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 ای برای جذب مخاطب؛شام رسانه

 «مطالعه موردی برنامه بفرمایید شام»

 
 1عبداهلل بیچرانلو

 
 21/12/97تاریخ پذیرش:              15/06/97تاریخ دریافت: 

 چکیده
 یهاشبکه قیاز طر ،یو محل یبوم یهاکننده به زبانو سرگرم یحیگوناگون تفر یهاها عرضه و پخش برنامب

شوند که یم یاناخواسته ایخواسته  یهاامیپ کنندهافتیدر ،هاشبکه نیمخاطبان ا ،یاماهواره یونیزیتلومختلف 
 یاماهواره یونیزیکه از شبکه تلو« شام دییبفرما» ةاند. برنامدهیتدارک د شانیمذکور برا یهاشبکه دکنندگانیتول
 خاطبانجلب م ییو چرا یدر مورد چگونگ ییهاالؤاسخ به سمنظور پمطالعه به تیشده، از قابلپخش « 1من و تو »

است. در رویکرد نظری به موضوع، از نظریة مجاورت فرهنگی استروبار و رضایت و خشنودی  برخوردار برنامه نیبه ا
، «بفرمایید شام»ضمن تحلیل محتوای کیفی برنامة تلویزیونی رو شیپ ةمطالعمخاطب، بهره گرفته شده است. 

طور احصاء نظرهای مخاطبان این برنامه در فضای مجازی و به عنوان روش مکمل، باها بهنظور تدقیق یافتهمبه
جلب مخاطبان که منجر به  را برنامه مذکور تیجذابدالیل درصدد بوده است تا  بوکخاص در شبکة اجتماعی فیس

ای ذا و آشپزی در این برنامه، تنها ابزار و بهانهکه خود غداده است نشان  قیتحق یهاافتهیکند.  ییشناساشده است، 
کنندگان در برنامه است و عوامل متعدد دیگری در جلب مخاطب، گیری تعامل میان شرکتبرای تولید برنامه و شکل

دهد که برنامه، برای مخاطبان گوناگون به دالیل مختلف، تأثیرگذارند. تحلیل نظرهای مخاطبان برنامه نشان می
های ریزی پخش( سنجیده، راوی طناز و شوخ طبع، زیباییکنداکتور )برنامههای خاصی داشته است ازجمله: جذابیت

 ساختاری و ...

 های کلیدیواژه
 ای، بفرمایید شام، سبک زندگی و مخاطبرسانه، شبکة تلویزیونی ماهواره
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 . مقدمه1

و مجالت، از وجوه اصلی زندگی روزمره ها پسند همچون سینما، تلویزیون، روزنامههای عامهرسانه
اند، قرن، آنها نه فقط منبع اصلی اطالعات بودهآیند. به مدت بیش از نیمدر مدرنیتة اخیر به شمار می

اند )بنت، شان داشتهبلکه نقش خطیری در شکل دادن به پندارهای افراد درباره جهان پیرامونی
های ان داده است که در این میان، تماشای برنامهتجربة نیمة دوم قرن بیستم نش(. 119: 1386

های مبتنی رغم توسعة رسانهمختلف تلویزیون از اهمیت اساسی برخوردار بوده است. امروزه نیز به
تر، رسانة ویدئو به معنای های اجتماعی، رسانة تلویزیون و البته با بیان دقیقویژه رسانهبر وب، به

ای، نمایش خانگی و ... همچنان مخاطبان خاص های ماهوارهویزیونعام کلمه شامل تلویزیون، تل
های تلویزیونی ـ ویدئویی، جلب های اخیر در برنامهای سالهای رسانهخود را دارند. یکی از پدیده

های تلویزیون کشورمان مخاطب از طریق تمرکز بر موضوع غذا بوده است که در بسیاری از برنامه
پزی، مسابقات آشپزی و امثال آنها جریان داشته است. اما دو برنامة شاخص با محوریت آموزش آش

ای دیگری به مخاطبان عرضه شدند، و پر سر و صدای دیگر با موضوع غذا که در مجراهای رسانه
با جلب « بفرمایید شام»در این میان، برنامة  «.شام ایرانی»و « بفرمایید شام»عبارت بودند از 

رو، ر گوناگون اجتماعی در ایران، توفیقی نسبی در جذب مخاطب داشت. از اینمخاطبانی از اقشا
به این سؤال پاسخ دهد که دالیل  این مقاله، تالش دارد ضمن مروری اجمالی بر برنامة مذکور،

 این برنامه برای مخاطبانشان چه بوده است؟  جذابیت
 

 نظری  . مبانی2

 توان از آن بهره گرفت،میای ماهواره تلویزیونی هایدرخصوص استفاده از شبکه کهای نظریه
با توجه به این نظریه، تروبار آن را مطرح کرده است. ساست که ا 1نظریه نزدیکی یا تشابه فرهنگی

احساس ا هروند که با آنیی میهایا برنامه هاشبکه سراغای ماهوارهتلویزیونی های مخاطبان شبکه
براساس نظریة مجاورت فرهنگی استروبار، مخاطبان تلویزیون تمایل  داشته باشد. مجاورت فرهنگی

های تلویزیونی را برای تماشا انتخاب کنند که بیشترین قرابت و مجاورت را از لحاظ دارند تا برنامه
کننده در احساس مجاورت در این ترین عامل تعیینفرهنگی و زبانی با آنها داشته باشند. عمده

ها و زبان بدن، ما عوامل دیگری همچون عناصر دینی، لباس، قومیت، ژستزمینه، زبان است ا

 

1. Cultural Proximity 
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: 2005طبعی و ... هم مؤثرند )الپاستینا و استروبار، های موسیقایی، تعاریف از طنز و شوخسنت
274-273    .) 

یا به المللی اند با زبان بـینای که توانستههای تلویزیونی ماهوارهویژه شبکهرسانة تلویزیون، به
در ترویج و اشاعة سبک زندگی و الگوهای فرهنگی  زبان محلی خود با مخاطبان ارتباط برقرار کنند،

زبان که ایرانیان را ای فارسیهای تلویزیونی ماهوارهاند. شبکهمورد نظر یک کشور بسیار مؤثر بوده
کنند و بر همین ت میشان فعالیاند، متناسب با اهداف تخصصی تعریف شدهمخاطب خود قرار داده

شود های مذکور میپردازند که سبب جذب مخاطبان به شبکههایی میمبنا به تولید و پخش برنامه
 سازد.ها را میسر میو با تبدیل آنها به مخاطبان دائمی شبکه، تحقق اهداف این شبکه

زیونی های تلویبر مبنای نظریه مجاورت فرهنگی استروبار، مخاطبان ایرانی که شبکه
هایی که ویژه شبکهزبان، بههای فارسیکنند، بسیار محتمل است که شبکهای را تماشا میماهواره

پردازند را در اولویت تماشا قرار دهند. اما صِرف قرابت ایرانیان در آنها به تولید و پخش برنامه می
ها را بر لکه مخاطبان برنامهکند، بهای تلویزیونی کفایت نمیزبانی و فرهنگی، برای تماشای برنامه

 با را جمعی هایرسانه از استفاده کنند. مردممبنای عالئق و نیازهای خود، انتخاب و تماشا می
 :دارند کارکرد چهار آنها برای هارسانه و دهندمی تطبیق خود نیازهای

 مخاطبان؛ سازیسرگرم: لذت  .1
 کند؛می پر را آنها تنهایی کنند،می ییتنها احساس که افرادی برای هارسانه: همراهی .2
 گیرند؛می اطالعات و خبر روزمره رویدادهای از هارسانه طریق از مخاطبان: رصد  .3
 دست به رصد طریق از مخاطبان که رویدادها را اخبار و اطالعات چرایی هارسانه: تفسیر  .4

 دربارۀ ترتحلیلی و ترفصیلیت اطالعات واقع، در. دهندمی توضیح مخاطبان برای اندآورده
 .کنندمی ارائه را رویدادها
 با هارسانه محتوای موافقت میزان به مردم نزد هارسانه اعتبار میزان انددریافته محققان

 فردیمیان هایبحث برای هارسانه محتوای از مخاطبان همچنین. دارد بستگی آنها هایارزش
 عنوانبه ایرسانه محتوای و مواد از استفاده» اصطالحاً فرایند این به که کنندمی استفاده روزمره

 (.25: 2009شود )تورو، می گفته «مبادله هایسکه یا اجتماعی رایج( پول) وجه
ها برای که کارکرد رسانه ها در حوزه ارتباطات استنظریة استفاده و رضامندی، یکی از مهمترین نظریه

کند. فرض اصلی نظریه یاد شده این است که ها تبیین مینها به رسانهمخاطبان را از منظر نیازهای آ
های ها یا پیامها پویا و فعال هستند و بنابراین قادرند در خصوص رویارویی با رسانهمخاطبان رسانه
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ها چه رفتاری پردازد که مردم با رسانهگیری کنند. این رویکرد، بیشتر به این موضوع میای تصمیمرسانه
پرسش اصلی نظریه استفاده و رضامندی این است که چرا کنند؟ ها با مردم چه میارند تا اینکه رسانهد

گیرند؟ پاسخی که به اجمال داده کنند و آنها را برای چه منظوری بکار میها استفاده میمردم از رسانه
گیری هویت شکلشود این است که مردم برای کسب راهنمایی، آرامش، سازگاری، اطالعات و می

فرض اصلی نظریه استفاده و رضامندی  (.104: 1385 کوایل،کنند )مکها استفاده میشخصی از رسانه
و بیش به صورت فعال، به دنبال محتوایی هستند که بیشترین رضایت را این است که مخاطبان، کم 

دارد )ویندال، سیگنایزر و یرای آنان فراهم سازد. میزان این رضایت بستگی به نیازها و عالئق فرد 
الزم به تأکید است که بیشتر الگوهای استفاده و رضامندی، عنصر فرستنده را از (. 274:1376اولسون، 

شوند که بر انتخاب مخاطبان گذارند. این الگوها به نوعی با عواملی آغاز میفراگرد ارتباط جمعی کنار می
دهندۀ های اجتماعی و شکللگوها بر نیاز مخاطب و زمینهگذارند. این اها تأثیر میاز محتوای رسانه

 شوند.ها عناصر اصلی محسوب میکنند. در این الگوها نیازها و انگیزهارتباط اجتماعی او توجه می
کند، یعنی درست ها مشخص میهای مخاطب را در استفاده از رسانهبندی در واقع انگیزهاین طبقه

نکته این است که انگیزۀ مخاطبان برای استفاده از  گیرد. اما،ران قرار میگهای ارتباطدر مقابل هدف
های شخصی ممکن است فرد گران یکسان و مشابه نیست. انگیزههای ارتباطها با هدفها و رسانهپیام

نیاز ها و معناهایی وادارد که مورد نظر فرستنده نبوده است. بنابراین، انگیزه و مخاطب را به گزینش جنبه
ها روی میزان فعال بودن مخاطب نقش مؤثری در فرایند ارتباط دارد. نیاز مخاطبان در استفاده از رسانه

 گذارد. آنها نیز تأثیر می
در حقیقت، رویکرد استفاده مخاطبان بر مبنای نیاز و رضامندی )خشنودی( که کاتز، بالمر و گورویچ 

 گیرد: اند، عناصر زیر را در بر میو تأکید کرده ازجمله محققانی هستند که بر آن صحه گذاشته
ها معطوف شود، به این معنا که بخش مهمی از استفاده از رسانهمخاطب، فعال محسوب می .1

 شود؛به هدف فرض می
ای ابتکار عمل مخاطب در امر مرتبط ساختن ارضای نیاز و انتخاب رسانه در فرایند ارتباط، .2

 زیادی دارد؛

 (.424: 1384کنند )سورین و تانکارد، یگر منابع ارضای نیاز رقابت میها با درسانه .3

کنند تا با خواهند و انتخاب میبه آنچه مردم از رسانه می «استفاده و خشنودی»نظریه 
این است که تماشاگران  نظریهفرض اصلی این  مربوط است. ،رسانه و محتوای آن انجام دهند

: 1992مارتینز، ) بینندهایی هستند که مییژه از محتوای برنامههای ودنبال خشنودیتلویزیون به
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ای که مخاطب رسانه را نظریه استفاده و خشنودی واکنشی بود به رویکرد جامعه توده(.  35
مردم فعالند و  ،در این رویکرد .پنداشتمیای تأثیر کامل منابع قدرتمند رسانهمنفعل و تحت

اساس رویکرد استفاده و خشنودی ارضای نیازهای . کننده میها را انتخاب و استفادبرنامه
های جمعی از این طریق با دیگر منابع رقابت شناختی افراد است و رسانهاجتماعی و روان

های وای یک رسانه، یا از یک نوع برنامه مثل تماشای سریالتتواند از محرضایت می کنند.می
ه مثل تماشای تلویزیون یا از زمینه اجتماعی که در آن خانوادگی، یا از مواجهه عمومی با رسان

: 1384زاده، )مهدی دست آیدشود مثل تماشای تلویزیون همراه با خانواده بهرسانه استفاده می
ها آنها را برآورده بلومر، کاتز و گورویچ، خاستگاه اجتماعیِ نیازهای مخاطب را که رسانه(. 187
 کنند.سازند، به شرح زیر رسم میمی

 

 ها با نیازهای برآمده از موقعیت اجتماعیِ مخاطب. مواجهة رسانه1جدول 

 کنندها فراهم میرسانه موقعیت اجتماعی

 آرامش کندتنش و کشمکش تولید می

 اطالع کندطلبند، آگاهی ایجاد مینسبت به مسائلی که توجه می

 کمل یا جایگزینرسانی مخدمت دهدفرصت ارضای نیازهای خاص را به باد می

 تأیید و تقویت های معینطرح و ایجاد ارزش

 هاایجاد توقعات آشنایی با محتواهای خاص رسانه
های بندیتجربه مشترک برای ابقای عضویت گروه

 اجتماعیِ ارزشمند

 (. 224: 1386)فیسک،  
 ایسبك زندگی و الگوی مصرف رسانه

 رود. در حقیقت،سترده فرهنگ عمومی به شمار میهای بسیار مهم و گسبک زندگی، یکی از عرصه
های گوناگون مرتبط با سبک زندگی، نمود عینی و بروز بیرونی تغییرات نگرشی تغییر در مؤلفه

طور ها، انواع محصوالت فرهنگی و تعامالت گوناگون افراد است. بهایجاد شده در افراد توسط رسانه
 افراد در رفتارهای گوناگون آنها در زمینه مصرف انواع کاالها،ها و عقاید بسیار خالصه، تغییر نگرش

گذراندن اوقات فراغت و تفریح، نحوۀ پوشش، شیوه ظاهرآرایی، آداب و شیوه تعامل اجتماعی 
و ... همه در زمره موارد قابل تجلّی این موضوع  شکل خانواده ،همچون تعامل با جنس مخالف

 گیرد. میها و مسائل را در برر وسیعی از موضوعرو، گسترۀ بسیاهستند. از این
نظران علوم اجتماعی ارائه شده تعاریف گوناگون و متنوعی از سبک زندگی توسط محققان و صاحب

، زندگیو روش  ، شیوهزندگی توان واژگان و اصطالحاتی مانند شکلطور دقیق نمیاست. اگر چه به
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توان گفت اگر در گذشته در طور ساده مییکدیگر تفکیک کرد، اما بهرا از  زندگی و سبک آداب زندگی
شد با واژگانی همچون طبقه باال، تالش می بندی جوامع در قالب طبقات،از طریق طبقه علوم اجتماعی،

های گوناگون یک جامعه، بررسی و مطالعه شوند اما متوسط یا پایین )فرودست( تـحوالت و پــدیده
 بخشی ،زندگی سبک»ای پیدا کرده است. دگی، به تدریج جایگزین شده و کاربرد گستردهاکنون سبک زن

افراد  که است هاییفعالیت کامل طیفو در بردارنده  یافتن است تحققدر حال عمالً  که است از زندگی
 ،خاص شکل ،ش)تمایز بخ سبک نظیر داشتن یخصایص همچنین دهند ومی انجام روزمره زندگی در

 افراد در هر عرصه هایفعالیت طیف کند.می صدقآنها  ( دربارهخاص یا شخص مکان ،رجستهب کیفیت
 زندگی از سبک توانیممی دلیل همین به باشد. عرصه آنها در آن زندگی تواند سازنده سبکمی از زندگی
  .بگوییم سخن منزل درون یا رفتار فرهنگی ف، مصر، رفتار بهداشتیمادی مصرف در زمینه

موضوع سبک زندگی در دنیای امروز از یک سو با مصرف و از سوی دیگر با ارتباطات گروه خورده 
 مصرف سبک»معنا،  در این ،است« یزندگ سبک»از  بخشی مثابه نیز به ارتباطات« خود» اگر چهاست؛ 
 فرهنگ دیگر، عبارت به  شود.می تلقی زندگی روزمرۀ هایفتارها و فعالیتاز ر ، خود بخشی«ایرسانه

از  ایمجموعه به ایرسانه مصرف سبک ،چارچوب شود. در ایننیز می ایرسانه فرهنگ شامل روزمره
 شود.می گفته عیجم ارتباط هایاز رسانه استفاده برای و مردم مخاطبان و الگوهای نیازها عالیق و

 (، نقشارتباطی های)و سایر شیوه جمعی هایرسانه اجتماعی کارکردهای دلیل دیگر به از سوی
 و تأثیرگذاری است آشکار و واضح بر همگان زندگی سبک کشیدن تصویر و به دادن ها در نشانرسانه
اخیر  قرن نیم در ارتباطی از تحقیقات بسیاری موضوعها و رفتارها، بر عقاید، ارزش جمعی هایرسانه
 تعامل دارای هم به را نسبت ایرسانه مصرف و سبک زندگی سبک توانمی ترتیببدین .است بوده

 رتأثی ، از آن( زندگی)کلی از سبک بخشی عنوانبه ایرسانه مصرف سبک اگر چه معنا که بدین .دانست
 تأثیرگذار باشد زندگی سبک تمایالت تواند برمی متغیر مستقل یک عنوانبه خود احتماالً پذیرد امامی

 (.13: 1386ه، زاد)رضوی

 



 257║  ...ای برای جذب مخاطبشام رسانه 
║

  
 

ال
س

 
13

رۀ
ما

 ش
،

 
31

یز
پای

 ،
 

13
98

 

آنچه قابل تأمل است رابطه متقابل الگ سبک زندگی افراد و سبک  توجه به موضوع سبک زندگی،
ها و توجه به ر اثر مصرف نوع خاصی از رسانهای آنهاست به این معنی که افراد دمصرف رسانه

 شود و برعکس. طور طبیعی توجه آنها به سمت سبک زندگی خاصی، کشیده میآنها، به
های اطالعات و ارتباطات، نظران بر این اعتقادند که در عصر تحوالت شتابان فناوریصاحب

نیای نو، دنیای چند صدایی د»ها به سادگی گذشته نیست؛ جذب توجه مخاطبان از طریق رسانه
اند. اطالعات هر ها پر از امواج گوناگون شدهاست. از دنیای بسته و انحصاری به دور است. خانه

ای و ها مستغرق در دنیای رسانهگردد و انسانتر توزیع میشود؛ به نحوی وسیعروز بیشتر می
است. بنابراین، اطالعات تولید  اطالعات هستند. در مقابل توانایی و ظرفیت مغز آدمیان محدود

صور مختلف شده و موجود در محیط باید با گذر از فیلترهای لگاریتمی و در یک رقابت شدید، به
به ذهن راه یابد و درک شود. در نتیجه، تنها تولید وسیع و توزیع درست اطالعات کافی نیست؛ 

مخاطب توجه نکند یا توجهی سطحی ها، مد نظر و هدف ارتباطات است. اگر بلکه جلب توجه انسان
ای در دنیای ارتباطات با نام اقتصاد رو، شاخهها بر باد رفته است. از همیننشان دهد تمام تالش

توان از طریق آن دو دنیای ها و فنونی است که میتوجه پدید آمده است که در آن سخن از شیوه
های رسوخ به دنیای ذهن و سپس شیوه متناهی ذهن آدمیان و نامتناهی اطالعات را تحلیل کرد

 (.96: 1389را فراهم کرد )فرهنگی و دیگران، 
توان فرایند روآوردن مخاطبان، به ویژه زنان به تولیدات گوناگونی با توجه به مباحث یاد شده می

ای یا شبکة نمایش خانگی های تلویزیونی ماهوارههای شبکهتلویزیونی ـ ویدئویی همچون برنامه
 تبیین کرد.   1در قالب مدل ترسیم شده در نمودار را 
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 . روش پژوهش3

های معمول اِسنادی برای تبیین مبانی نظری، بهره گرفته شده است. در این تحقیق از روش
قسمت( از برنامة بفرمایید شام و تحلیل محتوای کیفی برنامه،   30همچنین با مشاهدۀ منتخبی )
های مختلف قی از مضامین محوری برنامه بفرمایید شام و نیز شیوهتالش شده است تا تبیین دقی

ها به منظور اطمینان از مؤثر بودن این شیوهجلب توجه مخاطب در این برنامه، حاصل شود. اما به
ناچار و بر مبنای سنت معمول در مخاطب پژوهی، سراغ دریافت مخاطبان از برنامه رفته تا اقبال 

عنوان گامی رو، تحلیل دریافت مخاطبان برنامه، بهبرنامه مطالعه شود. از این یا عدم اقبال آنها به
تکمیلی، ضروری بوده است. به همین دلیل، با تحلیل دریافت مخاطبان برنامه و بازخوردهایی که 

بوک( اجتماعی فیس خود شبکة من و تو و نیز شبکة طور مشخص در سایتدر فضای مجازی )به
اند، برخی دالیل جذابیت این برنامه از ای ارائه کردهاین سه شبکة تلویزیونی ماهوارههای از برنامه

شده است تا تحلیل خوانش متناسب هم در این زمینه صورت گرفته باشد. نگاه مخاطبان مطالعه 
تر مانند سکانس یا نما و ... چرا واحد تحلیل در این پژوهش، برنامه بوده است نه واحدهایی کوچک

سازی های خاص برنامهبخش و شیوههای جذابیته هدف پژوهش، تحلیل برنامه از منظر ویژگیک
رو، به هر در هر برنامه برای جذب مخاطب بوده است، نه تحلیل بالغی یا زبانی هر برنامه. از این

ی هایی خاص ـ ازجمله محتواعنوان کلیتی واحد که در مجموع با برخورداری از ویژگیبرنامه به
دارندۀ مخاطب در پای برنامه است، توجه شده است. در آن ـ به دنبال برقراری ارتباطی گیرا و نگه

شیوۀ توافق، توجه پژوهشگر را بر آنچه در میان »استفاده شده است.  شیوۀ توافقها از تحلیل داده
ند، کند. پژوهشگر، موردهایی را که یک پیامد مشترک دارموردها مشترک است، معطوف می

های موردها کند )ولو اینکه دیگر ویژگیمشخص کرده و سپس در یافتن یک علت مشترک می
کند. پژوهشگران، ممکن است متفاوت از یکدیگر باشند.( این شیوۀ نوعی فرایند حذف را طی می

هایی را که ممکن است علل بالقوه باشند، اما میان موردهایی که یک پیامد آن دسته از ویژگی
(. در این تحقیق، پژوهشگر 502: 1389)نیومن، « کننددارند، مشترک نیستند، حذف می مشترک

بوده که برای مخاطبان جذاب بوده است و  های مشترکی از برنامهبه دنبال یافتن عناصر و ویژگی
 در خوانش مخاطبان از این برنامه هم در مورد آن توافقی دیده شده است.  
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 های پژوهشه. یافت4

امتیاز آن  بوده است که« من و تو»ای ماهوارهتلویزیون شبکة های یکی از برنامه« فرمایید شامب»
 که کنندهشرکت چهار ،. در این برنامهاست شده هس خریدیانگل «1آی تی وی گلوبال»از شرکت 

 از نفر یک شب هر کنند؛ به این ترتیب کهمی رقابت با هم اند،ندیده را تر، یکدیگرپیش
این افراد که . شودمی دیگر نفر سه میزبان و پذیرایی، شام تدارک با خود خانة در کنندگانتشرک

 هنگام این سه نفر به باید خودشان در مقابل دوربین، آشپزی کنند. از میان مهاجران ایرانی هستند،
در  را شتریبی امتیاز که کسی و دهندمی و آشپزی او امتیاز رفتار میزبان به از میهمانی، بازگشت

 های سبکگیرد. در ضمن این برنامه، ویژگیمی جایزه پوند هزار کند، پایان چهار شب دریافت
 مخاطب شودبرند، نمایش داده و سعی میسر میایرانیانی که در خارج از کشور به  غربیِ زندگی
های افراد را تهکند و گاه، رفتار و گفیک راوی هم روی تصاویر صحبت می با آن آشنا شود. ایرانی

 گیرد.به سخره یا شوخی می
    

 «بفرمایید شام»ها و عوامل جذابیت برنامۀ تحلیل ویژگی
ای برای سرگرمی. برنامه1

شود. ای سرگرم کننده است و موجب تفریح مخاطب میبرنامه بفرمایید شامپیش از هر چیز، 
گیرند. در واقع، براساس نظریة ار میهای بعدی اهمیت قرموضوع مسابقه یا آشپزی و ... در ردیف

نیازجویی و رضامندی، مخاطبی که از امکانات گستردۀ تفریحی و سرگرمی در فضاهای گوناگون 
ای که ترین تفریح و سرگرمی او، تماشای تلویزیون است، هر برنامهمند نیست و مهمعمومی بهره

برخوردار باشد، از ظرفیت بیشتری برای تر و از فضای طنز و شادی بیشتری تر، سرگرم کنندهمفرح
 جذب مخاطب برخوردار است. 

  Nima Oghabi: کلی خندیدیم 
 . راوی شوخ طبع و فضای شوخی 2

های رخ داده در طول برنامه، در قالب روایت کالمی بر در این برنامه، وظیفة ساماندهی جریان
ها با توجه به وین صحنهاست. او در ضمن مرحلة تد« طغرل»عهدۀ فردی با نام مستعار 

 دهد با کاربست طنز ـ و گاه، لودگی ـ در لحن و گفتار،هایی که به وی مجال بحث میموضوع
دادها یا کند. او بعضاً متذکر رخهای پیش آمده است و مخاطب را همراهی میمفسر موضوع

ندن مخاطب، شود که کارکردهای گوناگون ازجمله خنداکنندگان میرفتارهایی از سوی شرکت

 

1. ITV Global 
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کنندگان در مهمانی دارد. نکتة قابل توجه تفسیر همراه با مصادره به مطلوب کالم و رفتار شرکت
های سیاسی ـ اجتماعی ها، طعنه و کنایهالمثلدر ادبیات طغرل، استفاده از جمالت و عبارات، ضرب

رفتار و خصوصیات  پنداری دقیق او با مخاطبان درخصوص ارزیابیآشنا برای مخاطبان یا همذات
های مخاطبان برنامه در این باره ذکر شده هر یک از مهمانان برنامه است. در ادامه برخی دیدگاه

 است. 

 1Feri Kh : به بودن طغرل هست  ،مزه بفرمایید شام طغرل خیلی خوبه اصالً ،به نظر من
خود طغرل به تنهایی  ،جالب نبود در پشت صحنه با یکی دیگه حرف میزد که اون اصالً ولی اخیراً
 خیلی خیلی جالبه.  ،کنه پشت صحنه رواجرا می

  Artin Rahimi :شدمزه میبرنامه بی ،ه طغرل نبودگا، من فقط عاشق طغرلم. 

  Ho Sein :قسمتی که طغرل بودش دوباره پخش کنید ،جون هرکی که دوستش داری. 

  Khazaee Khalil: ًایوال خیلی به موقع  ،ه از طغرلهدرصد جذابیت برنام 90 و انصافاً جدا
 .کنیمتیکه رو میاد ما که کلی حال می

  Kianoosh Amini: رل فقط میتونم بگم دوستت دارمغط. 
 

 . ایجاد زمینه برای گفتگوهای روزمره3

 بین روزمره گفتگوهای سازمتفاوت، زمینه خصوصیات دارای و متنوع کنندگانشرکت حضور
پس از پخش هر قسمت از این برنامه، نظرها  .است ان در این برنامهکنندگشرکت دربارۀ مخاطبان
کنندگان، از شرکت العمل مخاطبان دربارۀ رفتارها، گفتارها و مسائل مربوط به هر یکو عکس

های ها سرگرم نقد، تأیید یا ردّ شخصیتگیرد و آنها تا مدتموضوع گفتگو میان مخاطبان قرار می
 نامه هستند.کنندگان در این برشرکت

  Ne Da: .ما فهمیدیم که چه  ،ین شباول تو این سهیال خیلی تفلون و نچسب بود
اما  ای!قدر عقدهنآدم آ بارید.شرارت از سرتا پاش می اًواقع بی وجدانی هست. مارمولک عوضی و

 کاراش بجا بود. بجاش دم فاطی گرم که همه حرفاش و

 

اند های اجتماعی، اسامی خود را با الفبای انگلیسی ذکر کردهمشخص در شبکهبه طور دلیل اینکه افراد در فضای مجازی و به. 1
علت رعایت امانت در نقل از فضای مجازی و اند، در این تحقیق، به این دلیل و بهز اصطالحات انگلیسی خاصی بهره گرفتهو ا

تر به نظرهای کاربران، اسامی آنها به  شکل موجود در فضای مجازی و همان گونه که افراد، خودشان را معرفی استناد دقیق
   اند.اند، ذکر شدهکرده
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  Kianoosh Amini: بهروز عاشقتونم. آقا شهال خانم و .هی ایرانیهنگامه یه بانوی واقع 
  دادی. کادوهایی که واسه ریا و شخصیت خانوادگیت را جایزه و نرگس همه چیزتو از دست دادی،

  Reza Farhang : بدتر ندیدم یه عجوزه به تمام معنا خاک  سهیالتو عمرم موجود از
 دوروی شیطان صفت ،هایش کننهبر سر عقد

  Pooya Bordbar :.آناهیتا خیلی چهره معصومی داره 

  Salah Mafakherii: دم بفرمایید شامو میبینه خوشحال میشه که بعضیا از ایران رفتنآ! 

  Maryam Babakhani: متانت ندیدم واقعاً وقاری و من تا حاال یک دختر به این با 
یییییییی شهال جون آخ. های مامان آناهیتا بوسه زد که این دختر گل را تربیت کردهباید بر دست

سفه از سن و سالت أفریته برد. باعث تعآبروی هرچی خانوم ایرانی هست رو این  واقعاً ...هپی نشد 
خجالت بکش پیرزن برو یک کم زبان بخوان و معاشرت کن که ببینی د بگیری تا سوتی پشت 

 ...سوتی ندی 

 Iman Saranjam: و مسابقه بوکس یه بالیی امیدوارم ت انصاف بود.این بوکسوره خیلی بی
 سرش بیاد تا آدم بشه درست نمره بده

 

ها و اقوام مختلف ایرانیکنندگان به خرده فرهنگ. تعلق شرکت4

های مختلف ایران هستند، هر یک با قومیت یا ها که مهاجرانی از استانکنندگان این برنامهشرکت
شوند. فرهنگ میهمان قومیت یا خرده فرهنگ خاصی که دارند، سبب جلب توجه مخاطبانی ازخرده

های قومی یا فرهنگی کند از طریق گفتارها و تأکیدهای راوی برنامه، بر ویژگیبرنامه نیز سعی می
آنها تأکید نموده و موجب احساس آشنایی بیشتر مخاطب با ایشان و در نتیجه همراهی با برنامه 

کنندگان اظهارنظرهایی توسط رافیایی شرکتشود. پس از پخش هر برنامه، متناسب با تعلقات جغ
 آید که نشانگر اهمیت این شاخص است:مخاطبان به عمل می

  Nima Oghabi:  یه برنامه رو خراب کرده بود ...اون. 

  Kian Mohaamadi : یه برد... یونس که ابروی هرچی ...... 

  Mohsen Karami: .اون اصالتاً ... بود 

  Elham Parnian:: ه که شخصیت بدی داشت چه فرقی میکنه کجایی بود.این مهم 
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 . تصویرسازی از فضا و سبك متفاوت زندگی و آشپزی ایرانیان مهاجر 5

اند، آشنا در این برنامه، بینندگان با نحوۀ زندگی ایرانیانی که به کشورهای دیگر مهاجرت کرده
است که کنجکاوی بینندۀ داخل  شوند. نمایش چگونگی زندگی روزانه این افراد، یکی از عواملیمی

، تصویرسازی «بفرمایید شام»انگیزد تا از کیفیت زندگی ایرانیان مهاجر مطلع شوند. کشور را برمی
کند که به لحاظ مکانی، کنندگان را ارائه میتا حد امکان جذاب، فریبنده و زیبایی از زندگی شرکت

شهر و محلة مسکونی ایشان، همچون  کنند، نماهایی ازای که در آن زندگی میشامل خانه
مند به تجربة زندگی در کشورهای غربی را در پای برنامه ها و ... است و بینندۀ عالقهسوپرمارکت

 دارد.نگه می
کنندگان، بیننده را با معماری متفاوت، چیدمان متفاوت و شرکت نمایش فضای داخلی منزل

بودن، جذاب هستند. « متفاوت»کند که به دلیل میحتی وسایل خانة و آشپزخانة متفاوتی مواجه 
ها زمانی برای مخاطب ایرانی داخل کشور موضوعیت «تفاوت»باید توجه داشت که مشاهدۀ این 

کند که مانند خودش ایرانی هستند و امکان یابد که آنها را در قالب زندگی افرادی مشاهده میمی
آوری شرایط جانشینی فرضی پنداری و فراهم)همذات اندتجربة زندگی در یک کشور دیگر را یافته

برای مخاطب در یک زندگی جدید و آرمانی، اما دور از دسترس(. به عبارتی، این تصاویر ممکن 
 است نیازها و آرزوهای برآورده نشدۀ گروهی از مخاطبان را تداعی کند.

کنند، در مواجهه ی میمخاطبان ایرانی که در بافت فرهنگی و اجتماعی خاص کشور خود زندگ
های ی هستند که بسیار متفاوت با شیوه«جدید»با این برنامه، شاهد زندگی هموطنان خود با سبک 

معمول در زندگی غالب آنهاست. تجربة رفتارها و کردارهایی که فارغ از یک قالب معمول باشد، 
او را درخصوص زندگی خود و های نو در زندگی خود قرار داده و بیننده را در برابر امکان تجربه

دارد. این تأمل فارغ از تأیید یا عدم تأیید مخاطب، چون نو و غیرتکراری زندگی دیگران به تأمل وامی
کند تا از زندگی متفاوت همسانان خود به لحاظ است، او را به تماشای محتوای برنامه ترغیب می

کنندگان برنامه، مسلمان هستند از شرکتملیتی یا حتی مذهبی، بیشتر بداند. همچنان که بسیاری 
دهند که ممکن است سبب های غیرمعمولی را در قیاس با مسلمانان از خود بروز میاما رفتار

های تحسین، سرزنش یا حتی تعجب و حیرت مخاطب ایرانی گردد اما در هر حال و با نسبت
 دارد.متفاوت، آنها را بینندۀ برنامه، نگه می

شود که از زندگی ر آشپزی است. آشپزی به امر روزانه و همیشگی تغذیه مربوط میتمرکز برنامه ب
با  ایرانی ناپذیر است. این موضوع به خودی خود جذابیت دارد و زمانی که مخاطبمخاطب، جدایی
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 ،(غذاپیشاستارتر )گردد: شود، این جذابیت دوچندان میآشنا می آشپزی ادبیات نوع جدیدی از
غذا(؛ ادبیات جدیدی از آداب آشپزی و پذیرایی شامگاهی دِسِر )پس و( اصلی ذایغکورس )مین

 نوع و نحوۀ شود. در این برنامه،آموزش داده می برنامه به وی خالل برای مخاطب است که در
که بعضاً غربی است نیز برای مخاطب تازگی دارد و چون منوی غذا در هر برنامه،  غذاهایی پخت

 انگیزد.جکاوی او را برای دیدن هر قسمت، برمیمتفاوت است، کن
الکلی همراه است، همچنین مراسم اهدای جایزه به  مشروب رف غذا که غالباً با سِروآداب ص

برنده، با سنت رایج در غرب و بازکردن در یک بطری نوشابه الکلی و صَرف آن، آیین شام خوردن 
 دهد.و آداب جدیدی را در معرض دید بینندگان قرار می

کنندگان، شرکت میان که ایهای ظاهری از سبک زندگی غربی و نوع تعامل و مراودهویژگی
 در است.« متفاوت»مؤید روابطی  گیرد،می صورت برنامه این در مرد، مجرد یا متأهل و اعم از زن

متناسب  دیدار میان میزبان و میهمانانی که شاید نخستین معارفة میان آنها باشد، روابط اجتماعی،
قیدتر از سطحی است که غالب بینندگان با بافت کنونی جوامع اروپایی و اغلب، نمایانگر ارتباطاتی بی

 در ایران به آن پایبندند.
تر از عرف رایج در میان غالب مخاطبان ایرانی، نوعی تجربة در این برنامه، روابط گسترده 

شناسند نیاهای گوناگون افرادی که یکدیگر نمیتواند دشود که میکننده دانسته میجالب و سرگرم
های مفیدی باشد. این موضوع برای مخاطبانی که در دنیای را با یکدیگر پیوند زند و موجب دوستی

برند یا در روابط خانوادگی موجودشان، به حد کافی، ارضاء و به امروز از بحران تنهایی رنج می
کنندگان در پایان هر کند؛ به ویژه آنکه غالب شرکتمل میاند، اغواگر و جذاب عدرستی، اغنا نشده

 کنند.عنوان دستاوردشان در این مسابقه یاد میبرنامه، از این موضوع به
 

 . تساهل و تسامح در تقیدات مذهبی6

شود که در آن، مسامحه در امر معرفی می از زندگی هاییشام، شیوه بفرمایید برنامة در چارچوب
، پایبندی به آن، برعکس شود ور از نوع آن ـ امری عقالیی و بدیهی دانسته میمذهب ـ صرف نظ

ای شود. با توجه به اینکه میزان اعتقادات مذهبی مخاطبان، طیف گستردهخشکی و دگمی تلقی می
تواند موجب جذب بخشی از بینندگان شود؛ چنین سیاستی میاز حداقل تا تقریباً زیاد را شامل می

 یابند. اهل در قیود مذهبی را ناپسند ندانسته و برنامه را مؤید آن میباشد که تس
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. آموزش و سنجش مهارت آشپزی7

گرچه موضوع آموزش آشپزی از اهداف جدی و تعریف شده در این برنامه نیست، اما چنین کارکردی 
های ا و مسئولیتهنیز دارد. جمع کثیری از مخاطبان این برنامه، زنان هستند که تهیة غذا از دغدغه

تواند موجب یادگیری مهم آنان است. مشاهدۀ نحوۀ پختن غذاهای مختلف توسط دیگران، هم می
تواند مخاطب را که ناظر مراحل پخت و ها یا نکات جدیدی در زمینة آشپزی شود و هم میروش

ن ترتیب، کنندگان قرار دهد. به ایتهیة غذاست، در جایگاه داوری در خصوص نحوۀ آشپزی شرکت
مخاطب برنامه، اگرچه تنها و در برابر تلویزیون قرار دارد، با وجود این، شرایطی برای او فراهم 

 کنندگان در برنامه بسنجد و خود را ارزیابی نماید.شود تا توانمندی خود را در قیاس با شرکتمی
 

. جایزۀ برنده8

پوندی، رویاهایی را برای  دادن یک جایزۀ هزارنفسه جذابیت دارد. این برنامه با قرار برنده شدن، فی
زند که به ویژه با توجه به اختالف ارزش پوند در داخل و خارج از کشور، مخاطب خود رقم می

یابد. مشکالت اقتصادی مخاطبان، موجب آن است که برخورداری از هزار پوند، ای میاهمیت ویژه
پنداری مخاطب ا مرتفع نماید؛ بنابراین، موجب همذاتبتواند در خیال و رویا، برخی از این مشکالت ر

شود. از سوی دیگر، اهمیت تعلق گرفتن با برنده شده و مخاطب به نحوی در شادی او سهیم می
جایزه به فردی که از نظر مخاطب شایستگی آن را دارد، باعث تعقیب برنامه تا انتها )شب چهارم 

 دارد.عمل وامیالبرنامه در هفته( شده و او را به عکس

 Homa Boostani :سرپرست،های بیبره و جایزش رو میده به بچهیکی مثل نجمه می 
سر میز دعا هم میکنه برای فاطی جون  بره که بره کاپشن بخره.م مثل سهیال با بدجنسی مییکیَ

 چقدر نیت آدما با هم فرق داره!! هاش.و بچه

 Maryam Babakhani: خوشحالم که این پیرزن  !نشد آخیییییییی شهالجون هپی
ها نفر به قول تو هپی شدن از ولی میلیون ،.آخی هپی نشدی....هافو برنده نشد. هورا هورا هاف

 .دار رسیداینکه حق به حق
 

بستۀ جمعی. فعالیت هم9

 کشد که نتیجة آن، بدون داشتن داورعنوان مسابقه به تصویر میبرنامة بفرمایید شام، فعالیتی را به
کنندگان و فعالیت جمعی تک شرکتکنندگان، در گرو عملکرد تکیا داورانی خارج از جمع شرکت

کنند. گذشته از آن، چگونگی کنار هم قرار گرفتن آنان است که مخاطبان در مورد آن قضاوت می
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ها در یک گروه یا کنار هم قرار داشتن آنها، اشخاص مختلف، همچون جمع شدن آقایان یا خانم
 شود.ز موجب توجه بیشتر به برنامه و جذابیت آن مینی

 :Fateme Nakhaee گروه میکاییل تا االن بهترین بوده 

 Mohsen Madadi: ا هستن با هم میسازنجخوشم میاد آقایون هر 

 Mahsa karimi: گروه خوبی بود اما به گروه حسام اینا نمیرسه 

 Shaghayegh Rezaeian: عاشق این گروهم 

 Niusha Aryapoor: این گروه بود و گروه مهدی و احسان ،بهترین گروه 

 Mona Ahmadi: گروه مزخرفی بودن 

 Mojtaba Momtahani: ها بتونن با هم کنار بیانبه امید روزی که خانوم 

 
کنندهعنوان شرکت. استفاده از عوامل برنامه به10

کنندگان این در جایگاه شرکتبرنامة بفرمایید شام، با انتخاب برخی از مجریان شبکه من و تو 
ای های شناخته شدهمسابقه، سبب جلب توجه بیشتر مخاطبانش شد. این بار مخاطبان با چهره

مواجه شدند و آنها را در موقعیت جدیدی که در منزل آنها و در وضعیت آشپزی و مهمانداری بودند، 
 مشاهده کردند.

  Hosein Maghoul: ًحضور  رها اعتمادی حتماً ،ای من و توههچدر بفرمایید شام ب لطفا
 .داشته باشه

  Saeedeh Golriz: کردید، سالومه خوبی بود، اما کاش افراد دیگری رو انتخاب می ۀاید
 .امیرعلی معرکه بود وصاًمخص ،امیرعلی، سام و سبا خوب بودن ؛برنامه رو لوس کرده بود

 
. زیبایی، تمیزی و آراستگی11

کامالً آرمانی و پیراسته را از محل زندگی، خانه و مبلمان و پوشش افراد،  نماهای برنامه، تصویری
کنند. در گفتگوهای خارج از خانه با آید، ارائه میآرایش ظاهر و هر آنچه در برنامه به نمایش درمی

شود که نشانة رفاه اجتماعی و عنوان محل مصاحبه انتخاب میهایی بهها و تفرجگاهافراد، پارک
 زیباست.شهری 

رغم فضای بعضاً بسیار کوچک و نمای بیرونی آپارتمان، محل سکونت و نیز داخل آن ـ به 
کند و تصور بیننده را به برخورداری از مسکنی غالباً کوچک آن ـ به طرزی پوشاننده عمل می

 نماید که دغدغة بخش کثیری از مخاطبان این برنامه است.شایسته معطوف می
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پوشند، در نقش کنندگان میهایی که شرکتختمان، اسباب و اثاثیة منزل و لباستزئینات داخلی سا
دهد. با ای زیبا را در برابر مخاطب قرار میکند و جلوهمعرف سطح اجتماعی زندگی آنان عمل می

ترین نیاز منطبق بر فطرت بشری است، برنامة مذکور نیز به آن اهمیت توجه به اینکه زیبایی، بدیهی
 نماید.دهی میهای خود، آن را جهتهای منطبق بر سیاستی داده و البته با ارزشبسیار

  Shabnam Shahbakhty :اون ظرف پرتقالش خیلی خوشگله از کجا گرفتتش؟ 

 
 های ساختاری. زیبایی12

گیرد. این برنامه در طراحی رنگ، نور، موسیقی و شعر در این برنامه، ذائقة ایرانی را هدف می
خود در تیتراژ از موسیقی با سازهای سنتی ایرانی استفاده کرده است و ریتمی شاد و مفرح  گرافیک

کند. همچنین را در آن گنجانده که فضای تفریح، دورهم نشینی و سرگرمی جمعی را تداعی می
هایی جذاب برخوردارند و تصویری از یک زندگی فضاهای تصویربرداری شده از نور و رنگ

 کنند.ام و مرفه را ارائه میدغدغه و آربی
 
. پخش تصاویر پشت صحنه13

شوند، کنندگان در برنامه آشنا میپس از پخش هر برنامه و بعد از آنکه مخاطبان با شخصیت شرکت
گری تصاویر مند را از طریق مشاهدۀ تصاویر پشت صحنه به نظارهبرنامه، مخاطبان عالقه

ند و زوایای بیشتری از محل برگزاری مهمانی ـ مسابقه، خوامستندتری از جریان برنامه فرا می
های برنامه دهد. ازجمله در آنونسکنندگان و نیز سازندگان برنامه را در معرض دید قرار میشرکت

 )اعالم برنامه(، آمده بود:

این برنامه محبوب رو  ةبفرمایید شام، ما قصد داریم پشت صحن ةمندان مسابقمژده به عالقه
 باشد.می 20:30دیم. تاریخ پخش برنامه دوشنبه اول فروردین و ساعت نشون ب

شد که ای از تصاویر متعلق به هر شب ارائه بوک این برنامه، مجموعههمچنین در صفحة فیس
 کارکرد این ایده نیز افزایش جذابیت برنامه و جذب مخاطب بیشتر بود.

     
 ریزی پخش( سنجیده. کنداکتور )برنامه14

است، اغلب همزمان با صرف شام یا در زمانی « بفرمایید شام»توجه به اینکه عنوان این برنامه، با 
های شبکة من نزدیک به آن، برای ایرانیان داخل کشور پخش شده است و در جدول پخش برنامه

 و تو در ساعات پربینندۀ شب در ایران قرار داده شده است. این برنامه، در برخی از اوقات سال،
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ها مخاطب بیشتری ترین برنامة این شبکه بوده و توانسته است در جذب مخاطب از دیگر برنامهمهم
 را جذب  کند.

 

 گیری. بحث و نتیجه5

براساس تحلیل برنامه، اگر چه در برنامة بفرمایید شام، تهیة شام به مثابه فعالیت محوری، جریان 
ای برای ورود به برنامه و جلب مخاطب به موضوعی هانهدارد، اما در این برنامه، شام صرفاً مدخل و ب

 برانگیزی است.   نرم و فاقد حساسیت
دهد که برنامه، برای مخاطبان گوناگون به دالیل مختلف، تحلیل نظرهای مخاطبان نشان می 

های خاصی داشته است. برای مثال، مشاهدۀ آشپزی، خوردن غذاهای متنوع، تزئینات جذابیت
طور کلی، تماشای سبک زندگی دیگران برای ، رفتار و نگرش و بهمنحصر به فرد یهایقهمتنوع، سل

 سازد. هر مخاطبی در هر سن و جنسی، جالب و جذاب است و اوقات مفرح و شادی را فراهم می
طور آشکار و پنهان و متناسب با ، به«شام بفرمایید»در برنامة براساس نظر مخاطبان 

شود. باید متناسب با بافت غرب، ترویج می زندگی سبک مخاطبان ایرانی،های معمول حساسیت
شوند، اما با توجه به موضوع مسابقه که توجه داشت گرچه مردان نیز در این برنامه شرکت داده می

های معمول آشپزی است، تمرکز برنامه بر مخاطبان زن است. آشپزی یکی از هنر ـ مسئولیت
ر منزل است، بنابراین، زنان بیش از مردان، مخاطب این برنامه به شمار بسیای از زنان ایرانی د

بر این اصل استوار است که  آشپزی، جذاب مسابقة قالب در شام، بفرمایید روند. سیاست برنامةمی
 غذای)کورسمین ،(غذاپیش)استارتر شود:آشنا می غربی آشپزی ادبیات با ابتدا ایرانی مخاطب

شود. در آموزش داده می او به برنامه خالل در غربی غذاهای پخت س نحوۀدِسِر؛ سپ و( اصلی
های زندگی برآمده از فرهنگ ایرانی واقع، به تدریج نوعی سبک زندگی مغایر یا در تضاد با سبک

 در آن ترویج شده است. 
 

 تلویزیون برای پیشنهادها

های در رقابت جدی با رسانه رسد سیمای جمهوری اسالمی ایران در وضع کنونی کهبه نظر می
ریزی و خط ای قرار دارد، با برنامههای ماهوارههای اجتماعی و نیز تلویزیونمختلفی همچون رسانه

تواند در این رقابت، سهم خود را تقویت کند یا از سهم مخاطبان گذاری مناسب به سرعت میمشی
گونی را در اختیار دارد که این امکان را ای بکاهد؛ چرا که ابزارهای گوناهای ماهوارهتلویزیون
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ی پیشنهادها در این زمینه مطرح برخ طور خاص، سیما فراهم کند. در ادامهتواند برای سیما و بهمی
 اند؛      شده

 های سیمای جمهوری اسالمی ایران مدیریت هماهنگ کنداکتور شبکه

ترین پیشنهاد شوند، سادهیزیونی پخش میهایی مانند بفرمایید شام در ساعات پرمخاطب تلوبرنامه 
ریزی برای به سیمای جمهوری اسالمی ایران، این است که باید عمدۀ هم و غم خود را در برنامه

شود( قرار می 23تا  19ساعات پربیننده )ساعت اوج مخاطب که در ایران معموالً شامل ساعات 
هایی در ژانرهای مختلف تلویزیونی برنامه دهد و بتواند سالیق گوناگون را پوشش دهد. الزم است

ای های ماهوارهکه بتواند سالیق گوناگون را پوشش دهد تا مخاطب نیازی به مراجعه به تلویزیون
ای اگر بینندگان این ساعات را از دست بدهند، های ماهوارهاحساس نکند، تولید نماید. تلویزیون

 اند. عمالً در این رقابت باخته
ای، های ماهوارهویژه ساعات عصر برای شبکهکنار ساعات یاد شده، روزهای پایانی هفته بهدر      

گیرد. های مفرح آنها در این ساعات، صورت میشوند و پخش برنامهای محسوب میساعات ویژه
علت این موضوع را باید تعطیل بودن این دو روز در ایران و تماشای سنتی فیلم سینمایی از گذشته 

عنوان یکی از تفریحات مردم جا افتاده بود. از طرفی، ر عصرهای جمعه در ایران دانست که بهد
اند که برند و به نحوی گرد هم آمدهسر میها در این ساعات در دید و بازدید به بسیاری از خانواده

ث افزایش رود و از طرفی باعشمار میتماشای تلویزیون در این میان، یکی از تفریحات آنها به
 شود.ها میمخاطبان این شبکه

دلیل خستگی ناشی از کار و فعالیت دلیل اینکه برخی مخاطبان ممکن است در طول هفته بهبه      
ها ترین این برنامهها را دنبال کنند، در روزهای پایانی هفته، تکرار مهمروزانه نتوانند برخی برنامه

 کنند.   یز امکان دیدن آنها را پیدا شود به نوعی این مخاطبان نباعث می
 

های تأمین فیلممدیریت اثربخش شبکه

سیمای جمهوری اسالمی ایران با تأسیس شبکة آی فیلم تا حد زیادی در جلب مخاطب به این  
تدریج به های مختلف فیلم مانند نمایش و تماشا بهشبکه موفق بود، اما افراط در تأسیس شبکه

های آرشیوی دامن زد و مخاطب اکنون احساس نیاز رجی در پخش برنامهنوعی افراط یا ولخ
ها ندارد و  پخش مکرر، های مکرر پخش شده در این شبکهچندانی به دیدن بسیاری از برنامه

تواند در های آرشیوی، میباعث دلزدگی شده است. در صورتی که مدیریت مناسب پخش برنامه
های تلویزیونی تأمینی، همان آسیبی را به همراه واقع، تعدد شبکهاین زمینه، بسیار مؤثر باشد. در
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دلیل اینکه بر کمیت تأکید زیادی های تلویزیونی در گذشته داشت. یعنی بهداشت که تعدد شبکه
ای به روی آنتن ها شده است که در هر ساعتی برنامهشده بود گاه پر کردن آنتن، هدف اولیة شبکه

عضل، در بسیاری اوقات به سیمای جمهوری اسالمی ایران آسیب زده فرستاده شود و همین م
ها رعایت نشده است. در صورتی که در ساعات است؛ چرا که لزوماً در کمیت باال، کیفیت برنامه

پربینندۀ تلویزیون، تنها تعداد اندکی برنامة پرمخاطب و باکیفیت باال که مخاطبان پرشماری را پای 
ش شود، بسیار مطلوبیت بیشتری برای سیمای جمهوری اسالمی ایران ایجاد تلویزیون بنشاند، پخ

شماری های مختلف پخش شوند، اما مخاطبان کمهای متعدد از شبکهخواهد کرد تا اینکه برنامه
های تأمینی سیما نیز این اتفاق افتاده است که آنها در پای تلویزیون بنشینند. درخصوص شبکه

های گذشته را پخش و به پر شدن آنتن بسنده های ضعیف سالی سریالبرخی ساعات، تنها برخ
ها کمتر بود، امکان گزیده پخش کردن، بسیار بیشتر بود و که اگر تعداد شبکهکنند، در حالیمی

 نشست.              مخاطب بیشتری پای تلویزیون می

بان به برنامة تلویزیونی همچنین توجه به برخی دیگر از عوامل یاد شده که موجب جذب مخاط
های ساختاری اعم از نور، گرافیک، موسیقی، بفرمایید شام شده همچون توجه به زیبایی

 ای و چند دوربینه و ...  نیز قابل توجه دادن است.تصویربرداری حرفه
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