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تاریخ دریافت 1400/08/18 :تاریخ پذیرش1400/09/25 :

چکیده
بــا پــر رنــگ شــدن نقــش شــبکههای اجتماعــی در زندگــی روزمــره و ورود آنهــا بــه جریــان اصلــی رســانهای
دنيــا ،رســانههای ســنتی توليــدات خــود را متحــول کردنــد و شــبکههای اجتماعــی را بــه عنــوان رقیــب قدرتمنــد
پذیرفتنــد و درنتیجــه ،مخاطبــان منفعــل دیــروز بــه کاربــران فعــال امــروز تبدیــل شــدند .باتوجــهبــه اینکــه
برنامههــای ورزشــی بخــش عظیمــی از محبوبیــت و تولیــدات تلویزیونــی را بــه خــود اختصــاص داده اســت ،هــدف
ایــن پژوهــش واکاوی شــیوههایی اســت کــه برنامهســاز میتوانــد بــا اســتفاده از ظرفیتهــای صفحهنمایــش
دوم ،آنهــا را بــهکار گرفتــه و باعــث شــکلگیری تعامــل دوســویه بیننــده بــا برنامــه ورزشــی تلویزیــون شــود تــا
نبــود فنــاوری تلویزیــون تعاملــی در ایــران را پوشــش دهــد .صفحهنمایــش دوم بهعنــوان یــک وســیله جانبــی
(رایانــه ،موبایــل یــا تبلــت) بهمنظــور همراهــی بــا صفحــه اول (تلویزیــون) ،جهــت ایجــاد ارتبــاط بــا صفحــه
اول ظهــور پیــدا کــرد .پژوهــش حاضــر ،بــا تکیــه بــر نظریــۀ همگرایــی رســانهای و بــه روش تحلیــل محتــوای
کیفــی و مطالعــه اســنادی مقولههــای اساســی را اســتخراج کــرده و ســپس پنــج قســمت از پنــج عنــوان برنامــه
ورزشــی تلویزیونــی (نــود ،ورزش و مــردم ،باشــگاه ،فوتبــال  120و گــزارش ورزشــی) را مــورد تحلیــل و مطالعــه
قــرار داده اســت .یافتههــای پژوهــش نشــان میدهــد کــه صفحهنمایــش دوم میتوانــد مخاطبــان را بــه خالــق
محتــوا تبدیــل کــرده و توانایــی آنهــا را بــه بیــش از یــک اظهارنظرکننــده ارتقــا دهــد و برنامهســاز ورزشــی
ب��ا پیادهسـ�ازی امکانـ�ات تعامـ�ل ب�اـ بینندــه ،از دادههــای ورزشــی و فعالیتهــای اجتماعــی آنهــا فراتــر رفتــه
و از انگیــزه و اطالعــات بینندگان/کاربــران ،بــرای تولیــد قالبهــای مختلــف برنامهســازی تعاملــی در تلویزیــون
اس��تفادهکن��د تـ�ا زمینــۀ تعامــل و بیــان دیدگاههــای مخاطبیــن بیشــتر از هــر وقــت دیگــر مســاعد شــود.

واژگان کلیدی
ه ورزشــی تلویزیــون ،برنامــه ورزشــی تعاملــی ،صفحهنمایــش دوم ،رســانههای نویــن تعاملــی ،رســانههای
برنام ـ 
اجتماعــی.

*ایــن مقالــه برگرفتــه از پایاننامــۀ کارشناســی ارشــد نویســنده مســئول بــا عنــوان «واکاوی شــیوههای تولیــد
برنامههــای ورزشــی در تلویزیــون بــا رویکــرد تعاملــی» اســت کــه بــا راهنمایــی نویســنده دوم و مشــاورۀ نویســنده
ســوم و چهــارم بــه نــگارش در آمــده اســت.
 .1کارشــناس ارشــد تهیهکنندگــی تلویزیــون ،گــروه تلویزیــون ،دانشــکده تولیــد رادیــو و تلویزیــون ،دانشــگاه
bahmaanrezaei@gmail.com
صداوســیما ،تهــران ،ایــران
 . 2اســتادیار گــروه تلویزیــون ،دانشــکده تولیــد رادیــو و تلویزیــون ،دانشــگاه صداوســیما ،تهــران ،ایران(نویســنده
morakabi@iribu.ac.ir
مسئول)

 . 3دانشــیار مدیریــت ورزشــی ،گــروه مدیریــت ورزشــی ،دانشــکده علــوم تربیتــی ،دانشــگاه پیــام نــور ،تهــران،
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مقدمه
امــروزه شــکلگیری ارتباطــات جمعــی بهوســیله ورزش ابعــاد درون ملیتــی و فراملیتــی
بــه خــود گرفتــه اســت و ایجــاد جریانــات ،هیجانــات ورزشــی و نمایشهــای پرجاذبــه بــه
حــدی توســعهیافته اســت کــه حتــی در بخشهایــی از ســاختار ،کمــک شــایان توجهــی
بــه ســازماندهی و اصولــی شــدن ایــن ارتباطــات شــده اســت .درصــد قابلتوجهــی از
بیننــدگان برنامههــای ورزشــی تلویزیــون را جوانــان پرشــور ،ورزشدوســتان فعــال و
عالقهمنــدان پیگیــر رویدادهــای ورزشــی تشــکیل داده اســت و رســانه بــرای حفــظ و
ایجــاد حــس رضایتمنــدی در ایــن بیننــدگان بایــد تــاش کنــد تــا برنامههایــی همســو
بــا عالقــه آنــان را پوشــش دهــد و ازآنجاییکــه برنامههــای ورزشــی بیــش از یکپنجــم
کل برنامههــای تلویزیونــی جهــان را تشــکیل میدهنــد و پربینندهتریــن و مســتمرترین
برنامههــای تلویزیونــی ،تولیــد و پخــش برنامههــای ورزشــی و گــزارش مســابقات ورزشــی
میباشــند ،ایــن تبــادل رســانهای در جامعــه و در ســطح گســتردهتر در جهــان میتوانــد

باعــث بهوجودآمــدن پیشــرفتهای بزرگــی در رســانه و فنّاوریهــای نویــن شــود و قطعـ ً
ـا
تغییــرات وســیعی در ماهیــت زندگــی مــا ایجــاد میکنــد.
در اوایــل قــرن بیســتم ،پژوهشــگران مخاطبیــن رســانهها را مخاطــب «تــوده» قلمــداد
میکردنــد و بــه افــرادی گمنــام ،یکســان و گســترده معــروف بودنــد .مخاطبانــی کــه
در برابــر قــدرت نفــوذ رســانهها عمــاً بیدفــاع بودنــد ولــی بــا ورود وســایل ارتباطــی

نویــن ،پژوهشــگران نــگاه دیگــری بــه مخاطبــان کردنــد و آنهــا را دیگــر مثــل قبــل منفعــل
نمیدیدنــد .مخاطبــان ایــن بــار بــه شــکل انتخابــی از پیــام رســانهها اســتفاده میکردنــد
و بخشهــای معینــی از اطالعــات را درک میکردنــد ،طــوری کــه بخــش زیــادی از پیــام
رســانهها و ظرفیتــی کــه بــرای تأثیریگــذاری در نظــر گرفتــه شــده بــود از بیــن میرفــت.
ایــن تعریــف جدیــد از مخاطــب ،او را فــردی فعــال و انتخابگــر تعریــف میکنــد تــا بــر
اســاس نیازهــا و اولویتهایــش دســت بــه انتخابــی آگاهانــه بزنــد (نابــی.)1393 ،
بــا گســترش اســتفاده از وســایل نویــن ارتباطــی ،برنامههــای تلویزیونــی بــا یکســری
چالــش جــدی روبــرو شــدند و میبایســت همســو بــا نیــاز و انتظــارات بیننــدگان ،مرجعیــت
و اعتبــار خ��ود را بـ�هروز میکردنــد .برایناســاس رســانههای جریــان اصلــی از جملــه
شــبکههای تلویزیونــی بهمنظــور حفــظ مخاطبــان خــود بایــد در نحــوه تعامــل بــا مخاطــب
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تجدیدنظــر کننــد ،فناوریهــای جدیــد ارتباطــی ماننــد صفحهنمایــش دوم 1و امکانــات
گســترده نرمافــزاری و ســختافزاری در حــال حاضــر بهقــدری پیشــرفت داشــتهاند کــه در
آینــدهای بســیار نزدیــک ،رســانههای جمعــی از جملــه رادیــو و تلویزیــون را بــا یــک چالــش
اساســی روبــرو خواهنــد کــرد.
چنــد درصــد بیننــدگان تلویزیــون همزمــان بــا تماشــای مســابقه فوتبــال از یــک
دســتگاه تلفــن همــراه اســتفاده میکننــد؟ طبــق گفتــه شــرکت پژوهشهــای بــازار
ایــاالت متحــده نیلســن 84 ،2درصــد از صاحبــان تلفنهــای هوشــمند و تبلــت (در آمریــکا)
اینگونــه بیــان میکننــد کــه بهصــورت همزمــان بــا تماشــای تلویزیــون از تلفنهــای
همراهشــان بهعنــوان صفحــه دوم اســتفاده میکننــد .هنــگام اســتفاده همزمــان از
دســتگاههای متصــل ،فرصتهایــی بــرای تعمیــق و تعامــل کاربــر یــا همــان مخاطــب بــا
محتــوا در صفحــه اصلــی تلویزیــون وجــود دارد ( .)Nielsen, 2014امــروزه مخاطبــان دیگــر

ً
صرفــا از طریــق رادیــو و تلویزیونهــای ســنتی بــه شــنیدن و تماشــای ایــن
مثــل ســابق
رســانهها نمینشــینند .آنهــا تمایــل دارنــد در تولیــد محتــوای برنامــه ســهیم شــوند
کــه ایــن امــر از طریــق رســانههای ســنتی بــا یکرشــته محدودیتهــا مواجــه اســت و
همیــن مســئله باعــث میشــود کــه بیننــده بــه ســمت رســانههای مبتنــی بــر اینترنــت و
شــبکههای اجتماعــی کــه امــکان دسترســی راحتتــر و تولیــد محتــوای جذابتــری دارنــد
ســوق داده شــود.
ویژگــی مهــم برنامههــای ورزشــی ،پویایــیای اســت کــه مخاطــب را بــه ســمت خــود
جــذب میکنــد و همانطــور کــه در مــوارد فــوق گفتــه شــد یکپنجــم برنامههــای
تلویزیونــی صــرف برنامههــای ورزشــی میشــود ،بنابرایــن مســئله ایــن پژوهــش ازآنجهــت
موردتوجــه قــرار گرفتــه اســت کــه میبایســت در برنامههــای ورزشــی تلویزیــون ،بیننــده
بهعنــوان یــک صاحبنظــر مهــم و بــا ارزش لحــاظ شــود و ایــن امــر میتوانــد بــا تعاملــی
کــردن برنامــه تلویزیون��ی ص��ورت بگی��رد .تعامل��ی ک��ه در راســتای کمــک و تقویــت محتــوای
برنامــه بــوده و باعــث جذابیــت هرچــه بیشتــر آن شــود و بــه گــروه برنامهســاز کمــک
کــرده تــا برنامــهای تعاملــی و دوســویه را بــا همراهــی بیننــده تولیــد و پخــش کنــد و بــا
بهرهگیــری از ظرفیــت فناوریهــای جدیــد ،بــه شــیوهای نویــن و بــهروز برنامــهای تعاملــی را
1 . Second Screen
2 . Nielsen
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تولیــد نمایــد .لــذا مســئلهای کــه محققیــن را بــه ســمت ایــن موضــوع کشــاند ،ایــن اســت
کــه چگونــه میتــوان از ظرفیــت رســانههای نویــن ،علیالخصــوص صفحهنمایــش دوم،
در جهــت تعاملــی کــردن برنامههــای ورزشــی تلویزیــون اســتفاده کــرد؟
پیشینۀ پژوهش
جهــت دســتیابی بــه مطالعــات پیشــین ،پژوهشــگر در پایگاههــای اطالعاتــی نورمگــز،
پایــگاه اطالعــات علمــی جهــاد دانشــگاهی ،موتــور جســتجوگر گــوگل ،پژوهشــگاه علــوم
و فنــاوری اطالعــات ایــران ،پرتــال جامــع علــومانســانی ،بــا اســتفاده از کلمــات کلیــدی:
صفحهنمایــش دوم ،تلویزیــون تعاملــی و برنامههــای ورزشــی تعاملــی در بــازه زمانــی

 1386تــا  1400بــه جســتجو پرداخــت و ازآنجاییکــه مطالعــهای کامــاً مشــابه بــا پژوهــش
حاضــر در فراینــد جســتوجوی مذکــور یافــت نگردیــد ،لــذا در ایــن بخــش تعــدادی از
مطالعاتــی کــه قرابــت بیشــتری بــه موضــوع مــورد تحقیــق داشــته انتخــاب و بــه تفکیــک
موضــوع و برحســب ســال انتشــار ارائــه میگــردد:
تقــوا ،امــراهلل ( )1398در پایاننامــه کارشناســی ارشــد خــود تحــت عنــوان «شناســایی
عوامــل مؤثــر بــر ترویــج صفحهنمایــش دوم جهــت افزایــش تعامــل مخاطبــان بــا تلویزیون
در افغانســتان /موردمطالعــه شــبکههای خصوصــی (طلــوع ،راه فــردا و یــک)» بــا اســتفاده
از تحلیــل مضمــون و مصاحبــه نیمهســاختاریافته بــه ایــن نتیجــه رســیده اســت کــه
گســترش اســتفاده از صفحهنمایــش دوم ،بــه مخاطبــان قــدرت میدهــد تــا روایتهــای
عمومــی را در کنــار ســازمانهای خبــری و نخبــگان سیاســی شــکل دهنــد.
بختیــار ،رســول ( )1394در پایاننامــه کارشناســی ارشــد خــود تحــت عنــوان
«راهبردهــای تأســیس و توســعه تلویزیــون تعاملــی صداوســیمای جمهــوری اســامی ایران»
بــا اســتفاده از روش دلفــی و از طریــق مصاحبــه ،بــه بررســی دیدگاههــای  16کارشــناس
و سیاســتگذار کــه بهصــورت هدفمنــد انتخــاب شــدهاند بــه ارائــه راهبردهایــی بــرای
تلویزیــون تعاملــی پرداختــه اســت .نتایــج ایــن تحقیــق نشــان داد کــه راهبردهــای اصلــی
تلویزیــون تعاملــی عبارتانــد از :ایجــاد یــک سیســتم متنــوع و جــذاب بــا محتــوای پــاک
و ســاماندهی قیمتگــذاری بــرای قشــرهای درآمــدی مختلــف و بهینهســازی مشــارکت
کاربــران ،جهــت حداکثرســازی جــذب مخاطبــان از طریــق معرفــی و تبلیغــات تلویزیــون
تعاملــی و ســرویسهای مختلــف آن و همچنیــن بسترســازی ورود محتــوای تولیــدی
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نهادهــای فرهنگــی و بخــش خصوصــی .ســرمایهگذاری در تولیــد محتــوا و قــدرت دادن بــه
کاربــران بــرای سفارشــی کــردن محتــوا ،از دیگــر راهبردهــای پیشــنهادی اســت.
شــاکری داریانــی ،الهــه ( )1393در پایاننامــه کارشناســی ارشــد خــود بــه موضــوع
«ســاختار روایــت در تلویزیــون تعاملــی بــا تأکیــد بــر برنامههــای نمایشــی» بــا اســتفاده
از روش مطالعــه اســنادی و تحلیــل محتــوا پرداختــه اســت .هــدف از پژوهــش ،بررســی و
ارائــه ســاختار روایتــی اســت کــه بتوانــد بهعنــوان ســاختار روایــت تعاملــی در برنامههــای
نمایشــی بــه کار رود .در ایــن مســیر نظریههــای مربــوط بــه ســاختار روایــت و روایــت
تعاملــی موردمطالعــه قــرار گرفتهانــد و بــا تحلیــل ارتبــاط بیــن زیباییشناســی ،روایــت
و تعامــل و بــا ارائــه آثــار مرتبــط بــه ایــن زمینههــا بــه بحــث پیرامــون مدلــی از روایــت
پرداختــه شــده کــه در عیــن خلــق روایــت ،امــکان کنتــرل آن توســط بیننــده و همچنیــن
دخالــت مخاطــب در تغییــر پیرنــگ را نیــز فراهــم مــیآورد.
ون ،روب و ون ،بنــا ( )2014در مقالــهای تحــت عنــوان «تلویزیــون دیگــر توجــه مــا را
هدایــت نمیکنــد :اثــرات صفحهنمایــش دوم و یادگیــری از اخبــار» بــا اســتفاده از انجــام
ـهای در محوطــه دانشــگاه انجــام گرفــت ،ســپس
یــک آزمایــش کــه در یــک آزمایشــگاه رایانـ 
شــرکتکنندهها بــه ســؤاالت پرســشنامه پاســخ دادنــد .ایــن مطالعــه نشــان داد کــه
مشــاهده صفحهنمایــش دوم بــه کاهــش یــادآوری واقعــی و درک محتــوای خبــری منجــر
میشــود ،افــرادی کــه در حــال دیــدن صفحهنمایــش دوم هســتند ،بــار شــناختی بیشــتری
را نســبت بــه نمایشــگرهای تکنفــره مشــاهده میکننــد و افــرادی کــه ســطوح باالتــری از
بــار شــناختی دارنــد ،مطالبــی کمتــر از ســطوح پاییــن شــناختی را دریافــت میکننــد.
گیرتــس ،دیویــد و هیدراســتن ،سوســان ( )2012در مقال�هـای باعنــوان «در جلــو و
پشــت صفحهنمایــش دوم :چشــمانداز بیننــده و تولیدکننــده در یــک برنامــه همــراه» بــا
اســتفاده از دادههــای دو منبــع ترکیبشــده :مصاحبــه و تحلیــل ویدئوهــای ثبتشــده
بــر زوجهــای موردنظــر بــه ایــن نتیجــه میرســند کــه مهمتریــن جنبــه توســعه برنامههــای
صفحهنمایــش دوم ،یافتــن تعــادل مناســب بیــن مقولــۀ تعامــل و حواسپرتــی اســت.
یــک برنامــه همــراه ،بهویــژه درزمینــۀ نمایشــی ،نبایــد بیننــدگان را بــا اطالعاتــی کــه نشــان
میدهــد منحــرف کنــد؛ زیــرا آنهــا دیگــر نمیتواننــد داســتان را دنبــال کننــد و دیگــر بــر
هیــچ یــک از صفحــات نمایــش تمرکــز ندارنــد.
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هرآنچــه در ایــن تحقیــق بــه میــان رفــت ،تحقیقــات پیشــین در بــاب صفحهنمایــش
دوم ،رســانههای نویــن اجتماعــی و تلویزیــون تعاملــی بــود و باتوجــهبــه مــرور و بررســی
پژوهشهــای گذشــته؛ محققیــن بــه مــورد مشــابهی در راســتای شــیوههای تولیــد
برنامههــای ورزشــی تعاملــی در تلویزیــون مواجــه نشــدند .لــذا مــورد قابــل ذکــری بــرای
پیشــینه تحقیــق ،یافــت و محقــق نشــد و بــه همیــن منابــع موجــود و در دســترس اکتفــا
شــده اســت .در مجمــوع ،بررســی تحقیقــات پیشــین نشــان میدهــد کــه مشــارکت کاربران
شــبکههای اجتماعــی ،قدرتمنــد در شــکلدهی بــه نگرشهــا و تأثیــری بهمراتــب قویتــر
از ارتبــاط یــک طرفــه ایجــاد شــده از ســوی تولیدکننــده دارد .بــا ظهــور تلفنهــای هوشــمند
و توجــه بیــش از حــد بــه صفحهنمایــش دوم ،بیننــدگان میتواننــد هــم کارشــان را انجــام
دهنــد و هــم بــه تماشــای تلویزیــون بپردازنــد و در مــوارد هــم در صفحــات اجتماعــی
گشــتوگذار مینماینــد و یــا محتــوای مختلــف تلویزیــون را در یــک تبلــت تماشــا مــی
کننــد.
چارچوب نظری
برخــی از مفســران معتقدنــد اینترنــت بســتری اســت کــه قابلیــت جایگزینــی تلویزیــون
را خواهــد داشــت یــا حداقــل از میــزان غلبــه تلویزیــون در خانههــا خواهــد کاســت؛ ایــن
گــروه تأکیــد دارنــد اینترنــت در حــال جایگزینــی تماشــای تلویزیــون اســت؛ امــا دســتهای
دیگــر از مفســران نظــر متفاوتــی دارنــد و تعــدد رســانههای مختلــف و قرارگیــری آنهــا
در کنــار یکدیگــر بــرای انتقــال پیــام و اثرگــذاری را یــک فرصــت میداننــد .ایــن دســته
بــه نظریــۀ همگرایــی رســانهای معتقدنــد .ایــن پژوهــش نیــز نظریــۀ همگرایــی رســانهای
را بهعنــوان یکــی از مهمتریــن پیشفرضهــا در نظرگرفتــه و بــر بســتر آن حرکــت
ً
خصوصــا همگرایــی رســانههای اینترنتــی ،موبایــل و تلویزیــون .لــذا چارچــوب
میکنــد.

نظــری پژوهــش حاضــر ،بــه مــرور مفاهیــم نظــری صفحــه نمایــش دوم ،فراینــد تعامــل
صفحهنمایــش دوم و تلویزیــون ،شــبکههای اجتماعــی بهعنــوان صفحهنمایــش دوم،
برنامههــای تعاملــی تلویزیــون و تشــریح نظریــۀ همگرایــی رســانهای پرداختــه اســت.
صفحهنمايش دوم
صفحهنمایــش دوم ابزارهــای الکترونیکــی هســتند کــه بیننــدگان تلویزیــون بــرای
اتصــال بــه برنامــهای کــه در حــال تماشــای آن هســتند ،اســتفاده میکننــد .صفحهنمایــش
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دوم اغلــب یــک گوشــی هوشــمند یــا تبلــت اســت و بــه بیننــده اجــازه میدهــد کــه بــه
شــیوهای متفــاوت بــا یــک برنامــه تلویزیونــی تعامــل داشــته باشــد ،تبلــت یــا گوشــی
هوشــمند بــه یــک وســیله همــراه تلویزیونــی تبدیــل میشــوند .پدیــده صفحهنمایــش
دوم نشــاندهنده تــاش بــرای ایجــاد تعامــل بیشــتر بــرای بیننــدگان اســت و بــه ترویــج
همهمــه اجتماعــی 1حــول برنامههــای خــاص کمــک میکنــد ( .)2018 ,Techopediaاگــر
شــما حیــن تماشــای مســابقه فوتبــال بهمــرور حواشــی بــازی در شــبکههای اجتماعــی
میپردازیــد یــا نظــر خــود را بــا دوســتان یــا دیگــر کاربــران بــه اشــتراک میگذاریــد،
در واقــع در حــال اســتفاده از صفحهنمایــش دوم هســتید و بــه ایــن عمــل کــه شــما
انجــام میدهیــد نمایــش دوم 2گفتــه میشــود و اســتفاده از امــکان نمایــش دوم در
واقــع یــک فعالیــت در صفحهنمایــش دوم اســت کــه همزمــان بــا صفحهنمایــش اول
اتفــاق میافتنــد و تماشــا میشــود .ایــن روشــی اســت کــه در هــر دســتگاهی کــه قابلیــت
اتصــال بــه دیگــر دســتگاههای ارتباطــی را داشــته باشــد ،اســتفاده میشــود (,Suresh
.)2016
در ســال  ۲۰۱۰بیبیســی ایــن تعریــف را از صفحهنمایــش دوم بــه کار بــرد :صفحــات
نمایــش دوم دســتهای از برنامههــا یــا دســتگاههایی هســتند کــه بــا نمایــش محتــوا در
صفحــه اصلــی و چــه در بــر اســاس تقاضــای مخاطــب بــرای مکمــل شــدن نقــش تلویزیــون
یــا رادیــو اســتفاده میشــود .صفحهنمایــش دوم ممکــن اســت کامــاً منفعــل باشــد و

یــا اجــازه تعامــل بــا خــودش ،صفحــه اول و دیگــر افــراد در یــک اتــاق یــا حتــی تعامــات
اجتماعــی گســتردهتر را بدهــد .در نهایــت ،صفحــات نمایــش دوم میتواننــد بــا صفحــات
دوم دیگــر در همــان محیــط داخلــی ارتبــاط برقــرار کننــد ( .)2014 ,Kleinایــن فنّــاوری
میتوانــد بــرای ارائــه اطالعــات بهموقــع و مناســب بــر اســاس شناســایی و پیگیــری رفتــار
مخاطــب اســتفاده شــود.
صفحهنمایــش دوم میتوانــد افــراد را بــه هــم نزدیــک کنــد و هــم چنیــن درعینحــال،
تفــاوت آن را باهــم تطبیــق داده و آن را بــرای هــر فــرد شخصیســازی کنــد (,Suresh
 .)2016صفحهنمایــش دوم ،دومیــن وســیله الکترونیکــی اســت کــه بیننــدگان تلویزیــون
از آن بــرای اتصــال بــه برنامــهای کــه در حــال تماشــای آن هســتند اســتفاده میکننــد .بــه
1 . Social buzz
2 . Second screening
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بیننــده اجــازه میدهــد بــه طریقــی دیگــر بــا یــک برنامــه تلویزیونــی ارتبــاط برقــرار کنــد،
در واقــع تبلــت یــا تلفــن هوشــمند بــه یــک دســتگاه تلویزیــون همــراه تبدیــل میشــود.
صفحهنمایــش دوم نمایانگــر تالشــی بــرای ایجــاد تعامــل بیشــتر تلویزیــون بــا بیننــدگان
خــود نیــز تلقــی میشــود (.)Mann, 2014
صفحهنمایــش دوم یــک مجموعــه نسـ ً
ـبتا جدیــد از فعالیتهــای رســانهای اســت کــه
در آن افــراد از یــک وســیله دیگــر بــرای برقــراری ارتبــاط بیشــتر بــا تلویزیــون یــا اخبــار
تلویزیونــی آنالیــن اســتفاده میکننــد و ایــن عمــل بــه طــور حتــم بــه مخاطبــان قــدرت
میدهــد تــا روایتهــای عمومــی را در کنــار ســازمانهای خبــری و نخبــگان سیاســی شــکل
دهنــد ( .)Barnidge, 2019در میــان همــه برنامههــای تلویزیونــی ،آنهایــی کــه بهصــورت
زنــده در حــال نمایــش یــک رویــداد اثرگــذار اجتماعــی یــا سیاســی هســتند ،بیــش از دیگــر
برنامههــا مخاطبــان را بــه اســتفاده از صفحهنمایــش دوم ترغیــب میکننــد.
نمایــش دوم یــک مجموعــه از رفتارهــای ارتباطــی فعــال فنّاورانــهای اســت کــه
در آن افــرادی کــه تلویزیــون را تماشــا میکننــد از یــک دســتگاه الکترونیکــی دیگــر یــا
«صفحهنمایــش» بــرای دســتیابی بــه اینترنــت یــا وبــگاه شــبکههای اجتماعــی بــرای
بهدســتآوردن اطالعــات بیشــتر در مــورد برنامــه یــا رویدادهایــی کــه در زمــان واقعــی
تماشــا و یــا در مــورد آن بحــث میکننــد ،اســتفاده میشــود .باتوجهبــه ایــن تعریــف،
نمایــش دوم شــکل دو رفتــار مرتبــط امــا متمایــز ،جسـتوجوی اطالعــات و بحــث را در بــر
میگیــرد (همــان .)2019 ،صفحهنمایــش دوم یــک ویژگــی حائــز اهمیــت دارد و آن کشــیده
شــدن رویدادهــای تلویزیونــی بــه خــارج از تلویزیــون و بــه زمانهــای بعــد از پخــش
تلویزیونــی اســت .درواقــع رویــداد فقــط بــه پخــش تلویزیونــی ختــم نمیشــود و بعــد
از آن نیــز ادامــه دارد .بــا درنظرگرفتــن چنیــن فرصتــی کــه هیــچگاه پیشازایــن بــا ایــن
ظرفیــت و دامنــه اثرگــذاری در اختیــار تولیدکننــدگان نبــوده اســت ،میبایســت رونــد
تولیــد برنامههــای تلویزیونــی نیــز تغییــر کنــد و منطبــق بــا شــرایط روز صــورت گیــرد بــه
طــور مثــال برنامهســازان تلویزیونــی بایــد بداننــد کــه تلفــن همــراه و شــبکههای مجــازی
و بهطورکلــی صفحهنمایــش دوم بهتریــن بســتر بــرای توســعه برنامــه آنهاســت (دفتــر
پژوهشهــای صنعــت رســانه و محتــوا.)۱۳۹۶ ،
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فرایند تعامل صفحهنمایش دوم و تلویزیون
تعامــل صفحهنمایــش دوم و تلویزیــون چگونــه اســت؟ چگونــه یــک رابطــه تعاملــی
میــان کاربــران صفحهنمایــش دوم و برنامههــا تلویزیــون شــکل میگیــرد؟ تلویزیــون
بهعنــوان صفحهنمایــش اول بــا حضــور در فضــای آنالیــن و قابلدســترس شــدن محتــوای
تلویزیــون در محیــط تعاملــی بســتر تعامــل را فراهــم میکنــد ،ســپس مخاطبــان کــه تمایــل
بــه برقــراری ارتبــاط ،مشــارکت ،نقــد و دیدگاهــی دارنــد از طریــق صفحهنمایــش دوم وارد
ایــن رابطــه میشــوند و برایناســاس یــک تعامــل فعــال میــان صفحهنمایــش دوگانــه
شــکل میگیــرد و تلویزیــون بــرای هدایــت پیامــش در صفحهنمایــش دوم کــه در واقــع
کاری دشــوار و حتــی در مــوارد خــارج از کنتــرل اســت بــه مخاطبشناســی و بازخوردگیــری
از کاربــران صفحهنمایــش دوم متوســل میشــود .تعامــل را بهعنــوان یــک ویژگــی از یــک
فنّــاوری جدیــد توصیــف میکنــد کــه توســط طــراح شــکل میگیــرد و بــه کاربــر امــکان
گفتوگــو و ارائــه بازخــورد بــه تولیدکننــده را میدهــد .در نتیجــه ایــن رســانه اســت کــه
ســازنده و طــراح تعامــل اســت و ایــن یــک امتیــاز ویــژه بــرای رســانه بهحســاب میآیــد.
در میــان همــه برنامههــای تلویزیونــی ،آنهایــی کــه بهصــورت زنــده در حــال نمایــش
یــک رویــداد اثرگــذار ورزشــی ،اجتماعــی یــا سیاســی هســتند ،بیــش از دیگــر برنامههــا
مخاطبــان را بــه اســتفاده از صفحهنمایــش دوم ترغیــب میکننــد .مطالعــات اخیــر شــروع
بــه تجزیهوتحلیــل ماهیــت ایــن مکالمات آنالیــن در بین بیننــدگان نمایــش دوم تلویزیونی،

تمرکــز بــر ژانرهــای مختلــف ماننــد ورزش و ســرگرمی و امــور عمومــی کردهانــد (2015 ,
 .)Hayat and Samuelاگرچــه اکثــر مطالعــات در مــورد نمایــش دوم و سیاســت عمومــی
بــه طــور مســتقیم بــه مســئله تعامــات متقابــل در اســتفادهکنندگان صفحهنمایــش دوم
پرداختهانــد .یافتههــای آنهــا بینشهــای مهمــی را درمــورد گرایشهــای رفتــاری اصلــی

نمایــش دوم در طــی نمایشهــای سیاســی ارائــه دادهانــد (.)Hayat and Samuel, 2017
افــرادی کــه برنامههــای مناظــرات سیاســی و برنامههــای ورزشــی و ســرگرمی را تماشــا
میکننــد بیشــتر از دیگــران از قابلیتهــای صفحهنمایــش دوم اســتفاده میکننــد ،چــرا
کــه در ایــن برنامههــا مخاطــب نیازمنــد تعامــل اســت و صفحهنمایــش دوم ایــن قابلیــت
را بــه آنهــا میدهــد.
صفحهنمایــش دوم شــامل اســتفاده از یــک دســتگاه جانبــی بــرای ارائــه تجربــه
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مشــاهده بیشــتر بــرای محتــوای دســتگاه دیگــر ،ماننــد تلویزیــون اســت .بــه طــور خــاص،

ایــن اصطــاح معمــوالً بــه اســتفاده از چنیــن دســتگاههایی بــرای ارائــه ویژگیهــای
تعاملــی در حیــن پخــش محتوایــی ماننــد برنامــه تلویزیونــی ،بهویــژه ارســال پیــام از ســوی
رســانههای اجتماعــی در سیســتمعاملهای شــبکههای اجتماعــی ماننــد فیسبــوک و
توییتــر اشــاره دارد .ایــن نــوع فنــاوری بهگونــهای طراحــی شــده اســت کــه مخاطــب را
درگیــر خــود کنــد .صفحــه دوم از تلویزیــون اجتماعــی پشــتیبانی میکنــد و مکالمــه آنالیــن
پیرامــون محتــوای خــاص را ایجــاد میکنــد .تولــی بــر ایــن عقیــده اســت کــه تعامــل
در جامعــه مــدرن اطالعاتــی در فضــای ســایبری شــکل میگیــرد ،فضــای ســایبری مکانــی
جدیــد و نــو بــرای تعامــل انســانی اســت کــه وابســته بــه زمــان و مــکان نیســت و کاربــران
میتواننــد باهویــت عاریتــی و خیالــی تعامــل کننــد.
شبکههای اجتماعی بهعنوان صفحهنمایش دوم
رســانههای اجتماع��ی میتوانندــ بهعن��وان کانـ�الی تعاملــی بیــن خــود و برنامههــای
تلویزیونــی عمــل کننــد کــه بــه طــور فزاینــدهای بــرای بازاریابــی رابطــه و مصــرف محصــول
مورداســتفاده قــرار گرفتــه اســت .رســانههای اجتماعــی بــه طــور گســترده بــه ایــن
موضــوع اشــاره میکننــد کــه چگونــه برنامههــای کاربــردی مبتنــی بــر اینترنــت بــه افــراد
اجــازه ارســال ،مطالعــه و تبــادل کاربــر را میدهــد .فیلــو ( )2018رســانههای اجتماعــی
را بهعنــوان فنّاوریهــای رســانهای جدیــد تســهیل تعامــل و خلــق مشــترک کــه امــکان
توســعه و بهاشــتراکگذاری محتــوای ایجــاد شــده توســط کاربــر بیــن ســازمانها و افــراد
را فراهــم میکنــد ،تعریــف میکنــد.
رســانههای اجتماعــی را میتــوان در طــول برنامههــای تلویزیونــی مورداســتفاده قــرار
داد ،نظراتــی را بــرای پســتکردن و مبادلــه بــا دیگــران بهصــورت آنالیــن ارائــه داد .اســتفاده
از رســانههای اجتماعــی در ایــن روش تجربــه صفحهنمایــش دوم نامیــده شــده اســت کــه
بــه افــراد اجــازه برقــراری ارتبــاط و بهاشــتراکگذاری نظــرات بالدرنــگ را میدهــد .ایــن
فعالیــت مشــارکتکنندگان در تماشــای زنــده رویدادهــا در حیــن اســتفاده از رســانههای

اجتماعــی میتوانــد پدیــدهای نسـ ً
ـبتا جدیــد تلقــی شــود.

مصرفکننــدگان برنامههــای تلویزیــون میتواننــد از رســانههای اجتماعــی بهعنــوان
یــک کانــال همزمــان بــرای تعامــل بــا دیگــران بهصــورت آنالیــن اســتفاده کننــد درحالیکــه
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خــود مشــغول تماشــا تلویزیــون نیــز هســتند .این عمل شــامل پخــش زنــده صفحهنمایش
اول اســت ،درحالیکــه یــک گوشــی هوشــمند و تبلــت یــا لپتــاپ بــه ابــزار دوم تعامــل
و ارتبــاط همتــا میپــردازد .تجربــه صفحهنمایــش دوم متکــی بــر اســتفاده از ارتبــاط بیــن
زمــان واقعــی در میــان بیننــدگان برنامــه تلویزیونــی اســت و فعالیــت رســانههای اجتماعــی
بــه طــور معمــول از طریــق فرمهــای تلفــن همــراه بــه دســت میآیــد .در واقــع اســتفاده
از ابــزار دوم در ارتبــاط بــا یــک برنامــه تلویزیونــی اولیــه یــک رویکــرد متفــاوت و جدیــد
بــرای مصــرف برنامههــای تلویزیــون اســت .جایــی کــه صفحهنمایــش دوم اجتماعــی بــه
ً
عمیقــا بــا رویدادهایــی کــه مشــاهده میکنــد درگیــر
مصرفکننــده اجــازه میدهــد تــا

شــود .اشــتیاق باعــث ایجــاد نظــر میشــود و نظــر باعــث ایجــاد بحــث میشــود و بدیهــی
اســت ک��ه رس��انههای اجتماع�یـ ،بهــ نوبهــ خ��ود بستــر فوقالع�اـدهای را بـ�رای بیننــدگان

برنامهه��ای تلویزیونــی فراهــم کــرده اســت تــا بتواننــد مناظــره و صحبــت کننــد (Blake,
.)2017
در نهایــت ،هنــگام تماشــای یــک برنامــه یــا فیلــم ،کاربــران از شــبکههای اجتماعــی یــا
اپلیکیشــنهای اختصاصــی بــرای تعامــل بــا برنامههــای تلویزیونــی اســتفاده میکننــد؛
ماننــد بحثهــای میــان کاربــران توییتــر در مــورد برنامههــای تلویزیــون شــکل میگیــرد
و یــا پیشــنهادهای بــرای برنامهســازان تلویزیــون مطــرح میگــردد .ایــن فعالیتهــا لزومـ ً
ـا
همزمــان بــا خــود برنامــه موجــود نیســتند ،امــا بافــت زمانــی واقعــی را در اطــراف آنچــه
بیننــده انجــام میدهــد ،ارائــه میدهــد .برنامههــای کاربــردی ماننــد گیتگلــو ،1نکســت
گایــد ،2ویــگل ،3زیباکــس ،4اینتــو َنــو 5همگــی شــامل ایــن ویژگیهــای کشــف اجتماعــی
هســتند .برخــی از برنامههــای صفحهنمایــش دوم بهعنــوان ترکیبــی از تمــام مــوارد بــاال
نیــز عمــل میکننــد.
برنامههای تعاملی تلویزیون
ایــن ســاختار از برنامهســازی بیشــتر بــر پایــۀ تعامــل و تمــاس مخاطبــان بــا برنامــه
1 . Get Glue
2 . Next Guide
3 . Viggle
4 . Zeebox
5 . Into Now
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و اظهارنظــر درمــورد مســائل از قبــل طرحریزیشــده اســت .توانایــی و تســلط اجــرا در
مجــری ،مباحثــی کــه موردبحــث قــرار میگیرنــد و درجــه آزادی تماسگیرنــدگان در اظهــار
نظرهــای خــود ازجملــه عواملــی اســت کــه بــر کیفیــت ایــن برنامههــا مؤثــر هســتند.
شــاید در گذشــته تنهــا راه ارتبــاط بــا ایــن برنامههــا نامــه و تلفــن بــود ،امــا امــروزه بــا
اســتفاده از رســانههای نویــن ،شــیوههای تعامــل تحــول یافتــه اســت .نحــوۀ بهکارگیــری
رســانههای اجتماعــی در برنامههــای تعاملــی ،میتوانــد نقطــۀ قوتــی خالقانــه در زمینــۀ
ســاخت اینگونــه از برنامههــا باشــد.
برنامــه تعاملــی تلویزیــون ،برنامــهای اســت کــه بــه بیننده/کاربــر اجــازه مــى دهــد بــا
آن ارتبــاط فعــال و دوطرفــه برقــرار کنــد .در ایــن گونــه برنامههــای تلویزیونــی ،اطالعــات
عــاوه بــر اینکــه از مرکــز پخــش بــه بیننــده مــى رســد ،از ســوى بیننــده نیــز بــه مرکــز
پخــش بــاز مــى گــردد .برنامــه تعاملــی تلویزیــون قــادر اســت بــا بیننــده ارتبــاط دوطرفــه
برقــرار کنــد تــا بیننــده بتوانــد از طریــق یــک شــبکه ارتباطــی ،موضوعــی را کــه مــی خواهــد
دریافــت کنــد ،واکنــش نشــان دهــد و حتــی در تولیــد محتــوا ســهیم باشــد .اولیــن برنامــه
ای کــه در آن تعاملــی بــا بیننــده برقــرار کــرده بــود وینکــی دینــک 1بــود کــه در آن بچههــا
مــی توانســتند از طریــق برگههــای شــفاف مخصوصــی کــه روی صفحــه تلویزیــون قــرار مــی
دادنــد ،طــرح هایــی کــه ارائــه میشــد را بکشــند و رنگآمیــزی کننــد.
نظريه همگرایی رسانهای
همگرایــی در لغــت بــه معنــی همســو کــردن و یــا حرکــت بهســوی اتحــاد و یکپارچگــی
اســت .پورفــی بــه ایــن بــاور اســت کــه همگرایــی همــان یکپارچگــی و اتحــاد در عملکــرد
اســت ،بهنحویکــه بتوانــد محصــوالت و تولیــدات متفــاوت گذشــته را چنــان باهــم
هماهنــگ کنــد کــه قابلیــت اســتفاده در فناوریهــای دیجیتــال را پیــدا کنــد (,Porphy
 .)1997برخــی از دانشــمندان همعصــر او معتقــد هســتند کــه فراینــد همگرایــی رســانهای
میتوانــد شــبکه توزیــع مشــترک را بــرای تولیــدات و خدمــات رســانهای فراهــم کنــد.
همچنــان آنهــا بــر ایــن باورنــد کــه چنــد تولیــد رســانهای در هماهنگــی بــا یکدیگــر بهتــر
از تکتــک ایــن تولیــدات کارایــی دارنــد .بهعبارتدیگــر همگرایــی رســانهای نیازمنــد
مدیریــت برنامهریــزی ،خطمشــیگذاری و راهبردهــای نویــن اســت کــه خــود نوعــی
1 . Winky Dink
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یکپارچگــی و هماهنگــی میطلبــد (فرهنگــی و بیــران.)1393 ،
اکنــون شــکل ســنتی و نوســتالژیکی کــه جعبــه جادویــی تلویزیــون ،افــراد خانــواده
را هــر شــب در مقابــل خــود ،گــرد هــم مــیآورد بهســرعت در حــال ازمیانرفتــن اســت.
ازدیــاد شــبکههای پخــش زمینــی ،ماهــوارهای ،اینترنتــی و تنــوع برنامههــای تلویزیونــی
تجربههــای مشــترک و همزمــان تماشــا را چنــان کاهــش داده اســت کــه دیگــر افــراد
کمتــر میتواننــد تجربــه مشــترک تماشــای یــک برنامــه را بهانــه شــروع گفتوگــو کننــد.
در بســیاری از خانوادههــا بیــش از یــک تلویزیــون وجــود دارد و بســیاری از جوانــان و
نوجوانــان بــرای تماشــای برنامههــای موردعالقــه خــود هــر چــه بیشــتر متکــی بــه تبلتهــا
و تلفنهــای همــراه هوشــمندی میشــوند کــه تماشــای تلویزیــون را بــه تجرب ـهای فــردی
کاهــش میدهــد .ابتــکار عمــل بــه طــور روزافزونــی از ســمت فرســتنده برنامــه بــه ســمت
گیرنــده در حــال تغییــر بــوده و اکنــون مخاطــب اســت کــه نــوع محــور زمــان و مــکان
تماشــا را تعییــن میکنــد .اینهــا بخشــی از ویژگیهــا دورهای اســت کــه پســاتلویزیون
خوانــده میشــود ،بااینحــال چنــان کــه اســترنادو اشــاره میکنــد پســا تلویزیــون نــه بــه
معنــای پایــان تلویزیــون بلکــه بــه معنــای پایــان شــیوههای خــاص ســازماندهی تماشــای
برنامــه از ســوی شــبکههای تلویزیونــی اســت (اکبــرزاده جهرمــی.)1396 ،
همگرایــی رســانهای ،مخاطب/مشــتریان را قــادر میســازد محتــوای دلخــواه خــود را
تولیــد و توزیــع نمــوده و برنامههایــی کــه میبیننــد یــا میشــنوند را از طریــق سیســتم
درخواســت یــا جســتوجوی محتــوا و خدمــات موبایــل شخصیســازی کننــد .کاربــران
میتواننــد از طریــق فناوریهــای ارتباطــی بــا یکدیگــر تعامــل داشــته باشــند ،حتــی اگــر
بتــوان میــان مخاطب/مشــتریان ،بهعنــوان گیرندههــای اولیــه مخاطب/مشــتریان باســواد
رســانهای و فهــم فنّاورانــه بــاال و گیرندههــای ثانویــه و کســانی کــه از تجربــه رســانههای
جدیــد خشــنود هســتند تفــاوت قائــل شــویم ،شــکی وجــود نــدارد کــه تغییــر اولویــت
مخاطب/مشــتریان در اســتفاده از رســانهها ،بــا دیجیتا لســازی و مقرراتزدایــی از بــازار
رســانه و ارتباطــات ،دگرگــون شــده و ایــن عوامــل تأثیــر قابلتوجهــی بــر محیــط رقابتــی
شــرکتهای رســانهای گذاشــته اســت.
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روش پژوهش
ایــن پژوهــش ،تحقیــق کیفــی از نــوع کاربــردی اســت و در جهت دســتیابی بــه اطالعاتی
پيرامــون بررســی اثــر صفحهنمایــش دوم بــر گســترش تعامــل بیننــدگان بــا برنامههــای
ورزشــی تلویزیــون بــرای ارتقــای كيفــی و گســترش تعامــل بیننــدگان ايــن گونــه برنامههــای
تلويزيونــی انجــام گرفتــه اســت .در ایــن پژوهــش از روش مطالعــه کتابخانــهای و مــرور
اســنادی جهــت گــردآوری اطالعــات و بــرای تحلیــل دادههــا نیــز ،از روش تحلیــل محتــوای
کیفــی اســتفاده شــده اســت .بــرای انجــام تحلیــل محتــوای کیفــی تحقیــق حاضــر ،در
ظرفیــت شــبکههای اجتماعــی در

قــدم نخســت ،مســئله تعاملــی بــودن و اســتفاده از
برنامههــا بــه عنــوان پیشفرضهــای اصلــی تحقیــق درنظــر گرفتــه شــدند و ســپس
در قــدم بعــدی ،بهطــور هدفمنــد بــه مشــاهده و بررســی برخــی از برنامههــای ورزشــی
تعاملــی در شــبکههای منتخــب پرداختــه شــد و از بیــن برنامههــای مشــاهده شــده ،پنــج
برنامــه ورزشــی (نــود ،ورزش و مــردم ،باشــگاه ،فوتبــال  120و گــزارش ورزشــی) بهعنــوان
نمونــه تحقیــق انتخــاب شــدند .در ایــن پژوهــش از نمونهگیــری «هدفمنــد» اســتفاده
شــده اســت و مبتنــی بــر ایــن فــرض اســت کــه نمونههــای موردنظــر بــا موضــوع پژوهــش
تطابــق داشــته باشــند .جامعــه آمــاری ایــن تحقیــق نيــز بــه دو بــازه زمانــی اســفندماه
(1397تحلیــل آخریــن قســمت از برنامــه تلویزیونــی نــود) و ســال  1399الــی  1400جهــت
تحلیــل و بررســی برنامههــای تولیــدی و زنــده ســه شــبکۀ تلویزیونــی یــک ،ســه و ورزش
ســیما کــه بــه برنامههــای ورزشــی پرداختهانــد ،اختصاصدادهشــده اســت .معیــار
انتخــاب برنامههــای انتخابــی نمونــه ،ایــن اســت کــه برنامههــای مذکــور دارای بیشــترین
قرابــت بــا موضــوع پژوهــش یعنــی «تعاملــی» باشــند .در قــدم ســوم ،مفاهیــم نظــری و
ادبیــات تحقیــق از روش مطالعــه کتابخانــهای بهدســتآمد و در قــدم چهــارم ،از طریــق
بازبینــی و مشــاهده برنامههــای ورزشــی منتخــب ،مقولهبنــدی مرتبــط بــا موضــوع تحقیــق
و ســایر اطالعــات الزم بــه دســت آورده شــد ،بعــد از اســتخراج مقولههــای متفــاوت،
چنــد مقولــه در یــک طبقــه بــا یــک نــام کلــی کــه جامعیــت دارد ،جــای داده شــد .دلیــل
طبقهبنــدی مقولههــا در زیرمجموعــه یــک طبقــه ،وجــود خصوصیــات مشــترک در بیــن
آنهــا اســت .ابــزار اصلــی و محــوری تحلیــل محتــوا ،نظــام مقولههــای آن اســت .هــر
واحــدی در تحلیــل بایــد کدبنــدی شــود ،یعنــی در قالــب یــک یــا چنــد مقولــه قــرار بگیــرد.
مقولــه بــه تعریــف کمابیــش عملیاتــی شــده عناصرمتــن اطــاق میشــود (محمدپــور،
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 .)۱۳۹۲درمرحلــه آخــر تمامــی اطالعــات بهدســتآمده از تحلیــل برنامههــا ،دســتهبندی
شــده و باتوجهبــه کدگــذاری انجــام شــده ،در مقولههــای مرتبــط جایگــذاری شــدند
و نتایــج نهایــی حاصــل شــد .الزمبهذکــر اســت ،واحدهــای تحلیــل در هــر مطالعــهای
معمــوالً «واحدهــای مشــاهده» هســتند کــه میتوانــد واژه ،جملــه ،پاراگــراف ،مضمــون،
شــخصیتهای داســتان یــا فیلــم و یــا کل مطلــب باشــد کــه در ایــن پژوهــش واحــد
تحلیــل «برنامــک »1اســت .مراحــل اجــرای تحلیــل محتــوای کیفــی پژوهــش حاضــر ،بــر
اســاس دســتورالعمل جــدول زیــر میباشــد.
جدول  .1فرایند اجرای پژوهش تحلیل محتوا (قاسمی و همکاران)1400 ،
ردیف

مراحل

توضیح

1

طراحی پژوهش

بیان مسئله ،اهداف و سؤاالت پژوهش و مشخصکردن نوع کمی ،کیفی یا ترکیبی

2

نمونهگیری

نمونهگیری باتوجهبه نوع کمی ،کیفی یا ترکیبی و مالحظات خاص نمونهگیری در

3

جمعآوری

جمعآوری دادههای کیفی باتوجهبه نوع کمی ،کیفی یا ترکیبی و تأکید بر برگه و

دادهها

دستورالعمل کدگذاری

4

تحلیل یافتهها

باتوجهبه نوع دادههای جمعآوریشده کمی ،کیفی یا ترکیبی

5

بحث و

روش تحلیل محتوا

جمعبندی از تحلیل یافتهها و ارائه پیشنهاد

نتیجهگیری

یافتههای پژوهش
در ایــن قســمت بــه تحلیــل برخــی از برنامههایــی کــه بــا اهــداف پژوهــش تطابــق دارنــد
خواهیــم پرداخــت .آنچــه در ایــن بخــش بــر آن تمرکــز میشــود ،تحلیــل محتــوای برنامــه
تلویزیونــی و اســتخراج مضامیــن اصلــی یــا کلیــدی و همچنیــن ارائــه طبقهبنــدی از مقولههــای
آن اســت .ســعی شــده اســت بــا درنظرداشــتن نظریــۀ پیشفــرض پژوهــش ،یعنــی همگرایــی
رســانهای کــه پیشتــر بــه آن پرداختــه شــد ،محتــوای برنامههــا طبقهبنــدی شــود و در دو مقولــه

اصلــی بــه آن پرداختــه شــود .ذكــر ايــن نكتــه مهــم اســت كــه در تحليــل محتــوای برنامههــا ،صرفـ ً
ـا
زمــان «پخــش برنامــه بــر روی آنتــن تلويزيــون» مــد نظــر قــرار گرفتــه شــده اســت و مقولههــای
«تعامــل قبــل از پخــش برنامــه» و «تعامــل بعــد از پخــش برنامــه» بــه دليــل وســعت زيــاد و
همچنيــن فاصلــه گرفتــن از مبحــث اصلــی پژوهــش ،بــه آنهــا پرداختــه نشــده اســت.
جدول  .2مهمترین مفاهیم مطرحشده در برنامههای منتخب
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ردیف

مقوله فرعی

مقوله اصلی

ارسال پیامک
ارسال عکس و فیلم
تعامل بیننده با
1

شرکت در نظرسنجی و مسابقه برنامه
عضویت در پویش برنامه

برنامه تلویزیونی
()A

دیدن وبگاه برنامه
استفاده از اپلیکیشن اختصاصی برنامه
شرکت در برنامه بهصورت برخط
حضور در صفحه اختصاصی شبکههای اجتماعی برنامه
طرح سؤال و نظرسنجی
خواندن نام و نظر بینندگان فعال
نمایش عکس و فیلمهای ارسالی بینندگان
تبلیغ شبکههای مجازی برنامه

2

تعامل برنامه

دعوت از بینندگان برای پیوستن به پویش

تلویزیونی با بیننده

دعوت از بیننده برای دیدن وبگاه برنامه

()B

ترغیب و دعوت بیننده برای استفاده از اپلیکیشن اختصاصی برنامه
ایجاد بستر برای حضور برخط بیننده در برنامه
استفاده از ظرفیت شبکههای اجتماعی برای پاسخ به سؤاالت و نظرسنجی
مسابقه
استفاده از ظرفیت شبکههای اجتماعی برای ارائه محتوای برنامه

همانطــور کــه در قســمت بــاال بــه مقولههــا و مفاهیــم اساســی بهکاررفتــه در برنامههــای
منتخــب پــی بردیــم ،نیــاز اســت بــه بررســی ایــن مســئله بپردازیــم کــه هرکــدام از مقولههــای
اصلــی (تعامــل بیننــده بــا برنامــه تلویزیونــی و تعامــل برنامــه تلویزیونــی بــا بیننــده) در
کــدام برنامههــا موردتوجــه قــرار گرفتــه اســت .در جــداول زیــر ســعی شــده اســت کــه از
کدهــای عــددی و حروفــی اســتفاده شــود ،بهگونــهای کــه مقولــۀ اصلــی بــا حــروف بــزرگ
انگلیســی و برنامههــای منتخــب بــا کدهــای یــک الــی پنــج مشــخص شــده اســت.
جدول  .3کدگذاری عددی برای عناوین برنامههای منتخب
کد

عنوان برنامه

قالب برنامه

شبکه پخشکننده

تاریخ پخش

1

نود

ترکیبی

سه سیما

1397/12/20

2

ورزش و مردم

ترکیبی

یک سیما

1399/11/03

3

باشگاه

ترکیبی

ورزش سیما

1400/02/06

4

فوتبال 120

ترکیبی

ورزش سیما

1399/10/04

5

گزارش ورزشی

ترکیبی+پخش زنده رویداد ورزشی

سه سیما

1399/07/30

جدول  .4بررسی مقولههای فرعی «تعامل بیننده با برنامه تلویزیونی» به تفکیک برنامههای منتخب
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A

مقولههای
فرعی
برنامه
تلویزیونی
1

شرکت در نظرسنجی و مسابقه برنامه  -دیدن وبگاه برنامه  -استفاده از اپلیکیشن اختصاصی برنامه

2

ارسال عکس و فیلم  -شرکت در نظرسنجی و مسابقه برنامه  -حضور در صفحه اختصاصی
شبکههای اجتماعی برنامه

3

عضویت در پویش برنامه  -شرکت در برنامه بهصورت برخط

4

ارسال عکس و فیلم  -شرکت در نظرسنجی و مسابقه برنامه  -حضور در صفحه اختصاصی
شبکههای اجتماعی برنامه
حضور در صفحه اختصاصی شبکههای اجتماعی برنامه

5

در جــدول بعــدی؛ بهصــورت جزئــی و دقیقتــر بــه مقولههــای فرعــی مقولــۀ A
میپردازیــم و مصادیــق عینــی و اســتفاده شــده در هــر برنامــه را کدگــذاری کــرده و مــورد
بررســی قــرار میدهیــم.
جدول  .5کدگذاری مقولههای فرعی «تعامل بیننده با برنامه تلویزیونی» به تفکیک برنامههای منتخب
مقولههای
A

فرعی
برنامه
تلویزیونی
1

مقوله فرعی

کد

 .1شرکت در نظرسنجی و مسابقه

بیننده برای شرکت در مسابقه و نظرسنجی برنامه ،با

برنامه

فرستادن عدد موردنظر خود در مسابقه شرکت میکند.

 .2دیدن وبگاه برنامه

بیننده برای دیدن دیدگاه سرمربی یا کاپیتان تیم محبوب
خود ،از وبگاه برنامه دیدن میکند و از نظرات آنان در مورد
سؤال برنامه جویا میشود.

 .3استفاده از اپلیکیشن

بیننده میتواند برای شرکت در نظرسنجی برنامه ،اطالع از

اختصاصی برنامه

آخرین اخبار ورزشی و غیره از اپلیکیشن نود استفاده کند.

ادامه جدول  .5کدگذاری مقولههای فرعی «تعامل بیننده با برنامه تلویزیونی» به تفکیک برنامههای منتخب
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مقولههای
فرعی
برنامه
تلویزیونی

A
مقوله فرعی

کد

 .1ارسال عکس و فیلم

 2برنده قسمت قبلی برنامه؛ جهت معرفی خود و دعوت
بینندهها به شرکت در مسابقه ،ویدئویی را از خود ارسال

2

کردهاند.
 .2شرکت در نظرسنجی و مسابقه

بیننده برای شرکت در مسابقه و نظرسنجی برنامه ،با

برنامه

فرستادن عدد موردنظر خود در مسابقه شرکت میکند.

 .3حضور در صفحه اختصاصی

بیننده با ارسال عدد گزینه موردنظر به شبکه اجتماعی

شبکههای اجتماعی برنامه

اینستاگرام اختصاصی برنامه ،به سؤال مسابقه پاسخ
میدهد.

3

 .1عضویت در پویش برنامه

بیننده برای پیوستن و ثبتنام در پویش «باشگاه» ،کلمه
باشگاه را به سامانه  30000917ارسال میکند.

 .2شرکت در برنامه بهصورت برخط

 8بیننده که به پویش «باشگاه» پیوستهاند ،میتوانند
بهصورت برخط در برنامه حضور داشته و به همراه مربی
ورزشی برنامه ،به انجام تمرینات بپردازند.

 .1ارسال عکس و فیلم
4

طرفداران تیم فوتبال آرسنال با ارسال فیلم ،از دالیل افت
تیم محبوبشان و کسب نتایج ضعیف صحبت میکنند.

 .2شرکت در نظرسنجی و مسابقه

بیننده برای شرکت در مسابقه و نظرسنجی برنامه ،با

برنامه

فرستادن عدد موردنظر خود در مسابقه شرکت میکند.

 .3حضور در صفحه اختصاصی

بیننده برای جواب به بقیه گزینههای موجود در سؤال

شبکههای اجتماعی برنامه

برنامه ،به کانال تلگرام مراجعه کرده و نظر خود را ثبت
میکند.
بیننده برای دیدن برنامکهای بیشتر به کانال تلگرام
اختصاصی برنامه مراجعه میکنند.

5

 .1حضور در صفحه اختصاصی

بیننده با درخواست مجری ،به صفحه اختصاصی اینستاگرام

شبکههای اجتماعی برنامه

برنامه رفته و نظر خود را در مورد بازی بایرنمونیخ و اتلتیکو
مادرید میگوید.
بیننده برای دادن امتیاز به کیفیت گزارشگر بازی ،به صفحه
اختصاصی تلگرام برنامه رفته و به کیفیت گزارش جواد
خیابانی امتیاز میدهد.

جمعبندی تحلیل مقولههای تعامل بیننده با برنامه تلویزیونی
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باتوجهبــه نتایــج بهدس ـتآمده در جــداول بــاال ،اینگونــه اســتنباط میشــود کــه بیننــدگان
بیشــتر از طریــق ســامانه پیامکــی و شــرکت در نظرســنجی بــا برنامــه تعامــل دارنــد و باتوجهبــه
پتانســیل برخــی از برنامههــای تلویزیونــی مذکــور ماننــد «نــود» و «گــزارش ورزشــی» در ایجــاد
فضــای تعاملــی بیشــتر ،شــرایط حضــور بیننــده بهصــورت فعالتــر محیــا نشــده اســت .بیننــده
نیــز باتوجهبــه نبــود بســتر مناســب بــرای تعامــل بــا برنامــه ،بــه ارســال یــک عــدد بــه ســامانه
پیامکــی برنامــه بســنده میکنــد و بــرای تعامــل بیشــتر بــا برنامــه ،بــه شــبکههای اجتماعــی
اختصاصــی برنامــه روی مــیآورد و تــاش میکنــد از ایــن طریــق ارتبــاط خــود را بــا برنامــه حفــظ
کــرده و در رونــد شــکلگیری محتــوا ســهیم باشــد .در میانبرنامههــای مذکــور؛ بیننــده برنامــه
تلویزیونــی «باشــگاه» ،بــه دلیــل حضــور فعالتــر در برنامــه از درصــد رضایــت بیشــتری برخــوردار
خواهــد بــود و تجربــه شــیرینی را از حضــور خــود در برنامــه تجربــه خواهــد کــرد.
در ادامــه بحــث؛ بــه مقولــۀ اصلــی  Bیعنــی «تعامــل برنامــه تلویزیونــی بــا بیننــده» میپردازیم
تــا میــزان تعامــل برنامــه تلویزیونــی بــا بیننــده را مــورد بررســی و تحلیل قــرار دهیم.
جدول  .6بررسی مقولههای فرعی «تعامل برنامه تلویزیونی با بیننده» به تفکیک برنامههای منتخب
مقولههای
فرعی
برنامه

B

تلویزیونی
1
2
3

طرح سؤال و نظرسنجی  -دعوت از بیننده برای دیدن وبگاه برنامه  -ترغیب و دعوت بیننده برای
استفاده از اپلیکیشن اختصاصی برنامه
نمایش عکس و فیلمهای ارسالی بینندگان  -طرح سؤال و نظرسنجی  -استفاده از ظرفیت
شبکههای اجتماعی برای پاسخ به سؤاالت و نظرسنجی مسابقه
تبلیغ شبکههای مجازی برنامه  -دعوت از بینندگان برای پیوستن به پویش  -ایجاد بستر برای
حضور برخط بیننده در برنامه
طرح سؤال و نظرسنجی  -نمایش عکس و فیلمهای ارسالی بینندگان  -استفاده از ظرفیت

4

شبکههای اجتماعی برای پاسخ به سؤاالت و نظرسنجی مسابقه  -استفاده از ظرفیت شبکههای
اجتماعی برای ارائه محتوای برنامه

5

استفاده از ظرفیت شبکههای اجتماعی برای پاسخ به سؤاالت و نظرسنجی مسابقه  -خواندن نام
و نظر بینندگان فعال  -تبلیغ شبکههای مجازی برنامه

دوره 4
پیاپی 14
زمستان 1400

23

واكاوی شیوههای بهکارگیری صفحهنمایش دوم ...

در جــدول بعــدی؛ بهصــورت جزئــی و دقیقتــر بــه مقولههــای فرعــی مقولــۀ ،B
«تعامــل برنامــه تلویزیونــی بــا بیننــده» میپردازیــم و مصادیــق عینــی و اســتفاده شــده
توســط هــر برنامــه را کدگــذاری کــرده و مــورد بررســی قــرار میدهیــم.
جدول  .7کدگذاری مقولههای فرعی «تعامل برنامه تلویزیونی با بیننده» به تفکیک برنامههای منتخب
مقولههای
B

فرعی
برنامه
تلویزیونی
1

مقوله فرعی

کد

 .1طراحی سؤال و نظرسنجی از

طراحی سؤال و انجام مسابقه بین بینندگان.

بیننده

سؤال برنامه :مرد سال فوتبال ایران کیست؟

 .2دعوت از بیننده برای دیدن

در دقیقه  33و  42برنامه ،عادل فردوسیپور (مجری)

وبگاه برنامه

از بینندگان دعوت میکند تا برای دیدن نظر سرمربیان و
کاپیتان تیمها در خصوص سؤال برنامه ،به وبگاه سر بزنند.

2

 .3ترغیب و دعوت بیننده برای

در برنامک نظرسنجی برنامه ،از بیننده خواسته میشود برای

استفاده از اپلیکیشن اختصاصی

شرکت در مسابقه و اعالم نظر ،از طریق سامانه پیامکی

برنامه

( )20090و اپلیکیشن اختصاصی برنامه (نود) اقدام شود.

 .1نمایش عکس و فیلمهای

در دقیقه  3برنامه ،فیلم ارسالی  2برنده قسمت قبل به

ارسالی بینندگان

نمایش در میآید.

 .2طرح سؤال و نظرسنجی

طراحی سؤال و انجام مسابقه بین بینندگان.
سؤال برنامه :کدام بازیکن ایرانی در المپیک  1976مونترال
برای تیم ملی فوتبال ایران گل نزده است؟

3

 .3استفاده از ظرفیت شبکههای

مجری در دقیقه  27 ،3و  52از بیننده میخواهد که به دو

اجتماعی برای پاسخ به سؤاالت

صورت پیامک یا ارسال عدد موردنظر در صفحة اختصاصی

مسابقه

اینستاگرام برنامه ،به سؤال برنامه پاسخ بدهد.

 .1تبلیغ شبکههای مجازی برنامه و

مجری در دقیقه  11برنامه ،از بینندگان میخواهد که به

دعوت بینندگان جهت مشارکت

شبکههای اجتماعی برنامه بپیوندند.

 .2دعوت از بینندگان برای

مجری در بخش اول برنامه از بینندگان درخواست ارسال

پیوستن به پویش

کلمه «باشگاه» را میکند .در طول پخش برنامه نیز زیرنویس
پیوستن به پویش ،بهصورت مکرر بر روی تصویر حک
میشود.

 .3ایجاد بستر برای حضور برخط

در بخش انجام تمرینات ورزشی برنامه ،مربی به همراه 8

بیننده در برنامه

نفر شرکتکننده ،بهصورت برخط به انجام تمرینات ورزشی
میپردازند .تصویر نحوة انجام تمرینات شرکتکنندگان در
نمایشگر مخصوص داخل استودیو قابل دیدن است.
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ادامه جدول  .7کدگذاری مقولههای فرعی «تعامل برنامه تلویزیونی با بیننده» به تفکیک برنامههای منتخب
مقولههای

B

فرعی
برنامه
تلویزیونی

مقوله فرعی

کد

 .1طرح سؤال و نظرسنجی

طراحی سؤال و انجام مسابقه بین بینندگان.
سؤال برنامه :آمادهترین بازیکن این فصل فوتبال اروپا؟

4
 .2نمایش عکس و فیلمهای

از دقیقه  29الی  38برنامه ،ویدئوهای ارسالی طرفداران

ارسالی بینندگان

تیم فوتبال آرسنال در جهت فراخوان برنامه در مورد دالیل
افت تیم ،پخش شد و مجری از مشارکت کم بانوان نیز
انتقاد کرد.

 .3استفاده از ظرفیت شبکههای

در طراحی گزینههای سؤال برنامه ،برخی از گزینهها در داخل

اجتماعی برای پاسخ به سؤاالت

کانال تلگرام موجود بود و بیننده برای انتخاب گزینه مدنظر

مسابقه

میبایست به کانال مراجعه و رأی خود را ثبت میکرد .مجری
در فواصل مختلف برنامه به این موضوع اشاره میکند .مثالً
در دقایق  126 ،27و .144

 .4استفاده از ظرفیت شبکههای

در دقیقه  28برنامه ،مجری اشاره میکند که برای دیدن

اجتماعی برای ارائه محتوای برنامه

برنامکهای بیشتر برنامه میتوانید به کانال تلگرامی برنامه
مراجعه کنید.

5

 .1استفاده از ظرفیت شبکههای

مجریان برنامه در دقایق  31 ،20و  36از بینندگان دعوت

اجتماعی برای پاسخ به سؤاالت و

میکنند که به کانال تلگرامی برنامه رفته و امتیاز خود را به

نظرسنجی مسابقه

کیفیت گزارش جواد خیابانی ثبت کنند.

 .2نام بردن و خواندن نظرات

در دقایق  26-29 ،15-20و  36-39برنامه ،نظرات ثبت شده

بینندگان فعال

بینندگان در صفحه اینستاگرام برنامه توسط هر دو مجری
خوانده شده و به نام ارسالکننده نظر نیز اشاره میشود.

 .3تبلیغ شبکههای مجازی برنامه

شناسه صفحه اختصاصی برنامه در اینستاگرام و تلگرام

و دعوت بینندگان جهت مشارکت

بهدفعات زیاد بر روی تصویر حک شده و توسط هر دو
مجری نیز به آن اشاره میشود.

جمعبندی تحلیل مقولههای تعامل برنامه تلویزیونی با بیننده
از بیــن برنامههــای تحلیــل شــده؛ برنامــه تلویزیونــی «فوتبــال  »120دســت بــه ابتــکار
جالبــی زده اســت و بــا یــک ترفنــد ســاده ،بیننــده را متقاعــد میکنــد کــه بــه کانــال
اختصاصــی برنامــه در شــبکه اجتماعــی تلگــرام بــرود و بــه مابقــی گزینههــای ســؤال مطــرح
شــده در برنامــه زنــده پاســخ بدهــد .گزینههایــی کــه در کانــال تلگرامــی مطــرح میشــوند

دارای ویژگیهایــی هســتند کــه بیننــده را مجــاب میکنــد حتمـ ً
ـا بــه کانــال رفتــه و گزینــه
موردنظــر خــود را انتخــاب کنــد .بــا ایــن ترفنــد ،بیننــده بــه عضویــت در کانــال اختصاصــی
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برنامــه ترغیــب شــده و همیــن امــر باعــث میشــود تعــداد اعضــای کانــال بیشتــر شــود.

در برنامــه تلویزیونــی «باشــگاه» نیــز ابتــکار عمــل جــذاب و نسـ ً
ـبتا جدیــدی بــه کار گرفتــه
شــده اســت؛ حضــور برخــط بیننــده در برنامــه و شــرکت در تمرینــات ورزشــی ،فرصــت بســیار
ویــژهای را بــرای بیننــده بــه وجــود مــیآورد تــا نقــش فعــال و مؤثــر خــود را در برنامــه ایفــا
کنــد .تنهــا نقــدی کــه میتــوان بــه ایــن برنامــه وارد کــرد؛ عــدم اســتفاده از بیننــدگان
مختلــف در ارتبــاط تصویــری و انجــام تمرینــات ورزشــی اســت ،بديــن صــورت كــه در تمامی
قســمتهای برنامــه از بیننــده و شــرکتکنندگان ثابتــی اســتفاده شــده اســت و ایــن امــر
باعــث نارضایتــی مابقــی بیننــدگان خواهــد شــد .برنامــه تلویزیونــی «ورزش و مــردم» نیــز
تــاش کــرده اســت بــا هدایــت بیننــده بــه صفحــه اختصاصــی برنامــه در شــبکه اجتماعــی
اینســتاگرام ،رأی و نظــر بیننــده را در مــورد ســؤال نظرســنجی برنامــه بدانــد امــا نکتــه
اینجاســت کــه بیننــده ترجیــح میدهــد راحتتریــن و در دســترسترین روش را بــرای
ارتبــاط بــا برنامــه انتخــاب کنــد و زمانــی کــه بــرای پاســخ بــه ســؤال نظرســنجی برنامــه،
دوراه ارســال پیامــک و ارســال جــواب در آخریــن پســت صفحــه اختصاصــی اینســتاگرام
جلــوی روی وی قــرار میگیــرد ،ترجیــح میدهــد بــا ارســال یــک پیامــک در نظرســنجی
شــرکت کــرده و ادامــه برنامــه را مشــاهده کنــد.

تصویر  .1نحوۀ پاسخگویی به سؤاالت نظرسنجی در برنامه «ورزش و مردم»

جمعبندی تحلیل محتوای کیفی برنامههای منتخب
تلویزیــون بــا چالــش جــدی در رقابــت بــا رســانههای نوظهــور مواجــه شــده اســت.
تلویزیــون کــه جــادوی تصویــر ایــن مهــم را برایــش رقــمزده بــود ،حــاال بــا بحــران
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مخاطــب ازدســترفته و خــارج شــده از ســبد مصــرف رســانهای خــود مواجــه اســت .در
ســالهای اخیــر ،شــبکههای تلویزیونــی بــزرگ بــرای خــروج از ایــن چالــش بــا برنامهریــزی
و آیندهنگــری ،در حــال بهرهگیــری از ظرفیتهــا و فرصتهایــی هســتند کــه رســانههای
نوظهــور در اختیارشــان قــرار میدهنــد؛ تــا بدینوســیله و بــا پیشفــرض قــراردادن
مزیتهــای رقابتــی خــود بهعنــوان یــک رســانه قدرتمنــد ،ســهم خــود را در ســبد مصــرف
رســانهای مخاطبــان حفــظ کــرده و حتــی افزایــش دهنــد .از جملــه ایــن بهرهگیریهــا
میتــوان بــه ارائــه محتــوای اضافــۀ برنامــه تلویزیونــی بــر بســتر فضــای مجــازی اشــاره
کــرد .برنامــه تلویزیونــی «فوتبــال « ،»120ورزش و مــردم» و «باشــگاه» ایــن موقعیــت ویــژه
را بهخوبــی درک کــرده و بــا ارائــه برنامکهــای اضافــی در کانالهــای اختصاصــی برنامــه
در تلگــرام و اینســتاگرام ،ســعی در حفــظ و رضایــت بیننــده خــود دارنــد و همچــون مابقــی
ً
صرفــا در زمــان پخــش برنامــه ،بــرای بیننــده محتــوا عرضــه
برنامههــای تحلیــل شــده،

نمیکننــد.

تصویر  .2حضور برخط بینندگان در برنامه تلویزیونی «باشگاه»
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بحث و نتیجهگیری
وقتــی صحبــت از جمــعآوری عناصــر مهــم بــرای مشــارکت موفــق در صفحهنمایــش دوم
میآیــد ،بــه نظــر میرســد ورزش همــه چیــز را دارد .برخــاف برنامههــای ســرگرمکننده
تلویزیــون ،تهیهکننــدگان ورزشهــای تلویزیونــی مجبــور نیســتند خــود «رویــداد»
ِ
فرهنــگ هــوادار ریشــهدار اســت کــه احساســات،
را مهندســی کننــد .در ورزش یــک
بحــث و نظــر را القــا میکنــد .طــرفداران از طریــق اشــتیاق مشــترک خــود بــا یکدیگــر
همذاتپنــداری کــرده و پیوندهایــی را ایجــاد میکننــد کــه ناشــی از تجربیــات مشــترک
ً
عمدتــا حیــن
موفقیــت و شکســت تیــم اســت ( .)Blake, 2017عالقهمنــدان ورزشــی
تماشــای بــازی ،تلفــن هوشــمند نیــز در دســت دارنــد و طــی ایــن اقــدام آنهــا بــا خانــواده
و دوســتان جهــت ســرگرمی پیــام میدهنــد و بــا هــم متصــل میشــوند .آنهــا پیــام
میدهنــد تــا واکنــش دوستانشــان را طــی یــک بــازی درســت بعــد از آن کــه تیمهــای
موردعالقهشــان امتیــاز کســب کــرد بداننــد.
باتوجهبــه برنامههــای ورزشــی تلویزیونــی کــه مــورد تحلیــل قــرار گرفــت ،اینگونــه
برداشــت میشــود کــه قالــب «ترکیبــی» ،در بیــن برنامهســازان موردتوجــه بیشــتری قــرار
گرفتــه و اغلــب تهیهکننــدگان بــه ایــن گونــۀ برنامهســازی روی آوردهانــد .باتوجهبــه
اینکــه طــرفدار و بیننــده برنامههــای ورزشــی عالقهمنــد اســت از ابعــاد مختلــف ورزش
محبــوب خــود را در قــاب تلویزیــون رصــد کنــد؛ لــذا برنامهســاز نمیتوانــد فقــط بــه یــک
ـب همهجانبــهای
قالــب برنامهســازی پایبنــد بمانــد و بــرای کســب رضایــت بیننــده ،بــه قالـ 
مثــل «ترکیبــی» روی مــیآورد؛ امــا آنچــه قالــب «ترکیبــی» را بیشازپیــش بــرای بیننــدۀ
برنامههــای ورزشــی جــذاب میکنــد ،کیفیــت تعاملــی اســت کــه از طــرف برنامهســاز
طراحــی و پیادهســازی شــده اســت .باتوجهبــه فضــای پویــا و پرتنــش برنامههــای ورزشــی؛
طبیعــی اســت کــه هرچقــدر میــزان تعامــل مخاطــب بیننــده بــا برنامــه و بلعکــس بیشتــر
باشــد ،برنامهســاز بهمراتــب درصــد باالیــی از رضایــت بیننــده را جلــب خواهــد کــرد.
ســایر قالبهــای برنامهســازی ورزشــی همچــون :پخــش زنــده رویــداد ورزشــی،
برنامــه گفتوگومحــور ،آمــوزش تمرینــات ورزشــی و غیــره از قابلیتهــای اســتثناییای
جهــت تعامــل بــا مخاطــب برخــوردار هســتند .در اینگونــه برنامههــا بیننــده بخــش
جدانشــدنی برنامــه تلقــی میشــود و میتوانــد بــا تعامــل ســازندۀ خــود ،محتــوای
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برنامــه را بســیار جــذاب و دیدنــی کنــد .در کنــار تأثیــر تعامــل مخاطــب بــر پویــا شــدن
برنامــه ،اعمــال نــکات زیباییشناســانه توســط برنامهســاز نیــز بهمراتــب دارای اهمیــت
میباشــد .بهعنوانمثــال؛ در حیــن پخــش یــک مســابقه فوتبــال ،برنامهســاز میتوانــد
بــا نمای ـشدادن نظــر و عکسالعمــل بیننــدگان بهصــورت گرافیکــی یــا موشــنگرافیک بــر
روی تصویــر ،جلــوۀ بســیار زیبــا و جذابــی را بــه برنامــه ببخشــد ،هماننــد کاری کــه شــبکه
تلویزیونــی فاکساســپورتز 1انجــام میدهــد.

تصویر  .3نمایش نظرات توییتر بینندگان قبل از شروع مسابقه فوتبال در شبکه فاکساسپورتز

در طــول یــک مســابقه فوتبــال ،مــردم همیشــه دوســت داشــتند وقتــی تیمشــان
گل میزنــد یــا وقتــی داور تصمیمــی میگیــرد کــه بــا آن موافــق نیســتند ،فریــاد بزننــد.
صفحهنمایــش دوم بــه بیننــدگان و ابــر طــرفداران 2ورزش ،بســتر تعاملــی بــرای انجــام
همــان کار را میدهــد .ایــن فنــاوری پیــام را تقویــت میکنــد و کاربــران را قــادر میســازد
شــبکههای اجتماعــی جدیــدی بــا دامنــه جهانــی ایجــاد کننــد (بلیــک .)2017 ،هنگامــی
کــه بیننــده متوجــه میشــود در رونــد تولیــد محتــوای برنامــه ورزشــی مثبــت واقــع شــده
اســت و نظــر وی بــرای برنامهســاز مهــم اســت؛ ســعی میکنــد بــا ارائــه اطالعــات مفیــد
و جالــب در مــورد رویــداد ورزشــی یــا موضــوع برنامــه ،نقــش ســازنده و فعــال خــود را در
برنامــه ایفــا کنــد .ایــن مشــارکت بــا ســایر بیننــدگان برنامههــای ورزشــی ،بــه یــک همهمــه

مجــازی و اجتماعــی ختــم میشــود کــه تمامـ ً
ـا در اختیــار برنامهســاز قــرار گرفتــه و اوســت
کــه باتوجهبــه ذوق هنــری خــود ،تصمیــم میگیــرد چــه محتوایــی را کجــا و چگونــه بــه
نمایــش عمــوم بگــذارد.
1 Fox Sports
2 Super fans
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حجــم مخاطبــان برنامههــای ورزشــی تلویزیــون بــا گســترش اســتفاده از اینترنــت
و رســانههای شــکلگرفته در بســتر آن بــه چالــش کشــیده شــده اســت و مخاطبــان
انتخابهــای متعــددی غیــر از تلویزیــون بــرای اســتفاده دارنــد .البتــه بــر اســاس نظریــۀ
ً
لزومــا تهدیــدی بــرای تلویزیــون محســوب نمیشــود،
همگرایــی رســانهای ،ایــن مســئله
بــرای مثــال برنامهســازان میتواننــد بــا اســتفاده از روشهایــی مثــل بهکارگیــری صحیــح
و مفیــد بازخوردهــای منعکسشــده از ســوی کاربــران ســایر رســانهها ،در کنــار تلویزیــون
بــرای انتقــال مفاهیــم خــود اســتفاده کننــد.

تصویر  .4نمایش نتیجۀ مشارکت بینندگان شبکه فاکساسپورتز در توییتر

تصویر  .5نمایش تصاویر ارسالی بینندگان شبکه فاکساسپورتز حاضر در استادیوم

مســئله ورزش و برنامههــای ورزشــی؛ بهعنــوان یکــی از مســائل مهــم و محبــوب در
جامعــه و همچنیــن پرطــرفدار بیــن جوانــان و ورزشدوســتان ،نیازمنــد انتخــاب دقیــق
قالــب از جانــب برنامهســازان اســت .در حرفــۀ برنامهســازی تلویزیــون ،بهکارگیــری
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هرکــدام از قالبهــا در شــرایط ویــژهای نتایــج بهتــری در پــی خواهنــد داشــت .بهگون ـهای
کــه نظــرات گوناگونــی پیرامــون شــرایط اســتفاده از ایــن قالبهــا مطــرح شــده اســت .در
ســالهای اخیــر ،تغییــرات در الگوهــای تماشــای تلویزیــون ،بهخصــوص در طــول پخــش
زنــده رویدادهــای ورزشــی رخداده اســت .یکــی از مهمتریــن تغییــرات ،ظهــور صفحــات
نمایــش دوم اســت کــه بیننــده را در طــول مــدت تماشــای تلویزیــون همراهــی میکنــد.

امــروزه بینندههــا تقریبـ ً
ـا هیچگونــه محدودیتــی در نحــوه مصــرف زمــان و مــکان اســتفاده
از تلویزیــون ندارنــد و تحــت هــر شــرایطی میتواننــد تلویزیــون را تماشــا کننــد ،ضمــن
اینکــه قــدرت انتخــاب در میــان طیــف گســترده از محتــوا و خدمــات از پلتفرمهــای
مختلــف را دارنــد و از ســوی دیگــر نقــش آنهــا میتوانــد در برخــی از گونههــای برنامــه
ورزشــی بهعنــوان تولیدکننــده محتــوا و فرســتنده پیــام نیــز تعریــف شــود .زمینــۀ تعامــل
و بیــان دیدگاههــای مخاطبیــن بیشــتر از هروقــت دیگــر مســاعد شــده اســت و ایــن رونــد
در آینــده نزدیــک بــا تحــوالت گســتردهتری مواجــه خواهــد شــد .هولــت 1و سانســون 2از
ایــن وضعیــت بهعنــوان «مشــاهده متصــل» یــاد کــرده و اشــاره میکننــد« :همانطــور
کــه الگوهــای اســتفاده از رســانهها بــا فناوریهــای موبایــل و صفحــات متعــدد ادغــام
میشــوند ،حالــت جدیــدی از تعامــل بیننــده بــه شــکل مشــاهده متصــل ظاهــر شــده
اســت کــه اجــازه میدهــد تــا مجموعــهای از روابــط جدیــد بیــن مخاطبــان و متــون

رســانهای در فضــای دیجیتــال ایجــاد شــود» (.)Holt and Sanson, 2016
نرمافــزار فــورزا فوتبــال 3و اســتاتس زون 4دو برنامــه موبایــل هســتند کــه بــه ارائــه آمار
ورزش در زمــان انجــام رویــداد اختصــاص داده شــدهاند .همچنیــن برنامــه وان فوتبــال

5

توضیحاتــی در مــورد مســابقات فوتبــال ارائــه میدهــد و بــه طــور منحصربهفــرد ،کاربــران
را قــادر میســازد گروههــای آنالیــن ایجــاد کننــد تــا طــرفداران بتواننــد در طــول مســابقه
بــه یکدیگــر پیــام دهنــد .بهاینترتیــب مشــاهده صفحهنمایــش دوم بــه مــردم اجــازه
میدهــد تــا برخــی از همراهــی تماشــای یــک مســابقه فوتبــال بــا دوســتان را حتــی زمانــی
کــه از نظــر جســمی و فیزیکــی در یــک اتــاق بــا هــم نیســتند ،دوبــاره بازآفرینــی کننــد.
1 . Holt
2 . Sanson
3 . Forza Football
4 . Stats Zone
5 . One football
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اســتفاده از صفحهنمایــش دوم میتوانــد تلویزیــون را بــهروز ســاخته و همچنــان
قدرتمنــد حفــظ نمایــد .تصــور کنیــد دو یــا چنــد مســابقه فوتبــال بســیار مهــم و محبــوب

ً
نهایتــا
بهصــورت همزمــان در حــال برگــزاری اســت؛ در ایــن حالــت تلویزیــون بهناچــار
میتوانــد دو مســابقه را (دو قــاب در تصویــر) آن هــم بهصــورت مقطعــی و نــه بهصــورت
کامــل ،توســط گزارشــگر پوشــش دهــد .ایــن در حالــی اســت کــه مدیــر شــبکه ورزشــی
بهراحتــی میتوانــد بــا اســتفاده از امــکان پخــش برخــط شــبکههای اجتماعــی اینســتاگرام،
یوتیــوب ،آپــارات و دیگــر بســترهای موجــود ،تمــام مســابقات را پوشــش داده و باعــث
ســردرگمی بیننــده نشــود.
ممکــن اســت محتــوای یــک رســانه تغییــر کنــد ،مخاطــب آن عــوض شــود حتــی
وضعیــت اجتماعــی آن بــاال یــا پاییــن رود؛ امــا مادامــی کــه یــک رســانه در تأمیــن رضایــت
و خشــنودی مخاطبــان /کاربــران ،وضعیــت خــود را تثبیــت کــرد ،در سیســتمی بزرگتــر
گزینههــای ارتباطــی خــود را بــرای بهرهمنــدی و غنــای عملکــرد خــود ،بــه کار خواهــد

گرفــت .ازایــنرو تلویزیــون قطعـ ً
ـا تعریــف خــود را در آینــده تغییــر خواهــد داد؛ همــۀ مــا
میتوانیــم کمــک زیــادی بــه بهبــود وضعیــت آن کنیــم و تجربــه دیــدن برنامههــای ورزشــی
تلویزیــون در نــوع «اجتماعــی» و «تعاملــی» آن نیــز ،بــرای هــر یــک از مــا ســرگرمکننده و
هیجانانگیــز خواهــد شــد.
پيشنهادها
مقالــۀ پیـشرو بــه خــودی خــود پيشــنهادی بــه برنامهســازان ورزشــی تلويزيــون اســت
و اكيـ ً
ـدا پيشــنهاد میشــود كــه برنامهســازان ايــن ژانــر مهــم تلويزيونــی بــا ظرفيتهــای
بیشــمار صفحهنمايــش دوم آشــنا شــوند و بــه تناســب قالــب و نيــاز برنامــه ،از
ظرفيتهــای ايــن فنــاوری پركاربــرد بهرهمنــد گردنــد .در ادامــه ،برخــی از پيشــنهادهای
اجرايــی نيــز ذكــر میشــود:
1 .برنامهســازان برنامههــای ورزشــی تلویزیــون از صفحــات شــبکههای اجتماعــی
بــرای اشــتراک آیتمهــای بــه جــا مانــده از برنامــه ،نظرســنجی در قبــل ،حیــن و
بعــد از پخــش برنامــه ،برگــزاری مســابقه و دیگــر امکانــات بــهروز ایــن شــبکهها
اســتفاده کــرده و بیننــده را همــواره بــا برنامــه تلویزیونــی «متصــل» نگــه دارنــد.
2 .در مواقعــی کــه چندیــن رویــداد مهــم ورزشــی درحــال برگــزاری اســت و برنامــه
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تلویزیونــی قــادر بــه پوشــش همگــی آنهــا نمیباشــد ،از ظرفیــت پخــش زنــدۀ

1

شــبکههای اجتماعــی اختصاصــی برنامــه اســتفاده شــود.
3 .چنانچــه بــه دالیــل مختلــف ،عوامــل تولیــد برنامــه رغبتــی بــه اســتفاده از
شــبکههای اجتماعــی ندارنــد ،بــا طراحــی و در اختیــار گذاشــتن یــک اپلیکیشــن
اختصاصــی بــا امکانــات تعاملــی گســترده و بــهروز ،بــرای مشــارکت و تعامــل
بیشتــر بیننــده تمهیداتــی را انجــام دهنــد.
4 .باتوجــه بــه پــر جنبوجــوش بــودن و پویایــی بــاالی برنامههــای ورزشــی ،اگــر
در تولیــد ایــن گونــه از برنامههــا از فنّاوریهــای نوینــی مثــل ِایآر ،2ویآر،3
تعاملــی کــردن

ِامآر 4و ایکــسآر 5اســتفاده شــود ،بــه فعالشــدن مخاطــب و
برنامــه کمــک بســیار شــایانی خواهــد شــد .لــذا پیشــنهاد میشــود برنامهســازان
بــا نحــوۀ بهکارگیــری ایــن فناوریهــای بــهروز آشــنا شــده و از ظرفیــت آنهــا
اســتفاده کنــد.

1 . Live streaming
2 . AR: Augmented Reality
3 . VR: Virtual Reality
4 . MR: Mixed Reality
5 . XR: Extended Reality
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