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 6چکيده
در « نود» یونیزیبرنامة تلو يهاتیفعال لیپژوهش تحل نیا یهدف اصل

شار و انت يمختلف برا يامتون رسانه دی. تولاست یاجتماع يهارسانه
 یرانكارب یشناسعمده و سنخ یاجتماع يهادر رسانه يگذاراشتراکبه

 تیبه فعال يمجاز يبرنامه در فضا نیا يهاتیفعال رامونیكه پ
شان نرا  يمجاز يبرنامه در فضا نیا یوبرگشاخ يهاتوانشپردازند، یم

از  یکیبه عنوان  نیهدف از مشاهده آنال نیبه ا دنیرس ي. برادهدمی
 ي. با استفاده از مدل نظرشداستفاده  يمجاز ينگارمردم يهاکیتکن

 زا ياریاز بس هاتیفعال نیكه اداده شد مشهور به درخت توانش، نشان 
. ستنیبرخوردار  ياشهیو ر يادر سطح ساقه گرید تیبااهم يهاتوانش

 يضابرنامه در ف نیمند به اكه كاربران عالقه شودمیموضوع سبب  نیا
منفعل و صرفاً هوادار باشند تا  یطرفدارن شتریب يمجاز

 يهاشگوناگون توانمقاله، انواع  نیا انیفعال. در پا یكنندگانمشاركت
از  رسدیكه به نظر م شد و ارائه يبرنامه گردآور نیبالفعل ا وبالقوه 

 اشند.استخراج شده ب یوبرگو شاخ ياشهیبالفعل ر يهاتوانش یبعض

نگاري مجازي، درخت توانش، مردم کلیدی:هایواژه

 .نگاري راهبرديآینده
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Abstract 
The main goal of this research was to 

identify the actitives of «Navad» TV 

program in social media. The production 

of different media texts to publish and 

share in  social media as well as user’s 

typology formed by users’ activities in 

cyberspace, demonstrated the leaf 

competencies of this program. To reach 

this goal, the online observation as one of 

virtual ethnography techniques was used. 

It was indicated that this activities do not 

enjoy most of other important 

competencies at the level of root or stem 

ones, by the application of theoretical 

model, known as the tree of competence. It 

makes the fan users passive and merely 

advocating users, rather than active ones. 

Finally, it was gathered and presented 

differnet potential and actual 

competencies of this program extracted by 

some actual core and leaf competencies. 

Keywords: Competence Tree, Virtual 

Ethnography, Strategic Foresight. 

 های اجتماعیدر رسانه« نود»درخت توانش برنامة تلویزیونی 
 2، محمد مهدی موالیی*1حامد طالبیان

 ارتباطات و هنر فرهنگ، پژوهشگاه یمرب 1.

 تهران دانشگاه ارتباطات یدکتر 2.

  (1397/ 10/ 07 ) :رشیپذتاریخ                                       (1397/ 05/ 30): تاریخ ارسال

The Competence Tree of «Navad» TV Program in Social Media  
Hamed Talebian , Mohammad Mahdi Mowlaei  

- Instructor of Culture, Art and Communication Research Institute 

- Ph.D. in Communication, University of Tehran 

Received: ( )            Accepted: ( ) 

 

 Corresponding Author: Hamed Talebian*حامد طالبیان                                                                                 * نویسنده مسئول:   

  Email: hamed.talebian@gmail.com                                                                       hamed.talebian@gmail.com  پست الکترونیک:
 «يراهبرد ينگارندهیسازمان در آ صی: كاربست گام تشخیاجتماع يهارسانه در مایسازمان صداوس یاتیعمل طیمح شیپو» یمقاله برگرفته از طرح پژوهش نیا* 

انجام شده است. مایرسانه مركز پژوهش و سنجش افکار صداوس يراهبرد يهاكل پژوهش اداره یپژوهندهیبه سفارش گروه آ 0393است كه سال   

 



 6389 پائيز ،52 شماره ،هفتم سال ،یورزش هایرسانه در ارتباطات تیریمد                                 59

 

 
 
 

 مقدمه
سازمان اي در جهان امروز درک ما را از مفهوم همگرایی رسانه

اي، مخاطب، محتوا و  بازار دستخوش تحول كرده است. رسانه
هاي ارتباطی امروزه این پرسش را مطرح تحوالت معاصر رسانه

اي چیست و چه معنایی دارد. كرده است كه یک سازمان رسانه
شد اي همچون شركتی نگریسته میطور سنتی به سازمان رسانهبه

ها را با محتوایی درگیر كند كه آورد تا آنكه مخاطبانی گرد می
طور انبوه تولید شده است. این تعریف متناسب با كاركرد فناورانه به
كرد براي مصرف محتوایی بود كه تالش می 0«پخش گسترده»
ونشان امنشود، مخاطبانی انبوه و بیطور انبوه تولید و توزیع میبه

 هاي ادغام فناورانه،ندنیز تدارک ببیند اما امروزه با توجه به فرای
هایی بیش از هر زمانی اجتماعی، اقتصادي و غیره، چنین تعریف

رسد. به جاي مخاطب، امروزه از نامتناسب و مخدوش به نظر می
اي آید و به كار رسانههاي )اجتماعی( سخن به میان میشبکه

را  شماريهاي بیشود كه فرصتهمچون فعالیتی نگریسته می
كند تا اجتماعات مورد عالقه خود پیرامون یک ایجاد میبراي مردم 

 (. 9: 6113، 6اي( را شکل دهند )جنکینزمحتوا )یا قالب رسانه
 هاي اطالعاتیبنا به برآوردهاي مختلف درباره آینده فناوري  

ماعی هاي اجتشود كه انواع رسانهبینی میو ارتباطی، چنین پیش
ند. اي در دنیا باشن فضاي رسانهترین و تأثیرگذارتریهمچنان مهم

اتی هاي عملیاي در دنیا عالوه بر فعالیتبنابراین هر سازمان رسانه
 اي نیز هست. بهمرسوم خود نیازمند فعالیت در این محیط رسانه

منظور فعالیت هدفمند و راهبردي در این فضا الزم است كه عالوه 
عف نقاط قوت و ضشناختی از بر شناخت از محیط رقابتی پیرامون، 

 هاي اجتماعیاي براي رقابت در فضاي رسانهدرونی سازمان رسانه
 نیز تدارک دیده شود. 

هاي اجتماعی در اگرچه به تناسب اهمیت روزافزونی كه رسانه
اند، به موضوعات ورزشی در زمینة ارتباطات ورزشی پیدا كرده

ري و د: نیهاي اجماعی پرداخته شده است )براي نمونه ببینیرسانه
(، اما تاكنون 0394، زینی زاده و عمادي، 4؛ رعیت0393، 3صفاري

هاي اجتماعی كمتر هاي سازمان صدا و سیما در رسانهبه فعالیت
پرداخته شده است. سازمان صدا و سیماي جمهوري اسالمی ایران 

اي رادیویی و تلویزیونی در ایران است و به تنها سازمان رسانه
هاي مختلف گسترده با وظایف و مأموریت عنوان یک سازمان

هاي عملیاتی متنوع و گوناگونی را در قانونی و سازمانی، فعالیت

                                                                                                                                             
0 . Broad Casting 

6 . Jenkins 

3 . Nayyeri & Safari 

4 . Raee’at 

دهد. بدیهی است كه مطالعة همة این ارتباط با اینترنت انجام می
پذیر نیست. در راحتی امکانها در قالب یک پژوهش بهفعالیت

هاي ا به فعالیتنتیجه به منظور تحدید موضوع در این مقاله تنه
اي براي عملیاتی این سازمان در دو حوزه تولید متون رسانه

بندي كاربران پیرامون این متون هاي اجتماعی و نیز بخشرسانه
هاي همچنین با توجه به گستردگی فعالیت خواهیم پرداخت.

هاي مرتبط با سازمان صداوسیما ها و برنامهعملیاتی افراد، سازمان
هاي داد كلمات و موضوع در این مقاله، تنها فعالیتو محدودیت تع

را  هاي اجتماعیدر رسانه« نود»عملیاتی برنامة پربینندۀ ورزشی 
 .3مطالعه خواهیم كرد

پرسش اصلی ما در این پژوهش آن است كه برنامة نود چه 
دهد، این متون هاي اجتماعی در اختیار قرار میمتونی را در رسانه

هایی دارند و كاربرانی كه پیرامون این برنامة پربیننده در چه ویژگی
و  هایی دارندپردازند، چه ویژگیهاي اجتماعی به فعالیت میرسانه

ها قابل ارائه خواهد بود یا خیر. اي دربارۀ آنهشناسی ویژآیا سنخ
براي پاسخ به این پرسش از مدل نظري درخت توانش استفاده 

ها ایم و براي به كار بستن تجربی این مدل و استخراج یافتهكرده
 دهد كه برنامةایم. نتایج نشان مینگاري مجازي سود بردهاز مردم

هاي شاخ و برگی را در شنود با درجات مختلف تعدادي از توان
هاي زیادي نیز هاي اجتماعی استفاده كرده است اما توانشرسانه

 در حالت بالقوه باقی مانده است. 

 مبانی نظری
هاي میالدي دوران گسترش استفاده از روش 0991و  0961دهه 
یز كه پژوهی نپژوهی مختلف است. رویکرد فرانسوي به آیندهآینده

مطرح  0961شود، از اوایل دهه کتیو شناخته میبا عنوان الپراسپ
افزایی كرد تا میان سناریوسازي و تحلیل راهبرد همشد و تالش می

هاي توانش، روش ایجاد كند. این رویکرد نخست استفاده از درخت
سناریوهاي آینده و تحلیل راهبردي را با یکدیگر تركیب كرد و به 

د جدید آن بود كه جایگاه تدریج توسعه یافت. هدف از این رویکر
مركزي یک شركت را در یک محیط رقابتی دوباره به آن بازگرداند 

هایی را پیشنهاد دهد. براي هاي راهبردي و فعالیتگیريو جهت
انجام این كار توجه اصلی روي ویژگی مخصوص به آن شركت یا 

 (. 003: 6113آن شركت بود )گوده،  3ايهاي هستههمان توانش
( پیشنهاد 0994) 7ور رقابت در آینده، همل و پراهاالدبه منظ

اي تههاي هسكنند كه سازمان یا شركت باید متکی به توانشمی

« ورهمید»و « خندوانه»هاي عملیاتی دو برنامة پربیننده .براي مطالعة فعالیت 3
 در فضاي مجازي به گزارش نهایی پژوهش مراجعه كنید.  

3 . Core Competencies 

7 . Hamel & Prahalad 
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ا الگو هاي خود باشد و باید براي رسیدن به موفقیت از آنیا ریشه
بگیرد. همیشه مبارزه براي نمایش بهتر و سهم بیشتري از بازار 

ز لیل یک سازمان باید نوآوري نیكافی نیست. از طریق تجزیه و تح
وجود داشته باشد. نوآوري در این زمینه بدین معناست كه یک 

 اي خود را دوباره به كار بگیردهاي هستهسازمان باید بتواند توانش
هاي رهبري جدیدي را در محیط پیرامون خود خلق تا بتواند فعالیت

قوت  د، نقاطتوان دریافت سازمانی كه هویت خوكند. به سادگی می
هاي و نقاط ضعفش را نشناسد، در كوران حوادث آینده آماده بیماري

( شناختن آنچه كه 0گوناگون است. به گفتة پراهاالد، تنها راه )
( شناختن آن چیزي است كه 6خواهید به آن تبدیل شوید و )می

اكنون هستید و این كه چه تاریخی را پشت سر گذاشتید و كجا 
 اید. بوده

(، با استفاده از این تکنیک 003: 6113گفته گوده )به 
تواند جایگاه خود را در محیط رقابتی تشخیصی، یک سازمان می

پیرامون بازیابد اما استفاده از این تکنیک فراتر از تحلیل ساده 
محصوالت راهبردي سازمان است. درخت توانش به ما كمک 

 م كه در آنكند كه تصویري از كلیت سازمان به دست آوریمی
هاي گسترش سازمان در آینده به شکل سناریوهاي محیطی پویایی

نیز به صورت ضمنی به نمایش درآمده است. همچنین باید به این 
نکته توجه كرد كه هدف استفاده از درخت توانش، شناسایی منابع 

هاي درونی یک سازمان است كه مقدم بر هر نوع تحلیلی و توانایی
ط رقابتی پیرامون یک سازمان صورت گیرد. به باید درباره محی

عبارت بهتر، هدف از این روش تشخیصی شناسایی كلیت محیط 
 درونی سازمان در قدم نخست است. 

به صورت سنتی براي شناسایی نقاط قوت و ضعف درونی 
ر شود اما دسازمان به عناصر مالی، مأموریتی و عملکردي توجه می

شود. ه فناوري و كیفیت نیز توجه میمدل درخت توانش، به دو جنب
ان، بنیمنظور از سازمان نیز ممکن است یک شركت كوچک دانش

مانند  ايیک كمپانی بزرگ یا هویت تولیدي اقتصادي یا قانونی
سازمان صدا و سیماي جمهوري اسالمی ایران باشد كه كاال و 

ند. كخدماتی را مرتبط با وظایف قانونی یا اهداف تجاري تولید می
با اضافه شدن این دو منبع جدید، نقاط قوت و ضعف سازمان در 

ج منبع شود. این پنپنج منبع مورد نیاز براي موفقیت شناسایی می

                                                                                                                                             
0 . Human Resources 

6 . Financial Resources 

3 . Technical Resoures 

4 . Productive Resources 

3 . Commercial Resources 

3  .  Holahan et. al.  

، 4، تولیدي3، فنی6، منابع مالی0شامل این موارد است: منابع انسانی
. همه این منابع هم در رسیدن به اهداف یک 3بازرگانی یا تجاري
كنند هم ممکن است شامل عناصري باشند می سازمان نقش ایفا

 شوند. هاي یک سازمان محسوب میكه از جمله محدودیت
مركز با عنوان توان سه دایره همها را میمجموعه این فعالیت

فناوري، پژوهش و تولید در نظر گرفت كه تاحدود زیادي مجزاي 
 (. 36: 6100( )گوده، 0از یکدیگر هستند )شکل 

مركز هاي همدر این روش كل ساختار یک شركت روي دایره
هاي پژوهش، گر یکی از مأموریتشود. هر دایره بیانترسیم می

سازي، تولید و غیره بسته با ماهیت آن سازمان فناوري، تجاري
هاي سازمان در هر یک از این دوایر روي است. سپس توانایی

اي هاي ریشهگر تواناییشود كه نشاندرختی ترسیم می
طور كلی دانش و ها و بهها و قابلیتهاي عمومی، ظرفیت)مهارت

اي )ظرفیت تولیدي( و شاخ و برگی مهارت كاربردي(، ساقه
)محصوالت، خطوط تولید محصوالت، بازارها و كسب و كارها( 

 (. 006: 6113؛ 36: 6100است )گوده، 
از این  كه دهدمرور ادبیات فارسی در این پژوهش نشان می

هاي حوزۀ مدیریت به زبان فارسی استفاده نشده مدل در پژوهش
است اما در میان آخرین موارد استفاده از این مدل در ادبیات 

(، شواپ و 6104) 3توان به هوالهان و دیگرانانگلیسی می
(، 6103) 9(، ونلند و دیگران6107) 6(، وادل6107) 7ویركونن
 ( اشاره كرد. 1066) 00كارتی( و مک6103) 01هاینس

هاي گوناگون سازمان به عنوان یک فایده اصلی تصور فعالیت
توان نشان داد كه یک سازمان با از بین درخت در آن است كه می
ها میرد اگر ریشهها( نمیها و شاخ و برگرفتن محصوالت آن )میوه

یا همان دانش و مهارت كلیدي و زیرساختی، همچنان كاربردي 
اشته باشد. عالوه بر این، اگر یک شاخ و برگ دچار قابل توجه د

 خود را از دست بدهد، به تیمز یرقابت بیماري شود یا در فضاي
را  آن گرید يهاشاخ و برگ ایكه تنه درخت  ستین يازیاجبار ن

 ياهشیر ي هاییتوانایا همان  یاتیح رهیاست ش یقطع كرد؛ كاف
 یکیژنت يد كه در كدهاكر تیهدایی هاسازمان را به شاخ و برگ

 (.009: 6113مشترک است )گوده،  یاصل

7 . Schaup & Virkkunen 

6 .  Waddell 

9 .  Wenland et. al.  

01   . Haynes 

00 .  McCarthy 



 32                                                یاجتماع یهارسانه در «نود» یونیزیتلو برنامة توانش درخت     

 

   

 دوایر سازمان و درخت توانش -6شکل 
Figure -The Circles of the Organization and Ompetene Tree 

در این پژوهش تنها به دایرۀ تولید پرداخته شده و به عنوان 
دي بنهاي برنامة نود در فضاي مجازي و بخشمورد مطالعه، فعالیت

شی هاي ورزترین برنامهكاربران در آن به عنوان یکی از پربیننده
 گرفته است. سازمان صدا و سیما مورد توجه قرار 

خت زبان نیز از استعاره درعالوه بر فرانسه، در ادبیات انگلیسی
براي توصیف یک سازمان استفاده شده است. پراهاالد و همل 

( نخستین كسانی بودند كه این ایده را مطرح كردند كه یک 0991)
هاي متنوع شبیه به یک درخت بزرگ است. ساقه سازمان با فعالیت

این درخت را  0اياین درخت محصوالت هسته هاي بزرگو شاخه
تر واحدهاي كسب و كار یا هاي كوچکدهند. شاخهتشکیل می

هاي این ها و شکوفهها، میوههمان بازارهاي سازمان هستند و برگ
 دهند. درخت محصوالت نهایی سازمان را تشکیل می

اما ریشه این درخت كه منبع تغذیه، پایداري و ثبات یک سازمان 
اي یک سازمان هستند. اگر هاي هستهدهد، تواناییرا تشکیل می

ها استحکام رقباي خود را تنها در محصوالت نهایی تولید شده آن
در نظر بگیریم، مانند آن است كه استحکام یک درخت را تنها به 

هاي آن نسبت دهیم. بنابراین، اهمیت اصلی استحکام و دوام برگ
اي آن است )پراهاالد اي یا ریشهي هستههایک سازمان به توانایی

 (. 4: 6113و همل، 

هاي سازمان است و از ترین تواناییاي مهمهاي ریشهتوانایی
ها اي اهمیت بیشتري دارد. این تواناییاي و ریشههاي ساقهتوانایی

                                                                                                                                             
0 . Core Product 

هاي شامل دانش و مهارت كاربردي فناورانه و تولیدي است. توانایی
اط قوت درونی اصلی در یک سازمان است اي در واقع نقریشه

ویژه ( و یادگیري جمعی در سازمان به36: 0996، 6)جاویدان
هاي كاربردي و ادغام چندین خط تولید چگونگی مدیریت مهارت

)مثالً خط تولید صدا و تصویر( براي تولید محصوالت متنوع را 
اره ربكه داي به جز آنشود. عالوه بر این توانایی هستهشامل می

خطوط تولید هارمونیک است، درباره سازماندهی كار و ایجاد ارزش 
اضافی نیز هست. همچنین به معناي ارتباطات، درگیري و تعهد 

 عمیق به كار فراتر از قلمروهاي سازمانی نیز هست. 

هاي فیزیکی، با گذشت زمان از برخالف محصوالت و دارایی
شود، زیرا ماهیت آن از اي كاسته نمیهاي هستهارزش توانایی

هاي جنس دانش و مهارت كاربردي است. با وجود این، توانایی
ر گونه كه اگ اي نیز نیاز به مراقبت و محافظت دارند؛ همانهسته

ر طوگیرد. بهاز دانش استفاده نشود، به تدریج در محاق قرار می
اي چسبی است كه هاي هستهگزیده، همچون ریشه درخت، توانایی

دهد و موتور هاي موجود سازمان را به یکدیگر پیوند میالیتفع
 (. 3-4: 6113محرک توسعه آن در آینده است )پراهاالد و همل، 

تري دارد و به این مفهوم در نظریه مدیریت كاربرد گسترده
هایی است كه یک معناي تركیبی هارمونیک از منابع و مهارت

6 . Javidan 
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، 0كند )شلینگز دیگران میسازمان یا شركت را در بازار متمایز ا
یک سازمان را  6ايهاي هسته(. اگر بتوانیم توانایی007: 6103

شفاف و آشکار كنیم، همه سازمان درباره این موضوع به نتیجه 
طور هبرسند كه باید از كدام مزیت رقابتی پشتیبانی كنند و می

 و پیوسته كدام منابع را براي ساختن پیوندهاي متقابل میان تولید
كه دریابیم یک توانایی در سازمان فناوري اختصاص دهند. براي آن

 هاي زیر پاسخ دهیم:اي است یا خیر، باید به پرسشهسته
ازار توانیم بر باگر این توانایی را كنترل نکنیم، چه مدت می

 تسلط داشته باشیم؟ 

 هایی را در آینده از دست خواهیم داد؟ بدون این توانایی چه فرصت

تواند به چندین بازار مختلف دسترسی داشته آیا این توانایی می
 باشد؟ 

و  زند؟ )پراهاالدآیا منافع مشتري پیرامون این توانایی دور می
 (. 0: 6113همل، 

توان سه آزمون اصلی را هاي فوق میبراي پاسخ به پرسش
ت یا اي اسبراي شناسایی این موضوع كه آیا یک توانایی هسته

 احی كرد. خیر، طر

اي براي رقباي دیگر مشکل است. سختی تقلید توانایی هسته
اي هاي از فناوريتقلید به این دلیل است كه هارمونی پیچیده

هاي تولیدي با یکدیگر تركیب شده است. منحصر به فرد و مهارت
 )پرسش اول و دوم(

 تواند به بازارهاي گوناگونیطور بالقوه میاي بهتوانایی هسته
هاي مختلفی از مخاطبان( دسترسی پیدا كند ر اینجا بخش)د

 )پرسش سوم(.
تواند سهم بارزي در منافع مفروض اي میتوانایی هسته

صول اي به محمشتري داشته باشد. هنگامی كه یک توانایی هسته
ند و قابل كشود، این منافع صورت بالفعل پیدا مینهایی تبدیل می

 (. 7ان: تشخیص است )پرسش چهارم( )هم

توانایی  3یا  3هاي پیشرو در جهان معموالً پیرامون سازمان
یا  61اند و شركتی كه فهرستی از اي اصلی سازماندهی شدههسته

قابلیت مختلف را براي خود فهرست كند، احتماالً فهرستی از  31
 اي در اختیار ندارد )همان(. هاي هستهتوانایی

ک اي یهاي هستهتواناییتجسم فیزیکی یک یا تعدادي از 
یا همان ساقه درخت توانش است  3ايسازمان محصوالت هسته

ان اي بنا به تعریف همهاي هسته(. به عبارت بهتر، توانایی6)همان: 
 اي هماناي به تعریف گوده، محصوالت هستههاي ریشهتوانایی

                                                                                                                                             
0.Schilling 

6 . Core Competencies 

3 . Core Product 

هاي شاخ همان توانایی 4اي و محصوالت نهاییهاي ساقهتوانایی
رگی در مدل درخت توانش به تعریف گوده هستند. براي به و ب

اي هاي ریشهوجود آمدن این محصوالت نهایی باید میان توانایی
اي یا شناخته شده مانند تولید تصویر و محصوالت هسته

اعی هاي اجتماي مانند تولید تصویر براي رسانههاي ساقهتوانایی
 اي یا محصوالتهاي ساقهپیوند برقرار شود. بنابراین، توانایی

اي عناصري هستند كه در ارزش محصوالت نهایی نقش هسته
 دارند. 

خرد یا از هنگامی كه مشتري محصول یا خدمتی را می
ها و دانش مستتر در كند، در واقع مهارتمحصولی استفاده می

،  3آورد )بانک دانش مالی كاپالناي به دست میمحصولی هسته
 . (6101بازاریابی، 

اي هاي پس از تولید با استفاده از تواناییمحصوالت هسته
اي از محصوالت نهایی در اختیار اي در طیف گستردهریشه

گیرند. بنا به تعریف، محصول كننده یا مخاطب قرار میمصرف
نهایی هر چیزي است كه بتواند در محیط رقابتی عرضه شود و به 

ناي توان بر مبت نهایی را میاي پاسخ بدهد. محصوالنیاز یا مطالبه
معیارهاي مختلفی مانند نحوه استفاده و نزدیکی و مشابهت با 

تر اقتصادي مانند نرخ یکدیگر یا برمبناي معیارهاي انتزاعی
جایگزینی، حاشیه سود، میزان مطلوبیت مشتري، مدت زمان 

نده كنبندي كرد كه یک مصرفارضاي نیاز یا مدت زمانی طبقه
كند. با وجود این، از وجو میبه یک محصول جست براي رسیدن

منظر سازمانی، داشتن محصول نهایی مستلزم برخورداري از سطح 
براي تولید طیف وسیع و متنوعی از محصوالت  مناسبی از توانایی

. اي استنهایی با استفاده از طیف محدودتري از محصوالت هسته
ی شاخ و برگی یا همان توانایهاي ها، تواناییبه این دسته از توانایی

هاي در سازمان شود.تولید محصوالت نهایی مختلف گفته می
اي است، ها متون رسانهاي عمومی كه محصول نهایی آنرسانه

توان به صورت تولید عینی متون هاي شاخ و برگی را میتوانایی
 اي از مخاطبان تعریف كرد كهاي متفاوت براي طیف گستردهرسانه
 را قابل ثبت و مطالعه است. آشکا

 پژوهش شناسیروش

ها در این پژوهش از مشاهده آنالین به عنوان براي گردآوري داده
نگارانه هاي مردمهاي گردآوري دادهترین ماژولیکی از اصلی

ل هاي گردآوري و تحلیاستفاده شده است. مشاهده یکی از تکنیک
هاي متفاوت و در زمانها در محیط طبیعی رخداد از منظرهاي داده

4 . End Product 

3 . Kaplan Financial Knowledge Bank 
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ها با مراجعه به دآوري دادهمختلف است. در مشاهدۀ آنالین گر
هاي تعاملی گیرد كه در محیطهاي آنالینی صورت میجماعت

بی، ها، صفحات وگیرند )مانند فروممبتنی بر اینترنت شکل می
هاي اي.میلی، صفحات كاربري عمومی و خصوصی در فهرست

هاي آنالین ایجاد غیره(. هنگامی كه جماعت هاي اجتماعی ورسانه
یابند، افراد دانش و اطالعاتی را به صورت شوند و گسترش میمی

كنند ها( تولید و تبادل میالکترونیکی از طریق متون )مثالً كامنت
هاي گر روابط میان افراد و جنبهگذارند كه بیانو به اشتراک می
در نتیجه، مشاهده آنالین به هاي جماعتی است. مختلفی از ویژگی

الین  هاي آنمطالعة زمینة طبیعی تعامالت و متون مرتبط با جماعت
گیرد و هاي مبتنی بر اینترنت شکل میشود كه در محیطگفته می

هاي مبتنی بر ها و مالحظات مرسوم تکنیکبا استفاده از روش
ها ههاي گردآوري دادترین تکنیکمشاهده به عنوان یکی از اصلی

گیرد )نورسکو نگاري صورت میهاي كیفی از جمله مردمدر روش
نگارانه مانند هاي مردم(. استفاده از روش6100، 0و راسک

هاي روشیِ در نگاري مجازي، نتنوگرافی و غیره از جمله حوزهمردم
هاي گذشته بوده است حال توسعه در رشتة مدیریت در سال

؛ 0393؛ شیخ و دیگران، 0393پور یاسوري و دیگران، )حسنقلی
 (. 0393طهماسبی، فرد و شاهفرجام

 نگاريهاي مردممشاهده آنالین به عنوانی یکی از تکنیک
مجازي هم شامل محصوالت برنامة نود در فضاي مجازي و هم 

شود. فهم بازارها از طریق هاي كاربران( میشامل بازارها )بخش
 هايیت است كه كنشمشاهده آنالین مستلزم قبول این واقع

هاي اجتماعی )از طریق هشتک ارتباطی آنالین كاربران در رسانه
كردن، كامنت گذاشتن، الیک كردن و غیره( معنادار است و ما را 

شناسی درباره كاربران رهنمون خواهد كرد. به ارائه نوعی سنخ
ماهة انجام در دورۀ پنج ياگران به صورت روزانه و دورهپژوهش

ها در برنامه نیا يهاتیفعال( 0393ماه )مهرماه تا بهمنپژوهش 
 ثبت يهاكاربرگ قیاند و از طررا دنبال كرده یاجتماع يهارسانه

 يو گدگذار لیمرحله تحل ياطالعات الزم برا، یدانیمشاهدات م
 ها از روش تحلیلی نظریه مبنایی. براي تحلیل دادهانددهیرا تدارک د

( 0394؛ طالبیان و زندوكیلی، 0390، 6طالبیان)ببینید: فاضلی و 
هاي پژوهشی استفاده خواهد شد. نظریه مبنایی یکی از روش

شناسی، اهداف و شناسی، روشمستقل كیفی است كه معرفت
هاي مخصوص به خود را دارد، اما تکنیک تحلیلی معرفی تکنیک

 هايشده در این روش به عنوان یک تکنیک براي تحلیل داده

                                                                                                                                             
0 . Nørskov  & Rask 
.6 Fazeli & Talebian 

هاي پژوهشی دیگر نیز هست. در این ی قابل استفاده در طرحكیف
مرحله  شود كه شامل سهپژوهش از این تکنیک تحلیلی استفاده می

 كدگذاري باز، محوري و انتخابی است.
گیري در هاي عمدۀ نمونهشناسی( نوع66: 0391محمدپور )

 (،مند )غیر احتمالیعلوم اجتماعی را به چهار گروه احتمالی، هدف
کن مند ممگیري هدفآسان و تركیبی تقسیم كرده است. نمونه

یري گمانند، متوالی، چندگانه یا نمونهاست شامل موارد خاص و بی
ا موردي پذیري باشد. نمونة نمایبراي دستیابی به نمایایی یا تطبیق

جا كند. از آناست كه نوع ویژۀ پدیدۀ مورد مطالعه را نمایندگی می
هاي عملیاتی سازمان صدا و وهش مطالعة فعالیتكه هدف این پژ

سیما در فضاي مجازي است، برنامة پربیننده نود، موردي نمایا براي 
 شود. این هدف محسوب می

 نگاري مجازيمراحل پژوهش تجربی به شیوه مردم -6جدول 

Table . The Stages of Experimental Research 

With the Techniques of Virtual Ethnography 
انتخاب 
منابع 

 اطالعاتی

 خروجی گيریروش نمونه

گیري از موارد نمونه
 پذیرنمایا و تطبیق

انتخاب برنامه 
 پربیننده نود

گردآوري 
 هاداده

 خروجی هاروش گردآوري داده
خالصه گزارش  مشاهده آنالین

 نوشتاري
تحلیل 

 هاداده
 خروجی هاروش تحلیل داده

نظریه روش تحلیلی 
 مبنایی

شناسایی محصوالت 
و بازارهاي مخاطب 

 برنامه نود

 يجراو ا یكارگردان ابدلیل نمایا بودن این برنامه آن است كه 
برنامه از مرداد سال  نیا، و موضوع آن فوتبال پوریعادل فردوس

ر . برنامه نود بشده استپخش  مایهر هفته از شبکه سوم س 0376
همواره  ریاخ يهادر سال مایسازمان صداوس يهایاساس نظرسنج

 رانیدر ا ینویزیتلو يهابرنامه نیرتو محبوب نیترنندهیاز پربیکی 
دامنه  .تاس رانیا یونیزیتلو یترین برنامه ورزشمهمنود بوده است. 

 زین یاسیو س یاجتماع يهاحوزه این برنامه گاه حتی بهاثرات 
از  شیپ یتاكنون و حت يریگشکل ي. نود از ابتداكشیده شده است

 يهاروشران، یدر ا نترنتیشدن ا ریو فراگ يمجاز يگسترش فضا
ارتباط با مخاطب و تعامل بهتر با آنها را در دستور  يبرا یاوتمتف

 یجهات است كه مورد مطالعه تجرب نیكار قرار داده است و به هم
 در پژوهش حاضر قرار گرفته است. 

6 Fazeli & Talebian 
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نواع وجوي اپذیري به معناي جستتطبیقافزون بر این، معیار 
متفاوتی از پدیدۀ مورد مطالعه است تا امکان تطبیق و مقایسه فراهم 

رنامة هاي بگیري فعالیتآید. به منظور پیروي از این معیار نمونه
نود در دو رسانة اجتماعی اینستاگرام و تلگرام همزمان مطالعه شده 

  0.کدیگر وجود داشته باشدها با یاست تا امکان تطبیق فعالیت
هاي كیفی اختالف نظر فراوان دربارۀ روایی و پایایی پژوهش
هاي تفسیري كیفی از آنجا كه است. بعضی معتقدند كه پژوهش

معنامحور هستند نه ابزارهایی براي سنجش، استفاده از این دو واژه 
ها كاربرد ندارد و اساساً معیارهاي سنجش كیفیت در این پژوهش

ها متفاوت است؛ اما عده دیگري پیشنهاد این دسته از پژوهش در
ل اي توسعه یابد كه شامها به گونهكنند كه معناي خود این واژهمی

؛ 0963، 6هاي كیفی نیز بشود )ببینید: لینکلن و گوباپژوهش
 (.6116، 3؛ مورس و دیگران0994، 4؛ یین0994، 3لینینگر

هاي كیفی، ارۀ قوت پژوهش( در بحث درب0963لینکلن و گوبا )
اند كه از پنج ها ارائه كردهاین پژوهش 3مفهومی را با عنوان سندیت

شناختی، آموزشی، عملی و فنی برخوردار است. طرفی، هستیبعد بی
در این پژوهش، به دلیل آن كه همة نظرات كاربران بازتاب یافته 

رمند نفعان پژوهش )براي مثال، كاگران جزئی از ذيو پژوهش
طرفی توان از سندیت بیاند، میسازمان یا همکار برنامة نود( نبوده

شناختی پژوهش نشان دفاع كرد. پیشینة اندک نظري و روش
دهد كه مقالة حاضر نقشی در افزایش آگاهی جامعة علمی ایفا می

شناختی برخوردار است. سندیت خواهد كرد؛ پس از سندیت هستی
است كه شانس تفکر )انتقادي( دربارۀ آموزشی این پژوهش در آن 

دیت كند. سنوبرگی را فراهم میاي و شاخهاي بالقوۀ هستهتوانایی
عملی این پژوهش در كاربرد آن براي مدیریت ارتباطات و 

هاي ورزشی است. در نهایت، سندیت فنی این پژوهش در برنامه
ر تهاي دیگر و مؤثرآن است كه بنیانی براي مطالعات و فعالیت

 سازمان صدا و سیما در فضاي مجازي فراهم خواهد كرد. 

 های پژوهش یافته
حضور پررنگ و  یعموم یاجتماع يهااگرچه برنامه نود در رسانه

 يافهحر تیساوب کی ياندازبرنامه با راه نیندارد اما ا يگذارتأثیر
را در آن  یاجتماع يهاامکانات رسانه یتالش كرده برخ یتعامل

انتقاالت، ورزش  وعکس، روزنامه، نقل دئو، یبگنجاند. اخبار، و
، يفانتز نود، فوتبال نیدوربکنان، یزنده، نمره باز جیافغانستان، نتا

                                                                                                                                             
 پذیر بودن.در گزارش كامل پژوهش همچنین از معیار نمایا بودن و تطبیق 0

ر براي ها با یکدیگبراي انتخاب چندین نمونة نمایا بسته به هدف و تطبیق آن
هاي عملیاتی صدا و سیما در فضاي مجازي استفاده كلیت بخشیدن به فعالیت

 ل از یک نمونة مشخصهاي حاصشده است اما در این مقاله تنها گزارش به یافته
 اكتفا شده است. 

 نیا از جمله امکانات رهیمسابقات و غ ینیبشیارتباط با برنامه، پ
بستر  کیخود  تیدر كل تیساوب نیاست. هرچند ا تیساوب
نمانده  دو از امکانات وب بهرهیاما بشود، یوب ممحس یکیوب

فعال است و كاربران  تیساوب نیاست. بخش نظرات در مطالب ا
 گریکدینظرات  دنیو پسند گریکدی هیامکان ارسال نظرات، پاسخ 

در  «نود نیدورب»با عنوان  یبخش ياندازنود با راه برنامه د.نرا دار
دارد  يشهروند يمحتوا افتیكه اختصاص به در یونیزیبرنامه تلو

بوده  امیصداوس يهادر برنامه يشهروند ينگارروزنامه شگامانیاز پ
 دتواننیبرنامه نود م تیسااست. مخاطبان برنامه و كاربران وب

آثار  نیو همچن هالمیو ف هاکسشامل ع يریتصو يهاگزارش
ورزش  يهاتفاقرا از ا کاتوریطرح و كارشن، یمیان، یکیگراف

 یبا نگاه يآثار نیو همچن یو خارج یخصوص فوتبال داخلبه
برنامه  تیساو عکس وب لمیو نقادانه را به صفحه آپلود ف زیطنزآم

 زا ئودیمختلف عکس و و يهابا فرمت ییهالینود ارسال كنند. فا
درج موضوع،  يبرا ییقابل ارسال است و كادرها تیساوب قیطر

 يهابخش ریآمده است. در سا زین لیفا حاتیخالصه و توض
شده  تالش «يفوتبال فانتز» نیآنال ياز جمله باز زین تیساوب

كاربران فراهم شود و در مجموع  يفرصت مشاركت و حضور برا
 ریسا تیساوب اب سهیرا در مقا تیساامکانات وب توانیم

حضور  رغمیعلن، یقابل قبول دانست. بنابرا مایصداوس يهابرنامه
 کی ينود دارا، یعموم یاجتماع يهاچندان پرصالبت در رسانهنه

ر آن د ياحرفه يکردیاست كه با رو یتعامل یاختصاص تیساوب
ارتباط با مخاطبان و جلب مشاركت  يبرا یقابل توجه يهاامکان
 شده است. ینیبشیآنها پ

 
 

 

 

 

 

 

 

برنامه نود كه اختصاص  تیسادر وب« نود نیدورب»صفحه  -5 شکل

 دارد يشهروند يمحتوا افتیبه در
Figure The Page of »Navad Camera« Dedicated to 

Receive Citizsenship Contents 

6 . Lincoln & Guba 

3 . Leininger 

4 . Yin 

3 . Moarse et. al. 

3 . Authenticity 
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 یو رسم یاختصاص تیسانود در وب يهاتیكه فعال هرچقدر
در  یوعن يهاتیفعال يپهلو به پهلو ایباشد  گذارگسترده و تأثیر

 لیآن را در ذ توانینم فیبزند، بنا به تعر یاجتماع يهارسانه
به  رایز ،كرد يبندطبقه یاجتماع يهادر رسانه یاتیعمل تیفعال

 یاست و از بعض کیبر وب یمبتن تیلحاظ فناورانه در نها
 تیبودن، فعال هیمانند دوسو یاجتماع يهارسانه یاساس يهایژگیو

 . ستیبرخوردار ن رهیو غ یماعبازخورد اجت تیقابل، یدر شبکه اجتماع
با  وانتیرا م دودر قالب وب  یاتیعمل يهاتینداشتن فعال تیاولو

مشاهده كرد كه  ینود به خوب یرسم تیسا يترین منوهامرور مهم
اختصاص دارد. عالوه بر  یو اخبار فوتبال یرسانعمدتاً به اطالع

اخبار  نیآخر يكه اختصاص به پوشش خبر تیسا نیاخبار ا يمنو
، نقل و انتقالت، عکسو، یدیروزنامه، و يكشور دارد، منوها یفوتبال

 يبرخ یتیماه یهمگ زین کنانیزنده و نمره باز جینتا، یجام حذف
درباره صفحات اول  یرسانها اطالعآن یدارند و كاركرد اصل

 یونیزیتلو يهابرنامه ییویدیكشور، منتخب و یورزش يهاروزنامه
ر د التكه در هفته گذشته پخش شده است، اخبار نقل و انتق

مسابقات و پشت صحنه برنامه  يهاعکس، یرانیا يهاباشگاه
به  لحظه جیو نتا یجام حذف يهايباز جینتا نیآخر، یونیزیتلو

تنها  عناصر نیا انیاست. در م ییاروپا يهاگیبرتر و ل گیلحظه ل
در  يگذاراشتراکبه تیو قابل تیاست كه ماه ویدیو يمنو

 ياز آن به عنوان محتوا توانیرا دارد و م یاجتماع يهارسانه
ارات و آپ نستاگرامیمختلف همچون ا یاجتماع يهادر رسانه تیفعال

 استفاده كرد. 
برنامه نود در  یاتیعمل يهاتیماهه فعال نیمرور چند اما
امه برن ییویدیكه به منتخب و دهدینشان م یاجتماع يهارسانه

 نیا ي. معناافتی یدسترس توانیم تیساوبتنها در خود  باًیتقر
ه ندارند ك یلیكاربران تما یآن است كه از طرف یفیمشاهده ك

 رسان كنند و بارا هم تیسامنتشر شده در وب ییویدیو يمحتوا
 رانیو مد هانیخود ادمگر، یبه اشتراک بگذارند و از طرف د گرانید

 تیساانتشار محتوا در قالب وببه تنها  زین تیسابو نیا ییمحتوا
ه آن است ك يهااز نشانه یکی افتهی نیاند. ابسنده كرده یرسم

و  ندمهعالق یطرفداران شتریب نندهیبرنامه پرب نیعمده مخاطبان ا
مشاركت مستمر در  يبرا يازهیو انگ لیمنفعل هستند كه تما

 . ندارند يمجاز يفضا برنامه در نیا يهاتیو فعال دادهایرو
 تیساوب قیتر برنامه نود از طرگسترده تیفعال برخالف

 يهابرنامه پخش گسترده در رسانه نیا تیفعال، یاختصاص
برنامه در  نیمحدودتر است اما هواداران ا اریبس یعموم یاجتماع

 شکلبه یو صفحات فراوان هالیپروفا یاجتماع يهااغلب رسانه
ترین حضور . مهماندكرده جادیبرنامه ا نیبا عنوان ا یررسمیغ

صفحه در تلگرام  کی جادیا دیجد يهابرنامه نود در رسانه یرسم
 يادیصفحات ز زین نستاگرامیاست. در ا tvnavad/t.me یبه نشان

 جادیمه ابرنا نیا كنندههیباعنوان ته نیبرنامه و همچن نیبا عنوان ا
 اند.شده جادیهواداران ا يآنها از سو اغلبرسد میشده كه به نظر 

العه مط ازمندیبه نوبه خود ن یررسمیغ يهاتیفعال نیكه ا رچنده
ش این پژوه فیخود را دارند، اما بر اساس تعار ژهیو اتاست و تأثیر

وب محس یاجتماع يهادر رسانهمصداق فعالیت عملیاتی سازمانی 
 و داوطلبانه پراكندهنسبتاً  يهاتیفعال شتریو ب شوندینم

نوان ها به عكه بتوان به آنبرنامه است بدون آن نیمندان به اعالقه
 جادیكه توسط سازمان ا ستینگر یوبرگو شاخ يارسانه یمحصول

حضور  .شودیم يو معنو يماد یبانیپشت ایشده، سفارش داده شده 
ن تریندارد اما مهمبراي برنامه نود  يدینقش كل ینستاگرامیا

 یعرفم دهیطور گزبه دودر جدول  نستاگرامیرنامه نود در اصفحات ب
 شده است. 

 
 مرتبط با برنامه نود ینستاگرامیترین صفحات امهم -5 جدول

Table .The Number of Some Prominent Athletes’ 

Followers  

ن
عنوا

 

دنبال
کننده

ت 
س

تعداد پ
 

دنبال
شونده

 

ی
شان

ن
 

صفحه 
رسمی 

 برنامه نود

36111  034 33 91tv3 

صفحه 
 برنامه نود

030111  366 30 tv.navad 

 یدرباره برخ یرسانبرنامه اطالع نیا یظاهر رسمصفحه به در
ه دربار یرساناز پشت صحنه، اطالع يریبرنامه، تصاو يهابخش

. خوردیم به چشم يگریو موارد د یونیزیبرنامه تلو ینظرسنج جینتا
كننده هزار نفر دنبال 36تنها حدود  نستاگرامینود در ا یصفحه رسم

 ينسبت به صفحات مشابه است. برا ینییپا اریدارد كه رقم بس
 رانگیاز هنرمندان و باز ياریبس یو شخص یمثال، صفحات رسم

هزار  011 يباالشوند، یشناخته م یتیكه به عنوان سلبر يو افراد
رام بهتر ر تلگبرنامه د نیا تیوجود وضع نیكننده دارد. با انفر دنبال

 زین ينود كه در برنامه زنده توسط مجر یاست و صفحه رسم
كننده دارد. در كانال هزار نفر دنبال 770از  شیشده ب یمعرف

ه در مطالب منتشر شد نکیل طورنیاخبار روز فوتبال و هم یتلگرام
كنندگان تعداد دنبالسه . در جدول شودیدرج م یرسم تیساوب
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 شده است تا امکان يگردآور نستاگرامیاز افراد مشهور در ا یبعض
 فراهم شود.  سهیمقا

 از ورزشکاران معروف یكنندگان برختعداد دنبال -3 جدول

Table .The Most Important Instagram Pages 

Regarding to «Navad» Program 

 کنندهتعداد دنبال عنوان نام

 میلیون 3/6 فوتبالیست سابق علی دایی
 میلیون 3/6 فوتبالیست سابق علی كریمی
 میلیون 3/0 والیبالیست سعید معروف
 میلیون 3/6 فوتبالیست اشکان دژاگه
 میلیون 6 فوتبالیست سردار آزمون

 میلیون 6/0 والیبالست سید محمد موسوي

 کیبه مدت هاي پژوهش مشاركتی، از پنج ماه انجام فعالیت
 و نستاگرامیبرنامه نود در ا يدیتول يمحتواطور مشخص ، بهماه

 زین اگرامنستیا نیشیپ يهابه پست نیتلگرام دنبال شده و همچن
برداري و كدبرداري شده و موارد منتخب یادداشت رجوع شده است

، یاجتماع يهاكه بنا بر قاعده رسانه دهدمینشان  جی. نتااست
ه و نظرات آنها در دامن كنندینم يرویپ یخاص دیلزوماً از ق رانكارب
 .پردازدیم یشده و به موارد متفاوت فیتعر یعیوس

صفحات نشان  نیكاربران در ا يهاتیفعال يبندزمان مرور
 یركمشت يهایژگیصفحات از و نیكاربران در ا تیكه  فعال دهدیم
كه در طول مدت  ییهامشترک همه پست یژگی. وكندیم يرویپ

ز ا یارسال يهاكه پست دهدیمطالعه منتشر شده است، نشان م
 یاتیعمل يهاتیعالنود كه در واقع ف یصفحه رسم رانیطرف مد

را  يموضوعات محدوددهد، یبازتاب م يرا تاحدود یسازمان
هستند كه عموماً شامل  یدستور كار خاص يپوشش داده و دارا

برنامه  يویاز استود ییهابرنامه و عکس ياز مجر ییهاعکس
نکته  .شودیزمان پخش برنامه منتشر م یهستند كه معموالً در حوال

دگان كنناداره انیم یتعامل یارتباط انیكه جر ستآن ا نجایمهم در ا
صفحه تنها تعداد  نیا یصفحه و كاربران وجود ندارد. از طرف نیا

را دنبال  گرید یزشاز ورزشکاران مشهور و صفحات ور یاندك
 لینه در ذ گرینه در صفحات د یكامنت چیه باًیاما تقر ،كنندیم

 یابیرد قابلمنتشر شده در خود صفحه  يهاپست يهاكامنت
 یاتیلعم يهاتیآن است كه فعال افتهی نیا یضمن ي. معناستین
بدون توجه به اقتضائات، امکانات و  يمجاز يبرنامه در فضا نیا

ن بود هیکسویبا فرض  یاجتماع يهادر رسانه تیفرهنگ فعال
كه تنها در صورت تعامل با  یارتباط صورت گرفته است در حال

انتظار دنبال كردن و مشاركت كردن كاربران در  توانیكاربران م
كنندگان صفحه اداره يمجاز ابیغ درفضا را داشت.  نیا
 لیدر ذ تبرنامه نود، كاربران تنها به گذاشتن كامن ینستاگرامیا

ه موارد مشاهد یاند و حتصفحه اكتفا كرده نیا هیماكم يهاپست
 یدكتعداد ان یخود كاربران حت انیو دوطرفه م یتعامل يوگوهاگفت
مجزا  يامشاهدهكه بتوان آن را به عنوان  شودیشامل نم زیرا ن

هم  و هم در خصوص برنامه نود نیكرد. همچن فیمطالعه و توص
 یچندان تیاهم زیها نعکس يها محتوانامهبر گریخصوص د در

مضمون ، يصفحه و فقدان نوآور تیچون بنا به رسم ،ندارد
از  يالحظه ایبرنامه، دكور برنامه  يمنتشر شده را مجر يهاعکس

 ییهاها معموالً قابشود. عکسیرا شامل م یونیزیپخش تلو
ر د ای نیاز ا شیهستند كه كاربران پ ییهااز سکانس یمعمول

 نید اندارد. شاه گرانید يبرا یچندان تیجذاب ای انددهید ونیزیتلو
ه ها گذاشتعکس لیكه در ذ ییهاآن است كه عمده كامنت تیواقع

خارج از موضوع عکس دارد  ییو محتوا نیشده است، مضام
 کیاز  یها را به راحتاز كامنت ياریبس توانیكه م ياگونهبه

 قرار داد.  يگریعکس د لیعکس منفک و در ذ
 زیكنندگان صفحه و كاربران و ناداره انینبود تعامل م لیدل به

نود،  برنامه یمنتشر شده در صفحات رسم يهاعکس هیثانو تیاهم
برنامه  نیا یاتیعمل يهاتیتر فعالو گسترده تریغن فیتوص يبرا
ها در فاصله پست يهاها كامنتبرنامه گریهمچون د نندهیپرب

مركز مت یفیك لیو تحل يمشاهده، گردآور جیتدرهش، بهپژو یزمان
 یفیك يمحتوا لیها شده و با استفاده از تحلكامنت يبر محتوا

برنامه  نینظرات كاربران درباره ا يبندبا دسته جیتدربه، ییاستقرا
 ییمنتشر شده است، مقوالت نها يمجاز يكه در فضا نندهیپرب

ما ا رسدیكه ساده به نظر م يانکته نینخستارائه شده است. 
ها ستپ نیا ریدارد، آن است كه نظرات كاربران ز ادیز اریبس یتیاهم

 يرویصفحه پ رانیكه آنها لزوماً از دستور كار مد دهدینشان م
ها به موارد متفرقه و از كامنت یو بخش قابل توجه كنندینم
و  يریگر عدم درگمربوط است كه نشان یبا پست اصل رمرتبطیغ

محصول  دكنندگانیصفحه )تول رانیمد انیتعامل فعال م
 انبوه( است. به عبارت كاربرانكنندگان آن )( و مصرفرگیوبشاخ

 نیندان امكننده صفحات برنامه نود تنها عالقهبهتر، كاربران دنبال
 نیا يمجزا برا یتیكه هو یآنتن هستند نه كسان يبرنامه زنده رو

رنامه به ب نیا يهاتیو فعال دادهایباشند و فعاالنه در رو ئلبرنامه قا
 نیكردن ا قیدق يبرامشاركت كنند.  يمجاز یتیمثابه هو

فحه ص يهاماهه رصد پست کی یدر فاصله زمان هیاول يریگجهینت
 يورهامح. دنبال شد زینظرات كاربران ننستاگرام، ینود در ا یرسم
 دهیگز یدر سه مقوله اصل توانیكاربران را م يهاكامنت یاصل

 کیبرنامه نود، نظرات معطوف به  تیكلكرد: نظرات مرتبط با 
 مرتبط با برنامه نود )شکل ریقسمت خاص از برنامه نود و نظرات غ

3 .) 
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 ودن نظرات كاربران در صفحات مربوط به برنامه يبنددسته -3 شکل

Figure The Categorization of  User Comments on 

the Pages Regarding to «Navad» Program  
 يمرتبط در طول زمان و كدگذار یفیك يهاداده يگردآور با

مرتبط با محتوا ارائه شده است كه  يهاترین مقولهمطالب، مهم
كنندگان برنامه نود در رسانه همان دنبال ایتوسط مخاطبان 

 شده است.  دیتول  نستاگرامیا یاجتماع

 نودبرنامه  تیمقوله اول: نظرات مرتبط با كل -4 شکل
Figure The First Category: The Comments Related 

to Entire Program of »Navad« 

 نظرات»مرتبط با مقوله اول،  يدیكل میمفاه شکل چهاردر 
مفهوم مرتبط را  06ارائه شده است كه  «نودبرنامه  تیمرتبط با كل

از  یمختلف ریتفاس توانیاهداف مختلف، م . بنا بهردیگیدربرم
ارائه داد اما تا آنجا كه  یمقوله اصل نیا لیدست آمده ذبه میمفاه

. اشاره كرد یبه موارد مختلف توانیمشود، یبه پرسش مربوط م
 يریگیپ، يمختلف برنامه مانند مجر صركه ارجاع به عنانخست آن

 نیدهنده انشانره، یو غ غاتیشده، واكنش به تبلداده يهاوعده
ار )انتش یوبرگمحصول نسبتاً ساده شاخ نیموضوع است كه ا

 لیتبد ياساقه ییبا تواناتواند می( نستاگرامیبرنامه در ا يهاعکس
 مخاطب منفعل به فعال سازگار شود. 

به  پوریاگرچه عادل فردوسج، یكه برخالف تصور راآن دوم
برنامه  نیا يو بقا دیدر تول يدیكل یبرنامه نقش نیا يعنوان مجر
رنامه ب نیكه ا دهدیپژوهش حاضر نشان م یلیتحل جیدارد، اما نتا

 كاربران يهاپست رایز ،قائم به ذات بودن درآمده است یژگیاز و
تباط ار يكه صرفاً به مجر كنندیم رحرا مط ییمطالبات و تقاضاها

 يراب ياهمحصول رسان کیعنوان برنامه به نیا تیندارد و به كل
مثال، دو نفر از كاربران برنامه  ي. براگرددیپخش گسترده بازم

 یبرنامه و حت تیو ناظر به كل يفراتر از توان مجر یمطالبات
 د: انشکل مطرح كرده نیفراتر از موضوع برنامه را بد یمطالبات

ز تعارف ایراحت و ب نقدرینود! شما كه سالهاست ا يآقا
وبه، هم خ یلیكه البته خد، یكنیاي انتقاد ممسئله هر

 افتضاح و افتضاح و افتضاح و یبار هم از كارگردان کی

 د؟یكنیباز هم افتضاح پخش مسابقات چرا انتقاد نم
 ...تون از طرف ما سهامداران تو برنامه یفردوس يآقا
با پول حروم و زور بر پا  ...فوتبال  میاون ت د، كهیبگ

 دایفر میسال آزگاره دار كه سه یاست، پول سهامداران
  میكس گوش شنوا نداره، انشااهلل كه ت یچو ه میزنیم

 بازنده باشع، خدا لعنتشون كنه م شهیمنحل بشه و هم
محصول  کیبرنامه به  نیشدن ا لیكه اگرچه تبدآن سوم

برنامه  کی يبرا یمطلوب یژگیآن و يفراتر از مجر يارسانه
ل به طور كامبرنامه هنوز به نیپخش گسترده است اما ا نندهیپرب

 لیتبد یاجتماع يهاارائه در رسانه يبرا یوبرگمحصول شاخ کی
امه بر از برن ینیمضام انیمقوله اول ب لیذ میمفاه رایز ،نشده است

قاضا مانند ت یاجتماع يهامرتبط با رسانه يآنتن است نه موارد يرو
ش زنده پخنستاگرام، یدر ا پوریعادل فردوس شتریب تیفعال يبرا

عه موضوع را با مطال نی. اینیچننیا يموارد ایبستر  نیبرنامه از ا
 كرد.  مشاهده يبه شکل بارزتر توانیمقوله دوم م امرتبط ب میمفاه

  
 قسمت خاص از برنامه کیمقوله دوم: نظرات مرتبط با  -2 شکل

Figure The Second Category: The Comments 

Related  to a Special Episode 

نظرات كاربران در 
صفحات مربوط 

به برنامه نود

ط نظرات مرتب
با کليت  
برنامه نود

نظرات مرتبط با  
یک قسمت  

خاص از برنامه

نظرات 
غيرمرتبط با 

برنامه نود

ز  تعریف و تمجید ا
مهمان خاص

بحث و تبادل نظر درباره  
عملکرد مهمان خاص

راه  فحاشی و بد و بی
به مهمان خاص

واكنش به حواشی
یک قسمت خاص

خطاب قرار دادن عوامل برنامه 
درباره یک قسمت خاص
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استوار شدن  زانیم تواندوم میمقوله  لیذ میمفاه مروربا 
ش بر توان یاجتماع يهابرنامه در رسانه نیا یاتیعمل يهاتیفعال

 میبرنامه را رصد كرد. مرور مفاه دیتعامل و مشاركت در تول ياساقه
كه به عنوان محصول از آن شیبرنامه ب نیكه ا دهدینشان م

و  تیهو يدارا یاجتماع يهادر رسانه ییمجزا ایمکمل  يارسانه
 يكاربران به محتوا يثبت بازخوردها يبرا یكاركرد باشد، مکان

كه  آن يمثال، به جا يبرنامه هنگام پخش گسترده شده است. برا
و  قیالو س قیبرنامه نود عال ینستاگرامیصفحه ا قیكاربران از طر

 اریرا در اخت يبعد يهابرنامه ایبرنامه  يخود برا يشنهادهایپ
همان  انیدر حال جر يدادهایسازندگان برنامه قرار دهند، به رو

اند. مطالب ثبت شده در صفحه واكنش نشان دادهبه سرعت برنامه 
سترده پخش گ يمکمل محتوا ایكه مستقل از آن شیب نستاگرامیا

ر زمان برنامه د نندگانیب يالحظه ياهگر واكنشبرنامه باشد، بیان
 است.  ونیزیپخش آن از تلو

از  تیمقوله دوم كه حکا لیذ یاصل میبا مرور مفاهن، یبنابرا
 وانتیهنگام پخش برنامه گسترده است، م یواكنش و بازخورد آن

محصول  نیكرد كه ا ادیموضوع  نیاز ا يشتریب نانیبا اطم
ل به مخاطبان منفع لیتبد ياتنها مرتبط با توانش ساقه يارسانه

از  توانینم زیسازمان و ن گرید ياساقه يهافعال است نه توانش
مستقل با  یبه عنوان محصول یوبرگمحصول ساده شاخ نیا

در  یاتیعمل تیمستقل و مخصوص فعال یتیكاركردها و هو
 یاصل میبا مرور مفاهن، ینام برد. عالوه بر ا یاجتماع يهارسانه

 یوبرگمحصول شاخ نیكه ا افتیدر توانیمقوله سوم م لیذ
 يبه بازارها یهمان دسترس ایمخاطبان  يبندتاكنون توان بخش

 نکرده است. دایاز مخاطبان را پ یمختلف

 
 با برنامه نود رمرتبطیمقوله سوم: نظرات غ -1 شکل

Figure .The Thirth Category: Irrelevant Commens 

to «Navad» Program 

، با برنامه نود رمرتبطیبا عنوان نظرات غ ياوجود مقوله صرف
دهنده مخاطبان گسترده برنامه نود ممکن است در نگاه اول نشان

 نیبه موضوع چن ترقیباشد اما با نگاه دق یاجتماع يهادر رسانه
مخاطبان  يبنداز بخش توانی. مرسدیمخدوش به نظر م یفرض

 یا همانمختلف  ياز بازارها زیو ن یوبرگشاخ محصوالت قیاز طر
اگر ، یلیتمث یانیبا هر محصول سخن گفت. به بمخاطبان مرتبط 

ا ر نمادوستیدوست و سامکان جذب مخاطبان فوتبال یمحصول
 توانی(، مدئویو يگذاربستر به اشتراک کیمثال  يداشته باشد )برا

 مافت كه آن محصول دو بازار مختلف را به دست آورده است اگ
و  سیمثال به طرفداران پرسپول يدوست را برااگر مخاطبان فوتبال

سته هر دو د دیبا يامحصول رسانهم، یكن يبندمیاستقالل تقس
، جذب كند تا بتوان گفت كه محصول يطرفدار را تاحدود

اما مخاطب را جذب كرده است.  یا بازارهاي مختلف هايبندبخش
در این مقوله و مفاهیم مرتبط با آن به راحتی مشخص است كه 

هاي اجتماعی این مخاطبان و نظرات غیرمرتبطی كه در ذیل رسانه
بندي بازار و جذب چندین شود، ارتباطی با بخشبرنامه مطرح می

ذري گ ها تنها مخاطباندسته از مخاطبان ندارد. به عبارت بهتر، این
طور كه بینندگان ویترین یک فروشگاه را و عبوري هستند؛ همان

 توان خریدار واقعی آن فروشگاه تصور كرد. نمی

 گيرینتيجه

 ياز فراروندها یکیعنوان به يارسانه ییهمگرا ،امروز يایدر دن
كرده است.  رییحوزه ارتباطات را دستخوش تغ میمفاه، یاصل

، ياسازمان رسانه میه شد مفاهطور كه در مقدمه اشارهمان
 نیدر ا ،انددگرگون شده ییمخاطب، محتوا و بازار در عصر همگرا

در حوزه مخاطب  خصوصبه یدگرگون نیاز وجوه ا یمقاله برخ
م، دانید. مخاطبان در فضاي مجازي كه آنها را كاربران میآشکار ش
طی اهاي اجتماعی فرصت ایفاي نقش جدي در فرآیند ارتبدر رسانه

هاي این پژوهش پس از مطالعه حضور برنامه یافتهاند. یافته
دهد كه نظرات هاي اجتماعی نشان میتلویزیونی نود در رسانه

ی بندي است. یک گروه كسانكاربران در قالب سه گروه قابل دسته
اند. بخش قابل توجهی از نظر دادهبرنامه هستند كه درباره كلیت 

توان در قالب كنند، میی را ارائه میكاربرانی كه چنین نظرات
بندي كرد. این گروه از و منفعل دسته مندطرفداران عالقه

ا هاي تلویزیونی هستند. اما آنهكنندگان برنامهنظردهندگان، دنبال
با  هاي مرتبطهاي اجتماعی نیستند كه پستكاربران جدي رسانه

ورت صاز برنامه بهها را دائما دنبال كنند و پس از هر قسمت برنامه
 خاص درباره محتواي آن قسمت تعامل كنند.

از برنامه است.  قسمت خاص کیمعطوف به گروه دوم نظرات 
، كنندیرا ارائه م ینظرات نیكه چن یاز كاربران یبخش قابل توجه

مخاطب قرار دادن سایر كاربران
در موضوعات مختلف

درخواست فالو كردن و 
یابیدوست

طرح مسائل روزانتبلیغات كاربر

كري خوانی هواداران  
هاي فوتبالتیم
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 نیكرد. ا يبندجو دستهو مشاركت فعالدر قالب هواداران  توانیم
 یونیزیتلو يهاكنندگان برنامهگروه از نظردهندگان، نه تنها دنبال

را هم دنبال  يمجاز يها در فضابرنامه نیهستند، بلکه امتداد ا
 يهاهستند و پست یاجتماع يهارسانه ي. آنها كاربران جدكنندیم

ها را دائما دنبال كرده و پس از هر قسمت از برنامه مرتبط با برنامه
 .كنندیآن قسمت تعامل م يخاص درباره محتواصورت به

مرتبط با برنامه هستند  ریگروه سوم نظرات، موارد غ تیدر نها
ین ا. شوندیثبت م منفصل و عبوريكاربران  يكه عمدتا از سو

دسته از كاربران از آنجا كه هوادار یا مخالف برنامه نیستند، منفصل 
تنها  كنندكه تصور میشوند؛ بدین معنا از خود برنامه محسوب می

كنندگان یا بازدید از این صفحات، فرصت به جهت تعداد زیاد دنبال
یغات كاال ها مانند تبلهاي نامرتبط با این برنامهمناسبی براي فعالیت

توان از این صفحات براي فعالیت هاي دیگر، مییا ترویج فعالیت
ن ري بودمجازي استفاده كرد. همچنین این كاربران از صفت عبو

نیز برخوردارند بدین معنا كه معموالً پس از یک دوره فعالیت 
كنند و كمتر تبلیغاتی یا ترویجی، به صفحات پربازدید دیگر كوچ می

هاي مجازي نامرتبط طور پیوسته براي فعالیتامکان دارد كه به
هاي پربیننده سازمان صدا و سیما خود تنها از صفحات برنامه

 استفاده كنند. 
هاي اجتماعی نشان در رسانهبرنامه نود  هايمرور فعالیت

صفحه سبب واكنش  نیا يمجاز يهاتیتاكنون فعالدهد كه می
از  یمختلف يهاكه بتواند به بخشطرفدارانش شده است بدون آن

 دیتول ژهیو یها محصوالتآن يكند و برا دایپ یطرفدارانش دسترس
ن . اگرچه ممکزدیها را برانگكند تا واكنش فعاالنه و مشاركت آن

گردد براجتماعی  رسانة خود ماهیتاستدالل به  نیاز ا یاست بخش
 نیكنندگان ااستدالل كرد كه اگر اداره نیهمچن توانیاما م

ها، ها، تگها، شرح عکسعکسها، متندر نوع انتشار  هافعالیت
كم ، دستكردندیعمل م يگرید ۀویبه ش رهیها و غهشتگ

دو  ییبه شناسا توانستیپژوهش م نیا یتجرب يهاافتهی
گر، یمنجر شود. به عبارت د یو استقالل یسیپرسپول يبندبخش

بوده است كه نه هواداران  ياگونهصفحه به نیا تینحوه فعال
 قیشوو ت تیفعال به حما یلیتما سیاستقالل نه هواداران پرسپول

 اند. ردهنک دایپ بیرق دنیجدل كردن و به مبارزه طلب ایخود  میاز ت
هاي هاي عملیاتی این برنامه در رسانهفعالیت بنديجمع با 

سط گذاشته شده تو اي به اشتراکاجتماعی كه از طریق متون رسانه

                                                                                                                                             
ري این هاي نظترسیم كلیت درخت توانش سازمان صدا و سیما یکی از یافته .0

پژوهش بوده است كه به دلیل محدودیت مقاله، از توضیح چگونگی استخراج 
آن براي كلیت سازمان خودداري شده است. در مقابل، تنها به درخت توانش 

این برنامه در صفحات اینستاگرام و تلگرام قابل مشاهده است و با 
ي كاربران پیرامون این متون، در جدول هاشناسایی نوع فعالیت

 يهاواره توانش در عرصه رسانهدرخت کیشمات شماره چهار
. با مرجع قرار دادن 0ایممقایسه كرده یتجرب يهاافتهیرا با  یاجتماع

از  يریگهمطلوب بهر تیعنوان وضعبهمدل درخت توانش 
 ياهنهموجود برنامه نود در عرصه رسا تیوضع، یاجتماع يهارسانه

، جدولدر برجسته شده  يهاكرد. خانه میترس توانیرا م یاجتماع
 يهاهرسان يهاتیاز ظرف يریگبالفعل شده در بهره يهالیپتانس

از  ياری. بسشده است میترس برنامه نود یكنون تیو وضع یاجتماع
 تیكه ظرف یمتنوع یوبرگبالقوه و محصوالت شاخ يهاتیفعال

برنامه وجود دارد، در عمل بدون  نیا يها برااز آن يریگبهره
 اند. مانده یاستفاده باق

تر از عدم دهد، مهمگونه كه جدول چهار نشان میهمان
ست اي، این نکته اوبرگی و ساقههاي شاخاستفاده از برخی توانایی

اي این ههاي ریشهاي عملیاتی این برنامه و تواناییكه میان فعالیت
اي هاي ریشهن نیز پیوند كامل برقرار نشده است. تواناییسازما

 یانسان يروین، ییبه ذخائر محتوا يقو يویآرش یدسترسعبارتند از: 
ي هايبرخوردارما، یمند شاغل در سازمان صداوسماهر و توان

و مقررات  نیمناسب و قوان ياو شبکه يافزارنرم، يافزارسخت
 .و محدودكننده رقبا بانیپشت

هاي توان گفت یکی از برنامهتحلیل وضعیت برنامه نود می در
 شود. نوددار ورزشی پخش گسترده محسوب میقدیمی و سابقه

داراي آرشیوي غنی از رویدادهاي شیرین و تلخ رخ داده در خود 
این برنامه است. و همچنین براي این برنامه دسترسی به آرشیوهاي 

ه نیز كار چندان مشکلی هاي گذشتهاي فوتبال سالغنی بازي
هاي نیست. هر چند كه گاه از این آرشیو و سابقه تاریخی در برنامه

 اي درشود، اما از این ظرفیت ریشهپخش گسترده استفاده می
هاي اجتماعی به صورت هاي عملیاتی این برنامه در رسانهفعالیت

 اي صورت نگرفته است.مند و پیوسته استفادهنظام
، صدا و سیما به عنوان تنها داراي حق قانونی افزون بر این

ا تواند به راحتی بهاي فوتبالی میپخش گسترده و زندۀ مسابقه
استفاده از صفحات كاربري برنامة پربیننده نود، به پخش زندۀ كامل 

هاي هاي جهانی در رسانهیا گزینشی مسابقات لیگ برتر یا لیگ
 چنین فعالیت مشاهده نشده اجتماعی بپردازد اما تاكنون شواهدي از

 است. 

هاي است. توانش هاي بالفعل و بالقوه این برنامه اشاره شدهبرنامة نود و توانش
 هاي تجربی به دست آمده از اینبالفعل برنامة نود، خروجی نهاییِ یکی از یافته

پژوهش است كه در این مقاله به آن اشاره شده است. براي اطالعات بیشتر 
 توان به گزارش كامل این پژوهش مراجعه كرد. می 4دربارۀ جدول 
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