الگوهاي هنجاري توليد محتواي رسانهها:
راهبرد ايجاد مزيت رقابتی
حسن خجسته باقرزاده
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چکيده
رسانهها تولیدات خود را براساس الگوهـای هنجـاری تعریـف شـدهای کـه در تشـکیالت
سازمانها بروز و ظهور دارد ،تولید میکنند .این الگوها در طول زمـان تبـدیل بـه کلیشـههـای
قدرتمندی میشوند که خالصی از آنها چندان میسر نیس  .از این رو یـافتن الگـویی متفـاوت
برای ارائه محتوای متفاوت همواره یکی از دغدغههای مهم سازمانهای رسانهای میباشد .این
مهم فقط بر نوع محتوا تأثیر ندارد بلکه بر ابعاد مختلف سازمان رسانه اعم از چگـونگی فراینـد
تولید و نحوه چینش ساختار سازمانی و الگوی نیروی انسانی نیز تأثیراذار اس  .بر ایـن اسـاس
در این مقاله سعی شده با روش توصیفی ـ تحلیلـی و اسـتفاده از مقولـهبنـدی ،ضـمن معرفـی
الگوهای فعلی و رایه دستهبندی تولید محتوا ،بر اساس تجربه حدود بیسـ سـاله مـدیری در
بخشهای صف و ستاد در رسانه ملی الگوی هنجاری متفاوتی برای تولید محتـوای رسـانههـا
ارائه شود .هرچند این الگوها از جه مقولهبندی متفـاوت اسـ امـا بـا تسـاهل مـیتوانـد در
مقوله های کلی محتوا مانند اجتماعی یا سیاسی و ن ایر آن نیز قرار ایـرد .مبنـای ایـن الگـوی
هنجاری مقولهبندی محتوا براساس امور زندای روزانه مردم و رویدادهای پیرامون آن اس که
قابلی استفاده در تولید محتوا برای انواع رسانهها را دارد.
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 .1مقدمه

الگوهای هنجاری تولید محتوا که مبتنی بر مقولهبندی1های اونااونی هستند ،تنها راه تولید
سازمانیافته و من م محتوا در رسانهها میباشند .محیط سراسر رقابتی سپهر ارتباطی و سپهر
رسانهای ایجاب میکند تا رسانههایی که میخواهند پیشرو و متفاوت باشند در چگونگی محتوای
ارائه شده به مخاطبان تجدید ن ر نمایند .از اینرو مس له مهم امروز رسانهها ،رسیدن به الگوی
جدید و مناسبی برای تهیه و تولید محتوای اثراذار در این سپهر پرآشوب اس  .الگوهای
هنجاری تولید محتوا در چیستی و چگونگی تولیدات رسانهای اثر وضعی دارد اما به دلیل اینکه
افراد به تولید در الگوهای هنجاری جاری ،عادت کردهاند ،از اهمی ذاتی آنها در تولید محتوای
اثراذار دچار غفل شدهاند .بیشك این مهم در سازمانهای رسانهای که بهشدت در محیط
رقابتی بسیار پویا و پیچیدهای قرار ارفتهاند نیز صادق اس  ،بهخصوص در حوزه خبر که تولیدات
خبری کاربران در رسانههای اجتماعی بر پیچیدای مدیری رسانهای افزوده اس و اغلب
سازمانهای رسانهای را با مسائل و دغدغههای نوظهوری مواجه کرده که میل به تحول دارند
اما کشف راه و مسیر حرک چندان ساده نیس  .بخشهای خبری این رسانهها نیز بیش از دیگر
بخشها با این معضل مواجه هستند ،از اینرو از من ر ارتباطات راهبردی ،باید به مراحل سهاانه،
اردآوری ،پردازش و تولید اطالعات از زاویه و الگویی متفاوت نگاه کنند ،الگویی که بتواند
فرص های جدید به وجود آورد .شناخ درس این زوایای متفاوت و بهرهبرداری پایدار بر آن
اساس ،منجر به کسب اعتبار و مزی رقابتی ویژه در سپهر ارتباطی و رسانهای خواهد شد .ایجاد
فرص و بهرهبرداری از آن را شاید بتوان بزراترین هنر ارتباطاتی امروز دانس  .بر این اساس،
این مقاله میکوشد نگاهی تازه و متفاوت به الگوهای هنجاری تولید محتوا داشته باشد و مبتنی
بر سالها تجربه مدیریتی در رسانه ملی ،الگوهای تازهای ارائه دهد.
 .2مفهوم هنجار

اغلب از قواعد اجتماعی یا هنجارها پیروی میکنیم زیرا ،در نتیجه اجتماعی شدن ،این کار
برای ما بهصورت عادت درآمده اس (آنتونی ایدنز .)132 :1376 ،الگوهای هنجاری در اصطالس
جامعهشناسی ،به «الگوهای استاندارد شده رفتار و کردار» افته میشوند؛ زیرا آنها راهنمای
آشکاری هستند که به مردم یك جامعه میاویند در هر شرایطی چه رفتاری باید داشته باشند .در
1. Categorizing
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 .3تفاوت بين هنجارها و ارزشهاي جامعه

هر دو واژه هنجارها و ارزشها را ممکن اس افراد روزانه چند بار به جای یکدیگر در اف واوها
بکار ببرند ،اما دانشمندان علوم اجتماعی از آنها در مفهوم خاصی استفاده میکنند .همانطور که افته
شد ،هنجارهای اجتماعی استانداردها ،قوانین ،راهنما و انت اراتی برای رفتار واقعی در جامعه هستند ،در
حالی که ارزشها ،مفاهیم انتزاعی از آن چیزی میباشند که در جامعه مهم و ارزشمند اس  .ارزشها،
دستورالعملها و معیارهای عمومی هستند ،در حالی که هنجارها دستورالعملهای خاص میباشند.
برای مثال ،ارزش ،بهعنوان معیارهای عمومی ،تصمیم درباره اینکه چه چیزی خوب اس و چه چیزی
بد ،اما هنجارها قوانین و انت ارات را مشخا میکند که مردم در موقعی های اجتماعی چگونه باید
رفتار کنند ،مانند لزوم توقف پش چراغ قرمز .یا به تعبیر دیگر میتوان اف  :اولی افکار انتزاعی اس
در حالی که دومی اقدامی خارجی و بیرونی اس ).(Puja Mundal, 2015
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واقع این هنجارهای اجتماعی هستند که تعیین میکنند انسان چه باید بگوید ،چگونه بیاندیشد و
چه اَُعمالی را انجام دهد؛ که به آن هنجارهای مجاز افته میشود .همچنین باید از افتن چه
چیزهایی اجتناب کند و از کدام اَُعمال دوری ازیند که هنجارهای ممنوع نامیده میشوند (ستوده،
 29 :1386به نقل از کاوه .)1391 ،بنابراین ،در هر اجتماع شیوههای استاندارد شدهای برای رفتار
وجود دارد که به آن هنجار میاویند و مردم در کارهای روزانه خود مانند :تجارت ،اَُعمال مذهبی
و بازیهای ورزشی براساس آنها عمل میکنند (صارمی 97 :1380 ،و  95به نقل از کاوه.)1391 ،
نمونههایی از هنجارها در برایرنده قوانین ،اصول اخالقی ،رهنمودها ،عادتها ،رسوم و قواعد
رفتارهای مؤدبانه اس  .بنابراین« ،هنجار قاعدهای اس که به هدای الگوی رفتار اجتماعی
میپردازد» .افزون بر این ،هنجار ممکن اس بیانگر اهداف مطلوب نیز باشد .نقش عمده
هنجارها در جامعه تن یم ن م اجتماعی و تبعی از آنها در روابط اجتماعی اس و به همین عل
اس که برای تعریف دقیقتر آن ،برخی از جامعهشناسان از مفهوم «دستور اجتماعی» نیز استفاده
کردهاند و برای بیان آن از مثالهایی چون :آداب دینی ،ارکسترهای موسیقی و کار در یك
سازمان اداری استفاده میکنند (محسنی 235 :1386 ،به نقل از کاوه.)1391 ،
رفیع پور به نقل از جاسو و او به چهار جنبه از هنجارها اشاره دارد؛ قطبی بودن به معنای
«باید» و «نبایدها» ،پایداری یعنی تح هر شرایطی هنجار پایدار اس  ،شدت یا درجه الزامی
بودن و توافق یا تعداد افراد پیروی کننده از هنجار (رفیعپور.)208 :1378 ،

  196مطالعات فرهنگ ـ ارتباطات
دوره هجدهم ،شمارة سیوهفتم ،بهار 1396

 .4مقولهبندي و کاربرد روشی در تحليل محتوا

میتوان اف مقولهبندی عبارت اس از دستهبندی و سازماندهی اشیاء براساس اروه ،طبقه
یا مقولهای که ممکن اس مورد ن ر باشد .انواع اونااونی از مقولهبندی وجود دارد ولی سه
رویکرد آن عمومی زیادی دارد :نوع نخس  ،مقولهسازی کالسیك اس که در آثار افالطون
اونه اولیه آن را میتوان یاف  .طبق دیدااه کالسیك ،مقوالت باید تعریف روشنی داشته باشند و
منحصر به فرد و جامع جمیع ویژایهای انحصاری باشند.
نوع دوم ،خوشهبندی مفهومی اس که تنوعی جدید از روشهای کالسیك اس و ناشی از
تالش برای تبیین این اس که دانش چگونه نشان داده میشود .خوشهبندی مفهومی در طول
دهه  1980توسعه یاف  .وظیفه خوشه عبارت اس از :شناخ ساختار ذاتی و اصلی مجموعهای
از دادهها و اروهبندی اشیاء بر اساس شباه هایی که در یك طبقه دارند .بنابراین ،خوشهبندی
مفهومی ،فرایند تولید و ایجاد ساختار طبقهبندی شده اس .
نوع سوم مقولهبندی ،ن ریه نوع اصلی اس  .طبق تحقیق الی نور و جرج الکوف در دهه
 ،1970مقولهبندی میتواند بهعنوان فرایند اروهبندی اشیاء بر اساس نمونه اصلی صورت ایرد.
سیستمهای دستهبندی یا مقولهبندی عیناً در جهان خارج وجود ندارد ،بلکه ریشه در تجربههای
مردم دارد .هر مقوله مفهوم یکسانی در فرهنگهای اونااون و حتی برای هر فرد ندارد.
مقولهبندی فرایندی اس که همه ما بهطور روزمره درایر آن هستیم .از نگاه علوم شناختی
من ور از مقولهبندی فرایندی اس که باعث میشود اشیا و افراد شناساییشده ،از هم متمایز شده
و فهمیده شوند .برای مثال ،یافتن چهره یك دوس در میان انبوه جمعی یا یافتن یك کلید از
البهالی اشیای روی یك میز نامرتب دو نمونه از کار مقولهبندی هستند که مردم بهطور معمول
و روزمره انجام میدهند) .(Serre, Thomas, 2015اذشته از این نمونههای ساده ،بحث چیستی و
چگونگی فرایند مقولهبندی سؤالی اس که فالسفه و متفکران بسیاری بدان پرداختهاند ،هرچند
که در پاسخهای آنها اتفاق ن ر چندانی وجود ندارد.
مقولهبندی در فلسفه بهعنوان روش دستهبندی موجودات در قالب باالترین انواع یا اجناس
تعریف میشود( .(Thomasson, Amie, 2013قدیمیترین نمونه فلسفی مقولهبندی را در بحث
مقوالت ارسطو میتوان یاف  .ارسطو ده مقوله را بهعنوان مقوالت اولیه معرفی میکند که همه
مقوالت دیگر از همین ده مقوله سرچشمه میایرند .این مقوالت که به مقوالت عشر معروفند در
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نگاه نخس به دو دسته کلی تقسیم میشوند :نخس مقولههایی که وجودشان متکی به چیز
دیگری نیس مانند تمام اجسام و حیوانات مثل چوب ،سنگ ،اسب ،انسان . ...این مقوالت که به خودی
خود قابل تصورند و نیاز به چیز دیگری ندارند «جوهر» افته میشوند .دسته دوم مقولههایی هستند که
حتماً باید بهوسیله شیء دیگری تصور شوند .برای مثال رنگ از دسته دوم مقوالت اس چرا که به
تنهایی نمیتواند وجود داشته باشد ،بلکه حتماً یك شیء الزم اس تا رنگ برای آن مشخا شود و
بدون وجود ،شیء رنگ بیمعناس  .این دسته از مقوالت که از آنها باعنوان «عرض» یاد میشود شامل
نه مقوله کمّی (وزن ،حجم ،عدد ،)... ،کیفی (رنگ ،سردی و ارمی ،)...وضعی (ایستاده ،نشسته،
خمیده ،)...مکان (در مدرسه ،در بازار ،)...زمان (دیروز ،امروز ،)...ملکی  ،فعل (بریدن ،سوزاندن ،)...انفعال
(بریده شدن ،سوختن )...و اضافه (پدر بودن )...اس (نجاب  ،علیاصغر.)1394 ،
رویکرد ارسطویی به مقوالت ،درواقع یك نگرش واقعگرایانه اس چراکه مقولهبندی را بهعنوان
دستهبندی موجودات عالم خارج در قالب باالترین انواع میشمارد .در این رویکرد ،مقوالت حاالت
بالفعل وجود را در عالم خارج از ذهن نشان میدهند( .(Thomasson, Amie. 2013به عبارت دیگر،
مقوالت ارسطویی تنها قالبهای مفاهیم یا حاالت تصور ذهنی نیستند بلکه بیانگر چگونگی فعلی
وجود در عالم خارج هستند .در این رویکرد ،یك سیستم مقولهبندی جامع ،فهرستی ن اممند از تمام
موجودات در انتزاعیترین سطح در اختیار ما میاذارد .چنین سیستم مقولهبندی میتواند در پاسخ به
سؤال از چیستی هر شیء امکان ارائه تعریفی از شیء بر مبنای جنس ـ کلیترین مقولهای که اشیاء
آناونه تح آن قرار میایرد ـ و فصل ـ وجه تمایز آن شیء از اشیای دیگری که تح همان مقوله
قرار دارند ـ را فراهم آورد .برای نمونه در این سیستم انسان بهصورت حیوان ناطق تعریف میشود.
در مقابل رویکرد واقعگرایانه اروه دیگری از فالسفه معتقدند که مقولهبندی ،نه دستهبندی
موجودات آن چنانکه هستند ،بلکه تنها تقسیمبندی اس که ذهن ما برای فهم موجودات و صحب
کردن درباره آنها بکار میبرد .کان و استراوسون از برجستهترین فالسفه حامی این نگاه هستند که از
آن بهعنوان رویکرد مفهومارایانه یاد میشود .شك درباره توانایی انسان در شناخ تقسیمبندیهای
واقعی آنچنانکه هس سبب شده که فالسفه مفهومارا مقولهبندی را مسأله تعیین باالترین
مقوالت حاکم بر فرایندهای ذهنی و شناختی ما به شمار آورند (نجاب  ،علیاصغر.)1394 ،
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من ور از الگو یا مدل تولید یا مقولهبندی محتوا این اس که چگونه محتوا را سازماندهی
کرده و ارتباط میان بخشهای اونااون آن را برقرار سازیم.
 .5پيشينه پژوه

ن ر به اینکه این مقاله درصدد ارائه الگوی هنجاری جدیدی اس  ،بنابراین اکثر مقاالت یا
پژوهشهای صورتارفته در چارچوب الگوهای رایه اس  .از طرفی این الگوها آنچنان نهادینه
شده اند که در تولید محتوای رسانه تبدیل به امور روزانه و جاری شده اس ؛ تأمل و تمرکز بر آنها
کمتر صورت ارفته یا به جهات دیگری از تولید محتوا توجه شده اس  .برای مثال در سال 1388
دفتر آموزش وزارت بهداش شیوهنامه تولیدات رسانه را منتشر کرده اس که در آن تنها به
فرایند تعیین و تصویب یك موضوع برای درج در رسانهها پرداخته شده اس  .مسعود غالمپور راد
در مقالهای که در فصلنامه رسانه و فرهنگ بهار و تابستان  95با عنوان «شناسایی انواع
چارچوبهای رسانهای پدیدآمده از سوی رسانههای رقیب برای شکلدهی به خط مشیهای
عمومی در ایران ،مطالعه موردی هدفمندی یارانهها» چا شده اس  ،به چگونگی تأثیر بر
سیاس های عمومی کشور در رسانهها از طریق چارچوببندی در موضوعات عمومی بهعنوان
ابزار قدرتمند ،مورد بحث قرار ارفته اس (غالمپور راد .)1395 ،این دو نمونه نشانهای از آن
اس که از این من ر پژوهشی صورت نگرفته اس .
 .6روش پژوه

روش این تحقیق ،توصیفی ـ تحلیلی اس  .در این روش که در علوم سیاسی بسیار رایه
اس و به دلیل میانرشتهای شدن بسیاری از تحقیقات به دیگر حوزهها هم تسرّی یافته اس ،
محقق در مرحله نخس به توصیف و فهم وضعی فعلی میپردازد و سپس به دستهبندی یا
درجهبندی دادههای حاصل از مشاهده ،مصاحبه یا دادههای کتابخانهای میپردازد و در اام بعد
پیشنهادهای خود را جه بهبود و اصالس و حل مسائل ارائه میکند (اسپریگنز.)41-47 :1370 ،
مبتنی بر روش توصیفی تحلیلی ،محقق در این مقاله به توصیف من م و ن امدار وضعی
فعلی الگوهای دستهبندی محتوا میپردازد .در تحقیقات توصیفی ـ تحلیلی ،محقق برای ارائه
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 .7يافتههاي تحقيق

توصیف وضع موجود :انواع الگوهای هنجاری رایه تولید محتوا در سازمانهای رسانهای مبتنی بر
مقوالت اونااونی به شرس زیر وجود دارد که نقش اساسی در چیستی محتوا و تولید آن ایفا میکنند.
 .1-7بر اساس موضوع

الگو و مقولهبندی غالبی که وجود دارد و تقریباً از آن برای تولید محتوا و ایجاد ساختار مناسب
برای این تولید در ن ر ارفته میشود ،الگوی موضوعی اس  .در سازمانهای رسانهای اغلب با
دستهبندیهای مشابهی مواجه میشوید) (IRIBtv2, 1394مانند اروه اجتماعی ،اروه سیاسی ،اروه
فرهنگی و  ...البته ااهی در سازمانی بعضی موضوعات ادغام میشوند مانند اروه اجتماعی ـ
اقتصادی و ااهی نیز به دلیل اهمی  ،زیر موضوعی مستقل قرار میایرد؛ مانند خانواده ،جوانان،
ورزش و تفریحات ) (mehrnews, 1394و ن ایر آن ،که زیر مجموعه حوزه اجتماعی هستند.
 .2-7بر اساس زمان

نوع دیگری از الگوی محتوایی که ابتدا در رادیو پیام در سالهای  1372و  1373اِعمال شد،
الگوی زمانمحور اس ) .(radiopayam., 1394در این الگو ،سازماندهی محتوا تابع زمان اس و
ساختار اداری و سازمانی نیز بر همین اساس شکل میایرند .بنابراین ،رادیو پیام از شش بخش زمانی
تشکیل شده اس  :صبحگاهی از ساع  6صبح آغاز میشود و در ساع  10پایان مییابد و
بخشهای بعدی که هرکدام چهارساعته هستند ،عبارتند از :نیمروزی ،ظهرااهی ،عصرااهی،
شامگاهی و شبانگاهی .این الگو ،تهیهکننداان برنامهها را ملزم به رعای زمان در نوشتن متن یا
استفاده از موسیقی میکند .ولی از طرف دیگر نویسنداان در تمام زمینههای چهاراانه اصلی میتوانند

 دوره هجدهم ،شمارة سیو هفتم ،بهار 1396

پیشنهاد و راهکار نیاز به استدالل و تکیهااه محکمی دارد .این تکیهااه عالوه بر ادبیات و مباحث
ن ری ،در تجربه حدود بیس ساله محقق در مدیری های مختلف رسانه ملی اس که مبتنی بر
آن ،تدوین ازارهها و قضایای کلی فراهم میشود .تحقیقات توصیفی ااهی به کشف قوانین و
ارائه ن ریه منتهی میشود؛ این سخن بدان معناس که از طریق ایناونه تحقیقات ،شناخ های
کلی حاصل میشود.
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مطلب بنویسند و از انواع اونااون موسیقی با رعای تناسب زمانی استفاده میشود .در برخی
شبکههای تلویزیونی از جمله شبکه اول ،اروه زمانی صبحگاهی با عنوان صبح بخیر ایران فعالی
دارد که هم محدود به زمان و هم محدود به برنامه خاص صبحگاهی این شبکه اس ).(tv1, 1394
 .3-7بر اساس مکان

الگوی محتوایی رایه سومی که در ایناونه سازمانها وجود دارد ،الگوی مکانمحور اس .
مانند بخش خبری شهرستانها ،بخش خاورمیانه و ن ایر آن .در این صورت ،تولیدات محتوایی
عام پنجگانه حسب مکان مشخصی تولید میشود؛ یعنی میتوان اف در عناوین محتوای
تولیدی همواره نام مکان بهطور ضمنی و ااهی صریح وجود دارد و باید وجود داشته باشد در غیر
این صورت فلسفه وجودی آن بخش زایل شده و ممکن اس منجر به حذف آن از ساختار
سازمان رسانه یا حوزه تولیدی شود.
 .4-7بر اساس وظيفه

الگوی چهارم رایه ،الگوی وظیفهمحور اس  .در بعضی سازمانهای خبری و رسانهای از این
الگو نیز استفاده میشود .مانند مرکز موسیقی در صدا و سیما ) (musicirib, 1394یا ادارهکل
مونیتورینگ و تأمین برنامه ) (iribtv, 1345که برحسب وظیفه و مأموری سازمانی نامگذاری
شده اس .
 .5-7بر اساس قالب

پنجمین الگوی جاری و رایه ،الگوی فرمی یا قالبی اس که براساس فرم و قالبهای تولید
محتوا مورد استفاده قرار میایرد ،مانند :ادارهکل تولیدات مستند ،اروه یا مرکز فیلم و سریال
()tv1, 1394

یا اروه ویدئو ) (isna, 1394و ن ایر آن .محتواهایی که فقط در این فرم یا قالبهای
تعریفشده قرار میایرد ،وظیفه تولید یا تأمین آن را به عهده دارند.
 .6-7بر اساس مخاطب

الگوی ششم ،الگوی مخاطبمحور اس و مانند اروههای تولیدی یا خبری با عناوین کودک
و نوجوان ،جوان ،زنان ،خانواده و ن ایر آن مشخا میشود).(radioiran, 1395
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هفتمین الگو ،تلفیقی اس که در سازمانهای رسانهای حَسَب نوع مأموری و حوزه عملیات
یا مخاطبان هدف از آن استفاده میشود .مثالً عالوه بر اروه تولیدی با عنوان اقتصاد یا فرهنگ،
اروه تولیدی شهرستانها نیز فعالی دارد یا در کنار اروه اجتماعی ،اروه برنامه صبحگاهی که
زمانمحور اس نیز فعالی میکند .در حال حاضر ،اکثر سازمانهای خبری از این الگو استفاده
میکنند تا بتوانند همه حوزههای مأموری خود را پوشش دهند یا با استفاده از تخصاهایی که
در سازمان یا بیرون از آن وجود دارد ،تولیدات کیفیتری عرضه نمایند .در رادیو تهران از
موضوعات تلفیقی برای اروههای تولیدی استفاده میشود :اروههای اخالق و زندای شهروندی،
تفریحات و سرارمی ،تهران و رویدادها ،برنامهریزی و مدیری شهری).(radiotehran, 1395
اِشکال عمده این الگو ،احتمال تزاحمهای هر یك در حوزه دیگری اس ؛ برای مثال ،موضوع
اقتصاد فقط در مرکز نیس بلکه اتفاقاً ممکن اس نقطه اصلی و تمرکز آن در یك منطقه و
شهرستانی دیگر باشد .اارچه مدیران ارشد این سازمانها با ساختارهای تلفیقی سعی میکنند
بهطور مرتب با نوعی استانداردسازی یا سیاستگذاریهایی ،حوزه عمل هر یك از بخشهای
تولیدی را مشخا نمایند؛ اما این کار هی وق به سرانجام سازمانی نمیرسد و اغلب از طریق
روابط بین فردی حل شده و ااهی نیز منجر به کدورت میان عوامل دو بخش میشود.
 .9الگوهاي سهگانه پيشنهادي توليد محتواي رسانه

الگویی که به ن ر میرسد ،در سپهر رسانهای شدیداً رقابتی میتواند در سازمانهای رسانهای
و خبری مبنای جدیدی در تولید و ایجاد مزی رقابتی قرار بگیرد ،مقولهبندی دیگری دارد .این
مقوله نه جنس موضوع اس نه زمان ،نه مکان یا انواع دیگر پیشین .مقسم و مبنای این الگوی
تولید محتوا ،ناشی از چند واقعی این سپهر اس  :فناوریهای جدید اطالعاتی و ارتباطی قدرت
دسترسی به انواع اطالعات را در هر زمان ،هر مکان ،به هر کس ،میسر ساخته اس ؛ چرا که
اکنون توزیع محتوا روی هر پلتفورمی صورت میایرد و به مخاطبان فرص داده تا از هراونه
محتوای رسانهای در هر زمان که مایل باشند بهرهمند شوند .به تعبیر پروفسور پیکارد ،شعار
سازمانهای رسانهای امروز این اس « :هرجا ،هر وق  ،روی هر پلتفورم ( .)Picard،2009
این تولید انبوه انواع اطالعات و تکثر روشهای ارسال آن به عامه مردم نوعی اشباع

 دوره هجدهم ،شمارة سیو هفتم ،بهار 1396

 .8الگوي تلفيقی
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اطالعاتی و در نتیجه دلزدای ایجاد کرده اس که ارزش تولید ایناونه اطالعات را به حداقل
رسانده اس ؛ بهطوری که استفاده از ایناونه اطالعات را باید نقطه ضعف و چشم اسفندیار امروز
جریان جاری رسانهای دانس .
پیوند رو به تزاید جریان عمومی زندای فردی و اجتماعی با اطالعات رسانهها و واقعی های
رسانهای ،موجب شده تا رسانهها در جایجای زندای فردی و اجتماعی حضور مؤثر و قابل
توجهی پیدا کنند.
با این وجود میتوان اف  ،افزایش و کثرت اطالعات بیش از توان جذب ،موجب نوعی اریز
از آن شده اس  ،مگر اینکه در اطالعات تفاوت مهمی یا ویژای خاصی باشد تا مخاطب را در
مسیر زندای روزانه درایر نماید .بیجه نیس اکثر مردم ،از انبوه اطالعاتی که در شبکههای
اجتماعی دریاف میکنند به سهول و ااهی با سرع چشمپوشی کرده و بدون توجه جدی آن
را حذف میکنند ،زیرا از مجموعه اطالعاتی اس که به فرض کاربر ،یا تکراری یا کم فایده
اس  .اما همین افراد برخی از اروههای شبکههای اجتماعی را که عضو هستند ،با جدی و
فعاالنه تعقیب مینمایند ،زیرا اطالعاتی متفاوت با روال عادی دیگر اروهها دارد.
باتوجه به حضور دائم رسانه در همه ش ون زندای فردی و اجتماعی ،میتوان از این من ر الگوی
محتوایی را به عنوان وسیلهای برای تولید و سازماندهی اطالعات و حتی توزیع و پخش آن در ن ر
ارف یا به عنوان ابزار و روشی متفاوت از آنچه تاکنون وجود داشته ،در تحلیل محتوای رسانهها
بکارارف  .در الگوی جدید با توجه به مباحث افتهشده ،میتوان محتوای رسانهها را به سه اروه
تقسیم کرد :موضوعات جاری یا روزمره ،وقایع و حوادث و امور محتوایی برنامهریزیشده.
امور برنامهریزی شده
وقایع و حوادث
امورجاری
نمودار شماره  .1الگوي محتوايی رسانهها

 .1موضوعات جاری یا روزمره :حجم وسیعی از مطالب و برنامههای رسانهها ،معطوف به
مسائل جاری زندای مردم اس  .شاید دلیل عمده آن تحول و پویایی محیط رسانهای اس که
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مخاطبان ناچارند انواع اطالعات مورد نیاز روزانه خود را از رسانهها تأمین کنند؛ مثال واضح آن،
اطالعات ترافیکی ،آب و هوا ،مسائل خانوادای و  ...اس  .البته چگونگی موضوع و چیستی آن
طبیعتاً تح تأثیر حوزههای فرهنگی و محیطهای اجتماعی و فلسفه وجودی هر رسانه قرار دارد.
یعنی اار منطقهای دارای ظرفی اردشگری اس و منطقه دیگری مثالً صنعتی یا کشاورزی
باشد ،بخش مهمی از امور جاری را تح تأثیر قرار خواهد داد .پرسشهایی مانند کیفی
اطالعات و تناسب با موقعی مخاطب و ن ایر آن همواره میتواند راهنمای خوبی برای رسانهها
باشد تا از اتالف منابع در تولید و پخش اطالعات نامناسب پرهیز کنند .سطح امور جاری برای
سهول در تولید یا تحلیل و ارزیابی ،به سه الیه متفاوت تقسیم میشود که هرکدام را میتوان در
چارچوب مخاطب عمومی رسانهها قرارداد.
الف) الیه نخس را که در پائینترین سطح قرار دارد ،میتوان از جنس سرارمی و اطالعات
تفننی نامید .اطالعات تفننی در رسانههایی که مخاطب آنها عمومی اس و نه خاص ،نوعی کاربرد
ویژه دارد .اغلب رسانهها از این اطالعات به وفور استفاده میکنند که اغلب پرمخاطب هستند و به
رسانههای زرد مشهور هستند .ایناونه اطالعات هم فراواناند و هم به سهول تولید میشود و
اکثری قریب به اتفاق مردم توجهی حتی اندک به آن دارند .بنابراین ،اکثر رسانهها بهخصوص
رسانههای بخش خصوصی برای جلب سود و منفع  ،از این نوع اطالعات استقبال میکنند .این الیه
اطالعات را میتوان جزء اطالعات تفریحی سرارمکننده به حساب آورد.
ب) الیه دوم دارای کاربری اجرایی و عملیاتی اس  .این کاربری ااهی محدود و ااهی فراایر
اس  .برای مثال ،خبر ترافیکی در یك بزراراه را با خبر احتمال طوفان در یك شهر مقایسه کنید؛
میزان عمومی و فراایری هرکدام روشن اس ؛ یا توصیههای یك برنامه بهداشتی درباره
سرماخوردای و برنامه آموزش پخ نوعی غذا را نیز میتوان دو شکل از اطالعات کاربردی استرده و
محدود دانس  .این الیه از اطالعات ،همه اقشار جامعه را میتواند به ظاهر درایر کند اما چون جزء
امور رایه و هرروزه اس  ،نمیتواند چندان برانگیزاننده باشد به این معنا که عامه مخاطب با وسواس و
دق سعی داشته باشد خود را به رسانه برای دریاف آن برساند ،البته ممکن اس برخی اینچنین
باشند ولی اساساً عمومی ندارد ،مگر عنصر ثانویهای در این روابط دخال کند تا برانگیزاننده مخاطب
برای جلب توجهاش به ایناونه اطالعات باشد .مانند وقتی که نگرانی از وجود بیماری مسری
پرخطری در جامعه وجود دارد و اطالعاتی که رسانه پخش میکند در جه اطالعرسانی و
آااهیبخشی جه درک و رفع آن باشد؛ این امر ،برانگیزاننده توجه مخاطبان به رسانه میشود
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بهطوری که ممکن اس این توجه تا حصول اطمینان رفع خطر باقی بماند.
ج) سومین الیه امور جاری نوع اطالعاتی اس که اقشار یا اروههای خاص جامعه به آن توجه
دارند ،چون اطالعات دو الیه قبلی چندان موجب رضایتمندی آنها نیس یا احتماالً برای نشان دادن
جایگاه برتر اجتماعی ،ت اهر به ناخرسندی در مواجهه با آن دارند .اعیان و روشنفکران که اغلب
صدایی بلندتر و رساتر از دیگر اروههای اجتماعی دارند ،از بهرهبرداران این الیه قراردارند .اغلب
شبکههایی که در پی جذب مخاطب عام هستند ،توان چندانی برای جذب این الیه یا قشر اجتماعی
ندارند ،بنابراین سعی بر آن دارند از طریق شبکهها یا کانالهای رسانهای فرعی که میتواند رسانهای
تخصصی باشد ،به نیازهای این اروه از مخاطبان پاسخ دهد.
اليه اطالعات خاص
اليه اطالعات کاربردي عمومی
اليه اطالعات تفننی

نمودار شماره  .2طيفبندي امور جاري در محتواي رسانهها

شاید به نوعی تقسیمبندی تامپسون از افراد جامعه براساس «صورت نمادین» و «قیم اذاری
اقتصادی» از «ارزش نمادین» ،تفاوت اهمی و کاربری این سه الیه از محتوای امور جاری را مشخا
سازد .از ن ر تامپسون انسان نه تنها زبانی معنادار تولید میکند ،بلکه معانی را بر پایه ساختارهای غیرزبانی
(یعنی عملکردها ،آثار هنری و انواع موضوعات دیگر) نیز بهوجود میآورد که «صورتهای نمادین» هستند.
افرادی که این صورتها را تولید میکنند برای آنها ارزش خاصی قائلند که «ارزش نمادین» اس  .ارزش
نمادین را میتوان از «قیم اذاری اقتصادی» متمایز کرد .قیم اذاری اقتصادی فرایندی اس که از
طریق آن ،صورتهای نمادین را به ارزش اقتصادی خاصی نسب میدهند .این ارزش ممکن اس باعث
مبادله این صورتها در بازار شود .صورتهای نمادین پس از عبور از فرایند قیم اذاری اقتصادی تبدیل به
لوازم میشوند ،یعنی میتوان آنها را در ازای قیمتی در بازار خرید و فروخ (تامپسون.)51-52 :1377 ،
به ن ر تامپسون افراد جامعه با توجه به مطالعات بوردیو و تقسیمبندی او ،با چند نوع راهبرد با
صورتهای نمادین و ارزشاذاری آنها مواجه میشوند .او افراد جامعه را بر حسب جایگاه به سه
اروه برجسته ،متوسط و پیرو تقسیم میکند و هرکدام ،از نوعی راهبرد در تقابل با «ارزشهای
نمادین» استفاده میکنند.
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برجسته

متوسط

پيرو

افرادی که دارای مقام برجسته هستند به خوبی به انواع مختلف سرمایه دسترسی دارند .به
هنگام تولید و ارزیابی صورتهای نمادین ،به طور خاص ،راهبرد «تمایز« را دنبال میکنند .بدین
معنا که در پی تمایز خود با افراد و اروههایی هستند که در مقام پیرو قرار دارند .از اینرو اینها
ارزشهای نمادین باالیی به کاالهای کمیاب یا اران نسب میدهند که چندان در دسترس افراد
کمسرمایه نیستند .مثالً ارزش نمادین زیادی برای نوع خاصی از آثار هنری که افراد متمول آنها
را ارزشاذاری میکنند ،قائل شوند .افرادی که مقام برجسته دارند ،چه بسا با دنبال کردن راهبرد
«تمسخر» ،بر آن شوند تا خود را از دیگران متمایز کنند ،یعنی صورتهای نمادینی را که
فرودستان تولید کردهاند ،جسورانه ،ناشیانه و خام تلقی کنند .اونه دیگری از راهبردها برای
برجستگان« ،حجمکاهی» اس  .این راهبرد با تحسین و تمجید از صورتهای نمادین به این
شرط که تولیدکننداان آنها به کنار اذارده شوند و در مقام پیرو باقی بمانند ،موافق اس .
«حجمکاهی» باعث میشود تا افرادی که مقام برجسته دارند چیرای خود را بدون اظهار علنی
مجدداً به اثبات برسانند.
جایگاه متوسط ،دستیابی به یك نوع سرمایه یا انواع مختلف سرمایه را که شمارشان بسیار
محدودتر از انواع سرمایههای افراد یا اروههای برجسته اس  ،ممکن میسازد .مشخصه این
جایگاه ،کمّی باالی سرمایه اقتصادی اما کمّی پایین سرمایه فرهنگی (سرمایه نو) .در سوی
دیگر ،کمّی پایین سرمایه اقتصادی و کمّی باالی سرمایه فرهنگی(پیشروان) قرار دارد یا کمّی
متوسط از هر دو سرمایه اس  .مشخصه راهبردهای ارزشاذاری نمادین که افراد جایگاه متوسط
دنبال میکنند« ،میانهروی» اس  .افراد ،اغلب کاالیی را ارزشمند میدانند که به دستشان
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جايگاه تأثير متقابل

راهبردهاي ارزشگ اري نمادين
تمایز
تمسخر
حجمکاهی
میانهروی
ت اهر
ارزشزدایی
کارآمدی
کنارهایری محترمانه
وازدای
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میرسد و افرادی که از آینده خود کامالً مطم ن نیستند ،غالباً برای صورتهای نمادینی ارزش
قائلند که امکان بکارایری سرمایه فرهنگی را ضمن حفظ منابع محدود اقتصادیشان ،به آنها
بدهد .بنابراین ،در چنین شرایطی آنان در پی بهترین شیوه با کمترین هزینهاند و دنبال خریدهای
مناسب هستند .ااهی افراد این جایگاه ،از راهبرد «ت اهر» استفاده میکنند و به چیزی که
نیستند ت اهر میکنند .مثالً از همان واژاان و شیوههای افتار افراد و اروههای برجسته بهره
میایرند و از این طریق صورتهای نمادین جایگاه برجسته را تولید میکنند .ااهی راهبرد
«ارزشزدایی» را بکار میایرند .در این هنگام صورتهای نمادین تولیدی از فرادستان خود را
بیارزش و نادرس نشان میدهند .به همین دلیل در سدههای هجدهم و نوزدهم ،طبقه متوسط
اروپا ،اشراف را بیمس ولی  ،مسرف ،فاسد و  ...نشان میداد.
در جایگاه پیرو ،که کمترین دسترسی به سرمایه فرهنگی و اقتصادی وجود دارد ،مشخصه
راهبردی این افراد چون درایری بیشتری در مقایسه با دیگران ،با شرایط بقا دارند ،کارآمدی
اس  .بنابراین ،چه بسا برای پوشاکی که کارآمد ،همیشگی و مناسب اس  ،ارزش قائل میشود.
ارزشاذاری مثب موضوعات و مقوالت کارآمد چه بسا با کنارهایری محترمانه که مربوط به
صورتهای نمادین تولیدشده از سوی افراد فرادس در یك زمینه اس  ،صورت پذیرد .در این
راهبرد صورتهای نمادین تولیدشده افراد فرادس  ،برتر دانسته میشود؛ ولی امکان استفاده از
آنها برای افراد مستقر در جایگاه پیرو میسر نیس .
برخی افراد این جایگاه از راهبرد «وازدای» استفاده میکنند .این افراد صورتهای نمادین
افراد فرادس را تمسخر میکنند .مثالً ادای زبان و اف واوی آنها را درمیآورند (همان:1377 ،
.)59 -55
این راهبردهای نهاانه طبیعتاً بر رویکردهای تولید یا تأمین محتوا در رسانهها نیز تا حد
بسیاری تأثیراذار اس  ،بنابراین ،میتوان با تسامح ،حضور هر الیه محتوایی را به یکی از
جایگاههای سهاانه پیشافته مرتبط و متصل کرد یا این تقسیمبندی از رسانهها به وجود آورد که
بیشتر در کدام یك از سه الیه امور جاری فعالی دارند.
با توجه به اینکه «امور جاری» دربرایرنده بخش اع م نیازهای مخاطب فعلی اس  ،رسانهها
و تأمینکننداان آنها سعی میکنند در چارچوب فلسفه وجودی رسانه ،محتواهای مورد ن ر را
تولید یا تهیه نمایند .البته باید توجه کنیم ،اکثری قریب به اتفاق رسانهها از هر سه الیه استفاده
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میکنند ،ولی رسانههای زرد بیشتر از الیه پایینی استفاده میکنند و رسانههای منتسب به
روشنفکران از باالترین الیه محتوایی امور جاری استفاده بیشتری دارند .موفقی هر رسانه با
توجه به این تقسیمبندی بسته به چند عامل اس .
الف) درک عمیق و جامع از امور جاری و اولوی اذاری درس از آنها :مدیران رسانه الزم
اس امور جاری مخاطبان را در محیط و زمان پخش برنامهها به درستی درک کنند .از این جه
بهتر اس به درستی یاد بگیرند که چگونه از محیطی که خود در زندای روزانه درایر هستند،
فاصله بگیرند تا بتوانند واقعاً به ضرورتهای امور جاری مخاطبان بپردازند
ب) وجود سیاس های روشن ،روزآمد و البته محدود برای نحوه طرس آن :شاید این امر،
موضوع بحثانگیزی باشد که من ور چیس و آیا چنین سیاس هایی وجود ندارد! پاسخ روشن
اس  ،سیاس وجود دارد ولی روزآمد نیس  .سرع تغییرات محیطی موجب تغییر موقعی برای
رسانه میشود .این تغییرات ااهی فرص و زمانی تهدید اس  .بنابراین ،رسانه باید آنچنان
آمادای داشته باشد تا از این تغییرات محیطی حداکثر بهرهبرداری در جه اجرای مطلوب
برنامهها به دس آید.
) تعیین وزن مناسب هر سطح و هر الیه در برنامه تولیدات رسانه :صد البته این وزندهی
یا تعیین مقدار هر کدام معطوف به عوامل اونااونی اس ؛ از جمله مأموری شبکه ،نوع
مخاطبان ،اولوی های رسانه و اولوی های مخاطبان.
ت) پیگیری بازخوردهای مخاطبان از طرس موضوعات در سطوس و الیههای اونااون محتوا و
اِعمال این بازخوردها در محتوا یا در سیاس های حاکم بر آن.
 .2سطح تولید محتوای وقایع :من ور آن اس که چه ،خارج از قاعده و روال جاری واقع
میشود و در محیط اثراذار اس  .یك مصوبه مجلس ،یك تصمیم دول  ،یك اتفاق بینالمللی،
سرد شدن نااهانی هوا و  ...اار از این من ر و تقسیمبندی سهاانه ،محتوای رسانهها را بررسی
کنیم ،هماناونه که عرض شد ،بخش اع م محتوای رسانهها معطوف به امور جاری اس و در
درجه بعد امور و وقایع اتفاقی و خبری قرار دارند .آنچه فرض مسلم در این بخش قرار دارد،
رویکرد خبری رسانه و سپس مراعات ارزشهای خبری در آن رویکرد اس  .رویدادها را از دیدااه
خبری میتوان به سه الیه عمده تقسیم کرد:
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اخبار خيلی مهم يا خيلی محرمانه
اخبار مهم يا محرمانه
اخبار عادي
نمودار شماره  .3طيفبندي «رويدادها و وقايع و حوادث» در رسانهها

الف) الیه اول ،وقایع و رویدادهایی عادی اس ؛ اارچه ممکن اس ااهی چندان جدی
محسوب نشود ولی در زندای جاری عامه مردم پذیرفته شده و پایداری دارد .عل توجه به این
الیه خبری این اس که جوامع امروزی تحرک زیادی دارد و آحاد جامعه برای سهول در
ارتباطات و طی مسیر زندای ناچار اس درباره پیرامون خود به طور مرتب آااهی کسب کند.
بنابراین ،اطالع از وقایع و حوادث پیرامونی ،جایگاه پیدا میکند .بخشهای خبری رادیو و
تلویزیونی و مطبوعات مملو از این نوع اخبار و رویدادها هستند .اار به ن رسنجیهایی که درباره
مخاطبان خبر صورت میایرد ،مراجعه شود ،اکثری افراد اار نه همیشه ولی به اخبار توجه دارند.
این الیه خبری نیز از سه نوع اطالعات برخوردار اس  .نوع اول که اخبار و رویدادهایی اس که
ارزش خبری آن اارچه زیاد نیس اما میتواند مورد توجه و عالقه بسیاری قرار ایرد ،زیرا ارزش
تفننی آن بسیار زیاد اس  .بخشهای پایینی این سطح کامالً زرد و تفننی اس که مورد توجه
رسانههای زرد بوده و مخاطبان آن ااهی از همه اقشار جامعه هستند .نوع دوم این الیه نیز ،اخبار
و اطالعاتی اس که در تسهیل امور جاری زندای فردی و اجتماعی برای اقشار اونااون جامعه
دارای کارکرد مثب اس ؛ برای مثال خبری برای اولیاء مدارس مهم اس و خبر دیگری برای
کشاورزان دارای اهمی اس  .درعین حال هر دو اروه از طریق نوع اخبار میتوانند اطالعاتی از
وضعی جاری یکدیگر به دس آورند .نوع سوم این الیه خبری ،باز هم مربوط به اقشار خاص
جامعه میشود .مثالً اطالع از یك کشف پزشکی ،یا اثر هنری خاص و ن ایر آن مورد توجه عامه
جامعه نیس ولی اروههای خاصی در پی ایناونه اخبار هستند.
اخبار و اطالعات خاص
اخبار و اطالعات قابل استفاده
عموم
اخبار و اطالعات تفننی
نمودار شماره  .4طيفبندي اليه اول «وقايع و حوادث» در رسانهها
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ب) الیه دوم ،شامل اخبار و اطالعات مهم میشود .اار بخواهیم واژه «مهم» معنای خاص
خودش را در حوزه خبر نشان دهد ناچار باید از واژه «محرمانه» استفاده کرد؛ اارچه درج یا
افشای اخبار محرمانه در همه ن امهای سیاسی تخلف و جرم محسوب میشود اما در اینجا تولید
یا دسترسی به اخباری مورد ن ر اس که مانند اخبار الیه اول تولید آن سریع نیس و از کمّی
زیادی نیز برخوردار نیس  .حجم ایناونه اخبار و رویدادها در رسانهها بسیار کم اس و در
مقایسه با الیه اول اخبار ،نیز میتوان ناچیز دانس  ،زیرا تولید آن برای خبرنگاران چندان ساده
نیس و دسترسی به منابع اصلی آن نیز به سهول میسر نمیشود .اما هوی حرفهای رسانهها به
ایناونه اخبار و اطالعات بسیار وابسته اس  ،بهطوری که میتواند برای یك رسانه بهخصوص در
بحرانهای سیاسی اجتماعی یا در شرایط تصمیمایریهای مهم کشوری ،موقعی بسیار مؤثر
بهوجود آورد.
ج) الیه سوم شامل اخبار یا اطالعات بسیار مهم اس که در زبان اداری و رسمی ،می توان
آن را خیلی محرمانه بهحساب آورد .ایناونه اطالعات بسیار دور از دسترس خبرنگاران اس .
اهمی ایناونه اطالعات به حدی اس که پخش آن در یك رسانه اار از حمای مرجع یا مقام
قدرتمندی برخوردار نباشد ،حتماً موجب بروز مشکل جدی برای آن رسانه خواهد شد .تأثیر
ایناونه اخبار تا جایی اس که حتی ممکن اس موجب تغییر دولتی شود ،ن یر ماجرای واترای
در امریکا که موجب استعفای رئیس جمهور ریچارد نیکسون شد).(Wikipedia, 1395
اما شبیه چنین اخباری درباره جاسوسی دول امریکا از اف واوهای تلفنی رهبران دول ها و
اتحادیه اروپا ،مخصوصاً خانم آنجال مرکل نخس وزیر آلمان در رسانه پخش
شد) ،(severigesradio, 1395ولی امریکا در داخل کشور نشان داد دس برتری در مقابل دیگر
دول ها ،حتی دول های اروپایی دارد و به این ترتیب قدرت خود را به رخ کشید.
تولید ایناونه اطالعات بسیار سخ و نیاز به افراد حرفهای با دانش و معرف خاص دارد ،اما
اطالعات بسیار مؤثر و موجب کسب اعتبار حرفهای ویژه برای رسانه میشود.
این دوالیه خبری بسیار مهم و ااهی سرنوش سازند ،بنابراین ،میتوان برای آنها ارزش
ژئوپلیتیکی قائل شد (کشکولی.)1394 ،
 .3سطح موضوعات برنامهریزی شده :این موضوعات در برنامه رسانه قرار میایرد و
بخشهای عملیات و تولید درصدد تحقق اهداف برنامه تدوینشده یا اعالمشده میباشند .برای
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مثال افزایش رشد جمعی  ،استرش فرهنگ سالم و  ...نمونهای از ایناونه موضوعات یا نوع
محتوا هستند (به برنامه ابالغی ساالنه صدا و سیما به حوزههای تولید مراجعه شود) .1ایناونه
اطالعات را در مطبوعات نیز به راحتی میتوانید پیگیری و تفکیك محتوایی را انجام دهید.
درحالی که صفحات اصلی روزنامهها مشحون از وقایع جاری اس  ،اغلب در چند صفحه میانی
که چا آن قبل از صفحات اصلی اس  ،بیشترین محتوای برنامهریزیشده را میتوانید به
سهول بیابید .محتواهای برنامهریزیشده را نیز میتوان در دو اروه عمده قرار داد:
الف) اروه محتوای برنامهریزیشده مطابق سیاس های عمومی .ایناونه محتوا معطوف به
سیاستگذاریهای عمومی ملی اس که برخی رسانهها ،مخصوصاً رسانههایی که به نحوی از
بودجه عمومی استفاده میکنند ،متعهد به آن هستند ،درصورتی که رسانههای بخش خصوصی
چون عموماً مبنای آن تولید برای سود یا هدف سیاسی یا اجتماعی متفاوتی اس  .بنابراین ،خود
را متعهد به آن نمیدانند مگر اینکه طبق مقررات رسمی کشور ،ایناونه رسانهها متعهد شده
باشند .برای مثال در رسانه ملی ،افزایش جمعی  ،یا حفظ محیط زیس از جمله محتواهای
برنامهریزیشده محسوب میشود.
ب) اروه دوم ،محتواهایی اس که سیاس رسانه بر آنها تأکید دارد .این سیاس ها از
رسانهای به رسانه دیگر ممکن اس متفاوت باشد .ایناونه محتواها ممکن اس بهطور صریح در
برنامهای با هدف روشن ارائه شود یا بهطور ضمنی در ارائه برنامههای رادیو تلویزیونی یا رسانهای
مراعات شود.

 . 1من ور بخشنامه بودجه ساالنه سازمان صدا و سیما اس که همیشه چند موضوع خاص را از طریق آن به حوزههای تولیدی
ابالغ میکند و حوزههای تولیدی نیز برنامه ساالنه خود را به معاون برنامهریزی ارائه کرده و پس از تأیید بودجه مصوب را نیز
دریاف میکنند.
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محلی

اطالعات

فرامحلی
نمودار شماره  .5الگوي مقولهبندي محتوا

الگوی دیگری که در تقسیمبندی رسانهها قابل استفاده اس  ،مبتنی بر دو محور اساسی
اس که قـــادر میسازد آنچه را که در رسانهها پخش میشـــود ،براساس این دو محور
طبقهبندی شوند .این تقسیمبندی کارآیی بسیاری خصوصاً در تولید و تحلیل محتوای رسانهها از
جه نوع اطالعات و کاربری آنها دارد و رسانههای تخصصی و اختصاصی در وهله نخس و
رسانههای عمومی در مرحله بعد میتوانند از آن بسیار استفاده کنند .1این دو محور هرکدام دارای
دو سویه بهشرس زیر هستند:
محور اول :نوع محتوا :در این محور انواع اطالعات مبتنی بر محیط بومی یا محیط مولد یا
فرابومی تبیین میشود.
محور دوم ،کاربرد محتوا ،این محور نیز دارای دو سویه اس :
 .1برای اطالع بیشتر به مقاله محتوای رسانههای محلی ،مندرج در «کتـاب رادیـو چیسـ » اثـر نویسـنده از انتشـارات دفتـر
مطالعات و برنامهریزی رسانه مراجعه فرمایید.
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فرامحلی

کاربردي

محلی
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سویه اول :کاربری بومی و محلی
سویه دوم :کاربری فرامحلی (میتواند جهانی ،منطقهای و ملی باشد)
تقسيمبندي چهارگانه از محتوا

الف) مربع شمال شرقی ،جایی اس که بیان محلی برای کاربری محلی اس و میزان
مصرف و کاربری آن بسیار متراکم اس  .این منطقه همچنین جایی اس که محتوا بسیار از فرد
به فرد ،شفاهی ،آوایی و تصــویری و احتماالً غیــر دیجیتالی اس  .در این منطقه اغلب
رســانههای محلی و بومی مبتنی بر دانش و فرهنگ بومی به خوبی در شکل انواع رسانههای
سنتی مانند قصهاویی و نمایش فعالی دارند .چالش اصلی و مهم بــرای عامـالن و کارازاران
در این مربع« ،مالکی محلی» محتوا و فرایند تبیین آن اس .
محتوای اطالعات این محدوده حاکی از وجود اطالعات محلی با استفاده محلی اس  .این
اطالعات بیرون از این مربع چندان قابل استفاده نیس و درصورت استفاده بخش غیرمفید باید
محسوب شود.
انواع اطالعات در این منطقه شامل :اطالعات ترافیکی ،اطـالعات مربوط بــه حوادث،
اطالعات مربوط به سـازمانهای محلی ،مس والن مانند شهردار یا مس والن آموزش و پرورش،
تیمهای ورزشی و مسابقات محلی ،آداب و رسوم ،دانـشهای محلی مـانند دانش محلی درباره
محصوالت زراعی اس .
ب) مربع شمال غربی ،نشاندهنده محتوای محلی به سم مخاطبان غیر محلی یا جهانی
اس  .اینجا منطقهای اس که باید تالش شود تا آنچه قابلی دارد به مخاطبان غیر بومی اعم از
ملی ،منطقهای و جهانی عرضه شود .اطالعات این محدوده ناچــار از ترجمــه و تبیین به دیگر
زبانها خواهد بود .اینجا منطقهای اس که انت ار میرود حوزههای محلی با تالش زیــاد
مخصوصاً با استفاده از ظرفی خاص رسانههای جدید فرص هایی برای عرضه فرهنگ خود در
بازار جهانی ایجاد نمایند .دو چالش اصلی برای فعاالن در این منطقه وجود دارد :نخس آنکه
بیشتر عناصر محلی را باید دید و دوم آنکه کمتـــر اندیشهای و ن ری هستند .برخی اطالعات
محلی همانند دانشهای سنتی ،قهرمانان و شخصی های محلی ،یا برخی حوادث و اتفاقات
تأثیری فرابومی دارند .این تأثیر میتواند از منطقهای به ملی و از ملی حتی به جهانی استرش
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یابد .برای مثال ،حادثه تصادف در ابتدای جاده چالوس در شهرستان کرج ،تأثیر فرامحلی دارد.
حادثهای در پاالیشگاه نف آبادان ،میتواند تأثیر منطقهای و حتی جهانی داشته باشد .در این
حال جه جریان و از حوزه بومی به طرف فرابومی حرک میکند .اطالعات این حوزه میتواند
تولید هوی خاصی برای یك منطقه بنماید .بنابراین ،چگونگی و چیستی اطالعات موجود یا
تولیدشده در این مربع از این جه نیز باید ارزشگذاری شود ،زیرا میتواند حضور و تلقی خاصی
از این منطقه در ورای مرزهای آن ایجاد نماید.
ج) مربع جنوب شرقی ،حاوی اطالعات فرابومی با کارکرد بومی اس  .در این مربع اکثر
سازمانهای محلی کامالً فعال هستند .آنها به دنبال به دس آوردن اطالعات جهانی یا خارجی
مناسب و مربوط به اجتماعات محلی هستند .برای کاربران اصلی و نهایی مس له مهم در اینجا
این اس که تولیدکننداان اطالعات اغلب متمرکز هستند و از نقش حیاتی میانجیاران محلی
کامالً غافلاند .برای اینکه اطالعات عرضهشده غیر بومی و خارجی با شرایط محلی قابلی
سازااری داشته باشد ،میـانجیها و واسطهها دارای نقش حیاتی هستند .اغلب مطالب در
بخشهایی ن یر بهداش و آمـوزش در این منطقـه قــرار دارد .چالش اصلی برای فعـاالن و
کارازاران در این منطقه «تلفیق و سازااری» اس  ،بهطوری که محتوای خارجی ترجمه ،منتقل
و با شرایط مناسب بومی سازاار شود.
در این وضعی تالش میشـود اطالعات مربوط به سالم در شبکهها و رادیوهای محلی به
پیامهای بهداشتی مناسب بر اساس محتواهای محلی تبدیل شود .متأسفانه اطالعات و دانش
عمــومی محلی برای این امــر ضعیف اس  .از این جه ارتباطاران متکی بر محتـواهای
تولیدشـده در حوزه خارج از محل و منطقه هستند .اطالعاتی که در سطح جهانی تعریف میشود،
وقتی وارد حوزه محلی میشود ،تبدیل به روش عملی یا شیوههای تحقیق میشود .روشهای
کاربردی از طریق رســـانههای بومی به اطالع مردم و مخاطبان رسانده میشود .اغلب
بررسیهایی که در این حوزه صورت میایرد قابل استفاده مخاطبان غیر محلی اس  .مثالً شما
در منطقه دیگری در دنیا متوجه میشوید در فالن کشور آفریقایی بیشترین تعداد مبتال به ایدز
وجود دارد یا آنفوالنزای مرغی در ترکیه سبب نابودی چند میلیون طیور شده اس .
 .4منطقه مربع جنوب غربی ،که دربرایرنده اخباری با کاربری جهانی اس  ،به هی وجه از
جه محلی مطلوب و مناسب نیس  .این حوزه را میتوان منشأ اکثر محتواهایی دانس که افته

  214مطالعات فرهنگ ـ ارتباطات
دوره هجدهم ،شمارة سیوهفتم ،بهار 1396

میشود هجوم به دیگر کشورها مخصوصاً کشورهای فقیر اس  .با نگاه بسیار مثب به آن
میتوان اف  ،آنجا مرکز مبادله اطالعات بینالمللی اس که کوشش میشود از همه منابعی که
مسائل جهانی را ارائه میکند ،محتواهای محلی به دس بیاید.
این مدل بـه تحلیل محتــوای رسانههای محلی و اجتماعی کمك خواهد کرد .البته مشکل
عمده برای این نوع رسانهها ،تولید و پــردازش مناسب اطالعات محلی الزم اس ؛ زیرا تولیــد
اطالعات اساســاً پرهــزینه اس و نیاز به سرمـایهاذاری دارد .بــررســی محتوای رسانههای
محلی مخصوصاً بر اساس این مدل حداقل دارای چهار نتیجه مؤثر اس :
الف :براساس این مدل میتوان نسب محتوای بومی و غیر بومی را تا حد بسیار زیادی
روشن کرد .این بررسی میتواند مربوط به ساعتی از فعالی های رسانه یا برنامهای خاص یا
مجموع فعالی های رسانه در طول  24ساع و حتی در زمان وسیعتر باشد.
ب :این چارچوب به ما کمك خواهد کرد تا نسب انواع اطالعات موجود در یك جریان
رسانهای را به خوبی دریابیم و آن را ردهبندی کنیم .براساس این ردهبندی معلوم میشود که
دروازهبانان این رسانه چه سوایری برای انتخاب اطالعات موجود دارند.
ج :به برنامهسازان نشان خواهد داد چه میزان از مطالب استفادهشده کاربرد محلی دارد و چه
میزان از آنها بدون تناسب الزم با نیازهای مخاطبان اس .
د :این مدل ن ری وسیله دیگری اس که قدرت ارزیابی محتوای پخششده از رسانه را با
وجود اهمی نیازهای بومی و محیطی مطرس میسازد.
در حقیق این مدل چهار کارکرد عمده برای مدیری رسانه خواهد داش :
ـ تعیین نسب مفاد بومی با غیر بومی
ـ ردهبندی محتوا در حوزههای چهاراانه
ـ تطابق محتوا با نیازهای محلی
ـ تطابق محتوا با درجه اهمی نیازهای محلی
البته اینکه چرا اطالعات و محتوای محلی کاربرد محلی یا کاربرد فرامحلی یا حتی کاربرد
جهانی دارد ،به درجه اهمی آن اطالعات برای مخاطب بر میاردد.
یکی از فرص های عمدهای که بر سر راه تولیـــد اطالعات و محتــواهای محلی و
همچنین آمادهسازی برای کاربری آن وجود دارد ،دسترسی بسیاری از کاربران به فضای جهانی
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سه الگوی هنجاری ارائه محتوای رسانهای که در این مقاله پیشنهاد شدند ،حاصل تجربه
عملی محقق در حوزه تولید و مدیری رسانه اس و میتواند در محیط پویا و همواره نو شونده
که رقاب میان رسانهها را بسیار پیچیده و حساس کرده اس به یك مزی رقابتی برای ارائه
محتوا عمل کند؛ یعنی میتواند بین رسانهای که از این الگوهای هنجاری در تولید محتوا استفاده
میکند با دیگر رسانهها تفاوت بسیار روشن و معنادار و البته مؤثر و مثب ایجاد نماید .بهعالوه،
این الگوها عام هستند و این قابلی را دارند که هم در فضای آنالوگ و هم در بستر پلتفورمهای
جدید و دیجیتال مالک عمل قرار ایرند.
از سوی دیگر ،به روز رسانی و متناسبسازی ساختار با توجه به تحوالت فناوریهای جدید و
ابزارها و نرمافزارهای نوظهور که بر فرایندهای مدیری تولید و توزیع محتوا تأثیر اذاشتهاند ،به
یکی از دغدغههای روز مدیری رسانهها تبدیل شده اس  .این سه الگوی هنجاری ارائه محتوا
که در این مقاله پیشنهاد شدند ،میتواند مبنایی برای اصالس و به روزرسانی ساختار سازمانی در
سازمانهای رسانهای بهویژه در بخشهای تولیدی باشد .الگوهای ارائهشده هنجاری تولید محتوا
همچنین میتواند مبنایی برای نگاه تازه به محتوا باشد و به فرایند مدیری تولید محتوا،
سیاستگذاری و برنامهریزی در سازمانهای رسانهای کمك کند.
بر اساس این الگوها پیشنهاد میشود ،مجموعه تولیدات یا محتواهای هر رسانه یا مجموعه
رسانههای یك سازمان رسانهای تجزیه و تحلیل شود تا مس والن مربوط ،شناخ جدیدی از
جریان تولید و محتوای موجود به دس آورند و زمینه حرک و تحول برای نوع دیگری از فرایند
تولید فراهم شود.
از طرفی ساختارهای سازمانهای مختلف رسانهای از جمله رسانههای مکتوب ،صدا و سیما
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اینترن اس  .اینترن این فرص را فراهم میکند تا محتوای بومی تولیدشده از طریق این
شبکه جهانی وارد عرصه استردهای شود و خود را به خوبی به همه جهانیان ارائه دهد .اما اار
محتوای مناسب و با کیفی درخور تولید نشود ،دیگران ـ مخصوصاً شرک ها و مؤسسههای
بزرگ جهانی ـ با رویکرد بهرهمندی تجاری از این خأل حداکثر بهره را خواهند برد و محتواهای
فراهمشده خود را به متقاضیان عرضه خواهند کرد.
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یا بنگاههای خبری میتواند بر اساس الگوهای هنجاری پیشنهادی مورد بررسی و مقایسه قرار
ایرد و نتایه آن در ایجاد تشکیالت یا اصالس آن مورد استفاده واقع شود.
پیشنهاد دیگر ،بررسی منابع آموزشی تولید محتوا چه در دانشگاهها یا مراکز آموزشی
سازمانهای رسانهای یا برنامه ضمن خدم این سازمانها از جه ارتباط آنها با تربی نیروی
انسانی برای تولید مطابق این هنجارها ،مورد مطالعه قرارایرد.
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