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نشان داد كـه منازعـه    ينهمچن هايافته. دارد بيشتري بسامد ايشبكه هايهمگان در كنايي
در  لگراياناصـو  ياصالح طلبـان و انتقـاد   يتيحما يهايتتوئ ينب يفارس يتردر توئ اصلي
  شكل گرفته است.  »يروحان حسن«مورد 

  . بنديقالب سياسي، كنشگري انتخابات، اجتماعي، هايرسانه توئيتر، :ها كليدواژه
  

 . مقدمه1
بـودن بـا   در ارتبـاط   يبـرا  ايشـبكه  عنوان به بيشتر خود پيدايش ابتداي در توئيتر چند هر

 فني يمعمار« شد،يدر نظر گرفته م كاربردر مورد اوضاع و احوال روزانه  يتدوستان و توئ
اسـتفاده در   يمحبوب برا ايرسانه به سال چند فاصله در تا شد موجب آن »)2017(پوئل، 

 رسانه محبوبترين توئيتر حاضر، حال در. شود تبديلمختلف  ياجتماع - ياسيس يدادهايرو
) معتقد 2010( يداهرم يلدل ين.  به هماست محيطي و زنده هايرساني اطالع رايب اجتماعي

مـي  »محيطـي  نگاري روزنامه« او كه نگارياز روزنامه ينوع يداشموجب پ يتراست كه توئ
  شده است.  نامد،

 محققـان  برخي تا است شده موجب سياسي اتفاقات در توئيتر موثر نقش ين،بر ا عالوه
 و شده تبديل سياسي كنش از جديدي شكل به توئيتر در كاربري كه كنند حمطر را ايده اين

) و اسـكاكپول  2000مشـخص پوتنـام (   طـور  به. است يافته سياست در مهمي نقش توئيتر
 و اسـت  شدن عوض حال در ياسيمشاركت س جنسحال حاضر  در) معتقدند كه  2003(

. كننـد  تبيـين  را حوزه اين در جودمو روابط توانندنمي سياسي مشاركت قديمي انواع ديگر
 هـاي قابليـت  به عمدتا سياست، حوزه در توئيتر تاثيرگذار نقش است معتقد) 2016( برنارد
 ياسـي بحـران س   يـك  كـه  هاييزمان در يل،دل ين. به همگرددبرمي اجتماعي رسانه اين فني

در سال  يداومول يجمهور ياستانتخابات ر يت،جنبش اشغال وال استر ي،(مانند بهار عرب
 رخ جامعــه در)) 2014؛ امــز، 2014 يســي،(پاپاچار G20و اعتراضــات بــه نشســت  2009
 بـوده  يـدادها رو يـن شـدن در ا  يرو درگ يكنشگر براياول كاربران  انتخاب توئيتر دهد، مي

  است. 
 تـاثير  تحـت  نيز را ايران در سياسي اتفاقات مختلف، موارد در توئيتر كاربران هايكنش

مثـال  از يكـي  آن از پس حوادث و 1388 سال جمهوري رياست انتخابات. است داده قرار
تا  دهد؛يرا نشان م يرانجامعه ا ياسيس يبر روندها يترتوئ تاثيرگذارياست كه  يبارز هاي
نـام   »يتريانقـالب تـوئ  «محققان از اعتراضات بعد از آن انتخابات با عنـوان   يكه برخ ييجا
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 ينبود كه مسئوالن ا ايگونه هب ياسيس يدادرو يندر ا يترتوئ). نقش 2009بردند (مروزوف، 
 موجـب  كـه  را يتردر تـوئ  ييراتزمان انجام تغ يكا،به درخواست دولت آمر يرسانه اجتماع

انداختنـد (كارافـانو،    يـق تعو بـه  شـد، مي ايراني كاربران دسترس از سايت اين شدن خارج
نشـان داد كـه    88در سال  ياسيعتراضات سو ا يتردرباره رابطه توئ يقاتتحق ي). برخ2009

؛ 2013زاده،  ي(مغنـ  كردنـد ميرسانه استفاده  يناز ا يو سامانده يجبس يكاربران عمدتا برا
 ايـن  دقيق ميزان درباره تحقيق سال، آن انتخابات بودن آميز). هرچند مناقشه2012 ي،انصار

 ايـن  يادعـا  است، اثرگذاري ينا بيانگر كه بعدي موارد اما است ساخته دشوار را اثرگذاري
 1394 سـال  اسـفند  در اسالمي شوراي مجلس انتخابات در توئيتر. كنندمي تاييد راپژوهش 

شهر و  ياسالم يموجب شد تا در انتخابات شوراها يترتوئ يهم اثرگذار بود. تجربه اثرگذار
 ينه اجتماعرسا ينبر ا يداهاتمركز كاند يزن 1396 يبهشتدر ارد يجمهور ياستروستا و ر

 يتاهم دهندهنشان نيز توئيتر در كشور سياسي هايموارد، حضور چهره ينباشد. عالوه بر ا
كشـور   ياز سران و مسئوالن رده بـاال  ياريرسانه است. در حال حاضر بس ينا يو اثرگذار

 يو سـابق مجلـس شـورا    يفعلـ  ينـدگان از وزرا و نما ياريبسـ  جمهـور،  يسمانند رهبر، رئ
 از اسـتفاده  بـا  مـواردي  در سياسـي  هايچهره ايندارند.  يحساب كاربر يتروئدر ت ياسالم
استفاده محمد  ينه،زم ينمثال بارز در ا يكباشند.  اثرگذار اتفاقات روند بر اندتوانسته توئيتر

 برجـام نامه  مورد توافق درزمان انجام مذاكرات  دروقت،  دولتخارجه  يروز يف،جواد ظر
ـ  يترتوئ عضو ايراني كاربران تعداد چند هر بنابراين ).2015(هوشمند،  است  دقيـق  طـور  هب

و  يتاهم دهندهنشان حكومت سياسي هايچهره حضور و باال هايمثال اما نيست، مشخص
  است.  يرسانه اجتماع ينا ياثرگذار

 كنـد، مـي  منسـوب  »گـذاري  اشـتراك  فرهنگ« به را اجتماعي هايرسانه قدرت كستلز
 هايكنش به جمعي هايكنش استحاله باعث) 2013( سگربرگ و بنت اهديدگ در كه قدرتي
 طريـق  از كـه  هسـتند  ايي) عامل اصل2010 يد،(بو ايشبكه هايهمگانشده است.  يوصل
 هـاي رسـانه  قـدرت  نهايـت  در و جمعـي  كـنش اجـرا شـده و    گذارياشتراك فرهنگ آنها

 يـران ا در يتر،در مطالعه تـوئ  ياشبكه هايهمگان اهميت وجود با. شودمي محقق اجتماعي
موجـود   يقات. تحقاند نشده انجامتا كنون  باشند، داده نشان توجه مفهوم اين بهكه  تحقيقاتي
 ي،؛ انصـار 2013زاده،  ي(مغنـ  انـد پرداختـه  1388 سال رويدادهاي در توئيتر نقشاغلب به 

) 2018و  2016( يگرانمرچنت و د يقتحق چون مواردي در حتي يا) 2009 كارافانو،؛ 2012
محققان از  است، شده انجام يفارس يتر) كه با هدف شناخت ساختار توئ2019( ييو خضرا
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 ين.  بنـابرا انـد  كـرده  غفلـت  آنهـا  هـاي ويژگيشبكه و  هايهمگان از دقيق هاييلارائه تحل
 يـان در جر يفارسـ  يترشكل گرفتـه در تـوئ   يا شبكه يها حاضر تالش دارد همگان يقتحق

در   يلو تحل ييشناسا ينكند. ا يلو تحل ييرا شناسا 1396سال  يجمهور ياسترانتخابات 
هـا انجـام    همگـان  يندر ا ها يتشخص يبند قالب يو چگونگ يتنوع و لحن توئ يها حوزه

 يـدادهاي آنهـا در رو  ياز نحوه كنشـگر  يقعم يآوردن شناخت دستشده و هدف از آن به 
  است. يرانا ياسيس

  
  فارسي توئيتر در هاشخصيت بنديقالب و ايشبكه ايههمگان كردارهاي. 2
 ارائـه  ياجتماعات مجاز يلتحل ي) برا2011( بويد دانا كه است مفهومي »ايشبكه همگان«

فنـاوري  توسـط  كه داندمي خيالي اجتماع يك را اي) همگان شبكه2011( يداست. بو داده
 شـكل  كردارهـا  و افـراد  اوري،فنـ  كـنش و همزمان بر اثر برهم شده بازسازي ايشبكه هاي
 - 3 يرنـد، تكـرار پذ  - 2 اند،دائمي - 1: دارند مهم خصيصه چهار هاهمگان اين. است گرفته

  . يرندپذ ياسشدن) مق يدهد يت(از نظر قابل - 4قابل جستجواند و 
 سـگربرگ،  و(بنـت   » Connective action وصـلي  كـنش « يـك  در ايشبكه هايهمگان

 اين از و پرداخته) 1991 الكمن، و(برگر  معنا برساخت به خود هايتوئيت انتشار با) 2013
 حـال  در كـه  معتقدنـد (همان)  سگربرگ و بنت. سازندبرمي را خود اجتماعي جهان طريق
 كاربران هايكنش تبيين براي تواندينم يگرد  Collective action جمعي كنش مفهوم حاضر،

اغلب  يجمع يهاكنش كه ي. از نظر آنها، در حالگرفته شود كار  به اجتماعي هايرسانه در
بـر   ياست، كنش وصـل  ياينههمگان زم يدارند و الزمه آنها، توافق اعضا يخصلت سازمان

موجود در جوامع معاصر نسبت بـه   يليميب يانگراستوار است كه ب يكنش شخص يهاقالب
داشـته   يدها تاك گروه از آنكه بر يشتركنش ب ياست. شكل وصل يرسم يهااتحاد با سازمان

توافق  ي،كنش، هماهنگ يدارد. در شكل جمع يدها تاكبر شبكه يمبتن يجباشد، بر اشكال بس
معـدود جمـع شـده اسـت.      يكنش هستند و منابع در دست عده ا يداريالزمه پا يو رهبر
هستند. اما در كنش ييمشخص قابل شناسا يكردهايها با رواز همگان ينيتعداد مع ينبنابرا
يامشود كه پيحاصل م يختهاز كنشگران خودانگ يعيصورت طب هشكل كنش ب ي،وصل يها
 به كه كرداري عنوان به هشتگ از استفادهكنند. يرا در شبكه منتشر م يشخص ياظهار يها

مورد توجه محققان  انجامد،مي وصلي كنش طريق اين از و ايشبكه هايهمگان گيريشكل
مـي  شـكل  هشـتگ  يـك  حول كه گفتگوهايي) 2012( زاپاويگنا ،مثال عنوان هبوده است. ب
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 هشـتگ  كـه  اسـت  معتقـد  نيز) 2015( هوپكه. نامدمي »جستجو قابل گفتگوهاي« را گيرند
 هـاي همگان اهميت به توجه باشده است.  ايشبكه هايهمگان گيريشكل و تقويت باعث
 ايـن  اول وهله در ما ي،فارس ريتمفهوم در توئ يندرباره ا يقاتخال تحق ينو همچن ايشبكه
 آنها كردارهاي تحليل و ترعميق واكاوي يكرده و برا ييشناسا يفارس يتررا در توئ هاهمگان

  : يمپاسخ ده يرز يقتحق هايپرسش به كنيممي تالش جمهوري، رياست انتخابات در
 ابـات انتخ جريان در ايشبكه هايهمگان در گرفته شكل توئيت انواع: 1 تحقيق پرسش

   اند؟كدام 1396 جمهوري رياست
 از 1396 يجمهـور  ياستانتخابات ر ياندر جر ايشبكه هايهمگان: 2 تحقيق پرسش

   اند؟ كرده استفاده خود هايتوئيت براي لحني چه
كنش طريق از توئيتر، در ايشبكه هايهمگان كه است اين حاضرپژوهش  يگرد ادعاي

 را جهان) داريم دسترسي هاكنش اين به هايشانتوئيت طريق از عمدتا(كه  خود وصلي هاي
 بنـدي قالـب  وصلي، هايكنش اين از يكي). 1991(برگر و الكمن،  سازندبرمي خود نظر از

  . هاستشخصيت ايشبكه
از  يدر واقع  نـوع  ها،قالب. است استوار بنديقالب نظريه بر ايشبكه بنديقالب مفهوم
 انتمـان . كننـد يكمـك مـ   يرامونمـان پ يـاي ه ما در شناخت دنهستند كه ب يشناخت ابزارهاي

 و شـده  درك واقعيت يك هايجنبه از يانتخاب برخ فرايند عنوان به را بنديقالب) 1993(
 بنديقالب يزچند در گذشته ن هر. كندمي تعريف ارتباطي متن يك دل در آن كردن برجسته

قالـب  بـه  توانستندنمي خرد هايبنديبقال يناست. اما ا دادهمي رخ هموارهسطح خرد  در
 چنـين  بنـابراين . شوند تبديل ،باشند ياديافراد ز يكننده جهان برا يفكه تعر يمسلط هاي
 هـاي . رسـانه اسـت  بـوده  جمعـي  هايرسانه انحصار در عمدتا اين از پيش هاييبنديقالب

 عناصر كدام كردن هبرجست با و قالبي چه در را رويدادها دانندمي تشخيص كه بودند جمعي
 ظهور اما. ببخشند معنا آنها تجارب به و برسازند افراد براي را جهان طريق اين از كرده، ارائه
 عـادي  كاربرانحال حاضر  درحوزه شده است.  ينا يموجب دگرگون ياجتماع هايرسانه
 ديگـر  و هنددقالب مورد عالقه خود را  رويدادها، به خود هايتوئيت انتشار با توانندمي نيز
 ايـن  به ايشبكه بنديقالب ديگر، عبارت به. نيست بزرگ هايرسانه به منحصر روندي اين

 كاربران اين بلكه. دهندمي قالب اخبار به كه نيستند سنتي هايرسانه تنها ديگر، كه معناست
 هـاي جنبـه  برخـي  حذف و تاكيد تقويت، انتخاب، با زمان طول در و يكديگر با كه هستند
 يسـي، (پاپاچار دهنـد مـي  رويـداد  يك به خاصي قالب و كرده توليد خبر آن از رويداد، يك
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 فرآينـدي  ديگـر  اي،رسـانه  هايسازمان توسط دهيقالب يندروند برخالف فرآ ين). ا2015
 بر مبتني و تعاملي افقي، بيشتر بلكه نيست؛ محور سازمان و محدود پايين، به باال از عمودي،
مـداوم توسـط    طور به هاقالب اجتماعي، هايرسانه در. است كاربران يهاكنش و تعامالت

در مـورد   يقبلـ  يقات. تحقشونديو بازپخش م بازسازي ي،بازنگر ينخبگان و كاربران عاد
 بندي) بر قالب2013( يسي) و مراز و پاپاچار2012( يويراال يماو فاط يسيمانند پاپاچار يترتوئ

 اين دراما  اند،كرده شناسايي را شده بنديو موضوعات قالب تمركز كرده يدادهارو ايشبكه
 بنــديقالــبجنبــه  يــن. ااســت شــدهتمركــز  بنــديقالــب از ديگــري جنبــه بــر تحقيــق

كه كـاربران   شود داده نشان تا شده تالش پژوهش اين در ديگر عبارت به. هاست شخصيت
و جهـت  انـد كرده بنديقالب را هاشخصيت كدام خود، وصلي هايدر كنش يفارس يترتوئ

 اين بر تمركز از حاضر تحقيق هدفچگونه بوده است.  ها شخصيت ننسبت به آ آنها گيري
 سـوم  پرسـش  بنـابراين . اسـت  ايشبكه هايهمگان كنشگريدر مورد  دانش افزايش جنبه،
  : شودمي ارائه شكل اين به تحقيق

 رياسـت  انتخابـات  ريـان ج در هاشخصيت ايشبكه بنديقالب كردار: 3 تحقيق پرسش
  اجرا شده است؟  يفارس يترتوئ ايشبكه هايهمگان توسط چگونه 1396 جمهوري

  
  تحقيق روش. 3

شـكل گرفتـه    Mixed-methods آميخته هايروش پايه بر تحقيق اين شناختيروش رهيافت
رسـانه  انتقـادي  گفتمان تحليل اجتماعي، شبكه تحليل هايروش از تركيبياست. در واقع، 

 شده استفاده تحقيق هايپرسش به پاسخ براي نگارانهمردم محتواي تحليل و اجتماعي هاي
  .شود مي تشريح مذكور هاي روش از يكو استفاده از هر  يببخش نحوه ترك ين. در ااست

با اسـتفاده   ياشبكه يهاهمگان شناسايي: يقو نمونه تحق ايشبكه هايهمگان شناسايي
 اسـتفاده  با تحقيق، هايداده گردآوري برايصورت گرفت.  يتماعشبكه اج يلاز روش تحل

(دو هفته قبل از انتخابات تا  1396سال  يجمهور ياستدر دوران انتخابات ر يترتوئ API1 از
بوده  ين. تالش بر اشد يگردآور يتتوئ 284هزار و  596و  يليوندو هفته بعد از آن)، دو م

توئيـت  تمـام  ايران، انتخابات با مرتبط هايهشتگ ههممدت با استفاده از  ينا دراست كه 
 بـه  مربوط هايتوئيت مجموع در. شود گردآوري يجمهور ياستمرتبط با انتخابات ر هاي
شد. سـپس شـبكه    يگردآور بودند، مرتبط انتخابات با نحوي به كه كليدواژه و هشتگ 94
Tableau تبلو افزاربا استفاده از نرم يتوئيتر

استخراج  يرفارسيغ هاييتتوئو پس از حذف  
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 دربـود.   يـال  713696گره و  62633 يتتوئ 723هزار و  208و  يليونم يككه شامل  شد،
 يـل تحل ي) و اجرا2014 يگران،و د يملبويم(ه يتياستفاده از شاخص ماژوالر بامرحله بعد 

. شـد  يشناساي يفارس يتردر توئ ايشبكه هايهمگان)، Gephi يخوشه (توسط نرم افزار گف
و كلنبرگ،  ي(اسل PageRankكاربران موثر در هر همگان از شاخص  ييشناسا يدر ادامه برا

 بـراي . گرفـت  قـرار  شناسـايي  مـورد كاربر موثر در هر همگـان   50و  شده) استفاده 2010
 كاربران اين هاييتتوئ تمامي اي،شبكه بنديقالب شناسايي منظور به تحقيق نمونه انتخاب

 31098 يآمـار  يت. حجم جمعشد استخراج حقيقت يآمار يتجمع عنوان به شبكه، كل در
 بـودن  گيـر وقـت  ينو همچن يقتحق يندر ا ينهزمان و هز يتبود. با توجه به محدود يتتوئ

نمونـه  روش هـا، توئيـت  نهايي نمونه انتخاب براي توئيت، تعداد اين براي كيفي كدگذاري
روش، حجـم نمونـه    يـن . با اسـتفاده از ا گرفت قرار استفاده مورد ايخوشه تصادفي گيري
حجم نمونـه   15نسخه  PASS. با استفاده از نرم افزار شدمتناسب با حجم هر همگان  يينها
بود كه پـس از   يتتوئ 10841درصد،  1 يخطا يهدرصد با حاش 99 يناندر سطح اطم يينها

 حاضر تحقيق در اهتوئيت اين. رسيد توئيت 10416 به ناقص و نامرتبط هاييتحذف توئ
 تـوئيتر  در هـا شخصـيت  اي شبكه بنديقالب تحليل و شناسايي براي تحقيق نمونه عنوان به

 يكـرد بر اساس رو ايشبكه هايقالبو  يتتوئ لحنو  نوع آن از پس. شدند استفاده فارسي
 يلتحل يبرا Python يتوننرم افزار پا سپس. شدند احصا شود، مي يكه در ادامه معرف يليتحل
  مورد استفاده قرار گرفت.  كاربر نوع اساس بر و هاهمگان انواع در هاقالب ينا

 تحليـل  امـا وجـود دارد   يتردر تـوئ  هاشخصيت مورد در قبلي تحقيقات يچند برخ هر
 هـايي برتـري  مشابه هاييلنسبت به تحل است شدهانجام  يقتحق ينكه در ا هاييشخصيت

 خودكـار،  هـاي ) معمـوال بـا اسـتفاده از روش   2019 يي،(خضـرا  مشـابه  تحقيقات دردارد. 
 در. شـود يم يدهنسبت به آنها سنج يتتوئ Sentiment حس و هايتشخص ينيماش يادگيري

 همچنـين  و گيـرد نمـي  صـورت  هـا  شخصـيت  شدن ظاهر ترتيب بين تفكيك هاروش اين
 گرفتـه  رقـرا  ماشـين  اختيـار  در كـه  شده تعيين پيش از هاييتنام شخص يتنها رو تحليل،
 زبـان  براي هاشخصيت به نسبت احساسات تحليل دقت اين بر عالوه. شوديانجام م است،
 يـل تحل يـق، تحق يـن در ا يـل دل ينهمـ  بـه . دارد سـوال  جـاي  پايايي و اعتبار نظر از فارسي
 ايـن  در اوال،. اسـت  شـده انجـام   ماشـيني  شيوه به نه و انساني كدگذاران توسط يتشخص
محـدود بـه نـام     يـل و تحل شـد اسـتخراج   يتموجود در توئ هايتشخصي تمام نام تحقيق
 يـت ظـاهر شـدن در توئ   يببه ترت شخصيت، سه روي تحليل بعد، وهله درنبود.  يداهاكاند
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 بـوده  توجه مورد توئيت، ساختار در شخصيت نام گرفتن قرار اهميت بنابراين. شديانجام م
 قطبـي  دو از شخصيت به سبتن توئيت حس تشخيص براي يقتحق ايندر  همچنين. است

 حـس  سـنجش  يبرا يو مختلف تردقيق طبقات و رفته فراتر منفي و مثبت ماشيني و مرسوم
 بـه  نسـبت  گيـري جهت كه آنجا از همچنين. است شده يفتعر گيريجهت يربا متغ توئيت

 با. است باالتر نتايج اعتبار و دقت شد، انجام ماشين نه و انساني كدگذاران توسط شخصيت
ها  يتشخص يرو يقتحق يندر ا ايجانبه همه تحليل كه گفت توانمي نكات اين به توجه
  . است شدهانجام 

 يـل از دو روش تحل يبـي ترك كدگذاري، و تحليلي رويكرد: كدگذاري و تحليلي رويكرد
 تحليـل  چنـد  هـر . بـود  اجتمـاعي  هايرسانه انتقادي گفتمان تحليل و نگارانهمردم يمحتوا
 بـا  ايرسانه متون رابطه تحليل به عمدتا كه شودمي شناخته روشي عنوان به اديانتق گفتمان
 اينترنـت  پيـدايش  اما ،)1995 فركالف(  پردازدمي جامعه در اجتماعي - سياسي هايگفتمان
 تحليـل  منظـور  به روش اين از استفاده براي راهكارهايي كنند تالش محققان تا شد موجب

 يكـي ). 2017 يك،ن يارائه كنند (خسرو شبكه، اين در اربرانك توسط شده توليد محتواهاي
 توانـد مـي  كـه  اجتمـاعي  هـاي رسـانه  در گفتمـان  تحليل انجام براي رويكردها تريناز تازه
) ارائه شـده  2017( يكن يتوسط خسرو باشد، تحقيق اين در استفاده براي مناسب رهيافتي

 نـوع  يـك  اجتمـاعي  هايرسانه يتقادگفتمان ان يل(همان)، تحل يكن ياست. از نظر خسرو
 متكي و محور مسئله داند، مي متعهد را خود اجتماعي نظر از كه است گفتمان انتقادي تحليل

 ارتباطي  گرانه مشاهده رهيافت يك است معتقد(همان)  نيك خسروي واقع در. است متن به
ار اسـت و اطالعـات   سـازگ  ياجتماع يها گفتمان در رسانه يلبا تحل يشترب كردار، بر مبتني

 يفركالف يافتبه متن، با ره يكردشاساساً از نظر رو يافتره ين. ادهد يبه دست م يدتريمف
است كـه   يازكه ن نويسد ي) م2013( يگفتمان تفاوت دارد. او به نقل از براتون و ل يلبه تحل

اسـاس،   يـن ا. بر يمكاربران را مشاهده كن يدو عقا يو هم زندگ ينيمما به دقت هم متن را بب
 يمترسـ  ياجتمـاع  يهـا  رسانه يگفتمان انتقاد يلتحل ي) دو محور برا2017( يكن يخسرو

در  Intertextuality يبه روابـط درون متنـ   يگفت كه محور افق توان يم ي. به طور كلكند يم
 هـم  يو محـور عمـود   پـردازد  يمـ  ياجتماع يها شكل گرفته در رسانه يمتن يدل كردارها
كـاربران در جامعـه    ياسـي س- يرا به بستر اجتمـاع  يبستر افق و متني تحليل خرد خصائص
 ياجتماع - ياسيس يها را به گفتمان يمتن يلتحل محور، اين ديگر، ي. به معنسازد يمربوط م

 يهـا  رسانه يگفتمان انتقاد يلتحل ينكها ين. در عكند ياند وصل م كه در جامعه شكل گرفته
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 محتـواي  تحليـل  روش از اما است، يقتحق يندر ا يمتن يلتحل يبرا يروش اصل ي،اجتماع
 تـري گسترده و تركامل يجتا نتا است شدهاستفاده  يكردرو ينبا ا يبدر ترك يزن نگارانهمردم
  . آيد دست به

 يو مسـتند كـردن معنـا    يـدن فهم يبـرا  يبيروش ترك يكنگارانه، مردم يمحتوا يلتحل
يـره روش در تمام مراحل خود منعطف و دا ين). ا2013 يدر،و اشنا يدارتباطات است (آلتها

برنامـه   يـك شـوند و بـر اسـاس    يزمان اجرا ممعنا كه مراحل با هم و هم يناست، به ا يا
نگارانـه در   مـردم  يمحتـوا  يلد. استفاده از تحلنروينم يشپ هشد يينتع يشاز پ يافتهساختار
 نـد سـازد تـا بتوان  يقـادر مـ   را پژوهشگران ياجتماع يها رسانه يگفتمان انتقاد يلكنار تحل

 برسـاخت از  يبهتـر  يـل كـرده، تحل  يـل تـر تحل و كامـل  تريقكاربران موثر را دق يهايتتوئ
 كدگـذاري  بـراي  ين. بنـابرا دهنـد  ارائه يفارس يتردر توئ ايشبكه بنديقالب توسط واقعيت
ام تمـ  ييشـد و در مرحلـه نهـا    مشخصكدها  ييفهرست نها مرحله، دو در ابتدا ها،توئيت

  شدند.  يفهرست كدگذار ينبر اساس ا هايتتوئ
Provisional موقتي كدگذاري اساس بر كدگذاري اول مرحله

كه سالدانا آن را  شد انجام 
مرحله ابتـدا برگـه    ين). در ا2015(سالدانا،  است كرده بندي دسته اكتشافي هايجزو روش

شـد. اسـاس    يـه محققـان ته  هيستو تجربه ز ينظر يمبان يق،بر اساس اهداف تحق يهكد اول
 بـه  يكدگـذار  يـان كه در جر است اوليه كد برگه ،كرده يكه سالدانا معرف يموقت يكدگذار

. آيـد  دسـت  هب ييتا برگه نها گيرد يبه روز شده و مورد اصالح و توسعه قرار م مرتب طور
از  يتتوئ 500 يه،برگه كد اول اساس برهر كدگذار (محقق)  ابتدا يقتحق ينانجام ا يندفر در

برگـه كـد را    توانسـتند مي كدگذاران مرحله، اين جريان دركرد.  يرا كدگذار يقنمونه تحق
را حـذف   ندالزم نداشت ييكه كارا يقبل يكدها ياو  يفتعر يديجد ياصالح كرده،  كدها

 يكـه سـالدانا (همـان) بـرا     Pattern ييالگو يكدگذار روش اساس بر بعد، مرحلهكنند. در 
 تعـديل  و جـرح  و يبرگه كد مجددا مورد بازنگر است،كرده  يه دوم معرفمرحل يكدگذار

 ايـن . شـدند  احصـا  و شناسـايي  موجـود  مفهومي و نظري الگوهاي همچنين و گرفت قرار
موجـود ادامـه    يحذف نشدن كدها يا جديد كدهاي نشدن ظاهر و اشباع حصول تا مرحله
 تمـام  نهـايي  مرحلـه  در. كدگذاران، بود ييبرگه كد نها ي،مرحله دوم كدگذار نتيجه. يافت
  كردند.  يكدگذار ييرا بر اساس برگه كد نها يقنمونه تحق هايتوئيت
كه در خود دارند و در هـر   پويايي دليل هب الگويي و موقتي كدگذاري كه كرد دقت بايد
 يمبتنـ  يقتحق يروش شناخت يافتبا ره شوند، بازنگري و تغيير دستخوش تواننديمرحله م
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. دارند همخواني اجتماعي هايرسانه انتقادي گفتمان تحليل و نگارانهمردم يمحتوا يللبر تح
برگه كد را اصالح كنند تا كدها  توانستندمي تحقيق مراحل تمام در كدگذاران اساس، ينبر ا

 رونـد  همچنـين باشـند.   اعتمـاد  قابليـت  و اعتبـار  بيشـترين  داراياحصـا شـده    يو الگوها
 2اسـلك  پلتفرم از استفاده با كدگذاران بلكه نبود، هم از جدا و مستقل فرايند يك كدگذاري

 ترتيب، اين به. دادنديرا انجام م يكدگذار يكديگربا  يدائم تعاملي و يمشاركت اينديدر فر
آنهـا نداشـتند    بـا  متناسـب  كدهاي انتخاب مورد در يكسانيكه كدگذاران نظر  هاييتوئيت

شـكل   ينكـه بـه بهتـر    يكد يتدر نها ،كدگذاران يفكرمطرح شده، بعد از مشورت و هم
موجـب   كدگـذاران  بـين  دائمـي  تعامـل و  ياروند پو اين. شديبود انتخاب م يتمعرف توئ
  . شد يشاعتماد و اعتبار كدها افزا يتقابل افزايش
  

  هايافته. 4
بتـدا  . اشود مي دادهپاسخ  يقتحق يو به پرسش ها شدهارائه  تحقيق هاييافته بخش اين در

 معرفي هاهمگان ينا درنوع كاربران موجود  ينشده و همچن ييشناسا ايشبكه هايهمگان
بـر   هـا  يـت توئ نوع پراكندگي ادامه در. شوند يم بيانشده  ييشناسا هايتوئيت نوعسپس  و

 يـز ن هـا توئيتلحن  يبرا يلتحل ينا همچنين.  شوند مي تحليل ايشبكه هاياساس همگان
 يتنها در. شد خواهد دادهپاسخ  يقتحق ييدو پرسش ابتدا به ها تحليل اين با. شود يانجام م
نسبت به آنها  گيريجهت و هايتتوئ ييابتدا يتسه شخص بر هاهمگان ايشبكه بنديقالب
  .شد خواهد تحليل

: اسـت  گرفته شكل فارسي توئيتر در ايشبكه همگان سه كه داد نشان تحقيق اين نتايج
 ايشـبكه  همگـان  بزرگتـرين  طلبـان  اصالح همگان. مهاجران و صولگرايانا طلبان، اصالح

 كل از 12.5(شامل  اصولگرايان همگان آن از پس). شبكه كل از درصد 52.93است (شامل 
. دارنـد  قـرار ) شـبكه  كـل  از درصـد  7.4مهاجران (شامل  همگانسوم  يگاهجا در) و شبكه

/ بـر يـراث (م رسـانه : از عبارتند اندشده ساييشنا هاهمگان اين در كه كاربري انواع همچنين
 ياسـتمدار نگـار، س  روزنامـه  سـتاره، )، غيردولتي/ يدولت- ي(حكومت سازمان)، ديجيتالي بروز

(كـاربر   ستاره(خرده  عادي شهروند) و ي/ حساب جعلي/ حساب هواداري(حساب شخص
 بـراي  شـده  ناسـايي ش كـاربران  انواع به مربوط عملياتي هاييف). تعرمعمولي كاربر)/ نخبه

  . اندشده ارائه 1 شماره ضميمه در مقاله اطناب از اجتناب
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 شـد،  داده توضـيح  شناسـي روش بخـش  در كه طورهمان: يفارس يتردر توئ يتتوئ نوع
 ينجـا ا در ييـرات تغ ينشد كه الزم است ا ييراتيدچار تغ يينها يكد در خالل كدگذار برگه
 ييـرات شـده و سـپس تغ   ارائـه  را توئيـت  نوع نهايي طبقات زير جدول در ابتدا. شودارائه 

  .شوند مي تشريحصورت گرفته 

  )نهايي كد(برگه  يت: نوع توئ1جدول 
 توئيتنوع  تعريف

 شخصيابراز  شد اضافه نهاييكدگذاريدر
 انكارياستفهام  شد اضافه نهاييكدگذاريدر

 حالت تواندمي كه كنندهتوئيت نظراظهار:بودنظراظهاراوليه،برگهدر
  تفسير  باشد داشتهتفسيري

 طنز  بود جك اوليهبرگهدر
 خبر  رويدادها عيني گزارش معنايبهخبرازمتداولتعريفاساسبر

 سؤال  شد اضافه نهاييكدگذاريدر
 شعار  شد اضافه نهاييكدگذاريدر
 آميزغلوعبارات  شد اضافه نهاييكدگذاريدر

 گزارش .گزارش يك به ينكلياگزارشيكازقسمتي
 مستند  شد اضافه نهاييكدگذاريدر
 سنددرخواست  شد اضافه نهاييكدگذاريدر
 نظرسنجي  شد اضافه نهاييكدگذاريدر

 مستقيمقولنقل  .استشده نقل اياضافه و حذفهيچبدونمستقيماكهقولينقل
 يا رسانيالعاط حالت تواندمي نكته.خاصموردوحوزهيكدراينكته

  نكته  .نداردتفسيري حالت ولي باشدداشته)مثالعنوانبه(آموزشي

 وجـود  ييبرگه كد ابتـدا  درزرد و شعر  يمحتوا ي،طبقات مانند اطالعات عموم برخي
 همچنين. شدند حذف كم بسامد و نبودن كارا دليل به يكدگذار ييمرحله نها در كهداشتند 
 مرزهاي و برگرفته در را محتوا از تريوسيع دامنه تا كرد پيدا يرتغي تفسير به نظر اظهار طبقه

 طبقـه  دو بـه  نيز يايشهكل يهاشعار/ حرف طبقه. باشد داشته ديگر طبقات با تريمشخص
 همچنـين . گيردصورت  هاتوئيت بين ترييقدق يزشد تا تما تقسيم غلوآميز عبارات و شعار
بـر   عالوه. باشد طبقه اين هايتوئيت براي بهتري فمعر تا كرد پيدا تغيير طنز به جك طبقه

 بـه  نظرسنجي و سند درخواست سؤال، ي،استفهام انكار ي،طبقات ابراز شخص ييراتتغ ينا
طبقـات   يـن از ا يـك ادامه هر  در. شود كامل نهايي كد برگه تا شد اضافه متغير اين طبقات

  .شوند مي تعريف يدجد
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 از يك هيچ در كه شدند ظاهر هاييتوئيت ها،يتتوئ كدگذاري جريان در: شخصي ابراز
هم  يريكه خبر نبودند و حالت تفس هاييتوئيت واقع در. گنجيدندنمي شده تعريف طبقات

 عمـدتا  هـا  توئيـت  اين. بودند شده منتشر رويداد يا نظر اظهار يك به واكنش در امانداشتند 
نشان  را، نظر اظهار يا رويداد آن به نسبت نويسنده ايلحظه و دروني عواطف و احساسات

 در تلويزيـوني  هـاي مناظره پخش زمان در كه هاييتوئيتاز  برخيعنوان مثال  به. دادنديم
 آنرا  به نسـبت   يسندهاحساس نو صرفا شد،مي منتشر كانديدا يك با مخالفت يا طرفداري

 وداد  يم نشان جري،م يا كانديداها از يكي كالم يا و بود وقوع حال در مناظره در كه چيزي
 ايـن  از نمونـه  يك.» گرم دمت تركوند، ميرسليم«. نبودمطرح شده  هايبر صحبت يريتفس
  . هاست توئيت نوع

 امـا  كردنـد مـي  مطـرح  را ايمسـئله  اينكـه  عـين  در هاتوئيت از برخي: انكاري استفهام
 شـبيه  بيشـتر  وامحتـ  ها،توئيت اين در واقع در. بود شده طرح مسئله مقابل نقطه منظورشان
 ادبيات در انكاري استفهام تعريف در. بود) ادبي هايآرايه از يكي عنوان ه(ب انكاري استفهام
متفاوت است، خواست و غـرض   يكه زبانِ شعر با زبان سخن معمول ي: همانطوراندنوشته
 يـن متفاوت باشد. بـر ا  يسخن معمول يك يندةممكن است با گو يزن يكالم ادب يك يندةگو
 يافـت الزاماً قصـد او در  آورد، يكالمش را به صورت پرسش و سؤال م ياس، اگر شاعراس

 ي،شـگفت  يجـاد از جملـه، ا  كند؛ يكار را م ينا يمختلف ادب هاي يتبلكه به ن يست،جواب ن
 يـك شـاعر   ياست. به عبـارت  يجواب سؤال منف ي. در استفهام انكاريرهغ يا يه،و تنب يختوب

  يسا،و انكار است (شم يبو غرض او تكذ آورد يم يورت پرسشرا به ص يمنف يجمله خبر
 ادبـي  حالـت  الزامـا  كـه  تفـاوت  اين با بودند چنين نيز انكاري استفهام هايتوئيت). 1383

رسـانه  يـا آ يسي؛رئ#ها از  يسنندج# استقبال«: كنيد دقت توئيت اين به مثال براي. نداشتند
  »دهند؟مي نشان را تصوير اين اصولگرا هاي

 يا يتتوئ يسندهزبان نو ازرا  سؤال يك كه هاييتوئيت يا سؤال حاوي هايتوئيت: سؤال
 انتشار جلوي شدن جمهوررئيس وقتي از روحاني آقاي«. بودند كرده مطرح يگراناز زبان د

را  سـؤالي  توئيـت  نويسـنده  كه هاستتوئيت نوع اين از يكي »گرفتن؟ رو هاييپرونده چه
صـرفا آن   يـت طرح شـده و توئ  ديگري فرداز طرف   سؤال يگر،رد دموا در. كنديمطرح م
 از اسـتفاده  در جنابعـالي  دولـت  برنامـه : يريجهـانگ # از سـؤال «: دهديرا بازتاب م  سؤال

  »چيست؟ امام و انقالب گفتمان حفظ براي كشور سينمايي و هنري فرهنگي، هايظرفيت
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 ارائـه  صـرفا  يا مستند ادعاي كي حاوي كه مستند هايتوئيت كنار در: سند درخواست
 را خاصي مورد در سند ارائه درخواست صرفا كه داشتند وجود نيز هاييتوئيت بودند، سند

 بـه  و بـود  كـاربران  سـوي  از شفافيت مطالبه دهندهنشان طبقه اين واقع در. كردندمي مطرح
 سـند  بـدون  را نديگرا ادعاي كاربران دهدي. چرا كه نشان مكندمي پيدا اهميت دليل همين

. انـد داشـته  ادعـا  آن بـراي  سـند  ارائـه  درخواسـت  امر حقيقت به بردن پي براي و نپذيرفته
مطالبه پاسـخ   ينبه ا آيا كه داد خواهد نشان مستند طبقه با طبقه اين بسامد مقايسه همچنين

  . يرخ ياشده است  داده
 اينكـار  بـراي  توئيتر اناتامك از استفاده با نظرسنجي انجام به كه هاييتوئيت: نظرسنجي

  :دهدمي نشان را هاتوئيت اين از نمونه يك زير تصوير. پرداختندمي

  
  نظرسنجي نمونه: 1 تصوير

 غيـر  هـاي توئيـت  و خبـري  هايتوئيت دسته دو به نوع نظر از هاتوئيت بعد مرحله در
 نـوع  از هاييتتوئي بود، خبر نوعشان كه هاييتوئيت بر عالوه واقع در. شدند تقسيم خبري
 تـم  عنـوان  بـه  بنـدي دسته ينا ين. بنابراداشتند رسانياطالع و خبري جنس كه بودند ديگر
  . دهدمي نشان را بنديدسته ينا 2 جدول. شد ظاهر كدگذاري مرحله در جديد
  
  
  
  

  يتنوع توئ يي: طبقات نها2جدول 
 نهايي بنديدسته  توئيت نوع



  1399شمارة اول، بهار و تابستان سال دهم،  ،رسانه و فرهنگ   228

 خبر

  خبري
 گزارش

 نقل قول

 وگرافيينفا

 مستند

  شخصي ابراز

  خبري غير

  تفسير
  طنز
  شعار

  آميز غلو عبارات

  انكاري استفهام
  سوال

  نظرسنجي
  سند درخواست

. شـود  مي ارائه يفارس يترتوئ ايشبكه همگان سه در اعانو يناز ا يكبسامد هر  ادامه در
  . دهديدر كل شبكه را نشان م يتبسامد نوع توئ 3 جدول
  
  
  
  
  
  
  
  
  

  يفارس يتردر توئ يت: نوع توئ3جدول 
 درصد  بسامد 3انگليسي معادل توئيت نوع
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  فراواني

  Commentary  3364 32.29647  تفسير

  Quotation  2288 21.96621 قول نقل

  News  1819 17.46352 خبر

  Story  647 6.211598 گزارش

  Point  457 4.387481 نكته

  Fun  421 4.041859 طنز

 Personal شخصي ابراز
expression  385 3.696237  

  Slogan  341 3.27381 شعار

  Question  339 3.254608 سوال

 Rhetorical انكاري استفهام
question  185 1.776114  

  Documentary  94 0.902458 مستند

  Bombastic  27 0.259217 غلو

  Poll  26 0.249616 نظرسنجي

 Requesting سند درخواست
document 10 0.096006  

  Infography  9 0.086406 اينفوگرافي

 توئيتر در توئيت انواع پربسامدترين خبر و قول نقل تفسير، كه دهدمي نشان جدول اين
 بعدي پربسامد نوع سه تفسير، جز به كهنكته است  ينا دهنده نشان همچنين. هستند فارسي
 دوره بـه  توجه با خبري هاي ئيتتو باالي بسامد. هستند خبري هايتوئيت جنس از همگي
. رسدمي نظر به منطقي) يجمهور ياستدوره انتخابات ر ين(دوازدهم  داده گردآوري زماني

 و هـا همگـان  انـواع  در توئيـت  نـوع  وضـعيت  درباره بيشتري اطالعاتارائه  يادامه برا در
از انـواع   يـك هـر   يـد در تول يكدام نوع كاربران نقش مـوثرتر  ينكهاز ا بهتر درك همچنين

  . شوند مي داده گسترش ها تحليل اند،داشته ها يتتوئ
 ارائـه  اي شـبكه  هـاي همگـان  در پراكنـدگي  اساس بر يتنوع توئ 1 ينقشه حرارت ابتدا

  .شود مي
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  )شبكه(كل  ايشبكه هايهمگان در توئيت نوع: 1 حرارتي نقشه

. است طلبان اصالح مگانه در قول نقل به مربوط توئيت، انواع بين در فراواني بيشترين
 شودمي شامل را شبكه كل هايتوئيت درصد 16 كه توئيت 1639 بسامد با نوع اين واقع در

 در قـول  نقـل  از پـس . اسـت  طلبـان  اصـالح  همگان در افراد اهميت و مرجعيت از حاكي
 درصـد  13 كـه  توئيـت  1312 بسامد با اصولگرايان همگان در تفسير طلبان، اصالح همگان

 طلبان اصالح همگان در تفسيراست.  يتنوع توئ ينپربسامدتر دهد،مي تشكيل را هشبك كل
 نـوع  ايـن . اسـت  داده اختصـاص  خود به انواع بين در را سوم رتبه و دارد بااليي بسامد نيز

مـي  شـامل  را شبكه از درصد 11.2 توئيت، 1160 بسامد با طلبان اصالح همگان در توئيت
است كه  يتنوع توئ ينبار در همگان اصالح طلبان پربسامدترسه نوع، اخ يناز ا پس. شود

 در تفسـير  نهايت در. استدرصد از شبكه را به خود اختصاص داده  10.7 يتتوئ 1114با 
). شـبكه  درصـد  8.6 توئيت، 892( دارد پرطرفدار انواع بين در را بعد رتبه مهاجران همگان
 انـواع  بنـابراين، . كننـد مـي  پيدا زيادي صلهفا بعدي انواع ها،همگان در نوع پنج اين از پس

  عبارتند از:  ايشبكه هايهمگان در پربسامد
 طلبان اصالح همگان در قول نقل ـ

 اصولگرايان همگان در تفسير ـ

 طلبان اصالح همگان در تفسير ـ

 طلبان اصالح همگان در اخبار ـ
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 مهاجران همگان در تفسير ـ

 خبري هايتوئيت جزو اغلب نيز هاهمگان در پرطرفدار انواع كه دهدمي نشان يافته اين
 كـل  در توئيـت  انـواع  بسـامد  اساس بر 1 حرارتي نقشه كه كنيم دقت بايد اينجا در. هستند
 عبـارت  به. است شبكه در همگان هر هاييتاز تعداد توئ يتابع ينبنابرا شده، تنظيم شبكه
يتاز تعداد توئ شبكه، در نمهاجرا همگان هايتوئيت تعداد مثال عنوان به كه آنجا از ديگر
 فـرض  بـر  اگـر )، است گونه ينهم يزاست (و به تبع در نمونه ن كمتر يگردو همگان د هاي
 هايرتبه توانديم يباز هم بسامد آن به سخت باشند، نوع يك از همگان اين هايتوئيت تمام
 هـاي يـت ئكه كـل تو  كرد دقت بايددرك بهتر موضوع  براي. دهد اختصاص خود به را باال

 اصـالح  همگـان  در قـول  نقـل  هايتوئيت تعداد و توئيت 1701 نمونه در مهاجران همگان
 دو از منطقـي  طـور  بـه  مهاجران همگان در انواع بسامد بنابراين است، توئيت 1639 طلبان
 يلدل ينهم به. است ترپايين طلبان اصالح همگان از اصولگرايان همگان در و ديگر همگان
 يك اي،شبكه هايدر همگان يتانواع توئ يتدرك بهتر از وضع امكان سازي فراهم يو برا
 نقشـه . شـود  مي ارائه هاهمگان از يك هر در توئيت نوع درصد اساس بر نيز يحرارت نقشه

  دهد.  يرا نشان م يفارس يتراساس در توئ ينبر ا يتنوع توئ يتوضع ،2 حرارتي

  
  ايشبكه هايمگانه از يك هر در توئيت نوع: 2 يحرارت نقشه
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 مشخص اساس اين بر. بخوانيم هاهمگان يا هارديف اساس بر بايد را باال حرارتي نقشه
 ايـن  امـا  دارد، شبكه كل در را پنجم رتبه مهاجران همگان در تفسير اينكه وجود با شودمي
 يـت اسـت اهم  داده اختصـاص  خود به را مهاجران همگان هايتوئيت درصد 52.4 كه نوع

 در تفسـير  واقـع  درو اصـالح طلبـان دارد.    ياندر همگان اصولگرا يرنسبت به تفس ييشترب
. شـود مـي  شامل را همگان آن به مربوط هايتوئيت از درصد 39.2 تنها اصولگرايان همگان
 را طلبان اصالح همگان هاييتدرصد از توئ 21.6در همگان اصالح طلبان  يرتفس ينهمچن

 اصـالح  كاربران به نسبت مهاجركاربران  يبرا يرتفس ابراينبن. است داده اختصاص خود به
 با زيادي فاصله مهاجران همگان در توئيت ديگر انواع بسامد. است ترمهم اصولگرا يا طلب
 مهاجران همگان در را ياصل اهميت نوع اين كه گرفت نتيجه توان مي بنابراين و دارد تفسير
  . دارد

 30.5 نـوع  ايـن . اسـت  طلبان اصالح براي قول نقل يتاهم دهندهنشان همچنين هايافته
 يـن بـه ا  يگر. اما نقل قول در دو همگان داست دربرگرفته را همگان اين هايتوئيت درصد

 هـاي همگـان  هـاي يـت درصـد توئ  6و  16.4 يـب نـدارد (نقـل قـول بـه ترت     يتاندازه اهم
 بيشتري اهميت اخبار و تفسير قول، نقل از پس). دهدمي تشكيل را مهاجران و اصولگرايان

 همگـان  مانند نيز اصولگرايان همگان در پرطرفدار نوع سه. دارد طلب اصالح كاربران براي
 درآنها به نسبت همگان اصـالح طلبـان متفـاوت اسـت.      يها . البته رتبهاست طلبان اصالح

 ايـن  هـاي توئيـت  درصـد  بيشـترين  اخبار و قول نقل تفسير، ترتيب به يان،همگان اصولگرا
را  1جـدول   هايداده حرارتي، نقشه دو اين هاييافته. اندداده اختصاص خود به را همگان

از  يدرك بهتـر  يـن، . عـالوه بـر ا  كنديم ييدنقل قول و خبر تا ير،تفس يبر بسامد باال يمبن
  .دهديم ارائه ايشبكه هايانواع در همگان ينا يپراكندگ يچگونگ
 بـه از انـواع پربسـامد    يشترينوع كاربر، اطالعات ب يربا وارد كردن متغ بعدي مرحله در
 هـاي همگـان  در توئيـت  نـوع  كه دهدمي نشان بعدي، حرارتي نقشه. شود مي آورده دست
  . دارد وضعيتي چه شبكه كل در) آن طبقات زير(و  كاربر نوع اساس بر ايشبكه
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  )شبكه(كل  ربركا نوع اساس بر ايشبكه هايهمگان در توئيت نوع: 3 يحرارت نقشه

 در معمـولي  كاربران توسط شده توئيت تفسيرهاي كه دهدمي نشان نقشه اين هاي يافته
 داشـته  شـبكه  كـل  در را بسامد بيشترين) شبكه درصد 9 توئيت، 835( اصولگرايان همگان
 توئيـت ) بـر يـراث (م طلب اصالح هايرسانه توسط كه هاييقول نقل نيز، آن از پس. است
. دهـد مـي  تشـكيل درصد كل شبكه را  7.7كه  يتتوئ 798بسامد را با  رينيشتب است، شده

 6.25 توئيـت،  651( مهـاجران  همگـان  در معمـولي  كـاربران  توسط شده توئيت تفسيرهاي
 انتشـار  در مـوثري  نقـش  نيـز  طلب اصالح نگارانروزنامه دارد، را سوم رتبه) شبكه درصد

 چنـد  هـر اسـت.   داده تشكيلدرصد شبكه را  3 يتتوئ 356نوع با  ينو ا اندداشته تفسيرها
رسـانه  توسـط  شده توئيت اخباراما  است، زياد نوع چهار اين با هاخانه ديگر بسامد فاصله
روزنامـه  تفسـيرهاي  همچنـين  و همگـان  اين نگارانروزنامه و طلب اصالح برميراث هاي

 كـه  هنگـامي  دهدمي نشان حرارتي جدول اين هاييافته. اعتناست قابل نيز اصولگرا نگاران
بـه   ايشـبكه  هايهمگان در توئيت نوع پربسامدترين يرد،مد نظر قرار گ را كاربر نوع متغير
  خواهد بود:  يرز يبترت

 اصولگرا معمولي كاربران توسط تفسير ـ

 طلب اصالح) بريراث(م هايرسانه توسط قول نقل ـ

 مهاجر معمولي كاربران توسط تفسير ـ

  طلب اصالح نگارانروزنامه توسط تفسير ـ
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 شبكه حجم بيشترين طلبان، اصالح همگان هرچند كه دهدمي نشان همچنين نقشه اين
 مهـاجر  و اصـولگرا  هـاي در همگـان  يكاربران معمـول  اما است، داده اختصاص خود به را

 يتغالب كردن نوع توئ يبرا طلب، اصالح همگان در برميراث هايرسانه با نزديكي رقابت
 از بـر  ميـراث  هاي رسانه و تفسير از توئيت نوع اين انتشار براي معمولي كاربرانخود دارند. 

 هـاي همگـان  در معمـولي  كـاربران  تفسـيرهاي  تـوان مـي  واقع در. كردند استفاده قول نقل
 هـاي رسـانه  توسـط  شده توئيت اخبار و هاقول نقل به پاسخ نوعي به را مهاجر و اصولگرا
 كاربران توسط شده توئيت تفسيرهاي باالي درصد مچنينه. دانست طلب اصالح برميراث
 بـراي  آنهـا  تـالش  از نشـان  توانمي را شبكه در آنها كمتر تعداد به توجه با مهاجر معمولي

 توئيـت  نوع پراكندگي گيرد قرار توجه مورد بايد كه بعدي نكته. دانست شبكه در اثرگذاري
 نگـاران روزنامه كه حالي در داشت توجه بايد همچنين. است كاربران انواع از يك هر براي
كاربران  ديگر، همگان دو در دارند، تفسير انتشار در مهمتري نقش طلبان اصالح همگان در

  .4است تر پررنگ نگاراننقششان از روزنامه يمعمول
 يفارسـ  يتردر تـوئ  يـت لحن توئ ييآن، به شناسا يلو تحل يتانواع توئ يياز شناسا پس
  .دهدمي نشان را متغير اين نهايي طبقات 4 جدول  شده است. پرداخته

  يتلحن توئ يي: طبقات نها4جدول 
 توئيت لحن  شناسايي مرحله

  برانگيزاننده  نهايي
 كننده تهييج  نهايي

 يجد  دوم

 خصمانه  دوم

 خنثي  دوم

 شاد  دوم

 شوخ  دوم

 يز/ طعنه آمكنايي  دوم

دو طبقـه بـه    ي،كدگـذار  ييله نهاطور كه در جدول قابل مشاهده است،  در مرح همان
است  الزم ينجاا در. يزانندهكننده و برانگ ييجاضافه شد: ته يتلحن توئ يرمتغ ييطبقات ابتدا

  .شود تعريف يددو طبقه جد ينا
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و  كـرده  يقتشـو  يبه انجام عمل را مخاطب يممستق طور به كه هاييتوئيت: كننده تهييج
 به مثال عنوان به. كردند مي استفادهكننده  ييجن تهلح از كاري انجام به مخاطب ترغيب براي
يكه مـ  يزهاييسربسته بگم همه چ يليسربسته خ يلي: خيروحان# «: كنيد دقت توئيت اين
  .»شوديصندوق محقق م يبا حضور پررنگ شما پا يدخواهيو م ييدگو

 دو اين تفاوت ماا. دارد كننده تهييج لحن با زيادي نزديكي برانگيزاننده لحن: برانگيزاننده
 بـا  شـود مـي  سـعي  برانگيزاننـده  لحـن  دركنش است.  يكبه انجام  يمدر اشاره مستق لحن

 يقتشـو  يانجـام كـار   بهرا  او غيرمستقيم طور به مخاطب عواطف و احساسات برانگيختن
 اين از نمونه يك 2 تصوير. ندارد وجود نظر مورد كنش به مستقيم اشاره مورد اين در كرد؛

مي تشويق روحاني به دادن راي به را كاربر غيرمستقيم طور به كه دهدمي نشان را هاتوئيت
  .كند

  
  برانگيزاننده لحن نمونه: 2 تصوير

 لحن بسامد 5 جدول. شود مي ارائه يتلحن توئ يبسامد و پراكندگ يلتحل بعد مرحله در
  .دهدمي نشان را شبكه كل در توئيت
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  يفارس يتردر توئ يت: لحن توئ5جدول 
 توئيتلحن انگليسيمعادل بسامد فراواني درصد

55.5  5782  Serious جدي 
20.4  2124  Sarcastic آميزطعنه/كنايي 
6.9  682 Neutral خنثي 
50.2  540 Motivating برانگيزاننده 
4.5  467 Cool شوخ 
3.6  379 Encouraging كنندهتهييج 
2.5  258 Antagonistic خصمانه 
0.8  82 Cheerful شاد 
1  102 NA نامشخص 

 بسامد فاصله واقع، در. دارد شبكه در را بسامد بيشترين جدي لحن دهدمي نشان هايافته
 زمينـه  اين در توجه قابل نكتهاست.  يادز ياربس ،انواع لحن يگربا د ييو كنا يجد هاي لحن
 قـرار  گيـري  هـت ج متغيـر  در و است نشده لحاظ لحن متغير در انتقادي طبقه كه است اين
 پرداختنـد، مي گروهي يا فرد از انتقاد به صرفا زدن كنايه بدون كه هاييتوئيت بنابراين. دارد

 مـورد  يـد با يـز ن خنثـي  لحنبا  يلحن جد تفاوت دركاند.  قرار گرفته يدر دسته لحن جد
 داشـته  گيري(موضع باشد كسي به انتقاد يا حمايت در تواندمي جدي لحن. گيرد قرار دقت
مسـئله بـدون    يـك و صـرفا   نداشته وجود انتقاد يا حمايت ينچن ياما در لحن خنث ،)باشد

  . شودمي بيان گيريموضع
(بـا توجـه بـه     يخبر يكه بحث ها است اين دهنده نشان جدي هايتوئيت باالي تعداد

ت. انواع لحن غلبه داشته اس يگربر د يفارس يتربود) در توئ يخبر يتنوع توئ يشترينب ينكها
 انـد داشته يكه لحن خنث هاييتوئيت اگر. دارد بااليي بسامد كنايي لحن جدي، لحن از پس
شـود،   گرفتـه در نظـر   يجـد  هـاي توئيـت  مانند گيري،موضع بعد گرفتن نظر در بدون نيز

 لحـن  ديگر انواع بسامد نوع، سه اين از پس. است صادق قبلي تحليل كه شود يمشخص م
 ينكهدارد كه با توجه به ا يبسامد كم خصمانه، لحن بين اين در. تاس يكديگر مشابه تقريبا
 اغلـب  دهـد مـي  نشـان  و است جالبي نكته اند، شده گردآوري انتخابات دوران در هايتتوئ

 يحاك دارد، را بسامد كمترين كهشاد  لحن. است بوده خصومت از دور به و جدي ها بحث
باز هم به انتشار  ي،طرفداران حسن روحان يزات نانتخاب ياناست كه احتماال پس از پا يناز ا
  . است نبوده آنها نظر مد ييكردن به تنها شاديو  اندداده ادامه خود جدي هاييتتوئ
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بسامد  يپراكندگ 4 يحرارت نقشه. شود مي ارائه ادامه در هاهمگان در توئيت لحن تحليل
  . دهدمي نشاننوع همگان  اساس بر رالحن 

  
   ايشبكه هايهمگان در توئيت لحن: 4 حرارتي نقشه

 اسـت،  جـدي  لحـن  همچنين و طلبان اصالح همگان با شبكه در غلبه اينكه به توجه با
 طلبـان  اصـالح  همگـان  در جـدي  هـاي توئيت به مربوط بسامد بيشترين كه رفتمي انتظار
 اصـالح  انهمگـ  در جـدي  هايتوئيت واقع، در. كندمي تاييد را فرضيه اين باال نقشه. باشد

 به متعلق يبعد رتبه منطقي، طور به همچنين. اندداده يلدرصد كل شبكه را تشك 32 طلبان،
. انـد  داده تشكيلدرصد كل شبكه را  16كه  است، ياندر همگان اصولگرا يجد هاييتتوئ
ده  و داشـته  را بسـامد  بـاالترين  اصـولگرايان  همگـان  در كنايي هايتوئيت دو، اين از پس

رتبـه   دردر همگـان مهـاجران    يجـد  هايتوئيت وجودداده است.  يلرا تشك درصد شبكه
 بـراي  كنـايي  لحـن  يبـاال  يـت اهم دهنده نشان اند، داده تشكيل را شبكه درصد 8 كه ي،بعد

 تقريبـا  ييلحـن كنـا   طلبـان،  اصـالح  و مهاجران همگان دو در همچنين. است ياناصولگرا
امـر   ايـن همگان اصالح طلبان،  هايتوئيت تعداد دنبو باالتر به توجه با. دارد برابر بسامدي

 تهيـيج  هايتوئيت مقابل نقطه در. است مهاجران براي كنايي لحن بيشتر اهميت دهندهنشان
 بيشترين همچنيندارد.  يباالتر يتدر همگان اصالح طلبان اهم شوخ، و برانگيزاننده كننده،
  . است مهاجران همگانخصمانه مربوط به  هايتوئيت بسامد
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 يبـا و مهـاجران تقر  ياندر دو همگان اصولگرا ييلحن كنا يتاهم كه دهدمي نشان نتايج
 اصولگرا كاربران رسدمي بنظر. است طلبان اصالح همگان از بيشتر معناداري طور هبرابر و ب

 رأس در آنها به نزديك دولت كه طلبان اصالح به زدن كنايه براي كنايي توئيت از مهاجر و
 زيـادي  بسامد لحن انواع ديگردو نوع لحن،  يناز ا پس. اندكردهياستفاده م است، هبود كار

كننده در همگان اصالح طلبان و خصـمانه   ييجته هايتوئيت بسامد وجود اين با اماندارند. 
 يـيج ته هايتوئيت بسامدبودن  باال دليل. است لحن انواع ديگر از بيشتردر همگان مهاجران 

 افـراد  انـد داشته تالش كه است هاييتوئيت به مربوط بيشتراصالح طلبان  كننده در همگان
 هايتوئيت همچنين. كنند تشويق روحاني به دادن رأي و انتخابات در شركت به را تحريمي

 نظـام  عنـوان  بـه  اسـالمي  جمهوري با خصومت در بيشتر يزخصمانه در همگان مهاجران ن
  . اندشده نوشته ايران در حاكم سياسي
 توزيـع  ،5 ي. نقشه حرارتشود يم يلبر اساس نوع كاربر تحل يتلحن توئ مقاله، ادامه در
  .دهدمي نشان شبكه كل در را اساس اين بر توئيت لحن

  
  شبكه كل در كاربر نوع اساس بر توئيت لحن: 5 حرارتي نقشه

 كـه  اسـت  جـدي  هـاي توئيت به مربوط بسامد بيشترينشده،  يبررس يها داده ياندر م
 درصـد  ده تقريبا كدام هر و استاصالح طلب منتشر شده  نگارانروزنامه و هارسانه توسط
 و طلبـان  اصـالح  هـاي توئيـت  بـاالي  بسامد به توجه با البته. دهندمي تشكيل را شبكه كل
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 ييو كنـا  يجـد  هـاي يـت توئ دو، ايـن  از پساست.  يمنطق يافته، اين جدي لحن همچنين
. داد قراركل شبكه)  يها يتدرصد توئ 6و  7.5(با  ياناصولگرا در همگان يكاربران معمول

 5و  7(بـا   ييبسـامد بـاال   يـز همگان مهـاجران ن  يكاربران معمول ييو كنا يجد هايتوئيت
 بـين  قبـل است كه نزاع مذكور در بخـش   ينا يايگو يراخ يافته. دو دارددرصد كل شبكه) 

 از اسـتفاده  بـا  مهـاجر  و اصولگرا معمولي انكاربر و طلب اصالح نگارانروزنامه و هارسانه
 هايتوئيت از مهاجر و اصولگرا كاربران ميان اين در البته. است جريان در جدي هايتوئيت

 هـاي توئيـت  بـا  هم طلب اصالح معمولي كاربران مقابل نقطه در. اند كردهاستفاده  يزن ييكنا
 حـالي  در دهدينشان م ينهمچن 5 نقشه. كنند ايفا نقش منازعه اين در كنندمي تالش جدي

 كنـايي  هـاي توئيـت  از جدي هايتوئيت از بعد اصولگرا و طلب اصالح نگارانروزنامه كه
  .ندارند كنايي لحن از اياستفاده چندان طلب اصالح هاي. رسانهكنندمي استفاده
 بـه  كـه  شود مي تالش يفارس يترتوئ درآنها  تحليل و ها شخصيت شناسايي با يتنها در

  . شود داده پاسخ يقسوال سوم تحق
 در هـا گيـري جهـت  و هـا شخصـيت  شناسايي براي: يتتوئ يريگها و جهتيتشخص

جهـت  و استخراج) شخصيت سه(تا  توئيتهر  در موجود هايشخصيت نام نهايي، مرحله
 در كـه  اسـت  ايـن  اهميـت  حائز. نكته شد مشخص آنها از يك هر به نسبت توئيت گيري
 نسبت توئيت گيرياما جهت شد، ارزيابي آن يتبه كل نسبت توئيت لحن ري،كدگذا مرحله

. سـه نـام ذكـر شـده در     گرفت قرار سنجش مورد توئيت، در شده عنوان هاي يتبه شخص
 نـام  تنهـا  كـه  اسـت  ذكـر  قابلاستخراج شدند.  بود،كه در آن نوشته شده  يبيبه ترت يتتوئ

 يـر متغ يناشخاص هم در ا ياسام ديگر و شدهن گرفته نظر در شخصيت عنوان به كانديداها
 نـام  ها يتاز توئ ياست كه در برخ ينا يگرد يت. نكته حائز اهماند قرار گرفته يمورد بررس
به مفهوم  بنابراين. بود هنوشته شد يگريفاعل د وابسته و اليه مضاف صورت به هاشخصيت

 بـود (بـود  گرفتـه  شـكل  اي تازه تيو موجود كرد مياشاره  ،از فرد دارنده نام يربه غ يگريد
را به صورت  يداهانام كاند يزاز كاربران ن برخي...).  و روحاني دولت رئيسي، هواداران مانند

سمت آنهـا   ها، يتنام شخص يبه جا ها يتتوئ از تعدادي درنوشته بودند.  يتدر توئ هشتگ
 تمثيلي هاي داللت از ها يتشخص ينوشتن اسام يهم به جا كاربران از بعضي ذكر شده بود.

 موارد، اين در. ند) استفاده كردند بوديموسو يرحسين(اشاره به م يزعز يرمانند م استعاري و
طبقـات   يي. جـدول نهـا  شـد در نظر گرفته ن يتعنوان شخص به توئيت در شده ذكر اسامي
  .است شده ارائه ادامه در گيريجهت
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  يريگجهت يي: طبقات نها6جدول 
  ليسيانگمعادل گيريجهت

 Supportive حمايتي

  Critical انتقادي
  Informing بخشآگاهي

  Disclosure افشاگرانه
  Neutral خنثي

آن  بـه نسـبت   گيـري جهت و شخصيت سه نام يتهر توئ دركه اشاره شد،  طور همان
هـا در  يتنام شخصـ  بسامدبود كه  اين يافته اولين يل،تحل يندفرآ پايان از بعد. شد شناسايي

مشاهده  يالگو ين. همچناست ناچيز سوم شخصيت از پس و اندك بسيار سوم و دوم هرتب
 ين. بنـابرا بود شده تكرار نيز بعدي هايشخصيت مورد در اول هاييتشده در مورد شخص

اول  يتبه شخص مربوط هاييافتهقسمت تنها  يندر ا مقاله شدن طوالني از جلوگيري يبرا
شـده   ييشناسـا  يسـاختار و الگـو   ي،اختالفات جزئ يبرخ چرا كه با وجود شود؛ مي ارائه

  است.  يكسان
. البتـه  اندبرده نام اول شخصيت عنوان به شخصيت 438 از خود هايتوئيت در كاربران

ـ  ياول هاي يتبار بوده است. شخص يكتنها  يتشخص 249بسامد تكرار نام   يشكه بسامد ب
پرداختـه   تحليـل  ايـن  يجـه ر ادامه به ارائه نتانتخاب شدند كه د يلتحل ياند برا داشته 20از 
نمي دست به معناداري هايداده ين،كه بسامد كمتر از ا است اينانتخاب  ينا علت. شود يم

 بسـامد  و نام. بود 20 از بيشتر شخصيت 17 تكرار بسامد تنها شخصيت، تعداد اين از. دهد
  . است شده ارائه 7 شماره جدول در هاشخصيت اين
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  يفارس يتراول در توئ يهايت: شخص7جدول 
 بسامد  5انگليسيمعادل اولشخصيت

  Rouhani 4074 يروحان حسن
  Ghalibaf 1002 يبافباقر قال محمد
  Jahangiri 823 يريجهانگاسحاق

  Raisi 787 يسيرئ ابراهيم
  Mir Salim 289 يرسليمم مصطفي
  Khatami 235 يخاتممحمد
  Hashemi Taba 156 طبا يهاشم مصطفي
  Ahmadi Nejhad 107 نژاد ياحمد محمود

  Mir Hossein 103 موسويحسينيرم
  Khamenei 61 ايخامنه علي

  Tataloo 46 تتلو
  Tajzadeh 32 تاجزادهيمصطف
  Zarif 29 يفجواد ظر محمد
  Rafsanjani 24 يرفسنجان يهاشم

  Zanganeh 23 زنگنهبيژن
  Hafezi 22 ياهللا حافظ رحمت
  Larijani 22 يجانيالر يعل

 از همچنـين . دارد قـرار  اول هايشخصيت بين در انتخابات اوليه كانديداي شش هر نام
 نـام تنهـا   برند،مي سر به حصر در كه 1388 سال سبز جنبش سياسي اعتراضات رهبران بين

 ايـن  از ديگـر  يكـي  كروبي، مهدي نام. است اول هاييتشخص يندر ب يموسو ميرحسين
ـ  در همچنـين . نـدارد  وجـود  يـل مـورد تحل  هايشخصيت بين در 17 بسامد با برانره  ينب

 و طلـب  اصـالح  طيـف  دو مطـرح  سياسي هايشخصيت از ياول، نام برخ هاي يتشخص
 محمـد  اسـبق  جمهـور  رئيس و نژاد احمدي محمود سابق جمهور رييس جمله از اصولگرا،
 تتلـو  آمـده  جـدول  ايـن  در مشنـا  كـه  غيرسياسـي  شخصـيت  تنها. شودمي ديده خاتمي،

 بـا  وي ديدار دليل به اول هايشخصيت بين در تتلو نام وجودمقصودلو) است.  يرحسين(ام
  . است بوده اصولگرايان كانديداي رئيسي، ابراهيم

 داشته شبكه در را بسامد بيشترين روحاني حسن نام كه دهدمي نشان همچنين 7 جدول
 قاليباف محمدباقر يعني دوم، نام با زيادي فاصله تكرار ارب 4074 با روحاني نام بسامد. است

 ايـن  در. اسـت  داشته را بسامد بيشترين تقريبا كانديدا شش هر نام. دارد تكرار بار 1002 با
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  ايجاد گسست كانديدا شش نام بين وبوده  طباهاشمي از بيشتر خاتمي محمد بسامد تنها بين
 علـي  و موسـوي  ميرحسـين  نـژاد، احمدي محمودهفت نفر هم نام  يناز ا پس. است كرده
سـال   حـوادث  تـوان  يرا م ها نام اين يادز تكرار علتكه  است؛ آمده) ايران(رهبر  ايخامنه
 داخـل  سياسـي  هـاي شخصيت از نيز جدول در موجود هاينام ديگر. گرفت نظر در 1388
  . ستا شده تشكيل - .. و وزرا تهران، شهر شوراي و مجلس نمايندگان - ايران
شـبكه  هـاي همگان در هاشخصيت اين از يك هر به نسبت گيريجهت تحليلادامه  در

  چگونه بوده است.  گيريجهت اين كه دهدمي نشان 6 حرارتي نقشه. شود مي ارائه اي
 هاي همگان در اول هاي شخصيت به نسبت گيري جهت، 13- 4 حرارتي نقشه در ابتدا
  . شود مي ارائه اي شبكه

  
  شبكه كل در اول هايشخصيت به نسبت گيريجهت: 6 ارتيحر نقشه

 بيشـترين  روحـاني  بـه  نسبت اصولگرايان انتقادي هايتوئيت كه دهدمي نشان باال نقشه
 بـراي  طلبـان  اصـالح  حمايتي هايتوئيت كمي فاصله با آن. پس از دارد شبكه در را بسامد

 رئيسـي و  يروحـان  ينب اصليقابت كه در انتخابات ر طور همان واقع در. داد قرار روحاني
است  ينا توجهجالب  نكته. است بوده زددو نام ينتمركز رقابت بر ا ينا يزن يتردر توئ بود،
 اولويت در رئيسي يماز  ابراه يتنسبت به حما روحاني حسنانتقاد از  ياناصولگرا برايكه 
بوده مردد رئيسي يا يبافقال از حمايت به نسبت اصولگرايان اين، بر عالوه. است داشته قرار
 بعـد . است يكسان تقريبا اند نوشته يدادو كاند يناز ا يتكه در حما هاييتوئيت ميزان و اند
 اصالح كاربران خنثي هاييتتوئ اند،داشته را بسامد بيشترين شد مشخص كه موردي دو از
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 اصـالح  گـان هم در روحـاني مـورد   در يخنث هاييتتوئ اينكه به توجه با. دارد قرار طلب
. هـر چنـد   است بوده روحاني از حمايت آنها نهايي هدف گفت توانيم شده، منتشر طلبان

 كـاربران  انتقـادي  هـاي توئيـت  بعدي، رتبه در. باشد نشده بيان مستقيم طور هب يتحما ينا
. دارد قـرار  قاليبـاف  بـه  نسبت طلبان اصالح انتقادي هايتوئيت و روحاني به نسبت مهاجر
 يبـاف نسـبت بـه قال   طلبـان انتقادات در همگان اصالح  حجماست كه  اين توجه قابل نكته
 در انتقادي هايتوئيت بيشترين روحاني از بعد كه ستا حالي در اين. است رئيسياز  بيشتر

 در هـا توئيـت  تعداد. اند شده نوشته يرينسبت به جهانگ يمنطق طور به اصولگرايان همگان
 بيشـترين در دل خـود دارد.   يباز هـم نكـات   اما يستاال نچندان ب يگرد هايشخصيت مورد

 منطقـي  كـه  است داده رخ طلبان اصالح همگان در موسوي ميرحسين و خاتمي از حمايت
 رنـگ  پـر  چنـدان  ديگـر  همگان دو در دو اين به نسبت انتقادات مقابل طرف از. است هم

 يـن نكته جالب توجه ا اين، بر عالوه. است كم ها توئيت در ايخامنه علينام  بسامد. نيست
 در و اسـت  مهـاجران  انتقادي هايتوئيت به مربوط او، نام به اشارهبسامد  يشتريناست كه ب

يبه نظر مـ  يبكه عج است؛ نشده اشاره اسالمي جمهوري رهبر به چندان ديگر همگان دو
  . رسد

  هاييتخصنسبت به ش يتلحن توئ يلتحل با تا شود مي ارائه 7 ينقشه حرارت يت،نها در
 هـاي  يتكاربران بـه شخصـ   يكرددرك رو يبرا تحليل اين. شود كامل يقتحق هاييافته اول

  ذكر شده، كمك كننده است. 
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  شبكه كل در لحن و اول هاي شخصيت: 7 حرارتي نقشه

 مـورد  در جـدي  هايتوئيت به متعلق شبكه هايتوئيت بيشترين كه دهدمي نشان نتايج
 هايتوئيت نيز هاتوئيت اين از بعد. است توئيت 1317 با طلبان حاصال همگان در روحاني
يافتـه  راستاي در نيز يافته اين. دارد قرار توئيت 678 با روحاني مورد در اصولگرايان جدي
  حمايتي هايگيريجهت تواننديم يبا لحن جد هايتوئيت واقع در. است تحقيق قبلي هاي
 براي طلبان اصالح حمايتي هايتوئيتعنوان شد كه  يقبلبخش  در. باشند داشته انتقادي يا

مي تشكيل را شبكه هايتوئيت بيشترين مجموع در وي، به اصولگرايان انتقادات و روحاني
 همگـان  در جـدي  هـاي توئيـت  اكثر كه گرفت نتيجه توانيم منطقي طور به ين. بنابرادهند

او  بـه  نسـبت  اصـولگرايان  جـدي  هـاي يـت و توئ يتيحما روحاني، مورد در طلبان اصالح
 نقشه واقع در. استبخش قابل توجه  ينا در ييبا لحن كنا هايتوئيت تعداداست.  يانتقاد
 را خود) يتحما يا( مخالفت كنايه با كنند سعي اينكه از بيشتر كاربران كه دهدمي نشان باال

 كـه  كـرد  دقـت  بايـد  البته. اند كرده مي را كار ينا خود، جدي انتقادات انتشار با دهند، نشان
 وي بـه  نسبت كنايه اين الزاما است، كنايي شخصيت يك نام حاوي توئيت يك لحن وقتي
 عنـوان تا كنون  كه همانگونه دهدمي نشان هايافته. است گونه اين موارد اغلب در اما نيست
 دهـد يان منش 7.  نقشه اند كرده ياستفاده م يياز لحن كنا يشتركاربران اصولگرا ب است، شده

  . هست نيز آنها هاييهكانون كنا آنهاست، انتقادات سوژه روحاني كه همانگونه
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 كـاربران  مثـال،  عنـوان  به. است قبلي هاييافته با راستا هم نيز باال نقشه هاييافته ديگر
توئيـت  انتشار به جدي هاييتو پس از توئ كرده منتشر جدي هايتوئيت بيشتر نيز مهاجر
كنايـه  و) انتقـادي (عمـدتا   جدي هايتوئيت مركز همچنان روحاني. اندپرداخته كنايي هاي
 روحاني، مورد در جدي هايتوئيت از بعد نيز طلبان اصالح همگان در. هست نيز آنها هاي

 اكثريـت ) انتقادي(عمدتا  قاليباف و) حمايتي(عمدتا  جهانگيري مورد در جدي هايتوئيت
 نسبت طلبان اصالح كنايي هايتوئيت تعداد كهاست  اين دهنده نشان همچنين هايافته. دارد
 برخي اما نيست، باال چندان ديگر هايخانه بسامد چند هر. است رئيسي از بيشتر قاليباف به

  . است ذكر قابل آنها مورد در نكات
 روحـاني  نـام  حـاوي  هايتوئيت خصمانه هايتوئيت بيشترين اصولگرايان، همگان در
 اصـالح  همگان در كه ي. در حالاست صادق نيز مهاجران همگان مورد در ئلهمس اين. است
 سـه  هـر  در همچنين. دارد پاييني بسيار بسامد هاشخصيت عليه خصمانه هايتوئيت طلبان
 البتـه . دارد وجود قاليباف و رئيسي جهانگيري، روحاني، مورد در كنايي هايتوئيت همگان
كمتـر از   همگـان،  آن كـاربران  عالقـه  مـورد  انديداهايك به نسبت كنايي هايتوئيت بسامد

 كـاربران  كـه  دهدينشان م يافته ين. اما ااست رقيب كانديداهاي به نسبت كنايي هاييتتوئ
 كانديـداي  بـا  مخالفت هم و خود كانديداي از حمايت براي هم كنايي هايتوئيت از ايراني
قابل توجـه اسـت.    يزن ياسالم يمهوربه رهبر ج رويكرد نهايت در. كنندمي استفاده رقيب
توئيـت  و اسـت ) انتقادي و حمايتي(عمدتا  جدي هايتوئيت وي مورد در هاتوئيت اغلب
 كـه  اسـت  ذكـر  قابـل  نكتـه  ايـن  نهايت دردارد.  يزياو بسامد ناچ به نسبت خصمانه هاي

 يافتـه  يـن ا. اسـت  برانگيزاننـده  و كننده تهييج هايتوئيت در شده ذكر نام بيشترين روحاني
 تهييج براي روحاني نام از طلب اصالح كاربران هم و اصولگرا كاربران هم كه دهدمي نشان

  .كنند مي استفاده وي نقد يا حمايت در ديگران احساسات برانگيختن و
  

  گيري نتيجه. 5
(و انـواع   فارسي توئيتر در ايشبكه هايهمگان ييشناسا با است شدهتالش  يقتحق ينا در

 نـوع  مانند هاهمگان ينا يكردارها يبرخ يلتحل نين) و همچهاهمگان ينموثر در ا كاربران
 بـه  نسـبت  گيريجهت و هاشخصيت بنديقالب ها،توئيت اين لحن شده، توليد هايتوئيت
 آورده دسـت  بـه  فارسـي  تـوئيتر  در ايشبكه هايهمگان كنشگري از تريدقيق تصوير آنها
؛ مرچنـت  2016 يگران،؛ مرچنت و د2019 يي،(خضرا گريد يقاتتحق ي. هر چند برخشود
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نـو و   يـق تحق ينا هاييافتهاما  اند،كرده تحقيق فارسي توئيترمورد  در يز) ن2018 يگران،و د
 بـراي  ايتـازه  يكـرد رو همچنـين اسـت.   نيامـده دسـت   به يقبل يقاتاست و در تحق يعبد

 بـراي  مبنايي توانديكه م است دهش ارائه تحقيق اين در نيز هاشخصيت بنديقالب شناسايي
  . باشد بعدي تحقيقات
اتخـاذ   يو اكتشاف يشينيپ رويكرد ها،شخصيت بنديقالب شناسايي براي يق،تحق ينا در
 تنها ماشين توسط كهمشخص  هايياز ابتدا نام ينيپس يكردبرخالف رو واقع، در. است شده
 ين. همچنـ نشـدند  انتخاب شود، هيدنسبت به آنها سنج ي/منفمثبت قطبي دو با توئيت حس
 هـاي يافتـه  هرچنـد . اسـت  شـده  داده گسترش شخصيت سه به يقتحق ينا در يلتحل دايره

بـه دسـت آمـدن     باعث كار يناما ا نشده ارائه مقاله در سوم و دوم هايشخصيت به مربوط
يمـ  بعدي تحقيقات در كه داد نشان تحقيق نتايج. است شده ينهزم يندر ا تريعميق دانش
 ينتمركز كرد. همچن اول هاييتنام شخص ياستفاده كرد و تنها رو يشينيپ يكردرو از توان

شخصيت بنديقالب شناسايي براي انتخابات در كانديداها نام روي تمركزمشخص شد كه 
  است.  كنندهكفايت ها

ر د يـت انـواع توئ  يننقل قول و خبر پربسامدتر ير،نشان داد كه تفس آمده دست به نتايج
 اند، شده بنديدسته خبري هاييتهم در زمره توئ قول نقل كه آنجا ازهستند.  يفارس يترتوئ
 و اخبـار  منازعـه  محـل را  يجمهـور  ياسـت در دوران انتخابـات ر  يفارسـ  توئيتر توان مي

 همگان در) همگان اندازه نسبت(به  تفسير بيشترين. دانست اخبار آن بر كاربران تفسيرهاي
 منتشر طلبان اصالح همگان در خبر و قول نقل بيشترين كه حالي در شده، توئيت مهاجران

 البتـه  .6دارد برتـري  خبـر  و قول نقل بر تفسير بسامد نيز اصولگرايان همگان در. است شده
. انـد شده منتشر اخبار انتشار به پاسخ در الزاما تفسيرها تمام كه گرفت قطعي نتيجه تواننمي
هر چند كمتـر   - دارند ييدرصد باال يرتفس هاييتتوئ يزلبان ندر همگان اصالح ط ينهمچن

 اندكرده تالش طلبان اصالح كه دهد مي نشان آمده دست هب يالگو اما - يگراز دو همگان د
 طـرف  در و گيرنـد  دست هب يفارس يترتوئ ياستس يدانقدرت را در م خبر، انتشار با اغلب
 ايـن . تفسـير  يعني اند؛كرده انتخاب مقابله ايبر يكساني نوع مهاجران و اصولگرايان مقابل،
 كـاربران  توجـه  مـورد  چندان... و اينفوگرافي مستند، طنز، مانند ديگر انواع كه دهدمي نشان
 تـوان مي را الگو اين شدن ظاهر دليل همچنين. اند نبوده اخبار با مقابله و توئيت انتشار براي
بوده روحاني حسن حامي عمدتا كه طلبان الحاص همگان اينكه دليل به كرد تبيين گونه اين
تـا   انـد، تمركز خود را بر انتشار اخبار گذاشته يشترب اند،داشته انتخابات در را باال دست اند،
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 اخبـار  ايـن  تفسير با اندتالش كرده يگر. اما كاربران دو همگان ددكنن يتقدرت خود را تثب
 توانـد  مـي در همگان مهـاجران   يردرصد تفس باال بودن البته. بكشند چالش به را آنها قدرت
از  خـارج همگان  ينكاربران ا كه آنجايي از دليل اين اساس بر. باشد داشته يزن يگريد دليل

  اخبار انتشار در يرانبه كاربران داخل ا نسبت توانندنمي منطقي طور به كنند، مي زندگي يرانا
  .اند كرده تمركز ير. بنابران بر انتشار تفسكنند عمل ترسريع

نگـاران سـه   و روزنامه يبر، كاربران معموليراثم يهانشان داد كه رسانه ينهمچن نتايج
 يهـا اند. رسانهكرده بازي ايشبكه هايهمگاننقش را در  يشترينهستند كه ب ينوع كاربران

اصولگرا  يكاربران معمول يگر،د ينقل قول و خبر و در سو يشترينبر اصالح طلب بيراثم
 يـن . در اكنـد يم ييدباال را تا يهكه فرض ؛اندمنتشر كرده هرا در شبك يرتفس يشترينهاجر بو م
در انتشـار   ينقـش معنـادار   يـز ن ياننگاران در همگان اصالح طلبان و اصولگراروزنامه ينب

نگاران اصالح طلب تعداد اخبار و نقل قولروزنامه يگرد ياند. از سودر شبكه داشته يرتفس
كه نشـان   ؛انددر شبكه منتشر كرده يگرخود در دو همگان د ياننسبت به همتا رييشتب يها
  بر در همگان اصالح طلبان مهم بوده است. يراثم يهادهد نقش آنها در كنار رسانهيم

 بسامد همگان سه هر در كنايي و جدي لحن كه دهدمي نشان همچنين تحقيق هاييافته
 از ناشـي  را آن تـوان  مـي  كه است باالتر شبكه كل در ديج لحن بسامد البته. دارد بيشتري
 در. دانسـت  همگان اين در لحن اين زياد كاربرد نتيجه و طلبان اصالح همگان بودن بزرگتر
 كـه  اسـت  جدي) تفسيرهاي و خبرها همچنين(و  هاقول نقل با غلبه طلبان اصالح همگان
در دو همگـان   مقابـل،  سـوي  در. اسـت  شـده  منتشـر  نگـاران روزنامـه  و هـا رسـانه  توسط

دو همگان را  ينا يتاكثر معمولي، كاربران كنايي و جدي هاييرو مهاجران تفس ياناصولگرا
 همگـان  بـه  نسـبت  همگان دو اين اندازه بودن تركوچك دليل به چند هر. دهنديم يلتشك

 انـواع  ديگـر  و هاقول نقل به نسبت كمتري بسامد شبكه كل در تفسيرها اين طلبان، اصالح
 كـاربران  كـه اسـت   يـن ا دهنـده  نشـان  يافتـه  ين. اما ادارند طلبان اصالح خبري هايتوئيت

 جـدي  اخبار با مقابله به خود كنايي و جدي تفسيرهاي با كنندمي تالش مهاجر و اصولگرا
  . بپردازند طلبان اصالح توسط شده منتشر

موجود در  يهايتشخص ينتوجه را در ب يشترينب يروحان دهدمي نشان نتايج همچنين
اول،  يتعنوان شخص هبسامد را ب يشترينب يبه خود جلب كرده است. نام و ي،فارس يترتوئ

 يتردر تـوئ  اصـلي ها نشان داد كـه منازعـه   يلداشته است. تحل يفارس يتردوم و سوم در توئ
ل شك يدر مورد روحان لگراياناصو ياصالح طلبان و انتقاد يتيحما يهايتتوئ ينب يفارس
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بـه   ي،انتقـاد  يهـا يـت عالوه بر توئ يانكه اصولگرا ينجاستگرفته است. تفاوت عمده در ا
يتبسامد توئ كه ياند. در حالمنتشر كرده يدر مورد روحان ييبا لحن كنا ييهايتكرات توئ

 قيـب ر يـداهاي در همگان اصالح طلبان در مجموع و به خصوص دربـاره كاند  ييكنا يها
 يسياز رئ يشترب يبافاصالح طلبان نسبت به قال ينت انتقادات در بشد يناست. همچن يينپا

بـه نظـر    يببوده است عج ياناصولگرا يدايكاند يسيرئ ينكهمسئله با توجه به ا ينا ؛است
يـت بـه توئ  يشترب ياز نظر ساختار يزبا بسامد باال در همگان مهاجران ن يهايترسد. توئيم
در انتقـاد از   يـز همگـان ن  يـن ها در ايتتوئ يشترينبشباهت دارد.  ياناصولگرا مگانه يها

 يهـا يـت دهد كـه توئ يها نشان ميتتوجه به لحن توئ ينشده است. همچن نوشته يروحان
توان اكثر  يم يطور منطق هبسامد را در شبكه دارد. هر چند ب يشترينب يدرباره روحان يجد
و مهـاجران را   ياناصـولگرا  يجد يهايتتوئ و يتيحما رااصالح طلبان  يجد يهايتتوئ

  در نظر گرفت. يانتقاد
در  ايشبكه هايهمگان توسط سياسي كنشگريكه  دهدمي نشان تحقيق اين نهايت در

 يهايتاصالح طلب كه توئ يهانگاران و رسانهروزنامه بين منازعه به معطوف يفارس يترتوئ
اند با كـاربران  كردهيتشر ممن ياز روحان يتدر حما ي) جدير(نقل قول، اخبار و تفس يخبر
در انتقاد  ييو كنا يجد يريتفس يهايتو مهاجران كه توئ ياندر دو همگان اصولگرا يعاد

ـ  يـن اسـت. در ا  بـوده  انـد، كردهيمنتشر م ياز روحان  يهـا در همگـان  يكـاربران عـاد   ينب
 ياز روحـان  انتقاد يبرا ييكنا يهايتاز توئ يو مهاجران عالوه بر انتقادات جد ياناصولگرا
 ييكنـا  يهـا يتبه استفاده از توئ يلياما كاربران اصالح طلب چندان تما ،اندكردهياستفاده م

عنوان مثال رهبـر   هب يداكاند يرغ يهايتها نشان داد كه شخصيافته يناند. همچننشان نداده
انتخابـات   يـان در جر يفارسـ  يتردر منازعه قدرت در تـوئ  ينقش چندان ياسالم يجمهور

بـر   يداهاكاند ،منازعه ينرا در ا ياند و نقش اصلكردهينم يفاا 1396سال  يجمهور ياستر
  اند.عهده داشته

  
ها نوشت پي

 

1 Application programming interface 

2. Slack شده تعريف هاي پروژه توانند مي مختلف هاي تيم آن از استفاده با كه است پلتفرمي اسلك 
  .دهند انجام مشاركتي بصورت ار
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توانـد   ينمـ  ييدر جداول نهـا  يتونانجام شده و پا يتونقسمت با پا ينا يها يلتحل ينكها يلدله ب. 3
 يسـي انگل يهـا  ارائه شده از معادل يحرارت يها نشان دهد، در نقشه يدرسته را ب يكلمات فارس

  شوند. براي خوانايي بهتر ارائه ميه مربوط يها در هر قسمت، معادل ينبنابرا شده است. استفاده
هاي حرارتي پراكندگي نوع، لحـن يـا شخصـيت بـر      ادامه مقاله براي اجتناب از اطناب، نقشه در 4.

ها با توجه به پراكندگي در كـل شـبكه    ها ارائه نشده و تحليل اساس درصد در هر يك از همگان
ها نيز قابل شناسايي و  هر يك از همگان شوند. چرا كه بر همين اساس پراكندگي در ارائه داده مي
 تحليل است.

  ي است. حرارت يها مورد استفاده در نقشهمنظور نام  .5
البته بيشترين تعداد نقل قول، خبر و تفسير در كل شبكه متعلق به همگان اصالح طلبان است كه . 6

ود آن همگـان بـراي   ها قرار دارد از درصد هر نوع در خـ  چون احتماال تحت تاثير اندازه همگان
  م. يا مقايسه دقيقتر استفاده كرده
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