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چکیده

ــانه  ای  ــی رس ــان اصل ــه جری ــا ب ــره و ورود آن  ه ــی روزم ــی در زندگ ــبکه  های اجتماع ــش ش ــدن نق ــگ ش ــر رن ــا پ ب
دنيــا، رســانه  های ســنتی توليــدات خــود را متحــول کردنــد و شــبکه  های اجتماعــی را بــه عنــوان رقیــب قدرتمنــد 
ــه  ــه اینک ــه   ب ــدند. باتوج ــل ش ــروز تبدی ــال ام ــران فع ــه کارب ــروز ب ــل دی ــان منفع ــه، مخاطب ــد و درنتیج پذیرفتن
برنامه  هــای ورزشــی بخــش عظیمــی از محبوبیــت و تولیــدات تلویزیونــی را بــه خــود اختصــاص داده اســت، هــدف 
ــا اســتفاده از ظرفیت  هــای صفحه  نمایــش  ــد ب ــه برنامه  ســاز می  توان ــن پژوهــش واکاوی شــیوه  هایی اســت ک ای
دوم، آن  هــا را بــه  کار گرفتــه و باعــث شــکل  گیری تعامــل دوســویه بیننــده بــا برنامــه ورزشــی تلویزیــون شــود تــا 
ــی  ــوان یــک وســیله جانب ــران را پوشــش دهــد. صفحه نمایــش دوم به عن ــی در ای ــاوری تلویزیــون تعامل ــود فن نب
ــه  ــا صفح ــاط ب ــاد ارتب ــت ایج ــون(، جه ــه اول )تلویزی ــا صفح ــی ب ــور همراه ــت( به منظ ــا تبل ــل ی ــه، موبای )رایان
ــوای  ــل محت ــه روش تحلی ــی رســانه  ای و ب ــۀ هم  گرای ــر نظری ــه ب ــا تکی ــرد. پژوهــش حاضــر، ب ــدا ک ــور پی اول ظه
کیفــی و مطالعــه اســنادی مقوله  هــای اساســی را اســتخراج کــرده و ســپس پنــج قســمت از پنــج عنــوان برنامــه 
ــه  ــل و مطالع ــورد تحلی ــزارش ورزشــی( را م ــال 120 و گ ــردم، باشــگاه، فوتب ــود، ورزش و م ــی )ن ورزشــی تلویزیون
قــرار داده اســت. یافته  هــای پژوهــش نشــان می  دهــد کــه صفحه  نمایــش دوم می  توانــد مخاطبــان را بــه خالــق 
ــی  ــاز ورزش ــد و برنامه  س ــا ده ــده ارتق ــک اظهارنظر  کنن ــش از ی ــه بی ــا را ب ــی آن  ه ــرده و توانای ــل ک ــوا تبدی محت
ــه  ــر رفت ــا فرات ــی آن  ه ــای اجتماع ــی و فعالیت  ه ــای ورزش ــده، از داده  ه ــا بینن ــل ب ــات تعام ــازی امکان ــا پیاده  س ب
ــون  ــی در تلویزی ــازی تعامل ــف برنا  مه  س ــای مختل ــد قالب  ه ــرای تولی ــران، ب ــات بینندگان/کارب ــزه و اطالع و از انگی

اســتفاده   کنــد تــا زمینــۀ تعامــل و بیــان دیدگاه  هــای مخاطبیــن بیشــتر از هــر وقــت دیگــر مســاعد شــود.

واژگان کلیدی
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اجتماعــی.
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مقدمه

امــروزه شــکل  گیری ارتباطــات جمعــی به وســیله ورزش ابعــاد درون ملیتــی و فراملیتــی 

بــه خــود گرفتــه اســت و ایجــاد جریانــات، هیجانــات ورزشــی و نمایش  هــای پرجاذبــه بــه 

ــی  ــی از ســاختار، کمــک شــایان توجه ــی در بخش  های ــه حت حــدی توســعه یافته اســت ک

ــی از  ــد قابل  توجه ــت. درص ــده اس ــات ش ــن ارتباط ــدن ای ــی ش ــازمان دهی و اصول ــه س ب

بیننــدگان برنامه  هــای ورزشــی تلویزیــون را جوانــان پرشــور، ورزش  دوســتان فعــال و 

عالقه منــدان پیگیــر رویدادهــای ورزشــی تشــکیل داده اســت و رســانه بــرای حفــظ و 

ــو  ــی همس ــا برنامه  های ــد ت ــالش کن ــد ت ــدگان بای ــن بینن ــدی در ای ــس رضایتمن ــاد ح ایج

ــم  ــش از یک پنج ــی بی ــای ورزش ــه برنامه ه ــد و ازآنجایی ک ــش ده ــان را پوش ــه آن ــا عالق ب

کل برنامه هــای تلویزیونــی جهــان را تشــکیل می دهنــد و پربیننده تریــن و مســتمرترین 

برنامه هــای تلویزیونــی، تولیــد و پخــش برنامه هــای ورزشــی و گــزارش مســابقات ورزشــی 

ــد  ــان می توان ــترده تر در جه ــطح گس ــه و در س ــانه ای در جامع ــادل رس ــن تب ــند، ای می  باش

باعــث به وجودآمــدن پیشــرفت های بزرگــی در رســانه و فّناوری هــای نویــن شــود و قطعــًا 

ــد. ــا ایجــاد می کن ــی م ــت زندگ ــرات وســیعی در ماهی تغیی

در اوایــل قــرن بیســتم، پژوهشــگران مخاطبیــن رســانه  ها را مخاطــب »تــوده« قلمــداد 

می  کردنــد و بــه افــرادی گمنــام، یکســان و گســترده معــروف بودنــد. مخاطبانــی کــه 

ــی  ــایل ارتباط ــا ورود وس ــی ب ــد ول ــاع بودن ــالً بی  دف ــانه  ها عم ــوذ رس ــدرت نف ــر ق در براب

نویــن، پژوهشــگران نــگاه دیگــری بــه مخاطبــان کردنــد و آن  هــا را دیگــر مثــل قبــل منفعــل 

نمی  دیدنــد. مخاطبــان ایــن بــار بــه شــکل انتخابــی از پیــام رســانه  ها اســتفاده می  کردنــد 

ــام  ــادی از پی ــش زی ــه بخ ــوری ک ــد، ط ــات را درک می  کردن ــی از اطالع ــای معین و بخش  ه

ــرای تأثیری  گــذاری در نظــر گرفتــه شــده بــود از بیــن می  رفــت.  رســانه  ها و ظرفیتــی کــه ب

ــر  ــا ب ــد ت ــف می  کن ــر تعری ــال و انتخاب  گ ــردی فع ــد از مخاطــب، او را ف ــف جدی ــن تعری ای

ــی، 1393(. ــد )ناب ــه بزن ــی آگاهان ــه انتخاب اســاس نیازهــا و اولویت  هایــش دســت ب

بــا گســترش اســتفاده از وســایل نویــن ارتباطــی، برنامه  هــای تلویزیونــی بــا یک  ســری 

چالــش جــدی روبــرو شــدند و می  بایســت هم  ســو بــا نیــاز و انتظــارات بیننــدگان، مرجعیــت 

و اعتبــار خــود را بــه  روز می  کردنــد. براین اســاس رســانه  های جریــان اصلــی از جملــه 

شــبکه  های تلویزیونــی به منظــور حفــظ مخاطبــان خــود بایــد در نحــوه تعامــل بــا مخاطــب 
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ــات  ــش دوم1 و امکان ــد صفحه نمای ــی مانن ــد ارتباط ــای جدی ــد، فناوری  ه ــر کنن تجدیدنظ

ــزاری و ســخت افزاری در حــال حاضــر به قــدری پیشــرفت داشــته  اند کــه در  گســترده نرم اف

آینــده  ای بســیار نزدیــک، رســانه  های جمعــی از جملــه رادیــو و تلویزیــون را بــا یــک چالــش 

اساســی روبــرو خواهنــد کــرد.

چنــد درصــد بیننــدگان تلویزیــون هم زمــان بــا تماشــای مســابقه فوتبــال از یــک 

دســتگاه تلفــن همــراه اســتفاده می  کننــد؟ طبــق گفتــه شــرکت پژوهش هــای بــازار 

ایــاالت متحــده نیلســن2، 84 درصــد از صاحبــان تلفن  هــای هوشــمند و تبلــت   )در آمریــکا( 

این  گونــه بیــان می  کننــد کــه به صــورت هم زمــان بــا تماشــای تلویزیــون از تلفن  هــای 

از  همراهشــان به عنــوان صفحــه دوم اســتفاده می  کننــد. هنــگام اســتفاده هم زمــان 

ــا  ــا همــان مخاطــب ب ــر ی ــق و تعامــل کارب ــرای تعمی ــی ب دســتگاه  های متصــل، فرصت  های

محتــوا در صفحــه اصلــی تلویزیــون وجــود دارد )Nielsen, 2014(. امــروزه مخاطبــان دیگــر 

ــن  ــه شــنیدن و تماشــای ای ــو و تلویزیون هــای ســنتی ب ــق رادی ــًا از طری ــل ســابق صرف مث

ــوند  ــهیم ش ــه س ــوای برنام ــد محت ــد در تولی ــل دارن ــا تمای ــینند. آن  ه ــانه  ها نمی  نش رس

ــت و  ــه اس ــا مواج ــته محدودیت ه ــا یک رش ــنتی ب ــانه  های س ــق رس ــر از طری ــن ام ــه ای ک

ــر اینترنــت و  ــی ب ــه ســمت رســانه  های مبتن ــده ب همیــن مســئله باعــث می  شــود کــه بینن

شــبکه  های اجتماعــی کــه امــکان دسترســی راحت  تــر و تولیــد محتــوای جذاب  تــری دارنــد 

ســوق داده شــود.

ــه ســمت خــود  ویژگــی مهــم برنامه  هــای ورزشــی، پویا  یــی  ای اســت کــه مخاطــب را ب

جــذب می  کنــد و همان طــور کــه در مــوارد فــوق گفتــه شــد یک پنجــم برنامه  هــای 

تلویزیونــی صــرف برنامه  هــای ورزشــی می شــود، بنابرایــن مســئله ایــن پژوهــش ازآن جهــت 

ــده  ــون، بینن ــه اســت کــه می  بایســت در برنامه  هــای ورزشــی تلویزی ــرار گرفت موردتوجــه ق

به عنــوان یــک صاحب  نظــر مهــم و بــا ارزش لحــاظ شــود و ایــن امــر می  توانــد بــا تعاملــی 

کــردن برنامــه تلویزیونــی صــورت بگیــرد. تعاملــی کــه در راســتای کمــک و تقویــت محتــوای 

ــک  ــاز کم ــروه برنامه  س ــه گ ــود و ب ــر آن ش ــه بیش  ت ــت هرچ ــث جذابی ــوده و باع ــه ب برنام

ــا  کــرده تــا برنامــه  ای تعاملــی و دوســویه را بــا همراهــی بیننــده تولیــد و پخــش کنــد و ب

بهره  گیــری از ظرفیــت فناوری  هــای جدیــد، بــه شــیوه  ای نویــن و بــه  روز برنامــه  ای تعاملــی را 

1 . Second Screen

2 . Nielsen
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تولیــد نمایــد. لــذا مســئله  ای کــه محققیــن را بــه ســمت ایــن موضــوع کشــاند، ایــن اســت 

ــش دوم،  ــوص صفحه  نمای ــن، علی  الخص ــانه  های نوی ــت رس ــوان از ظرفی ــه می  ت ــه چگون ک

در جهــت تعاملــی کــردن برنامه  هــای ورزشــی تلویزیــون اســتفاده کــرد؟

پیشینۀ پژوهش

ــه مطالعــات پیشــین، پژوهشــگر در پایگاه هــای اطالعاتــی نورمگــز،  جهــت دســتیابی ب

ــوم  ــور جســتجوگر گــوگل، پژوهشــگاه عل ــگاه اطالعــات علمــی جهــاد دانشــگاهی، موت پای

ــا اســتفاده از کلمــات کلیــدی:  ــوم  انســانی، ب ــاوری اطالعــات ایــران، پرتــال جامــع عل و فن

صفحه نمایــش دوم، تلویزیــون تعاملــی و برنامه  هــای ورزشــی تعاملــی در بــازه زمانــی 

1386 تــا 1400 بــه جســتجو پرداخــت و ازآنجایی  کــه مطالعــه  ا  ی کامــالً مشــابه بــا پژوهــش 

ــدادی از  ــش تع ــن بخ ــذا در ای ــد، ل ــت نگردی ــور یاف ــت وجوی مذک ــد جس ــر در فراین حاض

مطالعاتــی کــه قرابــت بیشــتری بــه موضــوع مــورد تحقیــق داشــته انتخــاب و بــه تفکیــک 

ــردد: ــه می  گ ــار ارائ ــال انتش ــب س ــوع و برحس موض

تقــوا، امــراهلل )1398( در پایان  نامــه کارشناســی ارشــد خــود تحــت عنــوان »شناســایی 

عوامــل مؤثــر بــر ترویــج صفحه نمایــش دوم جهــت افزایــش تعامــل مخاطبــان بــا تلویزیون 

در افغانســتان/ موردمطالعــه شــبکه  های خصوصــی )طلــوع، راه فــردا و یــک(« بــا اســتفاده 

ــه  ــت ک ــیده   اس ــه رس ــن نتیج ــه ای ــاختار  یافته ب ــه نیمه  س ــون و مصاحب ــل مضم از تحلی

ــا روایت هــای  ــان قــدرت می دهــد ت ــه مخاطب گســترش اســتفاده از صفحه نمایــش دوم، ب

عمومــی را در کنــار ســازمان های خبــری و نخبــگان سیاســی شــکل دهنــد.

عنــوان  تحــت  خــود  ارشــد  کارشناســی  پایان  نامــه  در   )1394( رســول  بختیــار، 

»راهبردهــای تأســیس و توســعه تلویزیــون تعاملــی صداوســیمای جمهــوری اســالمی ایران« 

ــناس  ــای 16 کارش ــی دیدگاه  ه ــه بررس ــه، ب ــق مصاحب ــی و از طری ــتفاده از روش دلف ــا اس ب

ــرای  ــی ب ــه راهبردهای ــه ارائ ــده  اند ب ــاب ش ــد انتخ ــورت هدفمن ــه به ص ــت  گذار ک و سیاس

تلویزیــون تعاملــی پرداختــه اســت. نتایــج ایــن تحقیــق نشــان داد کــه راهبردهــای اصلــی 

تلویزیــون تعاملــی عبارت انــد از: ایجــاد یــک سیســتم متنــوع و جــذاب بــا محتــوای پــاک 

ــارکت  ــازی مش ــف و بهینه  س ــدی مختل ــرهای درآم ــرای قش ــذاری ب ــاماندهی قیمت  گ و س

ــون  ــات تلویزی ــی و تبلیغ ــق معرف ــان از طری ــذب مخاطب ــازی ج ــت حداکثرس ــران، جه کارب

تعاملــی و ســرویس های مختلــف آن و همچنیــن بسترســازی ورود محتــوای تولیــدی 
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نهادهــای فرهنگــی و بخــش خصوصــی. ســرمایه  گذاری در تولیــد محتــوا و قــدرت دادن بــه 

کاربــران بــرای سفارشــی کــردن محتــوا، از دیگــر راهبردهــای پیشــنهادی اســت.

ــوع  ــه موض ــود ب ــد خ ــی ارش ــه کارشناس ــه )1393( در پایان  نام ــی، اله ــاکری داریان ش

ــا اســتفاده  ــر برنامه  هــای نمایشــی« ب ــد ب ــا تأکی ــی ب »ســاختار روایــت در تلویزیــون تعامل

از روش مطالعــه اســنادی و تحلیــل محتــوا پرداختــه اســت. هــدف از پژوهــش، بررســی و 

ارائــه ســاختار روایتــی اســت کــه بتوانــد به عنــوان ســاختار روایــت تعاملــی در برنامه هــای 

ــت  ــت و روای ــاختار روای ــه س ــوط ب ــای مرب ــیر نظریه  ه ــن مس ــه کار رود. در ای ــی ب نمایش

ــت  ــی، روای ــن زیبایی شناس ــاط بی ــل ارتب ــا تحلی ــد و ب ــرار گرفته  ان ــه ق ــی موردمطالع تعامل

ــی از روایــت  ــه بحــث پیرامــون مدل ــه ایــن زمینه  هــا ب ــط ب ــار مرتب ــه آث ــا ارائ و تعامــل و ب

پرداختــه شــده کــه در عیــن خلــق روایــت، امــکان کنتــرل آن توســط بیننــده و همچنیــن 

ــی آورد. ــز فراهــم م ــگ را نی ــر پی رن ــت مخاطــب در تغیی دخال

ــا را  ــر توجــه م ــون دیگ ــوان »تلویزی ــه  ای تحــت عن ــا )2014( در مقال ون، روب و ون، بن

هدایــت نمی  کنــد: اثــرات صفحه نمایــش دوم و یادگیــری از اخبــار« بــا اســتفاده از انجــام 

یــک آزمایــش کــه در یــک آزمایشــگاه رایانــه  ا ی در محوطــه دانشــگاه انجــام گرفــت، ســپس 

ــه  ــان داد ک ــه نش ــن مطالع ــد. ای ــخ دادن ــش  نامه پاس ــؤاالت پرس ــه س ــرکت  کننده  ها ب ش

مشــاهده صفحه نمایــش دوم بــه کاهــش یــادآوری واقعــی و درک محتــوای خبــری منجــر 

می  شــود، افــرادی کــه در حــال دیــدن صفحه نمایــش دوم هســتند، بــار شــناختی بیشــتری 

را نســبت بــه نمایشــگرهای تک نفــره مشــاهده می  کننــد و افــرادی کــه ســطوح باالتــری از 

بــار شــناختی دارنــد، مطالبــی کمتــر از ســطوح پاییــن شــناختی را دریافــت می  کننــد.

گیرتــس، دیویــد و هیدراســتن، سوســان )2012( در مقالــه  ای باعنــوان »در جلــو و 

ــا  ــده در یــک برنامــه همــراه« ب ــده و تولید  کنن پشــت صفحه نمایــش دوم: چشــم  انداز بینن

ــده  ــای ثبت  ش ــل ویدئوه ــه و تحلی ــده: مصاحب ــع ترکیب  ش ــای دو منب ــتفاده از داده  ه اس

بــر زوج  هــای موردنظــر بــه ایــن نتیجــه می  رســند کــه مهم  تریــن جنبــه توســعه برنامه  هــای 

ــت.  ــی اس ــل و حواس  پرت ــۀ تعام ــن مقول ــب بی ــادل مناس ــن تع ــش دوم، یافت صفحه نمای

یــک برنامــه همــراه، به ویــژه درزمینــۀ نمایشــی، نبایــد بیننــدگان را بــا اطالعاتــی کــه نشــان 

می  دهــد منحــرف کنــد؛ زیــرا آن  هــا دیگــر نمی  تواننــد داســتان را دنبــال کننــد و دیگــر بــر 

هیــچ یــک از صفحــات نمایــش تمرکــز ندارنــد.
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هرآن  چــه در ایــن تحقیــق بــه میــان رفــت، تحقیقــات پیشــین در بــاب صفحه نمایــش 

دوم، رســانه  های نویــن اجتماعــی و تلویزیــون تعاملــی بــود و باتوجــه  بــه مــرور و بررســی 

پژوهش  هــای گذشــته؛ محققیــن بــه مــورد مشــابهی در راســتای شــیوه  های تولیــد 

ــرای  ــل ذکــری ب ــذا مــورد قاب ــون مواجــه نشــدند. ل ــی در تلویزی برنامه  هــای ورزشــی تعامل

پیشــینه تحقیــق، یافــت و محقــق نشــد و بــه همیــن منابــع موجــود و در دســترس اکتفــا 

شــده اســت. در مجمــوع، بررســی تحقیقــات پیشــین نشــان می  دهــد کــه مشــارکت کاربران 

ــر  ــب قوی  ت ــری به مرات ــه نگرش  هــا و تأثی ــد در شــکل دهی ب شــبکه  های اجتماعــی، قدرتمن

از ارتبــاط یــک طرفــه ایجــاد شــده از ســوی تولیدکننــده دارد. بــا ظهــور تلفن  هــای هوشــمند 

و توجــه بیــش از حــد بــه صفحه نمایــش دوم، بیننــدگان می  تواننــد هــم کارشــان را انجــام 

ــی  ــات اجتماع ــم در صفح ــوارد ه ــد و در م ــون بپردازن ــای تلویزی ــه تماش ــم ب ــد و ه دهن

ــی  ــا م ــت تماش ــک تبل ــون را در ی ــف تلویزی ــوای مختل ــا محت ــد و ی ــت  وگذار می  نماین گش

کننــد.

چارچوب نظری

برخــی از مفســران معتقدنــد اینترنــت بســتری اســت کــه قابلیــت جایگزینــی تلویزیــون 

را خواهــد داشــت یــا حداقــل از میــزان غلبــه تلویزیــون در خانه  هــا خواهــد کاســت؛ ایــن 

گــروه تأکیــد دارنــد اینترنــت در حــال جایگزینــی تماشــای تلویزیــون اســت؛ امــا دســته  ای 

ــا  ــری آن  ه ــف و قرارگی ــانه  های مختل ــدد رس ــد و تع ــی دارن ــر متفاوت ــران نظ ــر از مفس دیگ

ــته  ــن دس ــد. ای ــت می  دانن ــک فرص ــذاری را ی ــام و اثرگ ــال پی ــرای انتق ــر ب ــار یکدیگ در کن

ــد. ایــن پژوهــش نیــز نظریــۀ هم گرایــی رســانه ای  ــه نظریــۀ هم  گرایــی رســانه  ای معتقدن ب

حرکــت  آن  بســتر  بــر  و  نظرگرفتــه  در  پیش فرض هــا  مهم  تریــن  از  یکــی  به  عنــوان  را 

ــوب  ــذا چارچ ــون. ل ــل و تلویزی ــی، موبای ــانه  های اینترنت ــی رس ــًا هم  گرای ــد. خصوص می  کن

ــل  ــد تعام ــش دوم، فراین ــم نظــری صفحــه نمای ــرور مفاهی ــه م نظــری پژوهــش حاضــر، ب

صفحه نمایــش دوم و تلویزیــون، شــبکه  های اجتماعــی به عنــوان صفحه نمایــش دوم، 

ــت. ــه اس ــانه  ای پرداخت ــی رس ــۀ هم  گرای ــریح نظری ــون و تش ــی تلویزی ــای تعامل برنامه  ه

صفحه  نمايش دوم

صفحه نمایــش دوم ابزار  هــای الکترونیکــی هســتند کــه بیننــدگان تلویزیــون بــرای 

اتصــال بــه برنامــه  ای کــه در حــال تماشــای آن هســتند، اســتفاده می  کننــد. صفحه نمایــش 
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دوم اغلــب یــک گوشــی هوشــمند یــا تبلــت اســت و بــه بیننــده اجــازه می دهــد کــه بــه 

ــی  ــا گوش ــت ی ــد، تبل ــته باش ــل داش ــی تعام ــه تلویزیون ــک برنام ــا ی ــاوت ب ــیوه ای متف ش

ــش  ــده صفحه نمای ــل می  شــوند. پدی ــی تبدی ــراه تلویزیون ــک وســیله هم ــه ی هوشــمند ب

دوم نشــان  دهنده تــالش بــرای ایجــاد تعامــل بیشــتر بــرای بیننــدگان اســت و بــه ترویــج 

ــر  ــد )Techopedia, 2018(. اگ ــک می  کن ــاص کم ــای خ ــول برنامه  ه ــی1 ح ــه اجتماع همهم

ــی  ــبکه  های اجتماع ــازی در ش ــی ب ــرور حواش ــال به م ــابقه فوتب ــای مس ــن تماش ــما حی ش

ــد،  ــتراک می  گذاری ــه اش ــران ب ــر کارب ــا دیگ ــتان ی ــا دوس ــود را ب ــر خ ــا نظ ــد ی می  پردازی

ــما  ــه ش ــل ک ــن عم ــه ای ــتید و ب ــش دوم هس ــتفاده از صفحه نمای ــال اس ــع در ح در واق

انجــام می  دهیــد نمایــش دوم2 گفتــه می  شــود و اســتفاده از امــکان نمایــش دوم در 

ــش اول  ــا صفحه نمای ــان ب ــه هم زم ــت ک ــش دوم اس ــت در صفحه نمای ــک فعالی ــع ی واق

اتفــاق می  افتنــد و تماشــا می  شــود. ایــن روشــی اســت کــه در هــر دســتگاهی کــه قابلیــت 

 ,Suresh( ــود ــتفاده می ش ــد، اس ــته باش ــی را داش ــتگاه  های ارتباط ــر دس ــه دیگ ــال ب اتص

.)2016

ــرد: صفحــات  ــه کار ب در ســال 2010 بی  بی  ســی ایــن تعریــف را از صفحه نمایــش دوم ب

ــوا در  ــا نمایــش محت ــا دســتگاه  هایی هســتند کــه ب نمایــش دوم دســته  ای از برنامه  هــا ی

صفحــه اصلــی و چــه در بــر اســاس تقاضــای مخاطــب بــرای مکمــل شــدن نقــش تلویزیــون 

ــد و  ــل باش ــالً منفع ــت کام ــن اس ــش دوم ممک ــود. صفحه نمای ــتفاده می  ش ــو اس ــا رادی ی

یــا اجــازه تعامــل بــا خــودش، صفحــه اول و دیگــر افــراد در یــک اتــاق یــا حتــی تعامــالت 

اجتماعــی گســترده تر را بدهــد. در نهایــت، صفحــات نمایــش دوم می  تواننــد بــا صفحــات 

ــاوری  ــن فّن ــد )Klein, 2014(. ای ــرار کنن ــاط برق ــی ارتب ــط داخل ــان محی ــر در هم دوم دیگ

می  توانــد بــرای ارائــه اطالعــات به موقــع و مناســب بــر اســاس شناســایی و پیگیــری رفتــار 

مخاطــب اســتفاده شــود.

صفحه نمایــش دوم می  توانــد افــراد را بــه هــم نزدیــک کنــد و هــم چنیــن درعین حــال، 

 ,Suresh( تفــاوت آن را باهــم تطبیــق داده و آن را بــرای هــر فــرد شخصی  ســازی کنــد

ــون  ــدگان تلویزی ــه بینن ــن وســیله الکترونیکــی اســت ک 2016(. صفحه نمایــش دوم، دومی

از آن بــرای اتصــال بــه برنامــه  ای کــه در حــال تماشــای آن هســتند اســتفاده می  کننــد. بــه 

1 . Social buzz

2 . Second screening
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ــا یــک برنامــه تلویزیونــی ارتبــاط برقــرار کنــد،  بیننــده اجــازه می  دهــد بــه طریقــی دیگــر ب

در واقــع تبلــت یــا تلفــن هوشــمند بــه یــک دســتگاه تلویزیــون همــراه تبدیــل می  شــود. 

ــا بیننــدگان  صفحه  نمایــش دوم نمایانگــر تالشــی بــرای ایجــاد تعامــل بیشــتر تلویزیــون ب

.)Mann, 2014( ــود ــی می  ش ــز تلق ــود نی خ

صفحه  نمایــش دوم یــک مجموعــه نســبتًا جدیــد از فعالیت  هــای رســانه  ای اســت کــه 

ــار  ــا اخب ــون ی ــا تلویزی ــتر ب ــاط بیش ــراری ارتب ــرای برق ــر ب ــیله دیگ ــک وس ــراد از ی در آن اف

ــان قــدرت  ــه مخاطب ــم ب ــه طــور حت ــن عمــل ب ــد و ای ــن اســتفاده می  کنن ــی آنالی تلویزیون

می  دهــد تــا روایت  هــای عمومــی را در کنــار ســازمان  های خبــری و نخبــگان سیاســی شــکل 

دهنــد )Barnidge, 2019(. در میــان همــه برنامه  هــای تلویزیونــی، آن  هایــی کــه به صــورت 

زنــده در حــال نمایــش یــک رویــداد اثرگــذار اجتماعــی یــا سیاســی هســتند، بیــش از دیگــر 

ــد. ــب می  کنن ــش دوم ترغی ــتفاده از صفحه نمای ــه اس ــان را ب ــا مخاطب برنامه  ه

نمایــش دوم یــک مجموعــه از رفتارهــای ارتباطــی فعــال فّناورانــه  ای اســت کــه 

ــا  ــر ی ــی دیگ ــتگاه الکترونیک ــک دس ــد از ی ــا می  کنن ــون را تماش ــه تلویزی ــرادی ک در آن اف

»صفحه نمایــش« بــرای دســتیابی بــه اینترنــت یــا وبــگاه شــبکه  های اجتماعــی بــرای 

ــی  ــان واقع ــه در زم ــی ک ــا رویدادهای ــه ی ــورد برنام ــتر در م ــات بیش ــت آوردن اطالع به دس

ــف،  ــن تعری ــه ای ــود. باتوجه ب ــتفاده می  ش ــد، اس ــث می  کنن ــورد آن بح ــا در م ــا و ی تماش

نمایــش دوم شــکل دو رفتــار مرتبــط امــا متمایــز، جســت وجوی اطالعــات و بحــث را در بــر 

می  گیــرد )همــان، 2019(. صفحه نمایــش دوم یــک ویژگــی حائــز اهمیــت دارد و آن کشــیده 

ــش  ــد از پخ ــای بع ــه زمان  ه ــون و ب ــارج از تلویزی ــه خ ــی ب ــای تلویزیون ــدن رویداده ش

ــم نمی  شــود و بعــد  ــی خت ــه پخــش تلویزیون ــط ب ــداد فق ــع روی ــی اســت. درواق تلویزیون

ــن  ــا ای ــن ب ــچ  گاه پیش ازای ــه هی ــی ک ــن فرصت ــن چنی ــا درنظرگرفت ــه دارد. ب ــز ادام از آن نی

ــد  ــت رون ــت، می  بایس ــوده اس ــدگان نب ــار تولید  کنن ــذاری در اختی ــه اثر  گ ــت و دامن ظرفی

ــا شــرایط روز صــورت گیــرد بــه  تولیــد برنامه  هــای تلویزیونــی نیــز تغییــر کنــد و منطبــق ب

طــور مثــال برنامه  ســازان تلویزیونــی بایــد بداننــد کــه تلفــن همــراه و شــبکه  های مجــازی 

ــر  ــت )دفت ــه آن  هاس ــعه برنام ــرای توس ــتر ب ــن بس ــش دوم بهتری ــی صفحه نمای و به طورکل

ــوا، 1396(. ــانه و محت ــت رس ــای صنع پژوهش  ه
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فرایند تعامل صفحه نمایش دوم و تلویزیون

ــی  ــه یــک رابطــه تعامل ــه اســت؟ چگون تعامــل صفحه نمایــش دوم و تلویزیــون چگون

میــان کاربــران صفحه نمایــش دوم و برنامه  هــا تلویزیــون شــکل می  گیــرد؟ تلویزیــون 

به عنــوان صفحه نمایــش اول بــا حضــور در فضــای آنالیــن و قابل دســترس شــدن محتــوای 

تلویزیــون در محیــط تعاملــی بســتر تعامــل را فراهــم می  کنــد، ســپس مخاطبــان کــه تمایــل 

بــه برقــراری ارتبــاط، مشــارکت، نقــد و دیدگاهــی دارنــد از طریــق صفحه نمایــش دوم وارد 

ــه  ــش دوگان ــان صفحه نمای ــال می ــل فع ــک تعام ــاس ی ــوند و براین اس ــه می  ش ــن رابط ای

ــع  ــه در واق ــت پیامــش در صفحه نمایــش دوم ک ــرای هدای ــون ب ــرد و تلویزی شــکل می  گی

کاری دشــوار و حتــی در مــوارد خــارج از کنتــرل اســت بــه مخاطب  شناســی و بازخورد  گیــری 

از کاربــران صفحه نمایــش دوم متوســل می  شــود. تعامــل را به عنــوان یــک ویژگــی از یــک 

ــکان  ــر ام ــه کارب ــرد و ب ــکل می  گی ــراح ش ــط ط ــه توس ــد ک ــف می  کن ــد توصی ــاوری جدی فّن

گفت وگــو و ارائــه بازخــورد بــه تولیدکننــده را می  دهــد. در نتیجــه ایــن رســانه اســت کــه 

ســازنده و طــراح تعامــل اســت و ایــن یــک امتیــاز ویــژه بــرای رســانه به حســاب می  آیــد.

در میــان همــه برنامه  هــای تلویزیونــی، آن  هایــی کــه به  صــورت زنــده در حــال نمایــش 

ــر برنامه  هــا  ــا سیاســی هســتند، بیــش از دیگ ــذار ورزشــی، اجتماعــی ی ــداد اثر  گ یــک روی

مخاطبــان را بــه اســتفاده از صفحه نمایــش دوم ترغیــب می  کننــد. مطالعــات اخیــر شــروع 

بــه تجزیه وتحلیــل ماهیــت ایــن مکالمات آنالیــن در بین بیننــدگان نمایــش دوم تلویزیونی، 

ــد ), 2015  ــی کرده ان ــور عموم ــرگرمی و ام ــد ورزش و س ــف مانن ــای مختل ــر ژانره ــز ب تمرک

Hayat and Samuel(. اگرچــه اکثــر مطالعــات در مــورد نمایــش دوم و سیاســت عمومــی 
بــه طــور مســتقیم بــه مســئله تعامــالت متقابــل در اســتفاده  کنندگان صفحه نمایــش دوم 

ــی  ــاری اصل ــورد گرایش  هــای رفت ــا بینش  هــای مهمــی را در  م ــد. یافته  هــای آن  ه پرداخته  ان

 .)Hayat and Samuel, 2017( نمایــش دوم در طــی نمایش  هــای سیاســی ارائــه داده  انــد

ــا  ــرگرمی را تماش ــی و س ــای ورزش ــی و برنامه  ه ــرات سیاس ــای مناظ ــه برنامه  ه ــرادی ک اف

ــرا  ــد، چ ــتفاده می  کنن ــش دوم اس ــای صفحه نمای ــران از قابلیت  ه ــتر از دیگ ــد بیش می  کنن

کــه در ایــن برنامه  هــا مخاطــب نیازمنــد تعامــل اســت و صفحه نمایــش دوم ایــن قابلیــت 

ــه آن  هــا می  دهــد. را ب

صفحه نمایــش 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 اصطــالح معمــوالً بــه اســتفاده از چنیــن دســتگاه  هایی بــرای ارائــه ویژگی  هــای 

تعاملــی در حیــن پخــش محتوایــی ماننــد برنامــه تلویزیونــی، به ویــژه ارســال پیــام از ســوی 

رســانه  های اجتماعــی در سیســتم عامل های شــبکه  های اجتماعــی ماننــد فیس  بــوک و 

ــب را  ــه مخاط ــت ک ــده اس ــی ش ــه ای طراح ــاوری به گون ــوع فن ــن ن ــاره دارد. ای ــر اش توییت

درگیــر خــود کنــد. صفحــه دوم از تلویزیــون اجتماعــی پشــتیبانی می  کنــد و مکالمــه آنالیــن 

ــل  ــه تعام ــت ک ــده اس ــن عقی ــر ای ــی ب ــد. تول ــاد می  کن ــاص را ایج ــوای خ ــون محت پیرام

ــی  ــرد، فضــای ســایبری مکان ــی در فضــای ســایبری شــکل می گی ــدرن اطالعات ــه م در جامع

جدیــد و نــو بــرای تعامــل انســانی اســت کــه وابســته بــه زمــان و مــکان نیســت و کاربــران 

ــد. ــل کنن ــی تعام ــی و خیال ــت عاریت ــد باهوی می توانن

شبکه  های اجتماعی به عنوان صفحه نمایش دوم

ــای  ــود و برنامه  ه ــن خ ــی بی ــالی تعامل ــوان کان ــد به عن ــی می  توانن ــانه  های اجتماع رس

تلویزیونــی عمــل کننــد کــه بــه طــور فزاینــده  ای بــرای بازاریابــی رابطــه و مصــرف محصــول 

مورداســتفاده قــرار گرفتــه اســت. رســانه  های اجتماعــی بــه طــور گســترده بــه ایــن 

ــراد  ــه اف ــت ب ــر اینترن ــی ب ــردی مبتن ــه برنامه  هــای کارب ــد کــه چگون موضــوع اشــاره می  کنن

ــی  ــانه  های اجتماع ــو )2018( رس ــد. فیل ــر را می ده ــادل کارب ــه و تب ــال، مطالع ــازه ارس اج

ــکان  ــه ام ــترک ک ــق مش ــل و خل ــهیل تعام ــد تس ــانه  ای جدی ــای رس ــوان فّناوری  ه را به عن

توســعه و به اشــتراک گذاری محتــوای ایجــاد شــده توســط کاربــر بیــن ســازمان  ها و افــراد 

ــد. ــف می  کن ــد، تعری ــم می  کن را فراه

ــرار  ــی مورداســتفاده ق ــوان در طــول برنامه  هــای تلویزیون رســانه  های اجتماعــی را می  ت

داد، نظراتــی را بــرای پســت  کردن و مبادلــه بــا دیگــران به صــورت آنالیــن ارائــه داد. اســتفاده 

از رســانه  های اجتماعــی در ایــن روش تجربــه صفحه نمایــش دوم نامیــده شــده اســت کــه 

ــن  ــد. ای ــگ را می  ده ــرات بالدرن ــتراک گذاری نظ ــاط و به اش ــراری ارتب ــازه برق ــراد اج ــه اف ب

ــن اســتفاده از رســانه  های  ــا در حی ــده رویداده ــت مشــارکت  کنندگان در تماشــای زن فعالی

اجتماعــی می  توانــد پدیــده  ای نســبتًا جدیــد تلقــی شــود.

مصرف  کننــدگان برنامه  هــای تلویزیــون می  تواننــد از رســانه  های اجتماعــی به عنــوان 

یــک کانــال هم زمــان بــرای تعامــل بــا دیگــران به صــورت آنالیــن اســتفاده کننــد درحالی کــه 
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خــود مشــغول تماشــا تلویزیــون نیــز هســتند. این عمل شــامل پخــش زنــده صفحه نمایش 

ــزار دوم تعامــل  ــه اب اول اســت، درحالی کــه یــک گوشــی هوشــمند و تبلــت یــا لپ  تــاپ ب

و ارتبــاط همتــا می  پــردازد. تجربــه صفحه نمایــش دوم متکــی بــر اســتفاده از ارتبــاط بیــن 

زمــان واقعــی در میــان بیننــدگان برنامــه تلویزیونــی اســت و فعالیــت رســانه  های اجتماعــی 

بــه طــور معمــول از طریــق فرم  هــای تلفــن همــراه بــه دســت می  آیــد. در واقــع اســتفاده 

ــد  ــه یــک رویکــرد متفــاوت و جدی ــی اولی ــا یــک برنامــه تلویزیون ــاط ب ــزار دوم در ارتب از اب

ــه  ــرای مصــرف برنامه  هــای تلویزیــون اســت. جایــی کــه صفحه نمایــش دوم اجتماعــی ب ب

ــر  ــد درگی ــاهده می  کن ــه مش ــی ک ــا رویدادهای ــًا ب ــا عمیق ــد ت ــازه می  ده ــده اج مصرف  کنن

شــود. اشــتیاق باعــث ایجــاد نظــر می  شــود و نظــر باعــث ایجــاد بحــث می  شــود و بدیهــی 

ــدگان  ــرای بینن ــاده ای را ب ــتر فوق الع ــود بس ــه خ ــه نوب ــی، ب ــانه  های اجتماع ــه رس ــت ک اس

 Blake,( ــد ــد مناظــره و صحبــت کنن ــا بتوانن ــی فراهــم کــرده اســت ت برنامه  هــای تلویزیون

.)2017

در نهایــت، هنــگام تماشــای یــک برنامــه یــا فیلــم، کاربــران از شــبکه  های اجتماعــی یــا 

ــد؛  ــتفاده می  کنن ــی اس ــای تلویزیون ــا برنامه  ه ــل ب ــرای تعام ــی ب ــن  های اختصاص اپلیکیش

ــرد  ــکل می  گی ــون ش ــای تلویزی ــورد برنامه  ه ــر در م ــران توییت ــان کارب ــای می ــد بحث  ه مانن

و یــا پیشــنهادهای بــرای برنامه ســازان تلویزیــون مطــرح می  گــردد. ایــن فعالیت  هــا لزومــًا 

هم زمــان بــا خــود برنامــه موجــود نیســتند، امــا بافــت زمانــی واقعــی را در اطــراف آنچــه 

ــت  ــو1، نکس ــد گیت  گل ــردی مانن ــای کارب ــد. برنامه  ه ــه می  ده ــد، ارائ ــام می  ده ــده انج بینن

گایــد2، ویــگل3، زی  باکــس4، اینتــو َنــو5 همگــی شــامل ایــن ویژگی هــای کشــف اجتماعــی 

ــاال  ــوارد ب ــام م ــی از تم ــوان ترکیب ــش دوم به عن ــای صفحه نمای ــی از برنامه  ه ــتند. برخ هس

نیــز عمــل می  کننــد.

برنامه  های تعاملی تلویزیون

ــه  ــا برنام ــان ب ــاس مخاطب ــل و تم ــۀ تعام ــر پای ــتر ب ــازی بیش ــاختار از برنامه  س ــن س ای

1 . Get Glue

2 . Next Guide

3 . Viggle

4 . Zeebox

5 . Into Now
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ــرا در  ــلط اج ــی و تس ــت. توانای ــده اس ــل طرح  ریزی  ش ــائل از قب ــورد مس ــر درم و اظهارنظ

مجــری، مباحثــی کــه موردبحــث قــرار می  گیرنــد و درجــه آزادی تماس  گیرنــدگان در اظهــار 

ــتند.  ــر هس ــا مؤث ــن برنامه  ه ــت ای ــر کیفی ــه ب ــت ک ــی اس ــه عوامل ــود ازجمل ــای خ نظره

ــا  ــا امــروزه ب ــود، ام ــن برنامه  هــا نامــه و تلفــن ب ــا ای ــاط ب ــا راه ارتب شــاید در گذشــته تنه

اســتفاده از رســانه  های نویــن، شــیوه  های تعامــل تحــول یافتــه اســت. نحــوۀ به  کارگیــری 

ــۀ  ــه در زمین ــی خالقان ــۀ قوت ــد نقط ــی، می  توان ــای تعامل ــی در برنامه  ه ــانه  های اجتماع رس

ــد. ــا باش ــه از برنامه  ه ــاخت این  گون س

برنامــه تعاملــی تلویزیــون، برنامــه  ای اســت کــه بــه بیننده/کاربــر اجــازه مــى دهــد بــا 

آن ارتبــاط فعــال و دوطرفــه برقــرار کنــد. در ایــن گونــه برنامه  هــای تلویزیونــی، اطالعــات 

ــز  ــه مرک ــز ب ــده نی ــوى بینن ــد، از س ــى رس ــده م ــه بینن ــش ب ــز پخ ــه از مرک ــر اینک ــالوه ب ع

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 دینــک1 بــود کــه در آن بچه  هــا 

مــی توانســتند از طریــق برگه  هــای شــفاف مخصوصــی کــه روی صفحــه تلویزیــون قــرار مــی 

دادنــد، طــرح هایــی کــه ارائــه می  شــد را بکشــند و رنگ  آمیــزی کننــد.

نظريه هم  گرایی رسانه  ای

هم  گرایــی در لغــت بــه معنــی همســو کــردن و یــا حرکــت به ســوی اتحــاد و یکپارچگــی 

اســت. پورفــی بــه ایــن بــاور اســت کــه هم  گرایــی همــان یکپارچگــی و اتحــاد در عملکــرد 

اســت، به نحوی کــه بتوانــد محصــوالت و تولیــدات متفــاوت گذشــته را چنــان باهــم 

 ,Porphy( ــد ــدا کن ــال را پی ــای دیجیت ــتفاده در فناوری  ه ــت اس ــه قابلی ــد ک ــگ کن هماهن

1997(. برخــی از دانشــمندان هم  عصــر او معتقــد هســتند کــه فراینــد هم  گرایــی رســانه  ای 

ــد.  ــم کن ــانه  ای فراه ــات رس ــدات و خدم ــرای تولی ــترک را ب ــع مش ــبکه توزی ــد ش می  توان

همچنــان آن  هــا بــر ایــن باورنــد کــه چنــد تولیــد رســانه  ای در هماهنگــی بــا یکدیگــر بهتــر 

از تک تــک ایــن تولیــدات کارایــی دارنــد. به عبارت دیگــر هم  گرایــی رســانه  ای نیازمنــد 

مدیریــت برنامه  ریــزی، خط مشــی گذاری و راهبردهــای نویــن اســت کــه خــود نوعــی 

1 . Winky Dink
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ــران، 1393(. ــی و بی ــد )فرهنگ ــی می  طلب ــی و هماهنگ یکپارچگ

ــواده  ــراد خان ــون، اف ــی تلویزی ــه جادوی ــه جعب ــتالژیکی ک ــنتی و نوس ــکل س ــون ش اکن

ــن اســت.  ــی  آورد به ســرعت در حــال ازمیان رفت ــرد هــم م ــل خــود، گ را هــر شــب در مقاب

ــی  ــای تلویزیون ــوع برنامه  ه ــی و تن ــواره  ای، اینترنت ــی، ماه ــش زمین ــبکه  های پخ ــاد ش ازدی

ــراد  ــر اف ــه دیگ ــت ک ــش داده اس ــان کاه ــا را چن ــان تماش ــترک و هم زم ــای مش تجربه  ه

ــد.  ــه شــروع گفت وگــو کنن ــه مشــترک تماشــای یــک برنامــه را بهان ــد تجرب ــر می  توانن کمت

ــان و  ــیاری از جوان ــود دارد و بس ــون وج ــک تلویزی ــش   از ی ــا بی ــیاری از خانواده  ه در بس

نوجوانــان بــرای تماشــای برنامه  هــای موردعالقــه خــود هــر چــه بیشــتر متکــی بــه تبلت  هــا 

ــه ای فــردی  ــه تجرب و تلفن  هــای همــراه هوشــمندی می  شــوند کــه تماشــای تلویزیــون را ب

کاهــش می  دهــد. ابتــکار عمــل بــه طــور روزافزونــی از ســمت فرســتنده برنامــه بــه ســمت 

ــکان  ــان و م ــور زم ــوع مح ــه ن ــت ک ــب اس ــون مخاط ــوده و اکن ــر ب ــال تغیی ــده در ح گیرن

ــا  تلویزیون  ــه پس ــت ک ــا دوره  ای اس ــی از ویژگی  ه ــا بخش ــد. این  ه ــن می  کن ــا را تعیی تماش

خوانــده می  شــود، بااین حــال چنــان کــه اســترنادو اشــاره می  کنــد پســا تلویزیــون نــه بــه 

معنــای پایــان تلویزیــون بلکــه بــه معنــای پایــان شــیوه  های خــاص ســازمان دهی تماشــای 

ــی، 1396(. ــرزاده جهرم ــی اســت )اکب ــه از ســوی شــبکه  های تلویزیون برنام

ــود را  ــواه خ ــوای دلخ ــازد محت ــادر می  س ــتریان را ق ــانه  ای، مخاطب/مش ــی رس هم  گرای

ــتم  ــق سیس ــنوند را از طری ــا می  ش ــد ی ــه می  بینن ــی ک ــوده و برنامه  های ــع نم ــد و توزی تولی

ــران  ــد. کارب ــازی کنن ــل شخصی س ــات موبای ــوا و خدم ــت وجوی محت ــا جس ــت ی درخواس

ــر  ــی اگ ــر تعامــل داشــته باشــند، حت ــا یکدیگ ــق فناوری  هــای ارتباطــی ب ــد از طری می  توانن

بتــوان میــان مخاطب/مشــتریان، به عنــوان گیرنده  هــای اولیــه مخاطب/مشــتریان باســواد 

ــه رســانه  های  ــه و کســانی کــه از تجرب ــاال و گیرنده  هــای ثانوی ــه ب رســانه  ای و فهــم فّناوران

ــر اولویــت  ــدارد کــه تغیی ــل شــویم، شــکی وجــود ن ــد خشــنود هســتند تفــاوت قائ جدی

ــازار  ــی از ب ــازی و مقررات  زدای ــا دیجیتال س ــانه  ها، ب ــتفاده از رس ــتریان در اس مخاطب/مش

ــر محیــط رقابتــی  رســانه و ارتباطــات، دگرگــون شــده و ایــن عوامــل تأثیــر قابل توجهــی ب

ــت. ــته اس ــانه  ای گذاش ــرکت  های رس ش
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روش پژوهش

ایــن پژوهــش، تحقیــق کیفــی از نــوع کاربــردی اســت و در جهت دســتیابی بــه اطالعاتی 

ــای  ــا برنامه  ه ــدگان ب ــل بینن ــترش تعام ــر گس ــش دوم ب ــر صفحه  نمای ــی اث ــون بررس پيرام

ورزشــی تلویزیــون بــرای ارتقــای كيفــی و گســترش تعامــل بیننــدگان ايــن گونــه برنامه  هــای 

ــرور  ــه  ای و م ــه کتابخان ــن پژوهــش از روش مطالع ــه اســت. در ای ــی انجــام گرفت تلويزيون

اســنادی جهــت گــردآوری اطالعــات و بــرای تحلیــل داده  هــا نیــز، از روش تحلیــل محتــوای 

ــر، در  ــق حاض ــی تحقی ــوای کیف ــل محت ــام تحلی ــرای انج ــت. ب ــده اس ــتفاده ش ــی اس کیف

ــی در  ــبکه  های اجتماع ــت   ش ــتفاده از ظرفی ــودن و اس ــی ب ــئله تعامل ــت، مس ــدم نخس ق

برنامه  هــا بــه عنــوان پیش  فرض  هــای اصلــی تحقیــق درنظــر گرفتــه شــدند و ســپس 

ــی  ــای ورزش ــی از برنامه  ه ــی برخ ــاهده و بررس ــه مش ــد ب ــور هدفمن ــدی، به  ط ــدم بع در ق

تعاملــی در شــبکه  های منتخــب پرداختــه شــد و از بیــن برنامه  هــای مشــاهده شــده، پنــج 

ــوان  ــزارش ورزشــی( به  عن ــال 120 و گ ــود، ورزش و مــردم، باشــگاه، فوتب برنامــه ورزشــی )ن

ــتفاده  ــد« اس ــری »هدفمن ــش از نمونه  گی ــن پژوه ــدند. در ای ــاب ش ــق انتخ ــه تحقی نمون

شــده اســت و مبتنــی بــر ایــن فــرض اســت کــه نمونه  هــای موردنظــر بــا موضــوع پژوهــش 

ــفندماه  ــی اس ــازه زمان ــه دو ب ــز ب ــق ني ــن تحقی ــاری ای ــه آم ــند. جامع ــته باش ــق داش تطاب

1397)تحلیــل آخریــن قســمت از برنامــه تلویزیونــی نــود( و ســال 1399 الــی 1400 جهــت 

تحلیــل و بررســی برنامه  هــای تولیــدی و زنــده ســه شــبکۀ تلویزیونــی یــک، ســه و ورزش 

ســیما کــه بــه برنامه  هــای ورزشــی پرداخته  انــد، اختصاص داده شــده اســت. معیــار 

انتخــاب برنامه  هــای انتخابــی نمونــه، ایــن اســت کــه برنامه  هــای مذکــور دارای بیشــترین 

ــا موضــوع پژوهــش یعنــی »تعاملــی« باشــند. در قــدم ســوم، مفاهیــم نظــری و  قرابــت ب

ــق  ــارم، از طری ــدم چه ــت آمد و در ق ــه  ای به دس ــه کتابخان ــق از روش مطالع ــات تحقی ادبی

بازبینــی و مشــاهده برنامه  هــای ورزشــی منتخــب، مقوله  بنــدی مرتبــط بــا موضــوع تحقیــق 

ــاوت،  ــای متف ــتخراج مقوله  ه ــد از اس ــد، بع ــت آورده ش ــه دس ــات الزم ب ــایر اطالع و س

چنــد مقولــه در یــک طبقــه بــا یــک نــام کلــی کــه جامعیــت دارد، جــای داده شــد. دلیــل 

ــن  ــترک در بی ــات مش ــود خصوصی ــه، وج ــک طبق ــه ی ــا در زیرمجموع ــدی مقوله  ه طبقه  بن

ــر  ــت. ه ــای آن اس ــام مقوله  ه ــوا، نظ ــل محت ــوری تحلی ــی و مح ــزار اصل ــت. اب ــا اس آن  ه

واحــدی در تحلیــل بایــد کدبنــدی شــود، یعنــی در قالــب یــک یــا چنــد مقولــه قــرار بگیــرد. 

ــور،  ــود )محمدپ ــالق می  ش ــن اط ــده عناصرمت ــی ش ــش عملیات ــف کمابی ــه تعری ــه ب مقول
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ــته  بندی  ــا، دس ــل برنامه  ه ــت  آمده از تحلی ــات به  دس ــی اطالع ــر تمام ــه آخ 1392(. درمرحل

شــده و باتوجه  بــه کدگــذاری انجــام شــده، در مقوله  هــای مرتبــط جای  گــذاری شــدند 

ــه ای  ــر مطالع ــل در ه ــای تحلی ــت، واحده ــر اس ــد. الزم  به  ذک ــل ش ــی حاص ــج نهای و نتای

ــه، پاراگــراف، مضمــون،  ــد واژه، جمل معمــوالً »واحدهــای مشــاهده« هســتند کــه می  توان

ــد  ــش واح ــن پژوه ــه در ای ــد ک ــب باش ــا کل مطل ــم و ی ــا فیل ــتان ی ــخصیت  های داس ش

ــر  ــوای کیفــی پژوهــش حاضــر، ب ــل محت ــل »برنامــک1« اســت. مراحــل اجــرای تحلی تحلی

ــد. ــر می  باش ــدول زی ــتورالعمل ج ــاس دس اس

جدول 1. فرایند اجرای پژوهش تحلیل محتوا )قاسمی و همکاران، 1400(

توضیحمراحلردیف

بیان مسئله، اهداف و سؤاالت پژوهش و مشخص کردن نوع کمی، کیفی یا ترکیبیطراحی پژوهش1

نمونه  گیری باتوجه به نوع کمی، کیفی یا ترکیبی و مالحظات خاص نمونه  گیری در نمونه  گیری2
روش تحلیل محتوا

جمع  آوری 3
داده  ها

جمع  آوری داده  های کیفی باتوجه به نوع کمی، کیفی یا ترکیبی و تأکید بر برگه و 
دستورالعمل کدگذاری

باتوجه به نوع داده  های جمع  آوری  شده کمی، کیفی یا ترکیبیتحلیل یافته  ها4

بحث و 5
نتیجه  گیری

جمع  بندی از تحلیل یافته  ها و ارائه پیشنهاد

یافته  های پژوهش

ــد  ــق دارن ــا اهــداف پژوهــش تطاب ــه ب ــی ک ــل برخــی از برنامه  های ــه تحلی ــن قســمت ب در ای

خواهیــم پرداخــت. آنچــه در ایــن بخــش بــر آن تمرکــز می  شــود، تحلیــل محتــوای برنامــه 

ــدی از مقوله  هــای  ــه طبقه  بن ــا کلیــدی و همچنیــن ارائ ــی ی ــی و اســتخراج مضامیــن اصل تلویزیون

ــی  ــی هم  گرای ــش، یعن ــرض پژوه ــۀ پیش ف ــتن نظری ــا درنظرداش ــت ب ــده اس ــعی ش ــت. س آن اس

رســانه  ای کــه پیش  تــر بــه آن پرداختــه شــد، محتــوای برنامه  هــا طبقه  بنــدی شــود و در دو مقولــه 

اصلــی بــه آن پرداختــه شــود. ذكــر ايــن نكتــه مهــم اســت كــه در تحليــل محتــوای برنامه  هــا،  صرفــاً  

زمــان »پخــش برنامــه بــر روی آنتــن تلويزيــون« مــد نظــر قــرار گرفتــه شــده اســت و مقوله  هــای 

ــاد و  ــل وســعت زي ــه دلي ــه« ب ــد از پخــش برنام ــه« و »تعامــل بع ــل از پخــش برنام »تعامــل قب

همچنيــن فاصلــه گرفتــن از مبحــث اصلــی پژوهــش،  بــه آن  هــا پرداختــه نشــده اســت.

جدول 2. مهم  ترین مفاهیم مطرح  شده در برنامه  های منتخب
1  Item
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مقوله فرعیمقوله اصلیردیف

1
تعامل بیننده با 
برنامه تلویزیونی

)A(

ارسال پیامک
ارسال عکس و فیلم

شرکت در نظرسنجی و مسابقه برنامه
عضویت در پویش برنامه

دیدن وبگاه برنامه
استفاده از اپلیکیشن اختصاصی برنامه

شرکت در برنامه به صورت برخط
حضور در صفحه اختصاصی شبکه  های اجتماعی برنامه

2
تعامل برنامه 

تلویزیونی با بیننده
)B(

طرح سؤال و نظرسنجی
خواندن نام و نظر بینندگان فعال

نمایش عکس و فیلم  های ارسالی بینندگان
تبلیغ شبکه  های مجازی برنامه

دعوت از بینندگان برای پیوستن به پویش
دعوت از بیننده برای دیدن وبگاه برنامه

ترغیب و دعوت بیننده برای استفاده از اپلیکیشن اختصاصی برنامه
ایجاد بستر برای حضور برخط بیننده در برنامه

استفاده از ظرفیت شبکه های اجتماعی برای پاسخ به سؤاالت و نظرسنجی 
مسابقه

استفاده از ظرفیت شبکه های اجتماعی برای ارائه محتوای برنامه

همان  طــور کــه در قســمت بــاال بــه مقوله  هــا و مفاهیــم اساســی به  کاررفتــه در برنامه  هــای 

منتخــب پــی بردیــم، نیــاز اســت بــه بررســی ایــن مســئله بپردازیــم کــه هرکــدام از مقوله  هــای 

ــده( در  ــا بینن ــی ب ــه تلویزیون ــل برنام ــی و تعام ــه تلویزیون ــا برنام ــده ب ــل بینن ــی )تعام اصل

کــدام برنامه  هــا موردتوجــه قــرار گرفتــه   اســت. در جــداول زیــر ســعی شــده اســت کــه از 

کدهــای عــددی و حروفــی اســتفاده شــود، به  گونــه  ای کــه مقولــۀ اصلــی بــا حــروف بــزرگ 

انگلیســی و برنامه  هــای منتخــب بــا کدهــای یــک الــی پنــج مشــخص شــده اســت.
جدول 3. کدگذاری عددی برای عناوین برنامه  های منتخب

تاریخ پخششبکه پخش کنندهقالب برنامهعنوان برنامهکد

1397/12/20سه سیماترکیبینود1

1399/11/03یک سیماترکیبیورزش و مردم2

1400/02/06ورزش سیماترکیبیباشگاه3

1399/10/04ورزش سیماترکیبیفوتبال 4120

1399/07/30سه سیماترکیبی+پخش زنده رویداد ورزشیگزارش ورزشی5

جدول 4. بررسی مقوله  های فرعی »تعامل بیننده با برنامه تلویزیونی« به تفکیک برنامه  های منتخب 
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 مقوله  های
 فرعی
 برنامه  

تلویزیونی

A

شرکت در نظرسنجی و مسابقه برنامه - دیدن وبگاه برنامه - استفاده از اپلیکیشن اختصاصی برنامه1

ارسال عکس و فیلم - شرکت در نظرسنجی و مسابقه برنامه - حضور در صفحه اختصاصی 2
شبکه های اجتماعی برنامه

عضویت در پویش برنامه - شرکت در برنامه به صورت برخط3

ارسال عکس و فیلم - شرکت در نظرسنجی و مسابقه برنامه - حضور در صفحه اختصاصی 4
شبکه های اجتماعی برنامه

حضور در صفحه اختصاصی شبکه  های اجتماعی برنامه5

 A در جــدول بعــدی؛ به صــورت جزئــی و دقیق  تــر بــه مقوله  هــای فرعــی مقولــۀ

می  پردازیــم و مصادیــق عینــی و اســتفاده شــده در هــر برنامــه را کدگــذاری کــرده و مــورد 

ــم. ــرار می  دهی ــی ق بررس

جدول 5. کدگذاری مقوله  های فرعی »تعامل بیننده با برنامه تلویزیونی« به تفکیک برنامه    های منتخب  

 مقوله  های
 فرعی
 برنامه  

 تلویزیونی

A

کدمقوله فرعی

1
1. شرکت در نظرسنجی و مسابقه 

برنامه
بیننده برای شرکت در مسابقه و نظرسنجی برنامه، با 
فرستادن عدد موردنظر خود در مسابقه شرکت می  کند.

بیننده برای دیدن دیدگاه سرمربی یا کاپیتان تیم محبوب 2. دیدن وبگاه برنامه
خود، از وبگاه برنامه دیدن می  کند و از نظرات آنان در مورد 

سؤال برنامه جویا می  شود.

3. استفاده از اپلیکیشن 
اختصاصی برنامه

بیننده می  تواند برای شرکت در نظرسنجی برنامه، اطالع از 
آخرین اخبار ورزشی و غیره از اپلیکیشن نود استفاده کند.

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

 تلویزیونی

A

کدمقوله فرعی

2
2 برنده قسمت قبلی برنامه؛ جهت معرفی خود و دعوت 1. ارسال عکس و فیلم

بیننده  ها به شرکت در مسابقه، ویدئویی را از خود ارسال 
کرده  اند.

2. شرکت در نظرسنجی و مسابقه 
برنامه

بیننده برای شرکت در مسابقه و نظرسنجی برنامه، با 
فرستادن عدد موردنظر خود در مسابقه شرکت می  کند.

3. حضور در صفحه اختصاصی 
شبکه  های اجتماعی برنامه

بیننده با ارسال عدد گزینه موردنظر به شبکه اجتماعی 
اینستاگرام اختصاصی برنامه، به سؤال مسابقه پاسخ 

می  دهد.

بیننده برای پیوستن و ثبت  نام در پویش »باشگاه«، کلمه 1. عضویت در پویش برنامه3
باشگاه را به سامانه 30000917 ارسال می  کند.

8 بیننده که به پویش »باشگاه« پیوسته  اند، می  توانند 2. شرکت در برنامه به صورت برخط
به صورت برخط در برنامه حضور داشته و به همراه مربی 

ورزشی برنامه، به انجام تمرینات بپردازند.

4
طرف داران تیم فوتبال آرسنال با ارسال فیلم، از دالیل افت 1. ارسال عکس و فیلم

تیم محبوبشان و کسب نتایج ضعیف صحبت می  کنند.

2. شرکت در نظرسنجی و مسابقه 
برنامه

بیننده برای شرکت در مسابقه و نظرسنجی برنامه، با 
فرستادن عدد موردنظر خود در مسابقه شرکت می  کند.

3. حضور در صفحه اختصاصی 
شبکه  های اجتماعی برنامه

بیننده برای جواب به بقیه گزینه  های موجود در سؤال 
برنامه، به کانال تلگرام مراجعه کرده و نظر خود را ثبت 

می  کند.
بیننده برای دیدن برنامک  های بیشتر به کانال تلگرام 

اختصاصی برنامه مراجعه می  کنند.

5
1. حضور در صفحه اختصاصی 

شبکه  های اجتماعی برنامه
بیننده با درخواست مجری، به صفحه اختصاصی اینستاگرام 
برنامه رفته و نظر خود را در مورد بازی بایرن مونیخ و اتلتیکو 

مادرید می  گوید.
بیننده برای دادن امتیاز به کیفیت گزارشگر بازی، به صفحه 

اختصاصی تلگرام برنامه رفته و به کیفیت گزارش جواد 
خیابانی امتیاز می  دهد.

جمع  بندی تحلیل مقوله  های تعامل بیننده با برنامه تلویزیونی
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باتوجه بــه نتایــج به دســت آمده در جــداول بــاال، این  گونــه اســتنباط می  شــود کــه بیننــدگان 

بیشــتر از طریــق ســامانه پیامکــی و شــرکت در نظرســنجی بــا برنامــه تعامــل دارنــد و باتوجه بــه 

پتانســیل برخــی از برنامه  هــای تلویزیونــی مذکــور ماننــد »نــود« و »گــزارش ورزشــی« در ایجــاد 

فضــای تعاملــی بیشــتر، شــرایط حضــور بیننــده به صــورت فعال  تــر محیــا نشــده اســت. بیننــده 

نیــز باتوجه بــه نبــود بســتر مناســب بــرای تعامــل بــا برنامــه، بــه ارســال یــک عــدد بــه ســامانه 

ــی  ــبکه  های اجتماع ــه ش ــه، ب ــا برنام ــتر ب ــل بیش ــرای تعام ــد و ب ــنده می  کن ــه بس ــی برنام پیامک

اختصاصــی برنامــه روی مــی  آورد و تــالش می  کنــد از ایــن طریــق ارتبــاط خــود را بــا برنامــه حفــظ 

ــده برنامــه  ــوا ســهیم باشــد. در میان برنامه هــای مذکــور؛ بینن ــد شــکل  گیری محت کــرده و در رون

تلویزیونــی »باشــگاه«، بــه دلیــل حضــور فعال  تــر 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 B یعنــی »تعامــل برنامــه تلویزیونــی بــا بیننــده« می پردازیم 

تــا میــزان تعامــل برنامــه تلویزیونــی بــا بیننــده را مــورد بررســی و تحلیل قــرار دهیم.

جدول 6. بررسی مقوله  های فرعی »تعامل برنامه تلویزیونی با بیننده« به تفکیک برنامه  های منتخب  

 مقوله  های
 فرعی
 برنامه

   تلویزیونی

B

1
طرح سؤال و نظرسنجی - دعوت از بیننده برای دیدن وبگاه برنامه - ترغیب و دعوت بیننده برای 

استفاده از اپلیکیشن اختصاصی برنامه

2
نمایش عکس و فیلم  های ارسالی بینندگان - طرح سؤال و نظرسنجی - استفاده از ظرفیت 

شبکه    های اجتماعی برای پاسخ به سؤاالت و نظرسنجی مسابقه

3
تبلیغ شبکه  های مجازی برنامه - دعوت از بینندگان برای پیوستن به پویش - ایجاد بستر برای 

حضور برخط بیننده در برنامه

4
طرح سؤال و نظرسنجی - نمایش عکس و فیلم  های ارسالی بینندگان - استفاده از ظرفیت 

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

5
استفاده از ظرفیت شبکه های اجتماعی برای پاسخ به سؤاالت و نظرسنجی مسابقه - خواندن نام 

و نظر بینندگان فعال - تبلیغ شبکه  های مجازی برنامه
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 ،B در جــدول بعــدی؛ به صــورت جزئــی و دقیق  تــر بــه مقوله  هــای فرعــی مقولــۀ

ــی و اســتفاده شــده  ــق عین ــم و مصادی ــده« می  پردازی ــا بینن ــی ب ــه تلویزیون »تعامــل برنام

ــم. ــرار می  دهی ــی ق ــورد بررس ــرده و م ــذاری ک ــه را کدگ ــر برنام ــط ه توس

جدول 7. کدگذاری مقوله  های فرعی »تعامل برنامه تلویزیونی با بیننده« به تفکیک برنامه  های منتخب

 مقوله  های
 فرعی
 برنامه  

تلویزیونی

B

کدمقوله فرعی

1
1. طراحی سؤال و نظرسنجی از 

بیننده
طراحی سؤال و انجام مسابقه بین بینندگان.
سؤال برنامه: مرد سال فوتبال ایران کیست؟

2. دعوت از بیننده برای دیدن 
وبگاه برنامه

در دقیقه 33 و 42 برنامه، عادل فردوسی  پور )مجری( 
از بینندگان دعوت می  کند تا برای دیدن نظر سرمربیان و 

کاپیتان تیم  ها در خصوص سؤال برنامه، به وبگاه سر بزنند.

3. ترغیب و دعوت بیننده برای 
استفاده از اپلیکیشن اختصاصی 

برنامه

در برنامک نظرسنجی برنامه، از بیننده خواسته می  شود برای 
شرکت در مسابقه و اعالم نظر، از طریق سامانه پیامکی 
)20090( و اپلیکیشن اختصاصی برنامه )نود( اقدام شود.

2
1. نمایش عکس و فیلم  های 

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

نمایش در می  آید.

طراحی سؤال و انجام مسابقه بین بینندگان.2. طرح سؤال و نظرسنجی
سؤال برنامه: کدام بازیکن ایرانی در المپیک 1976 مونترال 

برای تیم ملی فوتبال ایران گل نزده است؟

3. استفاده از ظرفیت شبکه های 
اجتماعی برای پاسخ به سؤاالت 

مسابقه

مجری در دقیقه 3، 27 و 52 از بیننده می  خواهد که به دو 
صورت پیامک یا ارسال عدد موردنظر در صفحة اختصاصی 

اینستاگرام برنامه، به سؤال برنامه پاسخ بدهد.

3
1. تبلیغ شبکه  های مجازی برنامه و 

دعوت بینندگان جهت مشارکت
مجری در دقیقه 11 برنامه، از بینندگان می  خواهد که به 

شبکه  های اجتماعی برنامه بپیوندند.

2. دعوت از بینندگان برای 
پیوستن به پویش

مجری در بخش اول برنامه از بینندگان درخواست ارسال 
کلمه »باشگاه« را می  کند. در طول پخش برنامه نیز زیرنویس 

پیوستن به پویش، به صورت مکرر بر روی تصویر حک 
می  شود.

3. ایجاد بستر برای حضور برخط 
بیننده در برنامه

در بخش انجام تمرینات ورزشی برنامه، مربی به همراه 8 
نفر شرکت  کننده، به صورت برخط به انجام تمرینات ورزشی 
می  پردازند. تصویر نحوة انجام تمرینات شرکت  کنندگان در 

نمایشگر مخصوص داخل استودیو قابل دیدن است.
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ادامه جدول 7. کدگذاری مقوله  های فرعی »تعامل برنامه تلویزیونی با بیننده« به تفکیک برنامه  های منتخب

 مقوله  های
 فرعی
 برنامه  

تلویزیونی

B

کدمقوله فرعی

4
طراحی سؤال و انجام مسابقه بین بینندگان.1. طرح سؤال و نظرسنجی

سؤال برنامه: آماده  ترین بازیکن این فصل فوتبال اروپا؟

2. نمایش عکس و فیلم  های 
ارسالی بینندگان

از دقیقه 29 الی 38 برنامه، ویدئوهای ارسالی طرف داران 
تیم فوتبال آرسنال در جهت فراخوان برنامه در مورد دالیل 

افت تیم، پخش شد و مجری از مشارکت کم بانوان نیز 
انتقاد کرد.

3. استفاده از ظرفیت شبکه های 
اجتماعی برای پاسخ به سؤاالت 

مسابقه

در طراحی گزینه  های سؤال برنامه، برخی از گزینه  ها در داخل 
کانال تلگرام موجود بود و بیننده برای انتخاب گزینه مدنظر 
می  بایست به کانال مراجعه و رأی خود را ثبت می  کرد. مجری 
در فواصل مختلف برنامه به این موضوع اشاره می  کند. مثالً 

در دقایق 27، 126 و 144.

4. استفاده از ظرفیت شبکه های 
اجتماعی برای ارائه محتوای برنامه

در دقیقه 28 برنامه، مجری اشاره می  کند که برای دیدن 
برنامک  های بیشتر برنامه می  توانید به کانال تلگرامی برنامه 

مراجعه کنید.

5
1. استفاده از ظرفیت شبکه های 

اجتماعی برای پاسخ به سؤاالت و 
نظرسنجی مسابقه

مجریان برنامه در دقایق 20، 31 و 36 از بینندگان دعوت 
می  کنند که به کانال تلگرامی برنامه رفته و امتیاز خود را به 

کیفیت گزارش جواد خیابانی ثبت کنند.

2. نام بردن و خواندن نظرات 
بینندگان فعال

در دقایق 20-15، 29-26 و 39-36 برنامه، نظرات ثبت شده 
بینندگان در صفحه اینستاگرام برنامه توسط هر دو مجری 
خوانده شده و به نام ارسال  کننده نظر نیز اشاره می  شود.

3. تبلیغ شبکه  های مجازی برنامه 
و دعوت بینندگان جهت مشارکت

شناسه صفحه اختصاصی برنامه در اینستاگرام و تلگرام 
به دفعات زیاد بر روی تصویر حک شده و توسط هر دو 

مجری نیز به آن اشاره می  شود.

جمع  بندی تحلیل مقوله  های تعامل برنامه تلویزیونی با بیننده

از بیــن برنامه  هــای تحلیــل شــده؛ برنامــه تلویزیونــی »فوتبــال 120« دســت بــه ابتــکار 

ــال  ــه کان ــه ب ــد ک ــد می  کن ــده را متقاع ــاده، بینن ــد س ــک ترفن ــا ی ــت و ب ــی زده اس جالب

اختصاصــی برنامــه در شــبکه اجتماعــی تلگــرام بــرود و بــه مابقــی گزینه  هــای ســؤال مطــرح 

شــده در برنامــه زنــده پاســخ بدهــد. گزینه  هایــی کــه در کانــال تلگرامــی مطــرح می  شــوند 

دارای ویژگی  هایــی هســتند کــه بیننــده را مجــاب می  کنــد حتمــًا 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 می  شــود تعــداد اعضــای کانــال بیش  تــر شــود. 

در برنامــه تلویزیونــی »باشــگاه« نیــز ابتــکار عمــل جــذاب و نســبتًا جدیــدی بــه کار گرفتــه 

شــده اســت؛ حضــور برخــط بیننــده در برنامــه و شــرکت در تمرینــات ورزشــی، فرصــت بســیار 

ویــژه  ای را بــرای بیننــده بــه وجــود مــی  آورد تــا نقــش فعــال و مؤثــر خــود را در برنامــه ایفــا 

ــدگان  ــتفاده از بینن ــدم اس ــرد؛ ع ــه وارد ک ــن برنام ــه ای ــوان ب ــه می  ت ــدی ک ــا نق ــد. تنه کن

مختلــف در ارتبــاط تصویــری و انجــام تمرینــات ورزشــی اســت، بديــن صــورت كــه در تمامی 

قســمت  های برنامــه از بیننــده و شــرکت  کنندگان ثابتــی اســتفاده شــده اســت و ایــن امــر 

باعــث نارضایتــی مابقــی بیننــدگان خواهــد شــد. برنامــه تلویزیونــی »ورزش و مــردم« نیــز 

تــالش کــرده اســت بــا هدایــت بیننــده بــه صفحــه اختصاصــی برنامــه در شــبکه اجتماعــی 

ــه  ــا نکت ــد ام ــه بدان ــنجی برنام ــؤال نظرس ــورد س ــده را در م ــر بینن ــتاگرام، رأی و نظ اینس

اینجاســت کــه بیننــده ترجیــح می  دهــد راحت  تریــن و در دســترس  ترین روش را بــرای 

ــرای پاســخ بــه ســؤال نظرســنجی برنامــه،  ــا برنامــه انتخــاب کنــد و زمانــی کــه ب ــاط ب ارتب

ــن پســت صفحــه اختصاصــی اینســتاگرام  دوراه ارســال پیامــک و ارســال جــواب در آخری

ــنجی  ــک در نظرس ــک پیام ــال ی ــا ارس ــد ب ــح می  ده ــرد، ترجی ــرار می  گی ــوی روی وی ق جل

شــرکت کــرده و ادامــه برنامــه را مشــاهده کنــد.

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

جمع  بندی تحلیل محتوای کیفی برنامه  های منتخب

ــت.  ــده اس ــه ش ــور مواج ــانه  های نوظه ــا رس ــت ب ــدی در رقاب ــش ج ــا چال ــون ب تلویزی

تلویزیــون کــه جــادوی تصویــر ایــن مهــم را برایــش رقــم زده بــود، حــاال بــا بحــران 
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مخاطــب ازدســت رفته و خــارج شــده از ســبد مصــرف رســانه  ای خــود مواجــه اســت. در 

ســال  های اخیــر، شــبکه  های تلویزیونــی بــزرگ بــرای خــروج از ایــن چالــش بــا برنامه  ریــزی 

ــانه  ها  ی  ــه رس ــتند ک ــی هس ــا و فرصت  های ــری از ظرفیت  ه ــال بهره  گی ــری، در ح و آینده  نگ

نوظهــور در اختیارشــان قــرار می  دهنــد؛ تــا بدین وســیله و بــا پیش  فــرض قــراردادن 

مزیت  هــای رقابتــی خــود به عنــوان یــک رســانه قدرتمنــد، ســهم خــود را در ســبد مصــرف 

ــا  ــن بهره  گیری  ه ــه ای ــد. از جمل ــش دهن ــی افزای ــرده و حت ــظ ک ــان حف ــانه  ای مخاطب رس

ــاره  ــازی اش ــای مج ــتر فض ــر بس ــی ب ــه تلویزیون ــۀ برنام ــوای اضاف ــه محت ــه ارائ ــوان ب می  ت

کــرد. برنامــه تلویزیونــی »فوتبــال 120«، »ورزش و مــردم« و »باشــگاه« ایــن موقعیــت ویــژه 

ــه  ــی برنام ــای اختصاص ــی در کانال  ه ــای اضاف ــه برنامک  ه ــا ارائ ــرده و ب ــی درک ک را به خوب

در تلگــرام و اینســتاگرام، ســعی در حفــظ و رضایــت بیننــده خــود دارنــد و همچــون مابقــی 

ــه  ــوا عرض ــده محت ــرای بینن ــه، ب ــش برنام ــان پخ ــًا در زم ــده، صرف ــل ش ــای تحلی برنامه  ه

نمی  کننــد.

تصویر 2. حضور برخط بینندگان در برنامه تلویزیونی »باشگاه«
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بحث و نتیجه  گیری

وقتــی صحبــت از جمــع  آوری عناصــر مهــم بــرای مشــارکت موفــق در صفحه نمایــش دوم 

ــرگرم  کننده  ــای س ــالف برنامه  ه ــز را دارد. برخ ــه چی ــد ورزش هم ــر می  رس ــه نظ ــد، ب می  آی

»رویــداد«  خــود  نیســتند  مجبــور  تلویزیونــی  ورزش  هــای  تهیه  کننــدگان  تلویزیــون، 

را مهندســی کننــد. در ورزش یــک فرهنــِگ هــوادار ریشــه دار اســت کــه احساســات، 

ــر  ــا یکدیگ ــود ب ــترک خ ــتیاق مش ــق اش ــرف داران از طری ــد. ط ــا می  کن ــر را الق ــث و نظ بح

ــترک  ــات مش ــی از تجربی ــه ناش ــد ک ــاد می  کنن ــی را ایج ــرده و پیوندهای ــداری ک هم  ذات  پن

موفقیــت و شکســت تیــم اســت )Blake, 2017(. عالقه منــدان ورزشــی عمدتــًا حیــن 

تماشــای بــازی، تلفــن هوشــمند نیــز در دســت دارنــد و طــی ایــن اقــدام آن  هــا بــا خانــواده 

ــام  ــا پی ــوند. آن  ه ــل می  ش ــم متص ــا ه ــد و ب ــام می  دهن ــرگرمی پی ــت س ــتان جه و دوس

ــای  ــه تیم  ه ــد از آن ک ــت بع ــازی درس ــک ب ــی ی ــان را ط ــش دوستانش ــا واکن ــد ت می  دهن

ــد. ــرد بدانن ــب ک ــاز کس ــان امتی موردعالقه ش

ــه  ــت، این  گون ــرار گرف ــل ق ــورد تحلی ــه م ــی ک ــی تلویزیون ــای ورزش ــه برنامه  ه باتوجه ب

ــرار  ــی«، در بیــن برنامه  ســازان موردتوجــه بیشــتری ق ــب »ترکیب برداشــت می  شــود کــه قال

گرفتــه و اغلــب تهیه  کننــدگان بــه ایــن گونــۀ برنامه  ســازی روی آورده  انــد. باتوجه بــه 

ــف ورزش  ــاد مختل ــت از ابع ــد اس ــی عالقه  من ــای ورزش ــده برنامه  ه ــرف دار و بینن ــه ط اینک

محبــوب خــود را در قــاب تلویزیــون رصــد کنــد؛ لــذا برنامه  ســاز نمی  توانــد فقــط بــه یــک 

قالــب برنامه  ســازی پایبنــد بمانــد و بــرای کســب رضایــت بیننــده، بــه قالــب   همه  جانبــه  ای 

ــدۀ  ــرای بینن ــش ب ــی« را بیش ازپی ــب »ترکیب ــه قال ــا آنچ ــی  آورد؛ ام ــی« روی م ــل »ترکیب مث

ــاز  ــرف برنامه  س ــه از ط ــت ک ــی اس ــت تعامل ــد، کیفی ــذاب می  کن ــی ج ــای ورزش برنامه  ه

طراحــی و پیاده  ســازی شــده اســت. باتوجه بــه فضــای پویــا و پرتنــش برنامه  هــای ورزشــی؛ 

طبیعــی اســت کــه هرچقــدر میــزان تعامــل مخاطــب بیننــده بــا برنامــه و بلعکــس بیش  تــر 

ــرد. ــب خواهــد ک ــده را جل ــت بینن ــی از رضای ــب درصــد باالی باشــد، برنامه  ســاز به مرات

ســایر قالب  هــای برنامه  ســازی ورزشــی همچــون: پخــش زنــده رویــداد ورزشــی، 

ــتثنایی  ای  ــای اس ــره از قابلیت  ه ــی و غی ــات ورزش ــوزش تمرین ــور، آم ــه گفت وگومح برنام

ــش  ــده بخ ــا بینن ــه برنامه  ه ــتند. در این  گون ــوردار هس ــب برخ ــا مخاط ــل ب ــت تعام جه

جدانشــدنی برنامــه تلقــی می  شــود و می  توانــد بــا تعامــل ســازندۀ خــود، محتــوای 
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ــا شــدن  ــر پوی ــر تعامــل مخاطــب ب ــار تأثی ــد. در کن ــی کن برنامــه را بســیار جــذاب و دیدن

ــت  ــب دارای اهمی ــز به مرات ــاز نی ــط برنامه  س ــانه توس ــکات زیبایی  شناس ــال ن ــه، اعم برنام

ــد  ــاز می  توان ــال، برنامه  س ــابقه فوتب ــک مس ــش ی ــن پخ ــال؛ در حی ــد. به عنوان مث می  باش

بــا نمایــش دادن نظــر و عکس  العمــل بیننــدگان به صــورت گرافیکــی یــا موشــن  گرافیک بــر 

روی تصویــر، جلــوۀ بســیار زیبــا و جذابــی را بــه برنامــه ببخشــد، هماننــد کاری کــه شــبکه 

تلویزیونــی فاکس  اســپورتز1 انجــام می  دهــد.

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

ــان  ــی تیمش ــتند وقت ــت داش ــه دوس ــردم همیش ــال، م ــابقه فوتب ــک مس ــول ی در ط

ــد.  ــاد بزنن ــا آن موافــق نیســتند، فری ــه ب ــرد ک ــی داور تصمیمــی می  گی ــا وقت ــد ی گل می  زن

ــام  ــرای انج ــی ب ــتر تعامل ــرف داران2 ورزش، بس ــر ط ــدگان و اب ــه بینن ــش دوم ب صفحه نمای

ــران را قــادر می  ســازد  ــد و کارب ــام را تقویــت می  کن ــاوری پی همــان کار را می  دهــد. ایــن فن

ــی  ــک، 2017(. هنگام ــد )بلی ــاد کنن ــی ایج ــه جهان ــا دامن ــدی ب ــی جدی ــبکه  های اجتماع ش

کــه بیننــده متوجــه می  شــود در رونــد تولیــد محتــوای برنامــه ورزشــی مثبــت واقــع شــده 

ــد  ــه اطالعــات مفی ــا ارائ ــد ب ــرای برنامه  ســاز مهــم اســت؛ ســعی می  کن اســت و نظــر وی ب

و جالــب در مــورد رویــداد ورزشــی یــا موضــوع برنامــه، نقــش ســازنده و فعــال خــود را در 

برنامــه ایفــا کنــد. ایــن مشــارکت بــا ســایر بیننــدگان برنامه  هــای ورزشــی، بــه یــک همهمــه   

مجــازی   و اجتماعــی ختــم می  شــود کــه تمامــًا در اختیــار برنامه  ســاز قــرار گرفتــه و اوســت 

ــه  ــه ب ــا و چگون ــی را کج ــه محتوای ــرد چ ــم می  گی ــود، تصمی ــری خ ــه ذوق هن ــه باتوجه ب ک

نمایــش عمــوم بگــذارد.

1  Fox Sports

2  Super fans
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 حجــم مخاطبــان برنامه  هــای ورزشــی تلویزیــون بــا گســترش اســتفاده از اینترنــت 
و رســانه  های شــکل  گرفته در بســتر آن بــه چالــش کشــیده شــده اســت و مخاطبــان 
انتخاب  هــای متعــددی غیــر از تلویزیــون بــرای اســتفاده دارنــد. البتــه بــر اســاس نظریــۀ 
ــرای تلویزیــون محســوب نمی  شــود،  هم  گرایــی رســانه  ای، ایــن مســئله لزومــًا تهدیــدی ب
بــرای مثــال برنامه  ســازان می  تواننــد بــا اســتفاده از روش  هایــی مثــل به کارگیــری صحیــح 
و مفیــد بازخوردهــای منعکس  شــده از ســوی کاربــران ســایر رســانه  ها، در کنــار تلویزیــون 

بــرای انتقــال مفاهیــم خــود اســتفاده کننــد.

تصویر 4. نمایش نتیجۀ مشارکت بینندگان شبکه فاکس  اسپورتز در توییتر

تصویر 5. نمایش تصاویر ارسالی بینندگان شبکه فاکس  اسپورتز حاضر در استادیوم

ــوب در  ــم و محب ــائل مه ــی از مس ــوان یک ــی؛ به عن ــای ورزش ــئله ورزش و برنامه  ه مس

ــق  ــاب دقی ــد انتخ ــتان، نیازمن ــان و ورزش  دوس ــن جوان ــرف دار بی ــن پرط ــه و همچنی جامع

به کارگیــری  تلویزیــون،  برنامه ســازی  حرفــۀ  در  اســت.  برنامه ســازان  جانــب  از  قالــب 
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هرکــدام از قالب هــا در شــرایط ویــژه ای نتایــج بهتــری در پــی خواهنــد داشــت. به  گونــه ای 

کــه نظــرات گوناگونــی پیرامــون شــرایط اســتفاده از ایــن قالب هــا مطــرح شــده اســت. در 

ــرات در الگوهــای تماشــای تلویزیــون، به  خصــوص در طــول پخــش  ــر، تغیی ســال  های اخی

ــات  ــور صفح ــرات، ظه ــن تغیی ــی از مهم  تری ــت. یک ــی رخ داده اس ــای ورزش ــده رویداده زن

نمایــش دوم اســت کــه بیننــده را در طــول مــدت تماشــای تلویزیــون همراهــی می  کنــد. 

امــروزه بیننده  هــا تقریبــًا هیچ  گونــه محدودیتــی در نحــوه مصــرف زمــان و مــکان اســتفاده 

ــن  ــد، ضم ــا کنن ــون را تماش ــد تلویزی ــرایطی می  توانن ــر ش ــت ه ــد و تح ــون ندارن از تلویزی

این  کــه قــدرت انتخــاب در میــان طیــف گســترده از محتــوا و خدمــات از پلتفرم  هــای 

ــه  ــد در برخــی از گونه  هــای برنام ــر نقــش آن  هــا می  توان ــد و از ســوی دیگ ــف را دارن مختل

ورزشــی به عنــوان تولیدکننــده محتــوا و فرســتنده پیــام نیــز تعریــف شــود. زمینــۀ تعامــل 

و بیــان دیدگاه  هــای مخاطبیــن بیشــتر از هروقــت دیگــر مســاعد شــده اســت و ایــن رونــد 

در آینــده نزدیــک بــا تحــوالت گســترده  تری مواجــه خواهــد شــد. هولــت1 و سانســون2 از 

ــور  ــد: »همان  ط ــاره می  کنن ــرده و اش ــاد ک ــل« ی ــاهده متص ــوان »مش ــت به عن ــن وضعی ای

ــام  ــدد ادغ ــات متع ــل و صفح ــای موبای ــا فناوری ه ــانه  ها ب ــتفاده از رس ــای اس ــه الگوه ک

ــده  ــر ش ــل ظاه ــاهده متص ــکل مش ــه ش ــده ب ــل بینن ــدی از تعام ــت جدی ــوند، حال می  ش

اســت کــه اجــازه می  دهــد تــا مجموعــه  ای از روابــط جدیــد بیــن مخاطبــان و متــون 

.)Holt and Sanson, 2016( »ــود ــاد ش ــال ایج ــای دیجیت ــانه  ای در فض رس

نرم  افــزار فــورزا فوتبــال3 و اســتاتس زون4 دو برنامــه موبایــل هســتند کــه بــه ارائــه آمار 

ــال5  ــن برنامــه وان فوتب ــداد اختصــاص داده شــده اند. همچنی ورزش در زمــان انجــام روی

توضیحاتــی در مــورد مســابقات فوتبــال ارائــه می  دهــد و بــه طــور منحصر  به  فــرد، کاربــران 

را قــادر می  ســازد گروه  هــای آنالیــن ایجــاد کننــد تــا طــرف داران بتواننــد در طــول مســابقه 

ــازه  ــردم اج ــه م ــش دوم ب ــاهده صفحه نمای ــب مش ــد. به این ترتی ــام دهن ــر پی ــه یکدیگ ب

می  دهــد 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 صفحه نمایــش دوم می  توانــد تلویزیــون را بــه  روز ســاخته و همچنــان 

قدرتمنــد حفــظ نمایــد. تصــور کنیــد دو یــا چنــد مســابقه فوتبــال بســیار مهــم و محبــوب 

ــًا  ــار نهایت ــون به ناچ ــت تلویزی ــن حال ــت؛ در ای ــزاری اس ــال برگ ــان در ح ــورت هم زم به ص

می  توانــد دو مســابقه را )دو قــاب در تصویــر( آن هــم به صــورت مقطعــی و نــه به صــورت 

ــر شــبکه ورزشــی  ــه مدی ــی اســت ک ــن در حال کامــل، توســط گزارشــگر پوشــش دهــد. ای

به راحتــی می  توانــد بــا اســتفاده از امــکان پخــش برخــط شــبکه  های اجتماعــی اینســتاگرام، 

ــر بســترهای موجــود، تمــام مســابقات را پوشــش داده و باعــث  ــارات و دیگ ــوب، آپ یوتی

ســردرگمی بیننــده نشــود.

ــی  ــود حت ــوض ش ــب آن ع ــد، مخاط ــر کن ــانه تغیی ــک رس ــوای ی ــت محت ــن اس ممک

وضعیــت اجتماعــی آن بــاال یــا پاییــن رود؛ امــا مادامــی کــه یــک رســانه در تأمیــن رضایــت 

ــر  ــتمی بزرگ ت ــرد، در سیس ــت ک ــود را تثبی ــت خ ــران، وضعی ــان/ کارب ــنودی مخاطب و خش

گزینه  هــای ارتباطــی خــود را بــرای بهره  منــدی و غنــای عملکــرد خــود، بــه کار خواهــد 

گرفــت. ازایــن  رو تلویزیــون قطعــًا تعریــف خــود را در آینــده تغییــر خواهــد داد؛ همــۀ مــا 

می  توانیــم کمــک زیــادی بــه بهبــود وضعیــت آن کنیــم و تجربــه دیــدن برنامه  هــای ورزشــی 

ــرای هــر یــک از مــا ســرگرم  کننده و  ــز، ب ــی« آن نی ــوع »اجتماعــی« و »تعامل تلویزیــون در ن

ــد. ــد ش ــز خواه هیجان  انگی

پيشنهادها

مقالــۀ پیــش رو بــه خــودی خــود پيشــنهادی بــه برنامه  ســازان ورزشــی تلويزيــون اســت 

ــا ظرفيت  هــای  ــی ب ــر مهــم تلويزيون و اكيــدًا پيشــنهاد می  شــود كــه برنامه  ســازان ايــن ژان

از  برنامــه،   نيــاز  و  قالــب  تناســب  بــه  و  آشــنا شــوند  بی  شــمار صفحه  نمايــش دوم 

ــنهادهای  ــی از پيش ــه، برخ ــد. در ادام ــد گردن ــرد بهره  من ــاوری پركارب ــن فن ــای اي ظرفيت  ه

ــود: ــر می  ش ــز ذك ــی ني اجراي

برنامه  ســازان برنامه  هــای ورزشــی تلویزیــون از صفحــات شــبکه  های اجتماعــی . 1

ــن و  ــل، حی ــنجی در قب ــه، نظرس ــده از برنام ــا مان ــه ج ــای ب ــتراک آیتم  ه ــرای اش ب

ــه  روز ایــن شــبکه  ها  ــات ب بعــد از پخــش برنامــه، برگــزاری مســابقه و دیگــر امکان

ــد. ــی »متصــل« نگــه دارن ــا برنامــه تلویزیون ــده را همــواره ب اســتفاده کــرده و بینن

ــزاری اســت و برنامــه . 2 ــداد مهــم ورزشــی درحــال برگ ــن روی ــه چندی در مواقعــی ک
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تلویزیونــی قــادر بــه پوشــش همگــی آن  هــا نمی  باشــد، از ظرفیــت پخــش زنــدۀ1 

ــود. ــتفاده ش ــه اس ــی برنام ــی اختصاص ــبکه  های اجتماع ش

چنانچــه بــه دالیــل مختلــف، عوامــل تولیــد برنامــه رغبتــی بــه اســتفاده از . 3

ــار گذاشــتن یــک اپلیکیشــن  ــا طراحــی و در اختی ــد، ب شــبکه  های اجتماعــی ندارن

ــل  ــارکت و تعام ــرای مش ــه  روز، ب ــترده و ب ــی گس ــات تعامل ــا امکان ــی ب اختصاص

بیش  تــر بیننــده تمهیداتــی را انجــام دهنــد.

ــر . 4 ــی، اگ ــای ورزش ــاالی برنامه  ه ــی ب ــودن و پویای ــوش ب ــر جنب  و  ج ــه پ ــه ب باتوج

ِای  آر2، وی  آر3،  از فّناوری هــای نوینــی مثــل  از برنامه  هــا  ایــن گونــه  در تولیــد 

ــردن  ــی   ک ــب و تعامل ــدن مخاط ــه فعال  ش ــود، ب ــتفاده ش ــس  آر5 اس ِام  آر4 و ایک

برنامــه کمــک بســیار شــایانی خواهــد شــد. لــذا پیشــنهاد می  شــود برنامه  ســازان 

ــا  ــت آن  ه ــده و از ظرفی ــنا ش ــه  روز آش ــای ب ــن فناوری  ه ــری ای ــوۀ به  کارگی ــا نح ب

ــد. اســتفاده کن

1 . Live streaming

2 . AR: Augmented Reality

3 . VR: Virtual Reality

4 . MR: Mixed Reality

5 . XR: Extended Reality
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