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Abstract 

Text-centric social media platforms such as Twitter play an important role in 

shaping public opinion to the extent that users can frame what they perceive as a 

reality. The purpose of the present study was to examine public opinion about the 

Football Federation elections on Twitter. Therefore, after the Football Federation 

elections, 2531 tweets were extracted by searching for hashtags and Brown and 

Clark (2006) approach was used to discover the themes, which yielded 57 

subthemes. subthemes produced the 7 main themes "Characters and Stars", "Football 

Community", "Football Structure", "Non-Football", "Media", "Football Emotions" 

and "Corruption in Football" on Twitter. The findings showed that Twitter helps 

users create frames that traditional media cannot or do not want to create. Studying 
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frames shows how users use social media to overcome traditional media coverage, 

provide alternatives, and change perceptions. 

Keywords: Framing, Football, Public opinion, Users, Twitter. 
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  بررسي افكار عمومي در مورد انتخابات فدراسيون فوتبال ايران:

  برساخت اجتماعي واقعيت در توييتر
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  چكيده
دادن به افكار عمومي نقش مهمـي   محور مانند توييتر در شكل هاي اجتماعي متن بستر رسانه

كنند،  مي توانند آنچه را كه از يك واقعيت برداشت  كنند تا جايي كه كاربران توييتر مي ايفا مي
 بندي كنند. هدف تحقيـق حاضـر بررسـي افكـار عمـومي در مـورد انتخابـات        ارچوبهچ

فدراسيون فوتبال در بستر توييتر بود. از همين رو پـس از برگـزاري انتخابـات فدراسـيون     
ها اسـتخراج و بـراي كشـف مضـامين از      توييت از طريق جستجوي هشتگ 2531فوتبال، 

مضمون فرعي به دست آمد. مضـامين   57) استفاده شد كه 2006رويكرد براون و كالرك (
، »سـاختار فوتبـال  «، »جامعـه فوتبـال  «، »هـا  سـتاره هـا و   شخصيت«مضمون اصلي  7فرعي 

را در تـوييتر تشـكيل دادنـد.     »فساد در فوتبـال «و  »عواطف فوتبالي«، »رسانه«، »غيرفوتبال«
هاي  هايي ايجاد كنند كه رسانه كند تا چارچوب ها نشان داد توييتر، به كاربران كمك مي يافته

دهـد كـه كـاربران     ها نشان مي العه چارچوبخواهند خلق كنند. مط توانند يا نمي سنتي نمي
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هـاي   هـاي سـنتي، ارائـه بـديل     هاي اجتماعي براي غلبه بر پوشش رسـانه  چگونه از رسانه
  كنند. ها استفاده مي جايگزين و تغيير برداشت

  .سازي، فوتبال، افكار عمومي، كاربران، توييتر چارچوب ها: دواژهيكل
 

  مقدمه. 1
كنند. اگرچه تـا   اجتماعي از يك واقعيت، نقش محوري ايفا مي ها در برساخت امروزه رسانه

هـاي   هاي جمعي در كانون توجه محققين قرار داشتند، امـروزه رسـانه   يك دهه پيش، رسانه
). درواقع، بخـش بزرگـي از افكـار    Moritz, 2015اند ( ها را تصاحب كرده اجتماعي جاي آن

شـود و ايـن بـر اهميـت      سـاخته مـي   هاي اجتماعي عمومي توسط خود مخاطبين در رسانه
افزايد. براي درك بهتر، ارائـه تعريـف دقيقـي از     شناخت افكار عمومي در چنين بستري مي

رسد. افكار عمـومي، نـوعي داوري مـردم در مـورد يـك       افكار عمومي ضروري به نظر مي
 مسئله همگاني مورد اختالف در زماني مشخص است. در واقع، افكار عمومي نوعي آگاهي

صورت آگاهي غيررسـمي در ميـان عامـه و خـاص كـه داراي منـافع        اجتماعي است كه به
كند و جنبه عاطفي و ادراكي دارد و از تعصب نيـز بـه دور نيسـت     مشترك هستند بروز مي

هـاي اجتمـاعي    رسـانه ). كاربران و مخاطبين از طريـق محتواهـايي كـه در    1382(دادگران، 
شود كه افكار عمومي در مـورد آن   گيرند و اين سبب مي يشود، تحت تأثير قرار م مي  منتشر

گيـري افكـار عمـومي بـه ايجـاد       وسوي خاصي به خود بگيرد. اهميت شكل موضوع سمت
 گـردد.  گيريد، بـر مـي   هاي اجتماعي شكل مي هاي اجتماعي آنالين كه در بستر رسانه شبكه

هـاي اجتمـاعي بـه شـكل      ) رسـانه Shilbury et al.  ()2014(نظر شـيلبوري و همكـاران     از
و تمايز اصلي آن  شود كه توليد محتوا فقط بخشي از آن است ها اطالق مي جديدي از رسانه

تـوييتر يكـي از    اي در ساخت شبكه اجتمـاعي از كـاربران اسـت.    هاي رسانه با ساير پلتفرم
و  گيـري  راحتـي در شـكل   هاي اجتماعي، به سبب ماهيت محتوا در آن، به هاي رسانه پلتفرم

  انحراف افكار عمومي اثرگذار است.
كنند تا همتايان شـبيه بـه خودشـان را بيابنـد      ها استفاده مي طرفداران ورزشي از هشتگ

)Blaszka et al, 2012    .و در مورد رخدادها و اتفاقات پيرامون دنيـاي ورزش گفتگـو كننـد (
پـيش از ايـن    كـه  كاربراني كه كند موقعيتي خلق مي ها هشتگ طريق گفتگوهاي توييتري از

هـا   مشـترك ويـژه كـه از نظـر آن     علـت  يـك  بـراي  انـد  هيچ ارتباطي بـا يكـديگر نداشـته   
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). سـرعت گـردش   Bruns & Burgess, 2012شـوند (  است، بـه هـم نزديـك مـي      مند ارزش
) معتقـد اسـت كـه    Gustin( )2011(اي باال است كـه گاسـتين    اطالعات در توييتر به اندازه

هاي سياسي را در كشورها رقم بزند. بـا وجـود ايـن، سندرسـون      واند انقالبت راحتي مي به
)Sanderson( )2014كند تا ارتباط ورزش بـا   ) نشان داد كه مطالعه در بستر توييتر كمك مي

طور خاص توييتر، به حدي جامعه  هاي اجتماعي و به جامعه را بهتر درك كنيم. ظهور رسانه
هاي مديريت ورزشي به جاي استفاده  خش بزرگي از پژوهشعلمي را تغيير داده است كه ب

ها به سمت تحليل محتواي واقعي كاربران و طرفداران در  نامه و تدوين نظرسنجي از پرسش
 2010) نشان دادنـد كـه از سـال    2020اند. لطيفي فرد و همكاران ( ها متمايل شده اين رسانه

اجتماعي در ورزش با رويكرد تحليلـي   هاي هاي رسانه نزديك به نيمي از پژوهش 2019  تا
  مبتني بر متن اجرا شده است.

مطالعه انتخابات فدراسيون فوتبال ايران از دو منظر داراي اهميت است. ابتدا اينكه ايـن  
ها بدل شده بـود.   خودي ها و نا انتخابات با حضور نامزدي تماماً فوتبالي به دو قطبي خودي

با فساد، در ميان نامزدهايي كه خاستگاه ورزشي نداشتند  حضور علي كريمي با شعار مبارزه
ها تبديل كـرده بـود. از سـوي ديگـر،      توجه نزد مردم و رسانه انتخابات را به رويدادي قابل

گيرد. چراكه  بخش مهمي از افكار عمومي در مورد فوتبال ايران در زمان انتخابات شكل مي
شـود و اهميـت بـاالي انتخابـات      ا منتشر ميه انتخابات در سطوح عالي بيشتر توسط رسانه

از همـين رو، هـدف پـژوهش حاضـر      فوتبالي در تغيير افكار عمـومي نقـش مهمـي دارد.   
سـازي انتخابـات فدراسـيون فوتبـال      است كه كاربران چگونه از توييتر براي چارچوب  اين

اي هـاي پيشـين نشـان دادنـد كـه محتـو       كنند. اين در حالي است كـه پـژوهش   استفاده مي
سازي يـك   سازي و باز چارچوب تواند به چارچوب شده توسط كاربران در توييتر مي منتشر

  ).Meraz, 2011; Meraz & Papacharissi, 2013; Burch et al, 2015( مسئله ختم شود
 

 ادبيات نظري پژوهش. 2

   ورزش و رسانه 1.2
ميزاني رشد كرده است اي به  عنوان يكي از اشكال كليدي مصرف رسانه محبوبيت ورزش به

 ,Hutchins & Roweشـود (  اي شـناخته مـي   كه حاال رسانه ورزشي به صنعت ورزش رسانه

هايي زنـده   كنندگان حاال برنامه ). به دليل تقاضاي زياد محتواي ورزشي توسط مصرف2012
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). تاريخ Van Riper, 2012روند ( هاي تلويزيوني به شمار مي ورزشي جز سودآورترين برنامه
تقسـيم شـده اسـت: عصـر كشـاورزي،      هـا بـه سـه دوره     ورزش، با بروز و ظهـور رسـانه  

). در هر سه دوره تاريخي، Bryant & Holt, 2006صنعتي و عصر اطالعات يا ديجيتال (  عصر
 گيرند ها بهره مي ها و اولويت ، ارزشاحساساتها از ورزش به عنوان راهي براي ابراز  رسانه

)Wenner, 1998 كشاورزي كه اواخر قرن هجدهم و قـرن نـوزدهم رقـم خـورد بـا      ). عصر
). وجود اخبـار  Fountain, 1993ها همراه بود ( ها و نشريات ورزشي دربار و سلطنت روزنامه

گيري تبليغات ورزشي و افزايش  ورزشي در اين نشريات سبب افزايش تقاضاي مردم، شكل
ر تاريخي دوم، يعني عصر صنعتي نيـز  عص  ).Emery & Emery, 1988ها شد ( درآمد روزنامه

گيري طرفداري ورزشي همراه بـود. ظهـور تلگـراف، تلفـن،      ها و شكل با گسترش روزنامه
هاي جمعي و ورزش كمك كـرد.   انهراديو و تلويزيون در اواخر قرن نوزدهم به توسعه رس

هاي پخـش   هها و مخاطبين رسان سوي ديگر مدرنيزاسيون به افزايش تعداد تماشاگران فيلماز
 ).Lowery & DeFleur, 1995دامن زد (

بودند. با ظهور و محدود  ي به مرزهاي كشورهاكيو الكترون يهاي چاپ رسانهبا اين حال 
نهادهـاي   هـاي مـرزي از ميـان رفـت و     ، محـدوديت »يجهان« نيآنال يها يفناور گسترش

ي هـا  تيسـا  وب يازانـد  بـا راه اي مرسـوم را   ي رسـانه هـا  درگاهورزشي گوناگون توانستند 
هـا   پويا و ايستا، دور بزنند يـا از آن  رياطالعات قابل توجه و تصاو) حاوي چندزبانه  (گاهي

شروع عصر ديجيتال بـود كـه فنّـاوري و رسـانه بـر       1990). دهه Rowe, 2011عبور كنند (
 )Real(تجربه مردم سراسر دنيا ادامـه داد. بـر اسـاس ريـل      سيطره خود بر زندگي و زيست

اي در  يرحرفـه غهاي جمعي از يك فعاليت تفريحـي   ) دنياي ورزش در عصر رسانه1998(
قرن نوزدهم به يك صنعت و فنّاوري تماشاگرمحور در اواخر قرن بيستم تغيير يافت. بخش 

ايـن تغييـرات كـه     يراً هـم اينترنـت اسـت.   اخمهمي از اين تغيير بزرگ مرهون تلويزيون و 
هاي همراه  هاي تلفن هاي هوشمند رخ داد، به توسعه رسانه زمان با رشد و گسترش تلفن هم

ــد.   ــتم ش ــدر اخ ــاربر  ني ــت، ك ــوان   انحال ــه عن ــدهيتولب ــدي دكنن ــرا  ج ــوا ب  يمحت
 يهـا  نشـانگر قالـب   ييهـا  تيـ فعال ني. چنـ روند به شمار مي» شده يساز يشخص  نيمخاطب«

 يهـا  دسـتگاه  كه توسـط است  زمان و مكان ييجابجايعني رسانه،  شيوه كاركرداز  يديجد
  ). Hutchins, 2012( استشده  ريپذ تلفن همراه امكان
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  انداز پايين به باال سازي: چشم ارچوبهچ ةنظري 2.2
كنند. تكسـبري و   اي را متمايز مي هايي هستند كه برخي از زواياي مسئله ها، قاب ارچوبهچ

كنند كه اجزاي  ) چارچوب را مفهومي تلقي ميTewksbury & Scheufele( )2009(اسشفيل 
دهد كه بر مخاطب اثـر بگـذارد. از طريـق     اي را به نحوي در قالبي ارائه مي اطالعاتي مسئله
گيـرد و بـا ايجـاد     هاي متعدد واقعيـت مـورد بحـث قـرار مـي      سازي جنبه فرايند چارچوب

). Entman, 1993شـود (  مـي ارچوب همراه با انتخاب، تأكيد و حذف اطالعات برجسـته  هچ
كنـد   كند كه مخاطب بخشـي از موضـوع را مهـم تلقـي مـي      برجستگي به ميزاني اشاره مي

)Salwen & Stacks, 1996كند كه مخاطـب   سازي بيان مي طور خالصه، نظريه چارچوب ). به
 ها در اين است كه بيند. اهميت چارچوب اي واقعيت را چگونه مي هاي رسانه واسطه درگاه به

  ).Kuypers, 2002ها وابسته است ( درك ما از رخدادها تا حدي زيادي به چارچوب
انداز باال به  سازي با چشم هاي متعددي چارچوب هاي كالسيك، پژوهش در زمينه رسانه

كند  ) استدالل ميNisbet( )2010(پايين مورد ارزيابي قرار گرفته است. در حالي كه نيسبت 
انداز متفـاوتي بـه بررسـي فراينـد      هاي ديجيتالي با چشم رسانه ها به سمت كه بايد پژوهش

يـن اسـت كـه در صـورت پـذيرش      سـازي بپـردازد. اهميـت ايـن گـزاره در ا      ارچوبهچ
بانـان   هـاي كالسـيك و دروازه   سـازي از رسـانه   نيسبت، تمركز مطالعات چارچوب  استدالل
هـاي   مـاني بـه رسـانه   رود كه دسترسـي آسـان و هـر ز    مراتبي به سمت كاربراني مي سلسله
هـاي   سـازي در رسـانه   شوند. چارچوب كننده محتوا محسوب مي دارند و خود توليد  آنالين

هـاي كالسـيك نسـبت بـه آن موضـوع       گيري و محتواي رسانه تواند به جهت اجتماعي مي
  ).Meraz, 2011كند (  كمك
د توجه قرار هاي ورزشي نيز مور انداز پايين به باال در پژوهش سازي با چشم ارچوبهچ

). برچ و Frederick et al, 2016, 2017; Blaszka et al, 2016; Schmidt et al, 2019گرفته است (
كنند تـا بـه افكـار     ) دريافتند كه كاربران از توييتر استفاده ميBurch et al.( )2015(همكاران 

هـاي   تعمومي شكل دهند. در واقع، هدف اصلي كاربران ايـن بـود كـه در مقابـل برداشـ     
) به بررسـي  Frederick et al.( )2016(عمومي نسبت به مسئله بايستند. فردريك و همكاران 

بـين تـوني اسـتوارت     )NASCAR(ديدگاه كـاربران نسـبت بـه حادثـه مسـابقات ناسـكار       
)Tony Stewart( آر و كوين وارد جي )Kevin Ward Jr. ( پرداختند كـه منجـر    2014در سال

بـوك   ز حادثـه، اسـتوارت پسـتي در صـفحه خـودش در فـيس      به مرگ كوين شـد. پـس ا  
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كرد و كاربران نسبت به ابعاد اين حادثه واكنش نشان دادند تا به واقعيت شكل دهند.   منتشر
هـا،   ) نيز دريافتند كه كاربران با بحـث و گفتگـو در مـورد تـيم    2017فردريك و همكاران (

دهنـد. بالسـزكا و    ا سروشـكل مـي  هـ  هايي در مـورد ليـگ   ها و بازيكنان به چارچوب بازي
هـاي المپيـك زمسـتاني     ) با بررسي هشتگ رسـمي بـازي  Blaszka et al.( )2016(همكاران 
  هاي اصلي در گفتگوهاي كاربران پرداختند. نتايج پـژوهش  به كشف موضوع 2014سوچي 

هـا ماننـد    ها حاكي از آن است كه اگرچه بيشتر محتوا در مورد موضوعات اصـلي بـازي   آن
ات نيـز بـه مسـائل جـانبي معطـوف      ها و عملكرد ورزشكاران بود، اما برخي موضوع دالم

هـاي   ) دريافتنـد كـه آنچـه رسـانه    Schmidt et al.( )2019(بـود. اشـميت و همكـاران      شده
پوسـت آمريكـايي بـه رفتارهـاي نژادپرسـتانه       كالسيك در مورد اعتراض ورزشكاران سـياه 

كنند كـامالً مخـالف اسـت. از نظـر      ي اجتماعي بيان ميها كشورشان با آنچه كاربران رسانه
گرايي در حالي كـه كـاربران    ملي پوست ضد هاي كالسيك اعتراض ورزشكاران سياه رسانه

  كنند. گرايانه تلقي مي رفتارهاي آنان را كامالً ملي
  

  برساخت اجتماعي واقعيت: با تأكيد بر رسانه 3.2
 Berger(هاي برگر و الكمـن   مفهوم برساخت اجتماعي واقعيت تا حد زيادي مرهون تالش

& Luckmann( )1971   مواجـه بـا واقعيـت و مطالعـه آن      ) در كتابي به همـين نـام بـود. در
عنوان يكـي از   رويكرد اساسي وجود دارد. رويكرد اول به برساخت اجتماعي واقعيت به  دو

رويكـرد دوم برسـاخت   پـردازد. در حـالي كـه     ه و فرهنگ مـي هاي ارتباطي بين جامع جنبه
مسـلم   ). آنچـه Adoni & Mane, 1984هـا تمركـز دارد (   عنوان اثر رسانه اجتماعي واقعيت به

) بـر  1971شود. تأكيد برگـر و الكمـن (   است كه واقعيت اجتماعي در تعامل ساخته مي  اين
مـاعي واقعيـت شـكل بگيـرد.     ديگري از برسـاخت اجت نقش ارتباطات سبب شد تا مفهوم 

) بـا اسـتفاده از نظريـه برگـر و الكمـن مفهـوم       Couldry & Hepp) (2017كولدري و هپ (
) را معرفـي كردنـد.   The Mediated Construction of Reality( »اي واقعيـت  برساخت رسانه«
ت مـا  اپ بر روش ارتباطـا  ها از نوشتار تا تلفن و حتي واتس ها ادعا كردند كه تكنولوژي آن

اي از  سـابقه  اي است كه حالـت بـي   هاي ديجيتالي به اندازه گذارد و ميزان نفوذ رسانه اثر مي
  ) ايجاد شده است.Deep Mediatization( »سازي عميق  رسانه«
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هـايي ماننـد    مخاطبين براي برساخت خودشان از واقعيت، توانـايي كاريزماتيـك رسـانه   
طـور   نتـوان علـت را ايـ    هاي اجتمـاعي، مـي   رسانه تلويزيون را قبول ندارند. حاال با ظهور

اي  دادهاي پيرامـونش بـه رسـانه   كرد كـه مخاطـب بـراي سـاخت واقعيـت از رخـ        مطرح
 Mooreدهد ( تر در اختيار او قرار مي آورد كه اطالعات اضافي در مورد آن را سريع مي  روي

et al, 2015.( شود  هاي اجتماعي در تعامالت روزمره كاربران سبب مي تركيب محتواي رسانه
افـزايش يابـد    »ذهنـي «و  »نمـادين «، »عينـي «كه شتاب جريان تبادلي بين واقعيت اجتماعي 

)Couldry & Mejias, 2018هـاي   تواند تفسير خـود را از يـك رخـداد در رسـانه     ). كاربر مي
اي از ايـن تفسـيرها بـراي     هاي رسـانه  ي) كه ساير درگاهاجتماعي منتشر نمايد (واقعيت ذهن

كننـد بـا    توليد محتواي خودشان استفاده كنند (واقعيت نمادين) كه ساير مخاطبين فرض مي
هـاي   ). اين مؤيد اين است كه محتواي رسانهTill, 2020واقعيت عيني حداقل ارتباطي دارد (

نظـر   محلـي بـراي بحـث و تبـادل    بـه   شـدن  تواند واقعيت عينـي را بـا تبـديل    اجتماعي مي
  نمايد.  ايجاد

 
  كاربران: قدرت روابط ضعيف 4.2

كنندگانش، به بسط و هدايت يـك   نظر از تعداد دنبال هاي اجتماعي صرف كاربران در رسانه
كننـد. كـاربر در اينجـا، رهبـران فكـري يـا        جريان فكري در مورد يك موضوع كمك مـي 

اولين بار به كار گرفتـه شـد تـا توانـايي      »ت روابط ضعيفقدر«اينفلوئنسرها نيستند. مفهوم 
). گرانـوتر  Christakis & Fowler, 2009مخاطبين عمومي در گردش اطالعات را نشان دهد (

)Granovetter( )1973  و فررا و همكـاران ()Ferrara et al.( )2012     معتقدنـد كـه افـراد بـا (
تا افرادي بـا روابـط قدرتمنـد.     ك كنندتوانند به گردش اطالعات كم روابط ضعيف بهتر مي

) Lü & Zhou( )2009(هاي متفاوت. لـو و ژو   نظر او، روابط ضعيف پلي است بين گروه  از
كه نقش روابط ضعيف در برخي موارد حتي از روابط قوي هم بيشتر است. از نظر  دريافتند

) از 1973كننده دقيقي از اثرگذاري روابط نيست. تعريف گرانوتر ( ها قدرت روابط تعيين آن
هـاي اجتمـاعي نيـز،     روابط ضعيف عموماً بر تعريف دوستي متمركز است. با توسعه رسانه

دوسـتي  رت است: ارتباط بين كاربران يا افرادي كه در شبكه صو بازتعريف اين مفهوم بدين
  ).Ferrara et al, 2012هاي جغرافيايي متفاوتي قرار دارند ( در فضاي مجازي در مكان
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حاضر بر مطالعه شبكه اجتماعي آنالين در توييتر متمركـز نيسـت، امـا      اگرچه پژوهش
يك رخداد خاص، الجـرم مفهـوم   هاي مرتبط پيرامون  مطالعه محتواي منتشرشده با هشتگ

كند. با توجه به آنچه مطرح شد، مطالعه  شبكه اجتماعي آنالين را در ذهن محققين متبادر مي
كاربران با پيوندهاي ضعيف از اين جهت اهميـت دارد كـه حضـور ايـن كـاربران در يـك       

چه توسـط  تر محتوا منتهي شود. در نتيجه، آن تواند به گردش هر چه بيش گفتمان آنالين مي
شود تا حدي زيادي اين قابليت را دارد كه به گفتمان غالب جامعه در  اين كاربران مطرح مي

حاضر بر كشـف افكـار عمـومي      مورد يك موضوع خاص بدل شود. از همين رو، پژوهش
  پردازد. نسبت به انتخابات فدراسيون فوتبال ايران در توييتر مي

طـور رسـمي    به 1326يس و در سال مسي تأسش 1325فدراسيون فوتبال ايران در سال 
سـه بـار قهرمـاني آسـيا را كسـب      هـا   رسميت فيفا درآمد. فوتبال ايران در طي اين سـال  به

). فوتبال اگرچه در Bromberger, 2020بار در جام جهاني حاضر شده است ( 5است و   كرده
شته، اما خيلي زود به اول ايران يعني كشتي قرار داالمللي زير سايه ورزش  هاي بين موفقيت
طول تاريخ فدراسـيون فوتبـال ايـران     ). درChehabi, 2006ترين ورزش تبديل شد ( محبوب

، به مدت حدود يك سال بدون رئيس بود و 1399تا اسفند  1389دي  20براي اولين بار از 
هاي فراوان براي تأييد اساسنامه فدراسيون توسط  وقوس شد. كش توسط سرپرست اداره مي

يفا و ايجاد تغييراتي اساسي در متن اساسنامه سبب شد كه انتخابات پيش روي فدراسـيون  ف
ها در مجمع  توجه در ورزش ايران تلقي شود. افزايش سهم فوتبالي عنوان يك رويداد قابل به

تـرين   و تغيير نقش وزير ورزش و جوانان ايران به يك عضو بدون رأي در مجمـع از مهـم  
دراسيون فوتبال ايران بـود كـه نويـدبخش تغييـرات اساسـي در نحـوه       تغييرات اساسنامه ف

  مديريت فوتبال ايران بود.
 

 شناسي روش. 3

پژوهش حاضر براي كشف افكار عمومي نسبت به انتخابـات فدراسـيون فوتبـال ايـران در     
مضامين است. در روش تحليل مضامين پس از كشف سه دسته  بستر توييتر از روش تحليل

ــر شــبكه مضــامين   ي، ســاخت مضــامين ســازمان مضــامين اصــل ــه و مضــامين فراگي يافت
). Attride-Stirling, 2001كشد ( شود كه ارتباط بين مضامين را به تصوير مي مي  ساختاربندي

شوند. در مرحلـه دوم مضـامين اصـلي در     ابتدا مضامين اصلي با توجه به متن استخراج مي
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شـوند.   دهنـده شـناخته مـي    سـامان  مضـامين  شوند كه بـه  بندي مي جديدي دسته هاي گروه
شوند. ايـن امكـان    شده به مضمون يا مضامين فراگير مرتبط مي بندي نهايت مضامين دستهدر

وجود دارد كه متن يك مضمون فراگير يا چند مضمون فراگير داشـته باشـد. بـراي تحليـل     
) Braun & Clarke( )2006(هــا و كشــف مضــامين از رويكــرد بــراون و كــالرك  توييــت
شده با  شود، دائماً مضامين كشف شد. در اين رويكرد كه به روش استقرايي انجام مي  استفاده
بـراون و كـالرك ايـن اسـت كـه از      توجه در رويكرد  شوند. نكته قابل ها مقايسه مي توييت
اي بـراي شـناخت مضـامين و     شـده  ارچوب كدگذاري مشخص و از پـيش تعيـين  هچ  هيچ
است:   ) شامل شش مرحله2006شود. رويكرد براون و كالرك ( ده نميها استفا بندي آن دسته

جوي اوليه مضامين، بازبيني مضامين، تعريـف   و ها، ايجاد كدهاي اوليه، جست آشنايي با داده
  گذاري مضامين و تهيه گزارش. و نام

و  نويسي پايتون واحدهاي تحليل در اين پژوهش، توييت بود كه با استفاده از زبان برنامه
) استخراج شـد. بـراي   Twitter’s Search APIsنويسي اپليكيشن توييتر ( از طريق رابط برنامه

فوتبـال،  _انتخابات#فوتبال، _فدراسيون_انتخابات#هشتگ شامل  10ها از  استخراج توييت
عزيـــــزي، _الـــــدين_شـــــهاب#صـــــفي، _حـــــاج#فوتبـــــال، _فدراســـــيون#
هاشـمي و  _كيـومرث #مـي،  كري_علـي #خادم، _عزيزي#خادم، _عزيزي_الدين_شهاب#
 1399اسـفند   12تـا   10هاي منتشرشده بين  آجرلو استفاده شد كه تمامي توييت_مصطفي#

توييت به دست آمد. ابتدا دو محقـق از تـيم پـژوهش     2531در مجموع  استخراج شدند كه
 ور شدند در اين مرحلـه نيـز   ها غوطه ها در داده پيش از آغاز فرايند تحليل، با مطالعه توييت

هاي كه ارتباطي با انتخابات فدراسيون فوتبال نداشتند و فقط از هشتگ مربوط به اين  توييت
توييـت بـراي كدگـذاري     2483رخداد شركت كرده بودند كنار گذاشته شدند و در نهايت 

اوليــه مــورد تائيــد قــرار گرفتنــد. بــراي فراينــد كدگــذاري از روش سندرســون و ايمــونز 
)Sanderson & Emmons( )2014 دو محقـق پـس از مطالعـه اوليـه،      ) بهره گرفته شد و هـر

هـايي كـه    طور مستقل كدگذاري كردنـد. توييـت   توييت) را به 633ها ( درصد از توييت  25
كرد  اي قرار گرفتند كه كدگذار تصور مي بيش از يك موضوع را مطرح كرده بودند، در طبقه

هـاي   يـك جلسـه حضـوري مضـمون     موضوع برجسته توييت اسـت. سـپس محققـين در   
شدن  ها پرداختند. با مشخص ه حل تفاوتآمده را بررسي و تا رسيدن به يك توافق ب دست به

ها نيز كدگذاري شد. مجدداً بعد  عنوان چارچوب اصلي كدگذاري، باقي توييت ها به مضمون
ها بحـث و   تاز اين مرحله نيز دو كدگذار تا رسيدن به توافق در مورد كدگذاري باقي تويي
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بررسي كردند. براي محاسبه ضريب پايايي از ضريب كاپا استفاده شـد كـه در مرحلـه اول    
  به دست آمد. 0.74و در مرحله دوم كدگذاري  0.76كدگذاري اين ضريب 

پلتفرم مورد استفاده در اين تحقيق توييتر بود. اين پلتفرم يك پلتفرم عمومي اسـت كـه   
 هـا  آنهـاي   ي بـه داده سـادگ  بـه توانند  ياست و محققان ميرسي به آن براي همگان مه دست
رسي داشته باشند. از آنجايي كه توييتر يك پلتفرم عمومي محسوب مي شود، در ايـن   دست

ها به شكل  تحقيق مسائل اخالقي اندكي پيش روي محققان بود. با اين حال براي اينكه داده
ايـن بـود كـه شـرايط، ضـوابط و       اقـدامات  نيتـر  مهـم آوري شوند، يكـي از   اخالقي جمع
انتخاب شده رعايت شود. در حقيقت محققان سعي كردند از انتشار   ي پلتفرمها دستورالعمل

و اشاره به محتواهايي كه مي تواند تأثيرات جانبي مختلفي بر اشخاص ثالـث داشـته باشـد    
  گيري كنند. پيش

  
  ها يافته. 4

مضمون اوليه با تكرار به دست آمد كه شـامل   2531ها در مجموع  پس از كدگذاري توييت
مضامين اوليه و فراواني هر يك  1فرد بود. جدول شماره  مضمون اوليه يكتا و منحصربه 57

  نشان داده شده است:

  معرفي مضامين اوليه و فراواني هر مضمون .1جدول 

 مضامين فرعي (فراواني) مضامين فرعي (فراواني)  مضامين فرعي (فراواني)

  )12رضايت از نتيجه انتخابات (  )45هجمه به تيم مديريتي منتخب (  )382يت از كانديد بازنده (حما
  )11عدم شايستگي كانديد منتخب (  )44تحقير كانديد بازنده (  )184دهندگان ( رفتار رياكارانه رأي

ناپذيري سيستم مديريت  اصالح  )35واكنش طنز (  )156دهندگان ( انتقاد از رأي
  )11(فوتبال 

  )9فريبي ( عوام  )30ورود غيرفوتبالي (  )149رساني ( خبر و اطالع
  )9وارونگي نظام ارزشي (  )25دخالت نهاد باالدستي (  )117فرافوتبالي (

  )9هجمه به طرفداران كانديد بازنده (  )25حذف نخبگان فوتبال (  )110فساد (
عدم رضايت از نتيجه انتخابات 

  )7شفافيت آرا (  )24(ها  دهي رسانه جهت  )106(

انتقاد به نحوه برگزاري انتخابات   )85انتقاد به كاربران (
  )7رانت فوتبالي (  )24(
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  )5هجمه به كانديد بازنده (  )21باندبازي (  )84انتقاد از كانديد بازنده (
  )5فساد تيم مديريتي منتخب (  )20سيستم ناشايستگي ارتقا (  )75ساالري ( ضد شايسته

  )4اصالح ساختار انتخاباتي فوتبال (  )19انتقاد از تيم مديريتي منتخب (  )73فرادولتي (نقد 
  )4فسادستيزي كانديد بازنده (  )19زده ( فوتبال سياست  )67مهندسي انتخابات (

  )4تحقير كانديد منتخب (  )19تفسير نتيجه انتخابات (  )65دهندگان ( هجمه به رأي
  )4انتقاد از كانديد منتخب (  )19شور طرفداري (  )61ياس از آينده فوتبال (

پذيري نتيجه انتخابات  بيني پيش
  )3شايستگي كانديد بازنده (  )18انتصابات (  )59(

  )2حمايت از كانديد منتخب (  )17گري ( البي  )52عدم شايستگي كانديد بازنده (
  )2( هجمه به كاربران  )17انتقاد از جامعه فوتبال (  )52فساد سيستماتيك (

  )2مبارزه با فساد (  )14انتخابات نمايشي فوتبال (  )48غيرمرتبط (
دهندگان به كانديد  تمجيد از رأي

  )1البي مثبت (  )12مافياي فوتبال (  )48بازنده (

ترين  تكرار بيش 382با  »حمايت از كانديد بازنده«، مضمون 1با توجه به جدول شماره 
خبـر و  «، »دهندگان انتقاد از رأي«، »دهندگان رياكارانه رأيرفتار «فراواني را داشت. مضامين 

از نظـر تكـرار   » عـدم رضـايت از نتيجـه انتخابـات    «و  »فسـاد «، »فرافوتبالي«، »رساني اطالع
كه بـه اسـتفاده از قـدرت     »البي مثبت«ترتيب، فراواني بيشتري داشتند. همچنين، مضمون  به

هاي مديريتي در فوتبال ايـران دارد،   هاي فوتبالي براي تصاحب پست البي توسط شخصيت
  ترين فراواني را دارد. كم

ها متنوعي قرار گرفتند تا بـه ايجـاد مضـامين اصـلي      بندي سپس مضامين اوليه در دسته
ين اوليه بـه دسـت آمـد.    مضمون اصلي از تركيب مضام 7داري ختم شوند. در نهايت  معني

  دهد: هايي از هر يك را گزارش مي ، مضامين اصلي، تعاريف و نمونه2جدول شماره 
  
  
  
  
  
  
  



  1401، بهار و تابستان 1، شمارة 12سال  ،رسانه و فرهنگ   374

 

  ها معرفي مضامين اصلي، فراواني، تعريف هر مضمون و نمونه توييت .2جدول 
مضامين 
اصلي 

  (فراواني)
  نمونه توييت  تعريف

يت
خص

ش
 

اره
 ست

ا و
ه

 
ها (

680(  

ها  به شخصيت انتقاد، حمايت و هجمه
هاي فوتبال ايران. در اين  و ستاره

ها دقيقاً به شخص  مضمون، توييت
ها  خاصي اشاره داشته و اسم آن

صورت مستقيم در متن توييت قرار  به
  داشته است.

 يك# حتي طرف !!!جادوگر# نه ميخواد مدير# ما فوتبال
 مدير ميخواد بعد نداره مديريت# سابقه هم دقيقه#

 فوتبال_تيم# ي نتونستي تو !!!!بشه فوتبال_فدراسيون#
!!! فدراسيون به برسه چه داداش كني جمع رو
  انتخابات# فدراسيون# فوتبال# كريمي_علي#

 كريمي_علي# ... آقا علي بگير باال رو سرت
  فوتبال_فدراسيون# كريمي_علي#

ل (
وتبا

ه ف
امع
ج

479(  

گفتگو در مورد بخشي از جامعه فوتبال 
مل انتقاد، تقدير، طور خاص. شا به

توهين يا هجمه به پيشكسوتان، مربيان، 
ها.  اعضاي مجمع، مديران و فوتباليست

در اين گفتگوها هيچ اسم خاصي از 
ها  هيچ شخصيتي به ميان نيامده و اشاره

صورت كلي (مثالً مربيان ليگ برتر  به
  ايران) مطرح شده است.

ندارن  قبول هم ها فوتبالي خود رو كريمي_علي# ظاهرا
  فوتبال_فدراسيون# صفي_حاج#كردنش  بال سپر فقط
 داد نجات ها غيرفوتبالي دست از رو فوتبال ميشه زماني
 پشت از خنجر نه بشن، متحد هم با ها فوتبالي كه

  خطير_به_نه#كريمي _علي# !!!بزنن

ل (
وتبا

ار ف
اخت

س
318(  

هاي مستقيم به تمام يا بخشي از  اشاره
نقد به آن، ارائه ساختار فوتبال ايران، 

  راهكار براي بهبود آن و پيامدهاي آن.

 شوند مي ها اصول نا كه برخي فوتبالي# براي متاسفم
 فوتبال_فدراسيون#پاك _فوتبال# از حيف .اصول

  كريمي_علي#
كريمي _علي# .خواد نمي درست آدم غلط سيستم

  فوتبال_فدراسيون_انتخابات#

ل (
وتبا

غيرف
264(  

رفوتبالي و تأكيد بر اظهارات غي
نوعي از فوتبال اثر  غيرورزشي كه به

اند يا بر فوتبال ايران اثر سو  گرفته
  گذاشته است.

 فوتبال_فدراسيون# رئيس عنوان به خادم عزيزي شهاب
 هدايت سكان فوتبالي يه ندادن اجازه .شد انتخاب

  .بگيره دستش رو كشور فوتبال
 در سياستمدارها# بكنه؟ غلطي يه نميخواد فيفا#
ميكنند؟  غلطي چه فوتبال_فدراسيون_انتخابات#

  كريمي_علي#
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ه (
سان
ر

260(  

اي، نقد  ها رسانه اشاره مستقيم به درگاه
  ها. ها و استفاده از كاركردهاي آن به آن

 به انتخابات،# برگزاري سالن دوم طبقه در نقاش يك
 كانديداي چهار چهره كشيدن حال در آنالين صورت

  .است فوتبال_فدراسيون#
 رو فارس و تسنيم مثل خبرگزاريهايي پيش روز چند
 بولد رو خادم عزيزي هاي برنامه همشون ميكردم، چك

 شد بلند هاشمي كيومرث زمزمه كه بعد بودن، كرده
 فارس و تسنيم همون نهايتا ولي باشه، اين شايدم گفتم

  كريمي_علي# !بچرخه بايد چجوري فوتبال خبرداشتن

ي (
وتبال

ف ف
واط

ع
242(  

احساسات، عواطف و هيجانات 
كاربران كه در اثر انتخابات فدراسيون 

هاي  فوتبال تحريك شده. واكنش
هيجاني به كل فوتبال ايران نيز در اين 

  مضمون قرار گرفتند.

 عزيزي الدين شهاب آوردن راي فعال كه ايي خوبي تنها
 فدراسيون رئيس پيرمرد يه دوباره بود اين داشت خادم

  فوتبال_فدراسيون# .نشد فوتبال
 وسط اين من ايران فوتبال براي الصلوات مع فاتحه
 خوب اتفاق يه شايد كه داشتم اميد اندكي چرا كه موندم

 فوتبال_فدراسيون#فدراسيون # فوتبال#... بيوفته
  كريمي_علي#

ل (
وتبا

در ف
ساد 

ف
240(  

محتواهايي كه به عوامل به 
كننده، بازدارنده  وجودآورنده، تسهيل

و پيامدهاي آن در فوتبال ايران فساد 
اشاره داشتند در اين مضمون قرار 

  گرفتند.

 امروز! شد سياست مغلوب ديگر بار فوتبال# امروز
 فساد، و تباني و زدوبند هزار به آلوده و مافيايي مجمع

 سيستم اصالح به اي عالقه هيچ كه كرد ثابت همگان به
 فساد# به لعنت. ندارد فساد با مبارزه و موجود

  فوتبال_فدراسيون# كريمي_علي# !سيستماتيك
 فساد البيگري: فوتبال فساديون دو شماره قانون

  فوتبال_فدراسيون_انتخابات#

 »ها ها و ستاره شخصيت«، مضمون اصلي 2هاي مندرج در جدول شماره  با توجه به يافته
كد، توسط كاربران مورد بحث و گفتگو قرار است. پـس از ايـن مضـمون،     680با فراواني 

كـد از نظـر اهميـت در     318و  479به ترتيب با فراواني  »ساختار فوتبال«و  »جامعه فوتبال«
كد در آخرين درجـه اهميـت    240با فراواني  »فساد فوتبالي«هاي بعدي قرار داشتند.  درجه

كه هيچ ارتباطي  »غيرمرتبط«نكات قابل توجه اين است كه مضمون اوليه  قرار دارد. يكي از
هاي  محتوايي و معنايي با فوتبال و انتخابات فدراسيون فوتبال ايران نداشته و فقط از هشتگ

  مضمون اصلي جاي نگرفتند. 7مرتبط استفاده كرده بودند، در هيچ يك از 
مضامين اصلي، شبكه ارتباط مضامين تنظيم سپس با توجه به ارتباط بين مضامين اوليه و 

رعـي و اصـلي فوتبـال ايـران را     ، شـبكه ارتبـاط مضـامين ف   1و طراحي شد. تصوير شماره 
 دهد: مي  نشان
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 شبكه مضامين اصلي و فرعي گفتمان فوتبال ايران .1تصوير  

چارچوب اصلي در مـورد فوتبـال ايـران     7، كاربران توييتر 1با توجه به تصوير شماره 
است. مضمون پرتكـرار در ايـن    »ها ها و ستاره شخصيت«ترين چارچوب  ايجاد كردند. مهم

است كه غالـب گفتگوهـاي در مـورد آن بـا مضـمون       »كانديد بازنده«ارچوب پيرامون هچ
و اعضاي مجمع  »دهندگان رأي«بيشتر بر  »جامعه فوتبال«است. دومين چارچوب  »حمايت«

انتقـاد از  «ترين مضامين فرعي اين چـارچوب مربـوط بـه     همفدراسيون فوتبال تأكيد دارد. م
 »سـاختار فوتبـال  «ارچوب هاست. سومين چ »دهندگان رفتار رياكارانه رأي«و  »دهندگان رأي

 »سـاختار انتخابـاتي فوتبـال   «است كه آنچه در اين چارچوب مطرح است بيشتر با موضوع 
  است.
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  بحث . 5
هدف تحقيق حاضر بررسي افكار عمومي در مورد انتخابـات فدراسـيون فوتبـال در بسـتر     

هاي منتشرشـده   توييتر بود. از همين رو پس از برگزاري انتخابات فدراسيون فوتبال، توييت
طـوركلي   هاي مرتبط به اين رويداد استخراج و كدگذاري شد. به از طريق جستجوي هشتگ

، »غيرفوتبـال «، »سـاختار فوتبـال  «، »جامعـه فوتبـال  «، »هـا  هها و سـتار  شخصيت«مضمون  7
چارچوب افكار عمومي در مورد فوتبـال را   »فساد در فوتبال«و  »عواطف فوتبالي«، »رسانه«

از نظر تكرار،  »جامعه فوتبال«و  »ها ها و ستاره شخصيت«دهند. مضامين  در توييتر تشكيل مي
گفتگـوي كـاربران قـرار گرفتـه اسـت.       نسبت بـه سـاير مضـامين، بيشـتر مـورد بحـث و      

دهد كه فوتبال مانند ساير كشورها در ايران نيز يك پديـده سياسـي،    حاضر نشان مي  تحقيق
شده به هـر بخـش    شود و هر يك از مضامين كشف اجتماعي، اقتصادي و فرهنگي تلقي مي

دهد كه  ان مينش »فساد در فوتبال«شده مانند  اين پديده اشاره دارد. برخي از مضامين كشف
هـايي از يـك    انداز پايين به باال)، كاربران بـه بخـش   سازي (چشم بر اساس نظريه چارچوب

دولتـي و حـاكميتي موردتوجـه     هـاي  پردازنـد كـه كمتـر در رسـانه     واقعيت اجتمـاعي مـي  
  گيرد.  مي  قرار
عنوان دو مضمون در گفتمـان كـاربران    به »عواطف فوتبالي«و  »ها ها و ستاره شخصيت«

وييتر كشف شد. ماهيت و تعريف اين دو چارچوب حاكي از آن است كـه طرفـداري در   ت
ر مـورد فوتبـال اسـت. ايـن بـا      ترين اركـان افكـار عمـومي د    عنوان يكي از مهم فوتبال، به

). در واقـع،  Blaszka et al, 2012; Burch et al, 2015تحقيقات پيشين نيز هم سو است (  يافته
هـاي يـك رخـداد ورزشـي، اظهـار       انتشـار محتـوا بـا هشـتگ     دليل اصلي كـاربران بـراي  

هاي منفي كاربران (هجمه، انتقاد، عدم رضـايت،   شان است. از طرفي حجم توييت طرفداري
) Coombs & Holladay ()2013(تحقيــر و يــاس) قابــل توجــه اســت. كمبــز و هــالودي  

رآغاز يك بحران باشد. تواند س دادند، وجود نظرات منفي در مورد يك رويداد ويژه مي  نشان
اي از  از همين رو، سـازمان مـرتبط بايـد بـراي مـديريت چنـين شـرايط در محـيط رسـانه         

  هاي خاص و ديربازده استفاده كند.  استراتژي
اسـت. غالـب گفتگوهـا بـين كـاربران در ايـن        »فساد در فوتبال«يكي ديگر از مضامين 

كنـد. فسـاد قـانوني     اشاره مـي  »قانونيفساد «شدن آن و  ارچوب، به وجود فساد، نهادينههچ
هـا و اقـدامات    اند تا نشان دهند كه فعاليت اصطالحي متناقض است كه كاربران به كار برده
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شـود.   وانه قـانوني انجـام مـي   فسادانگيز در فوتبـال ايـران عمومـاً موجـه و حتـي بـا پشـت       
ر چنين شرايطي ) معتقدند كه دOnwumechili & Bedeau( )2017(اونومچيل و بديو   اگرچه
توانند به كاهش فساد و انجام اصـالحات   هاي ورزشي مي ها با اعمال فشار به سازمان رسانه

كننده  ها را يكي از اركان حمايت براي فسادزدايي كمك كنند، اما كاربران ايراني توييتر، رسانه
) معتقدند 2019كنند. اين در حالي است كه مالئي و سليمي ( فساد در فوتبال ايران تلقي مي

 هـا و راهكارهـا كمـك كنـد. ايـن      توانـد بـه تغييـر رويـه     ها مـي  كردن فساد در رسانه علني
ها در مبارزه با فساد امـا در گفتمـان عمـومي در مـورد      رغم قدرت رسانه دهد علي مي  نشان

فساد در فوتبال ايران، رسانه بيشتر از اينكه نقش مبارز را در برابر فساد داشته باشـد، نقـش   
) 1399) و سـاجدي ( 1387امي را دارد. اين يافته با نتيجه تحقيـق قاسـمي و همكـاران (   ح
  سويي دارد.  هم

دهنده افكار عمومي پيرامون  يكي از اركان تشكيل »غيرفوتبال«ها نشان داد مضمون  يافته
عمـدتاً سياسـي و مـرتبط بـه      فوتبال ايران است. اين مضمون كـه شـامل مضـامين فرعـي    

دهنـده احساسـات سياسـي     انعكاستواند  حاكي از اين است كه فوتبال مياست،   حاكميت
) در The Economist). اكونوميست (Sadeghi & Leng, 2020مردم نسبت به كشورشان باشد (

اند به موضوعي سياسي بدل شـود،  تو هر چيزي در ايران مي«نوشت  1997اي در سال  مقاله
). اگرچـه برخـي از محققـين معتقدنـد كـه شـايد       2006(به نقل از شهابي،  »جمله فوتبالاز

اي از  طوركلي، دستيابي به طيف گسترده ترين دليل ورود سياست به فوتبال و ورزش به مهم
عمـومي نسـبت بـه حضـور      )؛ اما افكـار Dousti et al, 2013اهداف از طريق ورزش باشد (

يشـتر از اينكـه حضـور    بين نيسـتند. كـاربران ب   مداران در فوتبال ايران چندان خوش سياست
عنـوان يـك عامـل     هـا بـه   عنوان ناجي در نظر بگيرند، بـه آن  مداران را در فوتبال، به سياست

دخالـت نهـاد   «كننـد. از همـين رو مضـاميني ماننـد      نفوذي، مزاحم و غيرخودي نگـاه مـي  
ــتي ــالي«، »باالدس ــت «و  »ورود غيرفوتب ــال سياس ــوييتر   »زده فوتب ــاربران ت ــوي ك در گفتگ

مـداران   ) در مورد حضور سياسـت 1397اين با نتايج تحقيق شفيعي و افروزه ( است.  مطرح
) نشان داد Liu et al.( )2021( در فوتبال همسو است. از سوي ديگر، تحقيق ليو و همكاران

هـا را   فوتبـال، سياسـت  «بندي، به دنبال اين هسـتند كـه نشـان دهنـد      ها با چارچوب رسانه
)، وجه كاركردي فوتبـال در عرصـه سياسـت    1391گر، فاضلي (. از سوي دي»دهد مي  تغيير

ملي ايران را برجسته كرد. اين در حالي است كه تحقيق حاضر نشان داد كه از نظر كاربران، 
  شود. اين سياست است كه به تغيير و دخالت در فوتبال ختم مي
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  گيري نتيجه. 6
هاي  غلبه بر انحصارطلبي رسانه توييتر به ابزاري تبديل شده است كه مخاطبين ورزش براي

هـاي اجتمـاعي، فضـايي بـراي      اند. پژوهش حاضر نشان داد رسـانه  روي آورده  سنتي به آن
تواننـد   هاي سنتي نمي هايي ايجاد كنند كه رسانه كند تا چارچوب گوي آزاد فراهم ميو گفت
سازماني غيرمستقل، هاي  عنوان رسانه هاي سنتي در ايران به خواهند خلق كنند. رسانه يا نمي

شـان   كنندگان منـابع  گيري تأمين كنند كه با جهت هايي از فوتبال ايران را مطرح مي چارچوب
توانند با توجه به آنچـه از   هاي اجتماعي مانند توييتر، مخاطب مي اما در رسانه سو است؛ هم

هـا   رچوبرويداد برداشت كرده، براي خلق يك چارچوب به كار بندد. در واقع، مطالعه چا
هاي سـنتي از يـك    هاي اجتماعي چگونه براي غلبه بر پوشش رسانه دهد كه رسانه نشان مي

هـا توسـط كـاربران     برداشـت  هـاي جـايگزين و احتمـاالً تغييـر     رخداد ورزشي، ارائه بديل
عنـوان گفتمـان در مـورد فوتبـال      هاي سنتي به رود. از همين رو، آنچه از طريق رسانه  كار به

كلـي   شـود بـه   تـوييتر خلـق مـي   شـود، بـا گفتمـاني كـه از طريـق       ر گرفته مـي ايران در نظ
هاي  شود انعكاسي از هنجارها و ارزش هايي كه در توييتر خلق مي . چارچوباست  متفاوت

هـا در نقـد و مخالفـت بـا ايـن هنجارهـا و        غالب در جامعه است كه گاهي اين چارچوب
هــا. از همــين رو، مضــموني ماننــد  هــا اســت و گــاهي در تأييــد و موافقــت بــا آن  ارزش

يكي از مضامين فرعي پرتكرار بود. تنوع مضاميني كه كاربران  »دهندگان رياكارانه رأي  رفتار«
اند با توجه به نظريه برساخت اجتماعي واقعيت، گوياي اين است كه  در توييتر بدان پرداخته

نسـور بـه مخاطـب امكـان     هاي اطالعاتي سريع و بـدون سا  هاي نوين به دليل جريان رسانه
  دهد.  تفسير شخصي خود از رخداد را مي

  
  هاي آتي ها و پژوهش محدوديت 1.6

پژوهش حاضر فقط بر محتواي منتشرشده توسط كاربران با توجه به انتخابـات فدراسـيون   
شـود در   همـين رو پيشـنهاد مـي   فوتبال ايران در يك بازه زماني محـدود متمركـز بـود. از    

هـا و مقايسـه آن بـا     چـارچوب  تـر بـه بررسـي    يك بازه زماني وسـيع  ديگري، در  پژوهش
 بـه  صرفاً پژوهش حاضر حاضر بپردازند. محدوديت ديگر اين است كه كانون توجه  تحقيق
هـا مـورد توجـه     طه ايـن چـارچوب  واسـ  به نگرش تغيير و ارچوب معطوف بودههايجاد چ

ديگري در كنار تحليـل مضـمون از   شود، در پژوهش  نگرفت. از همين رو پيشنهاد مي  قرار
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هـاي   ها بر تغييـر نگـرش كـاربران رسـانه     روش پيمايش براي بررسي اثرگذاري چارچوب
اجتماعي استفاده شود. محدوديت سوم مربوط به انجام تحقيق بر يك پلتفرم است. با توجه 

ال ايران بندي فوتب شود چارچوب فرد در هر پلتفرم، پيشنهاد مي به فرهنگ گفتماني منحصربه
  ها از جمله اينستاگرام مورد توجه قرار بگيرد. در ساير پلتفرم
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