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Abstract
The popularity of the Olympic Games is so great that games hosting tries to
use a wide range of tools to protect the Olympic brand, achieve hosting
goals, and connect with audiences. As one of the tools, social media has
become an important part of the media policies of sports events. The aim of
the present study is to investigate the use of Twitter, as a social media in the
2020 Tokyo Olympic Games. In this study, the official Twitter account of
the 2020 Olympic Games Organizing Committee was reviewed from 2014 to
the end of 2019. Finally, with the text-mining of 2,364 tweets published
online at the timeline of the Tokyo 2020 account hashtags, tags, the number
of likes, retweets, and multimedia including photos, videos, and gifs used in
tweets were extracted. What is generally evident in Twitter-related research
is that the most important operators on this platform are retweets. Despite the
increase in the number of retweets, the main goals of an organization can be
achieved on Twitter. In fact, hashtags, hyperlinks, tags, and the use of
multimedia content are used to increase user engagement in terms of the
number of retweets.
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مقاله پژوهشی
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چکیده
ويژگیهاي محتوا و درگیري کاربران صفحه رسمی المپیک

است .هدف تحقیق حاضر بررسی ارتباط 
صفحهرسمیکمیتهبرگزاريبازيهايالمپیک 0202از

تويیت 

توکیو 0202است .دراينتحقیق 0632
سال  ،0202به همراه تعداد پسند و بازتويیتها استخراج شد .براي کشف موضوع تويیتها از تحلیل
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جدستهمحتواشاملاطالع
محتوايکیفیاستفادهشدکهپن
فرهنگیکشفشد.يافتههايپژوهشنشاندادکهدرگیريکاربرانازنظرپسندوبازتويیتبامحتواي

همبستگی قوي با بازتويیت و پسند دارد .برچسبها بهعنوان ديگر ويژگی محتوا ،همبستگی ضعیفی با
بازتويیتدارد.تحقیقحاضرنشاندادکهاستفادهازفراپیوندهاسببمیشوددرگیريکاربرانبامحتوا
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فعالسازي و سپس اطالعرسانی بیشتر است .عالوه بر اين ،هشتگها بهعنوان يکی از ويژگیهاي پیام
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کاهش يابد .از سوي ديگر ،ويژگیهاي چندرسانهاي محتوا ،مانند عکس و ويدئو درگیري کاربران را
افزايشمیدهد.


کلیدواژهها :توییتر ،تحلیل محتوا ،درگیری کاربران ،بازیهای المپیک ،توکیو  .0202
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مقدمه 
با رشد فناوريهاي اطالعاتی ،رويدادهاي ورزشی به مخاطبین خود نزديکتر شدهاند.
چنینپیشرفتیبهارتباطاتقويبامخاطبینکهبرايتوسعهرويدادهايورزشیازاهمیت
بسیاريبرخورداراست،کمکخواهدکرد(.)Bhogle, 2017ديمورو()DiMoro, 2015
کردنتجربهتماشايمسابقات


درصدمخاطبینرويدادهايورزشیبرايغنی
نشانداد 36
از رسانههاي اجتماعی کمک میگیرند .همچنین ،با تغییر پارادايم دنیاي ارتباطات و
عنوانشکلجديدوالبتهعجیب،ازسرمايهداران

کنندهها 0به
ها،دنبال 

گسترشاينرسانه
ظهور کرد .به تعبیر هان ( )Han, 2017اين نوسرمايهداران توازن قدرت را بین نهادهاي
کنندههافقطدرحضورشاننیست
اهمیتدنبال 

نحال 
اجتماعیبهراحتیتغییردادهاند.بااي 

بینیکننده قوي براي میزان
کنندهها پیش 
بلکه در فعالبودنشان ريشه دارد و تعداد دنبال 
درگیريآنهانیست( .)Cha et al., 2010
مهمترين هدف سازمانهاي ورزشی براي استفاده از رسانههاي اجتماعی ايجاد

محیطیتعاملی براي کاربرانو درگیريهر چه بیشتر آنهااست .برخیاز تحقیقاتبه
نوعشناسیمحتواي رسانههاي اجتماعیسازمانهاي ورزشیپرداختند( ;Gyulai, 2016


 .)Geurin and Gee, 2014; Meng et al., 2015; Winand et al., 2019گیوالي
( )Gyulai, 2016و گريورين و جی ( )Geurin and Gee, 2014با تحلیل محتواي
رسانههاياجتماعیورزشیبهچهاردستهمحتواپیبردند:اطالعاتی،ترويجی،تعاملیو
تفريحی .اگرچه تحقیق آنها جز اولین تالشها در زمینه محتواي رسانههاي اجتماعی
ورزشی بودهاست،اماتحقیق آنها باتوجه به حامیمالیرويداد ورزشیبود.منگ و
همکاران()Meng et al., 2015وويناندوهمکاران()Winand et al., 2019بهترتیب
بیايوفیفادرتويیترتمرکزکردند.تحقیقآنهابیشتر
هايلیگبسکتبالان 


برصفحهتیم
نوعشناسی تويیتها بود که شامل تويیتهاي اطالعرسانی ،فعالسازي ،شخصیسازي و

بازاريابی است .برخی ديگر از تحقیقات به بررسی عوامل اثرگذار بر افزايش درگیري
کاربرانپرداختند( & Osokin, 2019; Anagnostopoulos et al., 2018; Browning
1. Followers
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)دريافتکهويژگیهايبصري(پستهاي

.)Sanderson, 2012اسوکین(Osokin, 2019
حاويعکسوويدئو)ونوعمحتوابردرگیريکاربراناثرمیگذارد.وينشاندادکهدر

بینانواعمحتوا،پستهاياطالعاتیاثربیشتريبردرگیريکاربراندارد.همچنین،استفاده
از عکس و ويدئو می تواند درگیري کاربران را از نظر پسند افزايش دهد .يافتههاي
برونینگوسندرسون()Browning & Sanderson, 2012حاکیازآناستکهباتوجه
به ماهیت اطالعاتی تويیتر ،کاربران نسبت به محتواي اطالعاتی واکنش بیشتري نشان
ترينمحتوايیکهدررسانههاي

میدهند.عالوهبرآنهابرخیمحققیندريافتندکهمهم

اجتماعی ورزشی منتشر میشود ،محتواي اطالعاتی است ( ;Hambrick et al., 2010

 .)Schultz and Sheffer, 2010; Winand et al., 2019آناسپاستوپولوس و همکاران
( )Anagnostopoulos et al., 2018نشان دادندکهامروز با وجودرسانههاياجتماعی،
شوددرايجادتصويردرستیازسازمانهايورزشی


محتوايیکهازاينطريقمنتشرمی
نقشمحوريايفامیکند .

بهطورکلی بین تحقیقات ذکرشده دو وجه اشتراک وجود دارد .ابتدا اينکه اين

تحقیقاتبرشناختانواعمحتواواهمیتآنهاازنظرمنتشرکنندهتمرکزداشتهاست.اين
شناسیمحتواپرداختهاندوتالشیبراي


بدانمعنیاستکهتحقیقاتپیشینبیشتربهنوع
صفحههاي ورزشی صورت

بررسی ارتباط ويژگیهاي محتوا و میزان درگیري کاربران 
بهطورکلی بر سازمانهاي ورزشی حرفهاي
نگرفته است .دوم اينکه ،اين تحقیقات  
)وسازمانهايورزشی

(Winand et al., 2019; Naraine et al., 2019; Wang, 2020
)تمرکزکردهاندوتحقیقاتکمی

ملی(Li et al., 2018; Abeza and O’Reilly, 2014
بهسازمانهاي  برگزارکنندهالمپیکاختصاصيافتهاست.آنچهانجامچنینتحقیقیرادر

مورد سازمانهاي مرتبط به بازيهاي المپیک ضروري میداند اين است که ماهیت
سازمان هايمتعدددرصنعتورزشمتفاوتاستوبههمیندلیلدرنحوهاستفادهآنها

ازرسانههاياجتماعینیزتفاوتوجوددارد( Naraine and Parent, 2016; Wallace et


ايسازمانهايورزشی


هايرسانه
.)al., 2011همچنین،باتوجهبهاينکهبخشیازفعالیت
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هاياجتماعیرخمیدهدامادانشواطالعاتکافینسبتبهتولیدمحتوا

دربستررسانه
دراينرسانههاوجودندارد .
با توجه به دو رويکرد مبتنی بر متن و رويکرد مبتنی بر نظرسنجی در تحقیقات
رسانههاي اجتماعی ( ،)Watanabe et al., 2015; Lee et al., 2018تحقیق حاضر با
استفاده از رويکرد مبتنی بر متن به دنبال اين است تا ارتباط بین ويژگیهاي محتوا و
درگیريکاربران بامحتوا رادرصفحهرسمی بازيهايتوکیو 0202موردکاوش قرار
دهد.ازسويديگر،کاپالنوهايلین()Kaplan & Haenlein, 2011معتقدندکهازتويیتر
درسهعرصهتحقیقاتبازاريابی،ارتباطاتبازاريابیوخدماتبهمشتريمیتواناستفاده

بنديجزتحقیقاتبازاريابیقرارمیگیرد .تحقیق


کرد.تحقیقحاضرباتوجهبهاينتقسیم
حاضرجزاولینتحقیقاتیاستکهبهنحوهاستفادهازرسانههاياجتماعیتوسطکمیته

برگزاري بازيهاي المپیک میپردازد .همچنین ،با توجه به رشد رسانههاي اجتماعی در
ورزش،دانشکمینسبتبهکارکردرسانههاياجتماعیسازمانیوجوددارد( Winand


 .)et al., 2019تحقیقات گذشته در بین نهادهاي ورزشی بیشتر بر تیمها و لیگهاي
ورزشی تمرکز کردهاند و کمتر تحقیقی به مطالعه سازمانهاي برگزارکننده رويدادهاي
هايالمپیکپرداختهاند.ايندرحالیاستکهازنظرويناندوهمکاران


ورزشیمانندبازي
نحوهتعاملبادنبالکنندگانبینايندونوعسازمانی

()Winand et al., 2019محتواو
هاولیگهايورزشیاغلب

متفاوتاست.اينتفاوتبهاندازهاياستکهمخاطبینتیم

عنواندنبالکنندهشناخته

عنوانطرفدارومخاطبینآنالينسازمانهايبزرگورزشیبه

به
میشوند .

تحقیق حاضر درک و بینش جديدي هم براي محققین ارتباطات ورزشی و هم
متخصصین رسانههاي اجتماعی در حوزه ورزش فراهم میآورد .نتايج اين تحقیق به
محققینکمکخواهدکردتابهچگونگیتولیدمحتوادرارتباطاتآنالينسازمانیپی
ببرند و اينکه چگونه از ويژگیهاي محتوا براي تعیین واکنش کاربران در رسانههاي
اجتماعی استفاده کنند .از سوي ديگر يافتههاي پژوهش حاضر به متخصصین روابط
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رسانهاي و روابط عمومی سازمانهاي ورزشی ايران ازجمله کمیته ملی المپیک و

فدراسیونهاي ورزشی کمک خواهد کرد تا با شناخت اصول تولید محتوا ،میدان ديد
سازمانخودرابسطدهند.آنچهدرموردحضورسازمانهايورزشیايراندررسانههاي

ازرسانههاي

چي ک 
توانگفتايناستکهفدراسیونهايورزشیايراندرهی 


اجتماعیمی
اجتماعی تعامل محور مانند تويیتر حضور ندارد .اين عدم حضور ،فرصت براي تعامل با
صفحاتوکاربرانورزشیايرانوجهانراازبینبردهاست.يکیازداليلعدمحضور
ها،عدمآگاهیوشناختدرمورداينرسانه است.به همیندلیل،تحقیق


دراينرسانه
حاضراولینتحقیقدرحوزه ورزشدر ايراناستکه بابررسی يکیازصفحاتمهم
ورزشی در تويیتر ،دانش و بینش جديدي براي مديران رسانههاي ورزشی ايران فراهم
می آورد.باتوجهبهآنچهمطرحشددرمبانینظريابتدابهرويدادهايورزشیوتويیتر،

سپس به تشريح دو عملگر مهم تويیتر يعنی بازتويیت و پسند پرداخته میشود و بخش
نهايیبهنظريهاستفادهورضايتمنديوورزشاختصاصدارد .

مباني نظري
رویدادهاي ورزشي و توییتر
رويدادهاي ورزشینسبت بهدورههاي آغازيناينرقابتها،با ذينفعانمتعدديروبرو
ترشوند.درشکلپیچیدهتراينرقابتها،


دهکهاينرويدادهاپیچیده
شدهاندواينسببش

نقشرسانهبهعنوانيکیازذينفعانبرايرويدادهايورزشیحیاتیترواثرگذارترشده
است ( .)Oh et al., 2018از سوي ديگر رسانههاي اجتماعی نیز به بخش مهمی در
هايرسانهايرويدادهايورزشیتبديلشدهاست(.)O’Hallarn et al., 2019با

سیاست
پلتفرمهاي متعدد رسانههاي اجتماعی ،تويیتر در خط مقدم ارتباط با ذينفعان

وجود 
ورزشیقراردارد(.)Sanderson & Kassing, 2011تويیتريکمیکروبالگینگاستکه
اطالعاتدرآن،آسانوسريعبهاشتراکگذاشتهمیشود.اينشکلازبالگینگ،قالبی
استکهدرآننوشتههامعموالًشاملمحتوايکوتاهمانندعبارتها،نظرات،تصاويرو

همیدهد
میکروبالگهابهکاربراناجاز 

لینکويدئوهااست(.)Suh et al., 2010: 178
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اعالموضعیت0روزانهخودرارويوبياتلفنهايهوشمندمنتشرکنند.تويیترارتباطات
ترينزمانرامیسرمیسازدوبههمینعلتاغلب

هاوپیامرسانیدرکوتاه


آنی،توزيعايده
دستاولخبرهايفوريموردتوجهقرارگرفتهاست(.)Evans et al., 2011
بهعنوانمنبع 
واتکینز و لی ( )Watkins & Lee, 2016معتقدند که تويیتر نسبت به ديگر رسانههاي
اجتماعی براي برقراريارتباطبامخاطبینمناسبتر است.آنهادلیل اينامرراويژگی
حضوردرتويیترباعثمیشودکاربران،اطالعات

«بالدرنگ»0بودناينرسانهمیدانند.
نیازشانرابدونوقفهازورزشکاران،مربیان،خبرنگارانوسازمانهابهدست

ورزشیمورد
آورند(.)Browning & Sanderson, 2012ازسويديگرمخاطبینورزشیدررسانههاي
ترينکاربرانقرارمیگیرند( .)Watkins & Lee, 2016


اجتماعیجزفعال
کوانوسانگ(&)Sung, 2011 Kwonمعتقدندکهتويیترپیوستگیخوبیباديگر
درگاههايرسانهايبرقرارکردهاستوبهدلیلاينويژگی،مورداقبالکاربرانقرارگرفته

است .محقق ديگري معتقد است که تويیتر به دلیل ماهیت دسترسی عمومی و اندازه
نوجود يکیديگرازداليلمحبوبیتاين
شبکهاشبسیارمفیداست(.)Virk, 2011بااي 

پلتفرم،عملگرهايآن است.اگرچه برخیاز اينعملگرها در سايررسانههاياجتماعی
وجوددارداماسهولتوقدرتمندبودنچنینعملگرهايیدرتويیترکامالًمشهوداست.از
همینرو،درادامهبهمعرفیدوعملگربازتويیتوپسند6پرداختهخواهدشد .

عملگرهاي توییتر :بازتوییت و پسند
يکیازمهمترينعملگرهايتويیتربازتويیت2است.اينعملگربهبازنشرتويیتهاکمک

)،نیتیکهورايبازتويیتکردنپنهاناستمربوط

میکند .ازنظروارگو(Vargo, 2014

گذاريعامدانهوگردشمحتواتوسطديگرانمیشود.درواقعازنظروارگو


بهاشتراک
1. Status
 : Real-time .0بالدرنگ بودن یا زمان واقعی بودن توییتر به معنی مخابره همزمان رویدادها و اتفاقات بدون
خالصه کردن است.
)3. Favourite (FAVE
)4. Retweet (RT
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( ،)Vargo, 2014اگرچه پسندزدن يا پسندکردن ممکن است تا حدي منجر به گردش
محتواشوداماهدفاصلیکاربرازبازتويیتکردن،عالوهبرگردشاطالعات،مهرتأيید
برمحتوايمنتشرشدهاست.ماتساومیشل()Matsa & Mitchell, 2014معتقدندحدود
هاياجتماعی،محتوايآنالينرابازنشرمیکنند.براساسلئوو


برانرسانه
 02درصدکار
همکاران ( )Liu et al., 2012بازتويیتکردن ،فرايند ارتباطی پیچیدهاي است که توجه
محققینوبازاريابانرسانههاياجماعیرابهخودجلبکردهاست.ازنظرکیموهمکاران

هايبازتويیتشدهازسويديگرکاربرانقابلاعتمادترتلقی


)تويیت
(Kim et al., 2014
)معتقدندبازتويیتکردنيکعملکرد

میشود.اسمیتوهمکاران(Smith et al., 2019

دهد.درحقیقتاينرفتارصحهگذاريبرمحتوايديگري


اجتماعیراموردتأيیدقرارمی
است.
با وجود اين عملگرها استفاده از تويیتر براي انتشار اخبار و اطالعات ،همرسانی
اطالعات را بین کاربران با مکانیزم خاصی سرعت میبخشد .اين مکانیزم بدين صورت
استکهاطالعاتازيککاربربهدنبالکنندگانخودشوازاينطريقبهدنبالکنندگانِ

کنندگانخودشدرسراسرتويیتردستبهدستمیشود(.)Li & Du, 2011تحقیق


دنبال
همبريک( )Hambrick, 2012نشاندادبههنگامبرگزاريرويدادهايورزشیکاربران
تويیتر تمايل دارند تا با دنبالکردن برگزارکنندگان مسابقات به ايجاد شبکهاي از
هانیزشاهدشکلگیري


هايمرتبطبهآنرويداداقدامکنند.برگزارکنندگانبازي

صفحه
هابودهاند .


رسانیاطالعاتدروناينشبکه
سريعشبکه 
وهم

استفاده و رضایتمندي ،رسانههاي اجتماعي و ورزش
اساساًنظريهاستفادهورضايتمنديانگیزشمخاطبینرسانههاوالگويرفتاريآنانرادر
محیط رسانهاي موردبررسی قرار میدهد .کاتز و بالملر ()Katz and Blumler, 1974
دندکهاستفادهورضايتمنديبهدنبالايناستتاارزيابیکندکهمخاطبینرسانههابا

معتق
کنند.باتوسعهرسانههاياجتماعی،ايننظريهدر


ايچگونهارتباطبرقرارمی

محتوايرسانه
تحقیقات مرتبط به رسانه هاي اجتماعی نیز به کار گرفته شد .با توجه به ماهیت تعاملی
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رسانههاي اجتماعی و نقش فعال کاربران در اين محیط رسانهاي ،دوالن و همکاران
()Dolan et al., 2016اظهارداشتندکهبرايمطالعهرفتارکاربراندررسانههاياجتماعی،
توانازايننظريهبهرهگرفت.ازنظرآنان،کاربراندرمحیطرسانههاياجتماعیدر


می
معرضمحتوا قرارمیگیرند وعالوه بر مصرف ،بامحتوادرگیر میشوند .لطیفیفردو
)نشاندادنديکیازپرکاربردتريننظريههابرايشناخترفتارکاربران

همکاران(0611
ورزشینظريهاستفادهورضايتمندياست.باتوجهبهنظريهاستفادهورضايتمندي،
يکی از عواملی که انگیزه کاربران را براي درگیري با محتوا و مصرف رسانهاي
افزايشمیدهد،محتوااست(.)Macskassy & Michelson, 2012; Wang et al, 2013

هايپیاماحتمالدرگیريکاربرانبامحتواراافزايشمیدهد( Nagarajan et al.,


ويژگی

.)2010بوامهروتاندوک()Boehmer & Tandoc, 2015دريافتندکهويژگیهايمتنی
يکیازعواملاثرگذاربردرگیريکاربرانازنظربازتويیتدرتويیتراست.باتوجهبه
آنچهبیانشدتحقیقحاضربرتأثیرويژگیهايپیامشاملنوعمحتوا،هشتگوبرچسب،0

چندرسانهايوفراپیوندهابردرگیريکاربرانتمرکزمیکند .

کنندهها در رسانههاي اجتماعی بیثبات و متغیر است
درحالیکه درگیري دنبال 
)امادربینويژگیهايپیام،نوعمحتوادرصدبیشتريازرفتارآنانرا

(Maiz et al., 2016
بینیمیکند(.)Cha et al., 2009; Ji and Wayne Fu, 2013; Goh et al., 2013


پیش
فیسبوک شرکتها
گاه و همکاران ( )Goh et al., 2013با تحلیل محتواي صفحه  
دريافتند که رفتار دنبالکنندهها در فیسبوک تابع محتوا است .تامپسون و همکاران
( )Thompson et al., 2014نشان دادند که درگیري کاربران زمانی با محتوا افزايش
می يابد که تنوع در محتوا افزايش يابد .محتوا در قالب نظرسنجی مرتبط به رقابتهاي

ورزشی درگیري کاربران را افزايش میدهد ( Osokin, 2019; Thompson et al.,

.)2014اسکوين()Osokin, 2019نشاندادکهنوعمحتوااثرمستقیمیبرسطحدرگیري
کاربران دارد .در واقع ،نوع محتوا بر درگیري هم اثرات منفی و هم اثرات مثبت دارد.
گريورينوجی()Geurin and Gee, 2014نشاندادندتويیتهايکهمحتوايبازاريابی
1. Tag
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و اسپانسرشیپ داشته باشند ،درگیري کاربران (بازتويیت) کمتر خواهد بود .محتوا با
صحنههادر بینکاربرانازمحبوبیت بیشتري برخوردار است

موضوعاتهیجانی وپشت
( .)Gyulai, 2016; Thompson et al., 2014
سؤالاول:درگیريکاربران(ازنظربازتويیتوپسند)بانوعمحتواچگونهاست؟ 
يکیازابزارهابرايافزايشتعاملوگفتگودررسانههاياجتماعیهشتگ 0است.

استفاده از هشتگ منجر میشود تا کاربران از طريق موضوع مشترکی وارد تعامل با
سازماندهندگان رويدادهاي ورزشی معموالً از

يکديگر شوند ( .)Rodriguez, 2017
ارزيابیهشتگهابهعنوانيکروشتحلیلمتناستفادهمیکنندتارفتارآنالينکاربرانرا
).درواقعباهمآوايیتويیترو

موردبررسیقراردهند(Hardy, 2015; Whitfield, 2015
هامانندلوالعملمیکنند(.)O’Hallarn et al. 2019اينبدان

ورزشبايکديگر،هشتگ
هانقطهاتصالورزشوتويیترخواهندبود.هشتگهادرورزشدر


معنیاستکههشتگ
بررسیچشماندازبازاريابیوفروش(،)Gibbs et al., 2014ساختهويتطرفدارانو

)وشناختنوعشناسیتعامالتآنالين( Blaszka

ورزشکاران(Hambrick et al. 2010
)et al., 2010موردمطالعهقرارگرفتهاست.تحقیقاسمیتواسمیت( Smith & Smith,

هايجهاننشاندادکههشتگها

هايبیسبالدانشگاه


ها،حینبازي

)رويهشتگ
2012
هادربازيهايالمپیکفرصتیبراي

برايايجادهويتاجتماعیتیمهامؤثراست.هشتگ
بازاريابیوخلقجامعهمجازي()Pegoraro et al., 2014وبههنگامجنبشهاياعتراضی
بیسیبههنگام
کاربرانآمريکايیتويیتردرموردشبکهان 

هااعتراضآمیز 0


مانندهشتگ
فراهممیآورد( .)O’Hallarn & Shapiro, 2014گارسیا

پخشبازيهايالمپیک 0200

هشتگها

مارتینوهمکاران()Garcia Martin et al., 2016معتقدنددرسالهاياخیر
برايبازاريابیکردناتفاقاتومسابقاتورزشیبهکارگرفتهشدندتاکاربرانرابراي
درگیري بیشتر با محتوا تحريک کند .ساه و همکاران ( )Suh et al., 2010نشان دادند
برقابلیتبازتويیتپذيرياثرقابلتوجهیدارد .

هشتگها
1. #
2. #NBCFail
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يکیديگرازعملگرهايارتباطیتويیترعملگربرچسباست.انتشارتويیتیکهدر
پیشازناميککاربرآمدهباشدبهمعنیبرچسبکردناست.اين

آنعالمتاتساين 0

کاربهاينمنزلهاستکهمحتوايتويیتمستقیماًبهفرديکهبرچسبشدهاستمربوط
است.اينعملگرمیتواندباعثشروعياتداومارتباطباشدواز ايننظراهمیتداردکه
درفضايعمومیتويیترمنتشرمیشودنهدرفضايخصوصی(.)Lovejoy et al., 2012

اينباعثمیشودفضايگفتمانیبینکاربرانیکهبرچسبمیشوندشکلبگیرد.باتوجه
بهآنچهمطرحشد،سؤالدومتحقیقبهصورتزيرمطرحمیشود :

سؤالدوم:درگیريکاربرانصفحهرسمیالمپیکتوکیو( 0202ازنظربازتويیتو
پسند)باتگوبرچسبهمبستگیمثبتومعناداريدارد؟ 
محتوايچندرسانه ايمانندتصويروويدئوخیلیسريعبهحجمبیشتريازمخاطبین

میرسد و اصطالحاً ويروسی میشود و درگیري کاربران با اين نوع محتواها را افزايش

میدهد(ايزديوهمکاران.)0616،تنهادلیلاينمسئله،سادگیمصرفايننوعمحتوا

است(.)Boididou et al., 2018بههمیندلیلتويیتهايحاويتصويروويدئواحتماالً
بیشترموردتوجهکاربرانقرار میگیرد.آراخواوهمکاران()Araujo et al., 2015نیز
نشان دادند که وجود عکسها و ويدئوها به طور عمومی افزايش درگیري کاربران و
گردش تويیتها را در پی خواهد داشت .بهطور کلی وجود محتواي چندرسانهاي در
تويیتمیتوانددرگیريکاربرانراافزايشدهد(.)Liu et al., 2012ازهمینرو،سؤال

سومتحقیقبهصورتزيراست :
سؤالسوم:درگیريکاربرانصفحهرسمیالمپیکتوکیو(0202ازنظربازتويیتو
پسند)باچندرسانهاي(تصوير،ويدئو)چگونهاست؟ 

حرفدرهرتويیت)منجرشده،صفحههاازفراپیوند

محدوديتحروفتويیتر(082
کنندگانکمکبگیرند.ازهمینرو،صفحههاتصاويرو


برايارائهاطالعاتبیشتربهدنبال
ايخودرادرسايتديگريماننديوتیوببارگذاريمیکنندوسپسپیوندآنرا

ويدئوه
کنندههاراتشويقمیکنندتابراي
دهند.ازهمینرو،دنبال 

درمتنتويیتخودشانقرارمی
@ 1.
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دريافتاطالعاتبیشتردرموردتويیتیکهدريافتکردهاندازپیونداستفادهکنند.اينکار

هاورسانههاياجتماعیراافزايشدادهاست( Lovejoy et


يیتروسايرسايت
تعاملبینتو

 .)al., 2012در مورد اثر فراپیوندها بر درگیري کاربران تفاوت نظر وجود دارد .ساه و
همکاران ( )Suh et al., 2010معتقدند که تويیتهاي حاوي فراپیوند اغلب بازتويیت
تريدريافتمیکننددرحالیکهتحقیقديگرينشاندادکهفراپیوندبردرگیري

بیش
کاربراناثرمنفیدارد(.)Liu et al., 2012باتوجهبهاينيافتهها،سؤالچهارمتحقیقبه
صورتزيرمطرحمیشود :

سؤالچهارم:درگیريکاربرانصفحهرسمیالمپیکتوکیو(0202ازنظربازتويیت
وپسند)بافراپیوندهاچگونهاست؟


روش پژوهش
هدفاينپژوهشبررسیارتباطويژگیهايمحتوايبادرگیريکاربرانصفحهرسمی

برايدستیابیبهمتنتويیتهااز

کمیتهبرگزاريبازيهايالمپیک 0202درتويیتراست.

نويسینرمافزارکاربرديتويیتر0استفادهشد


نويسیپايتونوازطريقرابطبرنامه

زبانبرنامه
ها،برچسبها،تعداد


ها)همراهباهشتگ
تويیت(بدونپاسخکاربران بهتويیت

که 0632
رسانهايشاملعکسوويدئوبه
هااستخراجشد.عالوهبراين،نوعچند 


هاوبازتويیت

پسند
کاررفتهدرتويیتنیزبهصورتدستیتوسطمحققیناستخراجگرديد .

تويیت هاازروشکیفیتحلیلمحتوااستفادهشد.چارچوبیکه

برايکشفموضوع
بنديتويیتهايبهکارگرفتهشدمبتنیبرچارچوبويناندوهمکاران()0201


برايدسته
هايصفحهرسمیفیفابهکاررفتهاست.ايندستهبنديبر

استکهبراينوعشناسیتويیت

فعالسازي ( ،)Activatingشخصیسازي
چهار دسته تويیت اطالعاتی (  ،)Informing
)است.دردستهبندي،هرتويیتتنهاوتنهادر

()Personalizingوبازاريابی(Marketing
يکموضوعقرارگرفت.مراحلکدگذاريتوسطيکیازمحقیقتیمپژوهشانجامشد.
پسازاتمامتحلیلمحتوابرايبررسیاتکاپذيريازضريبکاپااستفادهشد.اتکاپذيري
)1. Twitter’s Search APIs (Twitter’s application programming interface
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درتحلیلمحتوابهمیزانتوافقمیانکدگذارانتعريفمیشود.بههمینمنظور02درصد

تويیتبهصورتتصادفیانتخابشدودر

ازتويیتها(،)Riffe et a., 2014معادل 266

اختیاريکمحققدرحوزهرسانههاياجتماعیقرارگرفتکهمیزاناتکاپذيري60درصد

محاسبهشد .

یافتهها
باتوجهبهنوعشناسیچهارگانهبهکارگرفتهشدهدراينتحقیق،برخیازتويیتهادر
هاقرارنمیگرفتند.بابررسیتصاوير،ويدئووهشتگهايدرجشده


هیچيکازايندسته
ها،اين طوربرآمدکهايندستهتويیتبهفرهنگوسننوآيینهايژاپن


دراينتويیت
اشاره دارند .بر همین اساس ،دسته جديدي به اين نوع شناسی اضافه گرديد که نام
تعريفهردستهونمونهاياز

تويیتهاي«فرهنگی»بهآناطالقگرديد.جدولشماره 0
هرموضوعرانشانمیدهد :

جدول شماره  .0معرفي نوعشناسي کشفشده از توییتها ،تعاریف و نمونه
دسته

تعریف
 اخبارواطالعاتیکهمستقیماًبهبازيهاي

نمونهتوییت
ترينبخشهاي


هايکیازمهم
 دهکدهبازي

هايالمپیکوپارالمپیکمحسوبمیشود.به


بازي
المپیکوپارالمپیکتوکیو0202اشارهدارند،

اطالعاتی

مربوطهستند .

مدتسهسالايندهکدهدرمساحت22هکتار

اطالعاتمربوطبهالمپینها،مربیانو



ساختهشدهتامیزبانهزارانورزشکارباشد .


هايملیرشتههايحاضردرالمپیکو


تیم

جدولزمانیبازيهايهاکیالمپیک0202



پارالمپیکتوکیو،0202کارکنان،مديران

اعالمشد.برايدريافتاطالعاتبیشتربرروي

اجرايیوسازمانهايیاعمازکمیتههايملی


لینکزيرکلیکنمايید.

المپیک
 ارائهارتباطاتبازاريابیبهواسطهتبلیغاتو  سال،0202يکرويدادبزرگديگرهم
ترويجتیمها،المپینها،المپیکوهمچنین
بازاريابی

برگزارمیشود:المپیکزمستانیجوانانلوزان


ترويجرويدادهايورزشیآتیمانندبازيهاي  0202
المپیک0202

طرفدارانغیرژاپنیازلینکزيرمیتوانندوارد


بخشخريدبلیتبازيهايالمپیک0202شوند.
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دسته

تعریف

شخصیسازي


نمونهتوییت

 ايجادارتباطمستقیموبینفرديبايک

منخیلیخوشحالوهیجانزدههستمکهبه-



طرفدار،ورزشکارياسازمانیکهدرالمپیک

عنوانيکیازداوطلبینتوکیو0202پذيرفتهشدم.

توکیو0202حضوردارد.موارديکهدراين

حاالمیخواهمبیشترازيکداوطلبباشم(رانالیااز


دستهقراردارندحاوياطالعاتورزشینیستند .اندونزي،يکازداوطلبینتوکیو )0202
اينبرايمابسیارشگفتانگیزبودکهشمارا


دراستاديومالمپیکديديم.بیصبرانهمنتظريمتا

شماراسالبعدرويپیستببینیم(خطاببهيوسین
بولت)
هايیمانندنظرسنجیوجمعکردن

 فعالیت

 آياشمامیدانیدکهفوتبال،ريشهدرآسیادارد؟

کاربرانحوليکموضوعبرايترغیبآنها
فعالسازي


برايدرگیريبیشتربامحتوايصفحه.اين
موضوعاتمیتوانندمستقیماًبهتوکیو0202

مربوطباشندوهمنباشند.

فرهنگی

 اشارهبهفرهنگ،آيین،سنتهاو

 روز00نوامبرهرسالدرژاپنبهعنوانروز

مراسمهايتاريخیژاپن


هايخوبنامگذاريشده .


زوج
 امروزروزملیکودکدرژاپناست.

سؤالاولاينپژوهش،درگیريکاربرانازنظربازتويیتوپسندباانواعمحتوااست.در
جدولشماره 0فراوانیتويیت هاباتوجهبهنرخپسندوريتبهتفکیکهرموضوعآمده
است.نرخپسندوريت،میزانهرعملگربهازاييکتويیتاست :
جدول شماره  .7فراواني توییت ،نرخ پسند و بازتوییت به تفکیک هر موضوع


فعالسازی 

اطالعاتی  بازاریابی 

شخصیسازی  فرهنگی 


کل 

فراوانیتويیت 

 062

 208

 360

 030

 060

 0632

نرخپسند 

 018

 1021

 68226

 00222

 02021

 06620

نرخريت 

 00021

 6620

 02821

 6620

 3123

 1220

باتوجهبهجدولشماره، 0درگیريکاربرانازنظرريتوپسندبامحتوايفعالسازي
بیشتر است .اگرچه تعداد تويیتهاي فرهنگی نسبت به شخصیسازي و بازاريابی کمتر
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استامادرگیريکاربرانازنظرپسندوريتباموضوعفرهنگینسبتبهايندوموضوع
هايفعالسازيواطالعاتیازنظرپسندوريت،کاربرانرا

بیشتراست.بهطورکلیموضوع

بیشتردرگیرمیکند.سؤالدومپژوهش،بهبررسیهمبستگیبیندرگیريکاربران(ازنظر
بازتويیتوپسند)باهشتگوبرچسباست .
هانشاندادهمیشود .

ابتدادرجدولشماره6پرشمارترينهشتگهاوبرچسب
جدول شماره  .3پرشمارترین هشتگها و برچسبها
هشتگ 

فراوانی 

توکیو 00202

 806

توکیو0132

 60

2
6

هشتگ 
مسیرتاتوکیو

فراوانی 

0

 20

اينسايدتوکیو0202
8

توکیو0202امبلمس 

 03

ريوتاتوکیو 02

 23

پیونگيانگ0208


 02

02

0222روزتاشروع

06

0

ريو 0203
سالتاشروع
يک 


 08
 60

00

 02
 000

برچسبها 

پارالمپیک
المپیک

فراوانی 
 23

6

 02

3
1

پیونگيانگ 0208

کوجیموروفوشی

ريو 00

00

 02
 02
 02

باتوجهبهآمارتوصیفی(فراوانی)مندرجدرجدولشماره،6هشتگتوکیو0202با806
سالتاشروع
ها،پرشمارترينهشتگبودهاست.هشتگيک 


فراوانینسبتبهباقیهشتگ
نیز با  000تکرار ،بعد از آن دومین هشتگ پرتکرار بوده است .بهطور عمده بیشترين
1. #TOKYO2020
2. #RoadtoTokyo
3. @Paralympic
4. #TOKYO1964
5. #InsideTokyo2020
6. @Olympics
7. #Tokyo2020Emblems
8. #RIO2016
9. @PyeongChang2018
10. #RiotoTokyo
11. #PyeongChang2018
12. @KojiMurofushi
13. #1000DaystoGo
14. #1YearToGo
15. @RIO
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برچسبها،صفحهالمپیکوپارالمپیکبهترتیببا02و 23تکراربودهاست.برايپاسخ

بهسؤالدو متحقیق،ازهمبستگیپیرسوناستفادهشدکهدرنتايجآندرجدولشماره2
نشاندادهشدهاست :
جدول شماره  .0آزمون همبستگي پیرسون براي بررسي همبستگي هشتگ و برچسب با درگیري
کاربران


پسند 

ریت 

هشتگ 

* 22626

* 22102

برچسب

* 22206

* 22086

*معناداريضريبپیرسوندرسطح(2220سطحاطمینان )22222

بر اساس جدول شماره  ،2به کار بردن هشتگ در تويیت ،بر درگیري کاربران از نظر
بازتويیتاثربیشتريداردتاپسند.بااينحال،برچسببیشتربرافزايشپسنداثرگذاراست
تابازتويیت .
براي پاسخ به سؤال سوم تحقیق ،از آزمون تی براي دو نمونه مستقل استفاده شد.
نتیجهاينآزمونرابرايدرگیريکاربرانازنظرپسندنشانمیدهد :

جدولشماره0
جدول شماره  .7تفاوت معناداري درگیري کاربران (پسند) با توییتها با و بدون استفاده از
چندرسانهاي
میانگین

انحرافمعیار

آمارهتی

درجهآزادی

سطحاطمینان

بااستفادهازچندرسانهاي


200206

030200

63221

0221

22222

بدوناستفادهازچندرسانهاي


066202

30223

دهدکهدرگیريکاربران(پسند)باتويیتهايی


،نشانمی
باتوجهبهنتايججدولشماره0
هايبدونچندرسانهايتفاوتمعناداري

کهازچندرسانهاياستفادهکردهبودندباتويیت

دارد (سطح اطمینان  .)22222جدول شماره  3تفاوت معنادار درگیري کاربران از نظر
اينشانمیدهد .


بازتويیترابااستفادهوبدوناستفادهازچندرسانه
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جدول شماره  .6تفاوت معناداري درگیري کاربران (بازتوییت) با توییتها با و بدون استفاده از
چندرسانهاي
میانگین

انحرافمعیار

آمارهتی

درجهآزادی

سطحاطمینان

بااستفادهازچندرسانهاي


006203

00260

062060

123

22222

بدوناستفادهازچندرسانهاي


30268

60

مشاهدهمیشود،درگیريکاربران(بازتويیت)بههنگام

همانطورکهدرجدولشماره 3

استفادهازچندرسانهايبههمراهتويیت،تفاوتمعناداريبازمانیداردکهازچندرسانهاي
استفادهنشدهاست(سطحاطمینان .)22222
پرشمارترين فراپیوندها شامل سايت رسمی بازيها ،0صفحه رسمی بازيها در
يوتیوب0وسايترسمیالمپیک6بهترتیببافراوانی 30،636و 06بودهاست .چهارمین
سؤالپژوهشبهبررسیتفاوتمعناداربههنگاماستفادهازفراپیوندهادرمتنتويیتاست.

برايپاسخبهاينسؤالازآزمونتیمستقلاستفادهشدهاستکهنتايجاينآزموندر
جدولشماره6و8بهتربیتبرايپسندوبازتويیتنشاندادهشدهاست :
جدول شماره  .2تفاوت معناداري درگیري کاربران (پسند) با توییتها با و بدون استفاده از
فراپیوند
میانگین

انحرافمعیار

آمارهتی

درجهآزادی

سطحاطمینان

بااستفادهازفراپیوند

00022

20220

-612123

0161

22222

بدوناستفادهازفراپیوند

666216

068262

نتايججدولشماره6حاکیازآناستکهبیندرگیريکاربران(پسند)بههنگاماستفاده
ازفراپیوندوبدوناستفادهازفراپیوندتفاوتمعناداريوجوددارد(سطحاطمینان.)2222با
توجه بهمقايسه میانگین میتواندريافتکه درگیريکاربرانازنظرپسندزمانیکهاز
فراپیونداستفادهنشود،افزايشمیيابد.جدولشماره،8معناداريتفاوتدرگیريکاربران

راازنظربازتويیتباوبدوناستفادهازفراپیوندنشانمیدهد :

1. tokyo2020.org
2. youtube.com
3. olympic.org
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جدول شماره  .8تفاوت معناداري درگیري کاربران (بازتوییت) با توییتها با و بدون استفاده از
فراپیوند
میانگین

انحرافمعیار

آمارهتی

درجهآزادی

سطحاطمینان

بااستفادهازفراپیوند

26206

00230

-03200

881

22222

بدوناستفادهازفراپیوند

030206

30280

نشانمی دهدکهبیندرگیريکاربران(بازتويیت)بههنگاماستفاده

نتايججدولشماره 8
ازفراپیوندوبدوناستفادهازفراپیوندتفاوتمعناداريوجوددارد(سطحاطمینان.)2222با
توجهبهمقايسهمیانگینمیتواندريافتکهدرگیريکاربرانازنظربازتويیتزمانیکهاز

فراپیونداستفادهنشود،افزايشمیيابد.


بحث و نتیجهگیري
هدفتحقیقحاضربررسیارتباطويژگیهايتويیتهاودرگیريکاربرانصفحهرسمی

عنوانرسانهايسازمانی،توسعه

بازيهايالمپیکتوکیو0202بود.باتوجهبهنفوذتويیتربه

شناخت نسبت به آن براي صنعت ورزش ضروري و حیاتی است .دو رکن اصلی در
رسانه هاياجتماعیکاربرانومحتوااستکهمطالعهدرموردچگونگیارتباطبینايندو
رکن،ازاهمیتقابلتوجهیبرخورداراست .
تحقیقحاضرنشاندادکهدرگیريکاربرانصفحهرسمیالمپیکتوکیو 0202با
محتوايفعالسازي،درگیريبیشتريدارند.همبريکوکانگ( Hambrick and Kang,


)دريافتندسازمانهايورزشیکه

)2015وگريورينوبروچ(Geurin & Burch, 2016
بتوانندکاربرانخودراترغیبکنندتامحتواتولیدکنند،درگیريآنهاراافزايشخواهند
داد.ازهمینرو،محتوايفعالسازيکاربرانصفحهرسمیالمپیکتوکیو 0202رابیشتر

درگیر کرده است .تويیتهاي فعالسازي  0328درصد از حجم تويیتها را به خود
ترينسهمرانسبتبهانواعتويیتهادارد.واترزوجمال( Waters

اختصاصدادهکهبیش

)& Jamal, 2011وويناندوهمکاران()Winand et al., 2019نشاندادندکهمحتواي
ترينمحتوادرنظرگرفتهمیشوند.حاقوواتکینز


هايورزشیمهم
اطالعاتیبرايسازمان
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( )Haugh & Watkins, 2016نیز انگیزه کاربران از دنبالکردن صفحه سازمانهاي
ورزشیرادريافت اطالعاتجديدعنوانکردند.بااينوجود،تحقیقحاضرنشاندادچه
ازنظرتعدادتويیت و چهازنظر درگیري کاربران ،تويیتهاياطالعاتیدردرجهدوم
اهمیتقراردارد .
هايتحقیقحاضرايناستکههشتگهانسبتبهتگهابردرگیري


يکیازيافته
کاربران(بازتويیتوپسند)اث ربیشتريدارد.اينبانتیجهتحقیقنسیوهمکاران( Nesi et

)al., 2018وآراخواوهمکاران()Araujo et al., 2015همسواست.باافزايشتعداد
هابرخیازکاربرانباجستجويهشتگخاصیبهتويیتمنتشرشدهمیرسندواز

هشتگ
اينروهمافزايشدنبالکننده( )Lovejoy et al., 2012وهمافزايشدرگیريرادرپی

خواهد داشت .وفاداري به هشتگهاي اختصاصی براي يک رويداد ورزشی يکی از
داليلیاستکهباعثهمبستگیباالبادرگیريکاربراناست.هالولويس( & Hull

 )Lewis, 2014دريافتند که استفاده از هشتگهاي اختصاصی در رويدادهاي ورزشی
بزرگ ،باعث ايجاد جامعهاي ازطرفداران میشود کهاين به خوديخودسببافزايش
درگیريکاربراندرتويیتربامحتوايمرتبطبهآنهشتگمیشود.ازهمینرو،هشتگ
توکیو  0202با اختالف بسیاري نسبت به ساير هشتگها پرتکرارترين آنها بوده است.
تحقیق حاضر نشان داد برچسب بیشتر بر رشد پسند و هشتگ بیشتر بر رشد بازتويیت
اثرگذار است.الجوي وهمکاران ()Lovejoy et al., 2012دريافتند کهبرچسبکردن
صفحهتويیترشخصياسازمانباعثمیشودکهگفتگوبینسازمانوکاربردربگیردولی
کنندههاي هر دو قابل مشاهده است .از نظر ويناند و همکاران
اين گفتگو براي دنبال 
()Winand et al., 2019ايننوعاستفادهبیشتربرايزمانیمناسباستکهسازمانیبه
دنبالارائهاطالعاتدرموردمسئولیتهاياجتماعیخودشاست .
محتوايچندرسانه ايمانندتصويروويدئوخیلیسريعبهحجمبیشتريازمخاطبین

میرسد و اصطالحاً ويروسی میشود و درگیري کاربران با اين نوع محتواها را افزايش

میدهد(ايزديوهمکاران.)0616،تنهادلیلاينمسئله،سادگیمصرفايننوعمحتوا
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است(.)Boididou et al., 2018بههمیندلیلتويیتهايحاويتصويروويدئواحتماالً
بیشترموردتوجهکاربرانقرار میگیرد.آراخواوهمکاران()Araujo et al., 2015نیز
نشان دادند که وجود عکسها و ويدئوها به طور عمومی افزايش درگیري کاربران و
گردش تويیتها را در پی خواهد داشت .بهطور کلی وجود محتواي چندرسانهاي در
تويیتمیتوانددرگیريکاربرانراافزايشدهد( .)Liu et al., 2012

تحقیقحاضرنشاندادکهفراپیوندهاباعثکاهشدرگیريکاربران(همبازتويیتو
همپسند)بامحتوامیشود.اينبانتايجتحقیقساهوهمکاران()Suh et al., 2010مغاير
هاباعثافزايشگردشتويیتمیشود.ازسويديگر،


هادريافتندکهفراپیوند
است.آن
نتايج لئو و همکاران ( )Liu et al., 2012حاکی از آن است که فراپیوند بر درگیري
هاارائهاطالعاتجامعتربهکاربراناست( Lovejoy


کاربراناثرمنفیدارد.هدففراپیوند

.)et al., 2012درحالیکهيکیازمهمترينداليلمحبوبیتتويیترويژگیايجاز 0آن
است( .)Hull & Lewis, 2014; Humphreys et al., 2013ايجازنويسیدرتويیترسبب
میشود که نسبت به نگارشهاي بلند بیشتر قابل درک باشد ( & Bermingham


.)Smeaton, 2010احتماالًبههمیندلیل،درگیريکاربرانباپیامهايیکهحاويفراپیوند
هستند،نسبتبهزمانیکهفاقدفراپیوندهستند،کمترباشد.ازسويديگرفراپیوندهاعموماً
کندکهمحتوايصفحاتوبرويپلتفرمهاي


کاربررابهصفحهوبديگريهدايتمی
تلفنهمراه،بامشکالتیهنگامنمايشروبرومیشوند(.)Hull & Lewis, 2014باتوجه

بهاينکهپرشمارترينفراپیوند بهکاررفته در تويیتهايصفحهرسمی بازيهاي المپیک
اينبازيهابودهاست،احتماالًهمینمسئلهباعثکاهشدرگیري

،0202بهسايترسمی 
کاربرانبااينتويیتهاشدهباشد .


1. Brevity
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