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 انر گفتگوي تلويزيوني در سازمان صداوسيماهاي ژ ها و چالش ظرفيت

 *، دكتر سيدحسن آذري*دكتر مهدي منتظرقائم
 

 چكيده

رود. اين  سابقه، رايج و مهم در رسانه تلويزيون به شمار مي ژانر گفتگوي تلويزيوني از ژانرهاي با
تعددي است ها، انواع، عناصر مشخص و كاركردهاي م ژانر همانند هر ژانر تلويزيوني داراي ويژگي

هاي موجود است. از  ها و چالش برداري بهينه از آنها مستلزم شناخت جامع و دقيق ظرفيت كه بهره
هاي گفتگوي تلويزيوني در سازمان صداوسيماي  ها و چالش اين رو، مقاله حاضر به مطالعه ظرفيت

بزار گـردآوري  كار رفته، مطالعه موردي و ا جمهوري اسالمي ايران پرداخته است. روش تحقيق به
كننـدگان و   نفـر از مـديران، تهيـه    40شـوندگان، بـيش از    اطالعات، مصاحبه بوده است. مصاحبه

دهنـد كـه    هاي پـژوهش نشـان مـي    اند. يافته اند كه به صورت هدفمند انتخاب شده مجرياني بوده
هزينـه  هاي مختلفـي چـون    ها و مزيت شوندگان، ژانر گفتگوي تلويزيوني را داراي ظرفيت مصاحبه

ترين ساختار براي بعضي از موضـوعات و طبقـات    توليد كم در مقايسه با توليدات ديگر، مطلوب
هاي ناصحيح  دانند. وجود برخي ديدگاه مخاطبان، ظرفيت تعامل مناسب و آسان با مخاطب و ... مي

طالعه و ريزي، م در خصوص اين ژانر، پايين بودن برآوردها، كمبود امكانات فني و ضعف در برنامه
هاي اصلي تأثيرگذار بر گفتگوهاي تلويزيوني هسـتند. ايـن مقالـه     جمله چالش ها از طراحي برنامه

هـاي   ها، الزامـات و مزيـت   هاي موجود را توجه صحيح به ويژگي ترين راهكار غلبه بر چالش مهم
 داند. انواع گفتگوهاي تلويزيوني و استفاده هدفمند از آنها مي
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 مقدمه

هـاي مختلـف در شـرايطي     هاي گفتگو و طـرح ديـدگاه   فراهم آوردن فضاها و فرصت 

اي پويـا و حركـت در    گرا و خالقانه، از الزامات ايجاد و حفظ جامعه دموكراتيك، شمول

توان به طـرح   يمسير تكاملي آن است. گفتگو ظرفيت و فرايندي است كه از طريق آن م

ها، اعتقادات و احساسات، شناخت همـديگر، ارزيـابي خـود و ديگـران، ايجـاد،       ديدگاه

هـا، افـزايش اطالعـات و     حفظ و تقويت رابطه، افزايش همدلي، ارتباط و پيوند تفـاوت 

آگاهي، شناخت و حل مشكالت و مسائل، همفكري، تبـادل افكـار و پيشـنهادها بـراي     

جارب، توسعه سازماني، حـل اختالفـات مختلـف، كـاهش و     اقدامات مطلوب، تسهيم ت

ها، ايجاد يـك جمـع، تقويـت همبسـتگي اجتمـاعي،       ها، افزايش مهارت رفع پيشداوري

هـا در   تقويت روابط ميان مردم و حاكميت، يادگيري و ... نايل آمد. در اين ميان، رسـانه 

تگو و مباحثـات عمـومي   هاي اخير، انواع گف سطح كالن و بويژه رسانه تلويزيون در دهه

ــوجهي گســترش داده  ــل ت ــه شــكل قاب ــامز را ب ــد (ويلي ــي42، ص 1975، 1ان شــك  ). ب

 است. 2گفتگوي تلويزيوني ژانرترين ژانر تلويزيوني در اين زمينه،  ترين و مهم برجسته

اي هستند كـه در برابـر عمـوم و بـراي      نوعي گفتگوي رسانهگفتگوهاي تلويزيوني  

ز اين رو نقش بسيار مهمي در زندگي روزمره مردم، رويدادها و شوند. ا عموم پخش مي

دارنـد.  ي عمـومي جامعـه   ها گفتمانگفتمان يا تر،  مسائل عمومي جامعه و به معناي كلي

سـازي موضـوعات و مسـائل اجتمـاعي و بررسـي و       گفتگوهاي تلويزيوني در برجسـته 

تواننـد   هـا مـي   ايـن برنامـه   اصالح آنها با هدف خير همگاني ظرفيت بسيار بااليي دارند.

هاي مختلف اجتماعي را فـراهم آورنـد    ها و ديدگاه امكان بازنمايي و خودبازنمايي گروه

را در جامعـه تقويـت و    و تعامل اجتماعي ـ فرهنگي، تبادالت گفتماني و درك عمـومي  

هـاي   دهـي بـه بحـث    توانند در شكل تر كنند. گفتگوهاي تلويزيوني همچنين مي گسترده

ي عقالني و انتقادي، تـرويج و تقويـت مردمسـاالري، ايجـاد فضـاي برابـر بـراي        عموم

ها و احـزاب سياسـي    هاي معمولي، متخصصان، صاحبان فكر و انديشمندان، جناح انسان

                                                      

1. Williams     2.  television talk 
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زدايي از جريان پيام و فراهم آوردن امكـان دسترسـي عمـومي بـه ابـزار       قانوني، انحصار

كننـده، آموزشـي،    اي سـرگرم  ل، به عنوان برنامـه بازنمايي بسيار مؤثر باشند و در عين حا

البتـه   دهنده به مخاطبان، مفيد و مؤثر واقـع شـوند؛   اي و آگاهي تربيتي، ارشادي، مشاوره

اي يـا شـبكه    بـرداري بهينـه از ايـن ژانـر در هـر سـازمان رسـانه        بديهي است كـه بهـره  

هاي  هدفمند از ظرفيتتلويزيوني، نيازمند شناخت جامع و دقيق آن، استفاده راهبردي و 

 هاي احتمالي موجود است. آن و رفع مشكالت و چالش

هاي مختلف ژانر گفتگوي تلويزيوني كـه بـه برخـي از     يتمزها و  يژگيوبا توجه به 

يماي جمهوري اسالمي ايـران نيـز،   صداوسي تلويزيوني سازمان ها شبكهآنها اشاره شد، 

ي مختلـف از ايـن ژانـر    هـا  شـكل زان و ي تلويزيوني جهان به ميـ ها شبكههمانند اغلب 

يرپـذيري ژانـر از بافـت اجتمـاعي، فرهنگـي و      تأثبا توجه بـه ويژگـي   كنند.  يماستفاده 

در تلويزيـون ايـران نيـز داراي    گفتگـوي تلويزيـوني    ،)2004، 1ميتـل بـه  نـك  ( ياسيس

آن  ي خارجي است. نكته مهم در اين ميانها شبكهي اين ژانر در ها نمونهيي با ها تفاوت

ي صـحيح از  بـردار  بهرهاست كه با توجه به اهميت ژانر در رسانه تلويزيون و ضرورت 

ي امـروز، ضـروري اسـت وضـعيت     ا رسـانه ژانرهاي مختلف در فضاي رقابتي فعاليـت  

ي فـراروي  هـا  چـالش هـا و   يـت ظرفاستفاده از اين ژانر در تلويزيـون ايـران بـه همـراه     

يـزي، مـديريت و توليـد    ر برنامـه ياستگذاري، سوان ي از آن شناسايي شود تا بتبردار بهره

هاي اين ژانر اسـتفاده   يتظرفگفتگوهاي تلويزيوني را ارتقا بخشيد و به نحو مطلوبي از 

ي موجود فايق آمد. از اين رو، پرسش اصلي مقاله حاضر ايـن اسـت   ها چالشكرد و بر 

كننـدگان   ن و تهيـه كه ژانر گفتگوي تلويزيوني در سـازمان صداوسـيما، از منظـر مـديرا    

هايي است و در ساختار و نظام توليد تلويزيوني، در فرهنگ  تلويزيون داراي چه ظرفيت

سازي رسانه ملي از چه جايگاهي برخوردار است؟ بـه عبـارت ديگـر،     سازماني و برنامه 

 اند از: هاي اصلي مقاله عبارت پرسش

 است؟ هايي يتمزها و  يتظرفه يما داراي چصداوسژانر گفتگوي تلويزيوني در سازمان . 1

                                                      

1. Mittell 
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هاي استفاده بهينه از ژانر گفتگوي تلويزيوني در  ها و چالش مشكالت، محدوديت. 2

 سازمان صداوسيما كدامند؟

 ادبيات پژوهش

هـاي صـاحبنظران    گفتگوي تلويزيوني داراي انواع مختلفي است اما با نگاهي به ديـدگاه  چند هر

، 5؛ الئـربچ 2003، 4؛ بـونر 1994 ،3و النـت  2؛ لوينگسـنون 2004، 1براي نمونه نيوكام(اين حوزه 

) 2001، 9و الـي  2007، 8؛ هس لـوتيچ 2006، 7؛ هاچبي2006؛ تولسون، 2001، 6؛ تولسون2010

 اند از: توان براي آن اصول مشتركي را برشمرد كه برخي از آنها عبارت مي

 هاي گفتگوي تلويزيوني ـ ويژگي1جدول 

 پذيري انعطاف خكنش گفتگويي پرسش و پاس

هاي ميزبان، ميهمـان و   ها و موقعيت توزيع نقش

 مخاطب

انگيــزي و نانوشــته بــودن گفتگــو در عــين  خــود

 ساختارمندي و هدفمندي آن

كننـدگان در   متوازن نبودن قدرت ميان مشـاركت 

 گفتگو
 تعاملي بودن اغلب آنها

 دوستانه بودن و سازگاري با مخاطب گفتگو براي شخص سوم

 اجراي نقش و شبه واقعيت بودن گفتگوها و احساس زنده بودن گفتگوتصور 

 حضور ميهمانان مختلف و ... محصول بودگي

 
دانـد:   هاي گفتگوي تلويزيوني را شـامل مـوارد زيـر مـي     )، قالب2004( دانشنامه تلويزيون 

گفتگوي تلويزيوني سخت خبر مبتني بر منفعت عمـومي يـا موضـوعات عمـومي بـا حضـور       
، 12اي بـراي موضـوعي واحـد    ، قالب مجله11، شكل ميزگردي و خبري10ص/ متخصصانمتخص

                                                      

1. Newcomb       2. Livingstone       3. Lunt 

4. Bonner          5. Lauerbach         6. Tolson 

7. Hutchby         8. Hess-Lu¨ttich      9. Ilie 

10. general-interest hard-news or public-affairs show 

11. panel and news figure               12. magazine format for a single topic 
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، 2تـك ميزبـان بـا ميهمـان     بـه  و مصـاحبه تـك   1اي درباره موضوعات چندگانـه  قالب مجله
گفتگوهاي تلويزيوني نرم خبر مبتني بر منفعت عمومي كـه تركيبـي از سـرگرمي، خبـر و     

هـا و   بـا حضـور شـهره   ( كننـده  ني سرگرم، گفتگوهاي تلويزيو3موضوعات عمومي هستند
، 2002( 4). همچنـين تيمبـرگ  2257 ، ص2004اي غيررسمي و صميمانه) (نيوكام،  مكالمه
ژانـر يـا گونـه     ) با مطالعه تاريخي گفتگوهاي تلويزيوني امريكـايي، سـه زيـر   6 ـ 9صص 

ي فرعـي  هـا  گونه  كند و معتقد است كه اين فرعي گفتگوي تلويزيوني را از هم تفكيك مي
انـد:   هـاي تلويزيـوني امريكـايي تأثيرگـذار بـوده      هاي گفتگو در شـبكه  بر بسياري از قالب

، گفتگـوي تلويزيـوني روزانـه بـا مشـاركت      5كننده آخـر شـب   گفتگوي تلويزيوني سرگرم
 اي. قالب مجله گفتگوي تلويزيوني صبحگاهي با و 6مخاطب

پسند است كه  ويزيوني عامهترين گفتگوهاي تلويزيوني، گفتگوي تل يكي از شاخص 
) بـر اسـاس   2013( 8نامند. موليون نيز مي 7اقراري اي آن را گفتگوي تلويزيوني خود عده

 كند: براي اين نوع از گفتگوهاي تلويزيوني پنج ويژگي اصلي ذكر مي 9ديدگاه شاتك
مسئله محوري؛ محتواي گفتگوي تلويزيوني نشئت گرفته از مسائل اجتمـاعي يـا   . 1

 مانند مصرف مواد مخدر، طالق و ... . ت فردي رايج در جامعه است؛موضوعا
هاي گفتگوي تلويزيوني به دليل كانوني بودن مشاركت فعـال   متمايز از ديگر گونه. 2

 مخاطب در آن
حول اقتدار اخالقي و دانش تخصصي ساختاربندي شده و ميزبان واسطه ميـان ميهمانـان   . 3

 و مخاطب است.
                                                      

1. magazine format that deals with multiple topics 

2. one-on-one host–guest interview  

3. general-interest soft-news talk show that mixes entertainment, news, and public affairs 

4. Timberg 

اي ميان ميزبان و ميهمانان رايج است و اغلـب   در اين نوع گفتگوها به طور معمول رابطه صميمي و شوخ طبعانه. 5
 ها خواننده يا كمدين هستند. ميزبان

گوي مسـتقيم بـا   . در اين نوع گفتگوي تلويزيوني، مخاطبان استوديويي، مشاركت كاملي در برنامه دارند و به گفت6
 پردازند. ها مي ميهمانان متخصص يا شهره

7. confessional       8. Mauleon       9. Shattuc 
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 اين امر كمتر شده است). 1990هرچند از اواسط ( مخاطب زن توليدشده براي. 4
اي بـراي   اي است كه از سـوي مؤسسـات رسـانه    ساعته به طور معمول برنامه يك. 5

 شود. هاي تلويزيوني توليد مي فروش به شبكه
توان به  هاي ياد شده و در نگاهي عام، گفتگوهاي تلويزيوني را مي بندي بر مبناي دسته 

 بندي كرد: دستهانواع زير 
 گفتگوي تلويزيوني سخت خبر مبتني بر موضوعات عمومي با حضور كارشناسان و مسئوالن ·
 گفتگوي تلويزيوني نرم خبر ·
 اي براي موضوع واحد يا چندگانه قالب مجله ·
 كننده آخر شب با ميهمان شهره گفتگوي تلويزيوني سرگرم ·
هـاي مخاطبـان    ) بحـث 1هـاي مختلـف،    گفتگو با مشاركت مخاطبان بـه صـورت   ·

) مواجهـه ميـان   2كننده در گفتگو با يكديگر و يا با ميهمان متخصص يا شهره،  مشاركت
) گفتگوهـاي  3دوستان و اعضاي خانواده، همـراه بـا توضـيحات ميهمـان متخصـص و      

 سياسي با حضور سياستمداران و افراد عادي جامعه.
هـاي بحـث دربـاره     بـا ويژگـي  اقـراري   پسند، تابلوئيدي يا خود گفتگوي تلويزيوني عامه ·

هاي اجتماعي، كانوني بودن مشاركت فعال مخاطب، شأن و جايگـاه اخالقـي و    مسائل و آسيب
سـاعته و توليـد مؤسسـات     اطالعات پررنگ ميزبان، با مخاطبان هدف اغلب زن، با زمـان يـك  

 اي). توليد برون رسانه( هاي تلويزيوني اي بيرون از شبكه رسانه

اند از ميزبان يا مجـري، ميهمـان يـا     صلي گفتگوي تلويزيوني عبارتاجزا و عناصر ا 
 استوديويي و موضوع. ميهمانان، مخاطب استوديويي يا غير

هـاي متعـددي چـون خبرنگـاري،      ميزبانان گفتگوهاي تلويزيوني ممكن است بـا سـبك  
). در سـبك  2012وراگـا و همكـاران،   ( كميك، تهاجمي و چالشي گفتگـو را هـدايت كننـد   

اي و اخالقي خبرنگاري، همانند ميـانجي منصـف و    رنگاري، ميزبان بر اساس اصول حرفهخب
هـاي زبـاني و    كند. در سـبك كميـك آنچـه نمـود بيشـتري دارد، شـوخي       طرف عمل مي بي
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گيـرد.   هاي ميزبان است كه در ارتباط با ميهمان، مخاطبان و بينندگان صورت مي پردازي بداهه
شـود و سـعي    با ميهمان برنامه به صورت جدي وارد چالش مـي در سبك چالشي نيز ميزبان 

هـا در   تري از او بگيرد. اسـتفاده از هـر كـدام از ايـن سـبك      تر و كامل هاي دقيق كند پاسخ مي
هـا، موضـوعات و    گفتگوهاي تلويزيوني مختلف، جايگاه و نقش متفاوتي داشـته و بـا قالـب   

خبرنگاري بر دو سـبك ديگـر برتـري دارد     ميهمانان برنامه منطبق است. در نگاه كلي، سبك
 اما اين امر لزوماً به معناي نفي دو سبك ديگر نيست.

تـوان بـه چهـار دسـته اصـلي متخصصـان،        ميهمانان گفتگوهاي تلويزيـوني را مـي   
بندي كرد. دعـوت هركـدام از چهـار دسـته يـاد       ها و افراد معمولي دسته مسئوالن، شهره

في همچـون قالـب، موضـوع و رويكـرد گفتگـو اسـت و       شده، مبتني بر متغيرهاي مختل
هايي هستند. بـراي نمونـه، ميهمانـان معمـولي بـه       هركدام از اين ميهمانان داراي ويژگي

كنند چراكه بـه طـور معمـول از خويشـتن و از      اي دراماتيك در گفتگو شركت مي شيوه
ذاب يـا  اي كـه ممكـن اسـت جـ     گويند؛ تجربه زيسته تجربه زيسته و خاطرات خود مي

كننده باشد. گفتگو با افراد عادي جامعه كه تجـارب متمـايزي دارنـد، اغلـب بـا       ناراحت
بروز احساسات و عواطفي همراه است كه از سوي ميزبان براي افزايش جذابيت گفتگـو  

گيرد. هرچند كنترل اين دسته از ميهمانان بـه   و دراماتيزه كردن آن مورد استقبال قرار مي
اي ممكــن اســت همــراه بــا  هــاي رســانه نــان بــا قواعــد و چــارچوبدليــل ناآشــنايي آ

هايي باشد، اما بايد توجه داشت كه حضور اين قبيل از افراد به دليل تعداد زياد  دشواري
 شود. هاي متنوع و جذاب آنها، اغلب منجر به مخاطب پسندي بااليي مي و داستان

يا غيراسـتوديويي در   مخاطب عنصر ديگري است كه ممكن است به شكل استوديويي
العمل خـود بپـردازد.    هاي متفاوت به اعالم نظر و عكس گفتگو مشاركت داشته و به شكل

مخاطبان استوديويي ممكن است به صورت مستمر و با معرفـي خـود در جريـان گفتگـو     
مشاركت داشته باشند و يا به صورت گهگاه و تنها براي پاسـخ دادن بـه پرسشـي خـاص     

د. همچنين مخاطبان استوديويي ممكن است به عنوان كنشـگري فعـال بـه    اعالم نظر نماين
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ميزبـان و   طرح سؤاالت جدي پرداخته و يا نظر كامالً مخالف با نظـرات ميهمـان اصـلي،   
جريان و هدف گفتگو طرح نمايند. در مجموع مي توان حضور مخاطبان اسـتوديويي را  

 .1گو از همديگر متمايز كرددر طيفي از حضور منفعل تا مشاركت فعاالنه در گفت
اي گفتگوهاي تلويزيوني است كه بسيار متنـوع   موضوع گفتگو چهارمين عنصر پايه 

اي يك كشور، مالكيت رسـانه،   هستند و از متغيرهاي مختلفي چون نظام سياسي و رسانه
كننـدگان و   ها و ساليق مديران، تهيـه  ها، گرايش شبكه تلويزيوني و مأموريت آن، ديدگاه

دبيران، زمان پخش گفتگو، مخاطبان هدف، مسائل و رويدادهاي شـاخص جامعـه و   سر
سازي غالـب در يـك    اي و برنامه جهان، حدود آزادي بيان در يك كشور، فرهنگ رسانه

پذيرند. بـه دليـل متغيرهـاي يـاد شـده اسـت كـه موضـوعات          كشور و جز آن تأثير مي
فاوتهايي اسـت. اهميـت موضـوع در    ت گفتگوهاي تلويزيوني در جوامع مختلف همراه با

يك گفتگوي تلويزيوني تا حدي است كه بر انتخـاب ميزبـان، نـوع ميهمـان و ميـزان و      
سطح مشاركت مخاطبان در برنامه تأثير بنيادي دارد. موضـوع/هاي انتخـاب شـده بـراي     

ها، مدت زمان برنامـه، زمـان پخـش،     يك گفتگوي تلويزيوني، همچنين بر تعداد قسمت
ريـزي پـيش    هاي توليد، ميزان احتمالي جذب مخاطب، پژوهش، برنامه ه، هزينهنوع شبك

هاي ميهمانان در گفتگو، سبك گفتگو، رويكرد برنامه و مانند آن اثر بسيار  از توليد، نقش
 زيادي خواهد داشت.

 شناسي پژوهش  روش

هاي طـرح مسـئله و سـؤاالت نيـز گفتـه شـد، پـژوهش         گونه كه در قسمت همان 
در  گفتگـوي تلويزيـوني  هـاي ژانـر    هـا و چـالش   ه دنبال مطالعـه ظرفيـت  حاضر ب

سازمان صداوسيما بوده است. براي دستيابي به هدف يـاد شـده، از روش مطالعـه    
                                                      

توان آنها  (كه مي هاي راديويي برنامهرا در ) اشكال مشاركت تلفني مخاطبان Andrew Crisell. اندرو كرايسل( 1
) و exhibitionist( )، ابرازگرايانهexpressive( گرايانهبيانبه سه نوع  هاي تلويزيوني نيز تعميم داد) را به برنامه
 ).313 -318، صص 1387،ترجمه عصامكند (  ) تقسيم ميConfessionsl( اقرارگرايانه
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. 2و ذيـل آن، ابـزار مصـاحبه بـراي گـردآوري اطالعـات اسـتفاده شـده اسـت          1موردي
ـ  نفر از مديران ارشد حوزه 40شوندگان، بيش از  مصاحبه د و نظـارت، مـديران   هاي تولي

اند. انتخاب اين افراد به شـيوه هدفمنـد    كنندگان، كارشناسان و مجريان بوده ها، تهيه گروه
تـرين افـراد در زمينـه موضـوع انتخـاب       ترين و مـرتبط  بوده و سعي شده است شاخص
كنندگان، سعي بر آن بوده است با افرادي مصاحبه شود  شوند. براي مثال در انتخاب تهيه

جربه تهيه يك يا چند گفتگوي تلويزيوني مطرح را داشته باشـند. همچنـين تـالش    كه ت
 كنندگان گفتگوهاي تلويزيوني شاخص تلويزيون ايران مصاحبه شود. شد با اغلب تهيه

 ها گزارش يافته

هـاي ژانـر گفتگـوي تلويزيـوني در      ها و چالش هاي پژوهش در دو بخش ظرفيت يافته 
 اند: بندي شده ر دستهتلويزيون ايران به شرح زي

 هاي ژانر گفتگوي تلويزيوني ظرفيت

گونـه كـه    ؛ همـان هزينه كمتر توليد گفتگوهاي تلويزيوني در مقايسه با توليدات ديگر. 1
اگـر گفتگـوي تلويزيـوني پشـتوانه كارشناسـي و      كنـد؛   ها بيان مـي  يكي از مديران گروه

در مقايسـه بـا سـاختارهاي     پژوهشي خوبي داشته باشد چندان ارزان نخواهد بـود ولـي  
كننـدگان   تـري خواهـد داشـت. يكـي از تهيـه      ديگر همانند ساختار نمايشي هزينه پايين

ها چنـين   برجسته گفتگوهاي تلويزيوني، در زمينه پايين بودن هزينه توليد اين نوع برنامه
محوري كه ما توليد كرديم به اندازه يك قسـمت يـك    شايد كل برنامه گفتگو«گويد:  مي

 »....سريال براي شبكه هزينه نداشت

                                                      

اي از  شود تا ابعاد يك تصميم يا مجموعه هاي موردي آن است كه سعي مي روح مطالعه موردي و مركز ثقل همه پژوهش.  1
شكار و روشن شود: چرا آن تصميمات گرفته شدند، چگونه به اجرا درآمدند و به چه نتايجي تصميمات به وضوح آ

هايي كه با چگونه و چرا  ). روش مطالعه موردي براي پاسخ به پرسش1381انجاميدند (يين، ترجمه پارسائيان و اعرابي، 
 ).203، ص 1384سيدامامي،  شوند، بسيار مناسب است (همان: فصل اول و ويمر و دومينيك، ترجمه شروع مي

شود،  هرچند در مطالعه موردي، براي گردآوري اطالعات از ابزارهاي مشاهده، مطالعه اسناد و مصاحبه استفاده مي. 2
 براي پاسخ به سؤاالت مطرح شده در اين مقاله از روش مصاحبه استفاده شده است.
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كـه   دهد: هنگـامي  باره چنين توضيح مي  هاي جديد سيما، در اين يكي از مديران شبكه 
بنـابراين دو راه بيشـتر    هاي آماده از قبل نداشـتيم؛  پخش آزمايشي شبكه آغاز شد ما برنامه

توليـد برنامـه. بـا    ) 2هـاي موجـود و    هاي شـبكه  ) استفاد تأميني از برنامه1وجود نداشت: 
هاي موجود مطلوب نبودند، توليد برنامـه در دسـتور كـار قـرار      توجه به اينكه اغلب برنامه

 هـاي گفتگـو   رو بـه برنامـه   براي توليد هم ديديم بودجه مناسبي نداريم... از ايـن  «گرفت؛ 
هـاي مـالي سـازمان،     به دليل محـدوديت  كننده ديگري معتقد است تهيه». محور رو آورديم

هـاي   شود برنامـه  ها، سازمان مجبور مي ها و ساعات پخش زياد براي اين شبكه تعدد شبكه
هـا، همـين    ترين نوع و قالـب برنامـه   سازي در سيما ارزان تر بسازد و در حوزه برنامه ارزان

هزينه بودن و نياز كمتر بـه   توان گفت سادگي نسبي، كم بنابراين مي محورها هستند؛ گفتگو
 كنند. كنندگان فراهم مي ها براي تهيه هايي هستند كه اين نوع برنامه ه مزيتپرتابل ازجمل

هاي روزمـره مـردم؛    امكان بحث درباره مسائل و موضوعات روز جامعه و دغدغه .2
شوندگان، برعكس توليدات نمايشي، در گفتگوهاي تلويزيوني  به گفته برخي از مصاحبه

روزمره جامعه را از طريق گفتگو با مسـئوالن  توان موضوعات و مسائل  بهتر و بيشتر مي
 و كارشناسان مطرح كرد و اطالعات الزم را در اختيار مخاطبان قرار داد.

ها، داللت بر واقعيت داشـتن، مميـزي    زنده بودن بخش قابل توجهي از اين برنامه .3
 كننـدگان، در ايـن زمينـه    كمتر و جالب بودن اتفاقـات گفتگوهـاي زنـده؛ يكـي از تهيـه     

يعنـي مـردم    هـا اساسـاً زنـده بـودن آنهاسـت؛      از عناصر جذابيت اين برنامـه «گويد:  مي
زنـد حـرفش    محور نشسته و حرف مي احساس كنند اين فردي كه اآلن در برنامه گفتگو

يكــي ديگــر از ». شــود. ايــن خــودش يكــي از عناصــر جــذابيت اســت سانســور نمــي
مميـزي  «گوهـاي تلويزيـوني زنـده و    در گفت» گويي بيشـتر  رك«شوندگان نيز به  مصاحبه

گفتگوهاي تلويزيـوني، بـويژه    كند. اشاره مي» هاي توليدي كمتر در آنها در مقايسه با برنامه
گونـه كـه    نوع زنده آنها، نزد مخاطبان داللت بر واقعيت و غيرساختگي بودن دارند. همـان 

گويـد   بسازيد مخاطب مياگر شما فيلم داستاني «... كند:  شوندگان بيان مي يكي از مصاحبه
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محـور   برنامه گفتگـو  اين داستان است و ساخته ذهن است ولي حضور كارشناس در يك
 ».يك بازي نيست كند و اينكه اين  احساس زنده و واقعي بودن را تداعي مي

ترين ساختار براي بعضي از موضوعات؛ مدير گروه معارف اسالمي يكـي   مطلوب .4
فيـت طـرح موضـوعات ارشـادي، تربيتـي و اعتقـادي در       هـا بـا اشـاره بـه ظر     از شبكه

محور] معارفي ... مـردم را بـا    گفتگو[هاي  ما در برنامه« گويد: گفتگوهاي تلويزيوني مي
». كنـيم  طور مستقيم آشـنا مـي   بيت به  نگاه نوين به دين و اعتقادات، معارف ديني و اهل

ي بـراي آمـوزش موضـوعات    ظرفيت باالي گفتگوي تلويزيـون نكته ديگر در اين زمينه، 
هايي ماننـد سـيماي خـانواده، از طريـق      مختلف است. به گفته يكي از مديران در برنامه

هـا   شود. در همين زمينه، يكي ديگر از مديران گـروه  گفتگو به مخاطبان آموزش داده مي
كنـد.   هاي اين ژانر در آموزش سالمت و ارتقاي سواد سالمت مردم اشاره مـي  به ظرفيت

 آموزش سالمت در قالب اين ژانر اثرگذاري بااليي دارد.فته وي، به گ

به گفته يكـي  ها و بعضي از مخاطبان هدف؛  ساختار مطلوب براي بعضي از شبكه. 5
كنندگان شبكه چهار، مخاطبان شبكه چهار با توجه به اينكه فرهيختگـان هسـتند،    از تهيه

 كنند. شتر از اين ساختار استقبال ميدر مقايسه با شبكه سه كه مخاطبان جواني دارد، بي

ظرفيت تعامل مناسب و آسان با مخاطب؛ با توجه به سهولت نسبي تعاملي كـردن   .6
توان از اين امر بـه شـيوه مناسـب در جهـت افـزايش حضـور        گفتگوهاي تلويزيوني مي

، شـوندگان  مخاطبان در گفتگوها و جذابيت بيشتر برنامه استفاده كرد. تعدادي از مصاحبه
كننـد. بـه گفتـه     اي اشاره مـي  در اين زمينه به فقدان اين ظرفيت در ساير توليدات رسانه

ـ    شـوند و   روز مـي  هآنها، گفتگوهاي تلويزيوني با مخاطبان در تعامل هسـتند و هميشـه ب
هـاي نمايشـي    كـه برنامـه   شوند در حـالي   خواست و عاليق مخاطبان پخش مي مبتني بر

نكتـه ديگـر در    .شـوند  زمان مشخصي توليد و پخش مي مدتگونه نيستند چراكه در  اين
اين زمينه آن است كه تعامل ياد شده محـدود بـه برنامـه نيسـت و از طريـق گفتگـوي       
تلويزيوني مبتني بر حضور ميهمانان مسئول، ارتباط يـك مقـام مسـئول و مـردم دربـاره      

ترين راه ارتبـاط  شوندگان، به شود. به گفته يكي از مصاحبه موضوعات مختلف ميسر مي
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هاي گفتگو محور اسـت؛ يعنـي    هاي اجتماعي برنامه اي مسئوالن و مردم در عرصه رسانه
گيرنده يا متصـدي يـك مجموعـه اسـت،      توانند نظر و كالم كسي را كه تصميم مردم مي

 واسطه بشنوند. بي
هـاي تلويزيـوني ايـران؛ در     دهنده حجم بسيار بـااليي از توليـدات شـبكه    تشكيل .7

رود  سازي به شمار مـي  برنامه» د«يا » ج«محور جزء طبقه  ويزيون ايران، ساختار گفتگوتل
صورت زنده يا ضبطي باشد. اين طبقات ممكن است با نمايش كوتـاه    و ممكن است به

غيـر از دو  «...يا بدون نمايش كوتاه باشند. بنابر اظهارات يكـي از مـديران توليـد سـيما     
هـا مـابقي    كنيم و همچنين تكرار ايـن  فيلم پخش مي ل يا تلهساعتي كه ما در شبكه سريا

كنـد و حجـم بسـيار     هاي ج و دال اختصـاص پيـدا مـي    ساعات آنتن تلويزيون به برنامه
هايي كه بـر   بااليي از توليدات رسانه متوجه اين طبقات است. عموماً هم در قالب برنامه

 ».اند اساس نوع مخاطب طراحي شده

ي از متن جامعه و در مشاغل و طبقات اجتماعي مختلف؛ بـه گفتـه   داراي ميهمانان .8
عنـوان ميهمـان حضـور پيـدا       محور بـه  هاي گفتگو يكي از مديران، كساني كه در برنامه

اگـر  «يعنـي   كنند، برخاسته از متن جامعه و در مشـاغل و طبقـات مختلـف هسـتند؛     مي
محور شـركت   رنامه گفتگومسئولي از حوزه بهداشت و درمان يا آموزش يا ورزش در ب

بنابراين ايـن شـخص هـم پاسـخگوي      كند، مبتالبه نيازهاي اقشار مردم جامعه است؛ مي
 ».هاي حوزه مربوطه كننده قوانين و برنامه سؤاالت مردم است، هم تبيين

كننـدگان،   داشتن قابليت پخش طوالني مدت و مستمر؛ به اعتقاد تعـدادي از تهيـه  . 9
تواننـد طـي    هـا مـي   ژانر به شيوه مناسبي استفاده شود، اين برنامه هاي اين اگر از ظرفيت

سـال   10چندين سال به صورت متوالي پخش شوند؛ همانند برنامه معرفت كـه حـدود   
شـوندگان   كه به گفته چند تـن از مصـاحبه   شود. در حالي است از شبكه چهار پخش مي

 توليدات نمايشي محدود به يك يا دو فصل هستند.

 ژانر گفتگوي تلويزيوني در سازمان صداوسيما هاي چالش

هـاي گفتگوهـاي تلويزيـوني در     هـا و چـالش   شوندگان درباره مشكالت، محـدوديت  مصاحبه 
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 است: بندي آنها ارائه شده اند كه در زير مقوله سازمان صداوسيما به موارد متعددي اشاره كرده
ــت. 1 ــه  اولوي ــه برنام ــازمان ب ــي مســئوالن س ــاي نمايشــي؛  ده ــادي از ه ــداد زي تع

شوندگان معتقدند مسئوالن تلويزيون ايران به توليدات نمايشي اعـم از سـريال،    مصاحبه
دهنـد و آنهـا را در    فيلم بيشتر از سـاير سـاختارهاي تلويزيـوني بهـا مـي      مجموعه و تله

ازجمله داليل اين امر، هزينه باالي توليـدات نمايشـي اسـت كـه      دانند. اولويت خود مي
هاي نمايشي به طور معمـول بيشـتر    كند. همچنين برنامه بيشتر درگير خود مي مديران را

گيرند. براي نمونه، ميزان حضور توليـدات نمايشـي در    مورد ارزيابي و قضاوت قرار مي
هايي چون گفتگوهاي تلويزيـوني اسـت.    ها و مسابقات مختلف بيشتر از برنامه جشنواره

 زان بـاالي مخاطبـان توليـدات نمايشـي باشـد؛     نكته ديگر در اين زمينه ممكن است ميـ 
نظر مخالفي درباره آن دارنـد. يكـي از آنهـا در     شوندگان موضوعي كه بعضي از مصاحبه

 گويد: باره چنين مي اين

در اين زمينه نكته ظريفي وجود دارد كه بايد بـه آن توجـه داشـت. ميـزان مخاطبـان      ... «
تفاوت اسـت؛ يعنـي بـا توجـه بـه مخاطبـانِ       هدف و مورد انتظار شبكه چهار با شبكه يك م

درصدي براي شبكه چهـار مسـاوي بـا مخاطـب      5هدف تعريف شده ممكن است مخاطب 
اي ماننـد معرفـت شـبكه چهـار از پـنج       يعني اگر برنامـه  درصدي شبكه يك سيما باشد؛ 35

درصـد   50درصد را كسب كند ممكن است بگوييم بـيش از   3درصد مخاطب تعريف شده 
اما اين ميزان براي شبكه يـك بايـد خيلـي بيشـتر از      طبان هدف را جذب كرده است؛از مخا

 ».درصد از مخاطبان تعريف شده را جذب كرده است 50اين رقم باشد تا بگوييم 
به گفته وي، انتظـار موجـود دربـاره گفتگوهـاي تلويزيـوني بـا توجـه بـه بودجـه           

تـر از توليـدات    هـا بـه مراتـب پـايين    يافته براي آنها و نيز زمان پخش اغلب آن اختصاص
رود يك گفتگوي تلويزيوني، مخاطبان بسيار زيادي را جذب  نمايشي است و انتظار نمي

درصد بيننده براي يك گفتگوي تلويزيـوني   30تا  20اما در چنين شرايطي، داشتن  كند؛
معـارفيِ   كنندگان گفتگوهاي تلويزيونيِ دهنده موفقيت آن برنامه است. يكي از تهيه نشان

 گويد: سيما در اين زمينه چنين مي
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توان طرح كرد كـه آيـا    محور اين سؤال اساسي را مي هاي گفتگو در اهميت برنامه« 
هايي مثل سمت خدا، راز، معرفت، گلبرگ و امثالهم با توجـه بـه زمـان پخـش و      برنامه
رفاً بـراي آنـتن   هـا صـ   هاي صرف شده براي آنها بيننده كمي دارند؟ آيا اين برنامـه  هزينه

 ».شوند؟ پركني توليد و پخش مي

اعتقـاد  شـوندگان   كارشناسي؛ تعداد زيادي از مصاحبه برآوردهاي خيلي كم و غير. 2
هـاي مختلـف آنهـا هماننـد      دارند كه برآوردهاي گفتگوهاي تلويزيوني با توجه به هزينه

در ايـن   گان،شـوند  پژوهش، دكور، مجري و جز آن بسيار پايين است. يكي از مصـاحبه 
 گويد: زمينه مي

شـود. بخصـوص    ها داده شود، داده نمي متأسفانه بهايي كه بايد به اين نوع برنامه«... 
هايي كـار زيـادي    چنين برنامه كنند كه اين در بخش مالي؛ يعني خوب سبك سنگين نمي

د، هـاي مناسـبي پيـدا بشـو     برد؛ بايد تحقيق خوبي براي اينها انجام شود، بايـد سـوژه   مي
ميهمانان خوبي دعوت شوند، سؤاالت جذاب طراحي شوند، مجري بتواند خـوب اجـرا   

 ».هاي فكري مجري را خوب حمايت كنند... بكند، گروه
شوندگان، كم بودن بـرآورد گفتگوهـاي تلويزيـوني باعـث      به گفته برخي از مصاحبه

ـ    ر عهـده  شده است كه در مواردي، تهيه چند گفتگوي تلويزيوني به صـورت همزمـان ب
 كننده قرار گيرد. يك تهيه

كنندگان براي توليد گفتگوهاي تلويزيوني و اشتياق  كم انگيزه بودن بعضي از تهيه. 3
پـايين بـودن گـردش مـالي در گفتگوهـاي      آنها به توليدات نمايشي؛ بـه داليلـي چـون    

ن كننـدگا  باالي توليدات نمايشي بعضي از تهيه» پرستيژ و شهرت«تلويزيوني و همچنين 
 به غير از مجريان).(براي توليد گفتگوهاي تلويزيوني مشكل انگيزشي دارند 

تـرين راه بـراي توليـد برنامـه      شناخته شدن گفتگوهاي تلويزيوني به عنوان آسـان . 4
كننـدگان، در ايـن    ها، هماننـد تعـدادي از تهيـه    درباره هر موضوع؛ يكي از مديران گروه

 دهد: زمينه چنين توضيح مي
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افتـد   يزيون ما اين باور غلط وجـود دارد كـه وقتـي اتفـاقي در جامعـه مـي      در تلو« 
كـه در   محـور اسـت. در حـالي    اي گفتگو ترين راه براي پوشش آن، برنامه الوصول سهل

مـاه تحقيـق    6عسـل   كنند. براي مـاه  ها تحقيق مي محور ماه دنيا درباره يك برنامه گفتگو
 هـاي گفتگـو   شود. بنابراين نبايد برنامه فق ميشود و به همين دليل است كه برنامه مو مي

دستي و آسان تصور كنيم كه صرفاً نيازمنـد يـك مجـري، دكـور و      اي دم محور را برنامه
هـا نيـز هماننـد ديگـر سـاختارهاي       كه براي اين دسته از برنامـه  ميهمان است. در حالي

هـاي   درصـد برنامـه   80سازي تمهيداتي الزم است كه تأمين آنها بايد لحاظ شـود.   برنامه
 كننـده برنامـه گفتگـو    شوند. يـك تهيـه   زمان كوتاهي ساخته مي محور ما در مدت گفتگو

 ».ها دارند وقرب داشته باشد كه سازندگان سريال محور بايد همان اندازه ارج

ــاره سلســله مراتبــي نگريســتن  . 5 رواج فرهنــگ ناصــحيح و اشــتباه در ســازمان درب
كننـدگان، مشـكل اصـلي گفتگوهـاي تلويزيـوني را       ي از تهيهسازي؛ يك ساختارهاي برنامه

داند كـه مبتنـي بـر نگـاه سلسـله       رواج فرهنگ ناصحيح و اشتباه در سازمان صداوسيما مي
ســازي اسـت. بــه گفتــه وي الزم اســت ســاختارهاي   مراتبـي دربــاره ســاختارهاي برنامــه 

ارايي خاصي دارند. ايـن  سازي در عرض يكديگر مدنظر قرار گيرند چراكه هركدام ك برنامه
كننـده، دليـل تفكـر سلسـله مراتبـي و نگـاه ناصـحيح بـه گفتگوهـاي تلويزيـوني را            تهيه

 داند. آميز به ساختارهاي مختلف مي هاي تبعيض گذاري مديران ارشد سازمان و نگاه ارزش

ــد اســتوديو؛   . 6 ــزات همانن ــات و تجهي ــأمين امكان ــري از نظــر ت تبعــيض درون ژان
 يكي از گفتگوهاي تلويزيوني مطرح، در اين زمينه معتقد است:كارشناس ارشد 

اي مثل نود را نبايد با ميـزان مخاطبـان خـاص برنامـه مـا       ميزان مخاطبان عام برنامه«
مقايسه نمود و برنامه نود را به دليل ميزان باالتر مخاطبان در اولويت نخسـت قـرار داد.   

بنابراين  المللي دارد؛ هاي بين در آن بازتاباي هستيم كه گاه مطالب مطرح شده  ما برنامه
ها ايـن   به استوديو و دكور برنامه ما بايد اهميت زيادي داده شود. رسالت اين نوع برنامه

هـا بعـد از پخـش     نيست كه چند ميليون مخاطب عادي داشته باشند بلكه اين نوع برنامه
 ».كنند سازي مي هاي آنها شروع شده و جريان شوند و تازه بازتاب تمام نمي
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هاي موجـود دربـاره گفتگوهـاي     محور؛ يكي از چالش نگاه اقتصادي يا نگاه نياز. 7
تلويزيوني، تضاد ميان نياز به اين نوع برنامه يا اجبار بـه اسـتفاده از آن اسـت. بـه گفتـه      

كنندگان، اين سؤال اساسي درباره گفتگوهاي تلويزيوني، همـواره مطـرح    تعدادي از تهيه
سازيم يـا چـون ايـن نيـاز را      محور مي ما چون پول نداريم برنامه گفتگو«ت كه بوده اس

طبيعي است كه ارائه پاسخي شفاف و دقيق به ايـن سـؤال منجـر بـه     » كنيم؟ احساس مي
 استفاده هدفمند و بهينه از اين ژانر خواهد شد.

ل و كنندگان و لـزوم افـزايش آسـتانه تحمـ     خودسانسوري برخي از مديران و تهيه. 8
 پذيري مديران و اعتماد آنها به عوامل توليد گفتگوهاي تلويزيوني سطح ريسك

اولويت يافتن كميت بـر ارتقـاي كيفيـت؛ بـه      تعداد زياد گفتگوهاي تلويزيوني و. 9
تقليـد و شـباهت گفتگوهـاي    هـاي اخيـر    شـوندگان، در سـال   گفته چند تن از مصـاحبه 

گي و كمبود نوآوري در توليـد گفتگوهـاي    تلويزيوني به همديگر، تكرار زدگي، روزمره
 تلويزيوني بسيار رايج شده است.

كمبود امكانات و نيروي انساني متخصص؛ كمبـود اسـتوديو و فضـاي مناسـب،     . 10
ضعف در طراحي و اجراي دكورها ازجمله كمبودهاي موجـود در ايـن زمينـه هسـتند.     

 گيرد. ن زمينه از آنها صورت نميكنندگان معتقدند كه پشتيباني الزم در اي بعضي از تهيه

كننـدگان غيرمتخصـص؛    واگذاري توليد بعضي از گفتگوهاي تلويزيوني به تهيـه . 11
شوندگان معتقدند كه عـالوه بـر ضـرورت اتخـاذ رويكـرد تخصصـي        برخي از مصاحبه

ژانرهاي آنها نيز نگاه تخصصي حـاكم   نسبت به ژانرهاي مختلف تلويزيوني، بايد بر زير
 ليد آنها به افراد متخصص واگذار شود.شود و تو

. انتظــار مــديران ســازمان بــراي گنجانــدن موضــوعات مختلــف در گفتگوهــاي  12
 گويد: كنندگان، در اين زمينه چنين مي تلويزيوني موفق؛ يكي از تهيه

كننـد كـه    رسـد سـعي مـي    ش مي ها وقتي برنامه به اواسط معموالً در اين نوع برنامه«
آن برنامه بگنجاننـد، حتـي موضـوعات مناسـبتي، حتـي موضـوعات       چيز را در دل  همه

اي كـه در   سياسي، حتي موضوعات اجتماعي كه اصالً ربطي به برنامه نـدارد. يـك گلـه   



 v 25 هاي ژانر گفتگوي تلويزيوني در سازمان صداوسيما ها و چالش ظرفيت

 

هـاي   هاي جذاب دارم اين اسـت كـه مـا توقعمـان را از برنامـه      ارتباط با اين نوع برنامه
اشتيم بايد با آن جلو بـرويم. يـك   پربيننده بايد حفظ كنيم يعني همان توقع اوليه را كه د

گيـرد، سـعي    اي مـي  گيرد، وقتي برنامه ها صورت مي اشتباهي كه در سياستگذاري برنامه
كنيم همه آنچه سازمان به عنوان هدف براي خـودش تعيـين كـرده در دل آن برنامـه      مي

 ».شود كه آن برنامه از روال خودش خارج بشود بگنجانيم و اين خودش باعث مي
 گويد: كننده در اين زمينه چنين مي كنندگي مجريان؛ يك تهيه تهيه. 13

شوند؛ مجري بعد از حضور در يـك برنامـه    كننده مي اآلن اكثر مجريان خودشان تهيه« 
آيـم وگرنـه    كننـده باشـم، مـي    گويد اگر خـودم تهيـه   كند و مي شود، برش پيدا مي برند مي

 ».تباه است. هركسي بايد در جاي خودش باشدآيم. از اين مجريان زياد هستند. اين اش نمي

كننـدگان در انتخـاب تـيم كـاري خـود؛ بـه گفتـه يكـي از          . پايين بودن قدرت تهيـه 14
كننده بايد تيمش را خودش انتخاب كند. او بايد يك تـيم تحقيقـاتي قـوي     تهيه«كنندگان،  تهيه

شـناس قـوي،   هـاي قـوي دور و بـر خـودش بچينـد. كار      پشت سر خودش داشته باشد. آدم
نكته ديگر در اين زمينه، ثابـت نبـودن عوامـل    ». افتد كارگردان قوي و ... . ولي اين اتفاق نمي

«... گويـد:   كننده ديگـري در ايـن زمينـه مـي     محور است. تهيه هاي گفتگو توليد و فني برنامه
محـور ثابـت باشـند. اگـر مـا تـوقعي از        درستش اين است كه همه عوامل يك برنامه گفتگو

كارگردان برنامه داشته باشيم و او ثابت بماند از اول تا آخر با او روالِ ثابـت مـدنظر را ادامـه    
 ».كنند... وبست پيدا مي ها با هم انطباق و چفت خواهيم داد... در اين شيوه، سليقه

ريزي قبلي؛ به  زمان اندك و نبود برنامه . توليد اكثر گفتگوهاي تلويزيوني در مدت15
محـور، مـانع از    هـاي گفتگـو   كنندگان، كم بودن زمان توليد برنامـه  ادي از تهيهگفته تعد

 شود. تحقيق و توليد مطلوب آنها مي

كننـدگان در   . دوگانگي در حدود اختيارات گفتگوهاي تلويزيـوني؛ يكـي از تهيـه   16
محور سياسي براي مطرح كـردن   هاي گفتگو بعضي برنامه«كند:  اين زمينه چنين بيان مي

هاي سياسي چپ و راست فضاي بازتر و اجازه مانور بيشتري دارند  هاي داغ گروه بحث
 ».گونه نيستند ولي بعضي ديگر اين
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و نبود همـاهنگي   هاي مختلف محور حوزه سالمت در شبكه گفتگو هاي . تعدد برنامه17
 گويد: افزايي ميان آنها؛ يكي از اعضاي شوراي سالمت سازمان در اين زمينه مي و هم

اي ندارند. ما در حقيقت  هاي برنامه اينها [گفتگوهاي تلويزيوني سالمت محور] هماهنگي... «
اي مستقالً بر اسـاس رويكـرد مـدير     افزايي آموزش سالمت در رسانه ملي نداريم. هر شبكه هم

شود. اين وضعيت عالوه بر اينكه ممكن است  كننده خودش وارد بحث سالمت مي گروه و تهيه
 ».زند... تواند يك تهديد هم باشد. لذا به حوزه سالمت آسيب مي د ميفرصت نباش

. استقبال نكردن از شناخته شدن برنامه به نام مجري آن و ستاره شـدن مجريـان؛   18
 گويد: يكي از گويندگان و مجريان شاخص تلويزيون ايران در اين زمينه مي

هـا مـردم بـيش از آنكـه      ... مجري، نماد يك برنامه تلويزيوني اسـت و خيلـي وقـت   «
طـور   شناسند... همه جاي دنيـا هـم همـين    اي را به نام آن بشناسند، به نام مجري مي برنامه

گويند برنامه فالني، اين اصالً بد نيست. متأسـفانه در سـازمان مـا خيلـي تـالش       است. مي
 دانم چرا اين حـس عمـومي وجـود دارد كـه بگوينـد      شود كه بگويند فالن برنامه. نمي مي

هايشـان   ها و ستاره هاي تلويزيوني دنيا به مجري آنكه همه شبكه  برنامه شخص فالني. حال
يعني خيلي بهتر است كه يك برنامه تلويزيـوني بـه مجـري آن شـناخته      شوند؛ شناخته مي

بشود تا به نام خودش... چه بخواهيم و چه نخواهيم، مجري عنصر اصلي و اساسـي يـك   
باشـد، آن    هـاي برجسـته   به هر اندازه كه بيشـتر واجـد ويژگـي   محور است.  برنامه گفتگو

اي نـداريم جـز    تواند مخاطبان را جلب كند. ما چـاره  برنامه و آن شبكه تلويزيوني بهتر مي
 ».پروري كنيم. اينها تهديد نيستند بلكه سرمايه و برند تلويزيون هستند اينكه ستاره

 گيري بحث و نتيجه

گي نظام توليد ژانر گفتگوي تلويزيوني و عوامـل مـؤثر بـر    با وجود گستردگي و پيچيد 
كنندگان و مجريـان   هاي اين ژانر از ديدگاه مديران، تهيه آن، در اين مقاله صرفاً به مزيت

سـازماني و    هاي توليد گفتگوهاي تلويزيـوني را در فرهنـگ   پرداختيم و در ادامه، چالش
 لعه قرار داديم.سازي سازمان صداوسيما مورد مطا فرهنگ برنامه
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كنندگان تلويزيون ايـران، ژانـر گفتگـوي تلويزيـوني داراي      مديران و تهيهاز ديدگاه  
ســازي در ســازمان صداوسيماســت؛  هــاي متعــددي بــراي برنامــه هــا و مزيــت ظرفيــت
هـاي مختلـف    دهنده داليل استفاده از اين ژانـر در شـبكه   هايي كه به نوعي نشان ظرفيت

هاي سـازمان   هاي اين ژانر، بر محدوديت در عين اشاره به مزيت تلويزيون ايران است و
طـور كـه در پاسـخ     صداوسيما در توليد برنامه با ژانرهاي ديگر نيـز داللـت دارد. همـان   

تـرين   شوندگان نيز آمده است كمبود منابع مـالي در ايـن زمينـه مهـم     تعدادي از مصاحبه
هـاي ارزان ازجملـه    وليـد برنامـه  اي است كه مـديران را بـه سـمت ت    عامل محدودكننده

هـاي ذكـر شـده از جانـب      دهد. هرچند كـه در ظرفيـت   گفتگوهاي تلويزيوني سوق مي
شوندگان، به موارد مختلفـي ماننـد هزينـه پـايين توليـد، امكـان بحـث دربـاره          مصاحبه

موضوعات جاري جامعه و تعامـل و حضـور پررنـگ مخاطبـان در برنامـه اشـاره شـد،        
كننـده   هاي ديگري همچون انواع سرگرم دهد كه به ظرفيت رد نشان مينگاهي به اين موا

اين ژانر، حضور مردم عادي به عنوان ميهمان در گفتگوها، حضور مردم عادي به عنـوان  
هاي مختلف و جز آن اشـاره   كنندگان در گفتگو با ميهمان اصلي برنامه به شكل مشاركت

ــت؛ ــده اس ــت    نش ــر مزي ــود ذك ــا وج ــر، ب ــارت ديگ ــه عب ــوي   ب ــف از س ــاي مختل ه
هـاي فرعـي و    رسد ژانر گفتگوي تلويزيوني و بويژه گونـه  شوندگان، به نظر مي مصاحبه

هـا، نيازمنـد    هاي حضور پررنگ مردم عادي به عنوان ميهمان و مخاطب در برنامـه  شيوه
اي  شك به دليل افزايش قدرت مخاطبان در جامعه رسـانه  مطالعه و تأمل جدي است. بي

هـاي   هاي تلويزيوني و سهولت دسترسي به آنها، ظهور فناوري افزايش شبكهشده امروز، 
نوين ارتباطي و اطالعاتي و نقش خودمختار و خـودگزين كـاربران در توليـد، توزيـع و     

هـاي مختلـف    دريافت اطالعات، ضروري است حضور و مشاركت مخاطبـان در برنامـه  
تـرين و قدرتمنـدترين    ه مهـم تلويزيوني افـزايش يابـد. گفتگوهـاي تلويزيـوني ازجملـ     

هايي هستند كه در اين زمينه بايد به شيوه راهبـردي مـورد اسـتفاده قـرار گيرنـد.       برنامه
يكـي از طبقـات اصـلي ميهمانـان گفتگوهـاي       »مـردم عـادي  «گونه كه اشاره شـد   همان

هـايي چـون    تلويزيوني هستند كه ممكن است به صورت فـردي يـا گروهـي در برنامـه    
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هاي متعدد، ممكن اسـت مـردم عـادي جامعـه      كنند. همچنين در نمونه عسل شركت ماه
هـاي مختلـف در برنامـه     همراه با ميهمان كارشناس، مسـئول، كنشـگر سياسـي و شـهره    

هـا و سـطوح مختلـف در گفتگـو مشـاركت كننـد. عـالوه بـر          حضور يابند و به شـكل 
هـاي ارتبـاطي،    مشاركت حضوري بخشي از مخاطبان، امروزه به دليل پيشرفت فنـاوري 

يافته اسـت. حتـي بعضـي از     امكان مشاركت مخاطبان در گفتگوهاي تلويزيوني افزايش 
گفتگوهاي تلويزيوني پزشكي يا معارفي كامالً تعـاملي هسـتند و كارشـناس برنامـه بـه      

بنـابراين، گفتگوهـاي    دهـد؛  نمـايي پاسـخ مـي    سؤاالت مخاطبان به صورت زنده يا زنده
كاركردهـاي مختلفـي دارنـد كـه بايـد بـه نحـو مطلـوب از آنهـا          ها و  تلويزيوني مزيت

 برداري شود. بهره
كننـدگان، مشـكالت منـابع     هاي ناصحيح برخي از مديران و تهيه ها و نگرش ديدگاه 

ها و ارزيـابي   ريزي، مطالعه، طراحي برنامه مالي، انساني و امكانات فني، ضعف در برنامه
هـايي   ترين چالش هاي زماني و جز آن از مهم دوديتها، نظام ارزيابي و تشويق، مح طرح

هستند كه بر استفاده مطلوب از ژانر گفتگوي تلويزيـوني در سـازمان صداوسـيما تـأثير     
دهد كه لزوماً همه آنها در عرض هـم   منفي دارند. نگاهي به مشكالت ياد شده نشان مي

بـه ژانـر گفتگـوي    بسا بتوان نگرش ناصحيح بعضـي از مـديران را نسـبت     نيستند و چه
يعنـي   هاي ديگر به شمار آورد؛ تلويزيوني دليل اصلي بسياري از مشكالت و محدوديت

توجهي  شوندگان، نگرش و ديدگاه ناصحيح بعضي از مديران باعث كم به اعتقاد مصاحبه
به گفتگوهاي تلويزيوني، اختصاص نيافتن منابع مـالي الزم و امكانـات فنـي مناسـب و     

بنـابراين راهكـار    كنندگان شـده اسـت؛   سبت به اين ژانر در بين تهيهرواج نگرش غلط ن
برداري بهينـه از ژانـر گفتگـوي تلويزيـوني،      ها و مشكالت بهره مهم براي غلبه بر چالش

ها، الزامـات   كنندگان از انواع گفتگوهاي تلويزيوني، ويژگي افزايش آگاهي مديران و تهيه
هاي انواع گفتگو به نحـو   توان از ظرفيت كه ميهاي آنهاست. به اين طريق است  و مزيت

 هاي احتمالي فايق آمد. برداري كرد و بر چالش مطلوبي بهره
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