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چکیده
هدف مقاله شناخت مضامین اصلی توئیت های چهره های وابسته به جریان های سیاسی ایران در حوادث دی  ۱۳۹۶است .علت انتخاب
توئیتر به عنوان محمل پژوهش تبدیل شدن آن به ر سانه ای جریان ساز در ایران و نیز گرایش شخ صیت ها و ت شکل های سیا سی به بهره
گی ری از آن به منظور انتقال دیدگاه های سیاسی خود در سال های اخیر از جمله در حوادث یاد شده است .پرسش اصلی مقاله این است که
جریان های سیا سی در ایران چه نگر شی به این اعترا ضات دا شتند و چگونه آن را تبیین کرده اند؟ پژوهش از نوع کیفی ا ست که با روش
تحلیل مضمون و با ا ستفاده از نرم افزار  MAXQDAاجرا شده است .جامعه آماری تحقیق نیز پیام های توئیت شده چهره های منت سب به
جریان های سیییاسییی در بال این حوادث اسییت .یافتههای پژوهش در الب پنج مضییمون « ماهیت و نوع رویداد ،عوامل داخلی و خارجی،
مطالبات ،پیامدها و راهکارها» د سته بندی شدند .یافتههای پژوهش ن شان داد از نگاه چهره های واب سته با جریان های سیا سی ایران با وجود
برخی اختالفات ،اما حوادث دی  ۱۳۹۶از نوع اعتراض و با ماهیت غالب مردمی بوده است که مشکالت ا تصادی و انسداد سیاسی مهمترین
علل داخلی آن را شکل داده است .همچنین احتمال گسترش ناآرامی ها در سطح کشور مهمترین پیامد برشمرده شده برای اعتراضات بوده
است .لزوم توجه به مطالبات ا تصادی و نیز مطالبات سیاسی نیز بهترین راهکار برون رفت از نگاه توئیت کنندگان بوده است.

واژگان کلیدی :حوادث دی  ،۱۳۹۶توئیتر ،اعتراض ،مطالبات ا تصادی ،جریان های سیاسی
مقدمه
تحوالت اجتماعی از نوع کنش های جمعی سازماندهی شده و سازماندهی نشده و یا در شکل اعتراضات اجتماعی از مهمترین
رویدادهایی است که نخبگان و کنشگران سیاسی را به تحلیل و موضع گیری وامی دارد .بیان مواضع این افراد به واسطه درگیری
م ستقیم و غیر م ستقیم شان با حوادث ،منبعی مهم برای درک چی ستی آن از یک سو و شناخت اثرات احتمالی آن روی درک
عامه جامعه و نیز نوع مواجهه مسئوالن از سوی دیگر است .حوادث و حوادث دی  ۱۳۹۶از جمله تازه ترین این رویدادها در ایران
بود که به واسطه وسعت جغرافیایی و سرعت گسترش آن ،نخبگان و کنشگران را به موضع گیری واداشت .این مواضع به شیوه
های مختلف اعالم شد که یکی از تازه ترین شیوه ها بهره گیری از توئیتر بود .توئیتر در ایران به واسطه سرعت انتقال دیدگاه ها و
نظرات برای انبوه مخاطبان و تبدیل آن به تریبونی برای اعالم دیدگاه های مسییئوالن و کنشییگران اجتماعی – سیییاسییی امروزه به
رسانه ای مرجع و جریان ساز تبدیل شده است ( آذری جهرمی ،۱۳۹۷،مصاحبه با روزنامه ایران  ۱۵شهریور) .این جریان سازی به
نحوی است که بسیاری موضوعات ابتدا در فضای کاربران توئیتر مطرح میشوند و پس از آن به مسئله ای فراگیر در میان کاربران

 .1استادیار علوم سیاسی دانشگاه خوارزمی ()mbabaee48@gmail.com
.2کارشناس ارشد علوم سیاسی دانشگاه خوارزمی ()parvane.ahmadirad1371@yahoo.com

تحلیل مضامین توئیت های جریان های سیاسی ایران در حوادث دی 112 // 1۳۹۶

دیگر شیییبکهها ی اجتماعی مانند تلگرام و اینسیییتاگرام تبدیل می گردند .همین مسیییئله توئیتر را به موضیییوعی ابل مطالعه برای
پژوهشییگران تبدیل کرده اسییت .صییرف نظر از وجوه فناورانه آن ،محتوای پیام های توئیت و ریتوئیت شییده ،نوع کاربران و البته
مخاطبان ،گردش پیام ها و نوع پیام هایی که ترند۱میشیییوند ،اثرات سییییاسیییی – اجتماعی پیام ها و نیز نگرش توئیت کنندگان به
موضوعی خاص  ،موضوعاتی هستند که در این فضا مطالعه میشوند.
حوادث دی  ۱۳۹۶نیز از جمله رویدادهایی بود که در ابعاد متعدد در فضای شبکههای مجازی انعکاس یافت .نخبگان سیاسی
جریان های مختلف نیز با توئیت دیدگاه های خود در این باره توجه مخاطبان را جلب کردند .نظر به اهمیت موضیییوع در این
مطالعه نیز صد داریم نگرش جریان های سیا سی عمده ایران را که در روزهای م صادف با این ناآرامی ها در الب توئیت چهره
های منتسب به سه جریان اصولگرا ،اصالح طلب و اعتدالگرا اعالم شد مطالعه کنیم .موضوعات اصلی که برای استخراج مضامین
مرتبط با آنها از نگاه این افراد ،پژوهش حاضرتدوین شده است عبارتند از -۱ :ماهیت و چیستی و ایع  -۲علل اصلی  -۳پیامدها و
 -۴راهکارهای ارائه شده برای برون رفت.
حوادث دی  ۱۳۹۶و شبکه اجتماعی توئیتر در ایران مفاهیم مرکزی این پژوهش اند .با توجه به اینکه در ارتباط با حوادث
دی۱۳۹۶پژوهش های زیادی در دسترس نیست ،به مرور مواردی خواهیم پرداخت که دست کم به یکی از این مفاهیم ( همسو و
یا همسان با آنها) پرداخته باشند .در خصوص مطالعات داخلی می توان به این موارد اشاره کرد:
میرزا آ ا زاده و همکاران ( )۱۳۹۳دربرر سی«ارزیابی تاثیر محبوبیت کاربر و ه شتگ در محبوبیت پ ست های شبکه اجتماعی
توئیتر» نشان دادند محبوبیت پست ها و ارتباط آنها با معیارهای در نظر گرفته شده ،نمایانگر آن است که محبوبیت هشتگ رابطه
م ستقیم و بی شتری با محبوبیت پ ست های توئیتر دارد .م سلم جوی و همکاران ( )۱۳۹۴نیز در پژوهش«مدل سازی رفتار ان سانی در
شبکه اجتماعی توئیتر به کمک الگوریتم خوشه بندی» دریافتند حدود  % ۵0کاربران به عنوان فردی معمولی و نه یک شایعه ساز
وارد گفتگو با افراد میشوند و حدود  % ۴۹نیز افرادی هستند که بعد از گفتگو با افراد شایعه ساز ،خود هم شروع به پخش شایعه
میکنند .این پژوهش نشیییان داد با توجه به اینکه که حدود  /0۱رکورد ها ،میانگین باالیی دارند ،می توان گفت شیییمار کمی از
افراد هسییتند که با نیتی خاص وارد شییبکه توئیتر شییده و شییایعه را ایجاد و گسییترش میدهند ..اما مجموعه مقاالتی که به همت
ابراهیم حاجیانی درباره حوادث دی ماه  ۱۳۹۶گردآوری و منت شر شده ا ست شاید از جمله مهمترین کارهای صورت گرفته در
باره حوادث دی  ۹۶با شد .در این مجموعه نوزده مقاله از نوی سندگان مختلف به چاپ ر سیده که هریک از زاویه ای مو ضوع را
بررسییی کرده اندم محمد آ اسییی( )۱۳۹۷در مقاله «افکار عمومی اعتراضییی ایرانیم گرار از جامعه تله ماتیکی به جامعه تلگرامی»
بیان می دارد که به علت ضییعف بازیگران درتمند مانند احزاب و رسییانههای متعارف ،هدایت افکار عمومی به دسییت کاربران
تلگرامی افتاده اسیییت که به علت غیر حرفه ای بودن کاربران ،افکار عمومی را بجای هدایت ،عموما هیجانی می سیییازند .حمید
ضییییایی پرور هم در این کتاب به نقش شیییبکههای اجتماعی مجازی در حوادث دی  ۹۶می پردازد و نتیجه میگیرد رسیییانههای
اجتماعی در شییکل گیری و ایجاد چنین رویدادهایی چندان موثر نیسییتند اما پس از بروز آنها ادرند در گسییترش دادن آن نقش
آفرینی کنند .جالئی پور و حاجی زاده ( ،)۱۳۹۷در پژوهش «اعتراضییات و حوادث دی ماه  »۱۳۹۶به شییناسییایی عوامل کالن و
منطقه ای موثر بر اعتراضیییات با اسیییتفاده از تحلیلی کیفی و کمی پرداخته اند .طبق یافتههای آنها ،مهمترین علل و وع حوادث
دی ۱۳۹۶شیامل افزایش متقاضییان کار و ناتوانی نسیبی دولت در ایجاد شیغل برای آنها ،ناامیدی پیشیینی کسیانی که در انتخابات
شییرکت نمیکنند ،ناامیدی رای دهندگان به روحانی از شیینیده نشییدن صییدایشییان توسییط دولت و حاکمیت و کشییمکش بر سییر
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د ستر سی به منابع طبیعی می با شد .سلیمی و وهاب پور ( )۱۳۹۷هم در برر سی « توئیپلما سیم بازنمایی سیا ست خارجی ایران در
توئیتر» دریافتند مهم ترین ناامن کننده روایت ایرانی از سیییاسییت خارجی ایاالت متحده آمریکا به نمایندگی توئیتر دونالد
ترامپ و نیز رژیم صهیونیستی اند که کنشگران سیاست خارجی جمهوری اسالمی ایران تالش میکنند در مقابل آن هویت
امن و معتبر خویش را باز سازی کنند .غرب ستان و روزبهانی ( ،)۱۳۹۷در برر سی موا ضع فعاالن سیا سی در بال حوادث دی ۹۶
نشان دادند هیچیک از گروه ها و شخصیت های سیاسی داخلی از این اغتشاش حمایت نکرده اندم ولی بسیاری از چهره های هر
دو جر یان ا صالح طلب و ا صولگرا ،با ا شاره به م شکالتی مانند فقر ،بیکاری ،ف ساد ا ت صادی و تبعیض از حق مردم برای اعتراض
سخن گفتند.
اما در میان مطالعات خارجی مرتبط با موضوع موارد زیر ابل توجه است:
بیک و گلد ستاین ،)۲0۱۳(۱در برر سی خود ن شان داده اند ا ستفاده پژوه شگران از توییتر ،ر سانه ای مطلوب برای آنها فراهممیکند تا گفتگو های علمی و یافتههای پژوهشیییی خود را با سیییایرین به اشیییتراک گرارند .داونپورت و همکارانش ،)۲0۱۴(۲به
بررسی نقش خودشیفتگی در انگیزه ها و نحوه استفاده از سیستم عامل های مختلف رسانههای اجتماعی توییتر در مقابل فیسبوک
پرداخته اند .بر اساس نتایج به دست آمده ،کاربران توییتر و یا فیسبوک هر یک از مکانیزم های مختلفی برای دستیابی به اطالعات
در این شبکه بهره می گیرند .گرابر و همکاران  ،)۲0۱۵(۳در پژوهشی به نقش توئیتر در مدیریت بحران و رهبری مدیران اجرایی،
هیئت مدیره و مؤ س سات پرداخته اند .نتایج پژوهش آنها ن شان داد ر سانههای اجتماعی از جمله توئیتر در بحران ها به عنوان یک
منبع بیدرنگ اخبار و اطالعات ،ادر ا ست تأثیری شگرف بر سازمانها و راهبردهای آنها در بال بحران دا شته با شند .ند ساکا

۴

( ،)۲0۱۶در پژوه شی به مطالعه ا ستفاد ه بیش از حد از توییتر در میان دان شجویان انگلی سی و تاثیر آن بر میزان تعامل اجتماعی و یا
تنهایی کاربران پرداخته اسیییت .این پژوهش بر مبنای طیفی که دو طرف آن محافظه کاری و آزادیخواهی اسیییت به این نتیجه
میرسد که سالهای دانشجویی دورهای تأثیرگرار است که نظام فکری و اعتقادی جوانان در برابر تغییر ،بسیار آسیبپریر است
به نحوی که تغییرات نگر شی از یک سر طیف تا منتها الیه آن را شامل میگردد .گادک ۵و همکاران( )۲0۱۷نیز در پژوه شی با
مطالعه نحوه انطباق و موضیییع گیری جوامع مختلف در توئیتر دریافتند می توان مدلی پایه بر اسیییاس الگوریتم ارائه کرد تا بدون
مداخله متغیرهای اجتماعی مانند پیوندهای اجتماعی ،بر ا ساس این مدل پایه به ارزیابی و شنا سایی مو ضع گیری جوامع در شبکه
اجتماعی توئیتر پرداخت.
آنگونه که مالحظه میگردد به نظر میر سد مطالعات جدی و علمی زیادی درباره نقش شبکههای اجتماعی به ویژه توئیتر در
حوادث دی  ۱۳۹۶به علل مختلف( تازگی ،مدون نشییدن اطالعات و نیز دسییترسییی ناپریری بسیییاری اطالعات مربوط به آن و)...
هنوز مدون و منت شر ن شده اند .نمونه هایی هم که در اینجا ذکر شد به ویژه کتابی که به همت ابراهیم حاجیانی گردآوری منت شر
شیده اسیت ،موضیوع مورد نظر مقاله را پوشیش نداده اند .به نظر میرسید با توجه به جایگاه و نقش فزاینده توئیتر در جامعه ایران
الزم است به مطالعه این رسانه اجتماعی بیشتر پرداخته شود .مطالعه حاضر یکی از همین تالش هاست.
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شبکههای اجتماعی اینترنتی در جایگاه ر سانه ،صفحاتی اینترنتی اند که افراد با ع ضویت در آنها عموما به گفتگو و تبادل نظر
می پردازند و ضمن به اشتراک گراشتن تصاویر و فیلم این امکان را دارند تا نه فقط درباره مطالب دیگران اظهار نظر کنند ،خود
نیز مطالب مورد عال ه را منتشییر کنند .این شییبکههای اجتماعی به لحاظ نوع اسییتفاده کاربران و محتوایی که ارائه میکنند به دو
گروه عمومی و خاص تقسیم می شوند .در رسانههای اجتماعی عمومی کاربران با انگیزه ها و اهداف مختلف حضور دارندم مانند
توئیتر ،این ستاگرام ،تلگرام و فی سبوک .ولی ر سانههای اجتماعی خاص حول مو ضوعی ویژه شکل گرفته اند و تعداد کاربران کم
تر ا ست .مانند گودریدرز  ۲که شبکه اجتماعی مخ صوص عال ه مندان کتاب ا ستم و فلیکر ۳که وب سایتی برای عال ه مندان به
عکا سی ا ست .این ر سانهها ی جدید(عمومی یا خاص) به وا سطه برخورداری از ویژگی هایی همچون د ستر سی و و سعت ،کم
هزینه بودن ،چند رسیییانه ای بودن ،شیییبکه سیییازی انسیییانی ،تعاملی بودن ،بی نیازی به مهارتی خاص و پیوسیییتگی و مداومت ،از
ر سانههای متعارف متمایز می شوند .توئیتر نیز به عنوان یکی از این شبکههای اجتماعی به کاربران امکان میدهد پ ست های متن
محور تا  ۲۸0کاراکتر را موسوم به « توئیت» ارسال کنند .این سرویس شبکه اجتماعی آنالین در سال  ۲00۶ابداع و تا سال ،۲0۱۲
توانست  ۱۲0میلیون و تا نوامبر  ۲0۱۸نیز  ۳۳0میلبون کاربر فعال جرب کند که روزانه بیش  ۳۴0میلیون توئیت پست کنند (ایسنا،
دسترسی  .)۹۷/۱0/۱۷ :به لحاظ سهولت و سرعت کاربری ،توئیتر را پیامک اینترنتی توصیف کرده اند .توئیتر در مقایسه با دیگر
شییبکهها ی اجتماعی ابلیت های متمایز کننده ای دارد که از نظر این مقاله یکی از مهمترین آنها امکان ارسییال انبوه پیام به ویژه با
هدف سازماندهی اجتماعی و سیاسی است .تاکنون در شماری کشورها برای سازماندهی اعتراض های سیاسی از این ابزار استفاده
شده ا ست .امروزه گاه اعترا ضات عمومی را « انقالب های توئیتری» هم می خوانند ،مانند تحوالت سال  ۲0۱۱به بعد در م صر،
تونس ،لیبی و بحرین.
انتخاب توئیتر برای مطالعه در این مقاله نیز با توجه به ویژگی های یاد شده ا ست .دو نظریه برج سته سازی و جامعه شبکه ای
مبانی اصلی این مطالعه به لحاظ نظری اند.
نظریه برجسته سازی
براسییاس نظریه برجسییته سییازی رسییانهها از میان انبوهی از خبر ،به علل مختلف فقط برخی از خبرها را بزرگ نمایی و منتشییر
میکنند .این فرایند در رسییانههای مکتبوب با تکنیک های تیتریک ،تیترهای فرعی ،مصییاحبه ،گزارش ویژه و یا تکرار صییورت
میگیرد .در رسانهها ی متعارف الکترونیکی مانند رادیو و تلویزیون نیز فرایند برجسته سازی از طریق عناوین ،مصاحبه حضوری،
اولویت دادن در چینش خبرها ،مصییاحبه با کارشییناس ،تکرار ،گزارش خبری ویژه ،و خبر فوری صییورت میگیرد (الفی:۱۳۹۶ ،
 .)۴۵-۴۱اما این ویژگی در برخی رسییانههای اجتماعی به ویژه توئیتر با اسییتفاده از تکنیک هایی مانند افزونه هشییتگ ،ریتوئیت،
برجسته سازی توئیت های داغ و نیز ترندسازی اعمال میشود .کاربران با استفاده از این امکان ،محتوای تولید شده خود یا دیگران
را برای مخاطب برجسییته سییازی میکنند و مخاطبان و یا فالوئرها نیز هنگام جسییتجو ،با سییهولت به این توئیت ها دسییت می یابند.
توئیت های داغ به واسیییطه ریتوئیت دنبال کنندگان در نهایت تشیییکیل ترندها را میدهند که عموما نیز در جریان سیییازی خبری
موثرند .مطابق نظریه برجسیییته سیییازی ،توئیت کنندگان در ایام حوادث دی  ۱۳۹۶با توئیت های خودتالش کردند برخی وجوه
رویداد را برجسیییته تر از سیییایر وجوه مطرح و دیدگاه خود را از این طریق ترویج دهند .سیییایر کاربران نیز با ریتوئیت های خود
امکان ترندسیییازی و تبدیل موضیییوعی خاص به جریان خبری را فراهم می کردند .از این رو این مقاله با اسیییتفاده از این نظریه
درصدد شناسایی مفاهیم و مضامین اصلی برجسته شده از جانب توئیت کنندگان است.
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نظریه جامعه شبکه ای
۱

دیگر مبنای نظری مقاله نظریه جامعه شبکه ای است .جان ون دایک از نخستین نظریه پردازان جامعه شبکه ای معتقد است از
جمله ویژگی های ا صلی جامعه امروز  ،شبکه ای بودن ا ست که بر مبنای فناوری های ر سانه ای و ارتباطی شکل گرفته ا ست .از
نگاه او شبکه ای شدن وجه غالب زندگی کنونی ا ست که سه ساحت ا صلی زندگی یعنی فردی ،اجتماعی و سازمانی را زیر
سیییطره خود درآورده اسییت (ون دایک .)۱-۲ :۲00۵ ،نکته مهم دیگر از نگاه ون دایک آن اس یت که جامعه شییبکه ای جدید و
مبتنی بر اینترنت ،با ارائه و ترویج ارزش های فرامحلی و جهانی ،ارزش های هنجاری بومی را با چالش مواجه میکند (ون دایک،
 .)۳ :۲00۵درباره جایگاه درت در جامعه شیبکه ای جدید نیز ون دایک با تاکید بر اینکه این شیبکهها به هیچ وجه از لحاظ فنی
و سیاسی خنثی نیستند ساخت شبکه را به گونه ای میداند که با تعریف افراد در درون خود ادراست جایگاه و وضعیت آنان را
در جامعه نیز تعیین کنند .ون دایک گزاره های عامیانه مانند « اطالعات درت ا ست » و یا « دانش درت ا ست » را فریبی پنهان
میداند و توضیییح میدهد که دسییترسییی به دانش و اطالعات به تنهایی فایده ندارد بلکه باید در مو عیت اسییتفاده از آن نیز رار
داشییت .از نظر او کسییی که مهارت اسییتفاده از اطالعات را ندارد در زمره افراد فا د درت اسییت .دسییترسییی فرد به اطالعات یا
دانش ،یکی از شرط های الزم و نه کافی برای دسترسی به درت است .داشتن مو عیتی که در آن بتوان درباره شرایط سازمانی و
فنی سییاخت و اسییتفاده از شییبکهها تصییمیم گرفت ،اولین و مهمترین عامل تعیین کننده مو عیت فرد در شییبکه اسییت ،این نکته در
تمامی سطوح مو عیتی صادق ا ست (ون دایک .)۱۲۳-۱۲۲ :۱۳۸۴ ،از این رو به نظر میر سد با توجه به جایگاه سیا سی توئیت
کنندگان در حوادث دی  ،۹۶نظریه جامعه شبکه ای بتواند در فهم کنش های توئیتی آنها در این ایام موثر باشد .یعنی کسانی که
به توئیت موا ضع خود پرداختند احتماال افرادی بودند که افزون بر در اختیار دا شتن اطالعات ،در صدد بودند با جریان سازی در
الب رسانهها ی شبکه ای بر ذهنیت کنشگران و تصمیم گیران نیز تاثیر بگرارند .به مانند ون دایک کاستلز نیز ماهیت ساختارها را
در شبکههای ر سانه ای ،ارتباطاتی تو صیف میکند .کاستلز سازوکار تاثیرگراری شبکههای ر سانه ای را در شکل درت شبکه
ای ۲،درت شبکه ای شده۳و درت شبکه سازی۴بیان میکند .درت شبکه ای یعنی درتی که شبکههای ارتباطاتی چند ر سانه
ای به اتفاق هم بر پیام هایی که منتقل میکنند ،اعمال میکنند .چون پیام ها باید سازگار با پروتکل ها یا ا ستاندارد هایی م شترک
در فرآیند ارتباط با شند .درت شبکه ای شده شکلی از درت ا ست که گره های خاص بر دیگر گره های درون شبکه اعمال
میکند .در شبکهها ی ارتباطی این فرآیند به عنوان درت تعیین د ستورکار ،مدیریت و ت صمیم گیری سردبیری ترجمه می شود.
درت شبکه سازی یعنی ظرفیت اجازه دادن به یک رسانه یا یک پیام برای ورود به شبکه از طریق روش های دروازه بانی است.
کا ستلز کلیت شبکههای ر سانه ای را تحت مدیریت شبکه ای برتر میداند که بخ شی از آنها « ابر برنامه ریزان »۵ه ستند و بخ شی
دیگر را «سییوییچر» ها۶می نامد .ابر برنامه ریزان خارج از هر شییبکه رار دارند و تعیین کننده درت شییبکه سییازی در شییبکهها
ه ستند .سوییچرها نیز مدیریت تعامل میان دو یا چند شبکه را بر عهده دارند( کا ستلز .)۷۵۵-۷۴۵ :۱۳۹۳ ۷،از نگاه کا ستلز ماهیت
درت در جامعه شبکه ای ارتباطی ا ست و فهم ،ک سب ،حفظ ،افزایش و حتی مقابله با آن م ستلزم فهم مکانیزم شبکههای ر سانه
ای و سازوکارهای مدیریتی و اجرایی در این شبکهها ست .از این رو به نظر میر سد نظریه جامعه شبکه ای به فهم سازوکارهای
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شیییکل گیری درت ،اعمال درت و نیز مدیریت درت از طریق شیییبکههای رسیییانههای جدید از جمله توئیتر و عوامل موثر بر
اعمال و هدایت آن در ایران کمک میکند.
روش تحقیق
تحقیق از نوع تحلیل محتوای کیفی ا ست که با روش تحلیل م ضمون یا تماتیک۱انجام شده ا ست .تحلیل م ضمون ،رو شی
برای شناخت ،تحلیل و گزارش الگوهای موجود در داده های کیفی و فرایندی برای تحلیل داده های متنی است و داده های
پراکنده و متنوع را به داده هایی غنی و تفصیییلی تبدیل میکند .برخالف تحلیل گفتمان ،تحلیل محتوای کمی ،نظریه داده
بنیاد و روش های مشییابه ،تحلیل مضییمون به چارچوبی نظری که از پیش موجود باشیید وابسییته نیسییت و از آن می توان در
چارچوب های نظری متفاوت ا ستفاده کرد ( شیخ زادهم  .)۱۵۸-۱۵۹ :۱۳۹0با ا ستفاده از این روش ،داده ها کاهش می یابند،
بخش بندی ،مقوله بندی و تلخیص می شوند و سپس به گونه ای بازسازی می شوند که مفاهیم و الگوهای موجود در متن از
درون داده ها ا ستخراج شوند .یک واحد معنایی تم که به پر سش «چگونگی» پا سخ میدهد ،یک ا صل تکراری ایجاد شده در
درون مقوله ها یا گسست میان مقوله هاست .به عبارتی تم ،رشته ای از معانی برجسته ،واحدهای معانی برجسته ،رمزها یا مقوله ها
براساس سطوح تفسیری است که حوزه به حوزه تکرار می شوند (خنیفر و مسلمی .)۵۴ :۱۳۹۷ ،مضامین براساس محتوای تفسیری
شان به انواع مختلفی تقسیم میشوند و در نهایت نیز شبکه مضامین را شکل میدهند .محصول تحلیل مضمون ،پس از توصیف
مفاهیم و الگوهای مهم متن ،ارائه آنها در الب شبکه مضامین است .شبکه مضامین از یک نظر حاصل نظام مندکردن دو سطح
از مضامین  -مضامین پایه و مضامین فرعم و ایجاد و نمایش رابطه میان آنهاست (خنیفر و مسلمی .)۵۶ :۱۳۹۷ ،با توجه به حجم
داده های بد ست آمده ،این شبکه میتواند ساده و یا پیچیده با شد .م ضمون های ا صلی یک اثر ،معماری پنهان آن را به وجود
میآورند و باید بتوانند کلید نظام آن را به ما بدهند .مضییامین ،اغلب توسییعه داده و از سییرگرفته می شییوند .تکرار و از
سرگیری ،از دغدغه های ذهنی ناخودآگاهی نویسنده خبرمیدهد (بابک معین.)۸۶:۱۳۹۴،
از این رو در این پژوهش نیز داده های اولیه از طریق مطالعه و گردآوری توئیت چند چهره شناخته شده منت سب به سه جریان
ا صلی ک شور به د ست آمد .با توجه به گر شت یک سال از حوادث دی  ،۱۳۹۶افرادی گزینش شدند که توئیت های آنها هنوز از
د سترس خارج ن شده بود و در عین حال در زمره افراد شناخته شده هر سه جریان به شمار می رفتند .توئیت ها با ا ستفاده از نرم
افزار ۲ MAXQDAتجزیه و تحلیل و بر ح سب پر سش ها د سته بندی شدند .در مرحله پایانی نیز م ضامین ا صلی بد ست آمده
براسییاس سییطح انتزاع اولیه تنظیم شییدند .در تحلیل مضییمون برخالف گراند تئوری در صییدد ارائه نوعی تبیین روایتی یا نظریه
نی ستیم بلکه هدف ،ا ستخراج الگو یا مدلی مفهومی ا ست که در دل متن ،نهفته ا ست و ضرورتی برای صورت بندی نظریه
جدیدی برای توصیف یافته ها وجود نداردم این مقاله نیز صد دارد با کمک مضامین و مفاهیم پایه و فرعی به دست آمده از
توئیت منت سبان به جریان های سیاسی ،به شبکه ای نهفته از مضامین درباره رویدادهای دی  ۱۳۹۶ایران دست یابد .در عین حال
برای د ت بیشییتر در سیینجش شییاخص ها،نویسییندگان تالش کردند با تلفیق روش تحلیل محتوای کمی و بهره گیری از جداول
تو صیفی و توزیع فراوانی ،یافتههای خود را متقن تر ارائه کنند .این نوآوری روشی از آن رو صورت گرفت که گاه تکرار برخی
م ضامین در میان توئیت های منت شر شده ب سیار به هم نزدیک بود .لرا برای تبیین بهتر تمایز و ارز شگراری بین آنها روش تحلیل
محتوای کمی با روش تحلیل مضمون آمیخته شده است .نتایج بدست آمده گویای مطلوب بودن این تلفیق است.
. Thematic analysis

 2نرم افزار  Maxqdaاز محبوبترین نرم افزارهای تجزیه و تحلیل داده های کیفی است که استفاده از آن نیز پیچیدگی ندارد.
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جامعه آماری و بازه زمانی
در این پژوهش ،برر سی توییت های افراد منت سب به سه جریان ا صولگرا ،ا صالح طلب و اعتدالگرا در بازه زمانی  ۴تا ۲۳دی
ماه ( ۱۳۹۶از  ۳روز بل از شروع تا یک هفته پس از پایان) انجام گرفته ا ست .داده های جمع آوری شده با ا ستفاده از نرم افزار
 MAXQDAکدگراری و مهم ترین مضامین شناسایی شدند .نمونه گیری نیز به صورت در دسترس است و از بین هر جریان
سیاسی چهار نفر در نظر گرفته شدند.
روایی و پایایی
روایی تحقیق صوری است به این صورت که پرسش های تنظیم شده مورد تایید چند استاد علوم سیاسی کارشناسان روش
تحقیق رار گرفت .برای پایایی تحقیق نیز از دیدگاه و نظرات گروهی کارشیییناس و خبره که از دانش کافی درباره ابعاد و جنبه
های مختلف مو ضوع پژوهش و نیز روش تحلیل م ضمون برخوردار بودند به تنا سب در طول انجام تحقیق ا ستفاده و نظرات آنها
اعمال شییده اسییت .پژوهش همچنین به شییکلی مسییتمر از نظر میزان انطباق مراحل آن با مبانی نظری و پیشییینه پژوهش توسییط
نویسندگان پایش شده است (خنیفر و مسلمی.)۶۵ :۱۳۹۷ ،
یافتههای پژوهش
در اینجا ابتدا یافتههای توصیفی توئیت های منتشر شده و پس از آن شبکه مضامین بدست آمده براساس آنها ارائه میگردد.
اسامی توئیت کنندگان
در جدول شماره ( ،)۱اسامی توئیت کنندگان از سه جریان سیاسی نمایش داده شده است.
جدول شماره ( :)۱اسامی توئیت کنندگان به تفکیک جریان های سیاسی
جریان سیاسی

فراوانی مضامین توئیت شده

درصدمعتبر

اصولگرا

۴۴

۳۲

اصالح طلبان

۴۸

۳۵

اعتدالگرا

۴۵

۳۳

جمع

۱۳۷

۱00

توزیع توئیت ها به تفکیک جریان های سیاسی
در جدول شماره ( ،) ۲تعداد توئیت های منتشر شده هر جریان نمایش داده شده است .با توجه به داده های جدول ،از مجموع
 ۱۳۸توئیت ،جریان «اصالح طلب» با  ۴۸توئیت ،بیشترین توئیت را منتشر کرده است.
جدول شماره ( :)۲توزیع توئیت ها به تفکیک جریان های سیاسی
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تعریف ماهیت حوادث
داده های جدول شییماره
( ،)۳نشیییان میدهد از نگاه
جریان های سیاسی حوادث

جریان سیاسی

توئیت کنندگان

اصولگرا

محسن رضایی  -عزت اهلل ضرغامی -احمد توکلی – آیت اهلل مصباح یزدی

اصالح طلب

اسحاق جهانگیری -عبداهلل رمضان زاده  -مصطفی تاج زاده  -محمد علی

دی ( ۱۳۹۶با  ۶۹درصیید) از
نوع «اعتراض» بوده اسیییت.

اعتدالگرا
تعریف رویداد

درعین حال اصیییالح طلبان
بیش از دو جریان دیگر این

اعتراض

حوادث را اعتراص توصیف
کرده اند .اغتشیییاش ،سیییو
اسییتفاده کنندگان و ناآرامی
نیز(با  ۱۶درصییید) مهمترین
مضییییامین توئیییت شییییده
اصولگرایان است .توصیف

ابطحی
حسن روحانی  -اکبر ترکان  -محمد جواد آذری جهرمی  -معصومه
درصد معتبر
مضامین توئیت شده
جریان سیاسی
فراوانی ابتکار
اصالح طلب

۴

اصولگرا

۲

اعتدالگرا

۳

۶۹

۹

تجمع خیابانی

اعتدالگرا

۱

۱

۸

اغتشاش

اصولگرا

۱

۱

۸

سو استفاده کنندگان

اصولگرا

۱

۱

۸

ناآرامی

اصولگرا

۱

۱

۸

۱۳

۱00

جمع

حوادث به تجمع خیابانی نیز

تنها توصیف چهره های اعتدالگرا بوده است که در مرحله بعدی جدول رار دارد.

جدول شماره( :)۳توزیع مضامین تعریف کننده ماهیت حوادث
تعریف ماهیت کنشگران
با بررسیی جدول شیماره ( ،)۴می توان گفت توصییف غالب ماهیت کنشیگران در حوادث دی « ،۱۳۹۶مردم» (با  ۷۲درصید)
توصیف شده است .پس از آن توئیت های اصولگرایان است که ماهیت کنشگران را فقرا ،تهی دستان و محرومان توصیف کرده
اند( ۲۱درصد).

ماهیت کنشگران
مردم

جریان سیاسی

فراوانی مضامین توئیت شده

اصالح طلب

۳

اصولگرا

۳

اعتدالگرا

۴

۱0

درصدمعتبر
۷۲
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جدول شماره( :)۴توزیع

فقرا

اصولگرا

۱

۱

۷

مضامین درباره ماهیت

تهی دستان

اصولگرا

۱

۱

۷

کنشگران

محرومان

اصولگرا

۱

۱

۷

نسل جوان

اصالح طلب

۱

۱

۷

۱۴

۱00

جمع
علل داخلی و خارجی

یافتههای جدول شییماره( ،)۵بیانگر آن اسییت که در میان توئیت های سییه جریان اصییولگرا ،اصییالح طلب و اعتدالگرا «عوامل
موثر داخلی» ،اصییلی ترین علت برشییمرده شییده اسییت(۹۲درصیید) .از این میزان ۶۲ ،درصیید مضییامین نیز علل داخلی رویداد را
«ا ت صادی» بیان کرده اند که بی شتر در توئیت جریان های ا صالح طلب و اعتدالگرا برج سته شده اند .همچنین از میان گویه های
داخلی دو عامل «بیکاری و انسداد سیاسی» نیز به عنوان مهمترین عوامل داخلی توصیف شده اند .براساس داده های جدول شماره
( )۶نیز  ۸درصیید توئیت ها علل حوادث را «خارجی» معرفی کرده اند ،که هر سییه جریان اصییولگرا ،اصییالح طلب و اعتدالگرا به
یک میزان به آن پرداخته اند.
جدول شماره( :)۵توزیع مضامین درباره علت داخلی حوادث
علل داخلی

اصوالگرا

۱

اصالح طلب

۲

اعتدالگرا

۲

اصالح طلب

۱

اعتدالگرا

۳

اصالح طلب

۳

اصالح طلب

۱

اعتدالگرا

۲

اصوالگرا

۲

اعتدالگرا

۱

اصوالگرا

۱

اصالح طلب

۲

اصوالگرا

۱

اعتدالگرا

۱

نارضایتی از

اصوالگرا

۱

دولت

اصالح طلب

۱

نارضایتی از نظام

اصالح طلب

۱

بیکاری

محرومیت
تبعیض
ا تصادی

فساد
ا تصاد ناامن
تورم
گرانی

سیاسی

جریان سیاسی

فراوانی مضامین توئیت شده

۲۳

۱۱

درصد معتبر

۶۲

۳0
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انسداد سیاسی

جدول
توزیع

نبود شفافیت

درباره علت

درعملکرد نهاده

حوادث

ها
تصادی
نخبگان ا
های بیگانه
حمایت دولت
(آمریکا ،عربستان صعودی،
سو مدیریت
تلفیقی
اسرائیل،فرح پهلوی ،بن

یافتههای

اجتماعی
تکفیری ها)
سلمان ،تحقیر

شیییماره(،)۷

جمع

اسییییت کییه

اعتدالگرا

۲

شماره(:)۶
مضامین

توجهی به
علل بی
خارجی

مطالبات

اصالح طلب

۳

اعتدالگرا

خارجی

۲

جریان سیاسی
اصوالگرا
اصوالگرا

فراوانی مضامین توئیت شده
۱
۱

اصوالگرا
طلب
اصالح

۱۱

اصالح طلب
اعتدالگرا
اصالح طلب

۱
۱
۱

۳

*

۳

۳۳۷

جمع

درصد معتبر

۳

۱00

کنشگران

۸

جییییییییدول

۱00

بیییا ن گر آن
مطالبه ا صلی

کن شگران در درجه اول ا ت صادی (۵۶در صد) ا ست و پس از آن مطالبه سیا سی رار دارد(۳۸در صد ) .شماری از توئیت ها نیز
ترکیبی از مطالبات را به صیییورت تلفیقی(اجتماعی ،فرهنگی ،تاریخی و )...مطرح کرده بودند( ۶درصییید).در این بین جریان
اصولگرا با  ۴مضمون توئیت شده بیشتر مطالبات مردمی را «ا تصادی» و جریان اعتدالگرا با  ۳مضمون توئیت شده بیشتر مطالبات
مردمی را «سیاسی» استنباط کرده اند.
جدول شماره( :)۷توزیع مضامین نوع مطالبات به تفکیک جریان های سیاسی
نوع مطالبه
پیامدها
داده هییییای
شیماره( ،)۸نشیان
آرامیییییی»

مطالبه ا تصادی

در

مضیمون برجسیته
حوادث از سییوی

مطالبه سیاسی

کنندگان اسیییت
مضیییمون بعییدی
م شروعیت دولت
به دولت» ا ست (
عمو ما از سیییوی

مطالبه تلفیقی

جریان سیاسی

فراوانی مضامین توئیت شده

اصوالگرا

۴

اصالح طلب

۲

اعتدالگرا

۳

اصوالگرا

۱

اصالح طلب

۲

اعتدالگرا

۳

اصوالگرا

*

اصالح طلب

۱

اعتدالگرا

*

جمع

۹

درصد معتبر
۵۶

جییییییییییییییدول
میدهد « تداوم نا
کشییور ،مهمترین

۶

۳۸

شیییده برای پیامد
بیشیییی تر تو ئیییت
(۳0درصییییییید).

۱
۱۶

۶
۱00

«خییدشیییییه بییه
و نیز بی اعتمادی
۲۴درصیییید) که
توئ یت کن ند گان

منتسب به جریان اصولگرا برجسته شده است .همچنین خدشه به مشروعیت نظام و بی اعتمادی به نظام نیز سومین مضمون برجسته
شده درباره پیامد حوادث است(۱۸درصد) که توئیت کنندگان اصالح طلت و اعتدالگرا به آن پرداخته اند.
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جدول شماره( :)۸توزیع مضامین پیامدهای حوادث
جریان سیاسی

پیامد
راهکارها
براسییییاس
جییییییییییدول
نشان «توجه به
ا ییتصیییییادی»
مییهییمییتییرییین
که از سیییوی
کن ند گان هر
سیییاسییی بیان

تداوم نا آرامی

فراوانی مضامین توئیت شده

اصوالگرا

۲

اصالح طلب

۲

اعتدالگرا

۱

درصد معتبر

۵

۳0

بی اعتمادی به نظام

اصالح طلب

۲

۲

۱۲

بی اعتمادی به دولت

اصوالگرا

۱

۱

۶

اصوالگرا

۲

اعتدالگرا

۱

خدشه به مشروعیت دولت

داده هییییای
شیییییمییاره()۹
مییطییالییبییات
جییییامییییعییییه
راهکاریسیییت

۳

۱۸

خدشه به مشروعیت نظام

اصوالگرا

۱

۱

۶

خدشه به نظم اجتماعی

اعتدالگرا

۱

۱

۶

اصالح طلب

۱

اعتدالگرا

۱

۲

۱۲

اصالح طلب

۱

۱

۵

اصوالگرا

۱

۱

۵

۱۷

۱00

تخریب اموال عمومی
امنیتی شدن کشور
بهره برداری کشور های
خارجی

جمع

تییییوئیییییییییت
سییییه جریییان
شیییییییییییییده

ا ست(۴۶در صد) .در این بین منت سبان به جریان ا صالح طلب با  ۸م ضمون توئیت شده مهمترین راهکار را «ا ت صادی » ا ستنباط
کرده اند« .شنیدن صدای اعتراض مردم» نیز دومین مضمون برجسته شده به ویژه از جانب توئیت کنندگان غیر دولتی(اصولگرایان
و اصیالح طلبان) ذیل راهکار ا تصیادی بوده اسیت( ۳۵درصید) .در بین توئیت کنندگانی که مهمترین راهکار را سییاسیی دانسیته
اند( ۳۵در صد ) ،توجه به «مطالبات سیاسی» و نیز « شفاف سازی عملکرد م سئوالن» مضامینی بوده اند که بیش از دیگر راهکارها
توئیت شده اند.
جدول شماره(:)۹توزیع مضامین درباره راهکارهای حوادث

راهکار

شده

معتبر

اصوالگرا

۴

اصالح طلب

۴

اعتدالگرا

۲

شنیدن صدای اعتراض

اصوالگرا

۱

مردم

اصالح طلب

۲

توجه به مطالبات ا تصادی

ا تصادی

جریان سیاسی

فراوانی مضامین توئیت

درصد

۱۷

۴۶
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اصالحات تدریجی
شبکه

توسعه کسب وکارهای

حوادث

کوچک

شیییبکییه

مالیات برای تمام سازمان

مییبییتیینییی بییر

ی عنی د یگر
نییوع مییدل
نداشیییته اند.
بر گر فتییه از
نشیییییییییییان
مییرکییز اییین
مضیییییمییون

سیاسی

اند که تقریبا
جییییریییییان
بیشیییی تر ین

کشیییورهای
خصیییییوص

مسئوالن

اعتدالگرا

۲

تقویت دموکراسی

اصالح طلب

۱

عدالت محوری

اصالح طلب

۱

آزاد کردن زندانیان سیاسی

اصالح طلب

۱

برخورد اطع با معترضان

اصوالگرا

۱

اصوالگرا

۱

تقویت فضای مجازی

اعتدالگرا

۱

برنامه ریزی

اصوالگرا

۱

اصالح طلب

۱

اعتدالگرا

۱

مسئوالن

مضییییامییییین

مضیییییمییون

شفاف سازی عملکرد

اصوالگرا

۱

آسیب شناسی نا کارامدی

الیه دوم این

پاسخ به علل

اصالح طلب

۲

ملی کردن رسانه

دربییاره آنهییا

«انسیییییییداد

اصوالگرا

۲

مضیییییمییون

اختالل کنندگان

م ضامین پایه

تلفیقی

ترسیییم شییده

اعتدالگرا

جداکردن معترضین از

مضیییییمییون

دی ۹۶

۱

توجه به مطالبات سیاسی

شیییناسیییایی

اعتدالگرا

۱

مضامین

بیشیییی تر ین

های کشور

تعییداد از هر

اصالح طلب

۲

رفع فیلتر شبکههای مجازی
تعیین مکانی برای اعتراض
مردم
ا دام فوری دولت
جمع

اصوالگرا

۱

اصالح طلب

۱

اصالح طلب

۱

اصولگرا

۱

شییده اسییت.
مول فه ها در
تیییاثیییییییری
نییییتییییایییییج
این شیییبکییه
۱۲

میدهیید ،در
۳۴

شیییبکییه دو
«اعتراض» و
«میییردمیییی»
ای این شبکه
هیییر سیییییه
سیییییییاسییییی
ات فاق نظر را
داشته اند .در

۸

۲0

شیییییبیییکیییه
« بیکییاری» و
سییاسیی» در
داخلی و نیز
«دخیییالیییت

۳۷

۱00

ب یگییانییه بییه
آمریکییا» در

پاسخ به علل خارجی حوادث ،مهمترین مضامین فرعی برجسته شده اند .سایر مضامین فرعی حول محور مضامین اصلی (اعتراض
و مردمی بودن) به ترتیب «تداوم ناآرامی ها درک شور» در پا سخ به پیامدهای معرفی شدهم و «توجه به مطالبات ا ت صادی مردم» و
«توجه به مطالبات سیا سی مردم» در پا سخ به راهکارهای برون رفت ،دیگر م ضامین فرعی از سوی توئیت کنندگان بوده ا ست.
(شکل )۱
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شکل( -)۱شبکه مضامین توئیت شده حوادث دی ۹۶
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نتیجه گیری
در این مقاله به دنبال پاسخ این پرسش بودیم که شخصیت های سیاسی ایرانی منتسب به جریان های سیاسی چگونه
و با کدام مضامین اصلی حوادث دی ماه  ۱۳۹۶را در شبکه اجتماعی توییتر توصیف کرده اند .برای این منظور مضامین
پرکاربرد و تکرار شده درتویئت های منتشر شده این افراد در بازه زمانی چهارم تا بیست و سوم دی  ۹۶مطالعه و در الب
جداول توصیفی ارائه شد.
در یک نگاه کلی می توان گفت عمده مضامین بکارگرفته شده برای توصیف حوادث دی  ۹۶از جانب چهره های منتسب
به جریان های سیاسی کشور متاثر از جهت گیری سیاسی آنها در فضای سیاسی کشور است .در این بین مواضع ایشان در
بال دولت نقش محوری را محتوای توئیت ها دارد .به این معنا که چهره های وابسته به جریان اعتدالگرا ( مسامحتا در اینجا
دولت) مضامین کمتر انتقادی را بکار گرفته اند و یا آنها را کمتر تکرار کرده اندم در مقابل ،شخصیت های منتسب به
جریان های اصالح طلب و اصولگرا مضامین انتقادی تری بکار گرفته اند و یا مضامین انتقادی را پرتکرارتر مطرح کرده
اند .در عین حال چهره های اصالح طلب ماهیت رویداد را عموما سیاسی -ا تصادی و با منشا داخلی تبیین کرده اند در
حالی که چهره های اصولگرا رویداد را عموما سیاسی و بعضا با منشا بیرونی تبیین کرده اند .در ادامه سایر نتایج به صورت
جزئی تر ارائه میشوند .توجه و اهتمام دو جریان اصالح طلب و اصولگرا به حوادث دی ماه  ۹۶در مقایسه با جریان
اعتدالگرا پر بیشتر و به همین میزان جدی تر است.
تبیین حوادث دی ماه به عنوان «اعترا ضی مردمی» ،م ضمون ا صلی و م شترک بین بی شتر افراد منت سب به هر سه جریان
است .در عین حال افراد منتسب به جریان اصولگرا از مضامین « اغتشاش » و « سو استفاده کنندگان » با تکرار کمتر نیز
بهره گرفته اند .م ضمون «عوامل ا ت صادی» با  ۶0در صد به عنوان مهم ترین علت داخلی شامل دو عامل بیکاری و ان سداد
سیاسی (هرکدام با۱۴درصد) بیشترین تاثیر را در بروز رویدادهای دی  ۹۶داشته اند.
مضمون «مطالبات ا تصادی» نیز پرتکرارترین مضمونی است که بیشتر از چهره های اصالح طلب و اعتدالگرا از سوی
چهره های اصییولگرا مطرح شییده اسییت .در مقابل در بین چهره ای اعتدالگرا و اصییالح طلب مضییمون «مطالبه سیییاسییی»
بیشترین تکرار را داشته است.
«مداخله کشورهای بیگانه» مضمون مشترک و تکرار شده سه جریان سیاسی در تبیین عوامل خارجی بوده است .در
عین حال تکرار این مضمون در یاس با مضامین عوامل داخلی در مجموع کمتر بوده است که نشان میدهد درکل ،همه
جریان های سیاسی عامل اصلی را داخلی دانسته اند تا خارجی ( ۳تکرار معادل  ۷/۵درصد برای علت خارجی در برابر ۳۷
تکرار معادل  ۹۲/۵درصد برای علت داخلی).
مضییمون «تداوم ناآرامی» در کشییور به عنوان مهمترین پیامد حوادث از سییوی دو جریان اصییالح طلب و اصییولگرا
برجسته شده است .این مضمون کمترین تکرار را در میان چهره های اعتدالگرا داشته است .چهره های دو جریان اصولگرا
و ا صالح طلب بیش از جریان اعتدالگرا تکرار کرده اند که «توجه به مطالبات ا ت صادی» مهمترین راهکار ا ت صادی برون
رفت از این وضعیت است .نکته ابل توجه تکرار مساوی راهکارهای سیاسی برون رفت نظیر مضامین «توجه به مطالبات
سیاسی »« ،تقویت دموکراسی » و « شفاف سازی عملکرد مسئوالن» بین چهره های اصولگرا و اصالح طلب است .چهره
های اعتدالگرا کمترین تکرار این مضامین را داشته اند.
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پیشنهادها
با توجه به تاثیر مو ضع گیری نخبگان و چهره های منت سب به جریان های سیا سی بر نوع نگرش و تبیین افکار عمومی
از حوادث جامعه پیشنهاد میشود نخبگان سیاسی در ارائه مواضع خود ،تبیین علمی را مبنای مواضعشان رار دهند.
بهره گیری از شبکههای اجتماعی جدید مانند توئیتر با توجه به ابلیت انتقال سریع پیام به مخاطبان و نیز امکان پا سخ
گویی مسییتقیم سییایرکاربران به توئیت کنندگان ،امکان شییکل گیری فضییای گفتگویی بیشییتری را در مقایسییه با سییایر
شبکههای اجتماعی برای چهر ه های سیاسی فراهم میکند .این پژوهش از زاویه توئیتر انجام شد .پژوهشگران می توانند
پیام های منتشر شده در سایر شبکههای اجتماعی در دسترس را نیز مطالعه کنند .تحلیل گفتمان پیام های نخبگان سیاسی
در ایام حوادث دی  ۹۶نیز روشی مناسب برای فهم بسترهای سیاسی و اجتماعی این پیام هاست.
تحلیل تطبیقی اخبار روزنامه ها و نیز شیییبکههای تلویزیونی ( داخلی و یا خارجی ) نیز از دیگر روش های مطالعه این
موضوع است که نتایج کاربردی و سودمندی را در پی خواه داشت.
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