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  مقدمه

قـرار گرفتـه مختلـف  ای رسـانهی هـا پياماجتماعى انسان تحت تـاثير زندگى محيط امروزه، 

برخـوردار ای  ويـژهاز جايگـاه های آن  و برنامـهتلويزيون  ی رسانه ، نقشدر اين ميان. است

گـرفتن، ابـزاری بودن و در دسـترس عمـوم قرار با توجه به ويژگى همگانىتلويزيون، . است

مختلفى است كه يكـى از های  تلويزيون دارای ژانر. جهان شده است به تصويركشيدنبرای 

  .محور است وگو گفتی ها برنامهاين ژانرها، ژانر 

خانه، مجـری و  ل ايجاد صميميت بين مخاطبين درونبه دلي ،محور وگو گفتی ها برنامه

به گسترش  روز در اين رسانه رو شود كه روزبه مىيكى از ژانرهايى شناخته  عنوان بهميهمان 

ی كـالن و ها سياسـتبسته به نوع مديريت و اتخاذ  ،ها برنامهاهداف توليدی اين قبيل . است

برای مثال در كشـوری همچـون ايـران . گذاری بر مخاطب متفاوت استتاثيرلحاظ  به ،خرد

در روند توليـد  ،كه نظام سياسى حاكم بر آن بر مبنای جمهوری اسالمى بنا نهاده شده است

ُ برنامه    .شود مىتوجه  )مردم(بودن و مخاطبين  عد اسالمىاحتماال به دو ب

، توليـد ای رسـانههـدف توليـدات  :گفـت توان مىسيما با توجه به مالكيت دولتى صداو

های  گذاری سياسـتو سـازی  برنامهبنـابراين، . دينـى اسـت ،محتوايى راديويى و تلويزيـونى

دادن  های دينـى اسـت و تنهـا نمـايش يشـهاندسيما معطوف به ترويج حاكم بر سازمان صداو

شـده تعارضـى بـا مفـاهيم دينـى های توليد دينى اهميت ندارد بلكه بايد در برنامههای  برنامه

مفاهيم دينى با توجه به ضرورت ايجـاد تلويزيـون شدن  اهميت گنجانده .وجود نداشته باشد

مـاه عسـل بـا توجـه بـه  رِ محـو وگو گفت برنامۀ. است ی مناسبتى دوچندانها برنامهدينى در 

از (هايى قرار گرفته كـه توانسـته بـه مـدت ده سـال  برنامه در زمرۀ) ماه رمضان(زمان پخش 

ناشـى  ،توانايى اين برنامـه. به كار خود ادامه دهد و برنامه خود را پخش كند )94تا  85سال 

ــرای خــاص های  ســوژهاز انتخــاب  . دينــى در ذهــن مخاطــب اســتهای  تحكــيم انديشــهب

شان  از مشكالت عميقى كه در زندگىاند  كه به شكلى عجيب و ناباورانه توانستههايى  سوژه

ليـد تلويزيـون بـا توجـه بـه اهميـت تو. رخ داده است به ياری ايمان و معنويت، رهايى يابند

سـو و از  مـاه عسـل از يـكبودن  باره مجری برنامه نسبت بـه اجتمـاعى دينى و تأكيد چندين

در هر سال برای حفظ و افـزايش  آنمتوليان توليد اين برنامه برای بهبود  تالش ،سوی ديگر
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ان نسبت بـه فراينـد توليـد حـاكم بـر برنامـه نظر صاحبمخاطبين برنامه، پرداختن به نظرات 

   .نمايد مى ضروری

تلويزيونى انجام شـده سازی  برنامهكنون تحقيقات اندكى راجع به نظام توليد در ايران تا

بـه  تـوان مىسـيما های صداو شده در رابطه با نظام توليد برنامه ۀتحقيقات انجاميندر زم. است

سـازی در سـازمان  برنامهتحليـل ارتبـاطى «عنـوان  بـا 84تحقيقات مريم ابريشم كار در سال 

؛ بشــير )1394אبریשــم כــאر، : כ.ر( »ويــژه نوجوانــانســازی  برنامهمــوردی  ۀســيما؛ مطالعــصداو

: כ.ر( »سيماهای دينى تلويزيون در سازمان صداو ى نظام توليد برنامهبررس«عنوان  بامعتمدی 

های طنز تلويزيـون در  بررسى نظام توليد برنامه«عنوان  باو امير اسماعيلى نيز  )1386معتمدی، 

ی پيشـين تنهـا هـا پژوهش. اشاره كرد 86در سال  )1386אسمאعیلی، : כ.ر(» سيماسازمان صداو

های  شناسـى سيما پرداخته بودند، اما اين مقاله بيشتر به آسيبزی صداوسا برنامهبه نظام توليد 

بنــابراين، ايــن پــژوهش درصــدد . ان پرداختــه اســتنظر صــاحبروی برنامــه از نگــاه  پــيش

  :دهى به چند سوال اساسى است پاسخ

نظام توليـد شناسى  در آسيب .2ماه عسل چيست؟ ۀ روی ممكن برنام های پيش آسيب .1

 تــوان مىان بــه چــه عــواملى بايــد توجــه كــرد و چگونــه نظر صــاحبيــدگاه مــاه عســل از د

  را مرتفع كرد؟ سازی  برنامهدرون های  نقصان

 مبانى نظری تحقيق

چـون  پردازانـى هـم در تحقيقات تجربى ميدانى و نظريـههای نظری بخش نظام توليد را  پايه

مطالعـات فرهنگـى ۀ زگلدينگ و مرداك، گرامشى، آلتوسر، ويليامز و ديگر متفكـران حـو

 . مشاهده كرد توان مىمكتب بيرمنگام 

  سطوح تحليل ساختار سازمانى .1

در  ای رسـانهای و تاثير آنها بر محتوای  ها و كار رسانه تحقيقات تجربى در مورد سازمان

  :ن سه سطح به شكل زير پرداخته استويليامز به اي. سه سطح مختلف انجام گرفته است

اجتمـاعى و  ۀزمينـه و سـابق هـا، پـس رسانه، ارجحيت ۀشاغل در عرصبر فرد سطح اول، 

 شود مىگفته . او تمركز داردۀ ای و كار روزمر های حرفه چنين ايدئولوژی هايش و هم تجربه
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هـا،  ديـدگاه ،اول :گـذارد رسانه اثـر مـى ۀكه سه عامل مختلف بر عملكرد شاغالن در عرص

سـابقه و رفتـار  ،اجتمـاعى و سـوم ۀزمينـ پـستجربـه و  ،و باورهـای شخصـى؛ دوم ها ارزش

  .ای حرفه

انـدركاران  بر ساختارهای سازمانى و وظايف روزمره و تاثير آنهـا بـر دسـت سطح دوم،

بر عهـده  ای رسانههای  جا نقشى كه سازمان در اين. كند مىاين عرصه و عملكردشان تمركز 

محولـه مـورد بررسـى قـرار عملكرد شـاغالن در انجـام مشـاغل  ۀگذارند و نحو شاغالن مى

ها  ای هستند و محتوای رسانه های پيچيده ای نهاد های رسانه سازمان ،و در اين سطح گيرد مى

متـاثر از وظـايف روزمـره و  ،دنفردی بستگى داشته باشخّالقيت بيش از آنكه بر عملكرد و 

مـردم اتخـاذ كردن  رسـانى و سـرگرم ای برای اطالع رسانههای  كه سازمان ندا هايى مشى خط

  .كنند مى

و محــيط اجتمــاعى، سياســى و  ای رســانههــای  عملكــرد متقابــل ســازمان ســطح ســوم،

جـا بـر نيروهـای  كـانون توجـه در ايـن. كنند مىها در آن فعاليت  ای است كه رسانه فرهنگى

هـا، منـابع  به منابع اطالعـاتى رسـانه توان مى ،برای مثال. است ای رسانههای  خارج از سازمان

كاركنـان و . ى، تكنولوژی، فضـای سياسـى و حقـوقى و خواسـت مخاطـب اشـاره كـردمال

اين تاثير متقابل و محصـوالت آن را  ۀبخشى از فرهنگى هستند كه نحو ،ای رسانهسسات ؤم

بنابراين، محقق در مطالعه و تحليل توليدات رسـانه بايـد . )115: 1390ویلیאمز، ( كنند مى تعيين

بـه مطالعـات انتقـادی،  ،توليـد و در سـوی ديگـر قـوانينِ شـدن  هبه كار عمل خـالق، روزمر

 تـوان مىدر مجمـوع  ،بـر ايـن اسـاس. (Mayer, 2009: 9)نگاری توجه داشته باشـد  فرهنگى قوم

اقتصـاد  ای بين مقياس كالن ای مستلزم تجزيه و تحليل مذاكره رسانه صنعتِ  گفت كه مطالعاتِ 

  .)ibid: 27(فرد كاركنان سازمانى است رددرجات سازمانى است كه محصول ف سياسى و

  نهاد رسانه .2

تـر و  هنجـاری بـوده و قواعـد كلـىۀ روح يـك يـا چنـد نظريـكننده  مجسم ،نهاد رسانه

ها از  در جامعه، تمايز رسانهها  وظايف و اهداف رسانه: مانندپايدارتر الزم برای حل مسايلى 

כوאیـل،  مـכ(كند  مى را معينها  ا ساير نهادای در مقايسه ب رسانههای  يكديگر و حدود فعاليت

1388 :197( .  
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نخست با عوامل زيـر ۀ را در درجها  نهادی به رسانههای  مك كوايل صور اصلى تعريف

  :داند مى مرتبط

  . نوع رسانه .1«

های  المللـى گرفتـه تـا محلـى يـا رسـانه از سطوح ملى و بـين(مقياس و دامنه عمليات  .2

ُ تفاوت موجود ). كوچك و بـودن  ای ای بـه ميـزان و نـوع حرفـه عد به شكل پيچيـدهدر اين ب

  . گويى بستگى دارد ميزان آزادی و پاسخ

آنهـا كـه بـه كـار  ؛كنند مى برای آنها كه تولد و خلق. كاری يا كاركردۀ وظيف. 3

و باالخره كارگزاران فنى معموال مقررات و دعاوی متفاوتى اند  اداره و پخش مشغول

   .وجود دارد

مالكيـت  :ترين اشكال موجود عبارتند از رايج ؛نوع مالكيت، كنترل يا مديريت .4

انتفـاعى، داوطلبانـه و ال تجاری بـازار، اشـكال غير، اشك)دولتى(گويى عمومى  و پاسخ

  .)ibid: 203(» های خاص ن مستقل، معموال با اهداف و آرما

ُ  ،ای مهم اسـت های رسانه ها و نهاد آنچه در مورد سازمان عـد هنجـاری آنهـا مربـوط بـه ب

حـائز ۀ مسـئل. )Lacey, 2002: 62( شـود مىكه منجر به نوعى قواعـد رسـمى و روزمـره  شود مى

 ُ ای از  وجو كـرد؛ توجـه بـه مجموعـه جسـتعد نهـادی سـازمان اهميت ديگری كه بايد در ب

 های سـازمانى در توليـد ای است كه مـرتبط بـا شـيوه تك كاركنان رسانه وظايف برای تك

 .)ibid(شود  مى ای متون رسانه

 ويژگى عمومى نهاد رسانه، مشتركا توسط جامعه، فرايند ارتباط جمعى و مخاطبان تعيين

  :باشد مى زيرهای  شود كه دارای ويژگى مى

اين  پردازد و مى به توليد و توزيع معرفت به شكل اطالعات، عقايد و فرهنگ .1«

  ؛اضاهای فردیجمعى و تق واكنشى است به نيازهای دسته

كننـده، ميـان مخاطبـان  ها و دريافـت مجراهايى برای ارتباط ميان مردم، ميان فرسـتنده. 2

ايـن . آورد مـى دهنـده آن بـه وجـود تشـكيلهـای  اينها و جامعـه و نهادۀ گوناگون و بين هم

آداب و ۀ يى بـرای مبادلـهـا راهبلكـه  ،ارتباطى نيستندۀ فيزيكى شبكهای  مجاری فقط كانال

  ؛كه چه كسى بايد به چه كسى گوش دهداند  م و تفاهمرسو

نهادی بـاز  ؛كند مى همگانى فعاليتۀ گستر/ تقريبا منحصرا در فضای عمومى  ،رسانه. 3
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 و تحت شـرايط معينـىكننده  چه در نقش دريافت ؛ند در آن مشاركت كنندتوان مىكه همه 

عمـومى دارنـد و آن اينكـه ۀ جنبـ ها ديگـر هـم رسـانهۀ از يك زاوي .فرستنده عنوان به] و يا[

تواند  مى پردازند كه در مورد آنها افكار عمومى وجود دارد و يا اينكه مى به مطالبىها  رسانه

 ؛شكل بگيرد

مخاطب در اين نهاد اساسا داوطلبانـه اسـت و اجبـار و تكليفـى در  عنوان بهمشاركت . 4

تفـريح همبسـته بـوده و از كـار و استفاده از رسانه همچنين بـا اوقـات فراغـت و . كار نيست

رسمى نهاد رسانه فاقد هر نوع اختيار و قدرت مستقل طور  به  افزون بر اين،. تكليف جداست

ــاركتدر  ــان مش ــد مي ــاد پيون ــرای ايج ــكيالتى ب ــيچ تش ــت و ه ــه اس ــاال  جامع كنندگان ب

 ؛نيز در اختيار ندارد) مخاطبان(كنندگان پايين  و مشاركت )توليدكنندگان پيام(

ــازار از طريــق وابســتگىايــن نهــاد هم. 5 ــا صــنعت و ب بــه كــار دســتمزدی، اش  چنــين ب

 ؛تكنولوژی و نياز به اعتبار در پيوند است

های مرسوم و  چه رسانه خود فاقد قدرت است، اما مستمرا از طريق برخى كاربرداگر. 6

كند  مى فرقبخش كه از دولتى تا دولت ديگر  های مشروعيت قانونى و انديشههای  كارسازو

  .)70 - 68: 1388כویل،  مכ(» شود مى با قدرت دولتى متصل

  ای های شخصى كاركنان رسانه شدن قوانين و قواعد و برداشت خالقيت، روزمره .3

منوط بـه نگـاه بـه فراينـد توليـد در سازی  برنامهنويسى و  يابى به موفقيت در برنامه دست

 ،بـر ايـن اسـاس. )Coldwel, 1995: 89(يـد اسـت عوامـل تولخّالقيـت راستای استعداد و قدرت 

پردازد كـه در  مى تلويزيونى به اهميت نقش افراد مولد و خالقهای  مطالعات توليدی برنامه

  .)Mayer, 2009( كنند مى هدفمند حركتسازی  برنامهراستای 

 ،قوانين در ارتباط اسـتشدن  زمرهوای و ر با خّالقيت و مهارت كاركنان رسانهآنچه كه 

روسـتون  ،برای مثال در مـورد هـاليوود. روی توليد استهای فرا حضور موانع و محدوديت

ــت ــد اس ــان :معتق ــد رس ــات تولي ــادی همطالع ــرايط اقتص ــتای ش ــش  ای در راس ــدی نق تولي

مخرب مربوط به طبقات پايين نژادی در قالـب تصـاوير های  ای در تداوم كليشه كننده تعيين

قـرار خّالقيـت مسئله تجارت و مالكيـت در تضـاد بـا . دارد توليد فرهنگى عنوان بهفرهنگى 

. كه به نوعى به همسازی فكری در ساخت محتوا جهت تاثير بر مخاطبان انبوه دارد گيرد مى
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های  نقش كاتاليزوری دارد كه بـه حفـظ جنبـه ،توليد تصاوير متحرك در هاليوودۀ اين شيو

  . )Mayer,2009: 41-45(پردازد  مى ساختار اجتماعى

اجتماعى روانى كـار از يـك طـرف و ۀ پرداختن به تجرب ،ای كار توليد رسانه ۀدر مطالع

: 1387אسـترینאنی، : כ.ر(  شرايط اقتصادی سياسى سازمان از طرف ديگر حـائز اهميـت اسـت

توانند در قالب نتايج وظـايف  ها مى در نگاه اول امتيازات، تفاوت در توليد رسانه. )189-198

در برابـر ايـن حـس مشـترك، . ديـده شـود ،كـه دارنـدهايى  ه و انواع مهارتكاركنان رسان

و وجوه فنى كار، ترتيبات امتياز و تمايز در جهان توليد نتايج تجمعى از مبارزه بين خّالقيت 

بــين ۀ يكــى از مســايلى كــه بــه بحــث مبــارز. )Mayer,2009: 54-55(ی صــنعتى اســت هــا گروه

قـانون . شـود مى نظـارتى و كنترلـىهای  قـوانين و شـيوهپردازد؛ بحث  مى ی صنعتىها گروه

شود كـه  مى نظارتى و كنترلىهای  اين شيوهۀ رايت در مورد مجالت و نشريات از جمل كپى

  .)Ibid: 55-57(شود  مى توسط ناشران آزاد اعمال

فراينـد توليـد را  ،تغيير و تحوالت سريع و گسترده در تكنولوژی اطالعات و ارتباطـات

ايجــاد  ،طبــق نظــر دنــيس مــن. )130: 1390ویلیــאمز، (والت بنيــادين كــرده اســت دچــار تحــ

ت توليـد امـروز را مطالعـا ،تغييـر الگـوی مخاطبـان و نويسـندگان و ديجيتـالهای  آوری فن

تلويزيون اسـت و ايـن امـر باعـث  شرايط صنعتى و تكنولوژيكى تر كرده كه حاصل پيچيده

. )Mayer & banks 2009( سبت به چند دهه قبل شـده اسـتهای توليدی متفاوت ن كارگيری شيوه به

متمـايز بـين  ۀباعث شده كه يك شيو ،و صنعت تلويزيون همگراشدن  مسايل جهانىامروزه 

. )ibid(نسـبت بـه گذشـته را ببينـيم ها  همكاری پرسنل اداری و رسانه در مـورد توليـد برنامـه

در . گيـرد مـى توليـد بـه كـار ۀزمينـ دررا مفهوم همگرايى فرهنگ كاركنان رسانه  ،جنكينز

تـر  ها در كنـار گفتمـان علمـى نهادن نظـرات سـازندگان رسـانه كنار هم ،همگرايى فرهنگ

در . شـود مى تلويزيونۀ موجب ايجاد يك تقابل ديالكتيكى تئوری و عملى بصری در صفح

ق خـّال تلويزيـون كننـدگان  توليد« :رسـانه نيوكامـب و آلـيس عبـارتكننـدگان  توليدۀ زمين

 عملى به كار ای و های درونى مشترك بين جوامع حرفه برای توصيف پيوندرا » 1خودآگاهنا

                                                           
1. Self conscious creative television produsers. 
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پـذيری صـنعتى يـا تئـوری پـايين پيشـرفته توسـط  تری از انعطاف بينى دقيق برند كه پيش مى

به شرايط پشت صـنعت  ،فرهنگ توليد كالدول. )ibid: 104(فرهنگ توليد جان كالدول است 

كارمندان  ،ها روش ،بر طرز توليد تلويزيونى، تكنولوژی توليدتأكيد ردازد كه پ مى تلويزيون

ُ . كند مى و تغيير شكل سازمانى بيننده راز منظر كالدول تغييرات توليد تلويزيونى در ساعات پ

ای از تغييرات اساسى در صـنعت تلويزيـون و دسـتگاه توليـد آن  نشانه 1980پس از ۀ در ده

  .)Caldweld, 1995: 74(است 

های  مطالعات خـود را در قالـب پيوسـتگى ميـان توليـد، متـون، مخاطبـان و زمينـه ،لوين

هـای  توانـد بينش مـى دهد كه چگونه كار ميدانى مى او نشان. كند مىدهى  اجتماعى سازمان

  . ايجـاد كنـدرا  - در مورد پويـايى محـل كـار توليـد ناشـناخته بـوده كه قبالً  - ای ناخواسته

ــا نويســندگانى مصــاحبه مىمثــال ابــرای  ــا ســاير  كنــد كــه نشــان مى و ب   دهــد نويســندگان ب

ــوافقى دســت يافته پرســنل مختلــفِ  ــه مشخصــات مــورد ت ــد كــه ايــن توافــق در  توليــد ب   ان

تـوان نتيجـه گرفـت كـه توليـد  از ايـن مثـال مى. شـود مراتب سازمانى ديده مى داخل سلسله

 ها بوده اسـت گذاری حاصل اولويت ،شدتلويزيون بيش از اينكه حاصل اظهارات شخصى با

)Mayer & banks , 2009: 105(.  

در آن و استقالل از بـين بـرود بلكـه خّالقيت فشار صنعتى به معنای اين نيست كه  ۀمسئل

فـيلم و محقـق كننده  يك توليد عنوان به ،آدام فيش. يك نوعى از استقالل نسبى وجود دارد

وجود  ای ن موسسات دانشگاهى و صنايع رسانهال بييك بازی سي«دهد كه  مى رسانه توضيح

ميـدان اشكال مختلف داخل  ۀكه به وسيل درحالى ؛كند مى بينى دارد كه عادت توليد را پيش

درگيــر  ريالمحــيط ســازماني. )ibid: 106(» واســطه وجــود دارد نهــادیِ  توليــد و ســياليت بــين

ــه ــوانين و هنجار مجموع ــا  ای از ق ــته ــبوری، : כ.ر( اس ــی، 15: 1374ص ــه  )54: 1381؛ گאب ك

بـا هـا  ايـن هنجار. ق در جريان توليد تلويزيون با اين قوانين در ارتباط اسـتنويسندگى خّال 

 ق دچـار يـك تقابـلتوليـد و نويسـندگى خـّال های  قواعد تكنولوژی، فشـار زمـانى و ايـده

شـده  اتيـكمخاطبان انبوه و محيط بروكر آن برای به دست آوردن تعدادۀ شوند كه نتيج مى

عوامل توليد با توجه به اين محيط متـداخل بايـد بـين عاليـق و سـاليق خـود و . توليد است

  .)ibid: 107-109(بزنند خّالقيت دست به  ،دركى كه از اين عوامل و محيط دارند
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ای  خّالقيت كاركنان رسانهتواند بر روی  مى برد كه مى از دو فشار يا مانع ديگر نام ،مالتز

  :اردثير بگذأت

محـدود  گر به تطبيق شكل پيام با نـوع محتـوای آن ارتباط: شار و موانع از سوی پيامف .1

. عنصری از يك مجموعـه تلقـى شـود عنوان بهيك پيام ممكن است به تنهايى . است

ها  خاص و به نحوی ساخته شود كه با تمـام برنامـهۀ يك مضمون ممكن است به شيو

نگارش يك مطلـب مربـوط بـه مراسـم تشـييع ًال مثو محتوای روزنامه منطبق باشد يا 

 .جنازه با نگارش مطلبى برای ستون شايعات متفاوت است

  مشـيى  گـر خـط هر وسيلۀ ارتباط جمعـى، بـرای ارتبـاط: فشار يا موانع از سوی وسيله .2

  های ويـژه و امكانـات ويـژه  صـورت تركيبـى از محـدوديت كند كه به را پيشنهاد مى

ــى مى ــيله متجل ــود آن وس ــال. ش ــرای مث ــون  ،ب ــا تلويزي ــه ب ــار روزنام ــين خبرنگ   ب

اين تفـاوت را در . هايى وجود دارد كه مربوط به وضعيت اين دو وسيله است تفاوت

 رאد، محسـنیאن(توان ديد  مى يك رويداد يكسان از سوی اين دو گروه ارائه گزارش از

1387 :465(.  

بـرای  .اسـتوديويى كـار اسـتتوجه به فضـای روانـى و  ،يكى از مباحث مهم ،در توليد

ها و جلـوۀ ويـژه محلـى از وجـوه تمـايز بـين عرضـه واقعيـت،  در توليد فيلم اين فضـا ،مثال

نمايى است كه اين مسئله بيانگر اين است كه معانى چگونه از محل توليد و  مهارت و راست

 َ ين، آنچه در مورد بنابرا. )Mayer & banks , 2009: 144( آيد توليد بر اثر تخصص به وجود مى سپ

ای و صـنعتى اسـت كـه در آنهـا  توجـه بـه آيـين حرفـه ،توليد تلويزيون و فيلم اهميت دارد

  .)ibid: 180( توان از صنعت آموخت مفروضات فرهنگى و روابط اجتماعى را مى

انتخـاب  ۀنحـوۀ كننـد تواند تعيـين مى ،از شرح وظايف كارشانها  درك كاركنان رسانه

ها و  تـوان از ديـدگاه مـى هـای افـراد از شـغل خـود را ديـدگاه. ليـد باشـدآنها در فراينـد تو

شـغل . های اجتمـاعى آنهـا جـدا كـرد بينى شخصى و همچنين از تجارب و پس زمينه جهان

كند تا كارشان را  مى اندركاران كمك هايى است كه به دست ای شامل قواعد و هنجار حرفه

بـر ايـن اسـاس . )122ــ121 :1392 ویلیـאمز،(نـد انجام ده ،به روشى كه مطلوب كارفرما است

های قانونى و فراسازمانى توانـايى  كنندگان، عوامل توليد و كارگردانان عالوه بر محدوديت تهيه
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 كننـد مىدرك  گونـه كـه ها را آن های خود قوانين و هنجار قيتاين را دارند كه با توجه به خّال 

  .)Mayer & banks , 2009: 219-220(نند كسازی  در محيط توليد و ميدان توليد پياده

پويايى فرهنگى و اجتماعى در اتاق نويسندگان و روايتى كه قرار است بـر روی صـفحه 

ذهنـى و های  زمينـه اجتمـاعى، پـس - فرهنگىهای  تحت تاثير تقابل ،نمايش تلويزيون بيايد

ها  وانين و هنجارساختاری و قهای  فكری درون اتاق نويسندگان است كه البته به محدوديت

  .)ibid: 225-227(مرتبط است 

  روش تحقيق

آوری  در جمـعو روش تحقيق بـه كـار گرفتـه در ايـن تحقيـق، روش تحقيـق كيفـى اسـت 

  .عميق استفاده شده است ۀمصاحبتكنيك از  ،ها داده

گانه اسـت های چند راه اصلى برای رسيدن به واقعيت«تكنيك مصاحبه  :مصاحبۀ عمیق

 مصـاحبه بـا .)84: 1379אسـتیכ، (» كنـد مىآوری اطالعات ايفـا  جمع ۀر زمينو نقش مهمى د

توانــد قــدرت تحليــل  مى ای كــه دارنــد نظران بــا توجــه بــه دانــش نظــری و عملــى صــاحب

بـرای بهبـود آن روی  هـايى را پـيش حل امه ماه عسل را تقويت كرده و راهشناسانه برن آسيب

  .دهد آتى قرارهای  در سالسازی  برنامهكيفيت 

سيما های مديريتى صداو در پست انى استفاده شد كه قبالً نظر صاحبدر انتخاب نمونه از 

ۀ كه دارای دانش عملـى و نظـری در حـوزديگری نيز  اننظر صاحباز نيز فعاليت داشتند و 

در انتخـاب جامعـه نمونـه بـه بنابراين، . مصاحبه گرفته شد برنامه بودهشناسى  توليد و آسيب

  :توجه شدير گروه زپنج 

انتخـاب  .2 ؛سـازی برنامهدين با حـداقل آشـنايى از در حوزه انتخاب افراد متخصص  .1

و سـازان  انتخـاب برنامه .3 ؛سـازی برنامهديـن و ارتباطـات آشـنا بـه حـوزه افراد متخصـص 

انتخاب افـراد  .4 ؛)خصوص برای سازمان صداوسيما به(های تلويزيونى  برنامهتوليدكنندگان 

انتخاب مديران قبلى و فعلى كه در  .5 ؛سازی برنامهتباطات با حداقل شناخت از متخصص ار

  .سيما هستندسازی در صداو برنامهجريان روند 

قسمت از  5بود كه با افرادی كه حتى  گونه اينان نظر صاحبگيری در مورد  نمونه ۀشيو

  . مصاحبه شد ،برنامه را ديده بودند



  1397 تابستان، اول، شماره ششمسال   180

  :مصاحبه انجام گرفت انى كه با آنهانظر صاحبمشخصات 

گ و ارتباطـات عضو هيات علمـى گـروه فرهنـ: زاده االسالم دكتر عبداّهللاٰ متقى حجت -

  .سيما قماسالمى دانشكده صداو

سـينما و مـدير پيشـين تـامين برنامـه شناسـى  مدرس جامعه: زاد مجيد حسينى سيد دكتر -

  .3شبكه 

  .)4سسه אمאم خمینیمو(دانشجوی سطح چهار حوزه : مهر االسالم محمدی حجت -

ــر ســليمى - ــه: دكت مديريت و ۀســيما و مــدرس دانشــگاه در رشــتهای  پژوهشــگر برنام

  .ريزی فرهنگى برنامه

ســيما واحــد قــم و س گــروه هنرهــای رســانه دانشــكده صداوكارشــنا: آقــای حســنى -

  .كارشناس ارشد توليد

	.7لومدانشجوی دكترا فرهنگ و ارتباطات باقرالع: زاده عباساالسالم  حجت - 	

ای  هـای مـاهواره دينى و اجتماعى شـبكههای  مجری كارشناس برنامه: فر آقای رجايى -

  .چون واليتهم

  .ساز رشناس ارشد توليد و برنامهپژوهشگر و كا: دكتر آذر كمند -

ســيما های  شــناس برنامــهرشــناس فرهنــگ و هنــر دينــى و رويكردكا: آقــای خوشــرو -

  .ی اسالمىها پژوهشجمهوری اسالمى ايران مركز 

 ۀمعاون پژوهش دانشكده علوم اجتمـاعى تهـران و مـدرس رشـت: خانم دكتر راود راد -

  .ارتباطات در دانشكده علوم اجتماعى

ــر شــفيعى سروســتانى - ــدير مركــز : دكت پژوهشــگر، نويســنده، كارشــناس و مشــاور م

  .ی اسالمىها پژوهش

فعلـى دانشـكده  اسـالمى و رياسـتی هـا پژوهشمـدير سـابق مركـز : دكتر گودرزی -

  .سيماصداو

ان نسبت به برنامه مستلزم داشتن اطالعاتى از برنامه و نظر صاحببا توجه به اينكه داوری 

و موثر در امر توليد برنامـه  گذار سياستمتوليان توليد و افراد  مصاحبه با .روند توليد آن بود

رغـم  ام گرفت كـه علـىنظران انج صاحبگرفت و اين امر پيش از مصاحبه با  مى بايد انجام

  .تالش سه ماهه برای انجام مصاحبه با ضعف همكاری مواجه شديم



  181  )1394برنامه ماه عسل : یمورد ۀمطالع( يزيونبرنامه در تلو يدتول يندفرا شناسى يبآس

  

سيما ها و حضور متوالى در سازمان صداو در بخش مصاحبه با متوليان توليد؛ نامه نگاری

و تماس تلفنى با مدير شبكه سه، مدير گروه اجتماعى شبكه سه، مدير نظارت،طرح و برنامه 

و مجری برنامـه مـاه عسـل، مـدير پخـش شـبكه سـه، مـدير تـدوين و كننده  شبكه سه، تهيه

كارگردان هنری و تلويزيونى برنامه ماه عسل بى نتيجه ماند و تنها در اين بخش با چهار نفـر 

  .شدمصاحبه انجام 

مسـئول دفتـر و : نـانى مـزی« :شونده درگير با نظام توليـد برنامـه مشخصات افراد مصاحبه

مـريم : يـاب برنامـه مسئول سوژه«؛ »مسعود رجبيان :دير توليد برنامهم«؛ »3مشاور مدير شبكه 

  .»شكيبا: مسئول روابط عمومى برنامه«؛ »نژاد نوابى

  های تحقيق يافته

  94معرفى و توصيف اجمالى برنامۀ ماه عسل 

پيـاپى و طور  به  سال 10ماه عسل به مدت ۀ طور كه در مقدمه اين تحقيق بيان شد؛ برنام همان

  شـايد . شـود مـى بـر روی آنـتن تلويزيـون پخـش )قبل از افطار(قفه در بهترين زمان بدون و

هـای  از داليل پخش مداوم و چندين ساله برنامه ماه عسـل را بتـوان در سـاختار و آيتميكى 

يابى،  تيتــراژ، دكــور، ســوژه ،در ايــن بخــش از پــژوهش بــه شــش آيــتم. توليــد برنامــه ديــد

اشـارۀ اجمـالى  ،شود عاتى كه در درون برنامه پرداخته مىهای مستندی، اجرا و موضو بخش

  .كنيم مى

  ايـن برنامـه . باشـد مـى ماه عسل دارای دو تيتراژ اصلى اوليه و پايـانىۀ برنام: تيتراژ برنامه

جذب مخاطب بيشتر، تالش كرده بـود برای در تيتراژ اوليه خود  93همانند سال  94سال در 

خواننـده يـك برنامـه از تصـاوير مـردم همـراه همخـوانى  در درون 9و  8های  كه از قسمت

  .استفاده كند

در سـال . استفاده كندكند كه با دكوری جديد  مى ماه عسل تالشۀ هر ساله برنام: دكور

آمد كه برنامه سعى داشت به مخاطب توضيح دهد كه بـرای درك  مى از دكور چنين بر 94

د دنيايى رها سـاخت و بـه تعبيـری شـايد بتـوان بايد خود را از قيد و بنها  زندگى سوژهۀ قص

را فـرا ها  گفت كه هدف برنامه القای اين تصوير ذهنـى در مخاطـب بـود كـه برنامـه سـوژه
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مـه و كـردن  دادن عـروج آسـمانى بـا پخش برای نشـان 94ۀ سال دكور برنام. داند مى زمينى

هـا و ورود بـه فضـای  شباهت به آسمان نبود و گذشـتن مجـری از پلـه كردن دربى كه بى باز

ُ  )ها در آن حضور داشتند ای كه سوژه صحنه(كهكشانى  عد عرفانى برنامـه را بـا سعى كرده ب

  .توجه به زمان پخش باال ببرد

هايى  سـوژه آن اسـت؛يـابى  سوژهيكى از عوامل مهم و نقطه قوت اين برنامه : يابى سوژه

است كه به نوعى هايى  بلكه سوژه ،شود مى كه نه شامل افراد مشهور و نه شامل افراد مسئول

ماه عسل تـالش كـرده بـود ۀ برنام ،با اين وجود. شود مى ديدهاش  عينىهای  در جامعه نمونه

ها  هـای گذشـته در پـرداختن بـه سـوژه كه برای بهبود برنامه تغيير رويكردی نسبت بـه سـال

تضـاد درونـى بـين  .2تعـداد بـاالی سـوژه در صـحنه و  .1: داشته باشد كه عبارت بودنـد از

ی باال و تضاد ها تالش داشت كه با تعداد سوژه 94ماه عسل در سال ۀ برنام. زندگى سوژه ها

ها  شاهد مثال تضاد درونى سوژه. قضاوت را بر عهده مخاطب برنامه بگذاردها  درونى سوژه

  .مربوط به مشاغل آسان و سخت ديدۀ در برنام توان مىرا 

 موضـوعمتناسـب بـا سعى كرده بود كه  94ه عسل در سال ماۀ برنام: مستندیهای  بخش

شد و يـا  مى مستقيم مرتبط با مهمان برنامهطور  به  برنامه، مستندی كوتاه پخش كند كه يا هر

های  مسـتندی درون برنامـه در سـالهـای  بخشچه اگر ؛داشتها  مستقيم با سوژهارتباط غير

قبـل های  نسـبت بـه سـال  بخـشاين  94ل ، اما در سا)93ازجمله سال (وجود داشت نيز قبل 

  .افزايش داشت

مـاه عسـل بـه موضـوعات اجتمـاعى و هنجـاری درون ۀ هر ساله برنام: موضوعات برنامه

تـوان در رابطـه بـا اعتيـاد،  مـى از جمله موضوعات هر ساله برنامـه را. پردازد مى جامعه ايران

برنامـه مـاه  94امـا در سـال . يـدد... دفاع مقدس، ازدواج، معلولين، تحصيالت دانشگاهى و 

موضوعى جديدی همانند اهميت وجود كتاب قرآن در ۀ عسل تالش كرده بود كه به گستر

توان به ميهمان  مى ،از موضوعات جديدی كه درون برنامه مطرح شد. زندگى انسان بپردازد

 اشاره كرد كه با مستند خويش ذهـن مخاطـب را درگيـر ايـن مسـئله كـرد كـهسازی  مستند

 و تبليغـاتى كـه عليـه ديـن اسـالم از جانـب كشيشـان و نشـريات غربـىها  خيلى از مخالفت

  .بدون تحقيق و آگاهى از دين اسالم است ،شود مى
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شويم كـه  مى اگر بخواهيم روند اجرای مجری را درون برنامه بررسى كنيم متوجه: اجرا

  :اجرای برنامه دارای چهار بخش اساسى است

شـود كـه مجـری بـه  مـى اين بخش مربوط به قبل از تيتـراژ اوليـه: ابخش ابتدايى اجر .1

  .پردازد مى مسايل كلى و سالم و احوالپرسى با بيننده تلويزيون

كنـد كـه بـه  مـى در اين بخش مجری، بيننده را دعوت: ادامه اجرا پس از تيتراژ اوليه .2

را قـانع سـازد كـه مخاطـب  ،كند با اجرای خـود مى ميهمان آن روز توجه كند و سعىۀ قص

  .موضوع آن قسمت برنامه از جذابيت ويژه ای برخوردار است

حضـور ها  ای كه سوژه شدن به صحنه اين بخش همزمان با وارد: ها وگو با سوژه گفت .3

شود و با مقدمات كلى؛ مجری روند بحث را به سمت توصـيف و توضـيح  مى شروع ،دارند

  .كشاند مى زندگى سوژه

نزديك اذان مغرب اسـت كـه معمـوال  اصوالً  ،اين بخش از اجرا: جریسخن پايانى م .4

ای كلــى از رونــد  گيــری ثانيــه نتيجــه 40تــا  30يــد و در حــد آ مــى مجــری از صــحنه بيــرون

  .كند بيان مى روزهمان  وگو گفت

  برنامه يابى سوژه .1

 وجو جسـتی برنامه ها سوژهرا شايد بتوان در انتخاب  )ماه عسل(پسندی برنامه  مخاطب

  .برنامه مرتبط دانست ای سوژهكرد و علت اصلى زمان پخش برنامه را به موضوعات 

اين تغيير رويكـرد . ای بوده است یدارای تغيير رويكرد جدّ  94برنامه در سال  يابى سوژه

بـه ها  درباره تضاد درونـى بـين سـوژه - ياب برنامه مسئول سوژه - نژاد های نوابى در صحبت

  : دشو مىوضوح ديده 

 نش و واكـنش، يـكهـايى را بيـاوريم كـه يـك كُـ كنيم در هـر برنامـه سـوژه ما سعى مى«

. ..هاسـت  نشانگر تفاوت ديدگاه ها سوژهتضاد درون  .پيوستگى در ذهن مخاطب ايجاد كند

  يابى بـه آن  يـك چيـزی را كـه مـا در سـوژه. اش خود سوژه مـدلينگ عـروس اسـت نمونه

هدف ما اين بود كه تفـاوت . تماعى مانند اينستاگرام بودههای اج بحث شبكه ،توجه نكرديم

  .»را در بياوريم

های  در برخـى از قسـمتها  ان نگاه متفاوتى نسبت بـه تضـاد درون سـوژهنظر صاحباما 
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بـا بيـان تضـادها دچـار  عمـالً  ،برنامه داشتند و معتقدند كه اين برنامه و مخاطبين ايـن برنامـه

. ســازی دور شــوند برنامهان دارد كــه از اهــداف اصــلى و امكــ شــوند مىمشــكالت بســياری 

  :گويد مىباره  كمند در اينآذر

متعارض  های حق آوردن سوژه ،ای مخاطب را ارتقا نداديم تا زمانى كه سواد رسانه اوالً  .1«

 دنبال بـهبا توجـه بـه شـرايط اقتصـادی جامعـه مـا و اينكـه همـه  .2. در يك برنامه را نداريم

ُ ها سوژهانتخاب  ،تندكارهای راحت هس لبۀتيغ اسـت عروس مانند حركت روی  1زريى مثل پ

اگر اين برنامه باعث شود كه ذهنيت مخاطبان به كارهای ساده . كه ضررش بيشتر از نفعش است

  .»مهم است اين خيلى. شما باعث شديد ذائقۀ فرهنگى مخاطبين تغيير كند ،كشيده شود

بـيش از آنكـه ها  قدنـد كـه تضـاد درون سـوژهكمند معتنظران همانند آذر صاحبديگر 

  . نقطه آسيب درون برنامه بوده است عنوان به ،برای برنامه مفيد باشد

يـك برنامـه بـوده  ها درون تعدد سوژه ،وجه ديگر تمايز اين برنامه نسبت به سال گذشته

. بسـته بـه موضـوع متفـاوت اسـت ها سـوژهان معتقدند كـه تعـدد نظر صاحباكثريت . است

 :گويد در اين باره مى نىحس

م بگويم تعداد سوژه در يـك قسـمت برنامـه كـم يـا زيـاد توان مىمطلق نطور  به  من

كـه چرا ؛ابهـام در آن نباشـد ۀباشد ولى بايـد كامـل بـه آن پرداختـه شـود كـه نقطـ

هـم  يم بياوريم كـه قـرارتوان مىخوب و مفصلى های  سوژه. شود مىمخاطب سردرگم 

  .ها كرد اش را جای توريست شيرازی كه خانه ۀ؛ مثل سوژنيست مخاطب گريه كند

 ها سـوژهبه اين نتيجه دسـت يافـت كـه تعـدد  توان مىسنى حهای  در مجموع از صحبت

ی برنامـه ديـده شـود؛ امـا بايـد در ايـن مـورد بـه گذار سياستنقطه ضعف در  عنوان بهنبايد 

نباشـد  ای گونـه به ها سوژهدرون  سازان سعى كنند كه تعدد اهداف برنامه توجه شود و برنامه

  .كه پيام اصلى مخدوش شود

  سازی استفاده از نظر نخبگان در روند برنامه .2
گـرفتن از اتـاق فكـری  گذاری؛ مشـورت سياست ۀماه عسل در زمين برنامۀاز نقاط قوت 

                                                           
سـت گـرفتن بـرای از اصطالحات ُمـدگرايى اسـت و بـه معنـای كسـى اسـت كـه بـه عـروس و دامـاد روش ژ. 1

 .دهد برداری را ياد مى عكس
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شناس است؛ اما در مجموع، طبـق مصـاحبه بـا  شناس و روان است كه متشكل از افراد جامعه

كـه بـه چـه  ايـنۀ شـويم كـه بيشـتر از نظـرات نخبگـان دربـار مل توليد برنامه متوجه مىعوا

 دادهشناسـى  آسيب ۀو بـه افـراد اتـاق فكـر اجـاز شود مىاستفاده  ،موضوعاتى پرداخته شود

شناسـى  آسيب كه به نخبگـان اجـازۀ علت اين«نژاد در اين زمينه معتقد است  نوابى. شود نمى

سـازی  برنامه شان نسبت به مشـكالت آنـتن زنـده و جـوّ  ل عدم شناختبه دلي ،شود داده نمى

نژاد در ايـن رابطـه معتقـد اسـت كـه نظـر نخبـه را در برنامـه  و شكيبا نيز همانند نوابى» است

   ؛گيــريم مــا نظــر نخبــه رو نســبت بــه خــود برنامــه مــى« :گويــد تــوان انعكــاس داد و مى نمى

مطلبـى بايـد  كنيم كـه االن چـه شناس استفاده مـى عهيعنى اينكه در برنامه ما از نظر يك جام

  .»بيان بشود

معتقدند كه بايد كمـى نظـرات اتـاق  نظران صاحب ؛عوامل توليدهای خالف گفتهاما بر

در كالم صريح شفيعى سروسـتانى كـه  توان مىاين مسئله را . تر انعكاس داده شود فكر دقيق

باشـد بلكـه بايـد از  يابى سـوژهموضـوعات  نظرات اتاق فكر نبايد تنهـا در حـد ؛معتقد است

  :ی مناسب برنامه استفاده شود مشاهده كردگذار سياستنظرات آنان برای 

چنينـى دارد امـا نـه فقـط در حـد  مثل ماه عسل نياز به اتاق فكر ايـنای  برنامهقطعا يك «

و  اه سـوژهعمـدتا در حـد انتخـاب  ،به نظر من اگر چيزی هم وجـود دارد ؛ها سوژهانتخاب 

خـواهيم در آخـر  بايد در جلسات اتاق فكر به اين نتيجه برسند كه مـا مـى. موضوعات است

رسـاند كـه مخاطـب مـا  ما را به هـدف كلـى مـى ها پيامبرسيم و اين  ها پياماين برنامه به اين 

  .»نيازمند سناريو است ،اگر بخواهد اتفاق بيفتدبنابراين، . آگاه به اين برداشت برسدناخود

ماه عسل از آن اسـتفاده  برنامۀنيز با نگاه انتقادی معتقد است كه اتاق فكری كه  خوشرو

بر اسـاس نظـر خـود عوامـل توليـد ها  دادن است و به انتخاب سوژهكند؛ تنها در حد نظر مى

برطرف شود و هم سازان  اينكه هم نياز برنامهبرای زاده  اما در سوی ديگر عباس. تأكيد دارد

ضمن نقد به عوامـل توليـد كـه مجـوز  ،ز اختيارات بيشتری برخوردار باشندنخبگان بتوانند ا

؛ حضـور افـراد متخصصـى كـه هـم دهنـد مىبه برنامه از جانب اتاق فكـر را نشناسى  آسيب

  : كند مىمطلع باشند را پيشنهاد سازی  برنامهدارای دانش نظری باشند و هم از اقتضائات 

قرار سازان  يك روند نظری بهتری را در اختيار برنامهاتاق فكر هم برای اينكه بنابراين، «

كسى باشد كه ارتباطات را بلد است و مثًال . بداند سازی برنامهدهند بايد يك حداقلى هم از 
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اما اين درست . هم آشنا باشد سازی برنامهحوزوی خوب كار كرده و به های  درس ۀدر زمين

را سـازی  برنامهگـوييم ايـن افـراد اقتضـائات نيست كه برويم نظر نخبگان را بگيـرم و بعـد ب

دهـم اگـر  خواهم انجام مى روم هر كاری را مى بعد من مى ،داند چون نمى. شوند نمى متوجه

  .»}...{ قرار است اينكار انجام شود پس چه نيازی به اتاق فكر هست

سـازان در  ان نسـبت بـه رويكـرد برنامـهنظر صاحبنتيجه گرفت كه  توان مىدر مجموع 

از مجموع مباحـث ايـن بخـش از . به اتاق فكر نقد داشتندشناسى  آسيب ۀرابطه با عدم اجاز

چنـد پيشـنهاد  توان مىاستفاده از نظرات اتاق فكر  ۀی در زمينگذار سياستمقاله برای بهبود 

  :داد كه عبارتند از

اق فكـری نيـاز بـه اتـسازان  برنامه -2. داده شودشناسى  آسيب ۀبايد به اتاق فكر اجاز -1

اتاق فكر بايد در تعيـين سـوژه نيـز  -3آگاه باشد  سازی برنامهحداقلى از  صورت بهدارندكه 

  .دخالت داشته باشد نه اينكه تنها نظرش در مورد موضوع باشد

 ی تعاملىگذار سياست .3

ــيب ــه آس ــيش ازجمل ــه های پ ــاير برنام ــل و س ــاه عس ــه م ــر های  روی برنام ــيما از نظ س

ی گذار سياسـت. اسـت سـازی برنامهی تعـاملى در رونـد گذار ياسـتسنبـود  ،اننظر صاحب

سـيما نويسى نبايد سازمان صداو ط مشىنويسى و خ تعاملى بيانگر اين نكته است كه در قانون

يك ساختار به هم  عنوان بهرا تنها در سطح كالن مديريتى خالصه كرد بلكه بايد سازمان را 

به ساير سطوح سازمانى و بـرون سـازمانى  ،مانىمتصلى ديد كه عالوه بر سطح مديريت ساز

برای داشـتن بنابراين، . شود مىمرتبط  ...)سازی و نخبگان علمى و  مديريتى، اجرايى، برنامه(

هـای مختلـف  بخشضمانت اجرايى ضوابط بايـد قـوانين سـازمانى؛ از خـالل مـذاكره بـين 

  .كيل شودتش ،سازی برنامه ۀسازمانى مرتبط با هر حوز سازمانى و برون

و  ها سياسـتنخست بايد از نظر متخصصـان در تـدوين  ۀمعتقد است در درج زاده عباس

را نخبگـان ها  بسـا بعضـى از سياسـت دارد كـه چـهتأكيد چنين  وی هم. شود ضوابط استفاده

  :بنويسند

د متخصصـى اسـت كـه متشـكل از ی نيازمند افراگذار سياستسيما برای سازمان صداو«

شناسى، علوم اجتماعى، علوم دينى، علـوم ارتباطـات را  باشد كه روان یادای از افر مجموعه
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بسـا بعضـى از جاهـا  ی به نظر آنها توجه شود و چـهگذار سياستبندی  در اولويت.  ... بدانند

عالوه بر حضور نخبگان برای تـدوين اصـول و ضـوابط همچنين . نخبگان قوانين را بنويسند

كـه ماننـد نخبگـان بتواننـد وجـود دارد ی سيما ها برنامهيد مناسب، نياز به حضور عوامل تول

  .»را بنويسندها  سياست

معتقدنـد كـه بـرای تعيـين اصـول و  زاده كمند و حسنى نيـز ماننـد عبـاسفر، آذر رجايى

ناسـب بـا اقتضـائات جامعـه و تمتـا قالـب شـورايى اسـت در ضوابط نياز به حضور افـرادی 

  .دننت اجرايى پيدا كنضما شود وتعيين اصول  سازی برنامه

سيما بـرای توان گفت كه سازمان صداو مى اننظر صاحببر اساس نظرات و  در مجموع

ی گذار سياستنياز به يك شورای ...) اجتماعى، دينى و ( سازی برنامهی ها بخشهر يك از 

ی سـيما، متخصصـان ديـن، ها برنامـهاين شورا بايد شامل مديران، افراد آشنا به توليـد . دارد

  .باشدمانند ى و شناس روان، شناسى ارتباطات، جامعه

  پژوهش. 4

 سـازان برنامـه مـاه عسـل تواند به برنامه مىای است كه  گام اول و اساسى ،پژوهشانجام 

كمـك پژوهش  ،در واقع. نويسى درست و منطقى كمك نمايد مشى اصول خطبرای تعيين 

. گيردريزی درست شكل  گيری و برنامه صميمتبرای ساز و مديران  ذهنيت افراد برنامهكند تا  مى

نه اگذار های سياسـت پژوهش .1 :توان به سه شكل برنامۀ ماه عسل را مىهای متناسب با  پژوهش

  .قرار داد مورد تحليلانجام و پژوهى  مخاطب .3پژوهش برای ارزيابى برنامه و  .2

  گذارانه های سياست پژوهش - الف

 هـا پژوهشمتوجه شد كه بيشـتر  توان مىعوامل توليد  در اين بخش بر اساس مصاحبه با

بسيار بـر تحقيـق تأكيد برنامه  ياِب  در اين زمينه سوژه. است معرفى و پرداختن به سوژه برای

ان معتقدنـد نظر صـاحبمتناسب با هدف برنامه دارد؛ اما » مناسب« ۀيافتن سوژبرای طوالنى 

ی عميقـى انجـام ها پژوهشكرده و بايد  ماه عسل ضعيف عمل برنامۀكه در همين بخش نيز 

  .تر پرداخت شود كه بتوان به سوژه از زوايای بيشتر و كامل

در ايـن . اسـت توليـد پـيشی هـا پژوهشكه بايد ديـده شـود،  ها پژوهشنوع ديگری از 
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ُ  ۀكه به سوژای  برنامهآذركمند با ذكر مثال از  ،بخش معتقـد اسـت  ،زر عروس پرداخته بودپ

  .توليد به خوبى انجام نشده است كه پژوهش پيش

رت شكل ديگری از پژوهش ماه عسل ضرو برنامۀان در مورد نظر صاحبعالوه بر اين، 

ای؛  مقصـود از پـژوهش برنامـه. خواننـد مـىای  برنامـهدانندكه نام آن را پـژوهش  را مهم مى

حتـوا را ی پخـش و مها سياسـتبايد برود، روی آنتن اينكه پژوهشى است كه برنامه قبل از 

ای هم چون گودرزی معتقدند  در اين ميان عده. در نظر بگيرد و بر اساس آن توليد پيام كند

برنامه ماه عسل مناسب بوده؛ اما در سوی ديگر افرادی چـون خوشـرو ای  برنامهكه پژوهش 

ماه عسل همگام با مهندسى پيام نبوده و مسـير درسـت برنامـه ای  برنامهمعتقدند كه پژوهش 

بايد برای مخـاطبين برنامـه در نظـر هايى  شب چه پيام 30باشد كه در اين  گونه اينبايد  ابتدا

معكـوس عمـل  مـاه عسـل كـامالً  برنامـۀيابى بروند كه در ظاهر؛  دنبال سوژه بهبگيرند و بعد 

پرداختنـد امـا ای  برنامـهپژوهش  ۀكلى به مسئل صورت بهان نظر صاحبچه اكثر اگر. كند مى

او . تـر كـرد ای را شـفاف برنامـهآذركمند كمى فضای شكلى و كلى پـژوهش  ،در اين ميان

مـا هنـوز پژوهشـگر « :گويـد مـىای  ای و برنامـه ضمن تفكيك دو سـنخ پـژوهش دانشـكده

ۀ بـين دهنـد اطای مورد نياز كه هم پژوهش را بشناسد و هـم برنامـه را بشناسـد و ارتبـ برنامه

حضـور دائـم و مـوثر پژوهشـگر در حـين توليـد  .}...{نـداريم ،ساز و پژوهشگر باشد برنامه

صحبت كند كـه ايـن ... پژوهشگر بايد بنشيند با عوامل فنى و توليد و . برنامه ضروری است

  .»سيما نيافتاده استصداو اتفاق تا االن در سازمان

  لحاظ ارزيابى برنامه ضرورت پژوهش به -  ب

لحـاظ  بـه هـا پژوهشجه رسيد كه به اين نتي توان مىهای عوامل توليد  از مجموع صحبت

برنامـه اسـت و يـا از كننـده  سفارشى است كه يـا از جانـب تهيه صورت به ،ارزيابى از برنامه

سفارشى پس  صورت  بهيى كه ها بودن پژوهش البته برجسته. گيرد مىطريق مديران صورت 

به صراحت از  توان مىاين مسئله را . استكننده  بيشتر به سفارش تهيه شود مىاز برنامه انجام 

ای خـودش بخواهـد يـك  سـازمان دارد حـاال هـر برنامـه« :زبان مشاور مدير شبكه سه شنيد

  .»انجام بدهد كه كاری برايش دهد مىسفارش 

داننـد و معتقدنـد كـه  بودن را نقطه ضعف مى سفارشى ۀان در اين زمينه مسئلنظر صاحب
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مركـز تحقيقـات و سـاير نهادهـای تحقيقـاتى  بـاسازان  برای رشد برنامه؛ نياز به تعامل برنامه

نـد توان مىسـازان  بر اين مسـئله معتقـد اسـت كـه برنامـهتأكيد راودراد عالوه بر دكتر . است

تـری را  روشـنمسـير آينـده های  های متنى و محتوايى انجام دهند تا بتوانند برای سال تحليل

مه انتخاب شود و تحليل متنـى و برنا دواز هر سال يك يا «: ی اتخاذ كنندگذار سياستبرای 

چـه  ؛، گفتمـانى و محتـوايى بشـود و معـانى آشـكار و پنهـانش مشـخص شـودشناسى نشانه

هـا و  ريـزی و اينهـا آيـا مطـابق بـا برنامـه كند مىموضوعى را دارد مستقيم و غيرمستقيم بيان 

  .»اهداف هستند يا خير؟

  پژوهى مخاطب - ج

. شـود مـى پژوهـى شناسى و مخاطـب حث مخاطبی برنامه شامل مباها پژوهشبخشى از 

هـای روابـط عمـومى  اسـتفاده از نظرسـنجى ،ماه عسـلۀ پژوهى در برنام رايج مخاطب ۀشيو

های اجتماعى همچون اينستاگرام و اپليكيشنى است كه از جانـب  شبكهكردن  سازمان، رصد

ايـن شـكل از  توليـد نسـبت بـه و توجه بسيار عوامـلتأكيد . عوامل برنامه درست شده است

   :از زبان مسئول روابط عمومى برنامه شكيبا ديد توان مىپژوهى را  مخاطب

 162 شـماره كلى مـردم لطـف دارنـد از طريـق سـامانۀ پيـامكى، اپليكيشـن برنامـه،

سازمان، اينستاگرام، فضای ارتباطى كه خود ما ايجاد كرديم، ما همۀ اظهارنظرها را 

  .برنامه هدفمند باشدگيريم كه  خوانيم و تصميم مى مى

جنجـالى مشـاغل آسـان و سـخت ۀ ياب برنامه نيز نسبت بـه برنامـ نژاد مسئول سوژه نوابى

  : گفت

 ُ  ،زر را آورديم و به خاطر آن برنامه توبيخ شـديمما از آن برنامۀ جنجالى كه سوژۀ پ

گويان موافق آوردن  درصد پاسخ 66هزار نفر نظرسنجى كرديم و در مجموع  56از 

ای از مخاطبـان  نظرسـنجىيـك  ؛چنـين پـس از پايـان برنامـه پزر بودند و هـمسوژه 

ملكرد برنامه راضى هستند يا گرفتيم كه در اين مدت پخش برنامه ماه عسل آيا از ع

  .خير؟

پـس از «: گزاری فارس نيز اشاره به انجام نظر سنجى از جانب عوامل توليـد شـددر خبر

، توليدكننـدگان »ماه عسـل«محور و پرمخاطب وگو  گذشت يك دهه از پخش برنامه گفت
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  .»اند نظرسنجى ويژه مخاطبان خود برگزار كنند اين برنامه تصميم گرفته

آيا از عملكرد برنامه مـاه «: عبارت است از» ماه عسل«اين گزارش، سوال نظرسنجى نابرب

 1دد در اين نظرسنجى با ارسال عـكنندگان  شركت» ها راضى بوديد؟ عسل در طى اين سال

نــد در ايــن توان مى 200094بــه شــماره  »خيــر«بــه معنــای  2و ارســال عــدد  »بلــى«بــه معنــای 

 )1394فאرس، (» نظرسنجى شركت كنند

سـيما؛ هـای صداو پژوهشسنجى از جانب عوامل توليد برنامه و مركز با وجود انجام نظر

ها  سـنجىظرژوهى نقد دارنـد و معتقدنـد كـه نپ نظران نسبت به اين شكل از مخاطب صاحب

كردن  رصـد ،د، عـالوه بـر ايـنند مبنای دقيقى بـرای شـناخت مخاطـب برنامـه باشـتوان مىن

. مخاطـب باشــدۀ توانــد مبنـايى بـرای شــناخت ذائقـه و ســليق نمـى اجتمـاعى نيــزهای  شـبكه

ســنجى بــرای شناســى مخاطــب از طريــق نظر ذائقهبودن  بــه نــاقصتأكيــد ضــمن  زاده عبــاس

عميـق بـا  ۀی روشـمند و علمـى، ماننـد مصـاحبها پژوهشبه انجام  ،مخاطبين ۀشناسايى ذائق

  :معتقد است... ی مختلف جنسى، سنى و ها گروه

ی مختلـف هـا گروهكم انجام بدهنـد و از  .بهتر است از مصاحبه عميق استفاده كنند

  كمتــری ۀ بــاال، پــايين و جنســيتى بــر اســاس روش علمــى كــه هزينــۀ از ســطح طبقــ

ــم دارد ــيد . ه ــوال بپرس ــدس ــاد ش ــه نگرشــى ايج ــود ك ــم خ ــن را ه ــه اي ــه البت   ه ك

سـيما جهـت پـژوهش يك گـروه مسـتقل را خـود صداو. م دهدساز نبايد انجا برنامه

  .انتخاب كند

ها  اعتقاد داشتند كه اتكا به نظرسنجى زاده ان نيز همانند عباسنظر صاحبراودراد و ساير 

سـازان  هـا باشـد و معتقدنـد برنامهد مبنای شناسايى درست مخاطب برنامـه و نيـاز آنتوان مىن

  .پژوهشى كيفى و كمى ديگر نيز استفاده كنندهای  توانند از روش مى

 بندی مخاطبان تعريف و دسته. 5

كننده و مديری بايد مد نظرش باشد ايـن اسـت كـه  ساز، تهيه اولين پرسشى كه هر برنامه

ساز و مديری بتواند بـه  امهيق و ساليقى دارد؟ اگر هر برناش كيست؟ چه عال مخاطب برنامه

مشـخص  ،خواهـد بسـازد كـه مـىای  برنامـهپاسخ درست دهد؛ هـدف و زبـان  ،اين پرسش
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ايـن عـدم . متاسفانه تعريف دقيقـى از مخاطـب ندارنـد برنامۀ ماه عسلسازان  برنامه. شود مى

اطـب را همـه شـكيبا مخ. نژاد ديد های شكيبا و نوابى در صحبت توان مىتعريف مشخص را 

دانـد كـه بـه برنامـۀ مـاه عسـل عـادت  ای تعريـف شـده مـى توده ،نژاد داند و نوابى ردم مىم

  :اند كرده

ميليون مخاطـب  40ميليون يا  30گوييم  مى وقتى. مردم استۀ ما تودۀ مخاطب عمد

 ،قـدر اخـتالف سـليقه وجـود دارد در روزگـاری كـه ايـن. مردمۀ يعنى عمد ؛داريم

تلويزيونى يا مطبوعاتى بسازيم كه بتوانـد حتـى  ـ اديورۀ همين كه بتوانيم يك برنام

  .خيلى مهم است ،نفر را بسيج كند 10000

عامه يا توده تعريفى منسوخ شده است كه توانـايى تفكيـك  عنوان بهتعريف از مخاطب 

ای،  ی فـردی، طبقـههـا ويژگىلحاظ  بـهد مخاطبـان را توانـ مىدرست مخاطبين را نـدارد و ن

  بيانگر رويكـرد رفتارشناسـانه  ،ای از مخاطب تعريف توده. تعريف كند.. .جنسيتى و سنى و 

ــه ــوده  و نظري ــه جــادويى ب ــۀ گلول ــۀ آن نظري ــانه اســت كــه از جمل ــاثير رس ــدايى ت   های ابت

  ترين نـوع تعريـف اسـت كـه توانـايى تميـز بـين مخـاطبين را نـدارد؛ امـا در  است و سطحى

  تــر اســت و بــين بيننــده بــا  ى بهبــود يافتــهنگــاه مزينــانى نســبت بــه مخاطــب كمــ ،ايــن ميــان

تعريـف او  ،داند؛ با اين وجود مخاطب تفكيك قايل است و مخاطب را فرد پيگير برنامه مى

  . نيز كامل نيست

دارنـد كـه تأكيـد  ،ضمن نقد از تعريف مخاطب از جانب عوامل توليـد نظران؛ صاحب

مخـاطبين  ،سـاز وامـل برنامـهگـذاری باشـد و بايـد ع تعريف از مخاطب بايد بر اساس هدف

. ی تفكيـك شـده از هـم ببيننـدهـا گروه صـورت بهبندی كنند و مخاطبـان را  برنامه را دسته

  :گويد مىباره چنين  در اين زاده متقى

خـام اسـت كـه تـا زمـانى كـه ۀ يكـى نظريـ ؛خب دو نظريه در بحث مخاطب است

مـردم از تلويزيـون ۀ امـتلويزيون و راديو گسترش پيدا نكرده بـود؛ بلـه عهای  شبكه

كـه  ۀ مخاطـب برگشـت بـه ايـنبعـد ايـن نظريـ. اين درست بـود ؛كردند استفاده مى

گـروه مـثًال  گيـرد مىيعنى يك مخاطب در گـروه قـرار  ؛ی مختلفى هستندها گروه

مـثًال  }...{ كند مىاالن برای تلويزيون تعريف دوم از مخاطب مصداق پيدا . جوانان

  .طور است ماه عسل هم همين. رزش نيستندمردم مخاطب وۀ ورزش؛ هم
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سـاز در تعريـف و  معتقد بودند كه عوامـل برنامـه زاده ان نيز مشابه متقىنظر صاحبساير 

ی متفـاوت نگـاه هـا گروه عنوان بـهبندی مخاطب بايد تجديد نظر كنند و بـه مخاطـب  دسته

بنـدی مخـاطبين در  دسته :ان همانند عوامل توليد معتقد بودندنظر صاحبای از  اما عده. كنند

. شـود مىگـرفتن اقتضـائات عمـوم  است و اين مسئله منجر به ناديـده تلويزيون كاری دشوار

  :گويد مىباره  سليمى در اين

پخـش بشـود ای  برنامـهطبيعى با مشكلى روبرو است كه وقتى يك  صورت بهرسانه 

برای قشـر دانشـجو يـا  سال به باال است يا 17برای مثًال ولو اينكه اول برنامه بگوييد 

يـد مثـل يـك توان مىشـما ن. كنند مىنگاه و نشينند  خيلى از مردم مى. كودكان است

اگر خوششان و  دهند مىادامه  ،اگر خوششان بيايد. مخاطبان را كنترل كنيد ،كالس

در هـر بنـابراين، . دهنـد مىادامـه ن ،خـورد برنامه به دردشان نمـى كنند مىفكر  ،نياد

  .سری اقتضائات عمومى را در نظر بگيريم بايد يك ماای  برنامه

تلويزيـون ۀ توان چنين نتيجه گرفت كه ذات رسـان مى های سليمى در مجموع از صحبت

  .بندی دقيق نداشته باشد ماه عسل از مخاطبين تعريف و دسته برنامۀباعث شده 

  خالقيت .6

در ايـن . اسـت ها برنامـهای در توليـد  و آزادی عمل يكى از عوامل مهم و پايـهخّالقيت 

قوانين سازمانى  -2مسايل مالى و بودجه  -1: پردازيم كه عبارتند از بخش به چهار مسئله مى

در بخـش سـوژه، خّالقيـت  -4شناختى درسـت  نشانهضرورت توجه به  -3از جانب مديران 

  .محتوا و توليد

كننـده  محدود از جملـه عناصـر ه،از منظـر عوامـل توليـد برنامـ :مسایل مـالی و بودجـه

عوامل توليد به صراحت بـه ايـن مسـئله از رجبيان . بودجه استۀ سازان؛ مسئل برنامهخّالقيت 

دكـور و تجهيـزات باعـث شـد كـه بـاالی های  هزينه گرانى وتقد است كه اشاره دارد و مع

 ان ضـمننظر صـاحبامـا  .مطلوب باال ببرندۀ توليد به اندازۀ خود را در زمينخّالقيت نتوانند 

پـردازی درسـت، بودجـه  خالقيـت؛ معتقدنـد كـه در صـورت ايـدهتاييد اهميت بودجـه بـر 

  .تاثير منفى بگذاردخّالقيت د بر روی توان مىچنان ن آن

منوط بـه قـوانين سـازمانى خّالقيت بخش ديگر عنصر  :قوانین سازمانی از جانب مدیران
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انـد كـه قـوانين  م عقيـدهان و هم عوامـل توليـد در ايـن زمينـه هـنظر صاحبكه هم  شود مى

نژاد در زمينه دعـوت  نوابى. ساز را با مشكل مواجه كند خّالقيت برنامهد توان مىگيرانه  سخت

  :گويد مىمهمان برنامه 

. برنامه تبديل به برند شـد 91و  90بعد از سال . دست ما خيلى باز بود 90تا  88سال 

وپـای مـا يـك ذره  ناخواه دسـت واهخ. نتقادی به برنامه بيشتر شدنگاه ا ،از آن به بعد

 ،خواسـتيم درون برنامـه بيـاريم امسال يك موضوعى رو مـى ،برای مثال. تر شد بسته

هـم  92مديران با ما مخالفت كردند و وقتى گفتيم كه اين موضـوع را نيـز در سـال 

  .كند مى فرق ىگفتند كه امسال موضوع كم. آورديم

يت در انتخـاب مهمانـان از جانـب مـديران اشـاره مزينانى نيز با عبارتى مشابه به محدود

  .كند سازان تأكيد مى برنامهاز سوی  ها سياستمراعات كردن برخى از و به  كند مى

و  كنـد مىسـيما اشـاره بـه مالكيـت دولتـى صداو زاد نيـز  حسينى نظران؛ در میان صاحب

ايى كـه بحـث هـ كننـده درصد تهيـه 70 قطعاً  ،گر خصوصى بشودمعتقد است كه تلويزيون ا

وی معتقد . شوند مى از كار بيكار ،دانند خّالقيت مىرا عامل ... قوانين، آنتن پخش، بودجه و

  :شود مىگرفته كننده  از تهيهخّالقيت  ،است وقتى قوانين خيلى سخت و متصلب باشد

. دستگير شده است كند مىفكر  ،كند مىقاط ضعف اين است كه طرفى كه دارد اجرا ن«

 22خواهيـد در مـورد  شما مىمثًال  ؛خواهد اجرا كند زی به ذهنش رسيده و مىحاال يك چي

و اگر بتوانيـد توجيـه بياوريـد كـه هيچـى  .را نشان دهيدها  حمله روس ،بهمن برنامه بسازيد

در . عنصر اصلى است ،كننده تهيه. شويد شما دلسرد مى ،، اما اگر نهرود مىبرنامه روی آنتن 

  .»شود مىقوی كننده  تهيهتوسط  ،كار اصل زبانِ 

برخى اوقات بسيار  ،كمند نيز با تعابيری مشابه معتقدند كه قوانين سازمانىراودراد و آذر

رسـد  چنين به نظر مـىبنابراين، . گيرد مىرا كننده  تهيهخّالقيت است و جلوی كننده  محدود

  .كه تعيين قوانين سازمانى نيازمند بازنگری است

از خّالقيت به تغيير نگاه به تأكيد زاد ضمن  حسينى :شناختی نشانهخّالقیت برمبنای نگاه 

را نبايد در دكورهـای عجيـب و غريـب خّالقيت جانب عوامل توليد برنامه؛ معتقد است كه 

های مـا آشـنايى  كننده اين موضوع دارد كه خيلى از تهيه وی در ادامه اشاره به. خالصه كرد

  :يدگو مىندارند و شناسى  با علم نشانه
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 ،گيـرد زنـى جنـوبى مى محتوا بايد با فرم بيايد مثًال سـينه. رسانۀ فرم است ،تلويزيون

مـا . شود در خّالقيت اين برنامه يك چيزايى كامال شخصى ديده مى. چون فرم دارد

دعـوت يـك كارشـناس،  ،نـوع اجـرا، صـحنه ،كنيم موقعى كه از نشانه صحبت مى

هـم  هايى است كه بايد بـا اين قبيل همه نشانه زاويه دوربين، نورپردازی و مسايلى از

بزنيد  ،خواهد جايى را بگيريد و هر چى دلتان مى شما مثًال صد ميليارد يك .ندنبخوا

  .ای دارد؟ چه فايده

سـاز بيشـتر از  خّالقيت گـروه برنامـهنتيجه گرفت كه  توان مىزاد  های حسينى از صحبت

در ارتباط با  ،دجه و تجهيزات و آنتن پخش باشدقوانين سازمانى، بوو اينكه در گرو مسايل 

  .استشناسى  با زبان تلويزيون و نشانهكننده  آشنايى تهيه

ُ تـرين  مهم ،اننظر صاحباز نظر  :خّالقیت در بخش سوژه، محتوا و تولید خّالقيـت عـد ب

و يابى و محتوايى باشد تا مسـايل تجهيـزات فنـى  ۀ سوژهبا توجه به شكل برنامه بايد در حيط

  .دكور

، امـا در كنـد مىبرنامـه  يابى سوژهتيم توليد و خّالقيت زاد در اين رابطه اشاره به  حسينى

برخـى اوقـات كـه معتقـد اسـت  ،به اين قضيه كه محوريت با مجری بـودهتأكيد مجموع با 

نيز معتقـد اسـت كـه برنامـه بـه جـای  زاده متقى. شد مىدست ساير عوامل توليد برنامه بسته 

  :كار گيرد به يابى سوژهيبا؛ خالقيتش را بايد در تصاوير ز

به سوژه بـر مردم تصوير زياد و قشنگ ديدند ولى غل. را خوب انتخاب كنيم ها سوژهما «

در ايـن برنامـه اسـت ولـى خّالقيـت كـه من اعتقادم ايـن اسـت  ... .ساختار خيلى مهم است

ز اجتمـاعى بايـد باشـد نـه يـك بيشتر فكر بشـود، نيـا ،در انتخاب سوژه. بيشتر باشد شود مى

  .»5و 4درجه ۀ مسئل

 ،برنامه به جـای توجـه بـه دكـورخّالقيت حسنى نيز با تعابير مشابه معتقد است كه بيشتر 

  .بايد متمركز بر سوژه و محتوا باشد

در بخـش خّالقيـت از ميان سه نفری كه به بحـث ، نظرات مخاطبانبر اساس در مجموع 

در اين بخش وجود دارد كه البته خّالقيت ها يك نفر معتقد بوده تن ،سوژه و محتوا پرداختند

دسـت تـيم توليـد برنامـه بسـته  ،آن يك نفر هم معتقد است كه به علـت محوريـت مجـری
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ۀ دو نفر ديگر دارای نگاه نقادانه بودند و معتقد بودند كه برنامه مـاه عسـل در زمينـ. شود مى

  .نبوده استخّالقيت محتوا و سوژه دارای 

  گيری تيجهن

مـاه عسـل از ديـدگاه  برنامـۀنظام و فرايند توليـد شناسى  در اين تحقيق هدف اصلى، آسيب

ماه عسل  برنامۀ سازی برنامهبهبود كيفيت كمك به  ،مقصود اين پژوهش. ان بودنظر صاحب

تـوان بـه  مـى ان نسبت به برنامه ماه عسلنظر صاحباز مجموع نظر . استهای آينده  در سال

  :ل رسيدنتايج ذي

ــک ــل را .ی ــاه عس ــه م ــژوهش برنام ــى بخــش پ ــوز م ــه ح ــوان در س ــا ۀ پژوهشت ی ه

  پژوهـى مـورد نقـد و بررسـى  گذارنه، حوزۀ نظارت و ارزيـابى از برنامـه و مخاطـب سياست

  .قرار داد

ــا پژوهشبيشــتر  - الــف ــۀی گذار سياســتی ه ــاه عســل، از ســنخ  برنام ــا پژوهشم ی ه

ای خيلــى تــوجهى  ايى، پــيش از توليــد و برنامــهمحتــو یهــا پژوهشاســت و بــه  يابى ســوژه

  . شود مىن

كننـده  نخسـت بـه درخواسـت و سـفارش تهيهۀ ی ارزيابى در درجها پژوهشبيشتر  - ب

ــابى يكــى از مشــكالت اصــلىهــا ۀ پژوهشدر مســئل. گيــرد مىانجــام    درخواســت  ،ی ارزي

صداوسـيما و  انجام پژوهش مركز پژوهش و سـنجش افكـاربرای كننده برنامه  تهيهشخصى 

  .ها است دانشگاه

سـت؛ ها پژوهى در برنامـه مـاه عسـل از سـنخ نظرسـنجى های مخاطب پژوهشبيشتر  -ج

هيچ اطالعاتى در اختيار نداريم، اما با توجـه ها  انجام نظرسنجىۀ شكل و نحوۀ چه درباراگر

ن تـوان گفـت كـه ايـ مـى سنجىپژوهى به نظر تأكيد بيش از حد عوامل توليد در مخاطببه 

چـون  ى ديگر همی كيفى و كمّ ها پژوهشبرنامه برای شناخت ساليق مخاطبين نياز به انجام 

  .دارد ... و ها  عميق، خوانش مخاطبين از برنامه، تحليل دريافت و اثر سنجىۀ مصاحب

 تـوان نمى بندی شفاف از مخاطبين دارند و برنامۀ ماه عسل نياز به دستهعوامل توليد  .دو

چه تنها بندی مخاطبين اگر ۀ دستهدر زمين. بدانيم» مردمۀ عام«مخاطب آنها را تنها در تعريف 
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بنـدی مخـاطبين كـار  ۀ تلويزيون معتقد است كه دستهبر ذات رسانتأكيد با  نظر صاحبيك 

بنـدی مخـاطبين را بـرای انتخـاب موضـوعات  نظران دسـته صـاحبدرستى نيست، اما سـاير 

ساز بر مبنـای  مل برنامهعواكه ضروری است  بنابراين .دادند مى ضروریها  اجتماعى و سوژه

 سـازی برنامههدف توليد، مخاطب خود را شناسايى و تعريف نمايند و بر اساس آن به روند 

  .خود شكل دهند

ن بـود كـه كمـى منطـق برنامـه تـالش بـر ايـ يابى ۀ سـوژهدر مسـئل 94اگر چه سال  .سه

هـر ۀ ات انتخـابى و ضـعف پـرداختن بـه قصـتر باشد، اما با اين حال تكرار موضـوعهدفمند

تعـدد و تضـاد . سوژه باعث شده كه برنامـه جـذابيت قبلـى را بـرای مخاطـب نداشـته باشـد

ۀ ای به موضوعات بر اساس اتفاق نظر كلي برنامه به دليل عدم پرداختن ريشهدر يك ها  سوژه

  .زا است آسيب ،ان بيش از آنكه برای مخاطبين مفيد باشدنظر صاحب

مسـايل  -1سازان ماه عسل به دليـل  و آزادی عمل برنامهخّالقيت  رسد به نظر مى .رچها

چـه مسـايل با اين حـال اگر. شود مىقوانين سازمانى با محدوديت مواجه  -2مالى و بودجه، 

خّالقيـت ، اما عوامل توليد برای ايجـاد كند مىعوامل توليد را محدود خّالقيت مطرح شده؛ 

پـردازی مناسـب،  ت منـوط بـه ايـدهنخسـۀ در درجـخّالقيـت . يير دهنـدبايد نگاه خود را تغ

ۀ همچنين در مسئل. باشد آشنايى با زبان تلويزيون و ارتباط دكور و تيتراژ با اهداف برنامه مى

ای  های محتـوايى و سـوژه تری داشته باشند و در حوزه بايد نگاه وسيعسازان  برنامه ،خّالقيت

بيشــتری از خــود در خّالقيــت  ،دكــور و تصــويربرداری فنــى همچــونهــای  بــه جــای حوزه

  .داشته باشندسازی  برنامه

ان نسبت نظر صاحبی در برنامه است كه اكثر گذار ۀ سياستمهم ديگر نحوۀ مسئل .پنج

سـازان، متخصصـان،  گذاری تعاملى بين برنامـه سياستنبود  ،اننظر صاحب. به آن نقد دارند

 سـازمانى را يـك چـالش بـزرگ بـرای برنامـهنى و فرادانشگاهى و مـديران سـازمانخبگان 

ی تعـاملى نـه تنهـا بـرای برنامـه مـاه عسـل بلكـه بـرای تمـامى گذار سياستنياز به . دانند مى

سـيما و متاسفانه در سـازمان صداو. يد باشدتواند مف مى سازمانهای  مشابه و برنامههای  برنامه

اجتماعى و های  در حوزهسازی  برنامهسايل ماه عسل نقش متخصصان و افراد آشنا با مۀ برنام

زايـى بـرای  آسـيبۀ توانـد مسـئل مى شود و اين مى ی ناديده گرفتهگذار سياستدينى جهت 

  .برنامه باشد
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مـاه عسـل بـرای بهبـود كيفيـت  برنامـۀرسـد كـه  در مجمـوع بـه نظـر مـى :سخن آخـر

و پــژوهش شناســى  ی توليــد، مخاطبها ۀ سياســتآينــده در زمينــهای  در ســالســازی  برنامه

خالقيت؛ عوامل توليد برنامـه بيشـتر از آنكـه ۀ در حوز ،عالوه بر آن. نيازمند بازنگری است

پـردازی  خّالقيـت خـود را در ايـدهخود را محدود به قوانين سازمانى و بودجـه ببيننـد، بايـد 

  .مناسب، محتوا و آشنايى با زبان تلويزيون شكوفا كنند

  پيشنهادات

برنامه باشد بلكه بايـد بـه  اتموضوع برای ارائه نظر دربارهبايد تنها حضور اتاق فكر ن .1

نظرات افراد اتاق فكر؛ شدن  چنين برای اجرايى هم. شناسى داد آسيبۀ اتاق فكر اجاز

تواند از افراد متخصص و آشـنا بـه مبـانى هنجـاری و قـوانين سـازمانى  كننده مى تهيه

  .استفاده كند

كردن  و رصـدها  سـنجىده شـود نـه اينكـه صـرفا بـه نظرا دابه پژوهش بايد بسـيار بهـ .2

  .اجتماعى اكتفا شودهای  شبكه

سيما در تدوين اصول و ضوابط سازمانى برای داشتن ضـمانت اجرايـى سازمان صداو .3

  .تواند استفاده كند مى مختلفهای  از متخصصين حوزه

وجـه قـرار در هر قسمت برنامه متناسب با اهميت موضوع بايـد مـورد تها  تعدد سوژه .4

برخى از موضوعات اجتماعى همچون اعتياد و ازدواج نياز بـه پـرداختن بيشـتر . گيرد

نـاقص بـه ايـن موضـوعات بـا  صـورت بهاز دو قسمت دارد نه اينكه در يك قسـمت 

نـاقص ها  در صورتى كه به موضوع هر يك از مهمان. متنوع پرداخته شودهای  سوژه

 .باال در برنامه صرف نظر شودهای  وژهسپرداخته شود بهتر است كه از تعداد 

 ،نگاه به مخاطب در ذهن عوامل توليد بايد مبتنى بر هدف برنامه باشد و بر اساس آن .5

موضـوعات انتخـابى كردن  تواند به پوياتر مى تر از مخاطبين بندی شفاف و دقيق دسته

  .در برنامه كمك كند
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