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مطالعه  ؛یفارس تریدر توئ یاجتماع قاتیانجام تحق یبرا یافتیره

 6931در سال  رانیا یجمهور استیانتخابات ر یمورد

 

 .رانیا. تهران ،علوم ارتباطات دانشگاه تهران یدکتر  یکرمان نیحس

 

 .رانی. اتهران، یئعلوم ارتباطات دانشگاه عالمه طباطبا یدکتر یدانشجو ادهم  هیمرض

 

 .رانی. اتهران، علوم ارتباطات دانشگاه تهران یدکتر یدانشجو  یتفرش یرعلیام
  

  چکیده
هايهدفاينمقالهارائهرهیافتیجامعودقیقبرايانجامتحقیقاتاجتماعیدرتوئیتراست.توئیتردرسال

هاياجتماعیشناختیتحقیقدررسانهشدهامامسائلروشايمحبوبدربینکاربرانتبديلبهرسانهاخیر

توسعهموازاتگسترشاستفادهازاينرسانهدرايرانبه ايندرحالیها استکهنبودرهیافتینیافتهاست.

هادرتحقیقاتبررويتوئیترفارسیهاعتبارييافتتواندبهتشتتنظريوروشیودرنهايتبیمندمینظام

نگارانهوتحلیلبینجامد.مادراينتحقیقباترکیبسهروشتحلیلشبکهاجتماعی،تحلیلمحتوايمردم

رسانه انتقادي تالشمیگفتمان اجتماعی رهیافتارائههاي کنیم. رفع را خأل اين تمامکنیم شامل شده

زما انتخاببازۀ از تحلیلنیگردآوريدادهمراحلتحقیق، تا اينرهیافتها نهايیاست. هايآماريو

بهبرخالفرهیافت را )توئیت( کاربرومحتوا وتحلیلمیطورهمهايموجود، کند.زماندرنظرگرفته

وشناسايیويژگی توئیتهايجمعیتشناختیآنهمچنینراهکارهايیبرايکدگذاريکاربرها و هاها

تواندمبنايیبرايانجامتحقیقاتبعديباشد.دکهمیکنارائهمی

گفتمان  لیتحل ،یشبکه اجتماع لیمحتوا، تحل لیتحل ،یاجتماع هایرسانه تر،یتوئ :ها واژهکلید

 .یانتقاد
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 مقدمه 

می گرفته نظر در نظريه اهمیت از کمتر عموماً تحقیق انجام در روش شوداهمیت

مناسب،مبتنیبراهدافتحقیقوهماهنگبانظريهوديگرکهانتخابيکروشدرحالی

هايتواندبهمحققدررسیدنبهيافتهاجزايپژوهشمانندانتخابدقیقوبجاينظريهمی

پنهانکمکهايعمیقتروهمچنینتحلیلمناسب موارد تردرراستايکشفومشاهده

موازاتهاياجتماعیدرايرانبهرسانهشناختیتحقیقدرکند.ازطرفديگر،مسائلروش

ازاينرسانه هاتوسعهنیافتهاستوباخالئیجديدراينحوزهمواجهگسترشاستفاده

اينتحقیقمی ارائهيکرهیافتروشهستیم. با شناختیجديدوترکیبیبرايکوشدتا

باتوجهبهاهمیتتوئیترتحقیقدرتوئیترفارسیاينخألراتاحدامکانرفعکند.اينامر

هاياجتماعیدرسال-برايکاربرانايرانیوهمچنیننقشمؤثرآندررويدادهايسیاسی

اخیرضرورياست.

هايرسانیترينرسانهاجتماعیبراياطالعهاياجتماعی،مناسبتوئیتردربینرسانه

شود)هرمیدا،همیسريعوزندهبخصوصدررويدادهايسیاسیواجتماعیدرنظرگرفت

(معتقداستنقشتأثیرگذارتوئیتردرحوزهسیاست،0202(.برنارد)0202؛سدلر،0202

قابلیت به برمیعمدتاً اجتماعی رسانه اين فنی وندايکهاي و پوئل که چیزي گردد،

ننامد.بههمیندلیل،توئیتردرزماهايمیاينرسانه«معماريتکنولوژيکی»(آنرا0202)

سیاسی بحران که میهايی رخ جامعه در والاي جنبشاشغال عربی، بهار )مانند دهد

G20واعتراضاتبهنشست0222استريت،انتخاباترياستجمهوريمولداويدرسال

(انتخاباولکاربرانبودهاست.0202؛امز،0202)پاپاچاريسی،

سیاسیدرايرانرانیزتحتتأثیرهايکاربرانتوئیتردرمواردمختلف،اتفاقاتکنش

هايازآنيکیازمثالوحوادثپس0222قراردادهاست.انتخاباترياستجمهوريسال

دهدتاجايیبارزياستکهتأثیرگذاريتوئیتربرروندهايسیاسیجامعهايرانرانشانمی

 عنوان انتخاباتبا اعتراضاتبعدازآن از محققان برخی ئیتريانقالبتو»که بردند« نام
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ايبودکهمسئوالناينرسانهگونه(.نقشتوئیتردراينرويدادسیاسیبه0222)مروزوف،

موجبخارج که توئیتر تغییراتدر انجام زمان درخواستدولتآمريکا، به اجتماعی

بهتعويقانداختند)کارافانو،شدناينسايتازدسترسکاربرانايرانیمی (.0222شدرا

میزاندقیقايناثرگذاريرا تحقیقدرباره انتخاباتآنسال، بودن آمیز مناقشه هرچند

کند.دشوارساختهاستامامواردبعديکهبیانگرايناثرگذارياستادعايماراتأيیدمی

 سال اسفند انتخاباتمجلسشوراياسالمیدر در تجربه0222توئیتر بود. اثرگذار نیز

توئیت رياستاثرگذاري و روستا و شهر اسالمی انتخاباتشوراهاي در تا موجبشد ر

نیزتمرکزکانديداهابراينرسانهاجتماعیباشد)مرچنتو0222جمهوريدرارديبهشت

 چهره0202ديگران، حضور موارد، اين بر عالوه نیز(. توئیتر در کشور سیاسی هاي

نشان است. اثرگذارياينرسانه اهمیتو رئیسدهنده و رهبر از جمهوردرحالحاضر

گرفتهتاتعدادزياديازوزراونمايندگانفعلیوسابقمجلسدرتوئیترعضوهستند.اين

اندبررونداتفاقاتاثرگذارباشند.هايسیاسیدرموارديبااستفادهازتوئتیرتوانستهچهره

و ظريف، محمدجواد استفاده زمینه، اين در بارز انجاميکمثال زمان در خارجه زير

(؛بنابراينهرچندتعدادکاربرانايرانیعضو0202مذاکراتبرسربرجاماست)هوشمند،

هايسیاسیحکومتهايباالوحضورچهرهطوردقیقمشخصنیست،امامثالدرتوئیتربه

نشان موجبشده اهمیتتوئیتر اجتماعیاست. اينرسانه اثرگذاري اهمیتو تادهنده

اينشبکهمیکروبالگنويسیدرتحقیقاتاجتماعیمحققانتوجهويژه از استفاده ايبه

داشتهباشند.

 توئیتر؛ بستری برای تحقیقات اجتماعی

ودر-تواننداندکهمیهايمتعدديکهدارندايننويدرادادههاياجتماعیباقابلیترسانه

توانسته حدودي تا حاضر ع-اندحال باشندآغازگر تحقیقاتاجتماعی در صريجديد

دربیناينرسانه0200)گولدرومیسی، توئیترمبناياصلیتحقیقاتمتعدديبوده(. ها،
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به توئیتر استکه اين امر اين داليل از يکی است. مدل»عنوان 0اندامواره کالن« براي

(.0202شود)توفکی،هادرنظرگرفتهمیداده

اجتماعی،رسانه تازهبههاي پاراديم خاصتوئیتر، گردآوريدادهطور درايدر ها

(.بااستفادهازتوئیتر،0202اند)مککورمیکوديگران،تحقیقاتاجتماعیراشکلداده

هارادريافتکند.کاريکهتوانددرزمانمحدودوکم،حجمعظیمیازدادهمحققمی

مانندپیمايشتقريباًنشدنیاستودرصورتهايسنتیتحقیقدرعلوماجتماعیدرروش

ابزارمناسب از همچنیناستفاده نیازدارد. نیرويانسانیوهزينهزياد بهزمان، امکاننیز

هادرزمانبسیارکوتاهتواندموجبآنشودکهتحلیلها،میبرايتحلیلاينحجمداده

مناسب و تبديل شود. دادهانجام رسانهسازي بههايهاي نسبت تحلیل، براي اجتماعی

میداده پیمايشگردآوري در که راحتهايی بسیار سريعشود، و میتر انجام شود.تر

نگارينیزايتازهدرتحقیقاتمبتنیبرمردمهاياجتماعی،پنجرههايرسانههمچنینداده

کاريوبدوندستطورزندهوهاوکردارهايافرادرابهتواندکنشاند.محققمیگشوده

لحظهبهصورتلحظههمدرحجمزيادوبهيامبتالشدنبهخطراعمالساليقشخصی،آن

عالوهبراينموارد،داده هاياجتماعیپسازثبتوهايرسانهرصدوگردآوريکند.

بودتواندهرزمانکهالزمتنهامیگردآوريغیرقابلتغییروثابتهستند؛بنابراينمحققنه

اصلداده میبه بلکه کند، دسترسیپیدا بدونمواجهتواندايندادهها را خطرها شدنبا

(قابلیت0222هاباديگرافرادومحققانبهاشتراکبگذارد.کرمانی)تغییروتحريفآن

طبقهپیشازورودبهمیدان،درمیداننگاريرادرسههاياجتماعیبرايمردمهايرسانه

ازمیدانتشريحکردهاست.وپس

رسانه داشتکه توجه بايد داراينقاطالبته ايننقاطقوت، هاياجتماعیعلیرغم

هاوضعفینیزبراياستفادهدرتحقیقاتاجتماعیهستند.دروهلهاول،استفادهازاينداده

تخصصگردآوريآن به موجبمیها که دارد نیاز کامپیوتر علوم حوزه شودهايیدر

                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      

1.Model organism 
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هابهرهببرند)مککورمیکوخوبیازآنتعدادزياديازمحققانعلوماجتماعینتوانندبه

 مطرح0202ديگران، زمان از البته براي(. متعددي ابزارهاي تاکنون، مورد اين شدن

پااليشوتحلیلداده تاهايرسانهگردآوري، اينمشکلرا که هاياجتماعیتولیدشده

مرتفع زيادي پیمايشحد در همچنین است. تعدادکرده محققان باوجوداينکه ها،

آن بر کاملی تقريباً و بیشتر بسیار کنترل ولی دارند کمتري شیوهپاسخگويان و ها

خواهندراتواننداطالعاتیکهمیهابااحتمالباالترمیپاسخگويیدارند.ازاينطريق،آن

از استفاده با تحقیق در دستآورند. حجمهايرسانهدادهبه به محققان هاياجتماعی،

داده از آنزيادي از خیلی احتماالً که دارند دسترسی ها موردنیاز اطالعات مانند–ها

نمی-اطالعاتجمعیتشناختی محققان به همچنیننگرانیرا بیندهد. هايیاساسیدر

هايهايرسانهوکیفیتدادهپذيريگیري،تعمیممحققانعلوماجتماعیدررابطهبانمونه

کنندکهامکانندارد(بیانمی0202عنواننمونه،مهتوشارکف)اجتماعیوجوددارد.به

شود،گیريمیهايسنتینمونهگونهکهدرروشهاياجتماعیآنهايرسانهبتوانازداده

شوداالمنتجمیپذيريگرفت.يکمشکلديگرکهازمسائلباطمینانوتعمیمنمونهقابل

ازکاربرانونهمحتوانمونه گیريکردهوتحقیقرابرمبنايايناستکهمحققانعمدتاً

(.اينرهیافتموجبمی0202کنند)مککورمیکوديگران،ايبنامیگیريچنیننمونه

صبغهمحاسباتیوکمیداشتهوعمقکافیوالزمرادرحوزه شودکهتحقیقاتعمدتاً

وماجتماعینداشتهباشند.عل

رهیافتبااين محققان کردهوجود، معرفی توئیتر در تحقیق براي مختلفی اندهاي

(نیزدرتحقیق0202((.نلسون)0202ايتوسطلینگل)مثال،رهیافتمیدانشبکهعنوان)به

انددههاياجتماعیاستفادهکرهايکیفیبرايتحقیقدررسانهمقالهکهازروش002خود

رهیافت بین در است. کرده مرور همکارانهايمعرفیرا روشمککورمیکو شده،

کوشیمنقاطضعفاينرهیافترانیزتوجهاستامامادرتحقیقحاضرمی(جالب0202)

رهیافتمذکورتالشمی هايجمعیتکندتاروشیبرايگردآوريدادهبرطرفکنیم.
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د به کاربران مورد اساسانتقادشناختیدر بر اينتحقیق در ما اول وهله در ستدهد.

پردازندوتأکیداوهابهدادهصرفمی(ازرويکردهايیکهبهتبديلتوئیت0200مارشال)

ها،ازمحدوديتتحقیقمککورمیکترمبتنیبرخوانشدقیقتوئیتهايکیفیبرروش

طورکنیمکهبهوروشیرامعرفیمی(درتمرکزبرکاربرانفراتررفته0202وهمکاران)

تحلیلمیهم را محاسباتیزمانکاربرانومحتوا رهیافتیصرفاً بنابراينرهیافتما، کند؛

هايمتنیاست.عالوهبراين،دررهیافتهايمحاسباتیباتحلیلنیستبلکهترکیبروش

اند.استفادهکرده 0Amazon’s Mechanical Turkفوقمحققانبرايکدگذاريازبستر

اياالت در تنها اينبستر قابلازآنجاکه حالحاضر در بنابراينبرايمتحده است، استفاده

کنیمتحقیقاترويتوئیتردرجوامعديگرکاربردندارد؛بنابراينمارهیافتیرامعرفیمی

مقال اين که کنیم اشاره بايد نهايت در باشد. نداشته بستر اين به نیازي برکه عالوه ه

روش و علمی حوزهمشارکت در میشناختی تالش فوق، درهاي موجود خالء کند

تحقیقاترويتوئیترفارسیرانیزبرطرفکند.

 تحقیقات توئیتر در ایران

شدهدربارهنقشواثراتاستفادهازآنزيادعلیرغماهمیتتوئیتردرايران،تحقیقاتانجام

به اسیمشخصومناسبیبرايانجامتحقیقدرتوئیترفارسیشنطورخاص،روشنیست.

براستفاده وجودندارد.تحقیقاتموجوددربارهتوئیتردرايرانتاچندسالگذشتهعمدتاً

سال انتخاباترياستجمهوريدر جريان میکروبالگنويسیدر اينشبکه و0222از

)بهاعتراضاتپس بود متمرکز )جنبشسبز( عنوانازآن مغنیزاده، ن.ک: ؛0202نمونه

 سال0200انصاري، در مانند(. ديگر سیاسی رويدادهاي به محققان توجه اخیر هاي

 سال برخیتحقیقاتبا0220انتخاباترياستجمهوريدر خصوصاً و جلبشده نیز

است)مرچنتو شده فارسیانجام اجتماعیرويتوئیتر روشتحلیلشبکه از استفاده

                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      

1.Platform 
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 ازتوئیتر0202؛خضرايی،0202و0202ديگران، بهدرکما هرچند، اينتحقیقات، .)

شناسیانداماعمدتاًازلحاظنظريقوينبودهوهمچنینروشفارسیعمقبیشتريبخشیده

آن در رفته نظامبکار مشخصنیستبهها پايهگونهمندو بتواند ايبرايتحقیقاتايکه

بعديفراهمسازد.

شناسیبرايمطالعهتوئیترکوشیمتايکرهیافتروش،مادراينتحقیقمیبنابراين

طورفارسیارائهکنیمکهدرتحقیقاتبعدينیزبتوانداستفادهشود.هرچندچنینروشیبه

توانداستفادهشودمنتهاماآنرارويتوئیترفارسیدرعمومیبرايتحقیقرويتوئیترمی

انتخاباترياستجمهور کرده0222يسال میاجرا ادعا دلیل همین به و اينايم کنیم

رهیافتبرايتحقیقرويتوئیترفارسیمناسباست.

برايانجامچنینتحقیقی،موردمناسبیاست.0222انتخاباترياستجمهوريسال

( ديگران مرچنتو رسانه0202درواقع، از استفاده سال چند پساز که معتقدند هاي(

توسطگروهاجتما آن از استفاده همچنین و کشور در درعی کانديداها و سیاسی هاي

 سال اسالمی شوراي مجلس 0222انتخابات سال جمهوري رياست اين0220و در ،

هاوکنشگريدرآنانتخاباتهمکاربرانوهماحزاببهبلوغنسبیدرمصرفاينرسانه

دربارهنقشوچگونگیاستفادهازتوئیتردرهارسیدند.عالوهبراين،تحقیقاتمتعددي

انجام است)بهرويدادهايسیاسی شده موئه، و الرسون ن.ک: نمونه المر،0200عنوان ؛

0202 هوپکه، فوکولت0202؛ و جکسون -؛ در0202ولز، موجود سنت به توجه با .)

بهخألتحقیقاتاستفادهازتوئیتربرايتحقیقرويرويدادهايسیاسیوهمچنینباتوجه

مندوکوشیمروشینظامهايموجود؛مادراينتحقیقمیدرايرانونقاطضعفرهیافت

زمانکاربرانومحتوارادرتوئیترمطالعهکندارائهدهیم.اينتحقیقماراقادردقیقکههم

می مشخصکنیمچگونه ابزارهايمحاسباتیخواهدساختتا صرفاز استفاده تواناز

عنواندادهنهبه-(0202ها)بروکروديگران،هاياجتماعیازتوئیتفراتررفتهوبهتبیین

رسید.مااين-عنوانموادمعناداربرايتحقیقاتاجتماعیهايمحاسباتیکهبهبرايروش
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شناختیکاررابامطالعهکنشگريسیاسیدرتوئیترفارسیبااستفادهازاينرهیافتروش

امداديم.انج

( میدانبورديو تلفیقنظريه با مفاهیمهمگانشبکه0222ما و ) و0202اي)بويد، )

هايايوروايتگريدرتوئیتر(ادعاکرديمکهکنشبنديشبکهاي)قالبکردارهايشبکه

گیرييکمیدانعنواناشکالجديدمشارکتسیاسی(بهشکلکاربرانتوئیتردرايران)به

خوشه0تصّوريسیاست است. انجامیده اجتماعی رسانه اين مختلفکاربران،0هايدر

ايبرايتصاحباياينمیدانهستندکهازطريقاجرايکردارهايشبکهکنشگرانشبکه

می تالش میدان در قالبقدرت شبکهکنند. روايتبندي تولید و ايناي ازجمله ها،

مناسکردارهايشبکه ابزار برسرقدرتايهستندکه اختیارکاربرانبرايمنازعه بیدر

.البتهتشريحوواکاوياينادعاهدفاينمقالهنیستوتنهادراينمقالهبه2دهدقرارمی

پردازيموبهفراخورازشناختیپیشنهاديبرايانجاماينتحقیقاتمیتشريحرهیافتروش

 درادامهمقاله، مبانینظريوهمچنینمراحلعملیاتیاينمفاهیمفوقبهرهخواهیمبرد.

دهیم.تفصیلتوضیحمیروشرابه

 «شناختی انجام تحقیقات اجتماعی در توئیتر فارسی رهیافت روش»بستر نظریِ 

شدهدراينتحقیقازترکیبسهروشتحلیلشبکهاجتماعی،شناختیارائهرهیافتروش

هاي(وتحلیلگفتمانانتقاديرسانه0202اشنايدر،نگارانه)آلتهايدوتحلیلمحتوايمردم

(تشکیلشدهاست.ترکیباينسهروشبايکديگرمارا0202اجتماعی)خسروينیک،

می همقادر تا کنیم.سازد مطالعه را توئیتر در هممحتوايتولیدشده و زمانهمکاربران

درايرانتوجهخاصیبهکنیمکهعالوهبراينمادوروشتحقیقنورامعرفیمی عمدتاً

هانشدهاست.تحلیلمحتوادرايرانعمدتاًبهتحلیلمحتوايکمیوکیفیمحدودمیآن
                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      

1.Imaginary 

2. Clusters 

 .یلدرمقالهديگريتشريحشدهاستبهتفصنتايجاينتحقیقدرموردانتخاباترياستجمهوري2.
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مردم محتواي تحلیل ما و بهشود را ابزارنگاري که محتوا تحلیل از خاصی نوع عنوان

اختیارمحقققرا پیشینبرايتحلیلمتنیدر دهدرمیقدرتمندترينسبتبهدورويکرد

انتقاديرسانهمعرفیمی تحلیلگفتمان همچنین برايکنیم. هاياجتماعیروشیجديد

دهدکهديگرهاياجتماعیاستکهابزاريبهمامیتحلیلمتنیدرتوئیتروديگررسانه

بهروش توجه روشبا ايندو از استفاده هستند. آن فاقد )انتقادي( هايتحلیلگفتمان

هايديگراست.ترازروشهاياجتماعیمنطقیسانههايرويژگی

مندومحاسباتیبرايتحلیلشبکهاجتماعیيکروشنظام تحلیلشبکهاجتماعی:

مرحلهاصلیدرتحلیل2هااست.مادراينتحقیقايوتحلیلآنهايشبکهاستخراجداده

کنیم:صورتزيرمعرفیمیشبکهاجتماعیرابه

هايموردنیازراها:دراينمرحلهبااستفادهازابزارمختلفدادهگردآوريداده -0

هاياجتماعیداردکنیم.هرچندتحلیلشبکهاجتماعیقدمتیبیشترازرسانهگردآوريمی

صورتدستیانجامشود،تواندبههايیمیهايموردنیازبرايچنینتحلیلوگردآوريداده

اند.هايمربوطبهخودراسادهکردهارگردآوريدادههاکلکندرحالحاضراينرسانه

تواندادهايچونپايتون،آروروبیمینويسیهايبرنامهدرحالحاضربااستفادهاززبان

رسانه از را امکانهايموردنیاز نیز ابزارهايرايگان برخی هاياجتماعیدريافتکرد.

نويسیدراختیارمحققانقرارمیهايبرنامههارتهارابدوننیازبهداشتنمگردآوريداده

نرم )مانند دهند Chorusافزارهاي افزونه ،Ncaptureنرم يا و پولی وNodeXLافزار

 (.DiscoverText.comوبسايت

عنوانهاياجتماعیاغلببههايخامدريافتشدهازرسانهها:دادهپااليشداده -0

هايخامداراياطالعاتوشوند.ايندادهومتشتتدرنظرگرفتهمی0برهمهايدرهمداده

کهتعدادرکوردهايهاموردنیازنیستند.هنگامیهايمختلفیهستندکهبرخیازآنقسمت

تعدادتوئیت هايدريافتشدهبزرگخواهدبسیارباالباشد،حجمفايل-هادريافتی،مثالً

اينفايل بنابرايندرهاحاوياطالعابود. درتحقیقکاربرديندارند؛ تیهستندکهاحیاناً

                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      

1.Messy data 
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نويسیيااستفادههايبرنامهتوانبااستفادهازابزارمناسب)بااستفادهاززباناينمرحلهمی

(فايلیکهتنهاحاوياطالعاتموردنیازTabelueافزارازبرخیابزارهايرايگانمانندنرم

هايباتوجهبههدفتحقیق،تمرکزپژوهشگراننهبرکلدادهباشدايجادکرد.همچنین

بهدريافتیبلکهبرنوعخاصیازاينداده مثال،درموردتوئیتراغلبعنوانهاخواهدبود.

هاموردتوجهقرارگرفتهوصرفاًبهآنداده2يافالوشیپ0،ريتوئیت0هايمنشنيکیازشبکه

 شوند.هاازدلشبکهاصلیاطالعاتاستخراجمیبکهنیازاست.دراينمرحلهاينش

داده -2 پااليشدادهتحلیل از بعد بهها: توجه با و موردنظر شبکه استخراج و ها

شوند.دراينمرحلهبايدمفاهیمموردنیازرابرهاتحلیلمیهاواهدافتحقیق،دادهفرضیه

مفاهیممربوطبه )مانند بینیت2مرکزيتاساساهدافتحقیقمشخصکرد ابزار2يا و )

آن نیزمیمناسببرايمحاسبه اينمرحله در برد. بکار را زبانها از استفاده با هايتوان

هايموردنیازرامحاسبهکرد.عالوهبرايننويسیمانندپايتونوآر،هريکازسنجهبرنامه

هارابدونداشتنامکانمحاسبهاينسنجه2افزارهايیمانندگفینويسی،نرمهايبرنامهزبان

 اند.نويسیفراهمکردههايبرنامهمهارت

يعنیبصريسازيدادهبصريسازيداده -2 مرحلهچهارم، برايارائهها: عمدتاً ها

گیرد.درترنتايجوبهدستدادنفهمیتصويريازشبکهوروابطآنصورتمیمطلوب

نتايجبه ازتحلیلآمددستاينمرحله، میه را صورتبصريودرقالبگرافتوانبهها

تواندرشبکهرامی8هايايال7هامثال،اندازهيارنگگرهعنوانهايخاصینمايشداد.به

هادرنگاهاولوهمچنیندرکروابطهاتغییردادتاشناسايیآنهايآنبراساسويژگی

سادهآن خوشهها همچنین، باشد. میهتر هايمتفاوتمشخصتوانبارنگايمختلفرا

 شود.ترمیگونهدرکشبکهواجزايآنسادهکرد.اين

                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      

1. Mention 

2. Retweet 

3. Followship 

4.Centrality 

5.Betweenness 

6. Gephi 

7. Nodes 

8. Edges 
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و شبکه در روابطموجود اجتماعیدرکیکلیاز تحلیلشبکه از استفاده هرچند

دهدامامااينروشرادرتلفیقبادوروشهمچنینموقعیتبرخیکاربرانخاصبهمامی

گیريمتاعالوهبرايندرکوخوانشکلیعمدتاًمعطوفشدهبکارمیمعرفیتحلیلمتنی

هانیزبرسیم.بهکاربران،بهخوانشیدقیقوجزئیازتوئیت

کندازکهتالشمینگارانهدرحالینگارانه:تحلیلمحتوايمردمتحلیلمحتوايمردم

ابنقايصروش کیفیعاريباشد، زاريمناسببرايتحلیلهايتحلیلمحتوايکمّیو

کند.تحلیلمحتوايکمّیشودفراهممیمتنباتوجهبهبستريکهمتندرآنحادثمی

بهخاطراکتفاکردنبهسنجه هايظاهريوابتدايیمانندشمارشتعدادکلماتوعمدتاً

هم محور در که بالقوه معناي گرفتن موردانتقادناديده شود، ظاهر است ممکن نشینی

.تحلیلمحتوايکیفیبااينکهمعنايپنهانرادرنیز(0222)کريپندورف،قرارگرفتهاست

دهدراشناسايیتواندنقشبستريکهارتباطدرآنرخمیکند،امانمیدرتحلیلواردمی

 کند  تحلیلمحتو(0202)شرير، روش، برخالفايندو ازنگاريدرحالیايمردم. که

می تلفیقآنابزارهايايندوروشاستفاده با سنتمردمکند، با کندنگاريتالشمیها

نگارانه،يکروشبسترارتباطیرانیزدرتحلیلمحتوادرنظربگیرد.تحلیلمحتوايمردم

(.اين0202ايدر،ترکیبیبرايفهمیدنومستندکردنمعنايارتباطاتاست)آلتهايدواشن

زماناياست،بهاينمعناکهمراحلباهموهمروشدرتماممراحلخودمنعطفودايره

رود.برخالفشدهپیشنمیشوندوبراساسيکبرنامهساختاريافتهازپیشتعییناجرامی

نگارانههااست،هدفتحلیلمحتوايمردمتحلیلمحتوايکمّیکههدفشاثباتفرضیه

کندتاازهمهگیردوتالشمیايراازپیشدرنظرنمیکشفاست؛بنابراين،هیچفرضیه

اينروشحرکتیدائمیو برسد. بهدرکدرستیازمحتوا اسنادومواداستفادهکندتا

ها،تعاملیبینمراحلمختلفدرتحلیلنظیرتوسعهمفاهیم،نمونهگیري،گردآوريداده

ارائه هدفتحلیلمحتوايمردمکدگذاريو است. نگارانهدرعیناينکهتالشتفسیرها

هايسفتوسختدوريکند.کندنظاممندوتحلیلیبماندايناستکهازچارچوبمی
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کننداماتحقیقدرحیطههاومتغیرهادراينجانیزتحقیقراهدايتمیدرواقع،طبقهبندي

توانندوانتظارمیمقوالتومتغیرهايديگرنیزمیماند.دراينروش،هامحدودنمیآن

درجريانتحقیقظاهرشوند.اينرونداکتشافدائمیومقايسهدائمیبینموقعیت-رود

بهاينهاويژگیمهمتحلیلمحتوايمردمهاوظرافتها،مختصات،سبک نگارانهاست.

برنگارانهبرخالفتحلیلمترتیب،تحلیلمحتوايمردم حتوايکمّیکهتمرکزشعمدتاً

گیرد.همچنینتالشاينروشقراردادنهارانیزدرنظرمیاعدادوبسامدهاست،روايت

هايازپیشتعیینشدهنیست،بلکهمقوالتدرهرمرحلهازتحقیقمیمقوالتدرطبقه

استفادهازاينروش،درهاازنوچیدهشود.باتوانندظاهرشوندوطرحتحقیقبراساسآن

هايتحلیلمحتوايکمّیوکیفیرانیزدرتحقیقدخیلکردهوازواقعبطريقاولیروش

هافراترخواهیمرفت.آن

مردم محتواي تحلیل از تحلیلما و شناسايی براي توئیتر روي تحقیق در نگارانه

کندتااينروشکمکمیهااستفادهخواهمکرد.هايمربوطبهکاربرانوتوئیتويژگی

شناسايیکنیموهمازاينهايکمّیوعدديکاربرانوتوئیتبتوانیمهمويژگی را ها

شبکه کردارهاي رفته، فراتر کمّی آنتوصیفات تحلیلاي هرچند کنیم. تحلیل را ها

مابهگیرداهاومختصات(رادرنظرمینگارانهبسترارتباطی)شاملموقعیتمحتوايمردم

پردازد؛هاراتولیدکندنمیهاتولیدشدهباشدياآنهايیکهممکناستمتندرآنگفتمان

هرچنداينروشدرسطوحمختلفبرايشناسايیکردارهايشبکه ايسودمندبنابراين،

اندالزمهايیکهبااينکردارهادرارتباطترگفتمانترودقیقاستامابرايشناختعمیق

جديدتريناست يکیاز از اينتحقیق در ما کنیم. استفاده نیز روشتحلیلگفتمان از

هادرتحلیلگفتمانانتقادييعنیتحلیلگفتمانا.ر.جدرتلفیقباتحلیلمحتوايرهیافت

نگارانهاستفادهکردهتااينخألرارفعکنیم.مردم

انا.ر.جيکیازرويکردهايهاياجتماعی:تحلیلگفتمتحلیلگفتمانانتقاديرسانه

گفتمان تحلیل به که است گفتمان تحلیل حوزه در متونجديد توسط تولیدشده هاي
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پردازد.اينهايجامعهمیهاياجتماعیويارابطهاينمتونباگفتمانمنتشرشدهدررسانه

.تحلیلهايپیشینتحلیلمتنیخصوصاًتحلیلگفتمانانتقاديداردرهیافتريشهدرشیوه

زبان آنچه برخالف انتقادي، میگفتمان اولیه بهشناسان نه را زبان عنوانپنداشتند،

بی و خنثی بهموجوديتی میطرفکه نظر در يککنشاجتماعی تحلیلعنوان گیرد.

شودکهايدئولوژيوقدرتچگونهمعنارابرمیگفتمانانتقاديبراينمسئلهمتمرکزمی

آورند.رابطهدهندوازاينطريقافرادراتحتانقیادخويشدرمیکلمیسازند،بهزبانش

ايدئولوژي،قدرتوزباندراينمعناديالکتیکی،دائمیوهموارهدرحالتغییراست.زبان

رسانه قدرت، نهادهاي اجتماعی، کنشگران ايدئولوژي انتقال براي محملی ودرواقع ها

کنشگر است. اعضايجامعه ايدئولوژيديگر با تولیداتزبانیخود ممزوجکردن با ان

برديگراناعمالکنند؛بنابراينتحلیلگرگفتمانهايشانتالشمی کنندقدرتخويشرا

نظامانتقاديتالشمی بامطالعه ايدئولوژيکند اين زبان، دقیق و افشامند کشفو را ها

دهد.کردهوازاينطريقنابرابرياجتماعیراکاهش

شدهاست.فوکوتعاريفورويکردهايمختلفیبرايگفتمانوتحلیلگفتمانارائه

قلمرويکلیانواعمختلفبیانمی0220) را گفتمان می( اضافه او باداند. گاه کندکه

به گروهگفتمان میمثابه برخورد بیان انواع از منفرد کردارهاي را گفتمان گاه و کند

بیانداندمنديمینظام از برخی مسئول فرکالف)که شیوه0222هاست. را گفتمان اي(

روندها،روابطوساختارجهانمادي،جهانذهنیايده-هايیازجهانبرايبازنمايیجنبه

(در0222داند.وودوکروگر)هاوجهاناجتماعیمیها،احساسات،اعتقاداتوامثالآن

هايمتفاوتودانندکهازتمامشکلايمیکرداراجتماعیمثابهتعريفیديگرگفتمانرابه

متنوعگفتاريونوشتاريزبان)بخصوصکالمومتن(مشتقشدهوواقعیتاجتماعیرا

کند.همچنینرويکردهايمختلفیبرايتحلیلگفتمانوجوددارددرجامعهبازنمايیمی

بینآن از میکه الکالها فوکو، رويکر به موف-توان کرد فرکالفاشاره و )فیلیپسوه
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بريموبراياجتناببرايتحلیلبهرهمیايديگر.بدلیلاينکهازشیوه(0220جورجنسن،

پردازيم.هانمیازاطناب،بهجزيیاتاينرهیافت

تحلیلگفتمانا.ر.جيکنوعتحلیلانتقاديگفتماناستکهازنظراجتماعیخودرا

می مسئلهمتعهد است)خسرويداند، متن معطوفبه و محور اينرويکرد0202نیک، .)

کنندوباتبیینیدرتحلیلگفتمانانتقاديکهازمتنشروعمیبرخالفرويکردهاياصل

اليه اجتماعیبسترهاي مختلف رسانه-هاي و میسیاسی ادامه متن مشاهدهاي با دهند،

هايمعینوکندتابهمتنبرسد.منظورازکرداردراينرويکرد،کنشکردارهاشروعمی

از استفاده اي)مانندمتننوشتاري،ابزارهايخاصرسانهموقعیتمندياستکهافرادبا

می اجرا تلفنهمراه( عضويتخوددرگروهکامپیوترو نمايشکنندتا هاياجتماعیرا

واحدتحلیلکنشرسانه اينجا، در متندهند. همانکردارياستکه استکه ايشده

ايننقطهقوتوافتراقتحلیلگفتمانا.ر.جدرونآنمصرفمی باتحلیلگفتمانشود.

انتقادياست.

استيکرهیافتمشاهده معتقد نیک)همان( گرانهخسروي بري مبتنی ارتباطی

هاياجتماعیسازگاراستواطالعاتمفیدتريبهکرداربیشترباتحلیلگفتماندررسانه

ارتباطاتدستمی چرخشپارادايمیدر به توجه با مهمیاستچراکه ايننکته دهد.

هاياجتماعینسبتبهارتباطاتجمعی،الزماستازرهیافتیاستفادهکنیمکهبرايسانهر

هاوضعشدهباشد.تحلیلگفتمانا.ر.جهاوکردارهايارتباطیدراينرسانهتحلیلکنش

می قرار ما اختیار در را تفسیري ابزار براياين مناسبی رهیافتابزار اين همچنین دهد.

رواي شکلتشناسايی تکههاي پويايی، که استچرا توئیتر در تنوعگرفته و بودن تکه

(رادرنظر0222طورخاصتوئیتر)کرمانی،هاياجتماعیوبهمحتوايتولیدشدهدررسانه

هايجمعیمتفاوتاست.گیرد.محتوايیکهاساساًبامحتوايمنتشرشدهدررسانهمی

نیک) تحل0202خسروي براي محور دو رسانه( انتقادي گفتمان اجتماعییل هاي

می بهترسیم میکند. درونطورکلی روابط به افقی محور که گفت دلتوان در متنی
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شکل متنی رسانهکردارهاي در میگرفته اجتماعی همهاي عمودي محور و پردازد

عهسیاسیکاربراندرجام-خصائصخردتحلیلمتنیوهمبسترافقیرابهبستراجتماعی

اجتماعی-هايسیاسیسازد.بهمعنیديگر،اينمحورتحلیلمتنیرابهگفتمانمربوطمی

باتوجهبهآنچهدرقسمتقبلگفتیم،محوراندوصلمیکهدرجامعهشکلگرفته کند.

افقیدرتحلیلگفتمانا.ر.جقابلادغامباتحلیلمحتوايمردمنگارانهاست.ايندوروش

درکناريکديگرمورداستفادهقرارگرفتندتابتوانیماطالعاتموردنیازرادردرسطحافقی

يابدهايشانبروزمیهاکهدراينجادرقالبتوئیتموردکاربرانوکردارهايارتباطیآن

تحلیلمحتوايمردم خود پژوهشمانند اين در روشتحقیق درواقع، دستآوريم. به

اجرا بعنوانيکیاز مراحلدايرهنگارانه همه در ايوينظامروششناختیاينتحقیق،

بنابراينبرخالفروششناسی برگشتیاست؛ پايانرفتو و آغاز نقطه هايخطیکه

می رويتوئیتر ذاتتحقیق که همانطور روششناختی نظام پويا،مشخصدارند، طلبد

قیق)بسترنظريواهداف(ديالکتیکی،رفتوبرگشتیودررابطهدائمباديگراجزايتح

واجزايخودنظامروششناختیاست.

 شناختی تحقیق در توئیتر فارسی عملیاتی کردن رهیافت روش

تشريحمبانینظريرهیافتمعرفی چگونگیعملیاتیپساز به حال اينمقاله، در شده

دياگرامکردنآنمی در اينمراحلابتدا وسپس0پردازيم. شده باآننشانداده را ها

جزئیاتبیشترشرحخواهیمداد.
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 شناختی تحقیق در توئیتر فارسی مدل عملیاتی رهیافت روش: 0دیاگرام 

طورکهدهد.اينرهیافت،هماندياگرامباالمراحلتحقیقرويتوئیترفارسیرانشانمی

هايآماريکمیراهايکیفیومتنیوروشهايمحاسباتی،تحلیلاشارهکرديم،روش

ها(فارسی)همکاربرانوهممحتوايتوئیتگیردتادريافتدقیقیازتوئیتربهخدمتمی

هايمربعیدردورديفاولمراحلاجرايتحلیلشبکهاجتماعیرابهدستدهد.خانه

رسیم.اينمراحلهايکیفیومتنیمیدهند.پسازاجراياينروش،بهتحلیلنشانمی

دررديفسومنشانهاوسیلهدايرهايورفتوبرگشتیهستندکهبههريک،خوددايره

اند.عالوهبراينتماماينمراحلازکدگذاريکاربرانگرفتهتاکدگذارينهايیدادهشده

بدينمعنیکهممکناستحتیدرمرحلهنهايیکدگذاريهانیزدايرهتوئیت ايهستند.

باتحلیلها،کدهاومقوالتمربوطبهکاربراننیزبازنگريشود.اينرهیافت،نهايتاًتوئیت

انتخاب بازه زمانی، 

و  هادواژهیکل

 هشتگ ها

 حذف توئیت های هادادهگردآوری 
 غیر فارسی 

کدگذاری 

 کاربران

استخراج شبکه 

 ریتوئیت

 

 هاخوشهاستخراج 

 در شبکه ریتوئیت

 

شناسایی کاربران 

 در هر خوشه مؤثر

 

استخراج تمام 

توئیت های کاربران 

 در کل شبکه مؤثر

 

حذف توئیت های 

 نامرتبط و تکراری

 

کدگذاری 

مقدماتی و تهیه 

 برگه کد مقدماتی

 کدگذاری دور اول

درصد  10الی  5) 
 توئیت ها(

 کدگذاری نهایی

 )همه توئیت ها(

 آماری یهالیتحل
 نهایی یهالیتحل با پایتون
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پذيرد.درادامههريکازهاينهايیتحقیقپايانمیهايآماريوسرانجامباارائهتحلیل

هادرانتخاباتسالمراحلراباجزئیاتبیشترشرحدادهوهمچنیننحوهاجرايیکردنآن

کنیم.راتشريحمی22

02درروزجمعه0222ها:انتخاباترياستجمهوريسالبازهزمانیگردآوريداده

ارديبهشت00هاراازشد،بنابراينتصمیمگرفتیمتاگردآوريدادهارديبهشتبرگزارمی

( کنیم 02آغاز از کانديداها رسمی تبلیغات انتخابات(. روز از قبل ارديبهشت2روز

هاثرفتهبحروزازآغازتبلیغاتانتخاباتی،رفته2آغازشدهبودوبنابراينبعدازگذشت

انتخاباتبیشتروداغ بنابراينانتخاباينتاريخبرايشروعگردآوريترمیدرباره شد؛

خردادادامهيافت.2هابعدازبرگزاريانتخاباتتاهامنطقیبود.گردآوريتوئیتتوئیت

 نتايجدر رسمی اعالم انتخاباتو از گذشتچندينروز از داده22بعد هاارديبهشت،

ايکاربرانراداشتندهرچندروشیعلمیبرايزمبرايتحلیلکردارهايشبکهکفايتال

انتخاببازهزمانیاطمینانکاملازکفايتچنینداده هايیوجودندارد،تالشکرديمبا

ازآنادامهداشتهاستاطمینانشدهوتاپسروز(کهپیشازروزانتخاباتشروع02وسیع)

هامتوقفشد.آوريم؛بنابراينگردآوريتوئیتنسبیازاينامربهدست

هشتگانتخابکلیدواژه و برايگردآوريتوئیتها نامها: فهرستیشامل ابتدا ها،

ها(تهیهکرديموهايمتفاوتآنصورتکلیدواژهبانگارشهمهکانديداها)باهشتگوبه

هايجديد،هاوکلیدواژهتگ(،باظاهرشدنهش0222صورتگلولهبرفی)ببی،درادامهبه

هاهاوکلیدواژههايیکهازاينهشتگهارابهفهرستموردنظراضافهکرديمتاتوئیتآن

کرده استفاده نیز نهايت، در برايگردآوري22اندگردآوريشود. کلیدواژه هشتگو

فهرستاينکلیدواژهتوئیت شد. استفاده وهشتگها درضمیمهها است.ارائه0ها شده

البتهدرمورداينفهرستچندنکتهبايدمدنظرقرارگیرد.

درفهرستذکرشدهاست-بدونهشتگ-اولاينکهدرموارديکهتنهاکلیدواژه

توئیت هم اينکلیدواژهنیز، حاوي بودههايیکه توئیتها هم و ايناند حاوي هايیکه
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هشتگبودهکلیدواژه همراه به موارديDMI-TCATاندتوسطها در گردآوريشدند.

هايمدنظرجزوافعالياکلماترايجدرزبانفارسیبودند)مانندتغییر(ازکهکلیدواژه

توئیتهشتگدرابتدايآن استفادهشدتا مورددومها هايغیرمرتبطگردآورينشود.

دوهشتگانگلیسی از استفاده با برخیکاربران دلیلاينکه به وIranElection#اينکه،

#IranElections2017می توئیت فارسی زبان هشتگبه اين فهرستکردند در را ها

هاحذفشدند.هايیکهبهزبانانگلیسیبودنددرمرحلهپايشدادهقرارداديماماتوئیت

برايگردآوريدادهگردآوريداده ازها: 0هايتحقیق
API.کرديم استفاده توئیتر

هايAPIدهدکهبااستفادهازقعبهبرنامهنويسانوديگرافرادايناجازهرامیتوئیتردروا

هاهايموردنیازخودراازتوئیتردريافتکنند.البتهدريافتتوئیتمختلفاينشبکه،داده

توئیترارسالAPIکهدرخواستیبهروزمحدوداست؛يعنیهنگامی2طوررايگانتنهابهبه

هايمنتهیبههفتروزپیشازآنرادريافتتواندتوئیتايندرخواستتنهامیشود،می

اندمستلزمروزارسالشده2هايیکهقبلازآنهايتاريخیوتوئیتکند.دريافتتوئیت

پرداختهزينهبهتوئیتراست.

توانتوئیترازابزارهايمختلفیمیAPIهاوارسالدرخواستبهبرايدريافتتوئیت

تواندنويسیمیهايبرنامهطورمستقیموبااستفادهاززبانهابهاستفادهکرد.ايندرخواست

همچنینمی نويسیندارندهايبرنامهتوانازابزارهايديگرکهنیازبهمهارتارسالشود.

صورتپولیموجودهستندکهصورترايگانوهمبهاستفادهکرد.چنینابزارهايیهمبه

افزارنرم00اشارهکرد.نسخهNodeXLوDiscoverText،Netlyticتوانبههامیازآن

Nvivoبرايدريافتتوئیت ما فراهمکردهاست. اززباننیزامکاندريافتتويئترا ها

وبرنامه 0نويسیآر
DMI-TCAT افرادDMI-TCATاستفادهکرديم. به ابزارياستکه

هايمعتبروقابلتکثیرازتوئیتردريافتکنندواستفادهازآنتادادهدهداينامکانرامی

                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      

1. Application programming interface 
2. Digital Methods Initiative Twitter Capture and Analysis Toolset 
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ازتوئیتردرعلوماجتماعینیزمرسوماستبرايدريافتداده ها  ورايدر، .(0202)بورا

براياينتحقیق،درمدت دومیلیونوکلیدواژهوهشتگ،22روزوبراساس02زمان

222 و اينهشتگ022هزار از چندمورد شامليکيا کلیدواژهتوئیتکه و بودها ها

گردآوريشد.

توئیت گردآوري اتمام پساز از دريافتخروجی با صورتبهDMI-TCATها،

میDMI-TCATهاآمادهپااليشبودند.الزمبهذکراستکهخروجیتوئیتTSVفايل

فرمت در فرمتتواند بهترين از نوع دو شود. توئیتهايمختلفصادر برايفايل هاها

CSVوTSVاستامافرمتCSV)،(بهدلیلاينکهفیلدهايمختلفرابراساسويرگول

کهيکبرنامهماننداکسلمثالهنگامیعنوانسازباشد.بهتواندمشکلکندمیازهمجدامی

کند؛بنابراينستونهارابراساسويرگولجدامیند،ستونهارابخواخواهدفايلدادهمی

قرارداردجداCSVهادرفايلمربوطبهتوئیتونامکاربرباتوجهبهويرگولیکهبینآن

دومی توئیتدر باشد، داشته ويرگول متنتوئیتهم خود اينحالتاگر در اما شوند

شود؛بنابراينبهتراستازيیدچارمشکلمیگونهفايلنهاستونتفکیکخواهدشدواين

کند.هارابراساسبرگازهمجدامیاستفادهکنیمکهستونTSVفرمت

بايدتوئیتها:پااليشدادهپااليشداده هايیکهبههادرچندمرحلهانجامشد.ابتدا

تحقیقبرتوئیتشدندچراکهتمرکزاينشدهبودحذفمیزبانیغیراززبانفارسینوشته

شدودرنهايتفیلدهايهايفارسیبود.درمرحلهبعدبايدشبکهريتوئیتاستخراجمی

شدندتاتنهافیلدهايیکهدرتحقیقکاربرددارنددرفايلمربوطهغیرضروريحذفمی

استفادهOpenRefineوهمچنینTableauافزارباقیبمانند.برايانجاماينمراحل،ازنرم

توانندبرايهايکالنرادارندوبهنحومطلوبمیافزارقابلیتکاربادادهشد.هردونرم

هااستفادهشوند.پااليشداده

حذفتوئیت زبانبا به که نوشتههايی ديگر تعدادهاي که مشخصشد بود، شده

باتوجهبهتوئیتاست.سپسدوشبکهريتوئیتومنشن0000220هابهزبانفارسیتوئیت
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توئیت شبکه جدول شد. استخراج فارسی توئیت0هاي نشانتعداد را شبکه هر هاي

دهد.می

 های ریتوئیت و منشن: مشخصات شبکه0جدول 

 هاتعداد توئیت نام شبکه

0022202ريتوئیت

000202منشن

202وهزار022میلیونوهايشبکهريتوئیتيکدهدکهتعدادتوئیتنشانمی0جدول

هايشبکهمنشنصدويازدههزاروهفتصدودهتوئیتبودهاست.توئیتوتعدادتوئیت

هشتصدويکهزارودويستونهتوئیتيکه تعداد0همچنین، درشبکهوجودداشت.

ريتوئیتگره شبکه در يال20222ها تعداد و نیز يالاز202222ها وجود اينجا در بود.

ببهاينمعنیبودکهکاربرآتوئیتیازکاربربراريتوئیتکردهاست.کاربرآبهکاربر

درمرحلهبعد،فیلدهايغیرضروريحذفشدندتاتنهافیلدهايموردنیازدرفايلنهايی

باقیبمانند.اينفیلدهاعبارتبودنداز:نامکاربري،توضیحاتپروفايلکاربر،متنتوئیت

کاربر فالوئرهاي تعداد تحلیلو براي نیز ديگر فیلدهاي برخی فیلدها، اين بر عالوه .

آن که بود تحلیلکیفیمعرفیکردهموردنیاز مرحله در را بهها قسمتمربوط در ايم.

هايکیفیتوضیحاتالزمدراينموردارائهخواهدشد.توضیحچگونگیانجامتحلیل

تحلیل در بود. مرحله دو شامل شبکه به مربوط خوشههاي اول هايمرحله

هايبزرگهادرشبکهگرفتهدرشبکهريتوئیترابااستفادهازالگوريتمتعیینخوشهشکل

اساسشاخصماژوالريتی 0بر سنجه از استفاده سپسبا کرديم. ،PageRankشناسايی

مؤثرترينکاربراندرهرخوشهرامشخصکرديم.جزيیاتمربوطبههرمرحلهدرادامه

ارائهشدهاست.

                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      

1. Original 

2. Modularity 
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خوشه تعییناستخراج براي مناسب يکسنجه ماژوالريتی ريتوئیت: شبکه در ها

کندآنشبکهشاملچندخوشهاستوهايبزرگاستکهمشخصمیدرشبکه0جوامع

اينخوشه شناسايیمیهمچنینهريکاز را کندها  براي(0222)بالندلوهمکاران، .

،0توانبهاجتماعتعیینجوامعدرشبکه،مفاهیممختلفیوجوددارد.ازجملهاينمفاهیممی

.قطعه،محفلودايرهعمدتاً(0222)اسکات،اشارهکرد2وخوشه2،دايره2،محفل2قطعه

(کهدر0222رود)اسکات،هايکوچکبامراتبمختلفبکارمیبرايشناسايیگروه

 نیست. يکديگراينتحقیقمدنظر به مفهومیبسیار نظر از نیز خوشه همچنیناجتماعو

درمعنايکلیبخشروند.خوشهنزديکهستندودرموارديبجايهمبکارمی هايیها

به که شدههستند پديدار شبکه درون طبیعی طور اند  خ(0220)کادوشین، هاوشه.

اولاينکهگره هايدرونيکخوشهبايددرمجموعبايددوشرطضروريداشتهباشند.

هاييکخوشهارتباطاتاندکیباگرهدارايارتباطاتقويبايکديگربودهودوم،گره

هابراساسمفهومهوموفیلیشکلهايديگرداشتهباشند.دراينمعنا،خوشههايخوشه

يعنیکمی جنبهگیرند، از يکديگر با نزديکیبیشتر طورهايمختلفدارندبهاربرانیکه

دهندتريخواهندداشتويکخوشهراتشکیلمیطبیعیدرشبکهبايکديگرروابطقوي

 شاخصماژوالريتیمشخصمی(0202)هیملبوين، شبکهمیکندکهچگونهگره. در ها

هاراخوشهکهماآن-هاهايمختلفقراربگیرندواينبخشدربخشطورطبیعیتوانندبه

کند.رامشخصمی-نامیممی

نیزشدهوخوشهافزارگفیمحاسبهدراينتحقیق،شاخصماژوالريتیتوسطنرم ها

توسطايننرم با شاخصماژوالريتیبرابر ريتوئیت، شبکه در 2522افزارمشخصشدند.

ذک به الزم بینبود. استکهشاخصماژوالريتیهمواره اين0-2ر هرچه و دارد قرار
                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      

1. Community detection 

2. Community 

3. Component 

4. Clique 

5. Circle 

6. Cluster 
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خوشهشاخصبزرگ بین مرز معناستکه اين به باشد واضحتر اينها اگر استاما تر

 از بینخوشه252شاخصکمتر تعیینمرز آنگاه میباشد، دشوار نرمها گفیشود. افزار

2هاتنهاريتیشناسايیکرد.ازاينخوشهخوشهدرشبکهريتوئیتبراساسماژوال0222

هايشدندواندازهخوشهدرصدازحجمکلشبکهراشاملمی2خوشهبودکهبیشتراز

هايديگرخوشهرادرنظرگرفتهوازخوشه2ديگربسیارکوچکبود؛بنابراينتنهااين

طورتصادفینشاندادکهبههايهرخوشهنظرکرديم.تحلیلاولیهومطالعهتوئیتصرف

طلبان،دومینخوشهمتعلقبهاصولگرايانوخوشهسومترينخوشهمربوطبهاصالحبزرگ

سازمان به بعديمتعلق خوشه است. )مهاجران( مهاجر ايرانیان به بزرگیمربوط نظر از

اينخوشه،شدهبود.عالوهبرهاتشکیل0مجاهدينخلقبودوخوشهآخرنیزعمدتاًازبات

تحقیقاتقبلی دهدکهخوشههايمقدماتینشانمیوتحلیل(0202پارسیوديگران،

کنندبااستفادههاتالشمیهاتشکیلشدهوآنمربوطبهمجاهدينخلقنیزعمدتاًازبوت

هايموردنظرخودراترندکردهوجريانمحتوارادرتوئیترفارسیهاهشتگازاينبوت

تواندموضوعتحقیقاتیمستقلباشداماهامیهرچندعملکرداينبوتدردستبگیرند.

هاکنارگذاشتهوبههاهدفاينتحقیقنبود،بنابراينايندوخوشهراازتحلیلمطالعهآن

هارانشانمیاطالعاتمربوطبهاينخوشه0تحلیلسهخوشهاولاکتفاکرديم.جدول

دهد.

 تیتوئیشبکه رها در  : خوشه5جدول 

 ها تعداد یال ها تعداد گره درصد از کل شبکه نام خوشه

2052222022220222طلباناصالح

00522202000022اصولگرايان

252222202220ايرانیانمهاجر

                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      

1. Bot 
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خوشه در مؤثر کاربران سنجهشناسايی درها: مؤثر کاربران شناسايی براي مختلفی هاي

،0هامحبوبیتشوند.درواقع،اينسنجهنامیدهمی0هايمرکزيتسنجهشبکهوجودداردکه

پديداري2فعالیت می2و را سنجهکاربران به درگذشته سادهسنجند. تعدادهاي مانند اي

هابرايسنجشفعالیتاکتفافالوئرهاييککاربربرايسنجشمحبوبیتياتعدادتوئیت

سنجهمی اين اما اشد به توجه با نشانها، لزوماً فالوئر باالتر تعداد حقیقتکه دهندهين

هاديگرهايکاربريتقلبی،اينسنجههاوحساباثرگذاريبیشترنیستويابارواجبوت

اعتماديبرايسنجشوشناسايیمیزانمحبوبیت،فعالیتوپديداريتوانندمبنايقابلنمی

هايجديديبراي.باتوجهبهاينمسئله،سنجه(0202)برانسواستیگلیتز،کاربرانباشند

سنجه اين جمله از است. شده پیشنهاد موارد اين میتعیین شاخصاندازهها به ،2توان

 اشارهکرد.PageRankوeigenvector،2،نزديکی2بینیّت

هايیاستکهبهيکگرهواردشدهندازهبراساستعداديالمبنايتعیینشاخصا

ورودي آنخارجمی2)اندازه از يا خروجی( )اندازه شبکه2شود در اندازه ايندو هاي(.

درحالت00دارهايجهتيکسانهستندامادرشبکه02جهتبی بايکديگرتفاوتدارند.

شودیزانفعالیتکاربراستفادهمیعاديدرتوئیتر،شاخصاندازهخروجیبرايسنجشم

 است کرده ارسال توئیت چند کاربر که معناست اين به شاخص اين )برانسچراکه

اندازهخروجینشان(0202واستیگلیتز، درشبکهريتوئیت، تعدادتوئیت. هايیاستدهنده

هايکاربرچنددهدکهتوئیتکردهاستواندازهورودينیزنشانمیکهکاربرريتوئیت

                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      

1. Centrality 

2. Popularity 

3. Activity 

4. Visibility 

5. Degree 

6. Betweenness 

7. Closeness 

8. In degree 

9. Out degree 

10. Undirected 

11. Directed 
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دهندهمیزانفعالیتواند؛بنابرايندرشبکهريتوئیت،اندازهخروجینشانبارريتوئیتشده

همهاينشاخصباهمهلینککاربراست.بااين0دهندهمیزانپديدارياندازهورودينشان

هارادرنظرنمیهايمتفاوتآنکندوکیفیتخوردمیهايوروديوخروجیيکسانبر

گیرد.

پیشازتعريفشاخصبینیّتونزديکیالزماستابتدامفهوممسیرراتوضیحدهیم

شوند.مسیردرگذردمحاسبهمیهامیچراکهايندوشاخصبراساسمسیرهايیکهازآن

رينراهممکنبرايرسیدنازتيکگرافکهبازنمايیهندسیيکشبکهاست،کوتاه

گرهبهايمختلفیبرايرسیدنبه.درواقع،راه(0222)اسکات،گرهآبهگرهباست

شود.شاخصبینیّت،تعدادمسیرهايیهامسیرنامیدهمیترينآنازگرهآوجوددارد،کوتاه

کند؛بنابراينهرچهبینیّتيکگرهبیشترباشد،آنگذردرامحاسبهمیکهازگرهآمی

گرهبینمسیرهايبیشتريقراردارد.شاخصبینیتبرايگرهآازتقسیمتعدادمسیرهايی

آيد)همان(.هرچهگذردبرتعدادکلمسیرهايدرونشبکهبهدستمیازآنگرهمیکه

شودشبکهبیشتردچارفروپاشیشاخصبینیّتيکگرهباالترباشد،حذفآنباعثمی

شود.

هايديگردرکلشاخصنزديکیبهبیانسادهبهاينمعناستکهيکگرهازگره

( دارد فاصله چقدر شبکه طول(0220کادوشین، میانگین درواقع شاخص اين .

دهدهايدرونشبکهاست.اينشاخصنشانمیمسیرهايممکنازگرهآبهتمامگرهتمام

طوريدطیشود.بهايباهايديگردرشبکهچهفاصلهکهبرايرسیدنازيکگرهبهگره

باالتري0منطقیهرچهاينفاصلهکمترباشد،بیانگرايناستکهآنگرهمیزاندسترسی

شود.ترتوسطآنگرهانجاممیکلشبکهدارد،بنابراينانتشاراطالعاتسريعبه

بهشاخصگولدهممعروفتوسطپیترگولدمعرفیeigenvectorشاخص و شده

شودوبراينفرضاينشاخصبراساسمرکزيتاندازهتعريفمی(.0222است)گولد،
                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      

1. Visibility 
2. Reach 
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وابستهبهمجموعمرکزيتگره آنمرتبطبناشدهکهمرکزيتهرگره هايیاستکهبا

هايمهمدررابطهباشد.بدينترتیبهستند.درواقع،يکگرهوقتیمهماستکهباگره

خصاندازهپايین(اماآنگرهباگرهممکناستتعدادارتباطاتيکگرهکمباشد)شا

آنباالباشد.eigenvectorهايمهمشبکهدررابطهباشدودرنتیجهشاخص

گیردوتنهابهکیفیتگره،تعدادروابطرادرنظرنمیeigenvectorهرچندشاخص

 شاخص در مشکل اين دارد، کار مرتبط شاخصحلPageRankهاي است. شده

PageRankگیردتاازهايمرتبطوهمتعدادروابطرادرنظرمیهمکیفیتگرهدرواقع

هادريکشبکهراشناسايیکند؛بنابرايناستفادهازشاخصترينگرهاينطريقبتواندمهم

PageRankطورمنطقیبراستفادهازبهeigenvectorارجحیتدارد.شاخصPageRank

شدهبوددرمعنايسادهمانندمايعیاستاينترنتیوضعهايکهابتدابرايارزيابیوبسايت

)ايشلیکندتررابیشترپرمیهايمهميابدوگرههاجريانمیکهدرونشبکهازطريقيال

مؤثرترينکاربراندرPageRank.دراينتحقیقبااستفادهازشاخص(0202برگ،وکلین

ها،تحلیلهايآنکاربردرهرخوشه(شناسايیشدندتابااستفادهازتوئیت22هرخوشه)

هايکیفیانجامشود.

پسازشناسايیکاربرانمؤثردرشبکهريتوئیت)بهاستخراجتوئیت عنوانشبکهها:

هاياينکاربراندرکلشبکه)شامل،تمامتوئیتPageRankانتشاراطالعات(براساس

منشنتوئیت ريتوئیتو اصلی، توئیتهاي استخراج شد. استخراج کاربران( اين هاهاي

انجامشد.باتوجهبهاينکهتحقیقاتپیشینکهتشابهزياديبااينTableauافزارتوسطنرم

عم دارند تحلیلتحقیق انجام براي کردهدتاً تمرکز مؤثر بیستکاربر بر کیفی اندهاي

 تعداد0202)پاپاچاريسی، ما درنظرگرفتیمتاداده22(، هايکاربرمؤثردرهرشبکهرا

جدول نشانمیتعدادتوئیت2بیشتريبرايتحلیلگردآوريشود. هاياينکاربرانرا

دهد.
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 کاربر مؤثر در هر خوشه 21 یها تی: تعداد توئ7جدول 

 کاربر مؤثر 05های تعداد توئیت نام خوشه

02222طلباناصالح

02202اصولگرايان

2202ايرانیانمهاجر

20222مجموع

توئیتبود.20222کاربردرکلشبکه)حجمجامعهآماري(022هاياينمجموعتوئیت

 چنین در هزينه و زمان محدوديت به توجه وقتبا همچنین و بودنتحقیقاتی گیر

توئیت نهايی نمونه انتخاب براي توئیت، تعداد اين براي کیفی روشکدگذاري از ها

نهايیگیريتصادفیخوشهنمونه حجمنمونه اينروش، از استفاده با کرديم. اياستفاده

حجمنمونه02نسخهPASSافزارمتناسبباحجمهرهمگانخواهدبود.بااستفادهازنرم

حاشیهخطاي22نهايیدرسطحاطمینان 0درصدبا درواقع02220درصد، توئیتبود.

سعیکرديمباانتخابحداقلحاشیهخطاوبیشترينسطحاطمینان،باالترينمیزاناطمینان

نمونهنهايیبه افزايشدهیم. ازنتايجداشتهباشیموتاحدممکناعتبارتحقیقرا طوررا

مالیوتصادفیبراساسحجمهرهمگانانتخابشد.احت

اشاره ديگر يکنکته به بايد اينجا آندر و توئیتکنیم وجود وهم نامرتبط هاي

شدهطورمستقیمگردآوريتوئیتربهAPIهاازهابود.باوجوداينکهتوئیتنامشخصدرداده

تواندبهدلیلهاموجودنبودکهمیهاناقصبودهومتنکاملآنبودندامابرخیازتوئیت

توئیتررخدادهباشد.دراينموارد،بامراجعهبهAPIياTACTافزارمشکالتفنیدرنرم

توئیتتالشمی جستجوي و درصورتیتوئیتر اما کنیم پیدا را توئیتکامل کهکرديم

نمیتوئیتحذف پیدا يا بود عبارتنامشخصکدگذاريشده با را آن کرديم.میشد،

هم نیز روستا و شهر شوراهاي انتخابات ازآنجاکه رياستهمچنین انتخابات با زمان

می برخیتوئیتجمهوريبرگزار دادهشد، در انتخاباتنیز اين وجودهايمربوطبه ها

هاکنارگذاشتهشدند.الزمبهبنديوازتحلیلهاباکدنامرتبطدستهداشتکهاينتوئیت
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هاصورتتواندپسازپااليشدادههاينامرتبطوناقصمیکهحذفتوئیتذکراست

وزبانپايتونبازبانفارسیبهگیردولیباتوجهبهاينکهنرم طورکاملهماهنگافزارها

ازروش استفاده در بههمیننیستنداحتمالخطا هايخودکاربراياينکاروجوددارد،

کنیمتااطمینانباالتريدرهايناکارآمدراحذفمیتوئیتدلیلمادرمرحلهکدگذاري

هاکنارتوئیتنامشخصونامرتبطازتحلیل202موردنتايجوجودداشتهباشد.درمجموع

هاسهمهرهمگاندرنمونهنهايیراپیشوپسازحذفاينتوئیت2گذاشتهشد.جدول

دهد.نشانمی

 م هر همگان: حجم نمونه نهایی و سه0جدول 

 نام خوشه

های نمونه پیش از تعداد توئیت

های نامشخص و حذف توئیت

 نامرتبط

های نمونه پس از تعداد توئیت

های نامشخص و حذف توئیت

 نامرتبط

22222220طلباناصالح

22202222اصولگرايان

02000220ايرانیانمهاجر

0222002202مجموع

 نمونه نهايی حجم تحلیلبنابراين براي که شد، آماده کیفی با02202هاي توئیتبود.

هايکیفی،مرحلهتحلیلشبکهاجتماعیبههابرايتحلیلمشخصشدنوانتخابتوئیت

واردتحلیل تحلیلهايمتنیمیپايانرسیده اينرهیافتدوشويم. هايمتنیوکیفیدر

کدگذاريکاربرانوکدگذاري درادامهجزيیاتمربوطتوئیتقسمتاساسیدارد: ها.

کنیمولیپیشازآنالزماستشیوهکدگذاريتشريحشود.بههرمرحلهراتشريحمی

ها(،ابتدادردومرحلهبرايکدگذاريدرهرقسمت)کاربرانوتوئیت شیوهکدگذاري:

مشخص کدها نهايی توئیتفهرست و کاربران تمام نهايی مرحله در و )بهشده طورها

اساس بر کدگذاري اول مرحله شدند. کدگذاري فهرست اين اساس بر جداگانه(

جزوروش0کدگذاريموقتی بنديکردههاياکتشافیدستهپیشرفتکهسالداناآنرا
                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      

1. Provisional 



 0011بهار |  52شمارة  |م هفتسال  |هاي نوين  مطالعات رسانه  فصلنامه  | 40

کهسالدانا)همان(براي0.درمرحلهدومنیزازکدگذاريالگويی(0202)سالدانا،است

ايکههابهدلیلپويايیکدگذاريمرحلهدوممعرفیکردهاستفادهشد.هردوياينروش

می مرحله هر در و دارند خود رهیافتدر با شوند بازنگري و تغییر دستخوش توانند

نینگارانهوتحلیلگفتمانا.ر.جهمخواشناختیتحقیقمبتنیبرتحلیلمحتوايمردمروش

شود.دارند.جزئیاتکدگذاريدرهردومرحلهدرادامهارائهمی

کدگذاراستفادهشد.کدگذاراندانشجويمقطع2برايکدگذاريدراينروشاز

وکارشناسیارشدرشتهعلومارتباطاتاجتماعیوبامبانینظريکارآشنابودند. دکترا

هاتشريحشدطورکاملبرايآننیکاربهجلسهروندکدگذاريومبا2عالوهبراين،در

افزارودرجريانکدگذارينیزدريکرونددائمیاعضايتیمکدگذاريازطريقنرم

Slackمطرحمیسؤال را ابهاماتخود و بحثیثابتدرموردکدگذاريدرها کردندو

 حاصلشود. همگرايیبیشتريبینکدگذارها تا بود فارسیوهايتحلیلتوئیتجريان

جنستوئیتکدگذاريآن به توجه با کدگذاريمتونها فارسینسبتبه توئیتر در ها

رسانه مطالب مانند رهیافترسمی اين در دلیل همین به دارد. بیشتري پیچیدگی اي

هابهدوکدگذاراکتفانشدهوتعدادکدگذاربیشتريبکارگرفتهبرخالفاغلبرهیافت

ينرهیافتمحققجداازکدگذارانبرکارنظارتکردهويکنفرشود.همچنیندرامی

دهد؛بنابراينبهاينصورتاعتباربنديراانجاممینیزبینمحققوکدگذارانمرحلهمقوله

رود.کدگذاريباالترمی

يکفهرستابتدايی کدگذاريموقتی، دانشو0در اساستجربیات، بر کدها از

بامشورتبینايمحققوکدگذارانوهمچنینبسترنظريتهیهمیاطالعاتزمینه شود.

قرار اولکدگذاريمورداستفاده مرحله در شدکه اينفهرستابتدايیتهیه کدگذاران

یلدادهموازاتکدگذاريوتحلگرفت.فهرستابتدايیدرروندکدگذاريمرحلهاولبه

می بازنگري میها، اين که برايشود فهرست توسعه يا و حذف اصالح، شامل تواند
                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      

1. Pattern 

2. Start list 
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 ص )همان، باشد جديد کدهاي مطالعه022پذيرفتن با کدگذاران مرحله، اين در .)

هاوبرگهکداولیهپیشنهادهايخودرامطرحکردهتابهبرگهکدابتدايیتصادفیتوئیت

مامکدگذارانبرسیم.درمرحلهدومازکدگذاريالگويیاستفادهشدهموردتوافقتاصالح

قالب شناخت براي روش اين چراکه روايتشد همچنین و بهها الگوهايها عنوان

توئیتشکل در مناسبگرفته ها کدگذاران يکاز هر به مرحله، اين در است. 222تر

 )درمجموع کدگ0222توئیت با تا شد داده اختصاص آنتوئیت( بهذاري بتوانیم ها

فهرستنهايیبرايکدگذاريدستپیداکنیم.دراينجاالزماستتوضیحدهمکهتمام

هاايدراختصاصتوئیتطورکامالًتصادفیمرتبشدندتاهیچسوگیريهاابتدابهتوئیت

توئیت کدگذاران بنابراين، باشد؛ نداشته کدگذاريمیوجود را خوشه سه هر از هايی

هابراساساينکردند.پسازمشخصشدنفهرستنهايیکدها،تمامکاربرانوتوئیت

فهرستکدگذاريشدند.البتهدرتمامیاينمراحلکدگذارانآزادبودندتادرصورت

پديدارشدنالگوهايجديدياناکارآمديالگوهايقديمیبرگهرااصالحکنند.درمورد

02الی2ذاريدراينمرحلهنیزپیشنهادماانتخابحداقلهايبرايکدگانتخابتوئیت

بهدرصدتوئیت باعثمیها اينکار معقولیازتوئیتطورتصادفیاست. هاشودگستره

شدهفاصلهزياديبابرگهنهايینداشتهباشد.انتخابدقیقکدگذاريشدهوبرگهکدتهیه

هارتکدگذارانبستگیدارد.ها،بهاهدافتحقیقوهمچنینمتعدادتوئیت

برنامهعملبرايکدگذاريکاربرانشاملچندمرحلهبود.درکدگذاريکاربران:

اولکدگذارانتالشمی اينمنظور،مرحله به شناسايیکنند. توئیتر در را کردندکاربر

ريانجامشدتابامراجعهبهنمايهکاربرکدگذاابتدانامکاربريکاربردرتوئیترجستجومی

شود.دراينمرحلهممکنبودنامکاربريدرجستجوپیدانشودکهبهاينمعنیبودکهيا

پاک را کاربريکاربرحسابکاربريخود نام يا همینکرده به است. داده تغییر اشرا

شد.دراينحالتاگرتوئیتپیدامیدلیلدرمرحلهبعد،متنتوئیتدرتوئیترجستجومی

کرديمکهکاربرنامتوانستیمبهکاربردستپیداکنیمودربرگهکدنیزمشخصمیشدمی
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رسیديم،بخشیکاربريخودراتغییردادهاست.اگرباجستجويمتنکاملبهتوئیتنمی

می جستجو را توئیت نرماز موارد برخی در چراکه تشخیصبعضیکرديم در افزارها

کرديمتا،بههمیندلیلتالشمی«(ي»شوند)ماننداهمیحروففارسیوعربیدچاراشتب

باجستجويقسمتیازتوئیتکهاينحروفرانداشتهباشدبهتوئیتاصلیوازآنطريق

بهکاربربرسیم؛بنابراينمراحلشناسايیکاربربهشرحزيربود:

 جستجوينامکاربردرتوئیتر -0

 جستجويمتنتوئیتدرتوئیتر -0

بخشیازمتنتوئیتدرتوئیترجستجوي -2

گیريمنطقیاينبودکهکاربرحسابرسید،نتیجهيکازاينمراحلبهنتیجهنمیاگرهیچ

کاربريخودراحذفکردهاست.درصورتحذفحسابکاربريکاربر،اينمورددر

کدگذاريقیدمی تالشمیبرگه براساسدادهشدو کرديم از -DMهايدريافتشده

TCAT.تاحدممکنکارکدگذاريراانجامدهیم

تالشمیدرصورتی ابتدا داشت، وجود حسابکاربريکاربر اساسکه بر کرديم

بهداده کدهايصحیحرا کاربر نمايه در همچنیناطالعاتموجود و هايدريافتشده

همانشدهبوددرهايشناختهکاربراختصاصدهیم.دربرخیمواردکهکاربرجزوچهره

اولمی درصورتیمرحله اما مشخصکرد را اطالعاتموردنیاز کاربرشدبسیارياز که

حال،عکسونامکاربريبراياينبود،ازاطالعاتنمايهاومانندشرحشدهچهرهشناخته

هايکهايناطالعاتکافینبود،بامطالعهتوئیتکرديم.درصورتیتکمیلکدهااستفادهمی

درصورتیمیکاربرتالش انتخابکنیم. توئیتکرديمکدهايصحیحرا مطالعه هايکه

شدباکرديموتالشمیداد،بهشبکهروابطاوتوجهمیکاربرنیزبهمااطالعاتکافینمی

آن با کاربر که افرادي به کنیم.توجه انتخاب را درست کدهاي است ارتباط در ها

هايکاربرشدحسابرسیدتالشمیبهنتیجهنمیهايکازاينروشدرنهايت،اگرهیچ

رسانه آندر اساس بر و پیداشده تلگرام خصوصاً ديگر اجتماعی کارهاي بتوانیم ها
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نگارانههايتحلیلمحتوايمردمکدگذاريراانجامدهیم.تمامیاينمراحلمنطبقباروش

کاربرانبهشرحزيربودبااينشرحوتحلیلگفتمانا.ر.جبود؛بنابراينمراحلکدگذاري

رفتیم:رسیدبهمرحلهبعدمیکهاگرهريکازمراحلبهنتیجهنمی

 کاربرچهرهمشهورياست؟ -0

 اطالعاتنمايهکاربر -0

 هايکاربرخواندنتوئیت -2

 شناسايیوتحلیلشبکهروابطکاربر -2

 هاياجتماعیديگرهايکاربردررسانهپیداکردنحساب -2

ب مرتبطدرنهايت مقوالت طبقه هر براي و چندطبقه فارسی، توئیتر کاربران راي

توانددرتحقیقاتبعديمورداستفادهقراربگیرد.اينموارددرضمیمهشناسايیشدکهمی

اند.ارائهشده0شماره

هاينمونهپسازکدگذاريکاربران،درمرحلهبعديبايستیتوئیتها:کدگذاری توئیت

هايآماريشويم.مابراساساهدافتحقیقبرخیکدگذاريشودتاآمادهتحلیلتحقیق

تعريفکرديمکهبايدکدگذاريمی شدند.الزمبهذکراستکهاينمتغیرهامتغیرهارا

می مرحله هر در مقوالتمربوطه زيرمانند تصوير گردند. بازنگري و اصالح توانستند

دهد.البتهبايدتوجهکردکهبستههارانشانمیيتوئیتشمايیکلیازمتغیرهاوکدگذار

می متغیرها اين اهدافتحقیق، موردبه در تحقیق براي و شوند دستخوشتغییر توانند

کنیم.کنشگريسیاسیدرتوئیترمااينمتغیرهاراپیشنهادمی
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 ها: شمای کلی کدگذاری توئیت0تصویر 

ايدرهکدگذاريدرحداقلدومرحلهمنعطفودايرههابراساسشیوهريکازتوئیت

با تفاوتی نیز اينجا در تحقیق اين در رهیافتما کدگذاريشدند. فوق متغیرهاي تمام

کدگذارانرهیافت کدگذاريکیفیمعموالً در کدگذاريکیفیدارد. در هايموجود

سباانتخابدرصديازهايمتعلقبهخودراکدگذاريکردهوسپطورجداگانهنمونهبه

(.دراينرهیافتبراساسروش0202گردد)هوپکه،مواردمشابه،میزانتوافقمحاسبهمی

مردم مشارکتیهايتحلیلا.ر.جو کدگذاريکیفینیزيککارجمعیو کار نگارانه،

صورتاستکهاستفادهکرديم.شیوهکارنیزبدينSlackبود.مابراياينکارازسايت

بردامادرموارديکهشکدارد،هريکازکدگذارانخودکارکدگذاريرابهپیشمی

دهند.درنهايتبرموردنظرراارسالکردهوديگرکدگذاراننیزنظرخودرادربارهآنمی

دا شود.شتهباشدانتخابمیاساسمشارکتهمهکدگذاران،کديکهبهترينتناسبرا

باعثمی همچنینآشنايیآناينشیوه و رفته باالتر هماهنگیبینکدگذاران باشود ها

اصولکدگذاريدرتحقیقافزايشيابد.درنهايتدرصدتوافقباتوجهبهمواردمشابههر

گردد.يکازکدگذارانمحاسبهمی
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وهمچنیناصالحوتوسعهمقوالتدرSlackايازبحثکدگذاراندر،نمونه0تصوير

دهد.حینکدگذارينهايیرانشانمی


 Slack: کدگذاری مشارکتی در 5تصویر 

را«پرسشازتوئیت»هادرتوئیترفارسیپیچیدگیزياديدارد.ماعنوانکدگذاريتوئیت

توئیتسؤالمیبراياينکاروضعمی از اينجا در واقعکدگذار در متنپرسدکنیم. و

می پاسخ می)توئیت( اينجا در درروشپیمايشدهد. پرسشنامه کردن پر تمثیل از توان

پرسدوپاسخگوازبینگزينهاستفادهکرد.درروشپیمايشمحققازپاسخگوسؤالمی

انتخابمی تفاوتعمدهدراينجامشخصنبودنهايموجوديکياچندگزينهرا کند.

گیرندوحتیزمانیزمانباپاسخگويیشکلمیهايپاسخهمگزينههاستبنابراينگزينه

روايت کدگذاري در است)مثالً گرفته شکل گزينه تعدادي که تحقیق، اين در 22ها

يکبه هر که گرفت میروايتشکل گرفته نظر در يکگزينه همعنوان باز شود(،

آن به محدود گزينهپاسخگويی و نیست میها حها گزينهذفتوانند يا جديدشده هاي

ايندرحالیاستکهدراضافهشوند.همینمسئلهنیزبهپیچیدگیکدگذاريمی افزايد.
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هايکیفیديگرنیزپسازتعیینبرگهکدنهايی،کدگذاريبراساسآنبرگهانجامروش

هايبالقوهمشخصهستند.شودوبنابراينگزينهمی

متغیرهاي براي تحقیق اين در تصوير در که مشخصی0ی مقوالت شدند معرفی

تواندمبنايکارقرارگیرد.غیرازجنستوئیتتعريفشدکهدرتحقیقاتديگرنیزمی

نرم توسط همکه دادهافزار گردآوري با مشخصمیزمان توئیتاصل،ها شامل و شود

به مقوالتمتغیرهايديگر ريتوئیتاست، بنديوي)قالباجزکردارهايشبکهمنشنو

ها،باتشخیصنامافرادموجوددر.همچنینشخصیت0اندشدهارائه2ها(درجدولروايت

بنديبراياينمتغیرالزمنبود.شودومقولهتوئیتمشخصمی

بندی سه متغیر تحقیق : مقوله0جدول 
 

























                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      

 اند.مقوالتاينمتغیرهادرمقاالتجداگانهمعرفیوتشريحشده.0

 گیری جهت لحن توئیت نوع توئیت

ابرازشخصی برانگیزاننده حمايتی

استفهامانکاري انتقادي تهییجکننده

تفسیر بخشآگاهی جدي

طنز افشاگرانه خصمانه

خنثی خنثی خبر

سؤال  شاد

شعار  شوخ

عباراتغلوآمیز  آمیزکنايی/طعنه

گزارش  

مستند  

درخواستسند  

نظرسنجی  

قولمستقیمنقل  

نکته  
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 نشانمی2جدول نهايتعنوانبهدهدکه توئیتدر نوع برايتعیینکدمربوطبه مثال،

 استبه02کدگذار مقولهانتخابداشته ايجاد يا و امکانحذف/تغییريکمقوله اضافه

پیچیدگیکدگذارياضافهمی به عاملديگرينیز اما تعريفعملیاتیجديد؛ مثالً کند.

بدونهیچحذفواضافهقولیقولدرنوعتوئیتعبارتاستاز:نقلنقل ايکهمستقیماً

اظهارنظريکهبهبرساختمعنانقل همچنینتعريفعملیاتیتفسیرايناست: شدهاست.

می يکمتن/رويداد مورد تعريفدر اين به توجه با توئیتپردازد. اين انتخابنوع ها،

دردورهدولتمیرسلیم:سبکزندگیاسالمیخِعلیمسئلهمهمیاست.#شود:دشوارمی

قولدوم.اينتوئیتيکنقل_مناظره#هاينجومیهستیم.ايناست؟شماماشاهدحقوق

تبديلواژه تنها خیلی»مستقیمازمیرسلیماستاما خِعلی»به« بهتفسیرتبديلمی« آنرا

گیريآنراازکند.همچنینهمینتغییرجزئی،لحنتوئیتراازجديبهکنايیوجهت

کند.بايدتوجهکردکهاساسنظرياينرهیافتکهتلفیقیازبهانتقاديتبديلمیخنثی

نگارانهوتحلیلگفتمانا.ر.جاستانعطافالزمبرايدرنظرگرفتنتحلیلمحتوايمردم

دهد.اينمواردرادراختیارماقرارمی

توئیت پیچیدگیکدگذاري به که ديگر میمورد اضافه قابلها به فنییتکند هاي

برمی کدگذاريشخصیتتوئیتر اينجا در مثالمیگردد. را انجامها محققپیشاز زنیم.

هاپاسخدهد:تحقیقبايدبهسؤاالتزيردرموردکدگذاريشخصیت

می - هشتگظاهر بدون وقتی شخصیت نام بین تفاوتی وقتیآيا با باشود که

 شودوجوددارد؟هشتگظاهرمی

تفاوتی - بینذکرنامونامخانوادگیشخصیتباذکريکیازايندووجودآيا

 دارد؟

هنگامی - میآيا ذکر شخصیت يک پست و عنوان شخصیتکه نیز شود

 شودياخیر؟کدگذاريمی

 شودياخیر؟آياشخصیتحقوقینیزمانندشخصیتحقیقیکدگذاريمی -
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شودازيکشخصیتيادمیکهبااستعاره/کنايهويااشارهغیرمستقیمآياهنگامی -

 شود؟همنامشخصیتکدگذاريمی

هاهابايدباتوجهبهاهدافتحقیقبهاينپرسشمحققپیشازکدگذاريشخصیت

هاانجامشود.اشتباهياابهامدرهريکازموارديکهپاسخدادهتاکدگذاريبراساسآن

د.مثالًدرتوئیترفارسی،ازمیرحسینتواندبهسوگیريدرنتايجمنجرشوتوضیحداديممی

 استعاره با دل»موسوي هامیر می« میرحسینياد نام اينجا در اينکه تشخیص و شود

گذارد.کدگذاريشودياخیربرنتايجتحقیقاثرمی

نکتهنهايیدراينمرحلهمحاسبهضريبتوافقبینکدگذاراناست.ضريبتوافق

اينرهیافتدردومرحله اولوکدگذارينهايیانجاممیدر پسازکدگذاريدور ،

(است.لمباردوديگران0202شود.پیشنهادمااستفادهازضريبآلفايکريپندورف)آلن،

بیانمی0220) بودنکدگذارياست.درصدنشان22کنندکهضريبباالي( پايا دهنده

بودندوبنابراينفرايندکدگذاريازتمامضرايبتوافقدراينتحقیقباالترازاينمیزان

رهیافت اين در مشارکتی کدگذاري شیوه درواقع، بود. برخوردار کافی قابلیتاعتماد

می نیز بیشتريموجبباالرفتنضريبتوافق اعتبار از ترتیبنتايجتحقیق بدين و شود

برخوردارهستند.

هايآماريها،تحلیلئیتهايآماريونهايی:پسازکدگذاريکاربرانوتوتحلیل

دراينمرحلهمیانجاممی درتحقیقتواناززبانشود. ما هايآروپايتوناستفادهکرد.

دراينمرحلهمحققمیخودازنرم تواندبراساساهدافوافزارپايتوناستفادهکرديم.

تقاطعپرسش توئهايتحقیق، کاربرانو بینمتغیرهايمربوطبه ايجادیتهايالزم را ها

خروجی و قدرتمنديبرايبصريسازيکرده ابزار پايتون زبان بگیرد. هايمختلفیرا

0صورتنقشهحرارتیهارابهدهد.ماترجیحداديمخروجیهادراختیارقرارمیخروجی

                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      

1.Heat map 
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ايازخروجیزبانپايتونکهتقاطعبیننوعتوئیتونوعکاربررابردريافتکنیم.نمونه

بینید.می2دهددرتصويراساسنوعهمگاننشانمی


 : نمونه خروجی پایتون )نقشه حرارتی(7تصویر 

همان تصوير در که هممی2طور تقاطع امکان پايتون زبان وبینیم، مقوله تعداد زمانهر

می محقق به را میزيرمقوله بنابراينمحقق و انعطافبیشتريخروجیدهد با هايتواند

خروجیمور گرفتن پساز کند. دريافت را خود روشدنظر کار موردنیاز شناسیهاي

منظورپاسخدادنبهپرسشهاينهايیرابهتواندتحلیلرسدومحققمیتحقیقبهپايانمی

تصوير دهدکهبیشترينبسامدمربوطبهتفسیرهاينشانمی2هايتحقیقآغازکند.مثالً

تواندهابراساسبسترنظريتحقیقمیاصولگرااست.اينتقاطعکاربرانعاديدرهمگان

یازکنشگريکاربرانبهدستدهد.هايعمیقتحلیل
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 بندی بحث و جمع

هدفاينمقاله،ارائهيکرهیافتجامعودقیقبرايانجامتحقیقاتاجتماعیدرتوئیتر

توجهبهخألموجوددراينزمینهو اهمیتاينکاربا اهمیتتوئیتردررويدادهايبود.

شود.تاکنونرهیافتیمشخصوکارآمداجتماعیدرجوامعمختلفمشخصمی-سیاسی

رسانه در تحقیقاتخود مبنايآن بر ايرانیبتوانند محققان هدايتکه هاياجتماعیرا

ارفعکنند،ارائهنشدهاست؛بنابراينماتالشکرديمدراينتحقیقتاحدامکاناينخألر

کنیم.

مردمرهیافتارائه محتواي تحلیل اجتماعی، شبکه روشتحلیل مبنايسه بر شده

نگارانهوتحلیلگفتمانا.ر.جشکلگرفتهاست.تلفیقاينسهروشبهمحققامکانمی

زمانکاربرومحتوارادرتوئیترمطالعهکندوبدينترتیبازمحدودشدنتحقیقدهدهم

زمانطورهمدوشقاجتنابکند.عالوهبراين،دراينرهیافتسهروشبهبهيکیازاين

شوندوبههمیندلیلديگرتحقیقصرفاًسويهمحاسباتیوياکیفینخواهدبکارگرفتهمی

هايمرسومدرتحلیلمحتواوتحلیلهايروشداشت.همچنیناينرهیافتازمحدوديت

روشگفتماناجتنابمی همچنینانواعکند. هايیچونتحلیلمحتوايکمیوکیفیو

موفهوفوکوبهدلیلاينکه-هايتحلیلگفتمانانتقاديمانندرويکردفرکالف،الکالروش

داده قرار رسمی متون تحلیل و مطالعه را خود تحلیلمبناي براي کافی کارايی از اند،

بنديتحلیلگفتمانا.ر.جاينمابامفصلهاياجتماعیبرخوردارنیستند؛بنابرگفتمانرسانه

هاياجتماعیارائهبادوروشديگرتالشکرديمرهیافتیمتناسبباجنسوچیستیرسانه

پیچیدگی ظرايفو بتواند که رسانهکنیم اين در کاربران کنشگري درکوهاي را ها

تحلیلکند.

اببازهزمانیگردآوريازانتخ-دراينمقاله،مراحلمختلفاجراياينرهیافت

راتشريحکرديم.همچنینبااجراياينرهیافتدر-هايآماريونهايیهاتاتحلیلداده
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منظورتحلیلکنشگريسیاسیدرتوئیترفارسی،به0222انتخاباترياستجمهوريسال

نمونه وکوشیديم مفاهیم مرحله، هر در کنیم. ارائه آن اجراي چگونگی از عینی اي

ابزارهايا و مفاهیم درنهايت تا کرديم ارزيابی و کرده معرفی را مرتبط بزارهاي

شناخت براي چارچوبی اين، بر عالوه مشخصسازيم. رهیافترا اين در مورداستفاده

و )... جنسیتو هويت، کاربر، نوع )شامل توئیتر کاربران مشخصاتجمعیتشناختی

ارائههمچنینچارچوبیکلیبرايتحلیلتوئیت )... لحنتوئیت، توئیت، )شاملنوع ها

می توئیتر تحقیقروي نوع هر در شده ذکر موارد ماکرديم. منتها شوند استفاده توانند

توئیترفارسیارائهکرديمکهمی برايتحقیقدربارهکنشگريسیاسیدر چارچوبینیز

تواننددرتحقیقاتمشابهمبنايیبرايکارمحققانفراهمکند.
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