ــی بی وقفــه از  ــا هــدف ایجــاد توال ــی ب ــرد بازاریاب ــوان راهب ــًا به عن ــان را عمدت ویلیامــز جری

ــتگاه های  ــور دس ــا ظه ــو« ب ــت و »اورچین ــی میدانس ــون خط ــور تلویزی ــوا در کنداکت محت

کنتــرل ازراهــدور مســئولیت جریــان را بــه عهــدۀ مخاطــب می دانســت و جریان را »وســیلهای 

بــرای ترســیم مجموعهــای از تغییــرات در رابــط بیــن بیننــده و تلویزیــون و تجربــۀ تــداوم 

ــس  ــاد ح ــب و ایج ــت مخاط ــون را مدیری ــر تلویزی ــل« هن ــرد؛ »کالدوی ــیم ک ــا« ترس تماش

ــا اســتفاده از  ــم زیباشناســانه میدانســت. تلویزیــون آنالیــن ، ب ــداوم در ایــن دو پارادای ت

عملکــرد »پخــش ماراتنــی«1 و پخــش خــودکار قســمت بعــدی پــس از پایــان تماشــای یــک 

قســمت، »جریانــی بیپایــان از لــذت سفارشــی« را بــر اســاس توصیههــای الگوریتمــی فراهــم 

ــط(  ــی )مختل ــب تصادف ــکان تماشــای قســمتها را به ترتی ــز ام ــم« نی ــازون پرای ــد. »آم میکن

بــرای مشــترکان فراهــم کــرده اســت؛ بــه ایــن معنــی کــه بیننــده آن را بــه الگوریتم میســپارد 

ــان  ــد. نتفلیکــس، در پای ــم کن ــه را تنظی ــا شــرح دادن قســمتهای خــاص خــود، تجرب ــا، ب ت

ســال 2020، ویژگــی »عناویــن تصادفــی« را منتشــر کــرد کــه در آن بیننــدگان بالتکلیــف بــه 

پلتفــرم اجــازه میدهنــد تصادفــی فیلــم یــا قســمت تلویزیونــی را انتخــاب کنــد.

راه اندازی مدل تلویزیون های خطی در رسانه های آنالین

علی رغــم حمــالت رســانه های جدیــد همچــون نتفلیکــس بــه الگــوی تلویزیــون خطــی، 

الگــوی تلویزیــون خطــی کمــاکان نقــش آیینــی و اجتماعــی برجســته ای دارد و بــرای مــردم 

جامعــه زندگــی مشــترک رســانهای میســازد. در ایــن میــان، رقبایــی کــه حــذف تلویزیــون 

ــرای  ــد. ب ــز روی آورده ان ــی نی ــون خط ــدازی تلویزی ــه راهان ــد ب ــالم میکردن ــز اع ــی را نی خط

ــاه  ــای کوت ــش آیتمه ــرای پخ ــی ب ــبکهای اختصاص ــا ش ــم«2 در اروپ ــازون پرای ــال، »آم  مث

1  .Binge - Watching

2 . Amazon Prime 
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مســتند، فیلــم، پویانمایــی و آیتمهــای ســرگرم کننده راه انــدازی کــرد. نتفلیکــس نیــز ســال 

2020، پــس از یــک دهــه فعالیــت، اولیــن تلویزیــون خطــی خــود را در فرانســه راه انــدازی 

ــای  ــاد تماش ــرانۀ زی ــبب س ــی به س ــه آزمایش ــوان نمون ــه به عن ــاب فرانس ــت انتخ ــرد. عل ک

ــدازی  ــت راهان ــن عل ــه ای ــی را ب ــبکۀ خط ــس ش ــت و نتفلیک ــنتی در آن اس ــون س تلویزی

میکنــد کــه مخاطــب مجبــور بــه جســت وجو و انتخــاب برنامــه نباشــد و »مخاطــِب خســته 

از انتخــاب« خــود را بــه جریــان برنامــۀ تلویزیونــی بســپارد. درواقــع، نتفلیکــس بــه دنبــال 

ــر  ــی ب ــی و پیشــنهادهای تماشــای مبتن ــه از تماشــای ماراتن ــی را ک ــه مخاطبان آن اســت ک

الگوریتــم خســته شــده اند بــا الگــوی پخــش خطــی حفــظ کنــد و همچنیــن بــرای کســانی 

کــه اولین بــار بــا نتفلیکــس مواجــه میشــوند »جریــان ورودی«1 بــرای آشــنایی بــا محتواهــای 

نتفلیکــس شــکل دهــد و به این ترتیــب، ضمــن حفــظ مخاطبانــش، مخاطبــان جدیــدی نیــز 

ــوان اولیــن رقیــب جــدی تلویزیــون در دنیــای دیجیتــال،  پیــدا کنــد. یوتیــوب نیــز، به عن

از ســال 2017 اقــدام بــه راه انــدازی اشــتراکی »یوتیــوب تــی وی2« در امریــکا کــرده اســت 

و بــه مشــترکان خــود پیشــنهاد تماشــای خطــی و زنــدۀ شــبکه های تلویزیونــی را از طریــق 

ــرۀ ارزشــی توزیــع« در فضــای  ــد »زنجی ــگاه یوتیــوب می دهــد کــه نشــانگر الگــوی جدی وب

نویــن رســانه ای اســت.

استفاده از تم الگوی تکرار نوستالژی های تلویزیون خطی

ــت  ــوده اس ــی ب ــی خط ــور تلویزیون ــی کنداکت ــش اصل ــدات بخ ــرار تولی ــه تک درحالی ک

)Weispfenning, 2003(، تلویزیــون آنالیــن نمایانگــر بوم شناســی ای رســانه ای اســت کــه 
در آن کاتالوگ هــا امکانــی بــرای تکــرار نمایــش هــای تکرارشــونده در دســترس بیننــده قــرار 

.)Casstellano & Meimaridis, 2021( .ــد مــی دهن

استفاده از الگوی پخش هفتگی کنداکتور تلویزیون خطی

توجــه بــه ریتــم زندگــی روزمــره و نیــاز بــه تماشــای تلویزیــون در ســاعاتی خــاص امــری 

ــروعی  ــعار »ش ــم ش ــروزه علی رغ ــی ام ــود، ول ــون ب ــی تلویزی ــرف هویت ــده و مع پذیرفته ش

بــر پایــان یکــی دیگــر از نیروهــای سوسیالیســت در زندگــی امریکایــی یعنــی بــازار جمعــی« 

ــو، آمــازون  ــال ایــن عرصــه همچــون نتفلیکــس، هل )Boddy, 2013:80(، بازیگــران دیجیت

1 . Entrance-flow

2  .Youtube TV
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الگــوی زمان بندی شــده )پخــش هفتگــی رأس ســاعت مشــخص( برنامه هــای خــود را 

ــا  ــود را جمعه ه ــوای خ ــس محت ــالً، نتفلیک ــد. مث ــه می دهن ــی ادام ــش ماراتن ــار پخ در کن

ــه را  ــرهم برنام ــا پشت س ــر هفته ه ــوان آخ ــه بت ــی ک ــًا زمان ــی دقیق ــد )یعن ــر می کن منتش

ــم  ــه از ریت ــی ک ــای خط ــوا در تلویزیون ه ــۀ محت ــرد ارائ ــت از راهب ــدی اس ــه تقلی ــد(، ک دی

زمانــی زندگــی روزمــره وام گرفتــه اســت. درواقــع، از ســاختارهای زمانــی، کــه ویژگــی عصــر 

پخــش سراســری بــود، فاصلــه نگرفته ایــم و نتفلیکــس، بــا اولویــت دادن بــه برنامه هایــی 

ــد از الگــوی پخــش  ــی و تقلی ــور زمان ــه به تازگــی منتشــر شــده اند و اســتفاده از کنداکت ک

ــق  ــت منط ــن خدم ــه ای ــه چگون ــد ک ــان می ده ــش، نش ــر پخ ــا در عص ــی برنامه ه هفتگ

.)Jenner, 2018( مربــوط بــه تلویزیــون خطــی را بــا تلویزیــون غیرخطی ادغــام کــرده اســت

استفاده از رابط کاربری و راهبرد فوری و آنی بودن تلویزیون خطی

ــش را  ــوری برنامه های ــه تماشــای ف ــد ک ــط خــود اســتفاده می کن نتفلیکــس هــم از راب

تشــویق کنــد. بااینکــه ایــن خدمــت کاتالوگــی گســترده از محتــوا دارد و بــه دنبــال کســب 

برنامه هایــش،  حق وحقــوق  بیشــتر  هســت،  هــم  برنامه هــا  اختصاصــی  حق وحقــوق 

و  اســت  محــدود  مدتــی  بــه  مربــوط  خریداری شــده،  محتــوای  درمــورد  مخصوصــًا 

ــود  ــد. باوج ــال رفت وآمدن ــرم در ح ــن پلتف ــف در ای ــای مختل ــم محتواه ــورت منظ به ص

نبــود محدودیــت زمــان در ظاهــر، رابــط نتفلیکــس ســخت تــالش می کنــد تــا نوعــی حــس 

فوریــت را درمــورد محتــوای خــود القــا کنــد. نتفلیکــس از رابــط خــود اســتفاده می کنــد تــا 

آثــار جدیــد را تبلیــغ کنــد و نشــان دهــد کــه چــه زمانــی قســمت جدیــد در دســترس قــرار 

ــا وجــود ایــن شــعار  می گیــرد و محتوایــی را کــه به تازگــی منتشــر شــده تبلیــغ می کنــد. ب

کــه خدمــات تلویزیــون آنالیــن ایــن توانمنــدی را دارنــد کــه بیننــده را از قیدوبنــد کنداکتور 

خطــی برنامه هــا آزاد کننــد، از ویژگــی فوریــت پخــش خطــی خــود، هــم به عنــوان عاملــی 

 Casstellano( ســاختاری و هــم مشــروعیت بخش، در رابط هــای خــود اســتفاده می کننــد

.)& Meimaridis, 2021; Jenner, 2018

نتیجه گیری

ــوده و ســاختار  ــر از دســتگاه الکترونیکــی تماشــای تلویزیــون ب مفهــوم تلویزیــون فرات

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 

ــیقی و  ــرت موس ــینمایی، کنس ــای س ــای فیلمه ــکان تماش ــرد ام ــی ک ــد م ــه تاکی ــت، ک اس

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 

ــن  ــده ای ــه بینن ــد و ب ــود داشتهباش ــون را در خ ــای تلویزی ــر دو روش تماش ــد ه و میتوان

امــکان را بدهــد کــه مجموعهــای از محتــوای خطــی را )مثــل دوران پخــش سراســری( تماشــا 

کننــد و یــا اینکــه یــک برنامــه ی یکتــا بــرای دانلــود برنامه هــا )مثــل خریــد یــک دیویــدی( 

ــن  ــه ی پخــش سراســری- په ــاوری »تلویزیون هــای دورگ ــری فن ــد و شــکل گی ــداری کن خری

ــا  ــه »بی بی ســی« ب ــی ک ــر زمان ــوم را بســط می دهــد. از طــرف دیگ ــن مفه ــز ای ــدی«1، نی بان

ــانه  ــی و رس ــوی اینترنت ــد زدن ویدی ــال پیون ــه دنب ــر« در دوران وب 2 ب ــراع »ایپلی ــاز اخت ب

اجتماعــی اســت، هــم بــه دنبــال اســتمرار فناورانــه و تجدیــد فرهنگــی بــا تاکیــد بــر دورگــه 

ــه  ــه بلکــه ب ــه رایان ــًا ب ــه صرف ــه طــور فزایندهــای تلویزیــون را ن ــود و ب ــودن تلویزیــون ب ب

.)Bennet, 2011( ــد ــط می کن ــال مرتب ــگ دیجیت فرهن

 مفهــوم جریــان، به عنــوان مخزنــی بــرای اندیشــیدن در مــورد تغییــرات فناورانــه 

تلویزیــون اســت و علیرغــم  ادعاهایــی کــه پلتفرمهــای رســانههای دیجیتــال را جایگزینــی 

ــم  ــای مه ــال منطقه ــای رســانههای دیجیت ــا و فرمه ــد فنآوریه ــی میکن ــون تلق ــرای تلویزی ب

تلویزیــون را ادغــام کــرده و اغلــب تشــدید میکننــد )Cox, 2018(. بررســی مفهــوم جریــان 

ــن اشــکال  ــا در هــم آمیخت ــد ت ــون کمــک میکن ــدی توســعه تلویزی ــوان عنصــر کلی ــه عن ب

ــانههای  ــترهای رس ــری در بس ــش سراس ــی پخ ــای تلویزیون ــی و منطقه ــانههای دیجیتال رس

دیجیتــال معاصــر را درک کنیــم. همگرایــی نیــز رویــای صنعــت تلویزیــون را بــرای توســعه 

مفهــوم جریــان برنامهریــزی شــده رســانههای اصلــی بــه صــورت الگوریتمــی سفارشــی بــرای 

ــق  ــون را از طری ــز تلویزی ــت متمرک ــد جذابی ــان می توانن ــرد و مخاطب ــکار ک ــده آش ــر بینن ه

ــد. ــه کنن ــل تنظیــم تجرب مســیرهای بســیار قاب

ــی  ــی( طراح ــون خط ــری )تلویزی ــش سراس ــون پخ ــی تلویزی ــای اصل ــی از ویژگی ه یک

کنداکتــور در یــک ســاختار ســختگیرانهی زمانــی اســت، یــک ســری واحدهــای زمانــی کــه 

1  HbbTV
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ــی  ــم کل خروج ــه و ه ــم تکبرنام ــوم، ه ــر دو مفه ــای ه ــد. معن ــده ان ــیم ش ــخصًا ترس مش

ــور اســت.  ــم کنداکت ــد تنظی ــا، فراین ــن برنامه ه ــد ای ــب هدفمن شــبکه، از انتخــاب و ترکی

ــتند.  ــان« هس ــوم »جری ــی از مفه ــری حیات ــون عنص ــور تلویزی ــی کنداکت ــای طراح تکنیک ه

ــاختاریافتن  ــون و س ــن تلویزی ــاختار یافت ــی س ــوه چگونگ ــی از نح ــش اصل ــور، بخ کنداکت

آن در  زندگــی روزمــره اســت. بــا وجــود فرصت هــای فنــِی تغییــر زمــان تماشــا و تماشــای 

غیرخطــی و تــب رســانه ای دربــارۀ پلتفرم هــای دیجیتــال، اکثریــت زمــان مربــوط بــه تماشــای 

تلویزیــون در جهــان، همــان سیســتم ســنتی و خطــی اســت و آمارهــا بیــان می کننــد حتــی 

ــون  ــی و »تلویزی ــون خط ــای تلویزی ــا تماش ــام بحران ه ــًا در ای ــته، خصوص ــۀ گذش در ده

معمولــی«1 بیشــتر نیــز شــده اســت )Ellis,2020(. در همیــن راســتا شــبکه های تلویزیونــی 

ــته  ــان پیوس ــاد جری ــا ایج ــی ب ــوای مل ــتفاده از محت ــور و اس ــردی کنداکت ــش راهب ــا چین ب

ــد  ــالش می کنن ــی ت ــگ مل ــود در فرهن ــی خ ــش اصل ــری نق ــرای بازپس گی ــب ب ــرای مخاط ب

)Enli & Syvertsen, 2016(. تلویزیــون خطــی و جریــان کنداکتــور آن در ســازماندهی 
زندگــی روزمــره  مخاطبیــن خصوصــًا در دوران بحــران اهمیــت ویژهــای دارد. خانــه نشــینی 

ــا و افزایــش ســاعت تماشــای تلویزیــون،  اجبــاری بســیاری از اقشــار جامعــه در ایــام کرون

ــه قــول الیــس »مخاطــب خســته از انتخــاب«  ایــن اهمیــت را دو چنــدان کــرد و آنچــه ب

بــه دنبــال ســپردن خــود بــه جریــان کنداکتــور شــبکه بــرای ســپری کــردن روزگار را بیــش از 

.)Ellis, 2021( پیــش روشــن ســاخت

  طراحــی کنداکتــور یکــی از ارکان اصلــی تلویزیــون خطــی بــرای ایجــاد جریــان می باشــد، 

ــبکه ها و  ــر ش ــود. تکث ــده میش ــون نامی ــی تلویزی ــم اول زیباشناس ــوان پارادای ــه عن ــه ب ک

ــه جریــان مخاطــب و شــکلگیری پارادایــم  ــور از جریــان شــبکه ب مــوج دیجیتــال باعــت عب

اســت. کنداکتــور نقــش برجســته و بی بدلیلــی در جــذب  دوم زیباشناســی گردیــده 

ــون  ــا تلویزی ــط ب ــای مرتب ــب در فضاه ــان مخاط ــت جری ــان و هدای ــاخت جه ــب، س مخاط

ــی  ــور در زندگ ــدۀ کنداکت ــاختار زمانبندی ش ــه س ــت دادن ب ــرش و اهمی ــن نگ دارد. درک ای

ــنتی، از  ــون س ــب تلویزی ــن، رقی ــون آنالی ــت. تلویزی ــم اس ــی و مه ــاکان حیات ــره کم روزم

ــن  ــد و در ای ــتفاده میکن ــب اس ــش مخاط ــرای ربای ــور ب ــی کنداکت ــت طراح ــن قابلی همی

اثنــا، نگــرش بدبینانــه بــه پخــش سراســری، کــه در مدیــران تلویزیــون نیــز رســوخ کــرده، 

ــتی در  ــی درخواس ــانه های ویدئوی ــت. رس ــده اس ــور ش ــتن کنداکت ــث بی اهمیت دانس باع

1 . Ordinary TV
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ــتند،  ــزان هس ــون گری ــوان تلویزی ــود به عن ــف خ ــدن از تعری ــی و قانونمندش ــوزۀ نظارت ح

ــد.  ــی می آین ــور خط ــوی کنداکت ــمت الگ ــه س ــا ب ــار برنامه ه ــوی انتش ــوه و الگ ــا در نح ام

ــور و  ــای گفت وگومح ــگ و برنامه ه ــریال و جن ــد س ــا تولی ــن ب ــای آنالی ــن تلویزیون ه ای

مســابقه، کــه ژانرهــای اختصاصــی تلویزیــون هســتند، در نحــوۀ چینــش و پخــش برنامههــا 

ــای  ــریال های حرف ه ــمتهای س ــال، قس ــرای مث ــد. ب ــون را وام میگیرن ــوی تلویزی ــز الگ نی

ــون  ــوی تلویزی ــد الگ ــخص همانن ــاعتی مش ــی و در س ــا هفتگ ــن پلتفرم ه ــی ای و اختصاص

خطــی پخــش می شــوند کــه نشــان دهندۀ اهمیــت کنداکتــور در تلویزیــون و شــرطی کردن 

ــۀ  ــر اســاس تجرب ــر اســاس عــادات نهادینه شــده در مخاطــب ب ــار مخاطــب و عمــل ب رفت

ــون اســت. تلویزی

مطالعــۀ تطبیقــی تطــور تاریخــی تلویزیــون در نقــاط مختلــف دنیــا نیــز نشــان میدهــد 

ــی،  ــتای مقرراتزدای ــرال در راس ــتی لیب ــای سیاس ــاوری و حمایته ــش ران فّن ــروی پی ــه نی ک

آزادســازی و خصوصیســازی حرکــت کــرده اســت و بایــد گفــت اوالً »در مطالعــات فرهنگــی 

ــن  ــا در بط ــه تلویزیونه ــت ک ــوده اس ــن ب ــن ای ــرض بنیادی ــی، ف ــانهای انگلوـ آمریکای و رس

رخدادهایــی دیــده شــوند کــه باعــث گــذر از مقــررات بــه مقررات زدایــی، گــذر از مالکیــت 

ــه  ــی ب ــش و کابل ــبکه های پخ ــذر از ش ــدید، و گ ــازی ش ــه تجاری س ــی ب ــی و خصوص عموم

ــای  ــه فّناوری ه ــًا، گرچ ــوند« )Turnner, 2011: 32(. ثانی ــیر ش ــد تفس ــبکه های پهن بان ش

جدیــد بــه معرفــی الگوهــای نویــن ســاختاری تلویزیــون منجــر شــده اند، بســیاری از 

تغییراتــی کــه بــر ســر تلویزیــون در تاریخچــه اش آمــده نه تنهــا حالــت کاهشــی نداشــته، 

ــوب  ــات و چارچ ــتی« خدم ــوی درخواس ــالً »ویدئ ــته اند. مث ــی داش ــت افزایش ــه حال بلک

تلویزیــون را به عنــوان رســانه تغییــر داده اســت، ولــی جایگزیــن شــکل های ابتدایــی 

ــع،  ــت )Johnson, 2019: 16(. درواق ــده اس ــواره ای نش ــته های کابلی ـ  ماه ــا و بس کانال ه

بااینکــه شــواهد بســیاری وجــود دارد کــه مصــرف محتــوای آنالیــن در حــال افزایش اســت، 

ــن  ــه جایگزی ــون خطــی ن ــوان مکمــل تلویزی ــن به عن ــن تماشــای آنالی در برخــی مناطــق ای

ــا دورشــدن از خــود دســتگاه  ــد و به جــای آنکــه عصــر اینترنــت را ب آن ایفــای نقــش میکن

ــتگاه  ــه دس ــیم ک ــای بشناس ــوان دوره ــتر آن را به عن ــد بیش ــم، بای ــف کنی ــون تعری تلویزی

ــم  ــان ه ــه هم زم ــت ک ــده اس ــل ش ــت تبدی ــه اینترن ــل ب ــتگاهی متص ــه دس ــون ب تلویزی

برنامه هــای خطــی و ســنتی تلویزیــون را دارد و در قدمــی جدیــد، تعامــالت درگیرانــه و آنــی 

را نیــز بــه خــود اضافــه کــرده اســت. تشــخیص تاریخــی ایــن عوامــل و همچنیــن انگیــزۀ 
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هم گرایــی ترکیــب ایــن عوامــل در هــر منطقــه معمــوالً در مطالعــات مربــوط بــه تلویزیــون، 

ــده  ــا نادی ــورهای دنی ــر کش ــکا، در اکث ــون در امری ــعۀ تلویزی ــرداری از توس ــت الگوب به عل

گرفتــه شــده اســت. ایــن ادعــا مخصوصــًا در تحلیل هــای غربــی از ظهــور عصــر دیجیتــال 

ــتمهای  ــون و سیس ــای تلویزی ــدن پلتفرمه ــود دیجیتالی ش ــی باوج ــت. حت ــخص اس مش

ــاوری در همــه جــای  ــن فّن ــه ای ــدارد ک ــی وجــود ن ــچ تضمین ــا، هی ارســال در سرتاســر دنی

ــم  ــی ترحی ــم آگه ــان نتیجــۀ یکســانی داشــته باشــد )Turnner, 2011: 36(. نمی توانی جه

پخــش سراســری تلویزیــون ملــی را صــادر کنیــم )Turnner, 2009: 54(. مــرگ تلویزیــون بــا 

شــواهد تجربــی تأییــد نمیشــود )Brunn, 2020(. در 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 برنامه هــای مطــرح رســانههای 

آنالیــن نیســت. 

ــدگاه  ــی دو دی ــر از هم گرای ــای معاصــر متأث ــون خطــی در دنی ــه تلویزی نگــرش منفــی ب

ــر  ــال« و »بدبین هــای پخــش سراســری« اســت. دهــۀ اخی متضــاد »خوشــبین های دیجیت

ــب  ــه مخاط ــود، بلک ــده می ش ــی نامی ــای تلویزیون ــی برنامه ه ــد طالی ــر جدی ــا عص نه تنه

شهرنشــین نیــز، در مقابــل پیشــنهادهای مختلــف رســانه های جدیــد، قحطــی زمــان دارد و 

دچــار خســتگی از انتخــاب  می شــود و تلویزیــون روزمــره بــه ایــن احســاس مخاطــب پاســخ 

ــه ســمت هم گرایــی  ــازار ممکــن اســت ب می دهــد )Ellis, 2002(. از طــرف دیگــر، گرچــه ب

حرکــت کنــد، بــدون توجــه کافــی بــه عــادات مخاطــب اســت )Iosifidis, 2014(. انتظــار 

نمــی رود مخاطبــان نســبتًا منفعلــی کــه اجــازه می دهنــد تلویزیــون پخــش سراســری آن هــا 

ــه تماشــای خــود را  ــد ک ــی بدهن ــران فعال ــه تعامل گ ــد جــای خــود را ب را آگاه و ســرگرم کن

.)Gripsrud, 2004( ــد ــزی می کنن ــه برنامه ری ــه و آزادان ــتقل از بقی مس
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