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ایشبکهیهاخوشهلیتحل؛یفارسترییدرتویاشبکهیهاهمگان

6931سالیجمهوراستیدرانتخاباتریفارسترییتو
  

 .ایران ،دانشگاه تهران یاستاد علوم ارتباطات اجتماع حمید عبداللهیان 



 .ایران ،دانشگاه تهران یعلوم ارتباطات اجتماع یدکترا یدانشجو    یکرمان نیحس

  چکیده
درتريیآنکهتوحی.توضپردازدیمرانيدراتريیدرتوياشبکهيهاشبکهومطالعههمگانلیمقالهبهتحلنيا

رشدنکردهتريیتوتیاندازهاهمبهبارهنيمطالعهمنظمدراکهیدرحالافتهيینقشپررنگیاسیسيدادهايرو

ازا اهمجهت،نياست. به توجه اتريیتوتیبا اياشبکهيهانقشهمگاننیوهمچنرانيدر رسانهنيدر

وساختارهایژگيولیشناختوتحلران،يدرااستیدرحوزهستريینقشتولیتحليگاماولبرا،یاجتماع

درياشبکهيهاساختارهمگانلیوتحليیشناساقیتحقنيهدفان،ياست؛بنابراياشبکهيهاهمگاننيا

6931يجمهوراستيروزهانتخاباتر52یدربازهزمانقیتحقيبراهادهداياست.گردآوریفارستريیتو

برا شبکهلیتحليهاروش،ياهمگانشبکهيعالوهبراستفادهازمفهومنظرق،یتحقياجرايانجامشد.

)خوشهخوشهیتي.بااستفادهازشاخصماژوالرمياکردهبیمردمنگارانهراترکيمحتوالیوتحلیاجتماع

وانيخوشهاصولگرا-5طلبان،خوشهاصالح-6شد:يیشناساتیتوئيدرشبکهری(،سهخوشهاصلیگشد

رابراساسشاخصکيسههمگان،کاربرانمؤثرهرنيايهایژگيوفیتوصيخوشهمهاجران.برا-9

شناسا  صفحه ميکرديیرتبه مهاافتهي. روزنامهدهدینشان اغلباز کاربرانمؤثر ورسانهاران،نگکه ها

وجوددارد.ياشبکهيهادرهمگانيمعناداریتیشکافجنسنی.همچنشوندیملیتشکيشهروندانعاد

بعدازانتخاباتهمگاننياياغلباعضايحسابکاربر اعضاها اما سههمگانازنظرنيايفعالمانده،

تفاوتدارند.گريکديبایواقعتيداشتنهو

.یاجتماع یها رسانه ران،یا ،یا همگان شبکه تر،ییتو :ها واژهکلید
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  همقدم
پاپاچاريسی)همان که )5162گونه سدلر و به5162( معاصر جوامع در تويیتر معتقدند، )

مشارکتسیاسیتبديلشدهاست.نقشتويیتردررويدادهاييکیازابزارهاياصلیبراي

استريت وال جنبش تا گرفته عربی بهار از گوناگون کشورهاي در مختلف سیاسی

(Papacharissi, 2014محققان موجبشد يافت، ادامه نیز حوادثديگر در بعداً که )

بیینکنند.دربینمفاهیمتالشکنندسازوکارتأثیرگذاريتويیتربررويدادهايسیاسیرات

مفهومهمگانشبکهمطرح (Boyd, 2010)ايشدهتوسطمحققان،
بديندلیلموردتوجه6

گیرندوازتوانتوضیحدادکهچگونهاجتماعاتمجازيشکلمیبودهاستکهباآنمی

اينهايسیاسینقشايفامیگیريوپیشرويجنبشهاکاربراندرشکلطريقآن کنند.

( کستلز بحث کنار در 5169مفهوم درباره ) اشتراک» 5گذاريفرهنگ گذارپايه«

پويايیهاينظريه تالشدارندجنسو رایشدکه حاضر هايمشارکتسیاسیدرعصر

همگان درواقع،  کنند. شبکهتبیین ازنظريههاي دسته اين اصلی هسته تشکیلاي، را ها

هابرايتحلیلوبحثدربارهکنشگريسیاسیدهندکهشناختوتحلیلکردارهايآنمی

.(Brenne, 2016)هايمعاصرضرورياستوجنبش

هايهاياجتماعیمؤثراست.کنشازطرفديگر،تويیتردرايراننیزدرزمرهرسانه

اتفاقاتسیاسیدرايرانرا تحتتأثیرقراردادهاست.کاربرانتويیتردرمواردمختلف،

هايبارزياستازآنيکیازمثالوحوادثپس6911انتخاباترياستجمهوريسال

دهدتاجايیکهبرخیکهتأثیرگذاريتويیتربرروندهايسیاسیجامعهايرانرانشانمی

به انقالبتويیتري»عنوانمحققانازآناتفاقات، بردند« پساز(Morozov, 2009)نام .

و،تويیتردررويدادهايسیاسیبعديازجملهانتخاباتمجلسشوراياسالمی6911سال

 سال در 6932مجلسخبرگان سال در جمهوري رياست انتخابات نقش6931و نیز

ايايفاکرد.مالحظهقابل

                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      

1. Networked public 

2. Sharing culture 



 119 | یکرمان نیحس و انیعبدالله دیحم

اهمیتتويیتردرايرانوخألتحقیقاتیموجوددربارهکنشگريدرتويیتروسازوکار

سیاسی رويدادهاي در نقشتويیتر علیرغم درواقع، است. تحقیق عزيمتاين نقطه آن

جامعههاياسال ازمصرفتويیتردر بهدرکما نداردکه تحقیقاتزياديوجود خیر،

سیاسی رويدادهاي با آن رابطه همچنین و تحقیقات-ايران ببخشد. عمق اجتماعی

انجام انتخاباتسال بر عمدتاً اينحوزه در کرده6911شده نقشابزاريوتمرکز و اند

اتفاق و انتخابات در تويیتر کنندگی پسبسیج دادهات قرار تأکید مورد را اندازآن

(Moghanizadeh, 2013 طباطبايی، و6936؛ تويیتر درباره تحقیقاتموجود بر عالوه .)

اندازمرحله،تحقیقاتیکهبهرويدادهايسیاسیبعديپرداخته11اعتراضاتسیاسیسال

به دارند. ضعف نظري حوزه در و نرفته فراتر ديگرانعنوانتوصیف و مرچنت مثال،

بهتحقیقرويکمپین5161) رانتخاباتمجلسشوراياسالمیدرهايسیاسیتويیترد(

 آنپرداخته6932اسفند اند. سال در همچنین درباره5161ها خود تحقیقی گزارش ،

کمپین سیاسی رياستگرفتهشکلهاي انتخابات در اينستاگرام و تلگرام تويیتر، در

 .(Marchant, Ormson, Honari, & Sabeti, 2018)رامنتشرکردند6931جمهوريسال

درتويیترفارسیگرفتههايشکلايندوتحقیقبااستفادهازتحلیلشبکهاجتماعی،گروه

هادرهمینمرحلهماندهوبهسطوحانداماآندراينرويدادهاراشناسايیوتوصیفکرده

نپرداختهتراينگروهعمیق ازتحقیقاتتازهها تويیتردرايراننیزمیاند. توانبهتردرباره

( )6932بیگدلو پور وهاب سلیمی و هرچن6932( تحقیقات اين کرد. اشاره تالش( د

تعدادکرده ازنظر هم منتها دهند قرار کنکاش مورد را سیاست و تويیتر بین رابطه اند

مقاالتدراينحوزهخألوجودداردوهمابعادمختلفیازاينمسئلهتاکنونمغفولمانده

است.

تمرکزبرانتخاباترياستجمهوريايراندرسالازاين دراينتحقیقبا ما جهت،

ترتروسیعشناختیعمیق«ايهمگانشبکه»کنیمبااستفادهازمفهومنظريشمیتال6931

ازکنشگرانسیاسیدرتويیترفارسیارائهکنیم.انتخاباترياستجمهوريدورهدوازدهم

هاواحزابسیاسیپسنمونهمناسبیبرايانجاماينتحقیقاست.دراينانتخابات،گروه
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تجربه دراز مختلف رسانههاي از انتخاباتیاستفاده کارزارهاي براي اجتماعی هاي

عنوان)به جمهوري رياست انتخابات در اسالمی6935مثال مجلسشوراي انتخابات يا

اينرسانه6932 از مفیدتر براياستفاده الزم تجربه به براياهداف(، انتخاباتو در ها

معتقدندکهاينانتخابات،نخستینبار(5161سیاسیخوددستيافتند.مرچنتوديگران)

شانهاياجتماعیحولکانديداهايموردعالقهبودکههمهاحزابوهوادارانشاندررسانه

گردآمدندوبهرقابتپرداختند.

رقابت با دوره اين در انتخاباتی ابراهیم1هاي روحانی، حسن شد: آغاز کانديدا

مصطفیهاشمی مصطفیمیرسلیم، اسحاقجهانگیري.رئیسی، قالیبافو محمدباقر طبا،

پیشازروزانتخابات،قالیبافوجهانگیريبهترتیببهنفعرئیسیوروحانیازشرکتدر

ترتیب،رقابتاصلیدراينانتخاباتبینروحانیورئیسیاينانتخاباتانصرافدادند.به

روحانیطیفاصالح نمايندگیمیبود. دورئیسینیزنمايندهجناحکرطلبومعتدلرا

می شناخته اصولگرا روز انتخاباتدر درنهايت، و6931ارديبهشت53شد. شد برگزار

 کسب با روحانی به22.62حسن دوم دور براي آرا رئیسدرصد ايرانعنوان جمهور

انتخابشد.

اينهايشبکهدرتويیترفارسی،اولینگامبرايتحلیلکنشگريدرشناسايیهمگان

اي،قادرخواهیمبودهايشبکهشبکهمیکروبالگنويسیاست.باشناختوتحلیلهمگان

هايمختلفکاربرانرامشخصکنیم.نقشتويیترفارسیدررويدادهايسیاسیواردوگاه

 ای های شبکه مالحظات نظری: توییتر، سیاست و همگان

ابرخیمحققاناينايدهرامطرحنقشمؤثرتويیتردراتفاقاتسیاسیموجبشدهاستت

تويیتربهشکلجديديازکنشسیاسیچهدررويدادهايرسمی کنندکهکاربريدر

شدهوتويیترنقشمهمیمانندانتخاباتوچهرويدادهايغیررسمیماننداعتراضات،تبديل

درسیاستيافتهاست.

رسانه کاربري بین رابطه درباره اصلی نظري ديدگاه )مشخصاًهسه اجتماعی اي

ازنظرما،عناصرنظريکهدر(Poell & van Dijck, 2018)تويیتر(وسیاستوجوددارد.
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مسئلهپژوهشی هريکازاينسهديدگاهوجوددارددرمجموعبايدبکارگرفتهشوندتا

کند. قابلیتتبییننظريپیدا مانوئلکستلزدرکتابشبکهاينمقاله اولرا هايديدگاه

است) امیدارائهکرده اومعتقداستکه5165خشمو  گذاريفرهنگاشتراک»(. که«

هايسیاسیمعاصراست.هاياجتماعیايجادشده،کلیدفهمجنبشتوسطاينترنتورسانه

شبکه افراد چنینفرهنگی، میهايافقیدر بهايرا که همسازند کفطور در هم زمان

رسانهخیابان همدر درسطحمحلیو گیرند.هاياجتماعیدرسطحجهانیشکلمیها

شبکه اين کاستلز، شدهازنظر کنشگري شکل تغییر موجب کهها صورت اين به اند

کنداند.کاستلزاضافهمیهمکاريواتحادراتقويتکردهونیازبهرهبريراازبینبرده

شبکهکه اين ساخت موجب بودگی»ها هم با میشده« اجازه افراد به که براند دهد

ترسترس پساين را امید و کرده غلبه عنصرهايشان همین ما ازنظر  کشفکنند. ها،

گذارييکیازعناصرموردنیازبرايساختنظرياينمطالعهاستکهفرهنگاشتراک

.کاستلزآنرابهمامعرفیکردهاست

آن(ارائه5169اماديدگاهدومتوسطبنتوسگربرگ) ادعامیشدهاست. کنندها

ها،تصاويرها،طرحگذاريخودانگیختهايدههايسیاسیجديدازطريقاشتراککهجنبش

روند.بههايديگرانپیشمیاندباشبکهومنابعیکهدرحالحاضرشخصیيادرونیشده

6هايکنششخصیشدهچارچوب»اراشتراکگذاشتنتودهو گیرينوعموجبشکل«

ترتیب،خودايننامند.بهمی«5کنشوصلی»جديدازکنششدهکهبنتوسگربرگآنرا

هايعظیمبراياينکهبايکديگرباحداقلنیازبهفرآيندارتباطیبااجازهدادنبهجمعیت

هايکنشجمعیسمیوچارچوبهايجنبشاجتماعیروجودرهبرانهمیشگی،سازمان

مشخصکند،دستبههاالزماستفردهويتخودوادعاهايسیاسیکهدرآن اشرا

می فراهم جنبشرا سازمانیحیاتیبرايادامه منابع نیزکنشبزنند، اينجا پسدر کند.

شود.هاياجتماعیبهچارچوبنظريمقالهافزودهمیعنصرسیاسیشدگیشبکه

                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      

1. Personalized action frames 

2. Connective action 
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و«6پلورالیسممتشتت»(،دواصطالح5161ديدگاهسوم،مارگتوهمکارانش)در

هاياجتماعیآناندتانشاندهندکهچگونهرسانهراوضعکرده«5پايگیمرتبهصفرهم»

توسعهدادههايسیاسینوعازفعالیت دارند.اندکهشهروندانامکانانجامآنايرا را ها

اينرآن معتقدندکه ازطريقکاهشهزينهسانهها موجبشدهها باها بتوانند افراد اندتا

فعالیتخودکهمی9هايخردعطیه تالشیاندکدر هايتواندشاملصرفزمانکميا

هم مفهوم کنند. رويدادهايسیاسیايفا نقشیدر بهسیاسیباشد، نیز صفر پايگیمرتبه

عطیه که دارد اشاره ريتوئیتکردنيک-هايخردهمینموضوع يا اليککردن مثالً

هايکهعطیهاند.درحالیهايسیاسیشدههايکنشهاوفايدهباعثاصالحهزينه-توئیت

اينخردممکناستبی مارگتوهمکارانشاعتقاددارندکه اما نظربرسند، اهمیتبه

هايگیريجنبشکلتوانندبهشهاازاهمیتزياديدرسیاستبرخوردارندچراکهمیعطیه

آن برايهمینوضعیتمتناقضوضعبزرگبیانجامند. متشتترا اصطالحپلورالیسم ها

هايجمعیشدهوباتزريقاند.پلورالیسممتشتتباعثفرديشدنهرچهبیشترکنشکرده

مندبربینیوغیرنظامپیشتوانداثريغیرقابلهايسیاست،میکردنآشفتگیبهتمامحوزه

می نیزعنصرتنوعوچندگانگیرا دراينجا تواناستفادهکردتازندگیسیاسیبگذارد.

مسئلهراتبیینکرد.

گذاريدرهرسهرويکردنظريموردتأکیدازنظرما،فرهنگاشتراک:4سپهر نظری

نقش اينطريق، از تويیتر ايناستکه ادعاهاينظريما بنابراينيکیاز و قرارگرفته

درمیدانسیاستايرانايفامیمهم کند.يکدلیلبراياينامرايناستکهتويیتریرا

هايخاصیخصوصاًگروه–هايسیاسیرادربینمردمايرانگذاريپیامگسترهاشتراک

دهد.درواقعديدگاهکستلزبراساساينافزايشمی-مانندجوانانياافرادباتحصیالتباال

و بناشده چارچوبمفهوم کنشوصلیو مفهوم دل در مفهوم اين هايکنشهمچنین

ازطرفديگرنظريه (نیزدر5161پردازيمارگتزوهمکاران)شخصیشدهوجوددارد.

                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      

1. Chaotic pluralism 

2. Zero-touch coordination 

3. Micro-donations 

ايم.منظورازسپهرنظريهمانسنتزنظرياستکهمعادلفارسیآنرابرايحراستاززبانفارسیبکاربرده. 2
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فرهنگاشتراک مفهوم به ارزشعطیهگذاريپیوندمیدلخود چراکه هايخردخورد

چهبیشتربهاشتراکگذاشتههاياجتماعیهرهادررسانهشودکهآنهنگامیدرکمی

می ديده ايران سیاستدر میدان در استکه فرآيندي همان اين و مفهومشوند شود.

فرهنگاشتراکهايشبکههمگان فهم براي ايران، در رابطهاي طريق اين از و گذاري

هايیهستنداي،همگانهايشبکهکنشگريدرتويیترباسیاستکارآمدشدهاست.همگان

آنکه بهساختار فناوريها شبکهوسیله همگانهاي اين است. شده بازسازماندهی هااي

همبه طور فناوري6زمان، توسط که هستند فضاهايی شبکه( ساختههاي اي و (5شده

اندگرفتهکنشافراد،فناوريوکردارهاشکلهايخیالیهستندکهدرنتیجهبرهمجماعت

(Boyd, 2010همگان تکرارپذيري،شبکههاي(. ثبات، ايچهارخصیصهمشخصدارند:

همگانمقیاس اين درواقع بودن. جستجو قابل و شبکهپذيري بههاي با که هستند اي

شکلاشتراکگذاشتنچارچوب به گیريپلورالیسممتشتتوهايکنششخصیشده،

همیندلیلفهمساختارانجامند.بههايتويیتريدرايرانمیپايگیصفرشوندهدرپیامهم

اي،گاماولبرايتحلیلکنشگريسیاسیدرتويیتردرايرانهايشبکههايهمگانويژگی

است.

ايبرايتبیینهايشبکهبنابراين،باتوجهبهاهمیتشناختودرکساختارهمگان

ان،ايدرايرهايشبکهکنشگريسیاسیدرتويیتروهمچنینخألتحقیقاتدربارههمگان

هايشبکهدرتويیترفارسیراشناسايیکردهوکنیمدراينتحقیقابتداهمگانتالشمی

هايزيرپاسخدهیم:سپسبهپرسش

تشکیل6پرسشتحقیق کاربران نوع همگان: فارسیهايشبکهدهنده تويیتر ايدر

کداماست؟

بینهمگان5پرسشتحقیق پراکندگیجنسیتیدر هايشبکه: فارسیايدر تويیتر

چگونهاست؟

 تحقیق تشکیل9پرسش کاربران وضعیت همگان: شبکهدهنده تويیترهاي در اي

فارسیازنظرهويتچگونهاست؟
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 تحقیق تشکیل2پرسش کاربران وضعیت همگان: شبکهدهنده تويیترهاي در اي

فارسیازنظرمحلزندگیچگونهاست؟

ايهايشبکهدهندههمگانبرانتشکیل:وضعیتحسابکاربريکار2پرسشتحقیق

درتويیترفارسیچگونهاست؟

 های توییتری در ایرانشناختی در مطالعه همگان مالحظات روش

هايتحلیلشبکهاجتماعیوتحلیلهايباالوانجاماينتحقیقروشبرايپاسخبهپرسش

ايم.درمرحلهاولازتحلیلبنديکرده(مثلث5162محتوايمردمنگارانهرابهشیوهدنزين)

همگان شناسايی براي اجتماعی محتوايشبکه تحلیل از دوم مرحله در و شبکه هاي

ايم.استفادهازايندوروشماهايتحقیقاستفادهکردهمردمنگارانهبرايپاسخبهپرسش

می قادر دادهرا تا بههايشبکهسازد را تحقیق کیفی همچنین و هماي طور مطالعهزمان

کنیم.

 تحلیل شبکه اجتماعی

تحلیلو پااليش، شاملگردآوري، استکه مرحله اجتماعیدارايچهار تحلیلشبکه

مابراياجرايتحقیق،شبکهريتوئیتهامیمصورسازيداده بهشود. ترينعنوانمهمهارا

 اطالعات توزيع در خوشه(Nip & Fu, 2016)شبکه سپس و کرده هاياستخراج

بااستفادهازتکنیکشکل مشخصکرديم.6هاهايشناسايیخوشهگرفتهدراينشبکهرا

انددرادامهمؤثرترينکاربراندرهرخوشهرابراساسنقشیکهدرشبکهريتوئیتداشته

ايرابهدستدهیم.هايشبکهشناسايیکرديمتابتوانیمتصويرکاملهمگان

برايگردآوريتوئیت اول مرحله پلتفرمدر از 5ها،
DMI-TCAT.کرديم استفاده ،

دگردآوريداده زمانیبینها بازه 2ارديبهشتالی66ر براي6931خرداد شد. انجام

توئیت بهگردآوري و هشتگ )با کانديداها همه نام شامل فهرستی ابتدا صورتها،

نگارش با بههايمتفاوتآنکلیدواژه ادامه در کرديمو تهیه باها( برفی، صورتگلوله
                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      

1. Clustering 

2. Digital Methods Initiative Twitter Capture and Analysis Toolset 
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هارابهفهرستموردنظراضافهکرديمتاهايجديد،آنهاوکلیدواژهظاهرشدنهشتگ

هشتگتوئیت اين از که کلیدواژههايی و کردهها استفاده نیز شود.ها گردآوري اند

هااستفادهشدودرمدتزمانهشتگوکلیدواژهبرايگردآوريتوئیت32درنهايت،

52 اينهتوئیتبه5231512روز، از چندمورد شامليکيا وشتگدستآمدکه ها

هابود.کلیدواژه

توئیت گردآوري اتمام پساز از دريافتخروجی با صورتبهDMI-TCATها،

پااليشدادهتوئیتTSVفايل پااليشبودند. آماده ابتداها شد. انجام چندمرحله در ها

هايغیرفارسیراحذفکردهوسپسشبکهريتوئیترااستخراجکرديم.درنهايتتوئیت

هادرشبکهتوئیتوتعدادگره6511259هايشبکهريتوئیتدکهتعدادتوئیتمشخصش

(.دراينجاوجوديالازکاربرالف6)شکل6بود269131هاوتعداديال15199ريتوئیت

است. ريتوئیتکرده کاربربرا اينمعنیبودکهکاربرالفتوئیتیاز بهکاربرببه

نرمپااليشداده با ايننرم9وهمچنیناوپنريفاين5ارتبلوافزها قابلیتانجامشد. افزارها،

داده با مطلوبمیکار نحو به و دارند را برايپااليشدادههايکالن استفادهتوانند ها

شوند.

 (.2005. گراف ساده؛ هر نقطه یک گره است و هر خط یک یال است )بورگاتی، 9شکل 

2منبع:بورگاتی

                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      

(ياگرهدرگرافشبکهاست.node(عبارتازخطارتباطمیاندوياچندنود)edgeيکيال). 6

2. Tableau 

3. OpenRefine 

4. Stephan Borgatti, 2006 
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گرفتهدرهايشکلمربوطبهشبکهشاملدومرحلهبود.درمرحلهاولخوشههايتحلیل

خوشه تعیین الگوريتم از استفاده با ريتوئیترا شبکهشبکه در اساسها بزرگبر هاي

مؤثرترين6شاخصماژوالريتی صفحه، رتبه سنجه از استفاده سپسبا کرديم. شناسايی

اي،برايپاسخبههايشبکهشناسايیهمگانکاربراندرهرخوشهمشخصشدند.پساز

کاربرمؤثرهرخوشهرامطالعهکرديم.مابرايشناسايی21هايهايتحقیقويژگیپرسش

در مؤثر شناسايیکاربران پساز کرديم. استفاده صفحه شاخصرتبه از مؤثر کاربران

ريتوئیت)به صفشبکه اساسرتبه بر اطالعات( انتشار تحلیلمحتوايعنوانشبکه از حه،

البتهپیشمردمنگارانهبرايپاسخبهپرسش ازاينبايدتوضیحهايتحقیقاستفادهکرديم.

انجامشد.5افزارگفیهانیزبااستفادهازنرمدهیمکه،مصورسازيداده

 تحلیل محتوای مردمنگارانه

وشعاريازنقايصهمچنینازتحلیلمحتوايمردمنگارانهاستفادهکرديمچراکهاينر

هايتحلیلمحتوايکمّیوکیفیاستوابزاريمناسببرايتحلیلمتنباتوجهبهروش

می تولید آن در متن که است درحالیبستري مردمنگارانه محتواي تحلیل ازشود. که

می تلفیقآنابزارهايايندوروشاستفاده با سنتمردمنگاريتالشمیکند، با کندها

ا بستر بگیرد نظر در تحلیلمحتوا در نیز .(Altheide & Scheneider, 2013)رتباطیرا

معناي کردن مستند و فهمیدن براي ترکیبی روش يک مردمنگارانه، محتواي تحلیل

منعطفودايره اينروشدرتماممراحلخود کهارتباطاتاست. اينمعنا به اياست،

شدهشوندوبراساسيکبرنامهساختاريافتهازپیشتعیینزماناجرامیمراحلباهموهم

تحلیپیشنمی برخالف فرضیهرود. اثبات هدفش که کمّی محتواي هدفل است، ها

فرضیه هیچ بنابراين، است؛ کشف مردمنگارانه محتواي نظرتحلیل در پیش از را اي

کندتاازهمهاسنادومواداستفادهکندتابهدرکدرستیازمحتواگیردوتالشمینمی

تحلیلنظیرتوسعهمفاهیم،برسد.اينروشحرکتیدائمیوتعاملیبینمراحلمختلفدر

دادهنمونه گردآوري محتوايگیري، هدفتحلیل است. تفسیرها ارائه و کدگذاري ها،
                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      

1. Modularity 

2. Gephi 
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می تالش اينکه عین در نظاممردمنگارانه ازکند که است اين بماند تحلیلی و مند

هاومتغیرهادراينجانیزتحقیقبنديوسختدوريکند.درواقع،طبقههايسفتچارچوب

هدايتمی آنرا تحقیقدرحیطه نمیکننداما محدود مقوالتوها اينروش، در ماند.

می نیز ديگر میمتغیرهاي انتظار و روند-رودتوانند اين شوند. ظاهر تحقیق جريان در

هاويژگیمهمهاوظرافتها،مختصات،سبکاکتشافدائمیومقايسهدائمیبینموقعیت

ترتیب،تحلیلمحتوايمردمنگارانهبرخالفتحلیلاينارانهاست.بهتحلیلمحتوايمردمنگ

گیرد.هارانیزدرنظرمیمحتوايکمّیکهتمرکزشعمدتاًبراعدادوبسامدهاست،روايت

بلکههايازپیشتعیینهمچنینتالشاينروشقراردادنمقوالتدرطبقه نیست، شده

ازنوانندظاهرشوندوطرحتحقیقبراساسآنتومقوالتدرهرمرحلهازتحقیقمی ها

هايتحلیلمحتوايکمّیواولیروشطريقچیدهشود.بااستفادهازاينروش،درواقعبه

هافراترخواهمرفت.کیفیرانیزدرتحقیقدخیلکردهوازآن

وضعیتهايکاربرانتويیتروخصوصاًتحلیلمحتوايمردمنگارانهباتوجهبهويژگی

اعتمادومعتبربهدستهايقابلتويیتردرايران)فیلترينگ(روشمناسبیبراييافتنداده

باعثمیمی ايران فیلترينگدر ازآنجاکه درواقع اطالعاتزمینهدهد. از برخی ايشود

الًاعتمادنباشدويااحتماشدهتوسطتويیتردرموردکاربران،مانندمکانکاربر،قابلفراهم

هايیتوانبهدادهجنسیتوهويتواقعیکاربرارائهنشدهباشد،بااستفادهازاينروشمی

 کهقابلیتاطمینانباالتريدارنددستپیداکرد.

 از روش، اين اجراي اساسشیوه9براي بر کدگذاري کرديم. استفاده کدگذار

موقتی سالدانا6کدگذاري که زم5162)5پیشرفت در را آن روش( اکتشافیره هاي

ابتدايیدسته يکفهرست موقتی، کدگذاري در است. کرده اساس9بندي بر کدها از

زمینه اطالعات و دانش تهیهتجربیات، نظري بستر همچنین و کدگذاران و محقق اي

کدگذاريمی مرحله در که شد تهیه ابتدايی فهرست اين مشورتکدگذاران با شود.

گرف قرار بهمورداستفاده اول مرحله کدگذاري درروند ابتدايی فهرست موازاتت.
                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      

1. Provisional 

2. Saldaña 

3. Start List 
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بازنگريمیکدگذاريوتحلیلداده اينمیها، تواندشاملاصالح،حذفوياشودکه

.(Saldaña, 2015: 144)توسعهفهرستبرايپذيرفتنکدهايجديدباشد

هايتحقیقبپردازيم.حالآمادههستیمتابهارائهوبحثدربارهيافته

 ها تبیین یافتهتحلیل و 

بهتشريحهمگان ابتدا تحلیلهايشبکهدراينجا، ايدرتويیترفارسیپرداختهوسپسبا

کنیمپاسخسؤاالتتحقیقراارائهکنیم.ها،تالشمیهايآنويژگی

خوشهدرشبکهريتوئیت)که6111افزارگفینشاندادکهتحلیلخوشهتوسطنرم

 از استفاده اشارهکلیدواژ32با هشتگ و تشکیله شاخصشده اساس بر بود( شده

درصدازحجمکل2خوشهبیشتراز2هاتنهاحجم.ازاينخوشه6ماژوالريتیوجوددارد

خوشهرادرنظر2هايديگربسیارکوچکبود؛بنابراينتنهااينشبکهبودواندازهخوشه

اينخوگرفتیموخوشه ما حذفکرديم. براساسگرايشسیاسیشههايديگررا را ها

ترينخوشهمربوطبهگذاريکرديم.بزرگهايکاربريدرهرخوشهناماکثريتحساب

بزرگیمربوطبهاصالح ازنظر سوم خوشه و اصولگرايان به متعلق دومینخوشه طلبان،

گرايش عمدتاً که بود کشور نسبتايرانیانخارجاز براندازانه بههايسیاسیمخالفو

ناممهاجرانيادمی با اينخوشه از ادامه در ما اينمنطقجمهورياسالمیدارند. کنیم.

 ,Kelly & Etling, 2008; Khazraee)گذاريدرتحقیقاتپیشیننیزدنبالشدهاستنام

2019; Marchant et al. 2016)گروه يکیاز يکیمتعلقبه ديگر خوشه هايسیاسی.

بوت از نیزعمدتاً آخر وخوشه بود کشور اين5خارجاز بر عالوه بود. تشکیلشده ها

 قبلی تحقیقات تحلیل(Marchant, Sabeti, Bowen, & Kelly, 2016)خوشه، هايو

هادهدکهخوشهمربوطبهگروهسیاسیخارجنشیننیزعمدتاًازبوتمقدماتیمانشانمی

وآنتشکیل تالشمیشده ازاينبوتکنها استفاده هشتگندبا هايموردنظرخودراها

ترندکردهوجريانمحتوارادرتويیترفارسیدردستبگیرند؛بنابراينايندوخوشهرااز

                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      

بود.1.22مقدارشاخصماژوالريتیبرابربا.6

2. Bot 
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اطالعاتمربوطبه6هاکنارگذاشتهوبهتحلیلسهخوشهاولاکتفاکرديم.جدولتحلیل

دهد.هارانشانمیاينخوشه

 ها در شبکه ریتوئیت خوشه .9جدول 

هاتعدادیالهاتعدادگرهدرصدازکلشبکهنامخوشه

25.3999622226233طلباناصالح

65.22152666521اصولگرايان

2.2911262215مهاجران

اند.نشاندادهشده6هادرشکلاينخوشه


 ها در شبکه ریتوئیت خوشه .2شکل 

بارنگسبز،،خوشهمربوطبهکاربراناصالح5درشکل اصولگرا رنگبنفش، طلببا

هابامهاجربارنگنارنجی،گروهسیاسیخارجنشینبارنگآبیوخوشهمتشکلازبات

باتوجهبهتوضیحاتیکهداديم،خوشهمربوطبهگروه رنگسیاهنشاندادهشدهاست.
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بات و نشین خارج سیاسی ها شکل شدند. گذاشته کنار تحلیل می5از کهنشان دهد

طلبانوسپساصولگراياناست.پسازايناي،مربوطبهاصالحترينهمگانشبکهبزرگ

اين از يک هر بعد قسمت در دارد. قرار )مهاجران( مهاجران به مربوط همگان دو،

کنیم.هارابهتفکیکتوصیفمیهمگان

 طلبان همگان اصالح

درصدازحجمکلشبکهريتوئیت39/25ترينخوشهاستکهطلبانبزرگاناصالحهمگ

شاملمی خوشهاصالحرا ،5يالاست.شکل226،233گرهو99622طلباندارايشود.

هايايندهد.زيرخوشهساختاردرونیاينهمگانبههمراهکاربرانمؤثرآنرانشانمی

 همپوشانی و تنیدگی هم در خوشه )شکل دارند ويژگی9بااليی حال همگان(. هاي

براساسويژگیاياصالحشبکه بسامدکاربرتوصیفمی21هاياينطلبانرا ابتدا کنیم.

شود.ارائهمی5نوعکاربراندراينهمگاندرجدول

 طلبان ای اصالح نوع کاربران همگان شبکه .2جدول 

فراوانیدرصدبسامدزیرطبقاتطبقاتمتغیر

نوعکاربر

رسانه
52بروزديجیتالی

361میراثبر

سازمان
11دولتی-حکومتی

65غیردولتی

65ستاره

6292نگارروزنامه

سیاستمدار

52حسابهواداري

261حسابشخصی

52حسابجعلی

شهروندعادي
262خردهستاره)کاربرنخبه(

261معمولیکاربر
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 طلبان همگان اصالح .9شکل 

(.5دهند)جدولنگارهاتشکیلمیدهدکهاکثريتاينهمگانراروزنامههانشانمیداده

نگارهستنددرصد(روزنامه92طلبان)کاربرمؤثردرهمگاناصالح21کاربراز62درواقع

طلبدارند.بعدازبینکاربراناصالحنگارهابیشترينتأثیررادردهدروزنامهکهنشانمی

انواعکاربرانروزنامه بقیه بیشترينسبتبه اينهمگانتأثیر شهروندانعاديدر نگارها،

درصد(جزوشهروندانعاديهستندکهازبین52کاربر)21کاربراز65دارند.درواقع،

گیرند.برانمعمولیقرارمیکاربرنیزدردستهکار2کاربرخردهستارهو2کاربر65اين

درصد(تقريبا55ًکاربر)66هاهستندکهبادستهبعديازنظرمیزانتأثیردرشبکه،رسانه

رسانه5و6رسانهمیراثبر3رسانه،66تأثیريمشابهشهروندانمعمولیدارند.ازبیناين

اينيافتهنشانمی5نیزبروزديجیتالی يبروزديجیتالیدرهمگانهادهدکهرسانههستند.

هايمیراثبرهستندکهتأثیربیشتريدرشبکهطلباننفوذبااليیندارندواينرسانهاصالح

می همچنینمقايسهتعدادرسانهبرجا تعدادشهروندانگذارند. دربینکاربرانمؤثربا ها

اندکیباالترازتأثیرايدهدکهتأثیرشهروندانعاديدراينهمگانشبکهعادينشانمی
                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      

1. Legacy 

2. Digital-born 
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میرسانه اين ديدگاههاستو مؤيد روزنامهتواند مورد در قدرتها نگاريشهرونديو

نگارهاباشد.روزنامه-شهروند

اينهمگانشبکه در نیزشناسايیشد.3اي، حسابکاربريمتعلقبهسیاستمدارها

اينحساب که کل61ها تشکیلمی21درصداز را مؤثر قرارکاربر دسته سه دهنددر

حساباست،همچنیندوحساب2هايواقعیسیاستمداراندراينهمگاندارند.حساب

کاربريمتعلقبههوادارانسیاستمداراناستودوحسابکاربريجعلینیزوجوددارد

.اندطباايجادشدهکهبااستفادهازنامدوکانديدايعنیاسحاقجهانگیريومصطفیهاشمی

درنهايتيککاربرستاره)ترانهعلیدوستی(ويکسازمانغیردولتینیزدربینکاربران

هاباديگرطبقاتبسیارزياداست.مؤثراينشبکهحضوردارندکهفاصلهآن

 طلبان ای اصالح های کاربران مؤثر در همگان شبکه ویژگی .9جدول 

درصدفراوانیبسامدزیرطبقاتطبقاتمتغیر

جنسیت

9123--مرد

161--زن

52--غیرقابلتشخیص

هويت

9123--نامواقعی

65--نامشبهواقعی

261--نامجعلی

مکان

9211--ايران

خارجازايران

165اروپا

26آمريکايشمالی

11خاورمیانه

65غیرقابلتشخیص

21غیرقابلتشخیص

فعلیوضعیت

حسابکاربري

شدهحذف
52حسابکاربريمرتبطباانتخابات

52غیرقابلتشخیص

موجود
2911بدونتغییر

91باتغییرنامکاربري

65تعلیقشده
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کاربراينشرايطرا65هاهستند)دراينهمگانهاياسازمانکاربرانیکهعضويازرسانه

اند.شدهطورمنطقیحذفبرايشناسايیمتغیرهايجنسیتوهويتبههادارند(ازتحلیل

درصدازکاربرانمؤثردراين23دهدکاربرمردهستندکهنشانمی91کاربرديگر،91از

دهند.درمقابلتنهاطلبانراتشکیلمیهمگان،مردهستندواکثريتقاطعهمگاناصالح

دوکاربر)درصدازکاربرانمؤثراينهمگ61 زنهستندوتنها درصد(وجود1.12ان،

شناسايینیست.هاقابلدارندکهجنسیتآن

91 يعنی که23کاربر افراد اين مقابل در و دارند هويتواقعی کاربران درصد

(.همچنینتنهايک9درصدکاربرانهويتجعلیدارند)جدول61اکثريتمطلقهستند،

درصد(در11وجوددارد.اکثريتکاربرانمؤثراينهمگان)کاربرباهويتشبهواقعی

و1ايرانسکونتدارندودرمقابل اروپا کاربردرآمريکايشمالیساکن2کاربردر

هستند.عالوهبراين،مکانزندگیيککاربرباوجودمشخصبودناينکهويدرخارج

ايرانزندگیمی قابلاز درنهايکند، اصالًشناسايینیست. کاربر تموقعیتمکانیچهار

تشخیصنیست.قابل

هايکاربريبدونتغییربهکاربرمؤثراينهمگان،اکثريتمطلقحساب21ازبین

ادامهمی تغییرنامکاربري11دهند)فعالیتخود همچنینسهحسابکاربريبا درصد(.

کهدکاربرحذفحسابکاربرينیزتوسطخو2کنندودرمقابلخودفعالیتمی شده

حذفدوحسابکاربريداليلمربوطبهانتخاباتداشتهودلیلحذفدوحسابديگر

درنهايتيکحسابکاربريوجودداردکهازطرفتويیترتعلیقشده مشخصنیست.

است.

دنبال تعداد )دنبالمیانگین کنندهکنندگان اين همگان21ها( در مؤثر کاربر

اصالح ه23طلبان و ويژگی132زار ادامه در است. کننده شبکهدنبال همگان ايهاي

کنیم.اصولگرايانرامعرفیمی
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 همگان اصولگرایان

شاملمی65.2همگاناصولگرايانکه شود،دومینخوشهبزرگدرصدازکلشبکهرا

ساختاردرونیو2يالدارد.شکل666521گرهو2152شبکهريتوئیتاست.اينخوشه

دهد.کاربرمؤثرآنرانشانمی21هاياينخوشهبههمراهجايگاهزيرخوشه




 همگان اصولگرایان .4شکل 

میيافته نشان اصالحها خوشه همانند که میزاندهد نیز اصولگرايان خوشه در طلبان،

هايکاربرانمؤثر(.درادامهبهتوصیفويژگی2هاباالست)شکلهمپوشانیزيرخوشه

(.2پردازيم.نوعکاربراناينهمگاننیزدراينجاموردتوجهاست)جدولنهمگانمیاي
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ایاصولگرایاننوعکاربراندرهمگانشبکه.4جدول

درصدفراوانیبسامدزیرطبقاتطبقاتمتغیر

نوعکاربر

رسانه
21بروزديجیتالی

92میراثبر

سازمان
11دولتی-حکومتی

11غیردولتی

11ستاره

6291نگارروزنامه

سیاستمدار

11حسابهواداري

165حسابشخصی

11حسابجعلی

شهروندعادي
11خردهستاره)کاربرنخبه(

5522کاربرمعمولی

کاربراندرصد(22دهدکهاکثريتکاربرانمؤثردرهمگاناصولگرايان)هانشانمیيافته

ايوجودندارد.پساز(.دراينهمگانهیچخردهستارهوستاره2معمولیهستند)جدول

روزنامه معمولی، کاربران با هستند.91نگاران تعداد بزرگی ازنظر نوع دومین درصد

2درنهايت که دارند وجود کاربران اين بین در نیز آن62رسانه تشکیلدرصد را ها

رسانهمیراثبرنیزدربین9رسانه،ديجیتالیهستندو2رسانهازاين2،دهد.درمجموعمی

هايهاحسابسیاستمدارنیزحضوردارندکههمهآن1هاوجوددارد.دراينهمگان،آن

ندارد. وجود برايسیاستمداران جعلی يا هیچحسابکاربريهواداري و رسمیدارند

غیرد يا دولتی سازمان هیچ همچنین جدول ندارد. وجود همگان اين در ديگر2ولتی

دهد.هاياينهمگانرابهدستمیويژگی

 ای اصولگرایان های کاربران همگان شبکه ویژگی .5جدول 

درصدفراوانیبسامدزیرطبقاتطبقاتمتغیر

جنسیت

9112--مرد

265--زن

52--غیرقابلتشخیص
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درصدفراوانیبسامدزیرطبقاتطبقاتمتغیر

هويت

5312--نامواقعی

23--نامشبهواقعی

6159--نامجعلی

مکان

2512--ايران

خارجازايران

11اروپا

65آمريکايشمالی

65خاورمیانه

11غیرقابلتشخیص

165--غیرقابلتشخیص

وضعیتفعلیحساب

کاربري

شدهحذف

حسابکاربريمرتبطبا

انتخابات
11

261غیرقابلتشخیص

موجود
9125بدونتغییر

165باتغییرنامکاربري

91--تعلیقشده

سازمانرسانه و )ها محاسبه2ها در هويتبهگره( جنسیتو به منطقیهايمربوط طور

درصدکاربرانمؤثراينهمگانکه12دهدکههانشانمی(.يافته2اند)جدولشدهحذف

می تشکیل را اکثريتمطلق )جدول هستند مرد 2دهند تنها مقابل در اين65(. درصد

جنسی و هستند زن قابل5تکاربران نیز کاربر همچنین نیست. اين12شناسايی درصد

 دارايهويتجعلیهستنددرحالیدرصدآن59کاربرانهويتواقعیدارندو ها 3که

درصدکاربرانمؤثراينشبکهنیزهويتشبهواقعیدارند.اکثريتکاربراناينهمگاندر

می زندگی )ايران 12کنند زندگی مکان و آننفر1درصد( )از نیز65ها درصد(

شناسايینیست.ازاينهمگان،يککاربرساکنآمريکاويککاربرنیزدرخاورمیانهقابل

می زندگی همچنین حساب25کند. بهدرصد تغییر بدون همگان اين در کاربري هاي

خودهايکاربرينیزباتغییرنامکاربريدرصدازحساب65دهندوفعالیتخودادامهمی

بهفعالیتپرداخته حسابکاربريتوسطتويیتر9شدهوحسابکاربرينیزحذف2اند.
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هايکاربري،ايننکتهکهتنهادربهحالتتعلیقدرآمدهاست.درموردتعلیقاينحساب

توجهبهبسامدکم با همگاناصولگرايانايناتفاقرخدادهاستقابلتوجهاستمنتها

هاپردازيم.درشرايطیکهتعداداينحسابامابیشتربهاينموضوعنمیهگونهحساباين

تواندموضوعیهايکاربريتعلیقشدهمیزيادباشد،دلیلاينکاروهمچنیننوعحساب

اينجدولدرکنارشکل اي،درکمناسبیازهمگانشبکه9برايتحقیقاتآتیباشد.

د.دهاصولگراياندراختیارماقرارمی

 همگان مهاجران

 خوشه اين است. ريتوئیت شبکه در مهم خوشه سومین مهاجران و9112همگان گره

-زيرخوشه2دهد.شکلدرصدازکلشبکهراتشکیلمی2.2يالداردودرکل،62215

دهد.هاياينخوشهرابههمراهکاربرانمؤثررانشانمی

 همگان مهاجران .5شکل 
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مؤثردرهمگانمهاجراننسبتبهدوهمگانديگرباالتراست)شکلپراکندگیکاربران

ايازکاربرانرا(.فاصلهکاربرانمؤثردراينهمگانازهمزياداستوهرکدامدسته2

اند.دربحثبعدنیزبسامدانواعمختلفکاربراندراينهمگاننشانتحتتأثیرقرارداده

(.1شود)جدولدادهمی

 ای مهاجران نوع کاربران در همگان شبکه .6جدول 

درصدفراوانیبسامدزیرطبقاتطبقاتمتغیر

نوعکاربر

رسانه
52بروزديجیتالی

261میراثبر

سازمان
11دولتی-حکومتی

91غیردولتی

11ستاره

161نگارروزنامه

سیاستمدار

11حسابهواداري

11حسابشخصی

11حسابجعلی

شهروندعادي
91خردهستاره)کاربرنخبه(

5321کاربرمعمولی

(.1دهند)جدولاکثريتکاربرانمؤثردرهمگانمهاجرانراکاربرانمعمولیتشکیلمی

ايندرحالی21درواقع درصدکاربرانمؤثردراينهمگانايننوعازکاربرانهستند.

درصد(دراينشبکهوجوددارد.پسازکاربرانمعمولی،1استکهتنهاسهکاربرنخبه)

نگاراناينروزنامه با اينهمگان در اکثريترا اختصاص61هستندکه خود به درصد

نیزرسانهاندوبعدازآنداده ها با ازبین62ها رسانهحاضردراين2درصدقراردارند.

 2همگان، و بر میراث 5رسانه درنهايت هستند. ديجیتالی بروز نیز سازمان9رسانه

ترينگرههابايددقتکردمهمد.درموردسازمانغیردولتینیزدراينهمگانحضوردارن

سازمان زمره در را آن ما استکه توانا سازمان همگان، طبقهاين غیردولتی بنديهاي

کمککرده سازمانیاستکه توانا وايم. آمريکا خارجه هايمالیتوسطوزارتامور



 199 | یکرمان نیحس و انیعبدالله دیحم

تعريفعملیبرخینهادهايديگردريافتمی توجه با درآنکندمنتها اتیماکهصريحاً

طورصريحدرساختارشودکهمستقیماًوبهحاکمتیتعريفمی-ذکرشدهکهنهاديدولتی

سازمانسازمانیيکحکومت/دولتتعريف زمره در را سازمان اين ما باشد، هايشده

ايم،چوندريافتکمکازنهادهايدولتی،يکسازمانرابهسازمانغیردولتیقرارداده

کند.ولتیتبديلنمید

هايديگرِويژگی2ايوجودندارد.جدولدراينهمگانهیچسیاستمدارياستاره

دهد.کاربرانمؤثراينهمگانرادراختیارماقرارمی

 های کاربران مؤثر همگان مهاجران ویژگی .7جدول 

درصدفراوانیبسامدزیرطبقاتطبقاتمتغیر

جنسیت

5212--مرد

162--زن

262--غیرقابلتشخیص

هويت

6122--نامواقعی

92--نامشبهواقعی

6322--نامجعلی

مکان

361--ايران

خارجازايران

6951اروپا

161آمريکايشمالی

11خاورمیانه

262غیرقابلتشخیص

6951--غیرقابلتشخیص

کاربريوضعیتفعلیحساب

شدهحذف
11حسابکاربريمرتبطباانتخابات

91غیرقابلتشخیص

موجود
2615بدونتغییر

261باتغییرنامکاربري

65--تعلیقشده
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و کاربرانمتعلقبهدستهرسانه برايمحاسبهدرصدفراوانیمتغیرهايجنسیتوهويت،

يافته2)جدولاندشدهکاربر(حذف61ها)سازمان دهدکهاکثريتکاربرانهانشانمی(.

(.2درصدازکاربرانزنهستند)جدول62درصد(هستندوتنها12اينهمگاننیز،مرد)

اينجنسیت بر بسامدحساب62عالوه قابلتشخیصنیست. نیز کاربران از هايدرصد

هانامجعلیدرصدحساب22کاربريباهويتجعلینیزدراينهمگانباالست.درواقع

61درصدنیزنامشبهواقعیدارند.تنها2درصدداراينامواقعیو22دارندودرمقابل،

درصدکاربراننیزقابل51درصدکاربراناينهمگانساکنايرانهستندومحلسکونت

زندگیمی ايران از خارج در بینکاربرانیکه در تشخیصنیست. نیز صددر51کنند

 درصدنیزمشخص62درصدساکنآمريکايشمالیومحلسکونت61ساکناروپا،

هیچتغییريدرصدازکاربرانبی15دهدکههايجدولباالهمچنیننشانمینیست.يافته

می ادامه خود فعالیت به همچنین حساب1دهند. از همگاندرصد اين کاربري هاي

حسابکاربريباتغییرنام61یست.درنهايتهامشخصنشدهکهدلیلحذفآنحذف

می ادامه فعالیتخود يکحسابکاربري)کاربريبه تعلیقشده5دهندو نیز درصد(

است.

6931ايکهدرانتخاباترياستجمهورياکنون،پسازتوصیفسههمگانشبکه

می يکديگرشکلگرفت، با مقايسه در همگانرا وتوانیموضعیتاينسه تشريحکرده

هايتحقیقراارائهکنیم.پاسخپرسش

بايکديگربرايپاسخبهپرسشاولتحقیق،بايدنوعکاربرانمؤثراينهمگان هارا

تعداد6کنم.نمودارهادرهرسههمگانرامقايسهمیمقايسهنمايیم.درابتدابسامدرسانه

دهد.هانشانمیيکازهمگانهايبروزديجیتالیومیراثبررادرهررسانه
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 ای های شبکه بسامد انواع رسانه در همگان .9نمودار 

هايمیراثبردرهرسههمگانبیشتردراينجاهدفايناستکهنشانبدهیمتعدادرسانه

دهدکهعلیرغمرو(.اينيافتهنشانمی6هايبروزديجیتالیاست)نمودارازتعدادرسانه

هاغلبهبررويآنهايمیراثهايبروزديجیتالی،دراينانتخاباترسانهرسانهبهرشدبودن

دهد.دراينطلبانرخمیاند.بیشترينتفاوتبینايندونوعرسانهدرهمگاناصالحداشته

همگاننهرسانهمیراثبروتنهادورسانهبروزديجیتالیوجوددارد.همچنینايننمودار

طلبانوجودداشتهاست.کهبیشترينتعدادرسانهمیراثبردرهمگاناصالحدهدنشانمی

اصالح مواضع و سوابق به توجه با ما قبلی مفروضات با يافته اصولگراياناين و طلبان

شوندکهرابطهبهتريطلبانافراديدرنظرگرفتهمیطورمعمول،اصالحهمخوانیندارد.به

فناوري بهههايجديدورسانبا نیز اصولگرايان سنتیگروهايدارندو هايیانگاشتهطور

بااينشوندکهنسبتبهاينفناوريمی نگرشمنفیدارند. هايتحقیقنشانوجوديافتهها

رسانهمی تعداد که اصالحدهد همگان در بر میراث وهاي اصولگرايان از بیشتر طلبان

بروزديجیتالیدراينهمگانبیشترازهمگانهايمیراثبروهمچنیناختالفبینرسانه

طلبانهادربیناصالحاصولگراياناست.اينيافتهمبینايناستکهعالوهبراينکهرسانه
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رسانه سنتی انواع دارند، بیشتري روزنامهتأثیر مانند ازها قدرتمندتر همگان اين در ها

هايايران،شهروند،شرقطلبانروزنامههايبروزديجیتالیهستند.درهمگاناصالحرسانه

ايوجودنداشتهکهدرهمگاناصولگرايانهیچروزنامهوقايعاتفاقیهحضوردارنددرحالی

رسانه خبرگزاريو به محدود بر میراث تسنیم(هاي و مشرق )فارس، طیف اين هاي

شوند.می

 از اين بر 2عالوه مهاجران، همگان در بر میراث شبکهرس9رسانه به متعلق انه

9هايمیراثبردراينهمگانراتوانتعدادرسانهتلويزيونیمنوتوهستند؛بنابراينمی

بااين بازهمتعدادرسانهعدددرنظرگرفت. اينهمگانبیشترازوجود هايمیراثبردر

تصورمااينتعدادرسانه بودکهبههايبروزديجیتالیاست.ايندرحالیاستکهمنطقاً

روزنامه رسانهدلیلآزاديبیشتر و محدوديتها و هايهايرسانههايسنتیاصولگرايان

رسانهرسمیاصالح نفوذ قدرتو مهاجران، و همگانطلبان ديجیتالیدر هايهايبروز

هايمیراثبرباشد.البتهايننتايجرابايدباآمارهايطلبومهاجرانبیشترازرسانهاصالح

هادرنظرگرفتهايسنتیدردنیايواقعیمانندبردواثرگذاريروزنامهمربوطبهرسانه

هايمیراثبردرهاياينتحقیقمؤيدقدرتونقشبیشتررسانهحالبازهميافتهولیبااين

تواندتبیینديگريهمداشتههايبروزديجیتالیاست.هرچنداينيافتهمیمقايسهبارسانه

آنباش و نمادينرسانهد سرمايه اينکه روزنامههم و اصالحها )کهنگاران مهاجر طلبو

اند(بیشتراستوبهکردهطلبداخلايرانفعالیتمیهاياصالحازايندررسانهاغلبپیش

روزنامههمیندلیلاينرسانه و ازنگارانآنهايمیراثبر هستندکهگويسبقترا ها

اند.ديجیتالیربودههايبروزرسانه

سیفارسیبینکتهديگريکهبايدبهآنتوجهکنیمايناستکهحسابکاربريبی

می فعالیت ايران از خارج در شبکه اين گرهبااينکه زمره در اما خوشهکند مؤثر هاي

شدههايمیراثبردراينهمگاندرنظرگرفتهطلباناستبنابرايندرگروهرسانهاصالح

ايديگرتعلقداشتهباشددربخشمربوطت.درموردکاربرانیکهمنطقاًبايدبهخوشهاس

بهمکانکاربرانبیشترتوضیحخواهیمداد.
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دهد.نگاراندرهرسههمگانرانشانمینموداربعديتعدادروزنامه


 ای های شبکه نگاران در همگان تعداد روزنامه .2دار نمو

طلبانوجوددارد.نگاردرهمگاناصالحدهدکهبیشترينتعدادروزنامهمینشان5نمودار

نگارحضورروزنامه62نگارودرهمگاناصولگراياننیزروزنامه62درواقعدراينهمگان

 تنها مهاجران همگان در که است حالی در اين دارند.روزنامه1دارند. حضور نگار

ها)عمدتاًدهدکهرسانهپیشینوهمچنینبخشقبلینشانمیهايايننمودار،نموداريافته

روزنامهرسانه و بخصوصهمگانهايمیراثبر( همگان سه هر زياديدر تأثیر نگاران

نگاراندردوهمگانبزرگتويیترطلبانواصولگراياندارند.هرچندتعدادروزنامهاصالح

اصالح يعنی تقريبفارسی اصولگرايان و روزنامهطلبان استاما برابر همگاناً در نگاران

اصالح با بزرگ92طلبان سیدرصد با اصولگرايان همگان در و جمعیتهستند ترين

نگاراندهند.پايینبودنتعدادروزنامهدرصددومینجمعیتبزرگکاربرانراتشکیلمی

رسانه تعداد بودن کمتر به توجه با نیز مهاجران همگان خارجازیهايفارسدر در زبان

نظرمی داخلايرانمنطقیبه نسبتبه روزنامهکشور اين، بر عالوه اينرسد. نگاراندر

 هادررتبهسومقراردارند.همگانبعدازکاربرانعاديورسانه
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کنیم.شهروندانعاديحالوضعیتشهروندانعاديدرهرسههمگانرامقايسهمی

بسامدايننوع9اند.نمودارشدهخردهستاره)کاربرنخبه(تقسیمبهدودستهکاربرمعمولیو

دهد.کاربرانرانشانمی


 ای های شبکه : بسامد شهروندان عادی در همگان9نمودار 

شهروندانعادينفوذبااليیدرتويیترفارسیدارند.ايندستهازکاربراناکثريتمطلقرا

 در و دارند مهاجران همگان دارند.در قرار نخست رتبه در نیز اصولگرايان همگان

طلباننیزدرردهدومقراردارندکهنشانازتأثیربااليشهروندانعاديدرهمگاناصالح

هادارد.آن

دهدکهبیشترينتعدادکاربرانمعمولیدرهمگانمهاجرانقرارنشانمی9نمودار

کاربر55دداردودرهمگاناصولگراياننیزکاربرمعمولیوجو53دارند.دراينهمگان

همگان با همگان دو اين در معمولی کاربران زياد فاصله دارند. حضور معمولی

اصالحاصالح همگان در جالباست. طلبان تنها از2طلبان دارد. وجود معمولی کاربر

همگاناصالح دربیناطلبانبیشترينتعدادخردهستارهطرفديگر، را ينسههمگانها

 اينهمگانحضوردارنددرحالی2دارد. کهدرهمگاناصولگرايانهیچکاربرنخبهدر
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کاربرنخبهحضوردارند.البته9ايحضورنداردودرهمگانمهاجراننیزتنهاکاربرنخبه

همکاربرانیمانندوحیدآنالين) اينمورد )@Vahidدر امیر ،)Ammir@احسان و )

(Ehsaningg@باتوجهبهروابطشبکهايشاندرهمگاناصالح)طلبانهستندامادرخارج

ايرانزندگیمی بهاز و میکنند قرار همگانمهاجران منطقیبايددر منتهاطور گرفتند،

ترازکاربرانهوادارطلبانداخلکشورنزديکهايسیاسیاينکاربرانبهاصالحگرايش

اند.طلبانقرارگرفتههادرخوشهاصالحراست.بههمیندلیلآنبراندازيدرخارجازکشو

تواندبهدودلیلکهخودتابعیطلبانمیوجودکاربراننخبهبیشتردرهمگاناصالح

رخ هستند يکديگر اصالحاز همگان باشد. بزرگداده فارسیطلبان تويیتر همگان ترين

رازدوهمگانديگراست،منطقاًوقتیتعدادهايآنبیشتاستوبههمیندلیلتعدادگره

تعداددنبالکنندهگره بیشترباشداحتمالاينکهکاربرانبا افزايشها هايباالبیشترشود،

گرايشمی با کاربران همچنین اصالحيابد. فارسیهاي تويیتر در بیشتري فعالیت طلبانه

هاشدتبیشتريداشتهوبهايآنهتواندموجبشودکهروابطشبکدارندوهمینامرمی

ستاره ستارهپیدايشخرده خرده هیچ وجود به توجه با تبیین اين شود. منجر درها اي

تقويتمی بزرگقراراصولگرايان همگان بیندو ايننظر از نیز همگانمهاجران شود.

داردکهبازهممؤيداينتبییناست.

رسانه عادي، شهروندان از روپس و درزنامهها را بسامد بیشترين که نگاران

شبکههمگان سازمانهاي تحلیل به دارند، فارسی تويیتر ستارهاي سیاستمدارانها، و ها

دهد.هايمختلفنشانمیبسامداينسهنوعازکاربرانرادرهمگان2پردازيم.نمودارمی
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 ای های شبکه ها و سیاستمداران در همگان ها، ستاره سازمان .4نمودار 

دردهندهايناستکهستارهنشان2نمودار تأثیربسیارناچیزيدرتويیترفارسیدارند. ها

طلبانوجوددارد.غیرازاينستارهکهترانهاينسههمگانتنهايکستارهدرهمگاناصالح

ايتويیترفارسیستارهديگريوجودهايشبکههمگانعلیدوستی)بازيگرسینما(است،در

يافته بنابراين میندارد؛ نشان ستارههايما که تويیتردهد تأثیريدر انتخابات، اين در ها

اند.فارسینداشته

مانندستارهسازمان نیز يافتهها فارسیدارند. تويیتر اندکیدر نقشبسیار نشانها ها

دربینکاربرانتأثیرگذارهمگاناصولگرايانوجودندارد.عالوهدهدکههیچسازمانیمی

اصالح همگان اين سازمانبر سه نیز مهاجران همگان و غیردولتی يکسازمان طلبان

اين ندارد. وجود تأثیرگذار بینکاربران هیچسازماندولتیدر درواقع غیردولتیدارند.

رانواعالمرسمیمبنیبرغیرقانونیبودناستفادهازيافتهباتوجهبهفیلتربودنتويیتردراي

می نظر به منطقی سازمانآن چراکه بارسد تويیتر در حضور براي ايران داخل هاي

سازماندولتیمحدوديت طرفديگر از هستندو کشورهايیمواجه خارجاز در اينیز

سازمان بین در ندارد. وجود نظرسنجی شرکت نیز غیردولتی همگانهاي در ايپو

متحدهاست.همچنینطلبانقرارداردکهاينشرکتنیزازنظرجغرافیايیدراياالتاصالح



 111 | یکرمان نیحس و انیعبدالله دیحم

اگربدوندرنظرگرفتن هرسهسازمانموجوددرهمگانمهاجراننیزغیردولتیهستند.

نهايهمگانمهاجرااشدرزمرهسازماناي،ايپورانیزبهدلیلموقعیتمکانیروابطشبکه

شودهیچسازمانیدرداخلايرانتوانستهبینکاربراندرنظربگیريم،آنگاهمشخصمی

مؤثردرتويیترفارسیقراربگیرد.

 می2نمودار نشان رسانههمچنین عادي، شهروندان از پس که ودهد ها

يافتهروزنامه دارند. مؤثر بینکاربران در را بسامد بیشترين سیاستمداران نشانهنگاران، ا

دهدکههیچسیاستمداريدرهمگانمهاجرانوجودندارد.هرچنداينموضوعباتوجهمی

تعريف منطقیاستاما فعالیتدارند ايران داخل ايرانیدر سیاستمداران منطقاً اينکه به

ازسیاستمدارشاملافرادينیزمی وعملیاتیما بخشیازسیاستمدارانبوده شدکهسابقاً

طلبانقراردارد.درايناند.بیشترينتعدادسیاستمداردرهمگاناصالحیاسیداشتهمقامس

حسابکاربريمتعلقبهاشخاصحقیقی2سیاستمداروجوددارندکهالبتهتنها3همگان

نیز دوحسابکاربريديگر و هوادارانکانديداها دوحسابکاربريمتعلقبه استو

درحالی و است جعلی با میکه فعالیت سیاستمداران آننام توسط اما ادارهکنند ها

حسابکاربريمتعلقبهسیاستمدارانوجوددارد1شوند.درهمگاناصولگراياننیزنمی

کههمگیمتعلقبهاشخاصحقیقیاست.

ارائهکرديم.حالبه باتوصیفوتحلیلانواعکاربران،پاسخپرسشاولتحقیقرا

 و پرسشدوم میپاسخ سوم نمودار هويتنشان2پردازيم. و جنسیت وضعیت دهنده

کاربراندراينسههمگاناست.
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 ای های شبکه جنسیت و هویت کاربران در همگان .5نمودار 

يافته می2هاينمودار تويیترنشان همگان سه هر شکافجنسیتیمعناداريدر که دهد

هاباالترازتعدادزناناست.ايناينهمگانفارسیوجوددارد.تعدادمرداندرهريکاز

اختالفدرهمگاناصولگرايانبیشترازدوهمگانديگراستاماشکافجنسیتیدرهر

همگان بین نظر اين از تفاوتی و دارد وجود همگان شبکهسه فارسیهاي تويیتر در اي

ردوکمترينتعدادزندهدکهبیشترينتعدادموجودندارد.همچنینايننمودارنشانمی

می امر اين دلیل دارد. وجود اصولگرايان همگان محدوديتدر برايتواند موجود هاي

هاغیرقابلحضورزناندربیناصولگرايان،باشد.همچنینتعدادکاربرانیکهجنسیتآن

تواندباهاستکهاينمسئلهمیتشخیصاستدرهمگانمهاجرانباالترازديگرهمگان

وجهبهباالتربودنتعدادافرادبانامجعلیدراينهمگانتبیینشود.ت

دهدکهبیشترينتعدادکاربربانامجعلیوکمترينتعدادکاربربانشانمی2نمودار

نامواقعیدرهمگانمهاجرانقراردارند.اينمسئلهممکناستباتوجهبهنوعومحتواي

آنتوئیت هاي شود. تبیین موضعها دلیل به کاربران اين که است اين ما گیريفرضیه

می ترجیح ايران سیاسی نظام نمودارمخالف اين کنند. استفاده جعلی هويت از دهند
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می نشان همگانهمچنین در واقعی شبه نام و جعلی نام با کاربران تعداد که دهد

بانامواقعیدراينهمگانطلبانوهمچنینتعدادافراداصولگرايانبیشترازهمگاناصالح

اصالح همگان از تحلیلدادهکمتر است. میطلبان نامهايکیفینشان که هايشبهدهد

نام بیناصولگرايانبیشتر در جعلیمورداستفاده دينیواقعیو مذهبیو بار هايادبیبا

سنتحضوراصولگراياندررسانه تماعیمبتنیهاياج)مانندآدمابنحوا(است.احتماالً

اجتماعیرسمیازطرفحکومت-هايسیاسیبرچنینسبکیبودهاستوبهمحدوديت

نام مقابل سوي در نیست. ومربوط مهاجران همگان در مورداستفاده جعلی هاي

البتهباالتربودنناممذهبی-هايادبیطلباناغلبچنینداللتاصالح هايشبهايندارند.

تواندبهدلیلفشارهاياجتماعیبراينافرادبهگاناصولگرايانمیواقعیوجعلیدرهم

دلیلنزديکیبهحکومت،بخصوصدراقشارنخبهباشد.

تحلیلمی را همگان اينسه در مؤثر زندگیکاربران اينبخشمکان تادر کنیم

نرم توسط کاربران مکان هرچند کنیم. ارائه را پرسشبعدي يافزارهايگردآورپاسخ

شودامابهدلیلفیلتربودنتويیتردرايرانوامکاناشتباهدرآوريمیهايتويیترجمعداده

طوردقیقوازطريقکدگذاريافزار،مکانکاربراننیزبهتشخیصمکانواقعیتوسطنرم

توسطکدگذارانخبرهتعیینشدتانتايجتحقیقاعتباروقابلیتاعتمادباالتريداشتهباشد.

 با1نمودار مقايسه در همگان اينسه در را مؤثر زندگیکاربران وضعیتمکان

دهد.يکديگرنشانمی
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 ای های شبکه مکان زندگی کاربران در همگان .6نمودار 

 برداشت1نمودار اکثربا دارد. همخوانی کاربران جغرافیايی وضعیت به نسبت ما هاي

اصالح همگان مؤثر کاربران و زندگیمیطلبان ايران داخل در ايناصولگرايان و کنند

همگاناصولگرايانبیشترينطورمنطقیبرايهمگانمهاجرانبرعکسمینسبتبه شود.

کاربر(.درهمگاناصولگراياندوکاربرهستندکهدر25کاربررادرداخلايراندارد)

اند.ايندوکاربرنیزيگرفتهکنندامادرهمگاناصولگرايانجاخارجازايرانزندگیمی

متحدهزندگیهادرلبنانوديگريدراياالتجزوشهروندانعاديهستندکهيکیازآن

همچنینمی زندگیمی65کند. ايران خارجاز در که دارند وجود ازنظرکاربر و کنند

شاندرهمگانايجغرافیايیبايددرهمگانمهاجرانقراربگیرندامابهدلیلروابطشبکه

تشخیصخوشهاصالح دلیلاينکه به ما دارند. اساسروابطشبکهطلبانحضور بر ايها

درهمگاناصولگرايانيااصالح قاعدتاً گیريم.طلباندرنظرمیانجامشداينکاربرانرا

ندکنهاهرچنددرخارجازاينفعالیتمیدهدکهبرخیافرادياسازماناينيافتهنشانمی

هاهايسیاسیدرداخلايرانبیشترموردتوجههستندومواضعشانبهآنامادربینگروه

گروهنزديک استتا فعالیتمیتر کشور خارجاز در يکنمونههايسیاسیکه کنند.
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شبکه اينمورد لندنبیهايتلويزيونیبیجالبدر در دو هر استکه تو منو سیو

کهطلباندارددرحالیايدرهمگاناصالحسیروابطقويبیکهبیکننداماشبفعالیتمی

حسابشبکهمنوتوبرخیازبرنامه درهمگانمهاجرانتشکیلهايآن، هاياصلیرا

دهند.می

 طلبان با موقعیت مکانی خارج از ایران کاربران همگان اصالح .7جدول 

 ردیف نامکاربری شرح

 alireza_rezaei 6 نگارمهاجرروزنامه

 Ammir 5 شهروندعادي

 ArashBahmani 9 نگارمهاجرروزنامه

 BBCBastani 2 نگارمهاجرروزنامه

 bbcpersian 2 سیبیشبکهبی

 ehsaningg 1 شهروندعادي

 IPPOGroup 2 سازمانغیردولتی

 Kaleme 1 سايتخبري

 kambizhosseini 3 نگارمهاجرروزنامه

 MJ_Akbarin 61 نگارمهاجرروزنامه

 Vahid 66 نگارشهروندروزنامه

 Nima 65 نگارمهاجرروزنامه

اصالح همگان به متعلق کاربران میاکثر زندگی ايران از خارج در که کنندطلبان

اينمسئلهنشانمی2نگارانمهاجرهستند)جدولروزنامه مواضعاينافراد(. دهدکهچرا

زمانطوالنیدرنگارهابرايمدتطلبانداخلکشورنزديکاست.اينروزنامهاصالحبه

اندواحتماالًبامهاجرتبهخارجازکشورمواضعسیاسیخودراداخلايرانفعالیتداشته

نداده ازسويديگرکاربرانیهستندکهدرداخلايرانزندگیمیتغییر دراند. کننداما

کاربر(.3قراردارند)همگانمهاجران
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 می1درنهايتنمودار زندگیآننشان مکان افراديکه تعداد بیشترين که هادهد

تواندباتوجهبهبیشترتشخیصنیستدرهمگانمهاجرانقراردارندکهاينامرنیزمیقابل

بودنافرادباهويتجعلیدراينهمگانتبیینشود.

نمودارحالبهپرسشپايانیتحقیقمی اطالعاتالزمدرموردوضعیت2پردازيم.

دهد.حسابکاربريکاربرانراارائهمی


 ای های شبکه های کاربری در همگان وضعیت حساب .7نمودار 

 اغلبحسابنشانمی2نمودار اينسهدهدکه در مؤثر کاربران هايکاربريمتعلقبه

می ادامه فعالیتخود همگانبه آندهند)البته فعالیتبرخیاز کاربريبه نام تغییر با ها

می حسابادامه تعداد حسابهايحذفدهند(. اين استاما پايین درمجموع هايشده

هايیکاربريدرهمگاناصولگرايانبیشترازدوهمگانديگراست.همچنینتعدادحساب

باتوجهبهحسابکا2اندنیزاندکاست)درمجموعکهتوسطتويیترتعلیقشده ربري(.

هايفعالهاباحسابشدهياتعلیقشدهبهمقايسهآنهايحذفپايینبودنتعدادحساب

پردازيم.نمی
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 گیری بحث و نتیجه

تبیینويژگیهمان تحلیلو شناخت، هدفاينتحقیق، شد، اشاره ابتدا در که وطور ها

همگان شبکهساختار میهاي فارسی تويیتر مااي مثلثباشد. روش از استفاده بنديبا

عنوانيکموردمطالعاتی،استفادهبه31شناختی،ازانتخاباترياستجمهوريسالروش

روش و همکرديم مردمنگارانه محتواي تحلیل و اجتماعی شبکه تحلیل بکارهاي زمان

ردامابااندکهپنجخوشهاصلیدرشبکهريتوئیتوجوددابرديم.نتايجتحقیقنشانداده

ها،سههمگاناصلیدرهاوکنارگذاشتهشدنآنتوجهبهتشکیلشدندوخوشهازبوت

اصالح همگان فارسیشناسايیشد: اول،تويیتر وهله در مهاجران. و اصولگرايان طلبان،

شدهراهايمانتايجتحقیقاتديگرکهباروشتحلیلشبکهرويتويیترفارسیانجاميافته

خوشهاصلیدرتويیترفارسیدر2(نیز5161کنند.برايمثال،مرچنتوديگران)میتأيید

 سال جمهوري رياست انتخابات کرده31جريان خوشهشناسايی شناسايیاند. شدههاي

طلبان،اصولگرايان،سیاسیونخارجنشین،کاربرانترکیبیاندازاصالحهاعبارتتوسطآن

هايیاستکهمادراينتحقیقخوشهشبیهخوشه2خوشهازاينوکنشگرانانتقادي.سه

خوشه محققان اين همچنین کرديم، نهادهشناسايی نام مهاجران ما که ناماي با را ايم

هابانامکاربرانترکیبیتشخیصايکهآناند.البتهخوشهکنشگرانانتقاديشناسايیکرده

هايديگرادغاميکیهرکدامباخوشهمربوطه،درخوشهانددرتحلیلماباتوجهبهنزدداده

خضرايی)شده انتخاباترياستجمهوريسال5163اند. در تحلیلتويیتر با نیز به35(

نتايجمشابهیدستيافتهاست،البتهايننتايجازنظرساختاريدرتحقیقمرچنتوديگران

(5161 سال در اسالمی مجلسشوراي انتخابات روي شده32( تکرار بنابرايننیز اند؛

شکلمیمی فارسیرا تويیتر ساختار اصلیکه همگان سه گرفتکه نتیجه دهند،توان

طلبان،اصولگرايانومهاجرانهستند.اصالح

دهد.ساختارسیاسینتايجتحقیق،واقعیتساختارسیاسیجامعهايرانرانیزنشانمی

(.هرچند6932بواصولگراتشکیلشدهاست)بشیريه،طلايرانعمدتاًازدوجناحاصالح

شدند،پسازانتخاباترياستجمهوريدومهايديگرينیزشناختهمیايندوجناحبانام
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طلبواصولگرابهعناويناصلیبرايارجاعبهايندوطیف،عناويناصالح6921خرداد

شناسايی اصلی همگان دو شد. تحقاستفاده اين در اصالحشده به متعلق نیز ویق طلبان

طلباندارايهوادارانوپايگاهشودکهاصالحاصولگراياناست.همچنینعمدتاًعنوانمی

کهنزديکیبهنهادقدرتدراصولگرايان،موجبمردمیبیشتريدرايرانهستنددرحالی

-Adibباشد)شدهتااينگروهازقدرتبیشتريدرادارهکشوروسطحسیاسیبرخوردار

Moghaddam, 2013يافته در شکلی چنین دارد.(. وجود نیز فارسی تويیتر از ما هاي

شبکهبزرگ همگان اصالحترين به متعلق پايگاهاي از ناشی احتماالً که است طلبان

گیرد.ايندرحالیاستکههااستکهطیفبیشتريازجمعیترادربرمیاجتماعیآن

 Marchant et)هاياجتماعینداشتندازاينحضورپررنگیدررسانهاصولگرايانتاپیش

al. 2018)ايدومینهمگانشبکهاندوحضورمؤثرتريداشته31،ولیدرانتخاباتسال

عنوانتواندبهاند.بههمیندلیل،تويیترفارسیدرحالحاضرمیازنظربزرگیتشکیلداده

اعتمادباشد.ايننتیجهبابستريبرايتحلیلفضايجامعهدرزمانرويدادهايسیاسیقابل

شکل به میتوجه تقويت مهاجران همگان گیري بااينکه مهاجر ايرانیان ازنظرشود.

عنوانيکعاملدرحوزهسیاسیدرايرانجغرافیايیدرداخلايرانحضورندارندامابه

در«منوتو»سیوبیزبانخارجازکشورخصوصاًبیهايفارسیکنند.رسانهنقشايفامی

اند؛بنابراينشناسايیهايیهستندکهدررويدادهايسیاسیدرايرانتأثیرداشتهزمرهرسانه

واقعی به همگان ارائهاين شکل شدن اينتر فارسیدر تويیتر فضايسیاسیدر از شده

طلبانسیفارسیدرهمگاناصالحبیتوجهدراينجاحضوربیانجامد.نکتهقابلتحقیقمی

ايننکتهباتوجهبهکاربرانی«منوتو»کهاست،درحالی درهمگانمهاجرانقراردارد.

 برخالفمکان میکه دارند، تعلق ديگري همگان به تحقیقاتخود براي آغازي تواند

بعديدربارهداليلاينامرباشد.

نیزهايآنايدرتويیترفارسی،ماويژگیهايشبکهعالوهبرشناسايیهمگان هارا

آن از بهتري شناخت تا کرديم روزنامهشناسايی آوريم. دست به رسانهها ونگاران، ها

عاديمؤثرترينکاربراندرهرسههمگانهستند.درواقعاينسهنوعکاربرانشهروندان
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رتبه درنهايتبزرگبااينکه اما مختلفدارند همگان سه جمعیتهايمتفاوتیدر ترين

همگان يکاز هر در تشکیلمیکاربران را ستارهها تعداد مقابل، نقطه در دردهند. ها

است.هايشبکههمگان ناچیز اصالحاي همگان در يکستاره تنها وجوددرواقع طلبان

نیزحضورضعیفیدرتويیتردارندودربین-هايدولتیخصوصاًسازمان-هادارد.سازمان

ترازحال،حضورسیاستمداراندربینکاربرانمؤثرپررنگکاربرانمؤثرقرارندارند.بااين

گفتهاست.دونوعپیش

اياست.درهرسههايشبکهکهشکافجنسیتیدربینهمگانيافتهديگرايناست

نتايجتحقیقهمچنیننشان همگان،شکافمعناداريبینکاربرانزنومردوجوددارد.

کننداماهمگانايازهويتواقعیاستفادهمیهايشبکهدادکهاکثرکاربراندرهمگان

رادارد.مهاجرانبیشترينتعدادکاربرباهويتغیرواقعی

همگان اول وهله در تحقیق اين در شبکهما شناسايیهاي را فارسی تويیتر در اي

باجناحکرديمودربارهتناظرآن درگامبعدينیزها هايسیاسیدرايرانبحثکرديم.

ويژگی همگانساختار اينتحقیقاز شناختیکه معرفیکرديم. هايهاياينهمگانرا

دهد،بسترمناسبیبرايانجامتحقیقاتبعديدربارهرفارسیبهدستمیايدرتويیتشبکه

کند.عالوهبراين،تحقیقحاضرزباندرحوزهسیاستفراهممیکنشگريکاربرانفارسی

هايتحلیلشبکهاجتماعیدرايرانراگامیبهجلوبردهوتحقیقاتاينحوزهراپژوهش

اندبامفاهیمعلوماجتماعیپیوندماندهدرهمانسطحباقیشدهوکهاغلبازبعدفنیانجام

دهد.می
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