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 چکيده6
 و نظرات خود دیعقا انیطرفداران به ب شیگرا ،یاجتماع يهاامروزه با توسعه رسانه

رعت دهه گذشته س یط یاجتماع يهاظهور رسانه با ،یی. از سوشودیم شیاز پ شتریب
ت. اس كرده رییتغ ایدر سراسر دن هاسازمانافراد و  نیو محدوده ارتباطات و تعامل ب

 یطرفداران ورزش نیو رفتار آنال يامصرف رسانه یحاضر بررس قیهدف تحق رونیازا
از  یکیپژوهش  نیمحتوا بود. در ا لیبا استفاده از روش تحل کویكالسال يبعد از باز

موسوم  دیررئال ماد-)بارسلونا يبعد از باز بوکسیدر ف گایالل یصفحه رسم يهاپست
كاربران  هايدیدگاه یصورت هدفمند جهت بررس( به6456-51فصل  کویكالسبه ال

حتوا، م يبارگذار ؛یدر سه دسته كل بوکسیف يهایژگیمورد انتخاب قرار گرفت. و
شد.  يبندكاربران نسبت به محتوا طبقه يهاكاربران و واكنش گریمرور محتوا توسط د

م كال م،یاشاره به فرد، اشاره به ت ،ياشاره به باز»طبقه شامل  54 ،يپس از كدگذار
ها، ا و آنم ریانتقاد، سرزنش كردن، اشاره به طرفدار، استفاده از ضما اب یشوخ ،یتهاجم

 باًیپژوهش نشان داد، تقر يهاافتهی تیهابه دست آمد. در ن« و تعامل یفوتبال جانیه
 یهمنت يگذاربه اشتراک یورزش یاجتماع يهادر رسانه يادرصد از مصرف رسانه 16

 یاجتماع يهاكاركرد رسانه نیدرصد كدها دوم 14 باًیبا تقر يسزتی. مسئله هوشودیم
د كاركر زانیم نیكمتر یدرصد فراوان 603گفتگوها با  حالنیباشد. درع تواندیدر ورزش م

رفتار  يریگتوجه داشت كه در حوزه ورزش علت شکل دیاند. باپژوهش داشته نیرا در ا
 ايعالقهر در اث یتهاجم كالم یاشاره به فرد و حت ،يبه اشکال مختلف مانند اشاره به باز

 و شهر خود دارد. میاست كه طرفدار به باشگاه، ت

مصرف  ،یاجتماع يهاانهطرفداران فوتبال، رس کليدی: هایواژه

 .ورزش کو،یكالسال ،يارسانه

Abstract 
With the development of social media in this echo, 

Sports Fans have intended to express opinions more than 

before. In other hand, the purpose of the present study 

was the analysis of media consumption and online 

behavior of sports fan after El Clasico that implemented 

with the content analysis method. One of the status of 

the official Facebook page for La Liga selected 

Purposive sampling after first leg between FC Barcelona 

and Real Madrid C.F., nominated as El Clasico, 2017-18 

season to investigate fans comments. Facebook features 

are categorized into items associated with uploading 

content, reviewing content uploaded by others in the 

network, and items related to responses to content. 

Finally, findings showed roughly 57 percent of social 

media consumption in sport end up sharing. The second 

function of social media in sport can be identifying with 

30 percent codes. While conversations had least 

frequency codes 2.6 percent. Communication and 

reputation block haven’t dedicated any category. After 

coding, 10 categories came up include “reference to 

match, reference to individual, reference to team, 

offensive language, kidding with critique, blaming, 

reference to fan, use we and they, football emotions and 

interactivity”. Should noticed that the reason of forming 

behavior into different format such reference to match, 

reference to individual, and even offensive language in 

sport area is fan passion to club, team and city. 

Keywords: Football Fans, Social Media, Media 

Consumption, El Clasico, Sport 
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 مقدمه

« نبوغ متمایزي»حیوانات اجتماعی هستند كه  ،هاانسان
را به ارتباط برقرار كردن با یکدیگر سوق آنها  وابستگی

 (.5336، 5دهد )بنتمی
بعضی از طرفداران ورزشی بعد از مرگشان درخواست 

ي پراكنده شود و برخی بازكنند كه خاكسترشان بر زمین می
شرت تیم محبوبشان به خاک سپرده خواهند با تیدیگر می

(. باوجود چنین ارتباط نزدیکی 6450، 6شوند )فالکونیس و پاچ
عنوان یک عنصر مهم در بین ورزش و هیجان، هیجان به

(. 6456، 1شود )سوانسون و كنتهاي ورزشی تلقی میمحیط
 ترینمهماق به یک فعالیت، این اعتقاد وجود دارد كه اشتی

است، زیرا تکنولوژي  0هاي اجتماعیدلیل استفاده از رسانه
ها طوركلی منجر به توسعه روابط و وابستگیاجتماعی به

كند )واكفیلد و شود و تعامل اجتماعی را تسهیل میمی
(. اشتیاق و هیجان طرفداران در مقایسه با 6453، 1واكفیلد

دهد كه احتماالً اعی، نشان میدیگر مفاهیم علوم اجتم
كننده بهتري براي مصرف ورزشی و رفتارهاي بینیپیش

(. واكفیلد 6453، 3هاي اجتماعی است )واكفیلدمرتبط با رسانه
اي طرفداران را در چهار (، مصرف رسانه6453) و واكفیلد

. گوش 6. تماشاي بازي تیم در تلویزیون یا اینترنت، 5دسته 
. دنبال كردن نتایج 1م در رادیو یا اینترنت، دادن به بازي تی

سایت تیم تقسیم . دیدن وب0تیم در روزنامه یا اینترنت و 
 اند.كرده

هاي اجتماعی طی دهه گذشته سرعت و ظهور رسانه
را در سراسر  هاسازمانمحدوده ارتباطات و تعامل بین افراد و 

یک و ؛ همبر6451، 6فیلو و همکاران)دنیا تغییر داده است 
(. از طرف 6456؛ پارگاناس و همکاران، 6451، 1اسونسون

مخاطبین را از  اجتماعیهاي دیگر استدالل شده كه رسانه
هاي سنتی پخش دور و بازي كامالً جدیدي را خلق سیستم

هاي اجتماعی در كرده است. با توجه به نمایش شگرف رسانه

                                                                          

              

رزش در رسد كه وطور به نظر میزمره مطبوعات محبوب، این
انداز كامالً جدید ارتباطی قرار دارد )كیتزمان و بطن چشم

بوک، ساخت اي در فیس(. داشتن مکالمه6455، 3همکاران
یک بیانیه در توییتر یا تماشاي ویدئویی در یوتیوب در حال 

ها كاربر در سراسر دنیا است میلیون حاضر بخشی از فعالیت
پیامی را  55رمسترانگ(. لنس آ6451، 54)پارگاناس و همکاران

كرد و از طرفداران خواست تا  منتشرروي صفحه توییتر خود 
سواري به او ملحق زمان و مکان مشخصی براي دوچرخهدر 

سوار در دوچرخه 5444شوند. تنها چند ساعت بعد، بیش از 
(. این 6443، 56حال ركاب زدن با او مشاهده شدند )كرمول

 هاي اجتماعی است.سط رسانههاي تغییر توتنها بخشی از جلوه
قدیمی و جدید  اي در دو دستهكنندگان رسانهامروزه مصرف

كنندگان قدیمی منفعل، قابل شوند. اگر مصرفگذاري مینام
شدند، بینی، منزوي، ساكت و نامرئی فرض میپیش

كننده، با وفاداري كمتر، كنندگان جدید فعال، مهاجرتمصرف
، 51شتر و پرسروصدا هستند )جنکینزداراي ارتباط اجتماعی بی

طور خالصه در مقابل (. به6441 ،50؛ اسچولتز و شفر6443
هاي نوین باعث ظهور اي، رسانهكنندگان منفعل رسانهمصرف
كه اند. درحالیاي شدهكنندگان فعال رسانهمصرف
كنندگان فعال در فضاي رسانه سنتی وجود ندارند، مصرف
دهند صداي ن اجازه میهاي نویهاي رسانهپلتفرم

، 51كنندگان فعال گسترش یابد )آرمسترانگ و همکارانمصرف
هاي اي از ماهیت طبیعی رسانهعنوان نتیجه(. این به6453

ها را با نام شود و از همین رو این رسانهنوین در نظر گرفته می
هاي سند. مخاطبین با رسانهشناهاي كاربر محور نیز میرسانه
ه سه صورت سروكار دارند: با مصرف كردن، با محور بكاربر

 (.6443، 53مشاركت كردن و با تولید كردن محتوا )شائو
هاي هاي اجتماعی مزیتهاي سنتی، رسانهبرخالف رسانه

دهند فرد و متمایزي را به نهادهاي ورزشی ارائه میمنحصربه
كنندگان از سازند مستقیماً با مصرفرا قادر میآنها  چراكه
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نشده ارتباط برقرار كنند )واالس و هاي فیلترپیام طریق
هاي نوین دیجیتال موانع كمتري (. قالب6455، 5همکاران

هاي بنديكنند. قالببراي خلق و نشر محتوا ایجاد می
هاي تولیدكننده و اي كه جهان را به بخشكنندهخسته

كنند در حال از دست دادن قدرت كننده تقسیم میمصرف
، 1، گسشاون6456، 6خود هستند )اسمیت و اسمیتاكتشافی 

قدري (. امروزه اهمیت كاربران فضاي مجازي به6453
داده « 0تولیدگران مصرفی»لقب آنها  یافته است كه بهافزایش

هاي اجتماعی كاربران تولیدكننده را قادر شود. رسانهمی
نظرات و عقاید مشتري قالب سازد تا صداي خودشان را در می
( و این 6454، 1و چین زهاي خالق توسعه دهند )ویلیامدهو ای

تغییري است كه در ماهیت ارتباطات رخ داده است  ترینبزرگ
 هاي اجتماعی است.و این تغییر تا حد زیادي ارمغان رسانه

( اشاره كرد، جوامع با افزایش دسترسی به 5334) 3گیدنز
با وجود شوند كه در ورزش، طرفداران تکنولوژي شناخته می

هاي محبوبشان بدون توجه به هاي اجتماعی به تیمرسانه
دارند. متخصصین رفتار  دسترسیموقعیت جغرافیایی 

اند بر اهمیت طرفداران غیر محلی تأكید كرده ،كنندهمصرف
كه تماشاگران تیم به دلیل موفقیت تیم، بازیکنان ستاره یا هر 

شوند یم بدل میدلیل غیر جغرافیایی دیگري، به طرفدار آن ت
؛ 6446 ،3؛ فارد6450، 1؛ كیتون و گیرهارت6456، 6)پو و جیمز
؛ كر 6441، 55؛ بوتلر و ساگاس6441؛ كر، 6455 ،54كر و امري

سازي بسیاري از از طرفی با افزایش جهانی(. 6441، 56و گلدن
هاي توانند تجربههاي اجتماعی میهاي ورزشی، رسانهلیگ

راي تقویت ارتباط با طرفداران وراي بکر و تعامالت خالقی را ب
 (.6450، 51د )استراورس و همکاراننمرزها ایجاد كن

                                                                          

              

 ،تکنولوژي بر زندگی اجتماعیاز لحاظ با توجه به اثر تغییرات 
باید توجه بیشتري به رفتار طرفداران شود كه البته از این حیث 
پژوهش كمتري انجام گرفته است. مقاله حاضر به دنبال 

هاي ورزشی است كه رفتار مصرفی طرفداران تیمبررسی این 
هاي اجتماعی به چه صورت است؟ زمانی كه در رسانه

كنند تا در ورزشگاه ها را خریداري میطرفداران بلیت بازي
ها به این حضور یابند، تمام توجه مالکین و مدیران باشگاه

در آینده چگونه خواهد بود و آیا آنها  رود كه رفتارسمت می
ها را به خرید مجدد بلیتآنها  تواندشده میزي و خدمات ارائهبا

به شکل  گاهبهگاهاز شکل یک تماشاگر آنها  ترغیب كند؟ آیا
یک طرفدار وفادار در خواهند آمد؟ تمام این سؤاالت در مورد 
تماشاگرانی كه در ورزشگاه حضور ندارند و هیجانات و میزان 

اجتماعی به نمایش  هايرضایت خود را از طریق رسانه
طور خاص، بازاریابان گذارند، به قوت خود باقی است. بهمی

گذار بر رفتار تأثیرورزشی به دنبال شناسایی عوامل 
 (.6446، 50كنندگان آنالین هستند )هور و همکارانمصرف

اي دارد و لذت بردن از ورزش در جامعه امروز جایگاه ویژه
توجه است. در زبان بلفوتبال بین مردم كشورها بسیار قا

شده است  ترجمه« 51ورزش پادشاهی»اسپانیایی، فوتبال به 
ها گونه زبان به معناي پادشاه ورزشیک دركه از یک عبارت 

(. قانون دولت 6450، 53شده است )آراخو و همکاران ترجمه
كند كه رویدادهاي ورزشی جز بیان می 5366اسپانیا در سال 

ردم است و باید در سراسر هاي عمومی ممنديعالقه
طور رایگان پخش شود )پرز و هاي تلویزیونی بهشبکه

هاي (. از طرف دیگر، محبوبیت رسانه6451، 56همکاران
گذاري محتواي اجتماعی همگام با توانایی به اشتراک

اي براي ها را به ابزار اثربخش ویژهاي، این پلتفرمرسانه
هاي لیگ برتر تیم ههاي ورزشی تبدیل كرده است. همتیم

حضور رسمی خود را در  6451-53انگلستان در فصل 
دهد كه محتواي اند و تحقیقات نشان میاینستاگرام ثبت كرده

دهد بصري مانند عکس و ویدئو مشاركت طرفداران را ارتقا می
 (. همچنین6454؛ همبریک و همکاران، 6451، 51)كالویو
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 هايدیدگاه ریافتند كه(، د6456) 5آناگنستپولوس و همکاران
طرفداران در اینستاگرام بر چهار گروه اشتیاق، تعلق، انتقاد و 

(، 6456) 6شود. تامپسون و همکارانعشق تقسیم می
هاي هاي كلیدي برداشت طرفداران را در استفاده از رسانهجنبه

اجتماعی در چهار دسته تعامل، بینش، شخصیت انسانی برند و 
 كنند.بندي میسیمها و موانع تقچالش

میلیارد  000، 6453ترین گزارش استاتیستا تا ژانویه در جدید
هاي رسانهدر میلیارد كاربر  101نفر كاربر فعال در اینترنت و 

ارتباط بین  (.6453، 1اجتماعی حضور داشتند )استاتیستا
خوبی مستند شده است و هاي اجتماعی و ورزش بهرسانه

هاي محبوبشان به ارتباط با تیم زمانی كه طرفداران براي
ترین كاربران شوند جز فعالهاي اجتماعی ملحق میرسانه

هاي (. از طرف دیگر رسانه6453، 0خواهند بود )واتکیسن و لی
هاي ورزشی توجهی در اكوسیستم رسانهاجتماعی اهمیت قابل

ها و ورزشکاران ي ورزشی، تیمهاسازمانكسب كرده است. 
طور هاي اجتماعی بهبین خود به رسانهبراي جذب مخاط

تنها هاي اجتماعی نهكنند. پوشش رسانهاي توجه میفزاینده
هاي عمومی ها، نظرسنجیصحنهشامل آمارهاي آنالین، پشت

هاي زنده با بلکه مصاحبه ،شودها میبازي و انعکاس فیلم
هاي مهم در بوک، ویدئو صحنهورزشکاران و مفسران در فیس

روزانه در اسنپچت را  1هاي زندهتاگرام، داستاناینس
هاي اجتماعی در (. رسانه6456، 3گیرد )تانگ و كوپربرمیدر

هاي گذاريقدري اهمیت یافته است كه سرمایهورزش به
متحده، انگلستان، اروپا، استرالیا و جنوب توجه در ایاالتقابل

ژي وایرلس هاي تکنولوها را به زیرساختشرقی آسیا استادیوم
 .(6453، 6)هوتچینزاند تجهیز كرده

هاي فرهنگ عمومی ترین جنبهفوتبال یکی از برجسته
براي فوتبال در  عمیقی(. اشتیاق 6446، 1اسپانیا است )وارتون

هاي بزرگ و توسعه اللیگاي زمان با تولد باشگاههم 64قرن 

                                                                          

              

(. اگرچه در ورزش 6441، 3راموس-اسپانیا رشد یافت )كساترو
رسد اما با تبدیل هاي شدید عادي به نظر میظهور رقابت

هاي بارسلونا و عنوان ورزشی فراگیر در اسپانیا جدالفوتبال به
رئال مادرید متبلور شد. تاریخ دور و دراز كشمکش بین رئال 

شدن )هم از نظر اي سنتی از دو قطبیمادرید و بارسلونا نمونه
عنوان است؛ مادرید به سیاسی و هم اقتصادي( شهرهاي اصلی

 عنوان دومین شهر مهم. رقابتی كه درپایتخت و بارسلونا به
ها را به خود گرفت اگرچه با تعریف دربی نهایت ماهیت دربی

ندارد. به همین  همسازيهاي همشهري( )رقابت بین تیم
صورت كه فوتبال، مسیر درستی براي درک ساخت هویتی 

(، جدالی به 6441راموس، -نوین در اسپانیا یافت )كساترو
اي را از هویت كالسیکو بخش عمدهقدمت تاریخ وراي نام ال

اي به خود جلب كرده است. رئال مادرید كه در مركز منطقه
اسپانیا قرار دارد از دیرباز تالش كرده تا قدرت مركزي اسپانیا 
باشد. از طرف دیگر بارسلونا، با هویت كاتاالن و ناسیونالیسم 

 نزدیکی ارتباط داشته است.طور به
(، چارچوبی موسوم به 6455كیتزمان و همکاران )

با هفت بلوک سازنده معرفی كردند. این « 54زنبوريالنه»
هاي اجتماعی هاي سازنده كه معرف كاركرد رسانهبلوک

گذاري، سازي، گفتگوها، اشتراکاند بر: هویتهستند مشتمل
. با توجه به جامعیت سازيمجاورت، ارتباطات، شهرت و گروه

هاي اجتماعی باید زنبوري در كاركردهاي رسانهچارچوب النه
بررسی كرد كه طرفداران ورزشی كدام كاركرد را بیشتر 

 دهند.موردتوجه قرار می
( با استفاده از نظریه هویت اجتماعی 5363) 55تاجفل و ترنر

نشان دادند كه افراد خودشان و دیگران را براي ایجاد حس 
ان اجتماعی و محلی كه در آن حضور دارند، درون جه

دهند. نظریه هویت اجتماعی می قرارهاي متنوعی طبقه
گر این است كه افراد هم هویت اجتماعی دارند كه به بیان

هاي گروهی شناختی، سازمانی و عضویتهاي جمعیتویژگی
كند و هم هویت شخصی دارند كه تركیبی از عالئق، اشاره می

؛ فینک و 5336، 56ها است )میل و آشفورثدها و تواناییاستعدا
 (.6455، 5؛ دساربو و مادریگال6443، 51همکاران
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دهد كه هویت تیم در شکل دادن رفتار مطالعات نشان می
تواند از كند. هویت طرفدار میطرفدار نقش مهمی ایفا می

، 6طریق نظریه هویت اجتماعی توضیح داده شود )استریکر
 نظر (. بر اساس6444، 1کرو؛ استریکر و ب4531و  5331

( نظریه هویت 6444) 0الوري و ارنت، (5314استریکر )
را از طریق  هایشاناجتماعی بر مفهومی كه افراد هویت

كند. دهند، تمركز میها و روابط اجتماعی توسعه میتجربه
یابد )شاپیرو و تر در رفتار تجلی میطور ویژهبه هویت قوي

(. طرفداران با درجه هویتی 5331واكفیلد،  ؛6451، 1همکاران
هایشان هنگام احتمال بیشتر هویت خودشان را با تیمباال به

(. در 6441، 3كنند )كوهن و گارسیاپیروزي و شکست حفظ می
تري از هویت تمایل دارند بعد مقابل، طرفداران با سطوح پایین

)سیندر و از شکست فاصله خودشان را با تیم بیشتر كنند 
(. عالوه بر 6456دولین و همکاران، -؛ برون5313، 6همکاران

این طرفداران در یک گفتگوي مجازي در مورد یک رویداد 
كنند و حس حضور اجتماعی گروهان شركت میورزشی با هم

حال ساتون و (. بااین6446، 1گذارند )تورا به نمایش می
ویت طرفداران نشان دادند كه كلید رشد ه (5336) 3همکاران

پذیري به بازیکنان است؛ كه از طریق افزایش دسترسی
هاي اجتماعی تا حد زیادي افزایش یافته است. رسانه
هاي آنالین بر رسد كه اثر مصرف رسانهبه نظر می سانبدین

تر اي قويشان واسطهایجاد هویت طرفداران و خود مفهومی
. بیشتر باشد هاي كالسیک مانند تلویزیوننسبت به رسانه

(، نشان دادند كه نظریه هویت 6453نیري و صفاري )
هاي قابل توجه در ارتباط بین ورزش و اجتماعی یکی از نظریه

 رسانه است.
دهنده میزانی است كه كاربران با یکدیگر در گفتگوها نشان

ي هارسانه. بیشتر كنندیم یک رسانه اجتماعی ارتباط برقرار
و  بین افراد يگفتگوهاتسهیل كردن براي  اساساًاجتماعی 

. این گفتگوها به هر دلیلی انجام اندشده یطراح هاگروه
، یا غیره تا افراد كنندیم بالک، كنندیم. مردم توئیت شودیم

 

جدید همفکر خودشان را مالقات كنند، یک عالقه واقعی پیدا 
خودشان را بسازند؟ )كیتزمان و همکاران،  نفسعزتكنند، یا 

6455: 600.) 
كاربران به  میزانی است كه دهندهنشان ،يگذاراشتراک

. اصطالح ورزندیممبادله، نشر و دریافت محتوا مبادرت 
بر تبادالتی داللت دارد كه بین مردم  غالباً« اجتماعی»

 هستندافرادي  رندهیدربرگي اجتماعی هارسانهضروري است. 
یدئو، صدا، كه با هدف مشتركی )یک گروه، متن، تصویر، و

ي گذاراشتراکلینک یا محل مشترک( با هم در ارتباط هستند. 
ي اجتماعی، اما هارسانهیی روشی است براي تعامل در تنهابه
ي كاربران را به گفتگو و حتی ایجاد گذاراشتراک حالنیباا

ي هارسانهاهداف كاركردي  بر اساسارتباط با یکدیگر 
ورت نیز اهمیت باالیی در كند. بلوک مجااجتماعی هدایت می

ي اجتماعی دارد. با توجه به هارسانهشناسایی كاركردهاي 
افزایش ارتباط بین كاربران، مجاورت پلی است بین دنیاي 

 (.601 :6455واقعی و مجازي )كیتزمان و همکاران، 
جایگاه  توانندیمی میزانی است كه كاربران نامخوش

تماعی شناسایی و درک دیگران و خودشان را در یک رسانه اج
 دتوانیمي اجتماعی هارسانهي هاپلتفرمی در نامخوشكنند. 

معانی مختلفی داشته باشد. در بیشتر موارد، شهرت حالتی از 
ي اطالعاتی در تعیین هايتکنولوژ كهییازآنجااعتماد است، اما 

ي هارسانهي كیفی عالی، خوب نیستند، هاشاخصچنین 
 خودكار صورتبهابسته هستند تا ی ابزارهایی واجتماع

ي كنند. آورجمعرا براي تعیین اطمینان  كاربر محوراطالعات 
ي اجتماعی در مدل كیتزمان و هارسانهآخرین كاركرد 

-سازي است. بلوک كاركردي گروه( گروه6455همکاران )

جوامع و زیر  ساختاردر  كاربرانتوانایی  كنندهمشخصسازي، 
شدن یک شبکه به معنی  تریاعاجتمجوامع خلق است. 

شدن گروه دوستان، فالورها و مخاطبین است  تربزرگ
 (.606 :6455)كیتزمان و همکاران، 

شناسان طور ویژه موردتوجه مدیران و جامعهطرفداران به
فضاي اینترنت  تر بیان شدطور كه پیشاند. همانورزشی بوده

شی خلق كرده بستر جدیدي براي مطالعه رفتار هواداران ورز
عنوان محلی براي زیست دوم است. اگر فضاي اینترنت را به

ها در نظر بگیریم، هنوز شناخت كافی در مورد نحوه انسان
نوعی رفتار ساكنین این شهر جدید در دسترس نیست. به

ها به كار تمامی فرایندي كه براي شناخت جامعه انسان
خود باقی است.  شده است در مورد جامعه جدید به قوتگرفته

همانی است كه در دنیاي بیرون و  ،اگرچه انسان مجازي
دهد كه رفتار كند، اما نتایج نشان میجامعه سابق زندگی می
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طرف دیگر كلی متفاوت است. از ها در جامعه مجازي بهانسان
مهمی است كه رفتارهاي كاربران  این مشاركت جمعی مسئله

(. 6455، 5وال و كاسماسیمادهد )رویقرار می تأثیررا تحت 
نتایج تحقیق حاضر و چنین تحقیقاتی براي تحلیل و بررسی 

تر نسبت به نوع بروز رفتار كاربران ورزشی، شناخت دقیق
ریزي و هاي خود و در نهایت برنامهتعامل كاربران با تیم

مدیریت اثربخش فضاي مجازي كاربرد وافري دارند. از همین 
شناسان ورزشی، معهعالوه بر جا رو كاربران این پژوهش

اي و ، مدیران روابط عمومی و مدیران رسانههامدیران تیم
 هاي اجتماعی هستند.طور خاص مدیران رسانهبه

 پژوهش یشناسروش

در این پژوهش از روش تحلیل محتوا استفاده شده است. 
هاي تحلیل متن است كه شامل تحلیل محتوا یکی از روش

ها اي از دادهبندي مجموعهندي و دستهبمقایسه، فهرست
ها است. موضوع تحلیل منظور بررسی و آزمایش فرضیهبه

شده در  تواند تمامی انواع ارتباطات ثبتمحتواي كیفی می
ها، قواعد مشاهدات، ها، گفتمانهاي مصاحبهنوشتهدست

نوارهاي ویدئو و مستندات باشد. در تفاوت تحلیل محتواي 
اید اشاره كرد كه در تحلیل محتواي كیفی كمی و كیفی ب

تري به محتواي پنهان پیام بیشتر مدنظر است و نگاه عمیق
كه تحلیل محتواي ها وجود دارد درحالیكلمات، عبارات و داده

كند. درواقع تحلیل كمی بیشتر به محتواي آشکار توجه می
محتواي كیفی محتواي آشکار و پنهان را در كنار هم بررسی 

كند. ازآنجاكه اغلب ارتباطات اجتماعی با نمادها صورت می
ترین كاربرد تحلیل محتوا در علوم اجتماعی و وسیع ،گیردمی

 انسانی است.
بوک براي این فیس ،هاي اجتماعی گوناگوناز بین رسانه 

چراكه ورزش سومین موضوع مهم در  ؛شد انتخابپژوهش 
هاي یژگی( و از طرفی و6453، 6بوک است )بومهرفیس
بوک در سه دسته كلی بارگذاري محتوا، مرور محتوا فیس

هاي كاربران نسبت به محتوا توسط دیگر كاربران و واكنش
بوک ( كه فیس6455شود )واالس و همکاران، بندي میطبقه

ترین رسانه اجتماعی عنوان بزرگرا از حیث تعداد كاربر به
با استفاده از  (6455تبدیل كرده است. واالس و همکاران )

مریکا، آبوک ورزش دانشگاهی تحلیل محتوا در صفحه فیس

                                                                          

              

( از تحلیل محتوا براي بررسی 6454همبریک و همکاران )
اهم موضوعات توییت شده توسط زنان ورزشکار در توییتر، 

اي در (، در بررسی مصرف رسانه6456اسمیت و اسمیت )
در توییتر و ها ورزش دانشگاهی با استفاده از تحلیل هشتگ

هواداران بعد  هايدیدگاه( بررسی 6456لوپز و همکاران )گیل
هایی هستند كه از تحلیل نمونه ،كالسیکو در یوتیوباز ال

 اند.هاي اجتماعی استفاده كردهمحتوا در رسانه

رئال مادرید -بازي رفت بارسلونا پژوهش حاضر بر روي
ت كه در انجام گرف 6456-51كالسیکو فصل موسوم به ال

به  4-1در سانتیاگوبرنابئو با نتیجه  6456دسامبر  61تاریخ 
صفحه رسمی  1هايسود بارسلونا به پایان رسید. یکی از پست

صورت هدفمند براي بعد از بازي به 0بوکاللیگا در فیس
كاربران مورد انتخاب قرار گرفت. این  هايدیدگاهبررسی 

هنگام انجام پژوهش تعداد میلیون فالور دارد.  14صفحه تقریباً 
كه به زبان ها دیدگاهبود. تمامی  5650كاربران  هايدیدگاه

استخراج و در فایل اكسل براي كدگذاري  انگلیسی بودند
 ذخیره شدند.

عنوان واحدهاي تحلیل از هم تفکیک شدند. تمامی جمالت به
اي كه مربوط به آن بودند ها با جملهیجومای تفکیک،در فرایند 

ها در پژوهش رهنمود ي گرفتند. نقش اصلی ایموجیجا
طوركلی محققین براي رسیدن به معناي پنهان جمالت بود. به

مشاهده مستقیم جمالت با توجه به كد مشهود )قابل كدگذاري
( و مکنون )غیرقابل مشاهده مستقیم در متن هادیدگاهدر متن 

قات محور )بر اساس نتایج تحقی( و كدهاي متنهادیدگاه
 شد.ها( انجام محور )بر اساس نظریه هیپیشین( و نظر

هاي ، دیدگاه(6456لوپز و همکاران )گیلدر تحقیق 
 پنج حال تنهابااینجاي گرفته بودند. طبقه  هشت در طرفداران
( براي 6456لوپز و همکاران )طبقه تحقیق گیل هشتطبقه از 

 ،هادیدگاهدار بود. براي سایر پژوهش حاضر معناكدگذاري در 
مبناي طرفداري و نحوه بروز عواطف طرفداران  هاينظریه

. پس از اتمام كدگذاري براي بررسی كدگذاري قرار گرفت
ضریب كاپا به ضریب اتکاپذیري از ضریب كاپا استفاده شد. 

ضریب  شود.تعریف می كدگذاران میزان توافق میان محاسبه
درصد بیان  صورتبهكاپا بین صفر تا یک متغیر است و 
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این است كه  منزلهبهبودن ضریب كاپا شود. در واقع باالمی
اتفاقی انجام نگرفته و اصول و روشی بر  صورتبهكدگذاري 

درصد  هفتمنظور  نیبه همفرایند كدگذاري حاكم بوده است. 
انتخاب شد و  تصادفیصورت ( بهدیدگاه 36ها )معادل از داده

ز گروه پژوهشی قرار گرفت. در اختیار محقق دیگري خارج ا
 30درنهایت با استفاده از فرمول ضریب كاپا میزان اتکاپذیري 

 .درصد محاسبه شد
در  اعتبار قابلیت افزایش كه موجب دیگري مهم موضوع
و  دقیق باید كه معناست واحد انتخاب ،شودمی تحقیقات

باشد. واحد معنا در این پژوهش جمله بود كه با توجه  مناسب
هاي طوالنی در یک پاراگراف جا گرفته بودند، نکه پیامبه ای

انتخاب این واحد معنایی موجب افزایش اعتبار درونی پژوهش 
 گردد. می

  پژوهش یهاافتهی
حال در دسته كد به دست آمد. بااین 50پس از كدگذاري، 

تحلیل محتواي كیفی رسیدن به طبقه در گرو تکرار است؛ 
عنوان طبقه در ک دسته كد را بهیتوان می یعنی در صورتی

توجهی نسبت نظر گرفت كه تعداد تکرارهاي آن به عدد قابل
دسته كد را  50، یکبه سایر دسته كدها برسد. جدول شماره 

 دهد:با فراوانی هر دسته نشان می

 هادیدگاهشده از تحلیل محتواي فراوانی دسته كدهاي كشف -6جدول شماره 

گردد دسته كدهاي طور كه در جدول فوق مشاهده میهمان
گفتارهاي سیاسی »، «گفتارهاي نامرتبط»، «گیزانكالم نفرت»

كمترین فراوانی را « صحبت در مورد رسانه»و « و جغرافیایی
طور است كه به ار دسته كدها دارند. این بدان معننسبت به سای

گفتارهاي سیاسی و »مثال تعداد تکرارهاي دسته كد 
آمده، دستكد به 6156تکرار در بین  هشتبا « جغرافیایی

دهنده محتواي غالب هواداران باشد. فراوانی تواند نشاننمی
تواند از این چهار دسته كد نیز از یک درصد كمتر است كه می

 54عنوان یک طبقه خارج شوند. با این شرح قرار گرفتن به
اشاره به بازي، اشاره به فرد، اشاره به تیم، كالم »طبقه شامل 

اشاره به طرفدار، تهاجمی، شوخی با انتقاد، سرزنش كردن، 
به « ها، هیجان فوتبالی و تعاملاستفاده از ضمایر ما و آن

 ها و نمونهها، تعاریف طبقهطبقه دودست آمد. جدول شماره 
 دهد:كدهاي مرتبط به هر طبقه را نشان می

بیان یک نکته الزامی  دوبا توجه به تعاریف جدول شماره 
فقط در یکی از این فقط و  هادیدگاهاست: كدهاي برآمده از 

طور مثال اند. این حاكی از این است كه بهها قرار نگرفتهطبقه
كنند بعضی از طرفداران احمق رئال مادرید فکر می» دیدگاه

به دلیل استفاده از « دو تا پنالتی رو نگرفته!آنها  داور براي
قرار « كالم تهاجمی»را در طبقه  دیدگاهاین « احمق»كلمه 

است « هواداران رئال مادرید»طرفی مخاطب جمله  دهد. ازمی
دهد. یکی قرار می« اشاره به طرفداران»را در طبقه  دیدگاهكه 

باید به  هادیدگاهبندي دیگر از نکاتی كه در كدگذاري و طبقه
و « اشاره به بازي»هاي آن اشاره شود این است كه طبقه

اند. شدههایی دیگري تشکیل از زیر طبقه« اشاره به فرد»
از تحلیل بازي و اشاره به نتیجه تشکیل شد « اشاره به بازي»

هاي اشاره به بازیکن، اشاره به اشاره به از زیر طبقه»و طبقه 
 مربی و اشاره به داور به دست آمد.

 

 

 

 

 

 

 درصد فراوانی تکرار تعداد دسته کد درصد فراوانی تکرار تعداد دسته کد

 15/1 503 اشاره به طرفدار 1010 666 اشاره به بازي

 33/1 36 هااستفاده از ضمایر ما و آن 04/60 351 اشاره به فرد

 40/1 646 هیجان فوتبالی 3/61 351 اشاره به تیم

 56/4 1 گفتارهاي نامرتبط 11/0 566 كالم تهاجمی

 36/6 33 تعامل 10/55 634 شوخی با انتقاد

 16/4 1 گفتارهاي سیاسی و جغرافیایی 3 514 كردنسرزنش

 53/4 0 صحبت در مورد رسانه 40/0 5 آمیزكالم نفرت



 6389 زمستان ،62 دوم، پياپی شماره ،هفتم سال ،یورزش هایرسانه در ارتباطات تیریمد                          696

 

 

 كدهاي مرتبط به هر طبقه ها و نمونهها، تعاریف طبقهطبقه -6جدول شماره 

 نام طبقه تعریف طبقه نمونه کد

 مان را نشان دادیم و به ...ما در قلب دفاع ضعف
 هاي بلند به گل برسیم...دنبال این بودیم با توپ

 حال دیدم، چرا زیزوي كالسیکویی كه تابهبدترین ال
 بازي نکرد؟ 0-1-1كور با تركیب 

ر مورد نحوه وقوع نتیجه با استفاده از صحبت د
نکات فنی و تاكتیکی، نحوه گل زدن و اشاره 

 مستقیم در مورد نتیجه نهایی بازي.
 اشاره به بازي

  گل از تو متشکریم... 163مسی به خاطر 

  .من االن موافقم كه زیدان باید باشگاه رو ترک كنه
منظورم اینه كه ما بازیکنان خوبی داریم كه زیدان 

داره تا بنزماي پیر رو وارد اونارو روي نیمکت نگه می
 میدان كنه.

اشاره مستقیم به عملکرد مثبت یا منفی تمام 
افرادي كه در مسابقه نقش بر عهده دارند، بیان 
نظرات، انتقادات و عقاید در مورد رفتار ورزشی 

درون زمین، بدون هیچ حرف ركیک و 
 ناپسندي.

 اشاره به فرد

 ًطرفه بود به خاطر اینکه بارسلونا به یک بازي كامال
 داور رشوه داده بود.

اشاره مستقیم به عملکرد مثبت یا منفی تیم 
طور خاص با بردن نام تیم یا القابی كه به

 صراحتاً به تیم خاصی اشاره دارد.
 اشاره به تیم

  رئال مادرید باید نام ورزشگاه خانگی خود را به
 برنالئو تغییر دهد.

 ز دو نفر كلین شیت كردند: كریستن رونالدو و ...امرو
 تراشتگن

 ...داور امروز، بهترین بازیکن بارسا بود 

انتقاد به عملکرد بازیکن، مربی، داور، كادر 
مدیریتی و حتی كادر اجرایی اللیگا بدون الفاظ 

آور و زشت و ناپسند و در قالب گفتارهاي خنده
 طنزگونه.

 شوخی با انتقاد

 ها دارن گریه میکنن! بیخیال یديمن شنیدم مادر
ها، گریه نکنید! شما به بهترین تیم روي كره بچه

 زمین باختید.

كردن دهنده سرزنشاستفاده از الفاظی كه نشان
 براي مبادرت به اقدامی است.

 سرزنش كردن

  چرا ما براي بردن در مقابل بارسلونا به پنالتی نیاز
 داریم؟...

 یگا براي ماست...دیگه از االن قهرمانی الل 

یز دادن مرز یكاربران از ضمایر ما و آنها براي تم
كنند. این ضمایر طرفداري خودشان استفاده می

هم شامل تیم خود به هنگام بردوباخت است و 
 هم شامل تفکیک تیم خود از حریف است.

استفاده از ضمایر ما 
 هاو آن

  امروز تولد منه و من بهترین كادو رو از بارسا
 فتم...گر

  مهم نیست تو این بازي چه اتفاقی افتاده، هنوز رئال
مادرید بهترین و ارزشمندترین باشگاه دنیا است. 

كنم و این تیم هنوزم به مادریدي بودنم افتخار می
 عشق منه.

 افتیم، باهم پیروز شیم، باهم میما باهم بلند می
مون همون باقی بازیم اما عشقشیم، باهم میمی

 مونه.می

هایی كه در متن نظرات نوشتارها و ایموجی
دهنده شوق و عشق به فوتبال است. نشان

كه فرد عالقه مفرط به بازیکن و مربی چنان
تمام وجود خود را در وجود بازیکن و مربی 

 بیند.خاصی می

 هیجان فوتبالی

 هاي مادریدي كجا ها و سگها، انیشتینمیمون
 هستند.

 تنفر هستند كجان پس؟ االن اونایی كه از مسی م
 كجاست بهترین بازیکن دو قرن اخیر؟

 ها به غارهاتون برگردید.احمق 

استفاده از كالم و گفتارهاي خارج از عفت و 
 ادب: از دامنه كمترین الفاظ تا بدترین.

 كالم تهاجمی
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 كنند بعضی از طرفداران احمق رئال مادرید فکر می
 ه!...داور براي آنها دو تا پنالتی رو نگرفت

  هواداران مادرید خواهند مرد ولی این رقیب را
پذیرند و همیشه براي استدالل آوردن تالش نمی

 كنند.می

  من طرفدار مادرید هستم و بارسلونا شایسته این
 پیروزي بود.

ها، صفات، عقاید و اشاره به رفتار، ویژگی
 هاي طرفداران تیم خودي و تیم مقابل.دیدگاه

 اشاره به طرفداران

 كنید كه بارسلونا سه تا جام اگر شما هم فکر می
)لیگ قهرمانان، اللیگا و كوپا دل ري( را امسال 

 را الیک كنید. دیدگاهكند، این تصاحب می

كردن و پاسخ دادن به نظرات كاربر پیش از تگ
 خود.

 تعامل

  

دهنده این است كه هر كد همچنین نشان دوجدول شماره 
طور اند. بهكلمات در هر طبقه قرارگرفتهبا چه ساختاري از 

 هايشیوهكننده تعامالتی است كه به اشاره ،مثال، طبقه تعامل
گیرد. فرد با توجه به هاي اجتماعی صورت میمختلف در رسانه

بوک قرارگرفته، پستی كه در صفحه رسمی اللیگا در فیس
او  دگاهدیحال بااین او را الیک كنند. دیدگاهدرخواست دارد تا 

اگرچه به نتیجه بازي اشاره هم داشته باشد، اما نیت اصلی او 
گیرد. با تطبیق ایجاد تعامل است كه تنها در یک طبقه قرار می

( و تعاریف عملیاتی كیتزمان و 6ها )جدول شماره تعاریف طبقه
ها قرار گرفتند. جدول ها درون بلوک( طبقه6455همکاران )

هاي سازنده انواع كاركرد در لوکدهنده بنشان سهشماره 
 هاي اجتماعی است:رسانه

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 

 

 

گيریبحث و نتيجه

 

 

هاآنتعاریف هاي اجتماعی و هاي سازنده كاركرد رسانهمعرفی بلوک -3جدول شماره   

 
 

 مجموع کدها

 )درصد(
هاطبقه  نام بلوک تعریف بلوک 

614 
(63/60) 

 ها، هیجاناستفاده از ضمایر ما و آن
ره به فوتبالی، شوخی با انتقاد، اشا

 طرفداران

كندحدي كه كاربر خویشتن پنهان خویش را افشا می سازيهویت   

33 
(6/30) 

ي كه كاربر با دیگران گفتگو آنی و كوتاه داردحد تعامل  گفتگوها 

5061 
(16/65) 

اره اشاره به بازي، اشاره به فرد و اش
 به تیم

كندحدي كه فرد اطالعات را مبادله، دریافت و توزیع می گذارياشتراک   

666 
(54/3) 

داند آیا دیگران در دسترس هستندحدي كه كاربر می كالم تهاجمی، سرزنش كردن  مجاورت 

كندحدي كه كاربر با دیگران ارتباطات قوي و متداوم برقرار می - -  ارتباطات 

- - 
هاي حس، عالقه و اعتماد كاربر به محتوایی كه در رسانه

شوداجتماعی تولید می  
نامیخوش  

611 
(3/11) 

مایر اشاره به طرفداران، استفاده از ض
هاما و آن  

اجتماعی هايواسطه رسانهتشکیل گروه به سازيگروه   
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 گيریبحث و نتيجه
اي و رفتار آنالین هدف تحقیق حاضر بررسی مصرف رسانه

تحقیق حاضر با كالسیکو بود. طرفداران ورزشی بعد از بازي ال
از  و پس هاي كاربران انجام شددگاهی دیفیك يمحتوا لیتحل

اي ررسی نوع مصرف رسانهد. بكد به دست آمدسته 50 ،يكدگذار
روز با توسعه و رفتار طرفداران از این حیث اهمیت دارد كه روزبه

هاي اجتماعی گرایش طرفداران به بیان عقاید و نظرات رسانه
عنوان ههاي اجتماعی برسانهدر واقع  شود.پیش میخود بیش از 

هاي در لیگاي و بازاریابی رسانه ابزارهاي ترینكاربرديیکی از 
و حتی رویدادهاي  (6454، 5)ایوكیمیدیساي ورزشی حرفه

كند ها را مجاب می( باشگاه6451دانشگاهی )رعیت و همکاران، 
هاي خاصی براي استفاده از آنها توسعه دهند تا استراتژي كه

 (.6454، 6د كنند )آكروفاداري طرفداران را ایجا
در  اي( در بررسی مصرف رسانه6456اسمیت و اسمیت )

در توییتر به  هاهشتگورزش دانشگاهی با استفاده از تحلیل 
چهار موضوع كلی شامل صحبت در مورد اتفاقات بازي، ترغیب و 
تشویق، تجلیل و تمسخر دست یافتند. نتایج پژوهش حاضر 

( به 6456یق اسمیت و اسمیت )عالوه بر همسویی با نتیجه تحق
« هااستفاده از ضمایر ما و آن»پنداري با طبقه مسئله هویت

( در طبقه 6456پرداخته است. از طرفی اسمیت و اسمیت )
به نتیجه بازي، تحلیل بازي، « صحبت در مورد اتفاقات بازي»

عملکرد تیم، بازیکنان، مربی و داور پرداخته است؛ اما تحقیق 
با توجه به اینکه تري داشته است. بندي جزئیحاضر تقسیم

 ( در بستر توییتر انجام شده6456تحقیق اسمیت و اسمیت )
كه توییتر در  تفاوت را به محدودیتی نسبت داد دلیل اینتوان می

همین  بوک چنین محدودیتی ندارد.تعداد حروف دارد اما فیس
نکه از عدم محدودیت تعداد حروف در فیسبوک دلیلی است بر ای

گذاري هر چه بیشتر اطالعات این رسانه اجتماعی براي اشتراک
مانند توییتر كمتر به اي اي كه شاید در رسانهاستفاده گردد. مسئله

  چشم آید.
هاي مشاركت آنالین كاربران ابعاد مختلفی شامل برخی مدل

ارتباطات، آگاهی، مالکیت، تبدیل، نگهدار، تعامل، رضایت، 
(. 6454، 1ه كردن است )ون دورن و همکارانتضمین و توصی

كنند اما تحقیق نمی تجربهاگرچه تمام كاربران تمام ابعاد را 
دهنده این است كه تجربه كاربران ورزشی با حاضر نشان

حال كمتر دیده شد تر است. بااینگذاري و آگاهی نزدیکاشتراک

                                                                             

           

ربه كه كاربران حس مالکیت را نسبت به تیم ورزشی خودشان تج
هاي مذكور باید با تمركز بر ایجاد كنند. در حقیقت محتواي رسانه

( 6454) 0حس مالکیت نیز توجه داشته باشد. روبرتز و الپرت
 تواندیم هاي اجتماعیكاربران رسانه رفتار نشان دادند كه مطالعه

. واكنش طرفداران وفادار ختم شود به درک عمیقی در مورد
تواند با بروز الترین نوع وفاداري میدهند باتحقیقات نشان می

پژوهش  در كهیحس هویت مشترک با تیم تجلی یابد؛ درحال
به هویت تیم اشاره داشت. این  هادیدگاهسوم از حاضر فقط یک

بردن،  بیشتر با هدف لذت غیربومیمؤید این است كه طرفداران 
 .دهندبروز میهاي اجتماعی در رسانهرا طرفداري خود 

جه به اینکه تئوري هویت اجتماعی در مطالعه طرفداري با تو
در ورزش اهمیت نظري دارد و پیش از پرداختن به مسئله 

به مطالعه هویت اجتماعی همت گمارده شود، اما  بایدطرفداري 
اي طرفداران تحقیق حاضر نشان داد هدف اول مصرف رسانه

ماره جدول شهاي یافتهگذاري است. كالسیکو اشتراکبازي ال
درصد از كدها به بازي، بازیکنان، نتیجه  16، تقریباً دادنشان  سه

بودن مجموع در تحلیل باال و تحلیل بازي اختصاص داشته است.
یکی از دالیل  اساساًكه  اذعان داشتتوان می كدها در این طبقه

دله، دریافت و هاي اجتماعی مبااصلی حضور كاربران در رسانه
هاي اجتماعی از سوي دیگر، كاربران رسانه توزیع اطالعات است.

هاي خود را در ارتباط با تیم تمایل دارند اطالعات و دیدگاه
محبوبشان، با سایر كاربران دیگر به اشتراک بگذارند تا باب 

 تعامل مشترک ایجاد كنند.
بودن میزان یکی از دالیلی كه باید در رابطه با پایین

كه طرفداران از حالت محلی  پنداري گفته شود این استهویت
( نیز نشان دادند كه در 6456لوپز و همکاران )اند. گیلشده خارج

سطح جهانی طرفداربودن در مقابل حامی محلی ممکن است 
صورت كلی درگیر نکند. یکی دیگر از پنداري با تیم را بههویت

كند این است بیش از نیمی از مواردي كه این نتیجه را تائید می
زبان بودند. گذاشته بودند، غیر اسپانیایی دیدگاهربرانی كه كا

( همچنین دریافتند كه میزان استفاده 6456لوپز و همکاران )گیل
زبانان بود. زبانان كمتر از اسپانیاییدر انگلیسیآنها  از ضمیر ما و

زبانان به بازیکنان خاص بیشتر حال میزان اشاره انگلیسیدرعین
بانان بود. در پژوهش حاضر نیز با توجه به جدول زاز اسپانیایی

چهارم كدها را به تنهایی تقریباً یکاشاره به فرد به یکشماره 
چنین استدالل كرد  توانمی خود اختصاص داده بود. درنتیجه

افتد اما دلیل پنداري با تیم در سطح جهانی كمتر اتفاق میهویت
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توانند بازیکنان رفاً میگرایش طرفداري از تیمی خارج از مرزها ص
 ها باشند.ستاره تیم

یکی از نقاط اشتراک طرفداران سراسر دنیا، فارغ از محلی یا 
 عالقهیک حوزه ورزشی خاص، فرد با  براياست.  عالقهجهانی 

هیجانات قوي در مورد تیم و بازیکنان آن  ،نسبت به یک تیم
ها، ند بازيهاي تیم مانكند؛ مکرراً در مورد جنبه)قلب( حس می

كند؛ زمان ها، بازیکنان، آمار و به همین ترتیب )ذهن( فکر میتیم
 ؛كندكردن سپري میتوجهی در ارتباط با مصرفمشاركت قابل

كردن به دادن و توجهكردن، دیدن، گوشبراي مثال، با دنبال
اش نسبت به اي براي تیم در زندگیها )جسم(، جایگاه ویژهبازي

؛ عالقه(. 6451گیرد )روح( )واكفیلد، در نظر میها دیگر حرفه
هاي فرد و چیزي است كه به آن فکر ها، انگیزشخواسته

یک  عالقهدهد. كند و انعکاس میبندي میكنند، اولویتمی
شود حالت درونی است كه منتج به یک عمل خارجی می

دهد كه (. با این تفسیر پژوهش حاضر نشان می6451)واكفیلد، 
داده؛  درصد از كدها را در خود جاي 3فوتبالی تنها تقریباً  هیجان

گیري رفتار به اما باید توجه داشت كه در حوزه ورزش علت شکل
اشکال مختلف مانند اشاره به بازي، اشاره به فرد و حتی كالم 

است كه طرفدار به باشگاه، تیم و شهر اي عالقهتهاجمی در اثر 
 خود دارد.

گفتگوهاي  كه( اشاره داشتند 6456)ان گیل لوپز و همکار
تواند كمک كند تا نقاط عنوان شکلی از رفتار، میآنالین به

هاي یافته اشتراک و افتراق طرفداران در سراسر دنیا آشکار شود.
درصد از كدها به گفتگوها  6030تحقیق حاضر نشان داد كه تنها 

ودن ب)طبقه تعامل( اختصاص یافته است. شاید دلیل پایین
هایی متناسب با گفتگوها در بین كاربران را بتوان نیافتن دیدگاه

اشتراک  نقاط كهخط فکري كاربران دانست. به این معنا 
دلیل این امر را  احتماالًي طرفداران كم و كوتاه است و هادگاهید

بتوان تفاوت فرهنگی، زبانی، اجتماعی و جغرافیایی بین كاربران 
دیدگاه دیگران را الیک نکنند یا به  شوددانست كه باعث می

 نظرات كاربران پیش از خود پاسخ ندهند.
معرف كاركرد  سازنده يهابلوکسازي یکی دیگر از گروه

درصد از  3011كه در تحقیق حاضر  ی استاجتماع يهارسانه
سازي اختصاص داده شده است. گروه طبقهمجموع كدها به این 

هاي اجتماعی بتوانند كاربران رسانه اشاره به حالتی دارد كه در آن
اشتراكاتی یا اختالفاتی دارند گروه آنها  با دیگر كاربرانی كه با

یک تیم،  طرفدارانتواند شامل گروه تشکیل دهند، این گروه می
 یا مخالفان تیم مقابل باشد.

درصد  5403كد،  666در تحقیق حاضر، بلوک مجاورت توانست با 
كه این امر  را به خود اختصاص دهداز مجموع كدهاي حاضر 

یا تیم مخالف را  محبوبشاننشانگر این است كه كاربران، تیم 

آمیزي بیان هاي توهینكنند و گاهی حتی دیدگاهسرزنش می
تواند این باشد كه برخی كاربران مرز یا كنند، دلیل این امر میمی

اي گونه دهند و بهپلی بین دنیاي مجازي و دنیاي واقعی قرار نمی
 در دسترسكنند كه گویا دیگران مخاطب دیدگاه خود را بیان می

 هستند.آنها 
، بلوک ارتباطات هیچ سهبا توجه به مندرجات جدول شماره 

اي را به خود اختصاص نداده است. دلیل این امر به الگوریتم طبقه
گردد. تفاوتی كه بین توییتر و بوک برمیرسانه اجتماعی فیس

بوک طوركلی مشهود است در این است كه فیسهبوک بفیس
دهد ارتباطات آنالین بر اساس ارتباطات شخصی اساساً اجازه می

فرد در دنیاي واقعی ایجاد شود، اما توییتر به كاربران این امکان 
آسانی بدون توجه به هیچ به دهد تا حساب دیگر كاربران رارا می

اربران پیدا و فالو كنند ارتباط پیشینی و بدون توافق دوسویه ك
گونه تفسیر اینتوان می (. به همین خاطر6453، 5)روبرتز و ایمونز
 ،هاي دنیاي سایبريعنوان یکی از پاتوقبوک بهكرد كه فیس

شود. از در نظر گرفته می ،كمتر براي افزایش تعامل تصادفی
تواند دلیل در صفحه اللیگا نمی دیدگاههمین منظر قرار دادن 

 ،سازنده يهابلوک در میان کمی براي افزایش ارتباطات باشد.مح
نامی نیز هیچ درصدي از ی، بلوک خوشاجتماع يهاكاركرد رسانه

مجموع كدها را به خود اختصاص نداد. شاید این یافته را بتوان 
هاي فعالیت كاربران در رسانه معموالًگونه تحلیل كرد كه این

ا كه گاهی یک كاربر ممکن است اجتماعی متغیر است، بدین معن
داشته  بوکسیفهاي فعالیت مستمري در ارتباط با یکی از پست

در پست دیگري فعالیت  د و به دلیل نداشتن عالقه یا زمانباش
انتظار ارتباط  كاربرانتوان از این د، بنابراین نمینداشته باش

 از ؛ بنابراین درصد باالمستمر و مدام با دیگر كاربران داشت
هاي اجتماعی ثابت نیستند. از طرفی دیگر شاید كاربران رسانه

نامی را بتوان دلیل اختصاص نیافتن هیچ كدي به مقوله خوش
 هاي اجتماعی دانست.اعتماد ناپایدار به رسانه

(، دریافتند كه نظرات 6456آناگنستپولوس و همکاران )
نتقاد و طرفداران در اینستاگرام بر چهار گروه اشتیاق، تعلق، ا

اي فاقد هرگونه طبقهآنها  شود. نتیجه تحقیقعشق تقسیم می
براي تحلیل نتایج بازي است اگرچه در طبقه انتقاد به عملکرد 

توان قدري كلی است كه نمیاند اما این طبقه بهكرده بازي اشاره
لوپز و گفت انتقاد به تیم، مربی، بازیکن یا داور بوده است. گیل

اشاره به تیم یا فرد، زبان »طبقه  هشت(، به 6456همکاران )
ها، اشاره به موارد انگیز، استفاده از ما و آنتهاجمی، زبان نفرت

هاي اجتماعی یا ژئوپلیتیک، سرزنش سیاسی، اشاره به كلیشه
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رسیدند كه در پنج طبقه با تحقیق « كردن، پاسخ به كاربران
یاسی و اجتماعی هاي سراستایی دارد. دلیل وجود كلیشهحاضر هم
 زبانان نیز بررسیاین است كه صفحات اسپانیاییآنها  در تحقیق

اند و بین شده است كه طبیعتاً طرفداران محلی حضور داشته
هاي سیاسی و اجتماعی بیشتر طرفداران محلی این دو تیم كلیشه

 محل مناقشه است.
 شناس بریتانیایی در نظریه ساختاربندي(، جامعه5310گیدنز )
ه افراد و ساختارها با یکدیگر تعامل دارند. وي كدهد نشان می
هاي اجتماعی كند كه عوامل فردي با ساختار كنشاشاره می
كند. ساختار را بازتولید میآنها  شوند و تکرار اقداماتدرگیر می

كند و ( از نظریه ساختاربندي گیدنز حمایت می6443وبستر )
مخاطبین، عواملی هستند كه  دهد كه در محیط رسانهنشان می

اي را كنند تا ساختار محتوا رسانهاي انتخاب میمحتواي رسانه
رود كه تانگ و كوپر شکل دهند. این ادعا تا جایی پیش می

هاي اجتماعی براي كنند كه كاربران رسانه( اشاره می6456)
. كاربران هاي نامحدودي در اختیار دارندكردن رسانه فرصتدنبال

خواهند مینوع محتوایی را كه زمان، مکان، چگونگی و  توانندیم
نیز نشان داد كه كاربران  هادیدگاهتعیین كنند. تحلیل محتواي 

و به نسبت فراوانی  تقسیم شوندهاي متعددي دسته به توانندیم
طور مثال، بهمحتوا تولید كرد. آنها  باید براي( 5ها )جدول مقوله

پس  هاي مهم تا یک روزداران بعد از بازيتولید محتوا براي طرف
تواند متمركز بر اشاره به بازي، اشاره به فرد و اشاره می از بازي

كند تا بتوان رفتار مصرفی كمک می نوع محتوابه تیم باشد. این 
طرفداران را كمی بهتر كنترل كرد و تعامل بیشتري از آنان 

 دریافت كرد.
بررسی صفحات رسمی  هاي پژوهش حاضریکی از محدودیت
هاي غیرانگلیسی بود. در حقیقت یکی از یا طرفداري به زبان

زبان با نکات مهم این است كه آیا رفتار طرفداران اسپانیایی
زبان تفاوت دارد. این سؤال از این منظر اهمیت دارد كه انگلیسی

طور مثال صفحات رسمی اللیگا در توییتر به دو زبان انگلیسی به
آنها  یایی است و باید كشف كرد چه تفاوتی بین نوع رفتارو اسپان

شود محققین آتی وجود دارد. با توجه به همین مسئله پیشنهاد می
نوع رفتار طرفداران بومی و  تفاوتدر پژوهشی به بررسی 

هاي پژوهش حاضر غیربومی بپردازند. یکی دیگر از محدودیت
بوک، یوتیوب، است. توییتر، فیس رسانه اجتماعی یکبررسی 

فردي، توانند با خلق فضاي منحصربهكی میاینستاگرام و وي
رفتار خاصی با توجه به فرهنگ خودشان تجویز كنند. كشف 

تواند منشأ تحقیقات بکر براي آینده تفاوت بین این چند رسانه می
 باشد.
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