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چکیده

گسترش روزافزون رسانه  های نو، تلویزیون را به عنوان یک رسانۀ سنتی،  با رقابت و چالش های 
اما این رسانه همچنان برای حفظ موقعیت و جایگاه خود نزد مخاطب،  سختی مواجه كرده است. 
می تواند روش های مختلفی را به كار گیرد. از جمله، با بهره بردن از ساختارهای مختلف برنامه سازی 
این  قرار دهد. در  متفاوت  با سلیقه های  اختیار مخاطبانی  می تواند محتوای مناسب و جذابی را در 
میان، تنظیم و چینش برنامه ها در كنداكتور پخش شبكه ها براساس قالب های متنوع برنامه سازی، از 
و  شناخت  منظور،  این  به  است.  برخوردار  موقعیت  این  یا  جایگاه  این  برای حفظ  اهمیت خاصی 
استفاده از انواع برنامه های تلویزیونی غیرنمایشی، براساس یک دسته بندی معیار، برای برنامه سازان 
ضرورت دارد. پژوهش حاضر درصدد است گونه ها و ویژگی های مختلف این نوع برنامه ها را معرفی 
یا زمینه ای كالسیک استفاده كرده  از روش نظریۀ داده بنیاد  این هدف، مقاله  به  نماید. برای رسیدن 
است. تجزیه و تحلیل داده ها در زمینه گونه شناسی برنامه های غیرنمایشی تلویزیون مبیّن این است كه 
،)Reality TV( می توان برنامه های تلویزیونی را در پنج دستۀ اصلی تقسیم كرد. تلویزیون واقعیت نما 
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مقدمه و بیان مسئله

از زمان اختراع تلویزیون و فراگیر شدن استفاده از آن به عنوان یک رسانۀ جمعی1، مسئله ای 
كه از اولویت های مدیران رسانه و برنامه سازان تلویزیون  بوده و پیوسته در تكاپو برای بهبود آن 
هستند، قالب و ساختار مناسب برای ارائۀ محتوا به مخاطبان است. این مسئله كه ظرف و ساختار 
مناسب برای انتقال پیام در رسانه ای مانند تلویزیون چیست و چه قالب ها و ساختارهایی می توانند 
در رسیدن به هدف واسط جذب مخاطب و هدف نهایی اثرگذاری بر او موثر واقع شوند، همواره 

یكی از مباحث مهم در میان مدیران رسانه  و تهیه كنندگان بوده است.
اهمیت انتخاب درست گونه تولید و طراحی ساختار مناسب برای محتوای تولیدشده، به این 
دلیل است كه اگر برنامۀ تولید و پخش شده از تلویزیون جذابیت الزم را برای مخاطب نداشته 
باشد، نمی تواند بر مخاطب اثرگذاری داشته باشد و درنتیجه، پراكنش پیام از رسانۀ پرهزینه ای 
مانند تلویزیون، بدون ارتباط موثر مخاطب خواهد بود و كاری عبث و بیهوده می نماید. ازاین رو، 
انتخاب ساختاری كه بتواند مخاطب را جذب نموده و ضمن آن، بیننده را با محتوای موردنظر 

درگیر كند، همواره موردتوجه بوده است.
شایان توجه است كه در مطالعات ژانر2 نمی توان به آسانی یک دسته بندی جامع و مانع از 
ساختارهای برنامه سازی ارائه نمود. به دلیل پیچیدگی روزافزون فرآیند برنامه سازی و وجود عناصر 
خالقیت و نوآوری در تولید برنامه های تلویزیونی، امروزه بسیاری از برنامه های تلویزیونی نقاط 
مشترک فراوانی دارند و برخی ساختارها محل تالقی قرار گرفته است. از سویی دیگر شاخص 

ها و زاویه دید پژوهشگر نیز مهم است، مضمون و درون مایه، ساعت پخش، مخاطِب هدف، 
ساختار تولیدی و... هریک به تنهایی می تواند متغیر اصلی گونه شناسی و دسته بندی قرار گیرد.

تكامل  فرعی  ژانرهای  می كنند؛  تغییر  هم  )گونه ها(  »ژانرها  كه  داشت  توجه  باید  همچنین 
می یابند و ژانرهای جدید به وجود می آیند. آنچه در یک سال، طبیعی، قابل قبول و حتی نوآورانه به 
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نظر می رسد، شاید چند سال بعد، كلیشه ای، از مد افتاده و غیرقابل قبول باشد« )مک كوئین1، 1384: 
35(. درنتیجه، به دلیل پویایی فضای برنامه سازی در طی سال های اخیر، برنامه سازان تلویزیونی 
برای رسیدن به این مهم با استفاده از خالقیت خود به طراحی و اجرای ساختارهای نوین دست  
این پویایی در برنامه سازی در  انتخاب مخاطب واقع شوند.  بتوانند مورد  زده اند. قالب هایی كه 
برخی موارد، ناظر به بهبود ساختارهای موجود بوده و در مواردی دیگر نیز منجر به تركیب و 

طراحی قالب های جدید برنامه سازی شده است.
این مسئله برای سازمان صدا و سیما به عنوان متولی اصلی برودكست2 و تلویزیون در ایران، 
بسیار مهم جلوه می كند. رسانه ملی در ایران وظیفۀ مدیریت و برنامه ریزی بیش از 19 شبكۀ 
تلویزیونی سراسری و 34 شبكۀ تلویزیونی استانی را- عالوه بر شبكه های برون مرزی- بر عهده 
باالی شبكه ها،  تعداد  با وجود  برنامه  تأمین و پخش  تولید،  ارتقاء كیفیت چرخۀ  دارد. حفظ و 
مستلزم استفاده از گونه های مختلف و متنوع تولید برنامه است. استفاده از ساختار های مختلف 
بهره بردن  این منظور،  برای  باشد.  این مهم  به  برنامه سازی می تواند راهگشای رسیدن  متنوع  و 
به  از روش های رسیدن  یكی  تلویزیون  كنندگان  تهیه  در عمل  نوآوری  و  در ذهن  از خالقیت 
ساختارهای نوین تولید است. از سوی دیگر، استفاده از تجربیات شبكه های تلویزیونی شاخص 
اقبال مخاطبان را به خود جلب كنند و در صدر برنامه های پربیننده قرار  جهانی كه توانسته اند 
بگیرند، یكی دیگر از راه حل های مهم و اساسی در زمینۀ رسیدن به گونه ها و ساختار های شاخص 

و نوین برنامه سازی و شناخت عناصر و ویژگی های آنهاست.
»تغییر تدریجی ژانر در صنعت تلویزیون، باعث نوآوری در روش هایی می شود كه امتحان 
خود را پس داده باشند. روش های موفق هم پس از كاهش بینندگان شان كنار گذاشته می شوند. 
نوآوری در موفقیت یک ژانر، به اندازۀ تكرار آن یا استفاده از عناصر مرسوم اهمیت دارد.« )مک 
كوئین، 1384: 36-35(. دقت در این مسئله، مدیران رسانه در شبكه های تلویزیونی را به این نتیجه 
می رساند كه باید به طور مداوم بر ژانرهای موجود تسلط داشته و در زمان مناسب یک ساختار 
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جدید را به چرخۀ تولید خود اضافه نموده و در مقابل، یک ساختار قدیمی را كه با كاهش مخاطب 
روبرو شده، كمرنگ نمایند.

در این بحث، مسئلۀ بهره بردن شبكه های مختلف تلویزیونی از تجربیات یكدیگر در زمینۀ 
مخاطبان شبكه هاست.  نگه داشتن سطح رضایت  باال  برای  و حیاتی  رایج  امر  برنامه سازی، یک 
این مسئله تا حّدی اهمیت دارد كه استانداردها و جزئیات ساختار قالب های برنامه سازی موفق، 
میان شبكه های تلویزیونی و تهیه كنندگان آنها در كشورهای مختلف خرید و فروش می شود. در 
واقع، به جای اینكه برنامۀ تلویزیونی تولیدشده در كشور مبدأ به كشور مقصد فروخته شود، قالب 
و جزئیات ساختار آن برنامه فروخته می شود تا كشور مقصد متناسب با فرهنگ و چهارچوب 
و  اهمیت  نشانگر  مباحث،  این  مجموع  كند.  آن  پخش  و  تولید  به  اقدام  خود،  كشور  هنجاری 
ضرورت انجام چنین پژوهشی برای حفظ و ارتقای جایگاه تلویزیون در نزد مخاطبان و افزایش 

سهم این رسانه در سبد مصرف مخاطبان است.
پژوهشگران  شده  باعث  برنامه سازی  متنوع  ساختارهای  كاربست  و  شناسی  گونه  اهمیت 
بكوشند با انجام پژوهشی، به رهیافتی از یک دسته بندی علمی از انواع گونه  های برنامه سازی 
دارد، شناخت  تلویزیونی وجود  برنامه سازی  از  اینكه چه گونه هایی  درواقع،  برسند.  تلویزیونی 
خالقیت  و  فعالیت  متمادی  سالیان  حاصل  كه  گونه ها-  این  دسته بندی  نحوۀ  و  آنها  عناصر 

برنامه سازان تلویزیونی بوده- مساله و هدف پژوهش بوده است.

چهارچوب مفهومی پژوهش

در ذیل به ارائه مفاهیم و رویكرد نظری كاربست شده در پژوهش حاضر پرداخته می شود.
فن گرایانه،  رویكردی  می توان  تلویزیونی،  برنامه های  درک  برای  تلویزیونی:  برنامۀ 
قالب،  به  ناظر  تلویزیونی  برنامۀ  از  تعریف ها  برخی  داشت.  محور  محتوا  یا  ساختارشناسانه 
ساختارها و اجزای یک برنامه بوده و برخی نیز به انتشار یک محتوا و رسیدن به هدف موردنظر 
این گونه تعریف  تلویزیونی را  برنامۀ  اسناد موجود در سازمان صدا و سیما  اشاره داشته اند.  آن 
می كنند: »به مجموعه ای منسجم از عناصر پیام در یک قالب تلویزیونی گفته می شود كه با هدف 
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تأثیرگذاری های خاص بر روی گروه های مشخصی از مخاطبان، تهیه و پخش می شود« )مفاخر، 
1384: 54(. »قالب حامل پیام در پاره ای از رسانه ها مانند رادیو و تلویزیون را برنامه گویند. و آن، 
مجموعه پیام هایی است كه دارای موضوع و نگرشی واحد و یا درون مایۀ منطبق، مكمل، هم پیوند 
و گاه مجللی برای برخورد اندیشه و آرا در خدمت بیان، انتقال و القای هدفی یگانه در محدودۀ 

زمانی خاص است«. )معاونت برنامه ریزی و نظارت، 1387(
شرح  این گونه  تلویزیونی  برنامۀ  تلویزیون،  برنامه سازی  فن  كتاب  پیشگفتار  در  همچنین 
داده می شود: »مجموعه تصاویری است كه براساس قواعد و اصول و ویژگی های خاص رسانۀ 
تلویزیون پرداخت  شده است« )میلرسون1، 1392(. با توجه به این تعریف و دیگر مباحثی كه 
پیرامون برنامۀ تلویزیونی مطرح است، تعریف ما از برنامۀ تلویزیونی در این پژوهش بدین شرح 
است: »برنامۀ تلویزیونی، اثر تولید و پخش شده از رسانۀ تلویزیون است كه براساس اصول، عناصر 

و ویژگی های خاص این رسانه پرداخت  شده است«.
گونه ها وساختارها در برنامه سازی  تلویزیونی: دیوید مک كوئین در كتاب راهنمای شناخت 
تلویزیون، پیش از این كه انواع قالب های مطرح برنامه  سازی را تشریح و بررسی كند، به دسته بندی 
واژه ای  »ژانر  می دهد:  شرح  این گونه  را  آن  و  می كند  اشاره  »ژانر«  لفظ  با  تلویزیونی  تولیدات 
فرانسوی به معنای )گونه( و )نوع( است و در اینجا به انواع و اقسام تولیدات تلویزیونی اطالق 
تكراری ای  عناصر  تمام  شامل  قواعد  این  می شود.  مشخص  خاصی  قواعد  با  ژانر  هر  می شود. 
است كه به نحوی آشنا، قابل پیش بینی و وابسته، در هر ژانری مورد استفاده قرار می گیرد« )مک 
كوئین، 1384: 33(. با توجه به این تعریف می توان ساختارهای برنامۀ تلویزیونی در این پژوهش 
را این گونه توضیح داد: »انواع و گونه های مختلف برنامه های تلویزیونی كه براساس شباهت در 

قواعد پرداخت رسانه ای یک اثر، دسته بندی شده اند«.
برنامۀ  شناخت  برای  رهیافت ها  از  دیگر  یكی  نیز  تلویزیونی  برنامۀ  یک  اجزای  به  توجه 
تصاویر  از  مجموعه  ای  مركب،  و  پیچیده  ساختار  با  تلویزیونی  برنامۀ  »یک  است.  تلویزیونی 

متنوع و بسیار زیاد است و قسمت های مختلفی را نیز دربرمی گیرد از قبیل؛ تیتراژ )عنوان بندی(، 
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قسمت هایی كه یک یا چند میهمان در آن حضور دارند، آگهی های میان برنامه، صحنه های نمایشی 
و... اما به طوركلی، برنامه های تلویزیونی یا به شكل نمایش اند و یا با حضور یک یا چند شخصیت 

در یک برنامۀ تلویزیونی صورت می گیرند« )دوسینی، 1382: 108(.
معاونت برنامه ریزی و نظارت سازمان صدا و سیما )1387( ساختار و شكل برنامه را این گونه 
تعریف می كند: »شكل درواقع معماری یک برنامه است با توجه به هدف برنامه، محتوای برنامه، 

نوع رسانه و اثرگذاری مورد انتظار آن كه توسط برنامه ساز انتخاب می شود«.
از آن جا كه »ساختار یعنی نظام؛ در هر نظام، اجزا به هم ربط دارند، به نحوی كه كاركرد هر 
جزء وابسته به كل نظام است و كل نظام بر كل اجزا می چرخد، شبیه به ساعت. در هر نظام، هیچ 
جزئی نمی تواند بیرون از كار اجزا چنان كه هست، باشد؛ به همین جهت كل نظام بدون درک 
كاركرد اجزا قابل درک نیست؛ پس یک نظام فلسفی نیست بلكه یک شیوۀ درک و توضیح است« 
)گلدمن1، 1382: 9(. درواقع، ساختار یک برنامه را می توان نظامی متشكل از اجزای مختلف یک 
محتوای رسانه ای مختص تلویزیون دانست كه برای رساندن محتوایی خاص به مخاطب موردنظر 
در كنار یكدیگر قرارگرفته اند. حال با تغییر در اجزای مختلف این نظام، می توان به ساختارهای 
اصول  مانند  بنیادی  اجزای  و  اصول  ساختار،  این  در  هرچند  رسید.  برنامه سازی  برای  مختلفی 
صوت و تصویر، صحنه پردازی و داستان سرایی وجود دارد؛ اما نحوۀ قرار گرفتن این اجزا در كنار 
یكدیگر و تفاوت  آنها در برنامه های مختلف منجر به ایجاد تفاوت و درنتیجه، ساختارهای متفاوت 

در برنامه سازی شده است.
و  تدارک  اول،  است.  تشكیل شده  اصلی  مرحلۀ  سه  از  تلویزیون  در  تولید  كلی،  به طور 
برنامه ریزی یا پیش تولید: یعنی آمادگی، سازمان دهی و تمرین های قبل از شروع برنامه. می توان 
90 درصد موارد یک برنامه را در این مرحله پیش  بینی و برنامه ریزی كرد. دوم، تولید: یعنی مرحلۀ 
نهایی  نسخۀ  به  رسیدن  و  تكمیلی  اقدامات  تدوین،  تولید:  از  پس  سوم،  برنامه.  تصویربرداری 

)میلرسون & اوونز، 1395: 91(. 

1.Lucien Goldmann
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ویلیامز در كتاب خود، گونه های اولیۀ برنامه سازی تلویزیونی را مشتمل بر اخبار، مجادله و 
مباحثه، آموزش، درام، فیلم، واریته، ورزش، آگهی های تجاری و وقت گذرانی می داند. از سوی 
از  آموزش  ایجاد ساختارهای جدید و مختلطی شامل درام- مستند،  را عامل  دیگر، گذر زمان 
راهِ دیدن، بحث و گفتگو، موضوعات، سكانس ها و تلویزیون می داند. او در این زمینه می گوید 
تلویزیونی، خود  نوآورانۀ  از شكل های  یكی  درنهایت  بگوییم  باید  ناگزیر  كه  آن  »شگفت انگیز 

تلویزیون است« )ویلیامز1 ،1385: 60-101(
باید توجه داشت هر چند برنامه های تلویزیونی از تعداد یكسانی در شكل پیروی می كنند و 
توانایی ویژۀ كارگردان یا افراد گروه تولید در نوع برنامۀ ارائه شده اهمیت بسیاری دارد، اما امروزه 
اتفاق می افتد و این سرعت،  برنامه های تلویزیونی بسیار سریع تر از گذشته ها  تغییر در ساخت 
روزافزون است. از این  رو، باید به تحوالت این حوزه توجه ویژه ای داشت و درمورد نقش و 
جایگاه فناوری های نوین رسانه ای در این تغییر به شناخت مناسبی رسید. ما باید قبول كنیم كه 
می توانیم از روش هایی استفاده كنیم تا تأثیر بیشتری بر مخاطب داشته باشیم و توجه مخاطبان را 

بیشتر جلب كنیم )میلرسون & اوونز، 1395(. 

روش تحقیق و کاربست الگوی کالسیک نظریه داده بنیاد

در  است.  شده  گرفته  بهره  زمینه ای2  نظریه  یا  داده بنیاد  نظریۀ  روش  از  حاضر،  پژوهش  در 
دیدگاه گلیزر3، نظریۀ داده بنیاد، مجموعه ای یكپارچه از فرضیه های مفهومی است كه از داده ها ظاهر 
می شود)گلیزر، 1998: 7(. الگوی گلیزر به دلیل وفاداری اش به روش نظریۀ داده بنیاد آغازین، معموالً 
از آن با عنوان نظریۀ داده بنیاد كالسیک یاد می شود و روش اشتراوس معموالً نظریۀ داده بنیاد اشتراوسی 
نامیده می شود )هیت و كولی4، 2004: 142(. در الگوی گلیزر، پژوهشگر پیش فرض های خود را كنار 
گذاشته و براساس داده ها به مفاهیم نظری خود می رسد. اما در روش اشتراوسی پژوهشگر عالوه 

1 .Raymond Henry Williams
2 .Grounded Theory
3 .Glaser
4 .Heath, H. & Cowley, S
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بر مطالعات اولیه و استفاده از مفاهیم موجود، در انتها نیز به یک الگو و چهارچوب خاص می رسد. 
این چهارچوب، فرایندی خطی از ُكدگذاری است كه درنهایت، به مقوله های شرایط عّلی، زمینه ای 
و... می انجامد )حسنقلی پور و همكاران، 1389(. در الگوی گلیزری، برای تحلیل داده ها، از سه سطح 

كدگذاری باز1، كدگذاری انتخابی2 و كدگذاری نظری3 استفاده می شود.)گلیزر، 1978( 
جامعه مورد مطالعه و حجم نمونه: در این پژوهش برای شناخت ساختارهای برنامه سازی 
نشد  تعیین  ها  نمونه  برای  قطعی  حجم  ابتدا  در  آنها،  از  شناسی  گونه  یک  ارائۀ  و  تلویزیونی 
از  تصویری  محتوای  شامل  داده ها  این  دادند.  قرار  داده ها  معرض  در  را  خود  پژوهشگران  و 
برنامه های تلویزیونی شاخص جهان بود و همچنین داده های مكتوب از نقدهایی كه پیرامون این 
برنامه ها منتشر شده است. در نهایت 200 برنامۀ تلویزیونی از شبكه های برجسته جهان كه عمدتًا 

انگلیسی زبان بودند، بررسی شدند كه شرح ساختار برخی از آنها در متن پژوهش آمده است. 
بازبینی، بررسی و  باز، پژوهشگران به  شیوه تجزیه و تحلیل داده ها: در مرحلۀ ُكدگذاری 
تحلیل این برنامه ها پرداختند و اطالعات حاصل از این امر، پیرامون انواع ساختارهای برنامه سازی 
این  برای  مشخصی  دسته های  شد  سعی  محوری  كدگذاری  مرحلۀ  در  كردند.  پیاده سازی  را 
گونه  و  دستۀ  در  مشابه  ویژگی های  با  متناسب  برنامه،  هر  و  شود  تعیین  مختلف  ساختارهای 
استفاده شد.  دائمی4  مقایسۀ  از فن  داده ها  براي تجزیه و تحلیل  قرار گیرد.  به خود  مخصوص 
فن مقایسۀ دائمی نخستین بار توسط گالیزر و اشتراوس5 معرفی شده است. در یک سطح كلی، 
فن مذكور شامل چهار مرحله است: 1.مقایسه و قرار دادن وقایع در دسته هاي معین؛ 2.تدقیق و 
پاالیش دسته ها؛ 3.جست وجو براي یافتن انواع روابط و مضمون هاي مشترک میان دسته ها؛ 4.ساده 
كردن و تركیب داده ها در یک ساختار نظری منسجم )ویمر و دومنیک6، 1384: 165(. در پایان نیز 

1 .Open Coding
2 .Selective Coding
3 .Theoretical Coding
4 Constant Comparative Technique
5 Strauss
6 Rajerdi Vimer & Joseph Dominik
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طرح نهایی پژوهش- كه شامل مقوله بندی گونه های مختلف ساختارهای برنامه سازی تلویزیونی 
غیرنمایشی است- تدوین شد. مراحل انجام پژوهش حاضر را می توان در شكل زیر مشاهده نمود.

فرآیند انجام پژوهش. 1شکل شماره
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یافته های پژوهش

عناصر  و  اجزاء  تلویزیونی شاخص،   برنامه های  معرفی  از  پس  پژوهش  از  بخش  این  در 
الگوی كالن گونه شناسی جانمایی می شوند. دسته بندی  آنها احصاء شده سپس در  ساختاری 
درک  و  تحلیل  قدرت  افزایش  باعث  تلویزیونی  برنامه های  های  گونه  به  دادن  نظم  و  نمودن 
برنامه سازی خواهد شد. باید توجه داشت كه امروزه برنامه سازان تلویزیونی در بسیاری از موارد 
از یک گونه و ساختار فراتر رفته و به ادغام، تركیب و بهره بردن از چند قالب به صورت هم زمان 

روی آورده اند. از این  رو، در برخی موارد، مرزبندی دقیق بین برخی قالب ها كاری دشوار است 
و دسته بندی كردن آنها در این مورد صرفًا جنبۀ نظم دهی علمی مناسب تر را دارد. به دلیل لزوم 
شناخت ملموس و عینی تر ساختارهای برنامه سازی، ذیل معرفی هر ساختار، نمونه ای شناخته شده 

از آن نیز ارائه شده تا درک بهتری از چیستی این ساختارها ایجاد شود.

برنامه های نمایشی و غیرنمایشی

نمایشی  اصلی  دستۀ  دو  به  می توان  را  تلویزیونی  برنامه سازی  كالن،  بندی  تقسیم  یک  در 
)داستانی( و غیرنمایشی )غیرداستانی( تقسیم نمود. در دستۀ اول؛ فیلم داستانی، تله فیلم، سریال، 
تئاتر و... قرار می گیرند كه در  پویانمایی،  تله  تلویزیونی، داستان های  مینی سریال، مجموعه های 
كه  دارند  قرار  غیرداستانی  برنامه های  دیگر،  دستۀ  در  اما  اند.  نبوده  بحث  محل  پژوهش  این 
زیرشاخه های مختلفی از جمله برنامه های گفت وگومحور، تركیبی، واقعیت نما، مجله تلویزیونی، 
برنامه های خبری، گزارش زنده و... تا برنامه های مستند و میان برنامه های كوتاه را شامل می شود. 
به دلیل پراكندگی و تنوع ساختارهای برنامه سازی تلویزیونی، تمركز اصلی در پژوهش حاضر 
بر ساختارهای شاخص و شناخته شدۀ غیرداستانی بوده است كه در شبكه های تلویزیونی مطرح 
اختصاص  خود  به  را  كنداكتور  از  زیادی  حجم  و  می گیرند  قرار  استفاده  مورد  بیشتر  جهانی، 
می دهند. در ادامه، یافته های حاصل از بررسی ساختارهای برنامه سازی غیرنمایشی در تلویزیون 

ارائه می شود.
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مقوله اصلی پژوهش. 2شکل شماره

تلویزیون واقعیت نما1 

تلویزیون واقعیت نما كه به عنوان یک ساختار خالقه و مهم در برنامه های تلویزیونی، امروزه 
به یكی از پركاربردترین ساختار های برنامه سازی در شبكه های مطرح تلویزیونی جهان تبدیل شده، 
در دستۀ غیرنمایشی قرار می گیرد. به گونه ای كه حتی برخی شركت های بزرگ رسانه ای، برای 
این سبک به صورت اختصاصی یک شبكۀ تلویزیونی راه اندازی كرده اند. این ساختار برنامه سازی، 

بخش هایی از زندگی آدم های واقعی را دنبال می كند و آن را برای مخاطبان نمایش می دهد.
متفاوت  آن  با  اما  داراست،  را  مستند  های  خصلت  برخی  هرچند  برنامه سازی  گونه  این 
افزایش معلومات مخاطبان، بر روی درام،  از این  جهت كه تمركز آن به جای آموزش و  است. 
كه  موضوعاتی  از  بسیاری  تلویزیونی،  شبكه های  امروزه  است.  سرگرمی  و  فردی  درگیری های 
پیش از این سوژۀ برنامه های مستند بوده اند را در قالب تلویزیون واقعیت  نما به تصویر می كشند. 
می توان گفت هویت مستقل و شناخته شدۀ این ژانر از دهۀ 1991 با ساخت برنامه ای رقابتی در 
هلند2 آغاز شد و بعدها ساختارهای آن گسترش یافت. همچنین قالب هایی كه قبل از آن نیز وجود 
داشتند، مانند: دوربین مخفی3، نمایش دادگاه4، بهبود خانه ها5 با اعمال برخی تغییرات به عنوان 

)Hill A , 2005( .زیرمجموعۀ این سبک پذیرفته شدند

1. Reality Television
2. Netherlands
3. Hidden Camera
4. Court Shows
5. Home Improvement
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  این ساختار دارای سه ویژگی اصلی است؛ نخست، حالت تصویربرداری مستند آن  كه به 
»fly on the wall« معروف است و دیگری استفاده از افرادی است كه »نا بازیگر« بوده و بازیگر 
برای  افراد  درواقع،  می روند.  دوربین  جلوی  كه  باشد  بار  اولین  برای  شاید  و  نیستند  حرفه ای 
جذابیت  افزایش  موجب  كه  موردنظر  فرد  بهترین  تا  می شوند  گزینش  برنامه ها  این  در  حضور 
برنامه خواهد شد، انتخاب شود. ویژگی دیگری كه در ساخت این قالب از برنامه سازی استفاده 
می شود، اعترافات1 است. این بخش شامل مونولوگ2 شركت كنندگان با دوربین، برای بیان افكار 

و احساسات درونی خود در خالل برنامه است.

انواع ساختارهای تلویزیون واقعیت نما

همان طور كه اشاره شد، این ساختار از برنامه در ادوار مختلف تاریخ برنامه سازی فعال بوده 
است، اما مدت زمان زیادی از قرار گرفتن آن ذیل یک برند واحد با عنوان تلویزیون واقعیت نما 
نمی گذرد. از این رو، درمورد زیرمجموعه های این ساختار برنامه سازی و انواع آن نظرات مختلفی 
شامل:  واقعیت نما  تلویزیون  برای  زیرمجموعه  شش   2006 سال  در  پژوهش  یک  دارد؛  وجود 

عاشقانه، رقابت و بازی، جرم و جنایت، اطالعاتی، استعدادیابی و درام متصور شده است
 )Nabi, Stitt, Halford, & Finnerty, 2006(. پژوهشی دیگر در سال 2007 این ساختار 

زندگی،  سبک  درام،  مستند-  سرگرمی،  اطالعات-  اصلی  زیرسبک  پنج  شامل  را  برنامه سازی 
بازی های واقعیت نما و زندگی آزمایشی می داند

 ) Hill, Weibull, & Nilsson, 2007(. مطالعۀ دیگری، در سال 2009، نهایتًا این ساختار 

را به هشت زیرسبک تقسیم می كند كه شامل بازی- مستند، دوست یابی، درام- مستند، بازسازی، 
 .)Murray & Ouellette, 2009( استعدادیابی، نمایش دادگاه، كمدی واقعیت نما و سایر است
اما از سال 2014 جایزۀ »برنامه های زماِن پربینندۀ امی3« دسته بندی سه گانه ای را ارائه می دهد كه 

1. Confessionals
2. Monologue
3. Primetime Emmy Awards
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شامل سه سبک مستندگونه1، رقابتی2 و ساختاریافته3 می شود )Emyy Awards, 2019(. در این 
پژوهش، از به روزترین دسته بندی، یعنی زیرمجموعه های سه گانه استفاده شده است. باید توجه 

داشت كه هریک نیز خود شامل زیرمجموعه هایی دیگر می شوند.
سبک »مستندگونه« رئالیتی شو وقایعی را به ما نشان می دهد كه در حال وقوع اند، چه دوربین 
آنجا باشد و چه نباشد، آن وقایع رخ خواهند داد و درواقع، این برنامه فقط آن واقعه را با پرداختی 
واقعیت نما ضبط كرده تا به مخاطب نشان دهد. دو سبک دیگر، وقایعی را نشان می دهند كه توسط 
برنامه سازان، طراحی و ساخته شده اند تا افراد در آن شرایط قرار گرفته و به صورت واقعیت نما- 
به عنوان چالش های زندگی واقعی كه احتمال ایجاد آنها وجود دارد- به مخاطب نشان داده شوند. 
در این دو سبک نیز ممكن است رقابتی بین افراد وجود داشته و در پایان، برنده ای معرفی شود، 
یا رقابتی وجود نداشته باشد و صرفًا نشان دادن وقایع و چالش ها مدنظر باشد كه مسئلۀ وجود 

رقابت، عامل تفكیک دو سبک دیگر است.
سبک مستندگونه4

این قالب از برنامه سازی در ساختار تلویزیون واقعیت نما وقایعی را به ما نشان می دهد كه 
»در حال وقوع « هستند. چه دوربین آنجا باشد و چه نباشد، آن وقایع در حال رخ دادن هستند. 
تصویر برداری و تدوین به گونه ای است كه مخاطبان احساس یک ناظر منفعل در زندگی واقعی 
افراد را پیدا می كنند. به گونه ای كه آنها خود را معلق در زندگی عمومی یا خصوصی سوژه می بینند 

و همراه او به این طرف و آن طرف كشیده می شوند. وضعیت دوربین در این سبک از تلویزیون 
واقعیت نما ثابت نیست و به آن سبک مستندسازی تلویزیون واقعی5 نیز می گویند. داستان در این 

سبک اغلب با تدوین یا برنامه ریزی موقعیت ها ساخته می شود. 

1. Documentary Style
2. Reality Competition / Game Shows
3. Scripted / Structured Reality
4. Documentary Style
5. Factual Television
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Ice Road Truckers جدول )شمارۀ 1( مشخصات برنامۀ

کشور سال تولیدقالبنام برنامه
تولیدکننده

شبکه 
تعداد مدت زمانپخش کننده

قسمت ها

 Ice Road

Truckers

تلویزیون واقعیت نما/ 
قالب مستندگونه/ سبک 

Professional activities

2007 الی 
2016

كانادا و 
ایاالت متحده

History
45 الی 50 

دقیقه
128

این برنامه به زندگی حرفه ای رانندگانی می پردازد كه در شرایط خاص اقلیمِی سردسیری و 
برفی مشغول فعالیت هستند. رانندگانی كه به همراه وسائل نقلیۀ سنگین شان از زمین های یخی، 
ببرند. شاید  پایان  دریاچه های یخ زده، مسیرهای كوالكی و... عبور می كنند تا وظیفۀ خود را به 
در ابتدا رانندگی یک شغل كسل كننده به نظر برسد، اما نوع پرداخت و سوژه های مختلف باعث 
به سراغ مشاغل  تلویزیونی می توان  برنامه سازی  از  این سبک  در  آن می شود.  افزایش جذابیت 
به عنوان  ایجاد نمود.  با طراحی ساختار روایی مناسب، برای مخاطب جذابیت  مختلف رفت و 
نمونه در همین برنامه به موضوعاتی مانند حمل محمولۀ  میلیاردی در طی 60 روز، حمل فلزات 
سنگین و عبور از رودخانۀ یخ زدۀ نازک، شكستن یخ و برف جاده ها برای رسیدن به مقصد، گیر 
افتادن برخی رانندگان و كمک دیگران به آنها، حمل قطعات بزرگ  درختان در جاده های لغزنده 

و... پرداخته می شود.
رقابت واقعیت نما1

دیگر،  سبک  دو  و  مانند  واقعیت نماست  تلویزیون  قالب  در  مسابقه   و  رقابت  سبک،  این 
نابازیگران و طراحی  از  استفاده  فیلم برداری،  نحوۀ  ازجمله  واقعیت نما  تلویزیون  از ویژگی های 
وضعیت ها بهره می برد، با این تفاوت كه هدف نهایی، رقابت و برنده شدن است. در این قالب، 
موضوعات مختلفی وجود دارد كه محل رقابت قرار می گیرند، از زنده ماندن در طبیعت گرفته 
تا آشپزی و خوانندگی. در این برنامه ها یكی از اصلی ترین مالک های باقی ماندن افراد در چرخۀ 

رقابت، نظر و رأی مخاطبان است.

1. Reality Competition / Game Shows
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America’s Got Talent جدول )شمارۀ 2( مشخصات برنامۀ

کشور سال تولیدقالبنام برنامه
تولیدکننده

شبکه 
تعداد مدت زمانپخش کننده

قسمت ها

 America’s
Got Talent

تلویزیون واقعیت نما/ 
رقابت واقعیت نما/ 

استعدادیابی

 2006
تاكنون

NBCایاالت متحده
60 الی 

120 دقیقه
بیش از 

330

»آمریكاز گات تلنت« یكی از شناخته شده ترین برنامه های این سبک است. این برنامه مانند 
»آمریكن آیدل1« به دنبال كشف استعدادها برای نمایش به مخاطب است، اما دامنۀ موضوعات 
در آن گسترده است و افراد در حوزۀ سرگرمی، ورزش و موسیقی در آن به رقابت می پردازند. 
مسابقه با حضور سه یا چهار داور به همراه یک مجری برگزار می شود. در مرحلۀ نخست، توسط 
ویدئوهای آنالین در سایت NBC و یوتیوب، فیلم ها توسط متقاضیان بارگذاری می شود. بعد از 
تأیید اولیه، این افراد به مرحلۀ آزمون مقدماتی دعوت می شوند و رو در روی داوران و مردم اجرا 
خواهند داشت تا در صورت گرفتن اكثریت آرا توسط داوران به مرحلۀ بعدی صعود كنند. در 
مرحلۀ مقدماتی، داوران در شهرهای مختلف حضور پیدا كرده و از بین شركت كنندگان، افراد را 
انتخاب می كنند. مسابقه از مرحلۀ یک چهارم نهایی، به صورت زنده با حضور شركت كنندگان در 
شهر لس آنجلس آمریكا اجرا می شود. این رقابت ادامه پیدا می كند تا در نهایت، برنده مشخص 

شود.
تلویزیون واقعیت نمای ساختاریافته2

سازنده  عوامل  توسط  چالش ها  و  موقعیت ها  شد،  بیان  پیشتر  كه  همان طور  سبک  این  در 

به گونه ای برنامه ریزی و از پیش طراحی  شده است و روند ماجرای افراد در این موقعیت ها نشان 
تیم  یا عدم حضور  از حضور  فارغ  اتفاق،  یعنی درحالی كه در سبک مستندگونه،  داده می شود. 
تولیدكننده در حال وقوع است، در این سبک، تیم تولیدكننده است كه وقوع یا عدم وقوع اتفاقات 
را تعیین می كنند. باید توجه داشت كه در این سبک از تلویزیون واقعیت نما، رقابتی وجود ندارد. 

1. American Idol
2. Scripted / Structured Reality Television
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این قالب برنامه سازی نیز براساس موضوعاتی كه به آنها می پردازد به زیرقالب های مختلفی تقسیم 
می شود كه براساس فرهنگ ایرانی- اسالمی قابلیت بومی سازی را دارد.

Dragons’ Den جدول )شمارۀ 3( مشخصات برنامۀ

کشور سال تولیدقالبنام برنامه
تولیدکننده

شبکه 
تعداد مدت زمانپخش کننده

قسمت ها

 Dragons’
Den

تلویزیون واقعیت نما/ 
سبک ساختاریافته/ 

سرمایه گذاری

 2005
تاكنون

انگلستان
 BBC

 Two
60120 دقیقه

این برنامه شامل دو گروه اصلی از شخصیت ها می شود؛ افراد دارای ایده و افراد دارای سرمایه 
كه روبروی هم قرار گرفتن این دو دسته از افراد باعث رسیدن بهترین ایده به سرمایه می شود. در 
این برنامه، افرادی كه دارای ایده ای جدید برای كسب  و كار هستند و بودجه ندارند، یا كسانی 
كه كسب  و كار دارند، اما به دنبال توسعۀ آن از طریق سرمایۀ جدید هستند، ایده های خود را در 
معرض داوری و نقد سرمایه گذاران قرار داده و اثبات می كنند كه سرمایه را چه مقدار افزایش 

خواهند داد تا بهترین ایده ها، آن سرمایه را جذب كنند.
 این سرمایه می تواند تمامًا متعلق به یک سرمایه گذار باشد یا بین سرمایه گذاران با درصد 

سهام مختلف تقسیم شود. صحنه شروع این برنامه با نشان دادن مناطقی از انگلستان كه در انقالب 
پنج  قسمت  هر  در  می شود.  آغاز  منچستر  نساجی  كارخانه های  مانند:  داشتند،  شهرت  صنعتی 
سرمایه گذار )اژدهایی كه در النه بر روی سرمایه نشسته و افراد باید سرمایۀ خود را از او كسب 
كنند( وجود دارد. افراد در طی برنامه در اتاقی در پشت سالن اصلی در انتظار هستند تا نوبت ورود 
آنها نزد سرمایه گذاران شود. افراد می توانند تجهیزات و وسایل الزم برای توضیح ایدۀ خالقانه 

خود را داخل سالن ببرند و با توضیحات خود سرمایه گذاران را جذب كنند.
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برنامۀ تلویزیونی تعاملی1

این ساختار از برنامه سازی بیشتر بر پایۀ تعامل و تماس مخاطبان با برنامه و اظهارنظر درمورد 
مسائل از قبل طرح ریزی شده است. توانایی و تسلط اجرا در مجری، مباحثی كه موردبحث قرار 
می گیرند و درجه آزادی تماس گیرندگان در اظهار نظرهای خود ازجمله عواملی است كه بر كیفیت 
این  برنامه ها مؤثر هستند. شاید در گذشته تنها راه ارتباط با این برنامه ها نامه و تلفن بود، اما امروزه با 
استفاده از رسانه های نوین، شیوه های تعامل تحول یافته است. نحوۀ به كارگیری رسانه های اجتماعی 

در برنامه های تعاملی، می تواند نقطۀ  قوتی خالقانه در زمینۀ ساخت این گونه از برنامه ها باشد.
جدول )شمارۀ 4( مشخصات برنامۀ نوبت شما

کشور سال تولیدقالبنام برنامه
تولیدکننده

شبکه 
تعداد مدت زمانپخش کننده

قسمت ها

برنامۀ تعاملینوبت شما
 2009
تاكنون

انگلستان
بی بی سی 

فارسی
روتین30 دقیقه

پیرامون  مختلف  افراد  دیدگاه های  نمایش  و  شنیدن  به  كه  است  برنامه ای  نام  شما،  نوبت 
مسائل متفاوت می پردازد. شركت كنندگان در این برنامه از راه های مختلف ازجمله تلفن )به عنوان 
رایج ترین راه(، پست الكترونیک، پیام كوتاه و همچنین وب كم2 در آن شركت می كنند و به ارائۀ 

دیدگاه های خود راجع به موضوع ثابتی كه از پیش اعالم  شده، می پردازند.
تعیین شده  موضوع  درمورد  وب  دنیای  جستجوی  مسئول  شخصی  معموالً  برنامه  هر  در 
از  نیز  به موضوعات متفرقه و كلی تر هم می پردازد. در برخی موارد  برنامه  است كه غالبًا آخر 
یک كارشناس به صورت غیرحضوری در برنامه استفاده می شود تا مسائل را دقیق تر تبیین كند. 
به  و  برنامه، شركت  در  كه  كسانی  تعداد  افزایش  پی  در  كرد  اعالم  بی بی سی  فارسی  تلویزیون 
ثانیه ای از آن تاریخ پخش  با تأخیر 10  افترا می زدند، برنامۀ نوبت شما  دیگران توهین كرده و 

خواهد شد تا امكان سانسور نظرات وجود داشته باشد.

1 Interactive Television Program
2. Webcam
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برنامۀ گفت وگومحور1

برنامه های گفت وگومحور از قدیمی ترین و اصلی ترین ساختارهای برنامه سازی تلویزیونی 
هستند. عدم امكان ضبط برنامه های تلویزیونی در سال های ابتدایی موجب می شد تمام برنامه های 
اولین  از  یكی  زنده،  آنتن  روی  بر  افراد  میان  گفتگو  رو  این  از  باشند.  زنده  پخش  تلویزیونی، 
ساختارهای برنامه  سازی كالسیک را شكل داد. از سوی دیگر، این گونه از برنامه به  دلیل منعطف 
و بازدهی باال بودن و همچنین هزینه و دشواری كمتِر تولید نسبت به سایر قالب های برنامه سازی، 
میان  در  برنامه سازی،  از  ساختار  این  است.  بوده  تلویزیون  كنندگان  تهیه  توجه  مورد  همواره 
شبكه های بزرگ تلویزیونی، گونه ای مهم به حساب می آید كه می تواند مخاطبان زیادی را با خود 
همراه سازد. در این ساختار برنامه سازی، دو عنصر اصلی وجود دارد؛ میزبان2 و مهمان3. درواقع، 
مجری،  و  مهمان  یعنی  ماجرا  دو طرف  نیز  برنامه ها  این  در  و  دارد  دو طرف  گفت وگویی  هر 
عناصر اصلی برنامه هستند. هرچند امروزه، برای جذاب تر شدن گفت وگوها، از عناصری همچون 
دكورهای  طراحی  مهمان ها،  تعدد  و  چندنفره  گفت وگوهای  استودیو4«،  صحنه  در  »تماشاگران 
عظیم و پرهزینه، »شخصیت های جانبی« و... استفاده می شود، اما پایۀ اصلی جذابیت این برنامه ها 

همان گفتگوست.

انواع برنامۀ گفتگومحور براساس تقسیم بندی روز )Day parting(. 3شکل شماره

1. Chat Show or Talk Show
2. Host
3. Guest
4. Audience
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برنامه های گفت وگومحور را می توان براساس شاخصه های مختلف دسته بندی كرد. آنچه در 
این پژوهش موردنظر بوده، زمان پخش برنامه براساس »بخش بندی زمان روز«1 است. در تصویر 
زیر، دسته بندی شبانه روز متعلق به سه كشور آمریكا، انگلستان و استرالیا مشاهده می شود. این 
دسته بندی شامل صبح زود2، میانۀ روز3، زمان پیک مّلی4، آخر شب5 و نیمه شب6 است. اینكه 
برنامه در چه زمانی از روز پخش شود، بر نوع گفت وگوها، مهمان ها و محتوای بحث ها مؤثر 

است. برای هر كدام از این زمان ها یک نمونه به صورت اجمالی بررسی  شده است.

جدول )شمارۀ 5( تقسیم بندی زمان روز برای پخش

استرالیابریتانیاآمریکاتقسیم بندی روز

6 الی 69 الی 69 الی 10صبح زود

میانۀ روز
صبح دیر

10 الی 17
9 الی 912 الی 12

12 الی 1218 الی 17:30عصرگاه

زمان پیک 
مّلی

18 الی 17:3019 الی 1720 الی 20بخش اول

7 الی 2023 الی 2023 الی 23بخش دوم

23 الی 231 الی 230:30 الی 2انتهای شب

1 الی 0:306 الی 26 الی 6بامدادی

1. Day Parting
2. Breakfast
3. Daytime
4. National Prime Time
5. Late Night
6. Overnight 
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برنامه گفت وگوی صبح زود1

این ساختار گفت وگو چندان به صورت مستقل مشاهده نمی شود و آنچه به عنوان گفت وگوی 
صبح زود شناخته می شود، درواقع بخشی از برنامه های تركیبی صبحگاهی است. در برنامه های 
تركیبی صبحگاهی كه در ادامه به آن خواهیم پرداخت، غالبًا بخش انتهایی، به گفت وگوی صمیمی 

با هنرمندان، ورزشكاران و ستاره ها2 اختصاص می یابد كه تعداد مهمان ها معموالً بیش از یک نفر 
است. این گفت وگوها بیشتر سرگرم كننده است و جنبۀ تفریحی دارد و سعی بر این است كه به 
مخاطب برای اول صبح و پشت سر گذاشتن یک روز، انرژی داده شود. یک نمونۀ شناخته شده 
انتهایی آن به یک گفتگوی  برنامۀ »Good Morning Britain« است كه بخش  این زمینه،  در 

صبحگاهی اختصاص دارد. این برنامه در مبحث برنامه های تركیبی بررسی  شده است.

برنامه گفت وگوی میانۀ روز3

میانۀ روز زمانی است كه بیشتر مخاطبان اصلی، زنان خانه دار و افرادی با زمان آزاد هستند. 
از این  رو، برنامه های گفت وگومحور در این بازۀ زمانی به موضوعاتی می پردازند كه بیشتر جذب 
این قشر را هدف خود قرار دهند. موضوعاتی چون، خانواده، عشق و محبت، مشكالت روزمرۀ 
زندگی، آشپزی، مسائل پزشكی و بهداشتی عمومی و... از شناخته شده ترین این موضوعات هستند. 
افراد مورد گفت وگو در این برنامه ها عمدتًا افراد عادی جامعه هستند. یک سبک از برنامه های 
برنامۀ  از  سبک  این  است.   »Tabloid talk show« سبک  روز،  میانۀ  مختص  گفت وگومحور 
گفت وگومحور بیشتر به مسائل هنجارشكن و حساسیت برانگیز در جامعه می پردازد. سوژه های 
یا دو رقیب  با یكدیگر مشكل  دارند، مانند دو همسایه  از گفتگو، كسانی هستند كه  این سبک 
عشقی یا زوج هایی كه به یكدیگر خیانت كرده اند و یا افراد دارای مشكالتی مانند اعتیاد، مصرف 

الكل و غیره. در این سبک، تعداد مهمان ها بیشتر از یک نفر است.

1. Breakfast Chat or Morning Talk Shows
2. Celebrity
3. Daytime Talk Shows
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The Jerry Springer Show جدول )شمارۀ 6( مشخصات برنامۀ

کشور سال تولیدقالبنام برنامه
تولیدکننده

شبکه 
تعداد مدت زمانپخش کننده

قسمت ها

 The Jerry

 Springer

Show

 Tabloid talk

show

 1991
تاكنون

45 دقیقهSyndicationایاالت متحده
بیش از 
3900

اسپرینگر1«  میزبانی سیاست مدار سابق »جری  به  برنامۀ گفت وگومحور  برنامه: یک  تشریح 
است. این برنامه با حضور تماشاگران در استودیو و با اجرای موسیقی زنده طراحی  شده است. 
در ابتدای برنامه، هشداری درمورد احتمال نامناسب بودن برنامه برای مخاطب با سن و سال كم 
داده می شود و بعد اجرای موسیقی زنده انجام می شود. سپس مجری از میان تماشاگران به سمت 
دوربین می آید، موضوع برنامه و مهمانانی كه تجربیاتی دربارۀ آن موضوع دارند را معرفی می كند، 
سپس مهمانان از ماجرای خود می گویند. با توجه به موضوع و مشكلی كه مهمان ها با هم در آن 
زمینه  دارند، ممكن است بین شان درگیری پیش آمده و به زدوخورد بینجامد كه در این صورت، 
مأموران امنیتی برنامه وارد شده و افراد را از هم جدا می كنند. این اتفاق ممكن است چندین بار 
در طی برنامه رخ دهد. بعد از آن، افراد مرتبط با مهمان ها مانند دوستان شان، خانواده و اطرافیانی 
كه در موضوع دخیل هستند، به برنامه اضافه می شوند. سپس مهمان ها به سؤال مخاطبان حاضر در 
استودیو پاسخ می دهند، در بخش های پایانی برنامه، مجری دربارۀ موضوع صحبت كرده و سعی 

می كند مشكل را حل كند. 

The Jeremy Kyle Show جدول )شمارۀ 7( مشخصات برنامۀ

کشور سال تولیدقالبنام برنامه
تولیدکننده

شبکه 
تعداد مدت زمانپخش کننده

قسمت ها

 The

 Jeremy

Kyle Show

Tabloid talk show
 2005
تاكنون

50 دقیقهITVانگلستان
بیش از 
2800

1. Jerry Springer



186  مطالعات میان رشته ای ارتباطات و رسانه/ دوره 3، شماره 1 )پیاپی 7(/ بهار 1399 

همچنین نسخه انگلیسی این برنامه نیز با عنوان»The Jeremy Kyle Show« از سال 2005 
تولید می شود.

تشریح برنامه: یک برنامۀ گفت وگومحور است كه در آن، مهمانان مشكالت خود را به برنامه 
می آورند و سعی می كنند مشكالت خود را  در برابر دوربین و با حضور تماشاگران حاضر در 
استودیو حل كنند. ممكن است به درگیری های لفظی و احساسی بین طرفین بینجامد و اغلب 
شامل موارد خانوادگی، روابط عاشقانه، مواد مخدر، الكل و غیره می شود. مهمان ها كه معموالً از 
طبقۀ متوسط و دچار مشكالت هستند، در این برنامه، غالبًا احساسات شدید خود مانند خشم، 
گریه و غیره را مقابل دوربین  بروز می دهند. در این برنامه، یک روان درمانگر و یک پزشک نیز 

برای بهبود وضعیت مهمان ها و كمک به آ نها برای بهتر شدن وضعیت شان حضور دارند.
از برخی تكنیک ها برای جذابیت و رسیدن به نتیجه نیز استفاده می شود. یكی از تكنیک هایی 
كه در برنامه استفاده می شود، »دستگاه دروغ سنج1« است كه برای مواردی مثل خیانت و سرقت 
برای  برنامه  این  در  كه  است  ابزارهایی  از  دیگر  یكی  نیز  دی ان ای2  آزمون  می رود.  كار  به  و... 
مشخص شدن رابطه های خانوادگی از آن استفاده می شود. در این برنامه، مجری خود را میانجی 
بین طرفین می داند تا راه حلی برای مشكالت آ نها پیدا كند و سعی می كند مشكل را با گفتگو حل 
كند. او به طور مرتب به اتاق آمادگی پشت صحنه می رود كه در آن، روان درمانگر و پزشک مشغول 
اتاق آمادگی نیز تصاویری  كمک به مهمان ها هستند تا برای آمدن روی صحنه آماده شوند، از 

ضبط و پخش می شود. 
برنامه گفت وگوی زمان پیک3

زمان پیک مّلی، زمانی است كه در آن، بیشترین مخاطب در مقابل تلویزیون قرار دارد. در 
این زمان، افراد شاغل نیز به خانه برگشته و گفت وگوهایی با جذابیت باال را می پسندند. افراد 
موردگفت وگو در برنامه های گفت وگومحور در این زمان از كنداكتور، بیشتر افراد شناخته شده، 

1. Polygraph Machine
2. DNA
3. National Prime Time Talk Shows
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موضوعات  كه  روز  میانۀ  زمان  برعكس  می شود.  شامل  را  سلبریتی ها  و  مشهور  سیاست مداران 
گفتگوها بیشتر حول محور موضوعاتی مانند خانواده و روابط عاطفی می گذرد، در اینجا برنامه ها 

بیشتر حول مسائل سخت تر سیاسی، فرهنگی و اجتماعی با چاشنی نقد و تحلیل می چرخند.

گفت وگوی زمان پیک1

زمان پیک مّلی، زمانی است كه در آن، بیشترین مخاطب در مقابل تلویزیون قرار دارد. در 
این زمان، افراد شاغل نیز به خانه برگشته و گفت وگوهایی با جذابیت باال را می پسندند. افراد 
موردگفت وگو در برنامه های گفت وگومحور در این زمان از كنداكتور، بیشتر، افراد شناخته شده، 
موضوعات  كه  روز  میانۀ  زمان  برعكس  می شود.  شامل  را  سلبریتی ها  و  مشهور  سیاست مداران 
گفتگوها بیشتر حول محور موضوعاتی مانند خانواده و روابط عاطفی می گذرد، در اینجا برنامه ها 

بیشتر حول مسائل سخت تر سیاسی، فرهنگی و اجتماعی با چاشنی نقد و تحلیل می چرخند.

Hardtalk جدول )شمارۀ 8( مشخصات برنامۀ

کشور سال تولیدقالبنام برنامه
تولیدکننده

شبکه 
تعداد مدت زمانپخش کننده

قسمت ها

Hardtalktalk show
 1997 :
تاكنون

روتین25 دقیقهBBCانگلستان

یک برنامه گفت وگومحور باسابقه است كه به گفتگوهای عمیق رودررو و دونفرۀ 25 دقیقه ای 
كشورهای  سابق  و  فعلی  جمهور  رؤسای  ازجمله  سرشناسی  و  مشهور  مهمان های  می پردازد. 
مختلف جهان، چهره های سیاسی و فرهنگی بین المللی و بسیاری از اعضای دولت انگلستان به 
 Hardtalk«این برنامه دعوت می شوند. در برخی سال ها عالوه بر برنامۀ اصلی یک نسخه با عنوان
Extra« تولید شده كه به گفتگو با مهمان های هنری و فرهنگی سرشناس می پردازد. یک نسخۀ 

دیگر نیز با عنوان »Extra Time« ارائه  شده كه به گفتگو با مهمان های ورزشی اختصاص دارد. 

1. National Prime Time Talk Shows
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از شاخصه های این برنامه می توان گفتگوهای صریح، بی پرده و براساس تحقیقات عمیق درمورد 
مخاطب را برشمرد كه باعث ایجاد گفت وگویی چالشی و سخت میان مجری و مهمان برنامه 

خواهد شد. 
گفت وگوی انتهای شب1

نمونۀ دیگر از برنامه های گفت وگومحور، برنامه هایی هستند كه در انتهای شب پخش می شوند. 
پایۀ طنز و گفتگوهای  بر  بیشتر  فعالیت روزانه مواجه اند،  از  با مخاطب خسته  برنامه ها كه  این 

جذاب به همراه پخش موسیقی زنده در استودیو هستند. همان قدر كه جذابیت برنامه های زمان 
پیک مانند هاردتاک در سختی و نگاه نقادانۀ آن است، جذابیت این گونه گفتگوها كه در انتهای 
شب پخش می شود، در داشتن چاشنی طنز و سرگرم كنندگی آ نهاست. در این برنامه ها عالوه بر 

موسیقی زنده، از بازی های خانوادگی و سرگرم كننده و استندآپ كمدی نیز بهره برده می شود.

The Tonight Show Starring Jimmy Fallon جدول )شمارۀ 9( مشخصات برنامۀ

سال قالبنام برنامه
تولید

کشور 
تولیدکننده

شبکه 
تعداد مدت زمانپخش کننده

قسمت ها

 The Tonight

 Show Starring

Jimmy Fallon

 Late Night

talk shows

 2014
تاكنون

60690 دقیقهNBCایاالت متحده

و  پایۀ سرگرمی  بر  بیشتر  كه  است  برنامۀ گفتگومحور شبانه  فالون« یک  با جیمی  »امشب 
گفتگوهای طنز بنا شده است. این برنامه از سال 1954 در شبكۀ ان بی سی2 به عنوان یک برنامۀ 
ثابت در حال پخش است كه در هر سری متناسب با نام مجری میزبان، نام برنامه نیز تغییر می كند 
و میزبان فعلی از سال 2014 برنامۀ خود را شروع كرده است. در این برنامه، یک گروه موسیقی 
وظیفۀ اجرای زندۀ موسیقی را بر عهده دارد. برنامه با مونولوگ طنز جیمی فالون3 شروع می شود، 

1. Late Night Talk Shows
2. NBC
3. Jimmy Fallon
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سپس از طریق گفتگو با مهمان ها ادامه پیدا می كند و موسیقی زنده نیز فضا را برای مخاطبان شادتر 
می كند. در این تاک شو، بازی های كمدی مانند لیپ سینک1، بازی های  معمایی، حدس كلمات، 
تا  انجام می شود  مهمان ها  به همراه  نیز  بازی های خانوادگی  و سایر  كامپیوتری ساده  بازی های 
بینندگان حاضر در استودیو  لحظات مفرحی را برای مخاطب رقم بزند. این برنامه همچنین از 

بهره می برد.

برنامه های ُجنگ یا نمایش واریته2

برنامه های نمایش واریته را می توان همان »ُجنگ تلویزیونی« دانست كه صرفًا جنبۀ سرگرمی 
دارد. هر چند نمونه های خارجی، كامل تر و با بخش های بیشتری هستند. تركیبی از نمایش، طنز، 
موسیقی، رقص، كمدی با بهره بردن از داستان های كوتاه مختلف، باعث ایجاد نمایشی گوناگون 
برای سرگرم كردن مخاطب می شود. این گونه برنامه ها غالبًا در شب و هنگام استراحت افراد و 

خانواده ها پخش می شوند.
Maya - Marty جدول )شمارۀ 10( مشخصات برنامۀ

سال قالبنام برنامه
تولید

کشور 
تولیدکننده

شبکه 
تعداد مدت زمانپخش کننده

قسمت ها

Maya & MartyVariety show2016ایاالت متحدهNBCروتین60 دقیقه

این  در  است.  به دنبال سرگرم كردن و خنداندن مخاطب  كه  است  تلویزیونی  یک »شو«ی 
)به صورت  كمدی   و خوانندگی،  موزیكال  برنامه های  مانند  مختلفی  بخش های  تركیبی،  »شو«ی 
استندآپ یا داستان های كوتاه ساخته شده( و گفتگوهای كوتاه با چهره های مشهور قابل مشاهده 
است. در كل، این برنامه از قسمت های مختلف نمایشی، موسیقایی و گفت وگومحور تشكیل  شده 

است. در این برنامه، از مخاطبان حاضر در استودیو نیز استفاده می شود.

1. Lip Cync
2. Variety Show
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این  در  است.  به دنبال سرگرم كردن و خنداندن مخاطب  كه  است  تلویزیونی  یک »شو«ی 
)به صورت  كمدی   و خوانندگی،  موزیكال  برنامه های  مانند  مختلفی  بخش های  تركیبی،  »شو«ی 
استندآپ یا داستان های كوتاه ساخته شده( و گفتگوهای كوتاه با چهره های مشهور قابل مشاهده 
است. در كل، این برنامه از قسمت های مختلف نمایشی، موسیقایی و گفت وگومحور تشكیل  شده 

است. در این برنامه، از مخاطبان حاضر در استودیو نیز استفاده می شود.

برنامه های تلویزیونی سخنرانی محور

ساختار  این  دارد.  شنونده  و  سخنران  میان  مونولوگ  حالت  سخنرانی محور  برنامه های 
قرار  استفاده  مورد  سیاسی  رهبران  سخنرانی های  یا  و  دینی  مضامین  برای  بیشتر  برنامه سازی 
می گیرد. یكی از پركاربردترین زمینۀ استفادۀ این قالب، سخنرانی مذهبی1 است. البته امروزه با 
بهره بردن از امكانات تصویری و گرافیكی می توان پخش سخنرانی را جذاب تر كرد. استفاده از 
تصاویر، نمودارها، مصداق ها و... می تواند دیدن برنامۀ سخنرانی محور و مونولوگ را جذاب كند.
سخنرانی محور  ساختار  با  برنامه  یک   »Fourth Sunday Of Lent« موردی  مطالعه  برای 
مذهبی است كه به پخش موعظه های مسیحیت می پردازد. مجری/ سخنران این برنامه، یک كشیش 
مسیحی است. در ابتدا، بخش هایی از انجیل روی صفحۀ تلویزیون نمایش داده می شود و سپس 
كشیش رو به دوربین نشسته و درحالی كه زمینۀ تصویر به فضای معنوی و كلیسا شباهت دارد، 

برای مخاطبان به صورت مونولوگ صحبت می كند. 

تولیدات کوتاه و میان برنامه های تلویزیونی

براین بدیهیست  بنا  »كنداكتور« در میان رسانه های دیداری مفهومی ویژه تلویزیون است، 
كه در طراحی و اجرای آن به گونه های متنوعی از برنامه و همچنین میان برنامه ها نیاز باشد. 
میان برنامه ها معموالً تولیدات كوتاهی هستند كه از ساختارها و مضامین گوناگون تشكیل شده 
یا  برای آموزش  نمایشی«  »داستان های كوتاه  ارائه  تا  »اطالع رسانی«  از  متنوعی  و كاركردهای 

1. God Slot
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سرگرمی و همچنین »تنظیم خالءهای كنداكتور« و »مشكالت ناشی از پخش زنده« را بر عهده 
دارند. در واقع این گونه از تولیدات، محلی برای »تنفِس كنداكتور« هستند.

این قطعات كوتاه ویدئویی كه در تلویزیون روانۀ آنتن می شوند، پراكندگی دارند و به سختی 
می توان آنها را در یک دسته تولیدی قرار داد، اما از نگاه میان برنامه بودن می توان آنها را از منظر 
ماموریت در یک دسته قرار داد. با همین رویكرد درپژوهش حاضر این قطعات كوتاه به عنوان یک 
قالب- ساختار )میان( برنامه سازی تلویزیونی در نظر گرفته  شده اند كه دارای چند زیرگونه است 

كه در ادامه تشریح می شود.

انواع تولیدات کوتاه و میان برنامه های تلویزیونی. 4شکل شماره
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تریلر تیزر1

برنامه   یا  فیلم، سریال  معرفی یک  برای  دارد  آنونس2  كاركردی مشابه  پرده( كه  تیزر)پیش 
تلویزیونی به كار می رود و جنبۀ اطالع رسانی دربارۀ آن محصول رسانه ای اصلی را دارد. امروزه 
تیزرسازی به عنوان یک قالب تبلیغاتی  چنان مهم است كه برای ساخت آن كارگردان و گروه تولید 

جداگانه و متخصص در نظر گرفته می شود.
فیلم کوتاه3

فیلم كوتاه نیز یكی از شناخته شده ترین های این دسته است كه معموالً با بودجه و تجهیزات 
كم تولید می شود. اگر چه این گونه تولید باید در دستۀ داستانی قرار گیرد، ولی به دلیل كاركرد 
و مرزهای مشترک با سایر میان برنامه ها و تولیدات كوتاه در تلویزیون، نام بردن از آن در این 

بخش نیز منطقی است.
گزارش4

گزارش، ساختاری دیگر از برنامه سازی در تولیدات كوتاه و میان برنامه است. هرچند این 
قالب بیشتر در بخش خبر به كار می رود اما گزارش، خود نیز به صورت مستقل می تواند به عنوان 
ایرانی آن می توان به »گزارش  یک قالب برنامه سازی تلویزیونی پذیرفته شود، از نمونه های 
این گزارش ها  كرد.  اشاره  آموزش سیما  در شبكه  »دوربین هفت«  و  از شبكه سه سیما  روز« 
ممكن است از وقایع، رویدادها، همایش ها و یا جاذبه های مختلف در سطح یک شهر یا كشور 
مجازی  فضای  در  بیشتری  مدت زمان  بتواند  گزارش   یک  اینكه  برای  امروزه  باشند.  جهان  و 
وایرال5 شود، سعی می شود تاریخ  مصرف بیشتری داشته باشد و به موضوعاتی پرداخته شود 

كه كمتر زمانمند باشند.

1. Teaser Trailer
2 .Announcement
3. Short Film
4. Report
5 .Viral
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نماهنگ1

نماهنگ یا »موزیک ویدئو« یكی دیگر از ساختار های تولید در قطعات كوتاه و با كابرد میان 
برنامه در تلویزیون است. تولید نماهنگ، دارای دوفاز صوتی و تصویری است، كه معموالً اینكه 
كدام فاز زودتر تولید شود و فاز دیگر براساس آن طراحی و تولید شود، بستگی به كاركرد موزیک 
ویدئو دارد. گاهی تصاویر در یک موزیک ویدئو اصالت دارند و برای آن موسیقی ساخته می 
شود، و گاهی نیز موسیقی ساخته شده و سپس فاز تصویری آن نگاشته و كارگردانی می شود. 
یک موزیک ویدئو می تواند به صورت مستقل و به صورت میان برنامه از تلویزیون پخش شود یا 
اینكه در قالب یک برنامۀ موسیقایی در كنار چندین موزیک ویدئوی دیگر به مخاطب عرضه شود.

گرافیک متحرک2)موشن گرافیک(

 امروزه موشن گرافیک به یكی از پركاربردترین ساختار قطعات كوتاه برنامه سازی برای انتقال 
اطالعات آماری تبدیل شده است. موشن گرافیک غالبًا به دنبال ارائۀ داده ها، به خصوص آمار و 
ارقام و نمودارهاست. این قالب از برنامه سازی بیشتر برای آگاهی بخشیدن به مخاطب در یک 
زمینۀ خاص در مدت زمانی كوتاه و فشرده سازی شده،  ساخته می شود. صحت و كیفیت داده ها، 
ساده سازی معنا، تعداد گرافیک های مورداستفاده، سرعت متعادل ارائه آنها و برخی عوامل دیگر 

در كیفیت یک موشن گرافیک مؤثر است كه قاعدتًا در هزینۀ ساخت نیز اثر می گذارد. 

پُرکننده3 )فیلرها(

زمان  به  آن  كه خلق  قالبی  می شود.  دقیقه  یک  زیر  و  غالبًا  كوتاه  قطعات  شامل  قالب  این 
اصلی  برنامۀ  فنی، پخش  به دلیل مشكالت  كه  زمانی  برمی گردد،  تلویزیونی  زندۀ  ابتدایی پخش  

قطع می گردید، و یا فواصلی كه به هردلیل بین دو برنامه ایجاد می شد، سعی می شد با این پخش 
قطعات كوتاه صفحۀ تلویزیون خالی نمانده و به اصطالح خأل به وجودآمده را پر می كردند. این 
قطعات كه »فیلر« یا پُركننده نامیده شدند، ممكن است تصاویر طبیعت، مناظر و... همراه با پخش 

1. Music Video
2. Motion Graphic
3. Filler
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موسیقی باشند. امروزه نیز از این قالب برای پر كردن زمان های بسیار كوتاه میان برنامه ها استفاده 
می شود، ولی هدفمندتر شده اند و سعی در ارائۀ مفهوم دارند. همانگونه كه در ابتدای این بخش 
مطرح شد اصلی ترین كاربرد تولیدات كوتاه و میان برنامه ها مدیریت كنداكتور و فضای تنفس 

دادن به آن است.

برنامۀ های تلویزیونی ترکیبی

برنامۀ های تركیبی همان طور كه از نامشان هویداست، ساختاری از برنامه  های تلویزیونی 
است كه چندین آیتم مختلف را شامل می شود. گفتگو، پلی بک، پخش تیزر و كلیپ، گزارش، 
استند آپ كمدی، نمایش، خبر و... در طرای این برنامه ها جانمایی می شود. باید توجه داشت كه 
با اضافه كردن چند آیتم مختصر به برنامه های گفت وگومحور نمی شود آن ها را در دستۀ برنامه های 

تركیبی قرار داد و آنها طراحی ویژه خود را اقتضاء می كنند.
بیشتر  آنچه  نمود.  براساس شاخصه های مختلف دسته بندی  توان  را می  تركیبی  برنامه های 
موردنظر است، زمان پخش برنامه براساس »بخش بندی زمان روز1« است كه پیش تر در دسته بندی 
یا  روز  میانۀ  زود2،  صبح  شامل  دسته بندی  این  شد.  اشاره  بدان  نیز  گفت وگومحور  برنامه های 
روزانه3، زمان پیک مّلی4، آخر شب5 و نیمه شب6 بود. غالبًا برنامه های تركیبی در بازۀ زمانی صبح 
زود و میانۀ روز )از شش صبح تا شش عصر( پخش می شود. اینكه برنامۀ تركیبی در چه زمانی از 

روز پخش شود، بر تركیب آیتم های مختلف برنامه نیز مؤثر است.
ساختار و محتوای برنامه های تركیبی با توجه به مضامین و بازۀ زمانی ای كه پخش می شوند، 
ممكن است متفاوت باشد. برنامه های ورزشی و بولتن های خبری از این نوع هستند. هر چند 
این گونه برنامه ها به دلیل گسترش فراوان و موضوعات مختلف شان، هویت مستقلی از برنامه های 

1. Dayparting
2. Breakfast
3. Daytime
4. National Prime Time
5. Late Night
6. Overnight 
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تركیبی پیدا كرده اند و در هر زمانی از روز ممكن است روانۀ آنتن تلویزیون شوند، اما درواقع 
می توان آنها را در این دسته قرار داد.

 برنامه های ترکیبی رایج. 5شکل شماره
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برنامۀ صبحگاهی1

یک برنامۀ صبحگاهی در ابتدای صبح، و معموالً بین ساعات شش تا نه صبح پخش  می شود. 
این برنامه ها بیشتر به دنبال ارائۀ اخبار صبحگاهی، اعالم وضعیت آب  و هوا، وضعیت ترافیک، 
از  است  ممكن  كه  است  و...  كشور  مختلف  نقاط  از  روز  آن  رخداد  حال  در  وقایع  گزارش 
شبكه های خبری یا شبكه های عمومی پخش شود و نوع شبكه نیز در غلظت آیتم های مختلف 
به  و  می گذرد  زمان  هرچه  صبحگاهی  برنامه های  نوع  این  در  است.  موثر  برنامه ها  این  خبری 
انتهای برنامه نزدیک می شویم، نوع آیتم ها تغییر كرده و بیشتر به سمت برنامۀ گفت وگومحور و 

سرگرم كننده پیش می رویم.

Good Morning Britain جدول )شمارۀ 11( مشخصات برنامۀ

سال قالبنام برنامه
تولید

کشور 
تولیدکننده

شبکه 
تعداد مدت زمانپخش کننده

قسمت ها

 Good Morning

Britain

برنامۀ  تركیبی/ 
برنامۀ صبحگاهی

 1983
تاكنون

ITVانگلستان
150 الی 
270 دقیقه

روتین

»صبح بخیر بریتانیا« یک برنامۀ تركیبِی صبحگاهی است كه در كشور انگلستان تولید و پخش 
می شود. این برنامه در طول روزهای غیرتعطیل هفته و از شش تا هشت و نیم صبح پخش می شود 
و برنامه ای ُمركب از اطالع رسانی وقایع روز پیش رو، سرگرمی، گزارش های زنده از سراسر كشور 
و جهان، ارائۀ مشاوره در زمینۀ مالی، بهداشتی و سبک زندگی به مردم و گفتگو با افراد مشهور 

است. 
پخش نسخۀ اصلی این برنامه به سال 1983 برمی گردد و این نسخه، به روزشدۀ آن است. 
این برنامه نیز مانند سایر برنامه های صبحگاهی، پایۀ اصلی اش بر پوشش خبر صبحگاهی است. 
اخبار  زنده،  گزارش های  سرگرم كننده،  خبرهای  كوتاه،  اخبار  شامل  بیشتر  برنامه   این   خبرهای 

1. Breakfast or Morning Show
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ورزشی، بررسی وضعیت آب وهوا می شود. در پایان این برنامه گفتگو با چهره های سرشناس و 
هنرمندان در نظر گرفته  شده است.

برنامه گفتگو محور میانۀ روز1

یک بازۀ زمانی سنتی در برنامه ریزی كنداكتور شبكه تلویزیونی است كه غالبًا از نه صبح تا 
شش عصر را شامل می شود. این زمان ممكن است در كشورهای مختلف بین نیم تا یک ساعت 
تفاوت زمان داشته باشد. باید توجه داشت اصطالح برنامۀ روزانه، بیشتر برای »ایام كاری هفته« 

استفاده می شود و برنامه ریزی در پایان هفته و ایام تعطیل متفاوت است. در این بازۀ زمانی از 
روز، مخاطب هدف بیشتر افرادی مانند زنان خانه دار، سالمندان، خردساالن، افراد از كار افتاده، 
بازنشسته ها و غیره هستند كه در خانه می مانند. از این  جهت، به لحاظ مخاطب شناسی تمركز 
اصلی بر روی این افراد و بیشترین موضوعات، پیرامون مسائلی چون تربیت فرزندان، بهداشت 
و سالمت عمومی، خانه داری، روابط عاطفی و... است. همچنین خردساالن پیش دبستانی نیز در 
این بازۀ زمانی مورد هدف هستند. در بسیاری از كشورهای دنیا، با افزایش اشتغال زنان و كاهش 

جمعیت خردسال، میزان مخاطب در این بازۀ زمانی رو  به  كاهش است. 
برنامه هایی كه در این بازۀ زمانی پخش می شوند، غالبًا جزء آن دسته از برنامه های تلویزیونی 
هستند كه با بودجۀ كم2 تولید می شوند. برنامه های گفت وگومحور سرگرم كننده پیرامون روابط 
مانند مجله های سرگرم كننده، نمایش های  برنامه های تركیبی  عاطفی )پیش تر توضیح داده شد(، 

سواپ اپرا3 )نوع خاصی از درام تلویزیونی كه به دلیل طوالنی، احساسی و اكثراً كم محتوا بودن به 
سریال های آبكی یا صابونی معروف هستند( است. این برنامه ها غالبًا در هر پنج روز كاری هفته 
پخش می شوند. برنامه های كودک و خردسال را نیز می توان زیرمجموعۀ برنامه های تركیبی دانست 
كه تركیبی از مسابقه، گفتگو، آیتم های عروسكی، پخش كلیپ و پویانمایی و... است. این برنامه ها 
غالبًا در بازۀ زمانی میانۀ روز یا روزمره پخش می شوند. هر چند با ظهور شبكه های اختصاصی 

1. Daytime
2. low Budget
3.Soap Opera
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برای پخش برنامه های مخصوص كودک و نوجوان، این بازۀ زمانی برای این قالب از برنامه های 
تلویزیونی ممكن است تغییر كرده باشد.

This Morning جدول )شمارۀ 12( مشخصات برنامۀ

سال قالبنام برنامه
تولید

کشور 
تولیدکننده

شبکه 
تعداد مدت زمانپخش کننده

قسمت ها

This Morning
برنامۀ تركیبی/ بازۀ 

زمانی میانۀ روز
 1988
تاكنون

120 دقیقهITVانگلستان
بیش از 
6100

زیبایی، خانه  و  مد  نمایشگاه ها،  آیتم های موضوعی،  اخبار،  از  تركیبی  برنامه»امروز صبح«، 
و باغداری، غذا، سالمت، زندگی واقعی، خانه داری و مسائلی از این  نوع است كه در طول ایام 
كاری هفته، در بازۀ زمانی 9 الی 11 صبح پخش می شود. درواقع، یک مرحله بعد از برنامه های 
صبحگاهی است كه در آن غلظت خبر و گزارش های خبری كاهش پیدا كرده و بیشتر به سمت 

مسائل خانه داری، خانواده و... رفته است.

مجلۀ تلویزیونی1

مجله های تلویزیونی یک قالب از برنامه های تركیبی روزمره و تركیبی از یونیت های برنامه 
این  امروزه  هستند.  و...  نمایش  اجرای  گفتگوها،  خبرها،  گزارش ها،  تلویزیونی همچون  سازی 
برنامه ها بیشتر به عنوان برنامۀ تركیبی شناخته می شوند و كمتر، از واژۀ مجلۀ تلویزیونی استفاده 

نمایشگاه ها،  مانند  كننده  سرگرم  موضوعات  از  وسیعی  طیف  نیز  خبرها  و  گزارش ها  می شود. 
سلبریتی ها، موسیقی، فیلم و سینما، چهره های شاخص و... تا مسائل سخت و اساسی مانند علم و 
فناوری، كشاورزی، سیاست، اقتصاد، ازجمله موضوعاتی است كه در این برنامه ها به آن پرداخته 

می شود.

1.Tv Magazine
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Click جدول )شمارۀ 13( مشخصات برنامۀ

سال قالبنام برنامه
تولید

کشور 
تولیدکننده

شبکه 
تعداد مدت زمانپخش کننده

قسمت ها

Click
برنامۀ تركیبی/ بازۀ 

زمانی میانۀ  روز
 2000
تاكنون

انگلستان
 BBC

مجموعۀ 
15 الی 30 

دقیقه
بیش از 

880

»كلیک« یک مجلۀ تلویزیونی با محوریت اخبار و موضوعات فناوری اطالعات و تكنولوژی های 
پیرامون آن است. بررسی اخبار، وقایع و پیشرفت های فناوری اطالعات، محتوای اصلی این برنامه 
را تشكیل می دهد. ترفندهای كامپیوتری، آموزش و رفع اشكال ، معرفی وب سایت ها و گفتگو با 
فن آوران، پژوهشگران و متخصصان این علوم از بخش های دیگر این برنامه است. این برنامه كه 
با نام قبلی »كلیک آنالین« شناخته می شود، در چندین نسخه با تفاوت هایی در كانال های مختلف 

موسسه بی بی سی پخش می شود.

جدول )شمارۀ 14( مشخصات برنامۀ من و تو پالس

سال قالبنام برنامه
تولید

کشور 
تولیدکننده

شبکه 
تعداد مدت زمانپخش کننده

قسمت ها

من و تو پالس
برنامۀ تركیبی/ بازۀ 

زمانی میانۀ  روز
روتین60 دقیقهمن و توانگلستان

من و تو پالس یک مجلۀ تلویزیونی یک ساعته است كه به صورت زنده از شبكۀ من وتو پخش 
می شود. خبرهای مربوط به افراد مشهور ایران و جهان، تازه های دنیای مد، آخرین دستاوردهای 
علمی، مسائل روانشناسی، ویدئوهای پربیننده، دنیای ورزش، گزارش ها و گفت وگو با میهمانان، 
بخش های مختلف این برنامه را تشكیل می دهند. این برنامه دارای دو مجری است كه برنامه را 
هدایت و بخش هایی كه قرار است پخش شود را معرفی می كنند. در ادامه نیز گزارش های مختلف 

در موضوعاتی كه اشاره شد، پخش می شود.
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تله شاپینگ1

می شود.  شناخته  نیز  آگهی2«  و  »فروش  به عنوان  كه  است  تلویزیونی  برنامه   ساختار  یک 
این ساختار برنامه سازی درواقع یک تبلیغ طوالنی مدت، بین 30 تا 60 دقیقه و تركیبی از كلمۀ 
اطالعات3 و تجاری4 است. برعكس تبلیغات معمولی كه بر جلب توجه كوتاه مخاطب و اثرگذاری 
بر ناخودآگاه او تمركز دارد، این برنامه ها اطالعات زیادی دربارۀ یک محصول به مخاطب ارائه 
می دهند و در طی برنامه، قابلیت پرداخت مبلغ و سفارش كاال برای بینندگان فراهم است. این 
دسته از برنامه ها ابتدا در ایاالت متحده و در نیمه شب بین ساعات دو بامداد تا شش صبح روی 
مدیران  و  سیاستگذاران  بیشتر  شد.  كشیده  نیز  روز  عادی  ساعات  به  كم كم  اما  می رفت،  آنتن 
از  تا  بگنجانند  را در یک شبكۀ جداگانه  برنامه های خود  از  این سبک  تلویزیون سعی می كنند 

كیفیت شبكه های اصلی خود نكاهند.

اجرای کمدی ایستاده5 )استند آپ کمدی(

كمدی به  عنوان یک ژانر شناخته می شود كه برنامه های تلویزیونی با ساختار مختلفی در این 
ژانر ساخته می شوند. برنامه های گفت وگومحور و تركیبی كمدی، مستند مسابقه های كمدی، 
نوع  این  از  و...  كمدی  اجراهای  كمدی،  سینمایی  فیلم  كمدی،  سریال  كمدی،  های  شو  تلنت 
هستند. یک نمونه از كمدی غیرداستانی در برنامه سازی تلویزیون، »استند آپ كمدی« است كه در 
آن، اجراكننده بدون وجود »دیوار چهارم« و به صورت مستقیم با تماشاگران صحبت می كند. این 
ساختار تلویزیونی می تواند به صورت مستقل ارائه شود و یا در قالب یک یونیت در یک برنامه 
تركیبی و یا به  عنوان بخشی از یک برنامۀ دیگر مانند برنامه های گفتگومحور آخر شب قرار بگیرد. 

1. Teleshopping
2. Infomercial
3. Information
4. Commercial
5. Stand Up Comedy
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این نوع كمدی معموالً توسط یک نفر اجرا می شود. در این نمایش، كمدین به اجرای سریعی از 
داستان گویی، لطیفه و شوخی های كوتاه و بداهه سازی ها در جمع تماشاگران می پردازد.

گونه های رایج مستند1 در تلویزیون

عمدتًا  كه  است  فیلم سازی  ساختار های  پركاربردترین  و  شناخته شده ترین  از  یكی  مستند 
»واقعیت« ماده خام آن را تشكیل می دهد، بالعكس تولیدات داستانی و نمایشی كه عمدتًا »تخیل« 
ماده خام آن را تشكیل می دهد. مستند به دنبال ارائه اطالعات درباره واقعیت و یا ثبت وقایع و 
مستند  برنامه های  را  تلویزیون  عمومی  های  شبكه  كنداكتور  از  زیادی  بخش  آنهاست.  روایت 
نیاز  به خود اختصاص می دهند، همچنین در سالیان اخیر شبكه های مستقل و اختصاصی برای 

سنجی، تولید و پخش مستند تاسیس شده اند كه »شبكه مستند سیما« نمونه ایرانی آن است.
پاتریشیا افدرهاید2 مستند را این گونه تعریف می كند: »مستند، فیلمی دربارۀ زندگی واقعی 
است و نه خود زندگی واقعی، درواقع، تصویری از زندگی واقعی است كه از آن به عنوان مواد 
توصیف  این گونه  را  مستند  نیز  جهرمی  ضابطی   .)8  :1389 )افدرهاید،  می برد«  بهره  خود  خام 
می نماید: هنر مستند فیلمی است كه موضوع و شخصیت های آن، واقعی و شكل آن ابداعی برآمده 

از تخیل مبتنی بر واقعیت باشد )ضابطی جهرمی، 1394: 310(.
انواع قالب های زیرمجموعۀ آن مباحث مختلفی مطرح شده است.   درمورد فیلم مستند و 
فیلم مستند« است. ضابطی  تكامل  زمانی  »دورۀ  براساس  از شناخته شده ترین دسته بندی ها  یكی 
الف(  از طریق  فیلم را می توانیم  »این گونه  فیلم مستند می نویسد:  جهرمی در زمینۀ دسته بندی 
و  شیوه ها  د(  ساختارش؛  و  شكل  ج(  رویكردهایش؛  و  دیدگاه ها  اهداف،  ب(  موضوع هایش؛ 
تكنیک های تولیدش؛ و ه ( نوع تجربه ای كه مخاطب انقال می دهد، طبقه بندی كرد. بر این اساس، 
مثاًل طبقه بندی موضوعی انواعی چون: مستند ورزشی، مستند پژوهشی، مستند آموزشی، مستند 
جنگی، مستند قوم شناسی، مستند تبلیغی، مستند صنعتی و... را داریم« )ضابطی جهرمی، 1385(. 

1. Documentary
2. Patricia Aufderheide
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وی همچنین اشاره می كند كه: »تقسیم بندی ساختاری، كم اشكال ترین نوع تقسیم بندی است 
كه می توان پیشنهاد كرد و انواع آن عبارت اند از: مستند خبری- گزارشی، مستند آرشیوی، مستند 
و  صدا  سازمان  سیمای  معاونت  اسناد   .)1377 جهرمی،  )ضابطی  بازسازی  مستند  و  توصیفی 
انیمیشن،  مستند  داستانی،  مستند  دستۀ:  یازده  به  را  مستند  فیلم  نیز  اسالمی  جمهوری  سیمای 
دسته بندی  تلفیقی  و  آموزشی  روایی،  تجربی،  شاعرانه،  بازسازی،  آرشیوی،  گزارشی،  محض، 

می كند )معاونت سیما(.
با در نظر داشتن پویایی و خالقیتی كه در ذات هنر است، نمی توان دسته بندی ثابتی از فرم 
مستند ارائه كرد. برخی براساس »سیر تطور تاریخی مستند« آن را طبقه بندی كرده اند و برخی نیز 
براساس »ساختار و یا محتوای مستند«، برخی نیز نحوۀ تولید را مدنظر قرار داده اند. با تالقی برخی 

از ژانرهای مستند با محتوای داستانی، این امر پیچیده تر نیز شده است. 
در یک دسته بندی كلی شاید بتوان فیلم های مستندی را كه از تلویزیون پخش می شوند به دو 
دستۀ كلی داستانی و غیرداستانی تقسیم كرد. كه در این مقاله به دلیل ضیق فضا و نوین تر بودن 

مستند های داستانی و دورگه، به بررسی و تحلیل این گونه پرداخته می شود.
 داستانی بودن مستند به معنای استفاده از عناصر دراماتیک و دراماتیزه كردن ماجراست؛ به 
نوعی كه به فیلم داستانی نزدیک می شود، كه درواقع تركیب دو ساختار فیلم مستند و فیلم داستانی 
است كه به آنها »مستندهای هیبریدی1« یا دو رگه اطالق می شود. در دستۀ مستند داستانی می توان 

به سه زیرگونه اصلی اشاره كرد كه وجه مشترک تمام آنها تلفیق مستند و داستان است. 
مستند-درام2)داکیو دراما(: كه نام آن تركیبی از واژگان documentary و drama است 
اجرای نمایشی مستندات بوده و درواقع، نقطۀ تلفیق این دو گونه است به طوری كه مخاطب 
شاهد استفاده از تصاویر و صحنه های طراحی و یا بازسازی شده به صورت فیلم داستانی در مستند 
هست. در این گونه مستند هیبریدی كه صحنه های دراماتیک و روایی در آن از پیش طراحی و 
یا بازسازی شده اند، گاهی راوی نریشن می گوید و مصاحبه هایی نیز در آن صورت می گیرد تا 

1. Hybrid
2. Docudrama
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داستانی غیرتخیلی روایت شود. درواقع، در این ساختار، محتوای مستند با استفاده از چهارچوب 
و ابزار ساخت فیلم داستانی مانند نابازیگری، طراحی و یا بازتولید صحنه ها و... تولید می شود و 

همانطور كه اشاره شد نوعی از اجرای نمایشی مستندات است.

Barbarians Rising جدول )شمارۀ 15( مشخصات برنامۀ

سال قالبنام برنامه
تولید

کشور 
تولیدکننده

شبکه 
تعداد مدت زمانپخش کننده

قسمت ها

 Barbarians

Rising

مستند داستانی/ 
Docudrama

2016
ایاالت 
متحده

 History

Channel
434 دقیقه

با  كه  اروپا  در  اقوامی  و  روم  امپراتوری  پیرامون  است  داستانی  مستند  بربرها« یک  »ظهور 
این امپراتوری در كشمكش بوده اند. در داستان این برنامه مشاهده می كنیم كه امپراتوری روم كه 
درحال گسترش مرزهای خود است، به مردم بومی یک منطقه برخورد می كند، مردم آن منطقه 
در برابر رومی ها می ایستند و برای همین، بربر یا وحشی خوانده می شوند. این مستند داستانی با 
استفاده از تصاویر بازسازی شدۀ آن دوران، به همراه مصاحبه با دانشمندان، مورخان و كارشناسان 

نظامی در كنار ارائه نریشن توسط راوی تولید شده است.
 Fiction و Documentary مستند داستانی1 )داکیو فیکشن(: كه نام آن تركیبی از واژگان
 ،Docudrama است. در اینجا غلبه بیشتر بر جنبۀ روایت گری داستانی تخیلی است. در سبک
تصاویر، طراحی یا بازسازی می شدند و به واقعیت تعهد بیشتری نشان می دادند، اما در اینجا 
بیشتر بر پایۀ تصاویر مستند و بازسازی نشده هستند، اما داستان تخیلی و غیرواقعی است. یعنی 
ساخت یک فیلم داستانی با استفاده از تصاویر مستندگونه مد نظر است. نحوه فیلم برداری، نریشن، 
دیالوگ ها و... شبیه یک فیلم مستند است اما خط سیر دراماتیک و بازیگری یک فیلم داستانی، و 
حتی كاربست میزانسن در آن دنبال می شود. درواقع با استفاده از ابزار و چهارچوب ساخت فیلم 

مستند، فیلم داستانی ساخته می شود.

1. Docufiction
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 Ethnofiction می توان به »اثنوفیكشن ها« اشاره نمود؛ Docufiction از جمله زیرگونه های
درواقع یک "Ethnographic Docufiction" است. در این گونه مستنِد داستانی تأكید بیشتر بر 
مسائل قوم نگارانه است، در واقع نوعی مستند داستانی تخیلی پیرامون موضوعات و مضامین مردم 

نگارانه می باشد. 
  Documentaryماکیومنتری1: از دیگر گونه های مستند داستانی است كه مفهومی تركیبی از
و Mock2  است. این گونه درواقع نوعی از Docufiction در ژانر كمدی بوده و از خانواده »شبه 
مستندها3« می باشد. در این سبک، محتوایی با تالقی سه ژانر مستند، داستانی و كمدی به مخاطب 

ارائه می شود.
Alien Planet جدول )شمارۀ 16( مشخصات برنامۀ

سال قالبنام برنامه
تولید

کشور 
تولیدکننده

شبکه 
تعداد مدت زمانپخش کننده

قسمت ها

Alien Planet
مستند داستانی/ 

docufiction
2005

ایاالت 
متحده

 Discovery

Channel
901 دقیقه

»سیاره بیگانه« مستندی داستانی در ژانر »علمی- تخیلی« است كه درباره حضور یک ربات 
جستجوگر حیات بر روی یک سیاره بیگانه ساخته شده است. این مستند بر پایۀ یک رمان علمی 
تخیلی ساخته شده و با استفاده از تصاویر كامپیوتری و مصاحبه با شخصیت های برجستۀ علمی 
مانند استفان هاوكینگ4 و جرج لوكاس5 به همراه روایت گویی، داستان ورود ربات های جستجوگر 
حیات به یک سیارۀ ناشناخته را روایت می كند. در این میان، به ساكنانی ذی شعور بر می خورند و 

1. Mockumentary
2- به معنای تقلبی، جعلی یا بدلی است هم چنین به معنای ُسخره گرفتن

3. Pseudo-Documentary
4. Stephen William Hawking
5. George Walton Lucas
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به دنبال ارتباط با آنها می روند. از یک سو، ساختار فیلم، مستند است اما از سوی دیگر، داشتن یک 
روایت تخیلی و دور از استناد، باعث ایجاد یک قالب مستند داستانی شده است.

Toomelah جدول )شمارۀ 17( مشخصات برنامۀ

سال قالبنام برنامه
تولید

کشور 
تولیدکننده

شبکه 
تعداد مدت زمانپخش کننده

قسمت ها

Toomelah
مستند داستانی/ 
 docufiction/
Ethnofiction

2011Australia-1061 دقیقه

فیلم مستند »تومال«، درام مستندگونه ای است كه زندگی یک كودک ده ساله را روایت می كند. 
روایت فیلم از یک جامعۀ بومی دورافتاده در استرالیاست كه »دنیل« ده ساله می خواهد مانند 
قهرمان خود در زندگی، یک تبهكار قدرتمند شود. برای این كار او پس از درگیری با سالح سرد، 
مدرسه را ترک كرده و وارد باند مواد مخدر می شود. سبک تولید این فیلم كه براساس داستانی 
تخیلی ساخته شده، مستند است و به نوعی یک docufiction است و از آن جهت كه به مسائل 
قوم نگارانه مرتبط می شود یک Ethnofiction »آن  تلقی می شود. ژانر مستند، یعنی مستندهای 
غیرداستانی نیز به انواع مختلفی طبقه بندی می شود كه در ابتدای بحث برنامه های مستند، درمورد 

انواع دسته بندی های آن بحث شد.

جمع بندی و نتیجه گیری

با گسترش روزافزون هنر- صنعت- رسانه تلویزیون و تكثر شبكه های تلویزیونی، رقابت در 

این عرصه پیچیده تر از گذشته شده است. مالكان شركت های بزرگ رسانه ای و مدیران رسانه 
مخاطبان  و جذب  رقابت  این  در  موفقیت  برای  را  مختلفی  طرح های  تلویزیونی،  شبكه های  و 
به سمت رسانه خود اجرا كرده اند. یكی از مهم ترین راهبردها و  در این زمینه، بهره گیری از 
ساختارهای شاخص و نوین تولید برنامه های تلویزیونی است تا تلویزیون را از ركود جذابیت 
خارج نموده و فهرست متنوع تری را در اختیار مخاطب قرار دهند. در این مسیر، ساختارهای 
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برنامه سازی بسیاری ظهور كرده و برخی پس از مدتی به دلیل عدم توانایی جذب مخاطب یا 
جانمایی اُرگانیک خود در كنداكتور تلویزیون از رده خارج  شده و یا كمرنگ گشته اند، اما برخی 

از ساختارها مورد اقبال مخاطبان و تهیه كنندگان قرار گرفتند و پایدار شده اند.
قالب ها و  اخیر، در  براساس فلسفۀ وجودی خود در طی سال های  نیز  ایران  تلویزیون در 
ساختارهای مختلفی اقدام به برنامه سازی نموده است. نكته ای كه در این زمینه باید به آن توجه 
كرد دوری از ایجاد سكون و ركود در ساختارها و كیفیت تولید است. در دوران كنونی با ورود 
برخی بازیگران حرفه ای در زمینه برودكست ازجمله؛ شبكه های ماهواره ای فارسی زبان- كه برخی 
به روزترین و  از  تولید حرفه ای و تجربۀ رسانه های جهانی-  از عوامل  استفاده  به دلیل  از آن ها 
شاخص ترین ساختارهای برنامه سازی استفاده می كنند، ضرورت و اهمیت تبیین این مسئله برای 
سازمان صدا و سیما مشخص می شود، همچنین ظهور و گسترش رقیب قدرتمند جدیدی به نام 
برودبند1)پهن بایند( و رسانه های دیداری مبتنی بر اینترنت و اقبال مخاطبان به تماشای ویدئوهای 

آنالین، ضرورت ارتقاء كیفی و زیبایی شناسانه برنامه های تلویزوینی را بیش از پیش می سازد.
و  نظم دهی  راستای  در  كه  گرفته  صورت  پژوهش هایی  نیز  این  از  پیش  زمینه،  این  در 
دسته بندی برنامه های تلویزیونی بوده اند، اما به دلیل پویایی فضای رسانه ها و به روز سازی گونه 
با گذر زمان  های تولید تلویزیونی به خصوص سرعت تحوالتی كه در این زمینه برقرار است، 
نیاز به بررسی های مجدد و بحث پیرامون ساختارهای نوین برنامه سازی است تا مطالعات و علِم 
تلویزیون در این زمینه به روز شود. نتایج نهایی موارد مورد مطالعه در پژوهش حاضر، در طرح 

زیر ارائه شده است.

1. Broadband
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گونه های مورد مطالعه در برنامه سازی تلویزیونی. 6شکل شماره
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های  برنامه   شناسی  گونه  برای  نهایی  دسته بندی  نحوه  به  رهیافتی  فوق،  طرح وارۀ  در 
غیرداستانی تلویزیون ارائه شده است. باید توجه داشت كه نمی توان یک دسته بندی جامع و مانع 
برنامه سازی و وجود  پیچیدگی روزافزون فرآیند  به دلیل  ارائه نمود.  برنامه سازی  از ساختارهای 
عناصر خالقیت و نوآوری در تولید برنامه های تلویزیونی، امروزه بسیاری از برنامه های تلویزیونی 

نقاط مشترک فراوانی دارند و برخی ساختارها محل تالقی قرار گرفته است.
برنامه های »تلویزیوِن واقعیت نما« را همچنین می توان  به عنوان نمونه، برخی از سبک های 
گونه ای از مستند در نظر گرفت. از سوی دیگر، مستند دورگه داستانی را می توان یک درام نمایشی 
مستندگونه نیز تعریف نمود. همچنین عالوه بر ساختار تولیدی، برنامه های تلویزیونی را می توان 
اینكه  درواقع  كرد.  دسته بندی  نیز  هدف  مخاطب  و  پخش  ساعت  درونمایه،  موضوع،  براساس 
زاویه دید پژوهشگر و شاخص های تقسیم چه باشد، بر دسته بندی و گونه شناسی تاثیر می گذارد. 
تركیبی  ساختاری  دارای  دو  هر  كودک  استودیویِی  برنامۀ  و  خبری  برنامه های  نمونه،  به عنوان 
هستند، اما دو درونمایه و زیست جهاِن كاماًل متفاوت از یكدیگر دارند. در واقع در دوران كنونی 
شاهد نوعی از »همگرایی ساختارهای تولید« هستیم. از این رو، گونه شناسی برنامه های تلویزیونی، 
پیچیدگی و دشواری ویژه ای دارد و ادعای ارائۀ یک دسته بندی جامع و مانع برای ساختارهای 
برنامه سازی تلویزیونی به سختی امكان پذیر است، پژوهش حاضر كوشش نموده با قرار دادن 
عنصِر »ساختار و قالب« در برنامه های تلویزیونی به عنوان مالک تقسیم، برنامه های تلویزیونی را 

گونه شناسی و دسته بندی نماید.
اصلی  دو كالن گونه  تلویزیونی شامل  برنامه های  كه ساختار  می توان گفت  زمینه،  این  در 
نیز خود شامل دو  برنامه های نمایشی  داستانی )نمایشی( و غیر داستانی )غیرنمایشی( می شود. 
دستۀ اصلی الیو اكشن1 و انیمیشن می شود كه زیرمجموعه های گسترده ای دارند كه محل بحث 
پژوهش حاضر نبوده است. اما دستۀ برنامه های تلویزیونی غیرنمایشی را می توان شامل پنج دستۀ 
اصلی برنامه های تركیبی و گفتگومحور، تلویزیون واقعیت نما، میان برنامه و تولیدات كوتاه، مستند 

و گزارش های زنده دانست. هر كدام از این گونه ها نیز با توجه به جزئیات پرداخت، تغییرات 

1 live Action
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اندک در ساختارهای برنامه، نوع مضمون و مخاطب هدف برنامه، دارای زیرساختارهای مختلفی 
هستند. كه البته ممكن است با تركیب هریک از ساختارها و زیرگونه ها، ساختار و گونه جدید 

متناسب با نوآوری برنامه ساز تلویزیونی خلق شود.
درک درست این ساختارها موجب می شود تا مدیران رسانه، طراحان و تهیه كنندگان یک 
شبكۀ تلویزیونی در هنگام چینش جدول پخش، بدانند كه هركدام از ساختارها به چه میزان در 
ارتباطی«  شبكه مورد استفاده قرار گرفته و تكرار یک ساختار ممكن است موجب »فرسودگِی 
مخاطب شود. درواقع، ممكن است سوژه و روایت بسیاری از برنامه ها متفاوت باشد، اما دارای 
ساختاری واحد مانند ساختارِ گونه برنامه های تركیبی باشند. از این رو، قرار دادن برنامه های شبكه 
تلویزیونی  برنامه های  تولید و پخش  نظام  بهتر  به مدیریت  پنج گانه می تواند  این دسته بندی  در 

كمک كند.

پیشنهادات پژوهش

در  اكنون  هم  طرح واره،  این  در  موجود  گونه های  و  ساختارها  اكثر  كه  داشت  توجه  باید 
تلویزیوِن ایران )ذیل سازمان صدا وسیمای ج.ا. ایران( نیز مورد استفاده قرار می گیرد. اما درمورد 
هر كدام، نكات مهم و حرفه ای برای ارتقاء مطرح هست كه باید بدان  توجه صورت گیرد. به عنوان 
مثال، بررسی ها پیرامون برنامه های گفتگومحور )تاک شو( كه یكی از پر كاربرد ترین ساختارهای 
و  گفتگوست؛  این گونه،  محوری  عنصر  كه  است  آن  بیانگر  هست،  ایران  تلویزیون  در  تولید 
اكثر  نام  كه  است  رو  این   از  شاید  است.  برنامه  مجری  ثابت،  به صورت  گفتگو  این  یک سوی 
برنامه های گفت وگومحور در جهان، با نام مجری پیوند خورده است. از طوالنی ترین و موثرترین 
برنامۀ گفت وگومحور میانه روز آمریكایی با اجرای اُپرا وینفری1 در بیش از 25 سال پخش مداوم 
با عنوان »اُپرا شو2«گرفته تا گفتگوهای چالشی لری كینگ در برنامه Larry King Live كه پس 
با برنامۀ Piers Morgan Live گرفت. لذا می توان  از بازنشستگی جای او را پیرس مورگان 

1. Oprah Gail Winfrey
2. The Oprah Winfrey Show
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نتیجه گرفت برای تقویت برنامه های گفتگو محور می بایست به مجری ضریب بیشتری داده و 
به تقویت جسارت و روحیه پرسشگری او افزود. و این یک سرمایه گذاری است چرا كه برنامۀ 

گفت وگومحور، گونه ای ازتولید است كه هیچ گاه كهنه نمی شود.
برنامه هایی همچون سرزمین دانایی، فرمانده، خانۀ ما، ضدگلوله، عصر جدید و... را می توان 
نمونه هایی از تلویزیون واقعیت نما دانست كه در سازمان صدا و سیما ساخته و پخش شده، اما 
اكثر آن ها در »سبک رقابتی« بوده است. مناسب است سازمان صدا و سیما به سبک های دیگر 
خود  مستندهای  و  برنامه ها  از  بسیاری  باید  سازمان  كند.  ورود  نیز  برنامه سازی  قالب  نوع  این 
پیرامون سوژه های فراوانی كه در این زمینه در پیشینه این كشور وجود دارد را در قالب تلویزیون 

واقعیت نما به مخاطبان خود ارائه دهد.
در برنامه های تلویزیون واقعیت نما، سبک های فرعی، بیشتر بر مبنای طراحی مساله و مضمون 
ایجاد شده اند و در اصول كلی با یكدیگر مشترک هستند. قطعًا این موضوعات با توجه به فرهنگ 
بومی هر كشور متفاوت است و با استفاده از اندیشه های خالق در این زمینه، می توان سوژه ها و 
موضوعات جذاب ایرانی- اسالمی را برای ساخت برنامه در این قالب مهم برنامه سازی طراحی 
كرد؛ از خرده فرهنگ های بومی گرفته تا مشاغل و فعالیت های مختلف كه همگی ظرفیت تولید 

شدن در سبک تلویزیون واقعیت نما را دارند.
امروزه با ورود فناوری های نوینی مانند گوشی های هوشمند، دستگاه های واقعیت افزوده و 
واقعیت مجازی، رقابت برای جذب مخاطب دشوارتر از پیش شده است. ازاین رو تلویزیون باید 
بیشترین كوشش خود را برای بقاء انجام دهد و یكی از راهكارهای بقای تلویزیون، تولید برنامه 
در قالب های مختلف، جذاب و نوین است، تا بتواند سلیقه های گوناگون را با خود همراه كند و 

به غایت نهایی یک رسانه، یعنی جذب مخاطب و سپس اثرگذاری بر او برسد.
در شبكه های مطرح جهانی  كه  نوینی  و  قالب های شناخته شده  از  بردن  بهره  راستا،  این  در 
مورداستفاده قرار گرفته اند و موفق به جلب توجه مخاطبان شده، اقدامی منطقی به شمار می رود كه 

باید در دستور كار طراحان تلویزیون در ایران قرار گیرد و یقیناً استفاده از این قالب ها نیاز به شناخت 
آنها و احصای ویژگی های آ نها دارد و پژوهش حاضر می تواند در این مسئله راهگشا باشد.
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نوع  با چه  آنتن  از  قرار گیرد، مشخص می شود چه حجمی  مبنا  این مقوله بندی  زمانی كه 
برنامه ای تامین شده است. درواقع، ممكن است تلویزیون دارای برنامه های مختلف و گوناگونی 
این  در  كه  هنگامی  اما  هستند،  متفاوت  بسیار  یكدیگر  با  محتوا  و  موضوع  حیث  از  كه  باشد 
گونه شناسی قرار می گیرند، متوجه خواهیم شد درصد زیادی از حجم روزانۀ آنتن در خدمت یک 
نوع خاص از ساختار برنامه سازی مانند تركیبی و گفتگومحور بوده است. این مسئله نشان خواهد 
داد كه مخاطب از نظر حّظ بصری به تكرار افتاده است. درواقع، تكثر در موضوع و محتوای برنامه، 
به تنهایی نمی تواند رضایت مخاطب را جلب كند، بلكه تكثر در نوع فرم و ساختار برنامه نیز در 
این امر بسیار مهم بوده و این حّظ بصری متنوع مخاطب است كه در كنار موضوعات موردعالقۀ 

او می تواند تلویزیون را برای او به رسانه ای جذاب تر تبدیل سازد.
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