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Abstract  
This article, with a theoretical lens made from the combination of "Good 
Urban Governance" and "Cultural Citizenship in the Age of Information", 
seeks to answer the question of how the two-way interaction of citizens and 
urban management can be understood through modern tools of information 
and communication technology. Therefore, this study was conducted with 
the aim of gaining an understanding of the public opinion flow in 
cyberspace, and finding a pattern of urban interactions in it. For this, 18095 
Instagram posts and 48300 Tweets were collected, and their quantitative and 
qualitative classification was done by quantitative content analysis and 
thematic analysis method. Then, a model of urban interactions was drawn. 
According to the findings of this study, urban activist groups on Twitter and 
Instagram can be divided into five categories: "Urban Management", 
"Governing Actors Related to Urban Management", "Political Groups", 
"People" and "Mass Media". The comparison of Instagram and Twitter 
shows a significant difference in this regard, and it can be said that the focus 
on Twitter, due to the diversity of active groups in it, more than Instagram 
can reflect the state of urban interactions on social media. Unlike Instagram, 
Twitter is dominated by content with a negative orientation towards Tehran's 
urban management, and actor interactions sometimes take a hostile 
approach. 

Keywords: Urban Interactions, Social Media, Twitter, Instagram, Tehran, 

Public Opinion. 
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:یاجتماعیهادررسانهیسازوکارتعامالتشهریفیکیسازمدل

نستاگرامیواترییمنتشرشدهدرتویموردمطالعهمحتواها

 .رانیتهران، ا ،یعلوم ارتباطات، دانشگاه عالمه طباطبائ اریاستاد   ییموال یمحمدمهد
  

 .رانیتهران، ا ،یعلوم ارتباطات، دانشگاه عالمه طباطبائ اریاستاد  یائیحیسبحان 

  

  زادگان یمژگان حاج
و رسانه، دانشگاه عالمه  یارشد مطالعات فرهنگ یکارشناس یدانشجو

 .رانیتهران، ا ،یطباطبائ
 

 بخش  محمدحامد احسان
واحد علوم و  یکارشناس ارشد علوم ارتباطات، دانشگاه آزاد اسالم

 .رانیتهران، ا قات،یتحق

  چکیده
 تلفیق از برساخته عینکنظری با مقاله شهری»این خوب حکمرانی » عصر»و در فرهنگی شهروندی

بهدنبالپاسخگوییبهاینپرسشاستکهتعاملدوسویهشهروندانومدیریتشهریدرپرتو«اطالعات
 الگویی چه ارتباطاتدر فناوریاطالعاتو نوین پژوهشحاضرفهمقابلابزارهای لذا، باهدفاست.

تعامالتشهریدرآن یافتنالگوییاز دستیابیبهشناختیازجریانافکارعمومیدرفضایمجازیو
 تعداد منظور، این به شد. 59081انجام و وجمعیترییتوپست09300پستاینستاگرامی آوریشدند

مگرفت.سپس،برمبنایهاباروشتحلیلمحتوایکمّیوتحلیلمضمونانجابندیکمّیوکیفیآندسته
شهریدرحوزةهایفعالهاگروهآمدهمدلیازتعامالتشهریترسیمشد.براساسیافتهدستاطالعاتبه

میتوییتر را اینستاگرام و پنج در «مدیریتشهری»دستةتوان مدیریت»، با مرتبط حاکمیتی بازیگران

فضایاینستاگراموسةیمقاجایداد.همچنین،«معیهایجرسانه»و«مردم»،«هایسیاسیجریان»،«شهری
بهتوییترتوانگفتتمرکزبردهدومیایدراینزمینهنشانمیمالحظهتفاوتقابلتوییتر دلیلتنوعو،

گروه رسانهتکثر وضعیتتعامالتشهریدر بیانگر اینستاگرام از بیشتر آن، در هایاجتماعیهایفعال
در غلبهبامحتواهایدارایجهتبرتوییتراست. گیریمنفینسبتبهمدیریتشهریخالفاینستاگرام،

 کند.آمیزهمپیدامیوتعامالتبینبازیگرانگاهیرویکردتخاصماستتهران

  .یتهران، افکار عموم نستاگرام،یا تر،ییتو ،یاجتماع یها رسانه ،یتعامالت شهر :ها واژهکلید
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 مقدمه و طرح مسئله
،توجهبهدخیل5309فرمانفرمائیان(درسال-)گروئن ازطرحجامعنخستتهرانهرچند

 تصمیماتشهری در شهروندان مدیریتییشناساقابلکردن پیشین ادوار در اما است،

 تهران در -شهری سال از کلیدواژه-5398مشخصاً جامعه، برنامههای ریزیمحوری،

واینامرنشانازاین5شدنشهریمطرحمیمشارکتیومشارکتشهروندیتوسطمدیرا

 تصمیمةیسوداشتکه در شهروندان اثرگذاری و تصمیماتشهری هاسازیاجتماعی

هایگذاریسیاستانةیگراجانبهکیویاخودرابهفرایندقرارگرفتهموردتوجهشیازپشیب

 تحمیل میکردهپیشین موضوع این سمتالگویاست. توانستنویدبخشحرکتبه

قدرتتوزیع از که مدیریتی باشد. تهران مدیریتشهری بینحکمرانیخوبدر شده

گوید.شهروندان،بخشخصوصی،کنشگرانونهادمدیریتشهریسخنمی

رسانه از استفاده سو، دیگر عمومینظراز برایبیان محملیرا اتهایاجتماعی،

 ایجاد لمسکردهشهروندان جانبشهروندان از مسائلشهریکه اینمیان در استو

اندکهبهنقدونظرعمومشهروندانبرسند.اینفضاهایشوند،اینامکانراپیداکردهمی

هایواسطهبهجریاناستکهبیآوردهایبستریرابرایمدیریتشهرینیزفراهمرسانه

یابدبههامیسائلشهریدستیابدوبتواندباشناختیکهازاینجریانافکارعمومیدرم

هایاجتماعینیزبپردازد.همچنین،کاربرانرسانههایگذاراستیساصالحوبازاندیشیدر

هایاجتماعی،امکاناطالعازنظراتدیگرانوابرازنظررابرایوشنوددرشبکهباگفت

بنابراین،متأثرشدنمدیریتشهریازافکارعمومی،محققان؛اندهمراهکردندیگرانیافته

رابرآنداشتکهبرمبنایمسائلیکهشهرداریتهرانباآنمواجهاست،درگامنخست،

وضعیتجریان از شناختی رسانهبه در عمومی افکار موضوعاتهای در اجتماعی های

 آمارهای طبق ممنتشرشدهمشخصبپردازند. ایران،توسط دانشجویان افکارسنجی رکز

1/89 باالی افراد از یکپیام59درصد از کشور استفادهسال اجتماعی رسانه یا رسان

رسانهمی از بسیاری از استفاده آمار اینستاگرام،کنند. مانند معروف اجتماعی های

                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           

هایاعالمیشهرداریتهرانظهوریافت.هاوبرنامهشکلیپررنگدرسیاستبه5398اینموضوعازسال .5
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فیس از کمتر نیز غیره و توییتر 10بوک، است)ایسپا، (5005درصد اگرچهبنابراین؛ ،

ایرانیانتعمیمداد،امابرهمةتوانبههایاجتماعیرانمیرفتارکاربرانایرانیرسانهمطالعة

هاراازطریقبررسیوتوجهیازنگرشآنتوانبخشقابل،میشدهارائهاساسآمارهای

هایاجتماعیمطالعهکرد.تحلیلرفتارشاندررسانه

دقیق بیان ببه مطالعه این رسانهتر پرسشاستکه این به پاسخگویی دنبال هایه

دهه از متفاوت فرهنگی شهروندان ظهور و تحققاجتماعی امکان چقدر گذشته، های

حکمرانیخوبشهریراهموارترکردهاستواینتعاملدوسویهشهروندانومدیریت

است.فهمقابلرسانیدرچهالگوییشهریدرپرتواینابزارهاینویناطالع

درمجموع محتواهای چگونگی و کشفچیستی دنبال به مطالعه این ،دشدهیتول،

دانیمدریشهرتعامالتسازوکارازیمدلمیترستیدرنهاوابرازشدهیاسیسمواضع

هاسازیطبعاًشناساییاثرگذاریاینتعامالتمجازیبرتصمیم.استیاجتماعیهارسانه

پژوهیاستوبضاعتهایشهری،نیازمندمطالعاتدیگریازجنسسیاستریزیوبرنامه

درقوارةو شناختمیداناستوادعاییبرایشناختاثرگذاریمرحلةاینمطالعهتنها

 اینتعامالتندارد.

 پژوهش نةیشیپ
نگرشافراددرخصوصشهرومدیریتشهریمطالعةهشحاضرمربوطبهبخشیازپژو

پژوهش استکه با پرداختهنةیزمهایی موضوع این به پژوهشمشابه این میان از هااند.

شهراهوازدرچارچوبگانةهشتهایمناطقارزیابیعملکردشهرداری»مقالةتوانبهمی

اشارهکردکهباروشاسنادیوپیمایشی،بادرنظرگرفتن«الگویحکمرانیخوبشهری

آماریشاملشهروندان،بخشدولتیوبخشخصوصی،بهارزیابیعملکردمدیرانجامعة

منطقةدیگرینیزدرمطالعة(.5388است)فرجیوهمکاران،پرداختهشهریدرشهراهواز

عنوان8 مدیریتشهری»تهرانبا مشارکتدر بررسینگرششهروندانبه روش« به و

شناساییعواملمؤثربرمیزانمشارکتافراددرمدیریتباهدفاسنادی،مطالعةپیمایشو

 انجام شدهشهری این5391است)کلدی، روشانجام اگرچه داشتکه توجه باید .)
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استندارد،اماوجهموردنظریباآنچهدرپژوهشفعلیهاارتباطهایآنهاویافتهپژوهش

استوازبودههارجوعبهنظرافراددرموردمسائلمرتبطبهمدیریتشهریاشتراکآن

تجربیبخشیازپژوهشپیشرودرنظرگرفت.نةیشیپعنوانهارابهتوانآناینمنظرمی

هایاجتماعیالتشهریدررسانهمدلیازتعامارائةبخشدیگریازاینپژوهشبه

می که رسانهازنظرپردازد به میتوجه مناسباتمدیریتشهری، در اجتماعی توانهای

بهپژوهش مدنظرآننةیشیپعنوانهاییرا داد. منابع»قرار تبیینالگویمدیریتعملکرد

هایفناوریدرعنوانپژوهشیاستکهباتوجهبهقابلیت«انسانیبارویکردعصردیجیتال

منابعانسانیدرآنحوزة بهبررسیوارزیابیعملکرد استوپرداختهمدیریتشهری،

 محورهای از یموردبررسیکی نیز آن عصرتوسعةدر با همسو انسانی منابع ارتباطات

شدهدیجیتالاست.اینپژوهشبهروشپیمایشودرسطحمدیرانشهرداریتهرانانجام

است)نزیمیو نسبتمیانفضایمجازیوشهروندان،5000همکاران، در مقابل، در .)

عنوان شهروندیوفضایهیبریدیةیدوسونووارگیاجتماعیدرتعامل»پژوهشینیزبا

ویکمشهرهایقرنبیست » ازروشگرفتهانجام استفاده هایمطالعاتاستکهدرآنبا

تهرا شهر در پیمایش و اسناد بررسی رابطهمیدانی، وجود به روابطن میان معنادار ای

اند)حسینرضویوهایارتباطیپیبردهاجتماعی،کالبدشهروشهروندانبهمددفناوری

 یافته5000همکاران، از بخشی همچنین، .) عنوان با پژوهشی سرمایه»های هایتحلیل

شاخص بهبود هایحکمرواییخوبشهریاجتماعیدر م« اهمیتایجاد سیریبرایبه

 تأکید شهری مدیران با شهروندان تعامل روشکردهتسهیل به پژوهشکه این است.

سمنان شهر راهشدهانجامپیمایشدر یکیاز را، اینزمینه در تعامالتمؤثر هایایجاد

تشکیلگروه فضایمجازیو بستر از برایتقویتهویتمحلّیواستفاده آن هاییدر

پوروهابرشمردهاست)تقیتبهبودوضعیتکالبدیواجتماعیمحلّهانسجامبیشتردرجه

 »5388همکاران، رسانه(. کارکرد مدیریتبحران در اجتماعی شهرزلزلةهای احتمالی

عمیقوتحلیلمحتوایمصاحبةدیگریدراینزمینهاستکهبهروشمقالةعنوان«تهران

هادرمدیریتبحرانزلزلهدرکارگیریآنبههایاجتماعیوظرفیتکیفیبهنقشرسانه

ارزیابیعوامل»(.پژوهشدیگریباعنوان5381است)صلواتیانومهربان،پرداختهتهران



 5045 زمستان|  53 هشمار | هفتمسال  |یا و منطقه یتوسعه شهر یزیر برنامه  فصلنامه  | 10

بهروشپیمایشدرشهر«مؤثربرمشارکتالکترونیکیشهرونداندرمدیریتامورشهری

خیلدرابرازنظراتوعواملدنیترمهماستکهبهشناساییوتحلیلشدهرشتانجام

هایاجتماعیپیرامونمسائلمربوطبهشهرومدیریتشهریهایشهرونداندررسانهایده

(.5380است)عظیمیوهمکاران،پرداخته

پژوهش رسانهدر کارکرد به مرتبط موضوعاتی نیز درهایخارجی اجتماعی های

 شهری گرفتهموردتوجهمدیریت قرار تعارضاتیهاستمیس»اند. در هوشمند کنترل

عنوانپژوهشیاستکهباتحلیل«یاجتماعیهاادراککاربرانرسانهی:شهریزیربرنامه

شبکهداده ازهایکاربران استفاده و مسکو ساختبزرگراهیدر پیرامون هایاجتماعی

رویکردیچندوجهی،الگوریتمیبرایشناساییسریع،پیشگیریورسیدگیبهمشکالت

میهروندانوحلتعارضاتبرنامهش  & Gabdrakhmanovaدهد)ریزیشهریارائه

Pilgun, 2021 عنوان با پژوهشی در همچنین، نسبتبهیادراکاتعمومییشناسا»(.

روز00طی«یاجتماعیهابررسانهیتعامالتمبتنقیونقلازطرنوظهورحملیروندها

 شمال53حدود آمریکای از توئیت میلیون طریققرارگرفتهموردمطالعهی از و

هایمثبتومنفیومباحثمطرحایازدیدگاهمطالبکاربران،بهمجموعهلیوتحلهیتجز

»Alam et al., 2021اند)دستیافتهیموردبررسدرموضوع هایپتانسیلدادهمطالعة(.

عنوانپژوهشدیگریاستکهدرآنازطریق«ریزیشهریهایاجتماعیدربرنامهرسانه

بررسینمونهداده برنامههایکاربرانبه یکیازشهرهایبرزیلوایاز ریزیشهریدر

(.Santala et al., 2020اند)هادرمدیریتشهریپرداختهگونهدادهکشفپتانسیلاین

 ضمن پژوهشدیگری در دادهدیتأکهمچنین، اهمیت رسانهبر درهای اجتماعی های

نرم از استفاده با دادهمدیریتشهری، استخراج به پایتون مدلافزار و یادگیریها سازی

 درنهایت و پرداخته دادهشیپیسازسادهیبرایارچوبهچ»ماشین بزرگیهاپردازش

میمبتنیاجتماعیهارسانه برابر مدیزیربرنامهیکان داریپایشهرتیریو داده« ارائه

Abdul-Rahman et al., 2020است) پژوهشدیگریانجام همینراستا، در شده(.

 به داده»استکه رسانهتحلیل برنامههای در اجتماعی الکترونیکشهریهای ریزی و«

استپرداخته،شدهفراهمامکاناتیکهازطریقآنبرایارتقاءعملکرددرمدیریتشهری
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(Nummi, 2019 تحتعنوان پژوهشدیگرینیز هایاجتماعیدرمشارکترسانه»(.

استوطیآنباشدهانجام«گیریبرایتعاملوتصمیمریزیشهری؛راهیجدیدبرنامه

 تحلیل و شبکةشناسایی آنتوییترکاربران تعامالت الگوی نظامو روشی برایها، مند

رسانه از برنامهاستفاده در اجتماعی ریزیهای ارائه شهری )شدههای López-است

Ornelas et al., 2017) ت؛ که مطالعاتی مرور با انجامبنابراین، حوزه این در اکنون

میگرفته بهاند، تاحدودی گفتپژوهشحاضر توان روشی، بازةلحاظ و جامعةزمانی

هایپیشینمتفاوتاستوسعیداردبهمباحثمطرحدراینحوزهباپژوهشموردمطالعه

ازوجوهوزوایایدیگریبپردازد.
 

 رویکرد نظری

 پژوهش، بودن اکتشافی به توجه اینچنانبا در است، مرسوم سنتپوزیتیویسم در که

مطالعهمبناینظریوجودنداردومایکرویکردنظریداریم.

برایناساس،بانگاهیبهتحققرویکردحکمرانیخوبکهدرگفتاروشعارهای

شهروندیفرهنگیدرعصر»ونیزتوجهبهمفهومحساسمدیریتشهریهویداشدهاست

،بهاینمسئلهخواهیمپرداختکهالگویجدیدشهروندیدر5یکاستیونسونن«اطالعات

فراهممیعصرپساصنعتیچگونهامکانتحت کندوازسویتأثیرقراردادنساختارهارا

می چگونه خوب، حکمرانی الگوی با شهری مدیریت رسانهدیگر ابزار از هایتواند

بامسائلروزمرهشهربهرهاجتماعیبرایجلبمشارکتعمومیودرگیرشدنشهروندان

دهد. اختصاص شهروندان عمومی صدای به را وزنی قدرت، توزیع در و ببرد

شهروندیگریدعبارتبه و شهری خوب حکمرانی نگاه تلفیق از مقاله این نظری لنز

فرهنگیدرعصراطالعاتحاصلخواهدشد.

یکیشهریخوبیحکمران ارکانکهتحکمرانیدرشهرهاسالگوهاینویناز

مدیریتیریپذتیمسئولوپاسخگویی،مدیریتشفافیت،شهروندانکترمشااصلیآن

                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           

1. Nick Stevenson 
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رسانه.استشهری ظهور با ارتباطاتو عصر در الگو تحققاین امکان اجتماعی، های

بیشترییافتهاست.

شهرییحکمروایالگودرواقع فرابهیخوب تعریمشارکتندیعنوان فیتوسعه

یوجامعهمدنیردولتیغیهاشاملحکومت،سازماننفعانیذهمهآنموجببهشودکهیم

.(5380)زیاریوهمکاران،کندیمفراهمیحلمشکالتشهریرابرایلیوسا

دراینالگو،بخشیازمسئولیتاجراییمدیریتشهریبردوششهروندان،نهادهای

سخن،مشارکتشهرونداندرشود.بهدیگرمدنیوکنشگرانبخشخصوصیگذاردهمی

بخش شهری،  ,.McCarney et alحکمرانیخوبشهریاست)ریناپذییجداامور

1995: 8.)

صنعتیجامعةاطالعاتینسبتبهجامعةازسویدیگر،استیونسونبااشارهبهتحوالت

درشبکه»معتقداست درجامعةها هماننقشساختارها ایفاجامعةپساصنعتی، صنعتیرا

مرکزیجوامع،تمامهستةعنوانترساختارهابهیعنی،پیش؛(5380)استیونسون،«کنندمی

پیرامونخودشکلمی دردادندوازاینلحاظتعیینروابطاجتماعیرا اما بودند، کننده

کردهجوامعامروزشبکه پیدا را اینکارکرد هیچمرها اینتفاوتکه با البته کزیتاند؛

نحواندوبههادرفضاوزمانگستردهشدهشبکه»عالوه،مشخصیندارندوپویاهستند.به

کارمکانیدهسازمانروزافزونیبرای به زندگی]...[ و تفکر فضاهایمختلفیاز و ها

هاوتحوالتیکهدرجوامعامروزیبنابراین،توجهبهشبکه؛(5380)استیونسون،«روندمی

هاباشد.هایالزمبرایبقاوروزآمدیسازمانشرطتواندیکیازپیشاندمیآوردهپدید

جاینیرویکارگربهمنبعاصلیقدرتبهتعبیریامروزهایناطالعاتهستندکهبه

شده تبدیل مدرن جوامع در )استیونسون، به5380اند طوری(، بهاطالعات»که گرایی

سازمان اجازه تادادهها بهرهاست دانشبا ساختارهای از بهبنیانگیری کمتر که تری

ودرنهایتشرایط)همان(«پذیریروزافزونیدستیابنداند،بهانعطافمراتبوابستهسلسله

تریبرایبازاندیشیداشتهباشند.البتهبایدبهایننکتهتوجهداشتکهبازاندیشیدرمناسب

به قابلشرایطی مطلوب اشکل انجام اینجا: ]در اجتماعی آداب که یسازوکارهاست

اینحوسازندهوبهشدهاصالحسازمان[مستمراًبراساساطالعاتورودیمرتبطبررسیو
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 بهنقلازگیدنز، 5380تغییریابد)استیونسون؛ قرارگرفتنسازمانرونیازا(. درمسیر، ها

هابهتحوالتیاستکهمتوجهآنهاوسازوکارهایشانمستلزبازاندیشیواصالحسیاست

آید.هاواطالعاتپدیدمیدرشبکه

الگوینظریتلفیقشهروندیفرهنگیدرعصراطالعاتوحکمرانی با بنابراینما

هایاجتماعیخوبشهری،بهدلیلچیستیتحققیاعدمتحققاینمفهومدرپرتورسانه

درشهرتهرانهستیم.

هایاجتماعیهستند.دریحضورآنالینشهروندان،رسانهترینبسترهایکیازمهم

نقشفرستندهومخاطبزمانهمهایجمعی،همهافرادهایاجتماعیبرخالفرسانهرسانه

پیاموتوأمانشوند.امکانارسالودریافتداردودرجایگاهکاربرتعریفمیزمانهمرا

تحولرسانه شکلارتباطیجدیدیپدیدآوردهاستیتوجهقابلایتعاملدوسویه که

انیازمهایاجتماعیوجوددارد.(.انواعمتفاوتیازرسانه5380است)موالییوکتابدار،

ایراناجتماعیهارسانهنیپرطرفدارتر در ا،ی به واتساپ و ماهلیدلنیتلگرام تیکه

شبکهیرسانامیپ تعامالت و آنیادارند در بهها مسختی ارد،یگیشکل مطالعهنیاز

اند.هایاجتماعیاینستاگراموتوییترانتخابشدهبرایاینمطالعهرسانهاند.خارج

000اینستاگرامباحدودیکمیلیاردو0000المللیدرسالبراساسآمارهایبین

 حدود با توییتر و چهارم رتبه در کاربر چهاردهمونیلیم091هزار رتبه در کاربر

رسانهپرکاربرت )رین داشتند قرار جهان اجتماعی نیزChaffey, 2022های ایران در .)

سالکشورازاینستاگراموحدودسهدرصدازتوییتر59درصدافرادباالی0890حدود

(.5005کنند)ایسپا،استفادهمی

بوک،هایاجتماعیپرطرفداردردنیامانندفیسفیلتربودنبسیاریازشبکهباوجود

ترینرسانهاجتماعیدردسترسایرانیاناستکهماهیتتاکوغیره،اینستاگراممهمیکت

روزانهمیلیونشبکه شودورسانمیهاعکسوویدئودراینستاگراممنتشروهمایدارد.

بوکترینازرسانهاجتماعیمادرشیعنیفیساینرسانهاجتماعیاکنوندردنیانقشمهم

هامنبعبسیارمهمیازهاوریلها،استوری.مطالباینستاگرامشاملپستپیداکردهاست
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یتراکمبااللیدلبهنستاگرامیا.(McDonald, 2022: 265شوند)نوآوریمحسوبمی

مطالعهانتخابشد.هایندایمیکیازعنوانشهروندان،بهاستفادة

کارکرد،روبالگآغازبهعنوانیکمیکتوییتررسانهاجتماعیدیگریاستکهبه

توانندانواعمحتوایمتنی،تصویریوویدئوییرادرآنمنتشرکنند.امااکنونکاربرانمی

کاراکتریدرنظرگرفتهشده090برایهرپستمتنیدراینرسانهاجتماعیمحدودیت

به سطحجهانی در توییتر ااست. از مملو و پرسروصدا اجتماعی یکرسانه خبارعنوان

تعدادکاربرانش،یبودننسبنییپاباوجودتوییتر(.درایرانIbid: 217شود)شناختهمی

(رانینگارانومدروزنامه،یواجتماعیاسیحضورنخبگان،رهبرانافکار)فعاالنسلیدلبه

عنوانرسانهاجتماعیدومبرایمطالعهانتخابشد.بهرونیازاحائزاهمیتاستو

 شناسی روش
رسانه یکیازروشپیشازظهور هایمتداولبرایسنجشنگرشافرادهایاجتماعی،

هابرایانجامپیمایشوپرکردنپرسشنامهبود؛نسبتبهموضوعاتمختلفمراجعهبهآن

هایاجتماعیتوسطافرادودررسانهدشدهیتولکاریکهامروزهبادسترسیبهمحتواهای

رفتارونظراتکهییازآنجاانجاماستوینهوزمانکمتریقابلهایمختلف،باهزگروه

هایاحتمالیدرطراحیپرسشنامهیارفتارتأثیرسوگیریهایاجتماعیتحتکاربرانرسانه

هاوپژوهش،صحتیافتهدقتبهتوانبااطمینانبیشتریشخصپرسشگرقرارندارد،می

هایینظیرشونداتّکاکردوخطاهایحاصلازروشیهاارائهمهاییکهمبتنیبرآنتحلیل

 )سالگانیک، پوششداد سال5000پیمایشرا در تحلیلمطالبکاربران(. از هایاخیر

هایاجتماعیبرایشناختتعامالتمخاطباندرمطالعاتزیادیاستفادهشدهاسترسانه

(5389ن.کطالبیانوموالیی،ازجمله)

بندیوتحلیلمحتواهایتولیدشدهتوسطکاربرانوری،دستهآاینپژوهشباجمع

 بهتوییترفعال مدیریتشهری، و شهر درمورد اینستاگرام، شهریورماه8مدتو )از ماه

مدلیازتعامالتشهریدراینتیدرنهااستوشده(انجام5000ماهتااردیبهشت5388

واینستاگرامدرتوییتردرمنتشرشدهاهایدهد.همچنین،محتوهایاجتماعیارائهمیشبکه
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اندتاضمناندودرانتهابایکدیگرمقایسهشدهبهتفکیکموردتحلیلقرارگرفتههرماه

ارائة بتوانبهتصویریکلیهرماهتصویریجزئیدر ، مبنایافتیدستتر تصویریکه ؛

هایشبرایدستیابیبهیافتهاست.مراحلانجاماینپژوهبودهرسیدنبهمدلیتحلیلینیز

،بهشرحزیراست:موردنظرنهاییوترسیممدل

واینستاگرامدرموضوعاتمرتبطتوییترهایخاممربوطبهفعالیتکاربرانابتداداده

نرم از استفاده با تهران شهرداری و شهر جمعبا نرمافزار شدند. دریافت و افزارآوری

رسانهدادهشدهاستفاده در گردآوریمیهایموجود و رصد تنهاهایاجتماعیرا کرد.

غربال توسطنرمگریدادهگردآوریو تحلیلها تحلیلکمّیو انجام و شد انجام افزار

وتوئیتمضمونرویپست بهها ها درطیشدهشکلانسانیانجام مجموعاً ماه8است.

توییتریپست09300تعداد ستاینستاگرامیگردآوریومبنایتحلیلقرارپ59081و

هاییبرایعنوانشاخصبعدیتعدادالیک،بازنشر،بازدیدوکامنتبهمرحلةگرفتند.در

گرفتنشاخصشدهاستخراجهایبررسیپست نظر در با همچنین، شدند. گرفته نظر در

تبرترهرماهنیزشناساییوتعدادکامنتدراینستاگرام،صدپستوییترتوئیتدرتعدادری

آن از روشتحلیلمحتوایکمّیکه با درنهایت، و»شدند. منظم برایتوصیفعینی،

داده کمّی آنباهدفها هاتفسیر می« استفاده )حبیبی، تحلیل(5383شود همچنین و

طریقطبقه درآناز یکسنخبندیدادهمضمونکه الگویابی، و شناسیتحلیلیارائهها

هااستخراجشدبندیومضامیناصلیآنهادسته(،مجموعداده5388شود)محمدپور،یم

رسانه تعامالتشهریدر مدلیاز اساسآن، بر بههایاجتماعیترسیمشد.و توجه با

استفادهمضمونلیتحلهمویکمیمحتوالیتحلقیازروشتحقدراینمقالههمنکهیا

شود.ی(محسوبمختهی)آمیبیترکقیشدهاست،روشمقالهتحق
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 ها یافته
بهتفکیکدادهیافته دستبهتوییترازاینستاگراموشدهیگردآورهایهایاینپژوهش،

0هاطیهایآندراینستاگرامواستخراجمضامینپست5اند.شناساییکاربرانفعالآمده

تااردیبهشت5388ماه)ازشهریور8طیتوییتر(ودر5388تاآذر5388ماه)ازشهریور

است.تفاوتبازهزمانیمطالعهدردورسانهاجتماعیودونوعتحلیلشده(انجام5000

به به8و0مدت میدانماه متفاوت ماهیت فعالدلیل کاربران تحلیل بود. تحلیل های

وتحلیلمضامینپست توئیتاینستاگرام و درچهایاینستاگرام ها نتیجهماهةهار اولبه

اما؛رسید.درایندورهزمانیالگوهایتکرارشوندهظاهرشدندواشباعنظریحاصلشد

باتوجهبهماهیتپیچیدهمیداننیازبهزمانبیشتریبودوتوییتردرخصوصبازیگرانفعال

1تحلیل کرد. پیدا اشباعنظریادامه به رسیدن تا دیگر دومماهة1تحلیلرونیازاماه

هایهرماهنیزدراست.همچنین،یافتهشدهماهاولانجام0شکلمحدودترینسبتبهبه

هایپست»،«توییتر0هایبرترپست»،«توییترهایکاربرانفعالپست»چهاربخشمربوطبه

اینستاگرام فعال کاربران » اینستاگرامپست»و هایبرتر اساسآنتحلیلشده« بر و اهاند

استکهرسیدنبهشدههایاجتماعیترسیمهایمختلفدررسانهمدلیازتعامالتگروه

مضامینوبازیگرانرابطةاصلیپژوهشحاضراست.درواقعاینمدلافتةیمدلمذکور،

تصویرمی گزارشاصلیرا در بهکندکه بدیندستآمدههایماهانه بهاند. ابتدا ترتیب،

دررسانههاییکهشرحیافته شناساییبازیگراناصلیاینحوزه هایاجتماعیکمکبه

توسطشدهمطرحهایحاصلازتحلیلمضامینپردازیموپسازاشارهبهیافتهکنندمیمی

دهیم.راتوضیحمیموردنظرها،مدلآن
 

 های اجتماعی بازیگران اصلی تعامالت شهری در رسانه
درکنارتوییترترکیبنوعومیزانفعالیتبازیگراناصلیتعامالتشهریدراینستاگرامو

                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           

مطلب50حداقلیاستکهطییکماهپژوهش،کاربراننیدرا«کاربرانفعال»شدهبرای.شاخصدرنظرگرفته5

کردهباشند.مرتبطبامسائلشهریپست

اند.هاییهستندکهبیشازهمهموردتوجهکاربرانقرارگرفته.منظورپست0
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هاراایباهمدارندکهدرمجموعفضایتعامالتدرآنهایعمدهها،تفاوتبرخیشباهت

درادامهبهدستهکردهمتفاوتازدیگری وسویهایفعالوسمتبندیاینگروهاست.

 کنیم.هایاجتماعیاشارهمیهریکازاینرسانههادرفعالیتآن

 

 شهر و مدیریت شهری حوزةهای فعال اینستاگرام در  گروه
داده طیطبق اینستاگرام، شهرداریدر و شهر موضوع در فعال کاربران به مربوط های

گیرد.نمودارزیردرصدگروهقرارمی8هایاینکاربراندر،حساب5388شهریورتاآذر

ف این 8راوانی شامل مدیریتشهری»گروه «حقوقی مدیریتشهری»، «حقیقی رسانة»،

شورایاران»،5«تجاری»،«فعالاجتماعیوسیاسی»،«جریاناصلیرسانة»،«مدیریتشهری

نهادهایشهروندی «و غیرسرشناس»، و شهروند » شهرداری»و 0«هاسایر تصویر کردهرا

است.

                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           

کنند.شانمنتشرمیمحصوالتوخدماتةدرباروکارهاکهمحتوایتجاریحسابکاربریکسب .5

مربوطبهاینهایکاربریمحتوایحساباًجزشهرداریتهراناست.قاعدتهایکشوربهمنظورتمامیشهرداری .0

ازشهرداری نرمةریداها درنتیجهدرمواردیکهبراثراشتباه درلیستافزارگردآوریدادهتحقیقخارجهستند. ها

اند.هاتفکیکوازتحلیلخارجشدهاند،اینحسابواردشده
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 یدر موضوع شهر و شهردار اینستاگرام کاربران فعال. سهم 0شکل 

اولکاربرانفعالاینستاگرامبهرتبةمشخصاست،طیچهارماه5طورکهدرشکلهمان

یهاحساب شهرداری به وابسته شهری)»کاربری مدیریت «حقوقی مدیریت»، حقیقی

ست.اداشتهاختصاص«(مدیریتشهریرسانة»و«شهری

5388گیریسیاسیکاربرانفعالدراینستاگرامازشهریورتاآذرجهت0نموداردر

 دستهشدهتصویر بهبندیحساباست. کاربری انجامهای صورت این به سیاسی لحاظ

گرفته عدالتاصول»است: و «خواهگرا اعتدالاصالح»، و «گراطلب نظام»، مخالف و«

غیرسیاسی» .» گرایش دارای گرااصول»کاربران » خواهعدالت»و وبه« یکجا صورت

 گرایش دارای طلباصالح»کاربران » گرااعتدال»و به« همنیز کنار در یکجا صورت

حقوقیمدیریت

شهری

31%

حقیقیمدیریت

شهری

5%
رسانهمدیریت

شهری

رسانهجریاناصلی8%

10%

[CATEGORY 

NAME]

[PERCENTAGE]

فعالاجتماعیو

سیاسی

0%

تجاری

30%

شورایانونهادهای

شهروندی

6%

سایرشهرداریها

5%
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بهشمارششده تفکیکآن هم زیرا اساسموضوعاحتیامکانراند، بر هم و نبود پذیر

شد.آناحساسنمیدربارةپژوهشواهدافآنضرورتی

 
 اینستاگرام کاربران فعال یاسیس شیگرا. 3 شکل

غلبهباکاربرانغیرسیاسییموردبررسهایمشخصاست،درماه0طورکهازشکلهمان

هایسیاسیمختلفسهمبسیارناچیزیمیانکاربرانفعالبودهوکاربراندارایگرایش

اندداشته می؛ میانکاربرانفعالاینستاگرامحولتوانگفتبحثبنابراین، وگفتگوها ها

باسوگیری وایندرهایسیاسیهمراهنبودهموضوعاتمرتبطبهمدیریتشهری،عموماً

صورتیاستکهشهرداروقتتهراندرزمانانجاماینپژوهش،پیروزحناچی،گرایش

اصالح بهسیاسی و داشته جریانطلبانه به غیروابسته یا مستقل فردی سیاسیعنوان های

شد.شناختهنمی

5388گیریشهریکاربرانفعالدراینستاگرامازشهریورتاآذرجهت3درشکل

دهدهرگروهچهموضعینسبتبهمدیریتشهریتهراناستکهنشانمیدهشتصویر

«حامیانمدیریتشهری»گیریمثبتدرقالببندیکاربراندارایجهتدارد.درایندسته

اصولگراو

عدالتخواه

1%

اصالحطلبو

اعتدالگرا

1%
مخالفنظام

2%

غیرسیاسی

96%
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منتقدانومخالفانمدیریت»گیریمنفیبهدوگروهاند.کاربراندارایجهتمعرفیشده

گیریاند.درنهایتکاربراندارایجهتبندیشدهسیمتق«گرانمطالبه»وهمچنین«شهری

 گروه دو در نیز غیرشهری»خنثی » رسمی»و اخبار انعکاس گرفته« کاربرانقرار اند.

مرتبطباموضوعمدیریتشهریتهراننیستومطالبشانهاییهستندکهآن«غیرشهری»

به حدی تا فعال لیستکاربران در حضورشان ابزار خطای دادهدلیل هاست،گردآوری

عنوان با کاربرانیکه دارد. اینمیاناستثناهاییهموجود انعکاساخبار»هرچندکهدر

هایرسمیاندنیزعمدتاًبدونسوگیریتنهابهبازنشراخبارسایررسانهمعرفیشده«رسمی

اند.درموضوعاتمرتبطبهشهرتهرانومدیریتشهریتهرانپرداخته

 
 اینستاگرام کاربران فعال یشهر یریگ جهت. 2 شکل

مشخصاست،کاربرانحامیمدیریتشهریدرمجموعچهار3طورکهدرشکلهمان

اکثرکهییازآنجااندووپرشمارتربودهداشتهماهدستباالرامیانکاربرانفعالاینستاگرام

حساب شهرداری به وابسته موضوعاتشهری، در فعال کاربری چنینبودههای است،

مینتیجه نظر ایبدیهیبه ماه چهار در ثابتینیز تقریباً روند همچنین، موردمطالعهرسد.

حامیمدیریت

شهری

42%

منتقدیامخالف

1%
مطالبهگر

4%

غیرشهری

41%

انعکاساخبار

رسمی

12%
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کاربران»ازنظر نوع » شهریجهت»و گیری آن« جریان در همانبودهها کهاست. طور

رسانه»و«حقیقیمدیریتشهری»،«حقوقیمدیریتشهری»هایانتظاراستحسابقابل

مدیریتشهری بوده« مدیریتشهری حامی همگی اصلیرسانه»اند. هایجریان بیشتر«

ندرتگریدرمجموعدراینستاگرامبهاند.مطالبهاخباررسمیراداشتهکنندةمنعکسنقش

هایدانغیرسرشناس،بلکهتوسطحسابودرمعدودمواردنیزنهازسویشهرونشدهدهید

وبخشکوچکیاز«فعاالناجتماعیوسیاسی»،«شورایارانونهادهایمردمی»کاربری

رسداست.بهنظرمیبودهوروندآننیزروبهکاهششدهانجام«هایجریاناصلیرسانه»

تغییرمحسوسیکهمیانکاربرانفعالاینستا تنها مشاهدهگرامقابلپسازطرحمطالبات،

شهروندان»است،درصدکمتولیدمحتوایانتقادیدرمخالفتبامدیریتشهریتوسط

غیرسرشناس صفرشدهمطرحاستکهبهنسبتمطالباتبوده« با درصدکمتریداشتهو

ماه مخالفتشدندرصدمطالباتدر و انتقادها همان هایبعد، ادامه نیز افتهینهایناچیز

الب ماهاست. طی داشتکه توجه باید ته موجموردمطالعههای اگرچه پژوهش، این در

گریومخالفتدربرابرمدیریتشهریتوسطکاربرانفعالاینستاگراممشخصیازمطالبه

 کهنگرفتهشکل کاربرانی توسط شهری مدیریت از حمایت در نیز محتوایی است،

نداشته شهرداری به سازمانی تولوابستگی اند تنهانشدهید خصوص، این در و است

اندومشخصاًازچنینفضاییهایکاربریوابستهبهشهرداریصدایغالبراداشتهحساب

اند.برایتولیدمحتوادرحمایتازمدیریتشهریبهرهبرده

 شهر و مدیریت شهری حوزةدر  توییترهای فعال  گروه
،طیتوییتردرموضوعشهروشهرداریدرهایمربوطبهفعالیتکاربرانفعالطبقداده

 اردیبهشت5388شهریور حساب5000تا ، می55هایاینکاربراندر قرار گیرد.گروه

حقیقیمدیریت»،«حقوقیمدیریتشهری»گروهشامل55وضعیتفعالیتاین0نمودار

«شهری شهریرسانة»، «مدیریت اصلیرسانة»، «جریان رسانه»، فعال و ،«ایخبرنگار

غیرسرشناس» و «شهروند «سلبریتی»، سیاسی»، و اجتماعی «فعال «تجاری»، و»، شورایان

میانکاربرانفعالدرموضوعشهروشهرداری«هاسایرشهرداری»و«نهادهایشهروندی
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 05با«یجریاناصلیهارسانه»هایکاربریدرمجموع،حسابدهد.رانشانمیتوییتردر

درصد 30با«شهروندانغیرسرشناس»دومبهرتبةازآنپسوقرارگرفتهاولرتبةدرصددر

با«ایخبرنگارانوفعاالنرسانه»سومورتبة«فعاالنسیاسیواجتماعی»است.دهیرسسهم

ازطرفیبرخالففضایاینستاگرارتبةدرصدسهمدر 8حدود م،درچهارمقراردارند.

هایکاربریوابستهبهشهردارینسبتکمتریازکاربرانفعالدرموضوعحسابتوییتر

بهخوداختصاصداده هستیمکهاندوشاهدتنوعبیشتریدرگروهمدیریتشهریرا ها

است.کردههافراهمگیریهمینموضوعزمینهرابرایتنوعوتکثرمحتواهاوجهت

 
 یفعاالن توییتر در موضوعات شهر. 4 شکل

5000تااردیبهشت5388هایکاربریازشهریورروندتغییراتمربوطبهماهیتحساب

 قالبنمودار در 1نیز همانشدهترسیم است. این در که مشخصاستشکلطور نیز

رسانهحساب» اصلیهای جریان های اغلبماه« در داشتهرتبةها را موارداول در و اند

 غیرسرشناس»استثناء شهروندان بهتوانسته« را اول جایگاه ماه چند در بیاورند.اند دست
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گروه8توجهنسبتبهقابلفاصلةماهگذشتهبا8حال،ایندوگروهکاربراندرتمامیبااین

داشته قرار صدر در دیگر اینبرتریدر نیزمحاسبةاندکه درقابلمجموع بود. مشاهده

هایکاربریدلیلکثرتحسابکهدرآنبه_چنینشرایطیبرخالففضایاینستاگرام

 داشتند را غالب صدای شهری مدیریت حامیان شهرداری، به حاوی_وابسته مطالب

اند.گرانهمنتشرشدهگریوانتقادازمدیریتشهریبیشترازمطالبحمایتمطالبه

 
 توییترکاربران فعال  راتییروند تغ. 8 شکل

آنجهت فراوانی و کاربران سیاسی گیری شکل در 1ها کاربرانشدهآورده است.

«گرایانطلبانواعتدالاصالح»اولوکاربراندارایگرایشنزدیکبهرتبة«غیرسیاسی»

ومنیزبسیاراندکاست.اولودرتبةبینفاصلةدومقراردارندورتبةدر
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 در توییتر یدر موضوعات شهر یاسیس یها شیگرا. 6 شکل

تااردیبهشت5388هایکاربریازشهریورروندتغییراتمربوطبهگرایشسیاسیحساب

نیزمشخصاست،درشکلطورکهدراست.همانشدهترسیم8نیزدرقالبنمودار5000

هیچ ماهی هیچ این از نداشته0کدام مطلق برتری بهگروه اغلباند. در دیگر، عبارت

هایسالگرایشسیاسیکاربرانفعالدرموضوعشهروشهرداریمتنوعبوده،هرچندماه

برترینسبیکاربران غیرسیاسی»که بیشتریازماه« بهچشممیدرتعداد البتهدرها آید.

گرایش چشمگیرتریازبررسیسهم درصد شاهد اینستاگرام فعال هایسیاسیکاربران

 غیرسیاسی»کاربران می« که زمینهبودیم دو تفاوتدر از ناشی را وضعیتی چنین توان

تفاوتدر-0هاتوسطکاربرانوکارگیریهریکازاینپلتفرمتفاوتدربه-5دانست:

ترتوییسازیهایشبکهالگوریتم حد چه تا درخصوصاینکه اینستاگرام مواجهةنةیزمو

گروه بحثو امکان فراهممینظرتبادلهایمختلفو را بااینمیانکاربران حال،کنند.

 فضای در توییترحتی احتماالً دلکه گستردهلیبه بودن گفتگو،نةیزمتر و بحث

داشتهگرایش بیشتری نمود و تنوع سیاسی های وجود کاربراناند، از حجمی چنین

تواندبیانگراینامرباشددرموضوعاتمرتبطبهشهرومدیریتشهریمی«غیرسیاسی»
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طیماه موردمطالعههایکه اینپژوهش، زمانهمدر مدیریتفردینزدیکبه جبهةبا

هایکاربراندرتوجهیازبحثاصالحاتدرشهرداریتهران)پیروزحناچی(،بخشقابل

مجادالتمعمولسیاسیدرکشورهرسان ازطرفنداشتههایاجتماعیارتباطیبا است.

می بهدیگر، تمامکاربران، اهمیتمسائلشهرینزد ناشیاز ویژهتوانچنینوضعیتیرا

 غیرسیاسی»کاربران و« بحث محل صرفاً موضوعاتی چنین که داشت توجه و دانست

مجادالتگروه طیفدغةدغهایسیاسینیستندو از مردم، شاملعموم هایمختلفرا

نمیمی ارجاع سیاسی مسائل به لزوماً خود نظرات بیان در که همچنین،شوند دهند.

یکازنیزدرهیچ«حقوقیمدیریتشهری»و«مدیریتشهریرسانة»هایکاربریحساب

محتواییکهموردمطالعههایماه باشدمگرایشسیاسیآندهندةنشان، نکردهها اند.نتشر

چندانیبرایبهانةاستکهبخشیازکاربراندلیلوشدهشایدهمینرویکردنیزباعث

سیاسیدرموضوعاتمرتبطبهمدیریتشهرینداشتهباشند.مواجهة

 
 کاربران توییتر یاسیس شیگرا راتییتغ. 7 شکل
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 شکل جهت9در فعال کاربران شهری گروهتوییترگیری این از هریک سهم هایو

حوزةایکهتنهابهانعکاساخباررسمیهایکاربریاست.حسابشدهگانهمشخصپنج

پرداخته شهرداری و شهر با ماهیت30اند بررسی در دارند. را سهم بیشترین درصد

هایجریاناصلیختندمشخصشدکهتنهارسانهپرداهاییکهبهانعکاساخبارمیحساب

بلکهشهروندانغیرسرشناسنیزاندکهچنینمطالبیمنتشرمیوخبرنگاراننبوده کردند،

اندکهاینخودبیانگرپیگیریچنینگونهاخبارپرداختههایمختلفبهانعکاساینطیماه

هاست.ازهمینروستبهآناخباریازسویشهروندانودرپیآننشاندادنواکنش

 سهمی با مخالفمدیریتشهری یا منتقد کاربران  08که در اینردةدرصدی، دوم

توجهاستوباگرینیزقابلگیرند.همچنیندرصدمطالبحاویمطالبهبندیقرارمیدسته

راختالفاندکیپسازگروهحامیانمدیریتشهریقراردارد.الزمبهذکراستکهدره

دراینموردمطالعههایگر(،شهروندانغیرسرشناسدرتمامماهدوگروه)منتقدومطالبه

وجودموجیمستمرازانتقاداتومطالباتدهندةنشانتوانداندواینمیپژوهش،فعالبوده

نسبتبهمدیریتشهریدرجامعهباشد.

 
 کاربران توییتر یشهر یریگ جهت. 5 شکل
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تااردیبهشت5388هایکاربریازشهریورروندتغییراتمربوطبهگرایششهریحساب
قالب5000 همانشدهترسیم8شکلنیزدر نشانمیاست. ایننمودار دهددرطورکه

اغلبماه کاربران یا رسمیکنندةمنعکس»ها، اخبار » کاربران یا مخالف»و منتقدو در«
بوده صدر قابلنکتةاند. موردمالحظه در کاربران گرمطالبه»رفتار به« طورایناستکه

ماه در داشتهمتوسط ثابتی روند مختلف بههای اما فروردیناند در حجمیکباره از ماه
رسددلیلاست.بهنظرمیشدهافزودههامطالباتکاستهشدهوبهموجانتقاداتومخالفت

این بابازةافزایشانتقاداتدر رابطه شهرداریتهراندر جنجالیشدنعملکرد زمانی،
است.شلیکتوپبهمناسبتآغازسالنودرکناربودهنوروزژةیوبرگزاریمراسمنحوة

منوعیتاستفادهازشدباعثآسیببهاینبنایملیشدهواعالممبرجآزادیکهگفتهمی
_شودعنواننمادیازفرهنگملیشناختهمیبههمآنکه_روزیفیحاجسیاهبرایچهرة

سوءبرداشت»باهدف از نژادیجلوگیری واکنش«های داشت، دنبال به را بسیاری های
(.5000)ایسنا،

رفتارکاربراننکتة گرمطالبه»دیگریکهدرخصوصتغییر بهوسوقیافتنآن« ها
دلیلتواناشارهکردایناستکهانباشتمطالباتکهبهسمتابرازانتقادومخالفتمی

می نظر به متعدد، مواقع در نکردهتکرارشان دریافت متناسبی پاسخ مواقعرسد در اند،
شوند.هامیتقاداتهمراهشدهوباعثتشدیدمخالفتهاوانحساسباموجمخالفت

 
 0411 بهشتیتا ارد 0244 وریکاربران توییتر از شهر یشهر یریگ جهت راتییتغ. 4 شکل
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جهتپیش دارای کاربران که گفتیم تر قالب مثبتدر مدیریتشهری»گیری «حامیان

منتقدانومخالفانمدیریت»گیریمنفیبهدوگروهجهتاندوکاربراندارایمعرفیشده

شهری » همچنین گرانمطالبه»و شدهتقسیم« اندبندی شدید؛ موج به توجه با بنابراین

گیریمنفینسبتبههایدارایجهت،درمجموعسهمحساب5000انتقاداتدرفروردین

است.بودهمدیریتشهریبیشترازطرفمقابل

 های اجتماعی در تعامالت شهری کاربران رسانه مضامین مطرح
 از مدلی به رسیدن گروهنحوةبرای میان وتعامالت شناسایی از پس مختلف، های

هاستودرواقعتعامالتها،الزماستبهمضامینیکهمحلبحثمیانآنبندیگروهدسته

آن میمیان شکل را ها شود. توجه نیز شناسمنظورنیبددهد پساز فعال، کاربران ایی

رسانه در اجتماعی شهریحوزةهای مسائل به دستهمرتبط همچنین تحلیلو و بندی

مضامینپستهایآنگیریجهت آنها، هایبرتر آذرماه تا طیشهریورماه نیز 5388ها

 کرد.چهارماههبرایاستخراجروندهایمضمونیکفایتمیدورةتحلیلشدکهاین

وپستهایماهانهمتنتوئیتدرگزارش ازروشها استفاده با هایبرتراینستاگرام

 انجام سطح سه در مضامین کدگذاری و شدند تحلیل مضمون، است.شدهتحلیل

بدین پست هر اصلی مضمون ابتدا که سوم»ترتیب موضوع » گرفت، درازآنپسنام

هرپستکه«موضوعدوم»،«موضوعسوم»سطحیباالتر،ازکنارهمقرارگرفتنچندین

همانتزاعی و ترکیب دل از درنهایت و گشته پدیدار است دوم،تر موضوعات نشینی

اول» موضوع آنهرکدام« از مشخص شدهها سطح موضوعات 5است. وةیشبه3تا

رفت دو مطالبهر تحلیل انجام با کیفی روشتحقیق اساساصول بر رسانةوبرگشتی

50مطالبدرقالبهمةاندودرنهایتواینستاگرامپدیداروتثبیتشدهتوییتراجتماعی

اندموضوعسطحاولکدگذاریشده اندعبارتاینمضامین. شهرداریدر»از به اشاره

«مجادالتدیگران «ایانعکاسرسانه»، «تمجیدوحمایتازمدیریتشهری»، حملهبه»،

«مدیریتشهری «اینههایرساروایت»، مطایباتمردمی»، «شوخیو گزارشمدیریت»،

مردم به «شهری گذشته»، شهری «مدیریت شهری»، مدیریت درون «مسائل مطالبات»،
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«شهروندی هم»، شهرییهاتجربهرسانی » حاکمیتی»و بازیگران اظهارات بین« که

بازیگراناینعرصهردوبدلمی بهتفکیکاینستاگرامو ادامه، در بهشرحوییترتشوند. ،

پردازیم.هامیوضعیتآن

 شهری در اینستاگرام حوزةهای برتر  مضامین پست

به شاخصکامنت، دادن مالکقرار اینبخشبا مهمدر ترینشاخصتعاملدرعنوان

توجهاستکههااستخراجشد.قابلهایبرترشناساییشدندومضامینآناینستاگرام،پست

رتبه پستبرای شاخصبندی اینستاگرام های دیگری تعدادازجملههای و بازدید تعداد

بااین دارد، وجود نیز مناسبالیک کامنت شاخص چنینحال انجام برای مورد ترین

تحلیل چراکه است، دهندةنشانهایی و تعامل سطح دریکنشگرباالترین کاربران

 اینستاگراماست.

بررسیمطالببرترچهارماهةدورةدرطول ایانعکاسرسانه»اینستاگرام، همواره«

بینمضامینداشتهودرمجموع هایبرترچنینمضمونیدرصدپست31باالترینرتبهرا

دومقراردارد.رتبةدرصددر 1/50با«گزارشمدیریتشهریبهمردم»ازآنپسدارند.

دیریتشهریوگیریمثبتنسبتبهمهایایندودستهمضمونعموماًدارایجهتپست

موجبشده تهرانهستندو شهر منفیکاربراناینستاگرام بینمطالبمثبتو دربارةاند

مدیریتشهریوشهرتهرانتوازننسبیبرقرارشود.

را5388ازشهریورتاآذرگانه50مضامیندربارةنمودارزیرنیزنوساناتموضوعی

 بهدهیکشریتصوبه مدیریتاست. رشدمحسوسپرداختنبه جمله اندکاز موارد جز

کثرتقابل و آذر ماه در پستشهریگذشته باقیتوجه در شهریور، ماه در هایحمله

است.بودههادرطولچهارماهحاکممواردروندهایثابتیبرمضامینپست
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 یدر حوزة شهر نستاگرامیبرتر ا یها پست ینوسانات موضوع. 01 شکل

نیزمقایسهوجمع نتایجتحلیلمضامینوجهتبندیدراینجا هایبرترگیریپستایاز

خواهیمداشت.5388اینستاگرامازشهریورتاآذر
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 )راهنمای رنگ: قرمز منفی، خاکستری ختثی و سبز مثبت(

 نستاگرامیا یها پست یریگ و جهت نیمضام سةیمقا. 00 شکل

همان نمودارهای در که میچهارگانهطور دیده نسبتفوق شاهد اینستاگرام در شود،
ماه در هرچند هستیم. منفی و مثبت محتوای بین متوازنی تعدادتقریباً مختلف، های

مشخصشدهپست رنگقرمز با که منفی های ددامنةاند را نوسان از ارد،محدودی
اند.هایمثبتاستکهبارنگسبزمشخصشدهحالدرمجموعاندکیبیشازپستبااین

 توییترشهری در  حوزةهای برتر  مضامین پست
ترینشاخصتعاملدرعنوانمهمتوئیتبهدراینبخشبامالکقراردادنشاخصری

پستتوییتر رتبه، برای البته انتخابشدند. برتر توئیتهای شاخصبندی دیگریها های
ازجمله دارد، وجود الیکنیز تعداد و بازدید تعداد کامنت، شاخصحالنیبااتعداد

برخالفاینستاگرامچراکههاییاست،ترینموردبرایانجامچنینتحلیلتوئیتمناسبری
است.توییترکاربراندریکنشگرباالترینسطحتعاملودهندةنشانتوئیتدراینجاری

پست بررسی با فضای در برتر توییترهای که مشخصشد مدیریت»نیز به حمله
شهری بینمضامینآن« باالترینرتبهرا داشتهوهمواره درصد31بیشازدرمجموعها
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پست دارند. مضمونی چنین برتر شهروندی»های مطالبات » 1/50با و به»درصد اشاره
دیگران مجادالت در شهرداری » رتبه81/55با در گرفتهدرصد قرار بعدی اند.های

دارایجهتتوئیت عموماً اول مضمون دسته سه هر مدیریتهای نسبتبه منفی گیری
ستندوعجیبنیستکهدرتحلیلمواردمثبتومنفینیزرنگقرمزشهریوشهرتهرانه

صورتمتمایزبیشترسطحنموداررااشغالکردهبود.به
رابه5388ازشهریورتاآذرگانه50مضامیندربارةنمودارزیرنوساناتموضوعی

حمایتهایتمجیدورشدمحسوستوئیتازجملهجزموارداندکاست.بهدهیکشتصویر
هایشوخیهایحملهدرماهشهریوروافزایشتوئیتتوجهتوئیتدرماهآبان،کثرتقابل

هاومطایبهوهمچنینمطالبهدرماهآذر،درباقیمواردروندهایثابتیبرمضامینتوئیت
است.بودهدرطولچهارماهحاکم

 
 0244تا آذر  وریاز شهر یبرتر توییتر در حوزة شهر یها پست ینوسانات موضوع. 03 شکل
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مقایسهو5388ازشهریورتاآذرتوییترهایبرتردرشکلزیرنتایجتحلیلمضمونپست

اند.بندیشدهجمع

 
 )راهنمای رنگ: قرمز منفی، خاکستری ختثی و سبز مثبت(

 یدرمورد شهر و شهردار ها توئیت نیمضام سةیمقا. 02 شکل

 نمودار به توجه چهارگانةبا در جهتتوییترفوق، محتوایبا با گیریمنفی)قرمز(غلبه

گیریمثبت)سبز(وخنثینسبتبهتهرانومدیریتشهریتهراناستومحتوایباجهت

 ماهِ درچهار سهماندکیدارند. آباناشدهلیتحل)خاکستری( درماه ستکهشاهدتنها

آید.شمارمیهایمثبتهستیمکهبیشترینمقداربهتوئیتیدرصد58سهم

 های اجتماعی مدل تعامالت شهری در رسانه
درشدهارائه،درمدلتوییترهایبرتراینستاگراموازپستشدهاستخراجباتوجهبهمضامین

 فلش50شکل از استفاده با مضامین این رنگی شباهتاندشدهمشخصهای وتا ها

تریمتمایزشود.شکلبرجستههابینبازیگرانبههایگردشآنتفاوت



 5045 زمستان|  53 هشمار | هفتمسال  |یا و منطقه یتوسعه شهر یزیر برنامه  فصلنامه  | 55

 
 های اجتماعی . مدل تعامالت شهری در رسانه04شکل 

هایاجتماعیکهرسانهعرصةشودبازیگراناصلیفعالدرطورکهدرمدلدیدهمیهمان

مجمو شامل دارند، ارتباط تحقیق موضوع حسابعهبا شهری»های مدیریت )حقیقی،«

هایجریان»،«هایجمعیرسانه»،«حاکمیتیمرتبطبامدیریتشهری»ای(،حقوقیورسانه

نیزدردلگروه«نهادهایمردمسازمان»و«بخشخصوصی»هستندکه«مردم»و«سیاسی

یبیناینپنجگروههایاجتماعهایردوبدلشدهدررسانهاند.مضامینپیامپنجمدیدهشده
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بازیگراناصلیدرحالچرخشاستومسیرهایغالبانتقالاینمضامینبافلشمشخص

است.شده

 از مدیریتشهری»آنچه » مردم»به میبه« ارائه درشکلمستقیم رنگسبز با شود

مردم»قالب گزارشبه طریقشدهمشخص« از نیز ارتباط این غیرمستقیم شکل است.

« ایرسانهانعکاس می« صورت طریق از ارتباط نوع این جمعیرسانه»گیرد. های نیز«

بایددررسانهامکان موردتوجهفرعیگونةعنوانیکهایاجتماعیبهپذیراستوقاعدتاً

وسویمدیریتیبهمردمدارددراینستاگرامنوعحالایننوعازارتباطکهسمتباشد.بااین

نشا غالبارتباطاستو از اینرسانهیکاردستن حوزةایدر رونیازاعمومیاست.

تواندبهشناختدقیقیازوضعیتافکارعمومیمنجراینستاگرامنمیمطالعةرسدیمنظربه

شود.

کنندکهدرارتباطبامدیریتمضمونمنتشرمیدرمقابل،مردممطالبیباچهارکالن

ازاندعبارتمدیریتشهریاست.اینمطالبشهریوشهرتهراناستوخطابآننیز

«.تمجیدوحمایت»و«شوخیومطایبه»،«مطالباتشهروندی»،«حملهبهمدیریتشهری»

ایمونامیده«هایشهریرسانیتجربههم»براین،مضمونپنجمینیزوجودداردکهعالوه

شهری مدیریت نه آن مخاطب هرچند هستند مردم خود باحالنیبااکه ارتباط در

 سهمبیشترینسبتبهاینستاگرامدارند.توییترموضوعاتشهریاست.ایننوعمطالبدر

اندبابازتعریفخودهایجمعیهستندکهتوانستهبازیگرمهمدیگراینعرصهرسانه

اینرسانهدرشرایطجدیدسهمیازگردشرسانه هابابازنشرهایاجتماعیداشتهباشند.

 برای که انواعرسانةمحتوایی برای اختصاصی محتوای تولید یا و تولیدشده اصلی

ایجدیدمخاطبانتوجهیازسبدمصرفرسانهاندسهمقابلتههایاجتماعی،توانسپلتفرم

انعکاسواسطةاند.ازسوییعهدهگرفتههایمتفاوتیبههانیزنقشداشتهباشند.اینرسانه

محتوایارسالیازمدیریتشهریبهمردمهستندوازسوییمجراییبرایطرحمطالبات

رسانهآیشمارمیشهروندینزدمدیریتشهریبه هاییهایجریاناصلیمولدروایتند.

هردوسویرابطهیعنیمردمومدیریتشهریباشند.توانندیمنیزهستندکهمخاطبانآن

جریانرسانه با مرتبط بههایجمعی همچنین سیاسی مدیریتهای به حمله جدی شکل
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رنددردستورکارشهریرامتناسببادستورکارهایسیاسیجریانیکهبدانوابستگیدا

دهند.قرارمی

هایکاربریوابستهحسابحملةشکلمستقیمهدفبرآنکهبهمدیریتشهریعالوه

واینستاگرامتوییترهایجمعیحاضردرهایسیاسیاستوهمچنینرسانهوهوادارجریان

مستقیمدرشکلغیرگاهبهکنند،گاهوبیمییدهسازماناینحمالتراپشتیبانیوگاهی

یطورکلبهگیرد.قرارمیمورداشارهعنوانهدففرعیهایسیاسیبهمجادالتبینجریان

از بیشتر منفی مضامین سهم باعثشده غیرمستقیم و باالیحمالتمستقیم نسبتاً حجم

مضامینمثبتباشد.

 گیری نتیجه
بندیطالعهودستهاینمطالعهباروشآمیختهتحلیلمحتوایکمّیوتحلیلمضمونبهم

واینستاگرامدرموضوعاتشهریپرداختوتوییترتوسطکاربراندشدهیتولمحتواهای

مسئولیت که داد میزاندرگیریباالینشان از اطالعاتخبر عصر پذیریشهرونداندر

رسانه روزمرهکاربران امر موضوعاتشهریو میهایاجتماعیبا شهر در بهشان دهد.

اندباباالبردنمشارکتشهرونداندرموضوعاتهایاجتماعیتوانستهگر،رسانهتعبیریدی

عمالًهایشهری،سازیهاوتصمیمگیریمنجربهتصمیم شیوهیسوبهمدیریتشهریرا

و ایجابیشهروندان انتقادییا مواضع از فارغ حکمرانیشهریسوقدهد. جدیدیاز

اثرگذاریبیانعمومیآن رسانههامیزان در مدل آنشدهمیترسهایاجتماعی، از نشان

اعتنابهرأیونظرعمومیتواندبیشهری،امروزدرتهراننمییهایگذاراستیسداردکه

هایاجتماعیدراثرگذاریآنبرتعامالتباشدوپشتوانهمردمیهرمحتواییدررسانه

جری مستقیمدارد. و مشهود اثر کنشگرانمدنیوانکالنمدیریتشهری، هایسیاسی،

هایاجتماعی،سعینفعدرتصمیماتشهریهمازمسیررسانهفعاالنبخشخصوصیذی

درپیشبردنظراتومنافعخودویامنافععمومیدارد.
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هایاجتماعی،مدیریتشهریرابهدرکل،اینمرئیشدننظراتعمومیدررسانه

هایشهریسمتتحققحکمرانیخوبپیشبردهاستوسهولتبازاندیشیدرسیاست

خواهیرامنجرشدهاست.وپاسخیگرمطالبهواصالحعملکردمدیریتشهریو

تحلیلمحتواهای پساز طیتوسمنتشرشدهاینمقاله، مدلیاز8طکاربران ماه،

هایدرگیردرهایاجتماعینیزترسیمکردتاضمنشناساییگروههادررسانهتعامالتآن

سمت شهری، آنموضوعات تعامالت وسیعوسوی دید و کند مشخص نیز را تریها

اساسیافتهپیشرویتصمیمبارهنیدرا بر دهد. قرار گروهگیران هایهایاینپژوهش،

 در رسانهحوزةفعال در شهری مسائل شامل اجتماعی، مدیریتشهری»های ،«حقوقی

خبرنگاروفعال»،«جریاناصلیرسانة»،«مدیریتشهریرسانة»،«حقیقیمدیریتشهری»

«ایرسانه غیرسرشناس»، و «شهروند «سلبریتی»، سیاسی»، و اجتماعی «فعال ،«تجاری»،

توانهارانیزمیهستندکهاینگروه«هاسایرشهرداری»و«شورایانونهادهایشهروندی»

«مردم»،«هایسیاسیجریان»،«بازیگرانحاکمیتیمرتبطبامدیریتشهری»دستةدرچهار

توسطهریکازاینمنتشرشدهجایداد.باتحلیلمضمونمحتواهای«هایجمعیرسانه»و

دررسانهگروه هاینمضامینبینبازیگراناینعرصههایاجتماعینیزمشخصشدکها

تمجیدو»،«ایانعکاسرسانه»،«اشارهبهشهرداریدرمجادالتدیگران»شوند:ردوبدلمی

شوخیو»،«ایهایرسانهروایت»،«حملهبهمدیریتشهری»،«حمایتازمدیریتشهری

«مطایباتمردمی مردم»، «گزارشمدیریتشهریبه «مدیریتشهریگذشته»، مسائل»،

«درونمدیریتشهری «مطالباتشهروندی»، شهرییهاتجربهرسانیهم»، » اظهارات»و

هایاجتماعینسبتبهگیریکاربرانرسانههمچنین،بابررسیجهت«.بازیگرانحاکمیتی

دراینزمینهنیزبودیم،توییترمدیریتشهری،شاهدتفاوتچشمگیرفضایاینستاگرامو

طوریبه آن در که اینستاگرام محیط برخالف حسابواسطةبهکه کاربریکثرت های

محتواهای بهشهرداری، درمنتشرشدهوابسته درحمایتازمدیریتشهریبیشتربودند،

پررنگجریانبهتوییتر حضور دلیل عموماً که سیاسی هایاولویتکنندةییبازنماهای

گیریمنفیهایسیاسیهستندتامطالباتافکارعمومی،غلبهبامحتواهایباجهتانجری

توانانتظارداشتکهمدلتعامالتبنابراین،می؛استبودهنسبتبهمدیریتشهریتهران
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هامتفاوتازهایاجتماعینیزمتأثرازفضایحاکمبرآنشهریدرهریکازاینرسانه

بااین برایدیگریباشد. تمرکزبرمطالعةحال، اینکاربراندرموضوعاتشهری، رفتار

شود.بهدستاوردهاونتایجبهترینسبتبهاینستاگراممنجرمیتوییتر

 تعارض منافع
تعارضمنافعیوجودندارد.

 یسپاسگزار
ویاصلانیجریهارسانهیمحتوالیتحل»باعنوانیحاضربرگرفتهازطرحپژوهشمقالة

مدیاجتماعیهاکاربرانرسانهیپژوهندهیوآیرفتارشناس تیریدرموضوعاتمرتبطبا

نویسندگانازکسانیکهزمینهانجامطرح تهراناست.یشهردارتیباحما«تهرانیشهر

کنند.رافراهمکردندتشکرمی
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 منابع
:افشینخاکباز.تهران:ترجمة.شهریشهروندیفرهنگی؛مسائلجهان(،5380استیونسون،نیک.)

انتشاراتتیسا.

( تاریخ«.هایاجتماعیدرایرانهادرخصوصمیزاناستفادهازرسانهآخرینیافته»(،5005ایسپا.

 03خبر: .5005خرداد دسترسی: 09تاریخ از:.5005خرداد بازیابی
http://www.ispa.ir/Default/archive/fa/news

( 5000ایسنا. ماجرایواکنش»(، به روزیفیحاجها .» خبر: .5000050005001کد 0تاریخخبر:

 .5000فروردین دسترسی: 05تاریخ از:.5005فروردین بازیابی
https://www.isna.ir/news/1400010401225 

هایاجتماعیدرتحلیلسرمایه»(،5388اکبر؛مشایخی،ابوالفضلوجعفری،قاسم.)پور،علیتقی

شاخص شهریبهبود خوب حکمروایی های برنامه«. وفصلنامة شهری توسعة ریزی
.519-1:501،سالسوم،شمارةایمنطقه

.تهران:کتابهمه.شناختیبینشروش(،5383حبیبی،غالمحسین.)

معینیحسین و منوچهر طبیبیان، زهره؛ داودپور، سروناز؛ )رضوی، مریم. 5000فر، نووارگی»(،

 تعامل در بیستةیدوسواجتماعی قرن شهرهای هیبریدی فضای و «.ویکمشهروندی

.19-8:38شمارة،سالچهارم،ایشهریومنطقهتوسعةریزیبرنامهفصلنامة

مشارکتشهرونداندرزانیسنجشم»(،5380ی)علی،نیحسودیوحی،پکین؛الهکرامتی،اریز

اساسالگویشهرتیریمد مورد-یخوبشهریحکمرانیبر یمطالعه .«اسوجیشهر

.91-505:18،شماره30جلدروستا.طیمسکنومح

( درآمدیبرعلوماجتماعیمحاسباتی؛پژوهشاجتماعیدرعصر(،5000سالگانیک،متیوجی.
دیجیتال تهران:ترجمة. دهنوی. ابراهیم و قطبی محمدحسین کالنتری، عبدالحسین :

سروش.

( فاطمه. مهربان، سیاوشو 5381صلواتیان، رسانه»(، مدیریتبحرانکارکرد در اجتماعی های

شمارةششم،دورة،دانشپیشگیریومدیریتبحرانفصلنامة«.احتمالیشهرتهرانزلزلة

.00-55اول:

http://www.ispa.ir/Default/archive/fa/news
http://www.ispa.ir/Default/archive/fa/news
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حام طالبیان، موالیی، و )محمدمهدد »5389ی تلو(. برنامة توانش نود»یونیزیدرخت در«

«یاجتماعیهارسانه رسانهتیریمد، یورزشیهاارتباطاتدر شماره هفتم، دوره ،01:

08-00.

ارزیابیعواملمؤثربرمشارکت»(،5380پور،رضاوحیدری،سمیرا.)عظیمی،نورالدین؛اسماعیل

شهروند شهریالکترونیکی امور مدیریت در ان پژوهش«. و ومطالعات شهری های
.001-598وششم:بیستشمارة،سالهفتم،ایمنطقه

هایمناطقارزیابیعملکردشهرداری»(،5388اصغروعلیان،مهدی.)وند،علیفرجی،امین؛آدینه

شهراهوازدرچارچوبالگویحکمرانیخوبشهریگانةهشت ریزیبرنامهفصلنامة«.
.500-1:551شمارة،سالسوم،ایشهریومنطقهتوسعة

( علیرضا. 5391کلدی، شهری»(، مدیریت در مشارکت به شهروندان نگرش بررسی ةینشر«.

.550-88:508شمارةها،سالهفتم،شهرداری

.یفیشناسیکهایعملیدرروشهایفلسفیورویهضدروش؛زمینه(،5388محمدپور،احمد.)

قم:لوگوس،ویراستدوم.

 )محمدمهدموالیی، علیرضا کتابدار، 5380یو یبرایاجتماعیهارسانهیتعاملیهافرصت»(،

درچهاربرنامهیشهروندینگارسطوحروزنامهیریکارگ)مطالعةبهیونیزیتلویهابرنامه

-0:15،شماره00دوره،فصلنامهرسانه«.(زبانیفارسیاماهوارهیهاوشبکهمایصداوس

18.

(،تبیینالگویمدیریتعملکردمنابع5000اله.)فرد،کرمنزیمی،یاسمن؛تیمورنژاد،کاوهودانش

ششم،دورةای،شهریومنطقهتوسعةریزیبرنامهفصلنامةانسانیبارویکردعصردیجیتال.
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