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Abstract
Social Media sites are now the main sphere for expressing emotions as well
as being affected by news and social issues. Therefore, understanding the
nature of this sphere is the root to understand user behavior and the role of
cyberspace. In the current study, Instagram was selected, as the most
important social media platform among Persian-speaking users (in terms of
volume of users), to examine the domestic violence against women as an
important social topic that has affected public opinion in recent years. In the
current study, the subject of honor killing (murder of Romina Ashrafi) is
assessed as one of the most acute forms of domestic violence. Through
analyzing the Rumina Ashrafi hashtag on Instagram, most of the content
posted on this social media related to the incident was extracted. Out of
45,800 posts, 33,740 posts were sampled based on the most visits and the
highest engagements. Then the content production timeline on Instagram
was extracted and the posted content was also categorized using similar
hashtags. In addition, during the study, the top posts, the most visited and
most participated contents as well as the participating users were identified.
Finally, with the netnographic method, the comments of the most visited
posts were analyzed and categorized. This study tries to answer what kind of
approach and behavior is more likely to be expressed by social media users
in the face of such incidents.
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فصلنامهمطالعاترسانههاينوين


شبکههایاجتماعیوخشونتخانگیعلیهزنان؛تحلیلهشتگو

واکنشکاربراناینستاگرامبهقتلرومینااشرفی




سید نورالدین رضوی زاده

عضو هیات علمی دانشکده ارتباطات دانشگاه عالمه طباطبائی ،تهران ،ایران.


تاریخ ارسال0044/40/40 :

امیرحسین عالمی



دانشجوی دکتری ارتباطات دانشگاه عالمه طباطبائی ،تهران ،ایران.

چکیده
مواجهبااخبارومعضالتاجتماعیهستند.ازاينروشناختاينمحیطبرايفهمرفتارکاربرانوشناخت

عنوانيکیازشبکههاياجتماعی


رو،اينستاگرامبه

یقپیش
نقشفضايمجازيبسیارپراهمیتاست.درتحق
مهم در بین کاربران فارسیزبان (ازلحاظ تعداد کاربران) براي تحقیق انتخاب شد تا معضل اجتماعی
هايمهمیکهافکارعمومیرادرسالهاياخیرتحت


عنوانيکیازسوژه

خشونتخانگیعلیهزنانبه
وردبررسیقرارگیرد.دراينتحقیقموضوعقتلشرافتی(قتلرومینااشرفی)بهعنوان

تأثیرقراردادهاستم

تاریخ پذیرش0044/40/40 :

شبکههاي اجتماعی امروز يکی از اصلیترين محیطها براي بروز احساسات و همینطور تأثیرپذيري در


يکی از حادترين اشکال خشونت خانگی بهطور هدفمند براي مطالعه انتخاب شد و با تحلیل هشتگ
#رومینا_اشرفی در اينستاگرام بخش عمدهاي از محتواي بهکاررفته در اين شبکه اجتماعی که مرتبط با
مشارکت نمونه گیري شد .سپس خط زمانی تولید محتوا در اينستاگرام استخراج گرديد و با استفاده از
هشتگهايمشابه،محتوايمنتشرشدهنیزمحوربنديگرديد.درادامهپستهاي برتروپربازديدترينوپر

ترينمحتواوکاربرانشناسايیشدند.درنهايتبارويکردنتنوگرافیکلمنتهايپربازديدترين


مشارکت
پستمنتشرشدهباهشتکمذکورتحلیلودستهبنديگرديد.اينمطالعهنشاندادکهکاربراندرمواجهبا
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حادثهبودنداستخراجشد.ازمیان۸.۵۴هزارپست33هزارو0۸7پستبراساسبیشترينبازديدوبیشترين

بیشتربروزمیدهند.

حوادثاينچنینیچهرويکردوچهرفتاريرا
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کلیدواژهها :خشونت خانگی ،تحلیل هشتگ ،شبکههای اجتماعی ،اینستاگرام .
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مقدمه 
بالغبر 0۴میلیونو۴۸
هم اکنونطبقآخرينآماررسمیدرکشورتاپايانخردادماه  ۹۹

بیانديگرمشترکاينترنتهستند.
کنندوبه 


نفردرايرانازاينترنتاستفادهمی
هزارو ۸۸3
ازاينتعداد ۸۴میلیونو ۹۹۹هزارو ۱۱.نفرمشترکاينترنتموبايلو ۹میلیونو۹۸
هزارو.۸۴نفرمشترکاينترنتثابتهستند(.عصرايران۱۸،مرداد)۱3۹۹اينبدينمعنی
استکهتعداد باالي کاربران درشبکههاياجتماعیاينرسانهراتبديل بهمحل اصلی
اساتوکنشهايجمعیافرادجامعهکردهاست.درپژوهشیکهدرتیرسال

ابرازاحس
 ۱3۹۹انجام شد تعداد کاربران فارسیزبان اپلیکیشن اينستاگرام بیش از  ۸7میلیون نفر
تخمینزدهشد(.م.فینیزاده)۱3۹۹،براساسگزارشرصديفرهنگرفتاريخانوادۀ
تهیهشدهبودکاربرانايرانیاينستاگرامبیشاز۱3.دقیقهدرروز
ايرانیکهدرسال ۱3۹۸
دهداينشبکهيکیازاصلیتريننمودهايرفتاري


گذارند.ايننشانمی

دراينستاگراممی
جامعه ايرانی است؛ خصوصاً جامعه جوانان و میانساالن ايرانی ،همچنین پس از شیوع
کرونامیزاناستفادهوهمینطورتعدادکاربراناينستاگرامدرکشورمانیزافزايشداشته

است( .م .فینیزاده .)۱3۹۹ ،بدين ترتیب اينستاگرام شبکه اصلی فعالیت در شبکههاي
اجتماعیبرايفارسیزباناناستچراکهبیشترينتعدادکاربرانفارسیزباندراينشبکه
یاسیدراينشبکهها

هايخبري،جنبشهاياجتماعیوس


اجتماعیفعالهستندواکثرموج
ساخته،نشرواشاعهپیدامیکنند .

ايازروابطغیررسمیاماسازمانيافتههستند


هايپیچیده

سیستم
جنبشهاياجتماعی،
کههدفمشترکتغییراجتماعیرادنبالمیکنند،اينجنبشهابرايدهههاوجودداشته

است .از زمان ظهور اينترنت ،فناوري و رسانههاي اجتماعی بهطور فزايندهاي در توسعه
هاياجتماعینقشدارند.تحقیقاتاخیرنشانمیدهدکهکاربرانبانفوذ"کاربران

جنبش
مؤثر" بادرگیريمخاطبانبیشتر،بخشمهمیازکاربراندرشبکههاياجتماعیهستند.
()Cornet & Hall, 2016اينستاگراميکپلتفرمويژهبرايمطالعهاستزيراتفاوتآنبا
فیسبوکوتوئیتردرايناستکهمبتنیبرتصويراستواينموضوعباعثخواهدشدتا
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تودهمخاطبانبیشتردرگیرشوندوهمینطورنقشاحساساتکاربراندراينشبکههابیشتر

باشدوکنشکاربراننیزبراساساحساساتتعیینگردد)Cornet & Hall, 2016( .واز
طرف ديگر فیلتر نبودن اين پلتفرم در کشور باعث شده تا بیشترين فعالیت و بیشترين
کاربراندراينشبکهحضورداشتهباشند .
ازطرفیبااستفادهازفناوريهايروزوروشهايدادهکاويدسترسیبهاطالعاتو
کنشهاي کاربران در اين شبکهها دقیقتر نسبت به روشهاي ديگر خواهد بود .اين

تحلیلپیامهاياجتماعیونظراتو

پژوهشازروشقومنگاريمجازييانتنوگرافیبراي

بررسیروابطمبتنیبرشبکههاي

رفتارکاربراناستفادهکردهاست.نتنوگرافیروشیبراي
اينترنتی است که از ترکیبی منعطف از روشها اعم از مصاحبه ،تحلیل آماري ،تحلیل
وغوطهورشدنمحققدربازهزمانیمشخصبايک

اسنادي،نشانهشناسیو...بادرگیري
جمعفرهنگیبراي  درککلیتواقعیتمدنظرايشانبااستفادهازتوصیفعمیقوتفسیر
فرهنگیبهرهمیگیرد )Kozinets, 2010(.

سالهاي گذشته مسئله زنان و خشونت علیه زنان يکی از ترندهاي اصلی در
در  
هاياجتماعیبودهاست.بهطورمثالدرتوئیترازابتدايسال۹۸تازمستان،۹۹شش

شبکه
)مقولههاياصلیوفرعیو

اليفوب۱3۹۹،
دراينرابطهاستخراجشدهاست (.

حوزهکلی
موجهايمهممسائلزناندرتوئیتربهشرحزيرهستند :

 حجاب :
 oموجدخترانخیابانانقالب 
 oانتقاداتبهبرخوردنامناسبگشتارشاد 
 oموجتحريماسنپ 
موجهايتوئیتريحمايتازحجابتوسطکاربرانارزشی 

o
 تجاوز:

رواياتیازکیواناماموردي،متجاوزسريالی 

o
 oموج#روايت_تجاوز 
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 oبازتابخبرتجاوزبهزناندرايرانشهر 
 خشونتعلیهزنان :

 oقتلرومینااشرفی 
رفتارخشونتآمیزبادخترآبادانی 

o
 oقتلمیترااستادتوسطمحمدعلینجفی 
 تبعیضجنسیتیوحقوقزنان :

 oروزجهانیزن 
 oحذفتصويردخترانازجلدکتابرياضیسومدبستان 
 چندهمسريوکودکهمسري :
 oاعتراضبهعقددخترخردسالدرشهرستانبهمئی 
واکنشهابهپخشکلیپازدواجکودکان 

o
 oبحثپیرامونکودکهمسريدرماجرايقتلرومینااشرفی 
هايارتباطیباعنوانخانوادههايچندهمسري 


برگزاريکارگاهمهارت
o
 oانتشارکلیپتبلیغاتیچندهمسري 
 ورودزنانبهورزشگاه :
 oموجدخترآبی 
 oتحريمفدراسیونفوتبالبرايعدمحضورزناندرورزشگاه 
درصدازگفتوگوهاپیرامون«حجاب»«،تجاوز»و«خشونتعلیهزنان»بوده

بیشاز ۴7
).اينپژوهشبهيکیازمهمترينحوادثوترندهايشبکههاي

اليفوب۱3۹۹
است( 
اجتماعیحوزهخشونتعلیهزناندرسال۹۹پرداختهوباتحلیلهشتگ#رومینااشرفیو
اشرفیونیزنتنوگرافیکاربرانفارسیزباناينستاگرامذيلاينموضوعخاص،

#رومینا_
ونگیعملکردکاربراندرمواجهبهحوادثاينچنینیموردبررسیقرارگرفتهاست .

چگ
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پیشینه تحقیق
بررسی محتوا و تحلیل رفتار کاربران از طريق آن در شبکههاي اجتماعی پژوهشهاي
گیرد.بهطورمثالگامیالنکويونیکومضمنبررسیرفتار


گوناگونومتنوعیرادربرمی
کاربرانآنالين درشبکهاينستاگرامرفتارآنهارادردوهدفارتباطدرسطﺢوسیعو
سرگرمی خالصه کرد )Gumilang & Juanda, 2018( .همانطور که عنوان شد با
گسترشضريبنفوذاينترنتوافزايشکاربرانمطالعهرفتارکاربراندراينمحیطبراي
پژوهشگراندر حوزه علوماجتماعی،ارتباطات ،روانشناسی ،علومکامپیوترو...جذاب
رمصرفکنندگانبرندهايمشهوربااستفاده

پاياننامهبوينسبهبررسیرفتا
است.دريک 
وپیامهايبهاشتراک گذاشتهشدهکاربراندراينستاگرام

ازتصاويروفیلمها،هشتگها 
پیامهاوهويتافرادباروشکیفینوعیارتباط
پرداخت.اينپژوهشنشاندادکهبیناين 
معنايی وجود دارد )Bevins, 2014( .اين نوع تحلیل براي بررسی ديدگاههاي
سیاستمدارانوطرفدارانومواجهکاربرانباآننیزاستفادهمیشود .

در مالزي تینگ و همکاران با استفاده از مصاحبه براي بررسی ديدگاه سی کاربر
پژوهشیراانجام دادند.مطابقبانظريهعملمستدل()TRAمصاحبههابهگونهاي تنظیم
شدندکهمبانیکنشخاصرادرشبکهاينستاگرامتبیینکنند.نتايﺞنشاندادکهاعتقادات
طبقهبندي میشوند :رضايت شخصی،
رفتاري در استفاده از اينستاگرام در  .دسته  
سودمندي ،نقش اجتماعی ،اطالعات مربوط به محصول و سرگرمی .در ادامه با بررسی
دلیلهنجاردانستنيکرفتارومرجعتعیینآنازطريقاينستاگرامبه ۸موضوعبهعنوان
داليلهنجاررفتاري درجواناناشارهکردندکهعبارتبودنداز:خواهروبرادر،اقوام،
میرسد
فیسبوک.بنابراينبهنظر 
نبهطورکلی،دوستان 
دوستاننزديک/همساالن،دوستا 
که شبکه اينستاگرام مانند زندگی معمولی از روابط با نزديکان براي تعیین هنجارهاي
دهمیکندTing, Ming, de ( .

قابلقبولبراي استفادهازيککاالي خاصاستفا
رفتاري  

 )Run, & Choo, 2015
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راجیل پوتري و ساتويکادي با تحلیل محتواي صفحه اينستاگرامی يکی از
هنرپیشههاي اهل اندونزي که گرايش جنسیتی خود را تغییر داده بود به موضوع آزار
شدهپرداختندوبهابننتیجهمیرسند

سايبريبابررسیمحتوايمطالببهاشتراکگذاشته
که توهین و حمله لفظی به کاربران در اينستاگرام به دلیل برساختهاي شکلگرفته در
زندگی روزمره افراد از آموزش ،روابط روزمره مردم ،مقررات رسمی و دين نشئت
گیرد.درپژوهشمذکورنويسندگانبهايننتیجهرسیدندکهفضايمجازيوسیلهاي


می
واسطهآنهويتفرديافرادبهعرصهتعاملديدگاههايمختلفوبیانوتعامل


استکهبه
هاتبديلمیشود)Putri & Prihandari Satvikadewi, 2017(.

هويت
درپژوهشیديگردربررسیصفحهاينستاگرامانجمنرسمیمبارزهباسرطانکانادا
پژوهشگرانبهايننتیجهمیرسندکهپژوهشو

اکگذاشتهشدهدرآن،

ومطالببهاشتر
صفحهاي

صفحههاي اينستاگرامی مانند شکلی از مطالعات قومشناسی است و هر 

مطالعه 
برايخودروايتخاصیرادارد )Seyfi & SoydaS, 2017(.
دنبالهدار براي بررسی قومشناسی مصرفکنندگان
هر صفحه را بهعنوان روايتی  
میتوان به کار گرفت ،قومیتی که زمان ،مکان و تبار افراد در آن تغییر مفهوم میدهد.

درگیريهاي

ايزدي ،قائدي ،قاسمی سیانی و حیدري توپکانلو در يک مطالعه به نقش 
شبکههاي مجازي طرفداران تیم پرسپولیس بر کیفیت رابطه پرداختند .نتايﺞ اين مطالعه
بهصورت معنیداري بر
درگیريهاي طرفداران با يکديگر به میزان   7/۸۹

نشان داد که 
نمیدهدکهچگونهروابطدرشبکههاي
میگذارد.اينموضوعنشا 
روابطآنهاباتیماثر 
مجازيبرکیفیتروابطاثرمیگذارد(.ايزدي&توپکانو)۱3۹۴،
هاشمی منفرد و ربیعی با بررسی  ۱7پست آخر  37کاربر اينستاگرام روشهاي
مختلفنمايشخودرادراينافرادبررسیکردندوبهايننتیجهرسیدندکهبحراندر
ردتبعیضآمیزدرمحیطواقعیيکیازروشهاينمايشخود

نمايشزنانبهدلیلبرخو
است .تمايل به استفاده از آرايش غلیﻆ ،معرفی خود بهصورت مستقل و نه در پیوند با
حرفهايبراي نمايشبهترخود،نشاناز
ديگرانواستفادهازروشهايمختلفعکاسی 
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بیشازحدبراي نمايشخوددراينستاگرام
بحرانمتمرکزبرخوددرکاربراناست.توجه 
نمیدهدکهتضادهاومشکالتمحیطاجتماعیبهبروزبحرانظاهرگرايیمنجرشده
نشا 
است(.منفرد&ربیعی )۱3۹۸،
شبکههاياجتماعیمجازىبرسبکزندگی»
درمقالهايباعنوان«سنتزپژوهیتأثیر 


هاشمی و همکاران تأثیر شبکههاي اجتماعی مجازى بر سبک زندگی افراد بررسیشده
است .اين پژوهش با روش سنتز پژوهی به بررسی  ۸3مقاله از سايتهاي معتبر پرداخته
است .بر اساس نتايﺞ اين تحقیق بین مؤلفههاي سبک زندگی مثل تغییرات در خورد و
خوراکوتغذيه،تغییراتدرنوعپوششوسلیقهدرلباس،آرايش،سبکخريد،تفريﺢو
گذراندن اوقات فراغت ،طراحی دکور منزل و اثاثیه منزل ،شیوه ارتباط و تعامل بین
کاربران،آيینازدواجوطالق،هويتاجتماعی،ملیودينیرابطهمعناداريبرقراراست.
(هاشمی& هاشمی )۱3۹۴،محمدمهدىفرقانیوهمکاران،پژوهشیباعنوان«رابطهبین
دهازشبکههاياجتماعیمجازىوتغییردرسبکزندگیجوانان»دارندکهدر

میزاناستفا
آنبااستفادهازپیمايشرابطهبهشاخصهايسبکزندگیومیزاناستفادهازشبکههاي
اجتماعی را بررسی کردند .اين تحقیق نشان میدهد بین شاخصهاي سبک زندگی
کاربران که ذکر شد و استفاده از شبکههاي اجتماعی آنالين در گوشیها موبايل رابطه
شبکههامیزانتأثیر هريکاز
معناداريبرقراراست؛يعنیباافزايشزماناستفادهازاين 
فرقانیوهمکاران )۱3۹۹،

میشود(.
شاخصهايسبکزندگیهمبیشتر 

درپژوهشینیزکهتوسطچاکوروهمکارانتحتعنوان«تأثیررسانههاياجتماعی
بر سبک زندگی اجتماعی» در کشور آفريقاى جنوبی با استفاده از روش پیمايشی۸۹ ،
پرسشنامهتحلیلشده،تأثیررسانههاياجتماعیبرسبکزندگیاجتماعیدانشجوياندختر
بررسیشدهاست .براساس يافتههاياينتحقیق ،نحوه تفکر ،تعاملو برقرارىارتباط با

جنسمخالفرابطهمعنادارومثبتیباسبکزندگیاجتماعیدارندChukwuere & ( .

)Chukwuere, 2017


شبکههای اجتماعی و خشونت خانگی علیه زنان  ...؛ عالمی و رضوی زاده | 40

خشونت خانگی علیه زنان
از دههاي قبل تاکنون جامعهشناسان و ديگر محققان ،خشونت خانگی و خشونت در
هايیمیدانستندکهبا


موضوعرامختصخانواده
خانوادهراامرياستثنايیمیدانستندواين

مشکالتمعیشتی،سطﺢپايینفرهنگ،شرايطحادارتباطاتیمثلطالقمواجهبودند؛اما
هابرخالفتصورمرسومنشانمیدهدکهخشونتدرمیانتمامخانوادههابا


نتايﺞپژوهش
هرتماممالیواقتصاديوسطﺢفرهنگیواجتماعیوجودداردوقربانیانخشونتدر
خانوادهاکثرزنانوکودکانهستند)Yildizhan et al., 2009(.
عبارتديگر اين مسئله از جنبه شخصی و خانوادگی به يک مسئله اجتماعی


به
شدهاست.مطالعاتبسیاريدرکشورهايمختلفدراينموردانجامشدهونتايﺞ


تبديل
علتها و عوامل
مهمی را درباره الگوهاي خشونتهاي خانگی ،محدوده و وسعت آن  ،
ازتفاوتهاکهناشیاز

علیرغمبعضی 
گیرياينپديدهآشکارمیسازد  .


مؤثربرشکل
زمینههاي فرهنگی متفاوت است ،شواهد بین فرهنگی الگوهاي مشابهی نیز پیش رو

میگذارد(.فسايی)۹7۱7،

خشونت خانگی به هر شکلی از خشونت توسط شريک زندگی يا ساير اعضاي
خانواده صرفنظر از اينکه کجا اتفاق افتاده باشد اطالق میشود .ساير اصطالحاتی که
استفاده میشوند؛ آزار خانگی ،همسر آزاري ،خشونت هستند .اين اصطالحات کامالً
مترادفبايکديگرنیستند.اصطالحاتآزارخانوادگیوخشونتشريکزندگیخانگی
و خشونت خانگی معموالً هممعنا با اصطالح خشونت شريک زندگی در نظر گرفته
تراستکهشاملکودکآزاري،سالمند


گسترده
میشوندوخشونتخانوادگیاصطالحی

آزاريوسايراَعمالخشونتآمیزبیناعضايخانوادهاستMcClennen, Keys, & ( .

)Day, 2016
درخصوص عوامل شکلگیري خشونت خانگی تحقیقات زيادي انجامشده و
محققان ،به سابقه بیماريهاي روانی در قربانیان خشونت اشاره داشتهاند .در پژوهشی
پیراموناختالالتروانیدرزنانمراجعهکنندهبهسازمانپزشکیقانونیکهموردضربو
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شتمهمسرانشانقرارگرفتهبودندگزارشدادهشدکهمیزانشیوعاختالالتروانیدرزنان
کتکخوردهبیشتراززنانعادياست)Maleki.A, 1385(.

خشونتهاي خانوادگی به انواع مختلفی تقسیم میگردند که شايعترين آنها

ترينآنهاست.درتحقیقی نیز


بینضربوشتمزنانشايع

استکهازاين
خشونتفیزيکی 
مشخص شد که ضرب و شتم زنان توسط شوهرانشان در  .0کشور از  0۱کشور
میشدهاستBroude & ( .
موردمطالعهانجاممیگرفتهوامري بسیارمعمولورايﺞتلقی  


)Greene, 1983
در مطالعهاي در ايران مشاهده شد که شايعترين حالت خشونت فیزيکی مشت و
لگدزدن،سیلی زدن،هلدادنوپرتکردن،پیچاندندستوکشیدنمو،خفهکردنو
کتکزدنباوسیلهبود(.آقاخانی،افتخاري،خیرآباد،موسوي &،احسان)۹7۱۹،امادر
يهمچونقتلنیزمشاهدهگرديده.قتلهايشرافتیشکلیاز

موارديخشونتهايبیشتر
همین خشونت خانگی هستند .فعلوانفعاالت روانی که در اثر مشاهده رفتار و اعمال
غی رمتعارفاکثراًشرافتیياناموسیدرذهنفرداعمالکنندهخشونتدرقتلهايشرافتی
لمیشود
شکلمیگیرد،باعثبرانگیختگیاوبرايارتکابقت 

یگیرد.
باتوجهبهبرساختهاياجتماعیخاصموردحمايت نیزقرارم 

وهرازگاهی 
اينموضوعدرجوامعیباخاستگاههايسنتیکهفرهنگوآيینورسومخاصیدرآنها

نچنینی،
برقرار است ،بیشتر مشاهده میشود .هر نوع رفتار ساختارشکنانه در جوامع اي 
توسط اعضاي جامعه بهشدت تقبیﺢ میشود و نسبت به آن واکنش اجتماعی صورت
میگیرد .اگر اين ساختارشکنیها توسط زنان انجام بگیرد واکنش جامعه بسیار شديدتر

است؛تاجايیکهدربعضیمواردحتیمنجربهقتلاوتوسطخويشاوندانمردخواهدشد.
یدانند .در نتیجه
چراکه جامعه مردان را مسئول حفاظت از زنان و دختران خانواده م 
مجموعهاقداماتمرداندرمواجهبارفتارهايساختارشکنزنانازطرفجامعهحمايت
میشود( .خالقی )۹7۱۸ ،در اين میان نقش رسانههاي گروهی نیز در قتلهاي شرافتی

بررسی گرديده؛ خالقی نقش رسانههاي جمعی مانند تلويزيون و سینما را در مقالهاي

شبکههای اجتماعی و خشونت خانگی علیه زنان  ...؛ عالمی و رضوی زاده | 45

کندکهرسانههايجمعینقشمؤثريدربازتولیدمفاهیم

بررسیکردهاست.اوعنوانمی
ناموسیدارندوهمینامرباعثتشديداينپديدهمیشود(.خالقی)۹7۱۸،

در پژوهشی ديگر که توسط مريم مقیمی ،هادي خانیکی و علی اصغر سلطانی
انجامشدهنفرتپراکنیزنانعلیهزناندراينستاگرامفارسیباتکیهبرتحلیلمحتوابررسی

کاربران


توسط
ها
پست 
بازنشر 

مصرف 
و

گرديده.يافتههاياينپژوهشنشاندادکهتولید،

درگام
ي 
چنینفرآيند 
است .

انجامگرفته


هدفمند
ي کنش
برمبنا 
است و  
آگاهانه 

فرآيندي 
موجودمردساالرانهو


وضع
زنان 
علیه
آگاهسازي  
یبراي  
انتشار محتواهاي 
برتولید و  
اول 
 
متمرکزاست(.مقیمی،خانیکی،سلطانی&،اصغر )۹7۹7،

سنتی
زن 
نگاه 
علیه 
 

شبکههای اجتماعی و خشونت خانگی علیه زنان
امروز با توسعه اينترنت و شبکههاي اجتماعی با پديده نوين ،نقش کاربران شبکههاي
اجتماعیآناليندر برخورد با خشونتعلیه زنان مواجهشدهايم.اکنونپساز گذشت
وچهارسالازشکلگیرينخستینشبکهاجتماعی ( Hendricks, Jan 22,


بیشازبیست

،)2021اهمیتشبکههاياجتماعیواثرگذاريآندرسیاست،اقتصادومسائلاجتماعی
ستدرتحوالتسیاسیوتغییرنظامهايسیاسیدر

هاسالها

روشنگشته.نقشاينرسانه
کشورهايمختلفموردتوجهبودهاست)Brenne, 2016(.کهاوجاينرويکرددربهار
عربی و جنبش والاستريت قابلمشاهده است .همچنین تحقیقات متعددي در خصوص
امشدهاست.
نقشاينرسانه هادرانتخاباتايرانوبسیﺞاجتماعیدرفضايسیاسیانج 

بهطورمثالتحقیقاتدرخصوصانتخاباترياستجمهوري وشورايشهرسال۱3۹۸

اشاره به اين دارد که پس از انتخابات سال  ۱3۹۹و  ۱3۹۸کاربران و کنشگران سیاسی
هاياجتماعیرسیدهاند.


زبانحاالبهبلوغیدرکنشگريدرمحیطآنالينوشبکه
فارسی
()Marchant, Ormson, Honari, & Sabeti, 2018
بهغیرازاثرگذاريدرحوزهسیاست،تأثیراتشبکههاياجتماعیدرفضاياجتماعی

نیزقابلمشاهدهوبررسیاست.درواقعاستفادهاز

کشورهاوساختارهاياجتماعی آنها
رسانههاي اجتماعی به تغییر شیوههاي قديمی برقراري رابطه و شکل دادن به شیوههاي
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جديد منجر شده که اين امر بهنوبه خود ،هنجارها و عادتهاي اجتماعی جديدي را به
وجود آورده است )Davies, 2014; Greenhow & Hansen, 2011( .امروزه حجم
هاياجتماعیبهشکلچشمگیريافزايشپیداکردهوشبکههاياجتماعی


استفادهازشبکه
شدهاند)Baym, 2015(.اينموضوعباعثمیشود
بخشیاززندگیروزمرهشهروندان 
تا اين شبکهها محلی براي بروز احساسات و همینطور کنشهاي اجتماعی افراد جامعه
باشد)Myrick, Holton, Himelboim, & Love, 2016(.
شناخت اين احساسات و جهتدهی آنها میتواند کمک بزرگی در برنامههاي
توسعهايوتغییررفتاراجتماعیدرجامعهداشتهباشد.اکنرواسمیتدرکتابخوداثر

سنجاقک ۱معتقدهستنداستفادهازشبکههاياجتماعیوکنشدراينشبکههادرنهايت
منجر بهايجادتغییراتاجتماعی میشود؛يعنیفعالیتها وکنشهاي کوچکیکهتغییر
یکنند)Aaker & Smith, 2010(.
بزرگیمثلتغییررفتاراجتماعیراايجادم 
شبکههاياجتماعیعرصهاياستکههمازساختارهايجامعهتأثیر پذيرفتهوهم
)بنابراينبافهمکنشهاي

قرارمیدهد( .کرمانی& آتشزر۹7۹7،

آنهاراتحتتأثیر 
هاياجتماعیمیتوانبهدرکصحیحیازرفتارجامعهنسبت

کاربراندرمواجهباآسیب
به اين آسیبرسید وازطرفی میتوان برنامههايارتباطاتیدرجهت اصالحرفتار و يا
تغییررفتارکاربرانداشت.

روش تحقیق
هايديجیتاليکیاززمینههايرشدسريعپژوهشدر


آوري

هاوفن

مطالعهبراساسشبکه
علوم اجتماعی است )Kozinets, 2010( .گسترش اينترنت سبب شد تا فرصتهاي
مشارکت براي گروههاي اجتماعی افزايش پیدا کند)Langer & Beckman, 2005( .
روشاينتحقیقنتنوگرافیاست.نتنوگرافیروشیاستکهفهمگروههاياجتماعیرا

تسهیلکردهاست.نتنوگرافیيکروشکیفیبرايبررسیارتباطاتآنالينتعاملیبین
)اينروشبهطورويژهبرايتحقیق

کاربراناينترنتاست(De Lassus & Freire, 2014
1. Dragonfly Effect
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بررويکاربرانوجوامعحاضردراينترنتايجادشدهاست.همانطورکهکوزينتسعنوان

کرده،پژوهشنتنوگرافی بررسیچهارچوبمیدانیفرهنگها وجوامع آنالين ،با ابزار
کامپیوتروارتباطاتمبتنیبراينترنتاست)Kozinets, 2015(.
بهرهمندي از دادههاي
يکی از مزيتهاي متمايز نتنوگرافی نسبت به اتنوگرافی  ،
استخراجشده از بستر آنالين بهعنوان يکی از منابع تحلیل و تحقیق است .اين موضوع

جمعآوري
حالدقیقتروکمهزينهترنیزهست.دراينبستر ،


سهولتبااليیداردودرعین
وذخیرهدادههامهمبودهواينامربهمسئلهتحقیقومنابعموجودبستگیدارد( Kozinets,

.)2002
تحقیقاتنتنوگرافیدراصلمراحلاصلی،طراحیسؤاالتتحقیقوشناسايیجامعه
بهوسیله کامپیوتر
آوريدادهها:کپیمستقیمازارتباطات 

آنالينمناسببرايتحقیق ،
جمع
تجزيهوتحلیلوتفسیر:

ازکاربرانشبکهومشاهدهجامعهواعضايآن،تعامالتومعانی،
تجزيهوتحلیل کدگذاري و زمینه فعالیتهاي ارتباطی استBowler Jr, ( .

طبقهبندي ،


)2010
در اين تحقیق ،مطابق با رويکرد نتنوگرافی ،دادهها در بازه زمانی انتشار پستها
شناسايی واستخراج گرديد وجدولزمانی انتشارپستهاترسیمشد.سپس بااستخراج
شدهبود؛هشتگهايديگريکهبیشترين

هايديگريکهدرپستهااستفاده

تمامیهشتگ
همدستهبنديگرديد.درادامهصفحاتیکه

استفادهرامتناظرباهشتگمربوطهداشتند،
بیشترين فعالیت را ازلحاظ انتشار داشتند و صفحاتی که مؤثرترين بودند يعنی بیشترين
هاداشتهانددرشبکهشناسايی


ومیزاناليکوکامنترادرمیانديگرپست
مشارکت ۱
شدندوبرهمیناساسمؤثرترينپستهاومؤثرترينکاربرانشناسايیگرديدندوبههمین

ترينپستهانیزبراساسمیزاناليکوکامنتومشارکت

واسطهمحبوبترينوپربحث
کاربر()Tafesse & Wood, 2021شناسايیشد.برهمیناساسپربازديدترينپستو
کلمنتهاي آن استخراج گرديد .دو پست برتر و

محبوبترين پست انتخاب شد و 

پربازديدنیزباتحلیلنشانهشناسینیزبررسیوتحلیلگرديدند.پربازديدترينپست۸۹

1. Engagement
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هزار و  ۹37کامنت داشت .از میان اين کامنتها بهصورت کامالً تصادفی هزار کامنت
بهعنوان نمونه استخراج شد .اين هزار کامنت ،کدگذاري و تحلیل محتوا گرديد تا به

موضعگیريکاربراندرمواجهبااينموضوعپیببريم.

پستهايعمومیکه
هابهواسطهتحلیلهشتگتمامی  
درابتدابرايجمعآوريداده 

اشرفیاستفادهکردهبودند؛جمعآوريگرديد.برايناساس۸.هزارو

ازهشتگ#رومینا_
آوريگرديد.سپساينپستهابراساستعدادفالوئرکاربرانیکهپست


پستجمع
 ۴77
مذکوررامنتشرکردهبودنددستهبنديشدندوازکاربرانیبابیشترينفالوئربهکاربرانیبا

کمترينفالوئرسورتینگانجامشد.ازاينمیان ۱۸هزارو ۱30کاربرانتخابشدکه33
هزارو 077پستمرتبطباهشتگمذکورمنتشرکردهبودند.متوسطپستبرايهرکاربر
هزاراليکدرمجموعمیزاناليکهاي

برايناساس ۹/7۹پستبودو ۱.میلیونو ۱۴3
بهطورمتوسط ۸.7اليکخوردهوهمچنین۹30
تمامیپستهابود؛بهعبارتیهرپست  

کامنتدراينپستهاگذاشتهشدهبود.

هزارو۱۹۱
بهکمکاينروشمؤثرترينومحبوبترينپستهابهراحتیانتخابشدند.ازاين

ترينمحتوادراينستاگرامفارسیدستيافتیم.


طورپرواکنش

ترينوهمین

طريقبهپربحث
سپس با تحلیل نشانهشناسی آنها و تحلیل کامنتها و بازخورد مخاطبان تونستیم به
دستهبنديواکنشهاوبررسیآنهابهرويکردمخاطبانوکاربرانفارسیزبانپیببريم.


یافتههای تحقیق
حادثهقتلرومینادريکمخرداد۱3۹۹اتفاقافتادودرهمانروزبامنتشرشدنخبرحادثه،
پستآغازشد.درروزپنجمخردادباهمهگیرشدنخبر

پستگذاريدراينستاگرامبا۱۸
همزمانباانتشارآگهیترحیموابعادحادثه
وهمچنینانتشاررسمیآندرتمامیرسانهها 
وهمین طورانتشاررسمیقصهرومینااشرفیباشروعموجگستردهانتشارپستومحتوا

مواجه هستیم تا جايی  که در تاريخ هفتم خرداد در اوج داغ بودن خبر  37.۴پست با
#رومینا_اشرفیدراينستاگراممنتشرشد.
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پسازآنباسیرنزولیمحتوامواجههستیمتاآنجاکهدر۹۴خردادبارديگرباانتشار

قتلهاي ناموسی ديگر ،مثل ريحانه عامري ،فاطمه بريهی و ...بار ديگر با موج جديدي

مواجهشديم.
هنگامی کهخبريبررويخطخبريداغاستومخاطبانوکاربراننسبتبهاين

خبر حساسیت دارند و آن را دنبال میکنند؛ اخبار مشابه نیز ارزش خبري بیشتري پیدا
می کند.درنمودارهايبعدياينموضوعمشخصاستکهباوايرالشدنخبرقتلرومینا

اشرفیاخبارديگرقتلها يناموسیهمارزشخبريزيادپیداکردندوبهصدرتیتراخبار
آمدندوبههمینواسطهکاربراننیزنسبتبهايناخبارواکنشزياديداشتند.همزمانی

استفادهازهشتگرومینااشرفیدرپستگذاريهايمرتبطبادوقتلناموسیديگرمؤيد
رراازخبراصلیيعنیقتلفاجعهباررومینا

اينموضوعاستکهکاربرانارزشايناخبا
اند.
اشرفیکسبکرده 


نمودار  .0نمودار خط زمانی تولید محتوا با #رومینا_اشرفی در اینستاگرام

هشتگهاي مرتبط هم نشان میدهد ريحانه عامري و اشاره به قتلهاي ناموسی از
اصلیترين ويژگیهاي پستهاي منتشرشده است .استفاده تجاري از هشتگ هم براي

عدهاي از
جذب مخاطب و ديدهشدن در حوادث اينچنینی متداول است .همچنین  ،
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کاربران براي جذب فالوئر دست به ساختن پیﺞهاي تقلبی با نام سوژه میکنند .در اين
موردصفحاتتقلبیفراوانیبرايرومینااشرفیساختهشدهبودکهاتفاقاًفالوئرهايزيادي

بهصورتکلی
هشتگربايی" ۱

راهمجذبکردند.ايناتفاقدرهشتگهمرخمیدهد".

آنچنان متداول نیست .اين يعنی هشتگی بهطور کامل توسط گروهی خاص در جهت

استفاده اي خالف آنچه کاربرد هشتگ بوده استفاده شود .اين موضوع چندان متداول و

موفق نیست )Davis & Dishon, 2017( .خصوصاً در هشتگهايی که از خط خبر
ايبرايديدهشدنمطالبیبیربطرابرايبازديدبیشتربا


اماهمیشهعده
نشئتگرفتهاند؛

روبعضیازهشتگهايمرتبطباموضوعنامرتبطهستند .


کنند.ازاين

هشتگترندمنتشرمی

نمودار  .2نمودار میزان هشتگهای استفاده شده در کنار هشتگ اصلی

درادامهبرايبررسیپربازديدترينوپرمشارکتترينمحتوايموجودبااينهشتگدر
اينستاگرام در ابتدا فعالترين صفحات که براي اين هشتگ تولید محتوا کرده بودند
استخراج گرديد( .جدول شماره  )۱سپس تأثیرگذارترين صفحات اينستاگرام بر اساس
جمعاليکدريافتیاستخراجگرديد(.جدولشماره)۹شاهینصمدپورخبرنگاروصفحه
رسانهتواناوهمینطورمسیﺢعلینژادخبرنگارمؤثرترينپستهارابراساسمیزاناليک

دريافتکردهبودند .
1. Hashtag Hijacking
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پربازديدترينپستهاصرفاًبراساستعدادفالوئرومشارکتبااليصفحاتکاربرانتولید

نمیشود.ممکناستکاربريفالوئرزياديداشتهباشدوحتیمشارکتبااليیداشتهباشد

ولیپستاودريکموضوعخاصپربازديدنباشد.نوعمحتواونوعکنشگريکاربرانهر
صفحه بر میزان انتشار و بازديد تأثیر مستقیم دارد .بهطور مثال در ادامه خواهید ديد که
پربازديدترينپستمتعلقبهخبرنگارانوصفحاتیاستکهبیشتر،جنبهگزارشوخبر

دارند وپیﺞ سلبريتی مؤثر ومعروفی مثلپرويزپرستويیپر بازديدترينمحتوارا ندارد.
تحلیل پر بازديدترين و پر بحثترين پست به اين صورت انجام شد؛ با استخراج
پرکامنتترين پستهاي اينستاگرام (جدول شماره  )3ذيل اين هشتگ سعی شد تا به

ترينوبحث برانگیزترينپستاينستاگرامدراينهشتگبرسیم.دراينجدول


پرمشارکت
هم مشاهده میکنید که مجدداً پر کامنتترين پست اين هشتگ هم متعلق به شاهین
صمدپور است .درنهايت با داشتن میزان اليک و کامنتها میتوان میزان مشارکت۱
کاربران پستها را محاسبه کرد .محاسبه مشارکت هر پست بر اساس جمع اليک و
کلمنتهاي هر پست تقسیم بر تعداد فالوئرهاي هر پیﺞ در  ۱77محاسبه میگردد.

()Tafesse & Wood, 2021
جدول  .0فعالترین صفحات اینستاگرام در هشتگ
ردیف

نامکاربری

تعدادپست

جمعالیک

جمعکامنت

۱

dokhtarakan

۱.۹

.۴۹۸۹

۹۸0۹

۹

dokhmal.ha

۱7۸

۱0۹۸۱۴

00۹۱

3

twitteriranprotests

۹۸

33902

۱0۸.

۸

tv__hom

0۴

0..0۸

.7۹۹

.

romina._.ashrafy

07

3۱3۹37

۱..۴۸

۸

seifi2152

07

.3۱

۹۸

0

seriyal.shahrzad

۸0

.۴.۱۹

۱۸..

۴

elhawm_z1

۸3

۹۸00۸۹

۸37۱

۹

tattoo.design.b13

۸۱

۴77

۹
1 engagement
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جمعکامنت

جمعالیک

تعدادپست

نامکاربری

ردیف

۱.۴

3۹۱۱

.۹

iranariayii

۱7

.۸7

۸۱۸۹۱

.۸

melina.moghadam.1org

۱۱

۱۱۹۸۸

۹۴۸۹3

.۸

hami_gomshodegan

۱۹

۹۴.

۴.۹۱

.3

hoseinie5

۱3

۸0۴.

۱۹۱۹۹۸

.3

malayer.online

۱۸

30

۱۴۹0

.۹

dastdovarna

۱.

۱33

۱7۹۹۹

.۱

elx_aghil_razavi

۱۸

.۱7

3۸۹۸

۸۹

lashgaretaj

۱0

۸

.۹۹

۸0

ftmh___1380

۱۴

۹.

۱۸۱3

۸.

shahin.balabala

۱۹

۹۸۸3.

۹30۸۴۸

۸.

shabnam6605

۹7

 تأثیرگذارترین صفحات اینستاگرام بر اساس جمع الیک دریافتی.2 جدول
جمعکامنت

جمعالیک

تعدادپست

نامکاربری

ردیف

.7۴۸3

03۱۹77

۹

shahinsamadpoor

۱

۹.۹3۸

3۴3۴۸0

۹

masih.alinejad

۹

۹۱.۹۱

3۸33۹.

۸7

tavaana

3

۱..۴۸

3۱3۹37

07

romina._.ashrafy

۸

۸37۱

۹۸00۸۹

۸3

elhawm_z1

.

۹۸۸3.

۹30۸۴۸

۸.

shabnam6605

۸

۸.۸3

۹۹۸7۹۱

3

neyestanimana

0

3۸۸.

۹۹۱.۴0

3۹

kasraparsa3

۴

۱7۸۸3

۱۹.0۸۴

۱

parvizparastouei

۹

0۴۸۸

۱00۴۸3

۸

parisa__nasri

۱7

00۹۱

۱0۹۸۱۴

۱7۸

dokhmal.ha

۱۱

0۱۸3

۱۸۹۹۹0

۱

deghbali

۱۹

۱۹۸۹

۱۸.۹۹.

۱

dariushfarziaee

۱3

۱۹۸۹.

۱3..03

3

_dialogism

۱۸

۸0۴.

۱۹۱۹۸۹

.3

malayer.online

۱.
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تعدادپست

جمعالیک

جمعکامنت

ردیف

نامکاربری

۱۸

manotoofficial

.

۱۱.۴۱۱

30۸.

۱0

behdad_hamed

۱

۱7۹۴۹۹

۹۹7۴

۱۴

dokhtaran___asemani

۱۹

۱7۸070

۸۹۴0

همانطور که در جدول شماره  ۹مالحظه میشود ،سه صفحه اول مؤثر از دو خبرنگار

معروف و اينفلوئنسر اينستاگرام و يک صفحه خبري پربازديد است .کاربران ،اخبار و
تحلیلاينافرادوپايگاهخبريرابازنشروبهاشاعهاخباروتحلیلهاياينافرادکمک
افرادبدونمحدوديتهايموجوددرانتشارخبروتحلیلدرايرانزودتراز

کردهاند.اين 

هاورسانه هايرسمیوخبرنگارانداخلیدستبهانتشارخبروتحلیلآنازمنظر


پايگاه
خشونتخانگیوحقوقزنانزدند؛همینامرباعثشدتاانتشارآنسرعتپیداکندو
بهعنوانيکبمبخبريمنتشرگردد .

در ادامه براي فهم بیشتر اثرگذاري هر پست بر اساس میزان مشارکت ،اليکها و
بنديشدند.همانطورکهذکر


هادسته
هرپستبهترتیبمحبوبترينپست

کلمنتهاي 

شدمیزانمشارکتشاخصپراهمیتیاستکهنسبتمشارکتکاربرانهرصفحهبهنسبت
درنظرمیگیرد.برايناساسپستشاهینصمدپورباتعداد۸۸۱،.۱0اليک

تعدادآنها
وتعداد ۹37،۸۹کامنتوباتعداد ۹میلیونو ۸77هزارفالوئرباحدود%۹3مشارکت
محبوبترين پست اينستاگرام فارسی در هشتگ رومینا_اشرفی بود .پر

کاربران ،
بازديدترينپستبعديهممربوطبههمینخبرنگاربودهکهبااختالفپسازپستاولبا
 % ۹/3مشارکت در رتبه دوم قرارگرفته است .پس از او پست مسیﺢ علینژاد با %۸/۸
مشارکت پست سوم است .در ادامه ،داريوش فرضیايی (عموپورنگ) مجري برنامههاي
کودک  ،اولین چهره سلبريتی است که محتواي پربازديد در اين خصوص منتشر کرده
استواحتماالًآنهمبهدلیلرابطهاينفردباکودکانونوجواناناست .درادامهمجدداً
مسیﺢعلینژادباپستديگريدرردهپنجمقراردادودرنهايتپرويزپرستويیبايکپست
کنیدردهبنديبر


طورکهمشاهدهمی

%مشارکتیدرردهششمقرارگرفتهاست.همان
3/.
اساس مشارکت کاربران اين خطاي نظري را که تعداد باالي فالوئر اينفلوئنسرها سبب
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نشانمیدهدکهاگرچه

یکند.جدولشماره 3
پربازديدشدنپستخواهدشداصالحم 
پرويزپرستويیازبیشترينفالوئردرکاربربرخورداراست(.میلیونو۴77هزارفالوئر)اما
پستاودرردهششمپربازديدترينپستهاقراردارد.

جدول  .4محبوبترین پستهای اینستاگرام در #رومینا_اشرفی
ردیف
۱
۹
3
۸
.
۸

نامکاربر
شاهینصمدپور 
shahinsamadpoor
شاهینصمدپور 
shahinsamadpoor
مسیﺢعلینژاد 

تعداد

تعداد

تعداد

درصدمشارکت

الیک

کامنت

فالوئر

کاربراندرپست

۸۸۱،.۱0

۹37،۸۹

۴7۸،۹۱۸

۴۸۱3

 3۱3،۹۱۴

masih.alinejad
داريوشفرضیايی
dariushfarziaee
مسیﺢعلینژاد 
masih.alinejad
پرويزپرستويی 
parvizparastouei

۹۴7،۱.

337،۱.۸

۱۹۸۹

۸۸۸،۱۴3

۹۹.۸

0۸۴،۱۹.

۸۸3،۱7

،۸77،۹
777
،۸77،۹
777
،۸77،3
777
،۸77،۹
777
،۸77،3
777
،۴77،.
777

%۹3
۹/3%
۸/۸%
۸%
./3%
3/.%

محتواي پستهاي شاهین صمد پور (تصاوير  ۱و  )۹در خصوص مذمت ساختار
مردساالرانهجامعه ايرانوهمینطورخألهايقانونیکشوربود.اينرويکرداوبیشترين
توجهرادراينستاگرامفارسیدرمواجهبااينحادثهبهخوداختصاصداد؛بنابراينباتوجه
به اهمیت اين تصاوير ،با استفاده از تحلیل نشانه شناختی موردبررسی قرار گرفتند .در
نشانهشناسی،مفاهیم،واقعیتمادىوبیرونینداردبلکهبراساستفاوتیکهباسايرمفاهیم

میشوند.بهبیانی،هرمفهومیفقطبرزمینهمحتوابهعنوانيککلودرتمايز
دارندمعنی 
).نشانهشناسیدانشیاستکهمیکوشد

مهديزاده۱3۹3،

باسايرمفاهیمواجدمعناست( .
نحوهيايجادمعنادرمتونراازمنظرکارکردنشانههاتبیینکندودرواقعروشرويکردى
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تفسیرى است که تالش میکند پیچیدگی و عمق معناى مستتر در متن را دريابد.
نشانهشناسی سوسورى چهارچوب نظري و مفاهیم کاربردىِ مناسبی براى تحلیل معانیِ

میدهد .ازجملهي مهمترين اين مفاهیم
مستتر در ايماژهاى زندگی روزمره به دست  
میتوان به «دال»« ،مدلول» و «النگ»« ،پارول» يا «جانشینی» و «همنشینی» اشاره کرد.

(پاينده۱.،آبان .)۱3۹۸
پستاولويتصويريازقربانیاستوپستدومويديويیاحساسیازکودکانی
استکهقطعهاي رادر حمايتازکودکانقربانی خشونت خانگی میخوانند ودراين

شدهاست.درادامهايندوپستتحلیلنشانهشناسی

کلیپازتصاويرحوادثمشابهاستفاده
ترازپربازديدترينپستهايمنتشرشدهدراينحادثهدرفضاي


شدتابتوانبهتحلیلیدقیق
اينستاگرامرسید.

تصویر  .0محبوبترین پست اینستاگرام در #رومینا_اشرفی متعلق به شاهین صمدپور

شناسیاينتصويرراارائهمیدهد.دادهايتصويرپستاول

جدولشماره ۸تحلیلنشانه
نشانمیدهندرومینايجواندرابتدايزندگیخودبود.حالتچشمانولبخند نشستهبر

صورتشبیانگررضايتاززندگیوامیدواريويبهآيندهوزمینهتصويرهمراهبالباس
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رومینابیانگرسادگیزندگیوياست.پنجرههايچوبیوهمراهباطرحپردهبیشترشبیه

يکزندگیسادهروستايیاستورنگآبیفضايگرمیبهتصويرمیبخشد.

جدول  .0ماتریس دال و مدلول محبوبترین پست اینستاگرام در #رومینا_اشرفی 
مدلول

دال
چهرهجوانرومینا

درابتدايزندگیوآرزوهابودن

لباسساده

اهل تجمل نیست و زندگی سادهاي داشت و بیشتر شبیه
مردمعاديبود

حالتچشمهاولبخند


آرامشوشادي

پنجرههايچوبیآبیوپردهزمینهعکس


زندگیروستايیوگرم

وجودگلدرتصوير

بیانگرروحلطیفومهربانوطبیعتدوستی

زاويهسربااليدوربین

برجستهسازيواهمیتدادنبهسوژه


تیرهبختیوسوگواري

رنگ سیاه لباس رومینا و روبان سیاه گوشه بااليی
تصوير
شرحعکس؛رومیناروپدرشنکشت،رومیناقربانی حاکمیتپدرساالريبرفرهنگماوظلموستمیکهزنان
قوانینکهنهوپدرساالرماشد

ازاينالگويفرهنگیمیبینند


شرحعکس ۱اشارهبهحاکمیتمردساالريوپدرساالريدرفرهنگماداردورومیناو
رومیناهاراقربانیاينتفکرمیبیند؛بنابرايناساسرمزگانتصويرهمراهباشرحعکسبر

آنبهنوعیبیانگرمخالفتکاربرانبافرهنگمردساالر
اينمقولهتأکید داردواليکهاي 
رابازتولیدوتقويتمینمايد .

تحلیل نشانه شناختی دومین پست مهم اينستاگرام در هشتگ رومینا اشرفی بیانگر
مااعمالمیشود.هر

برظلمیاستکهبرکودکانوبهويژهزنانودختراندرجامعه

تأکید
پنﺞ تصوير ،بازنمايی دختران نوجوانی هستند که بهنوعی مورد آسیب قرارگرفتهاند.
رمزگانمهمديگردراينمجموعهتصاوير،رنگصورتیاستکهنمادعشق،محبتو
مهربانی ،بخشش ،امید ،آرامش  ،مراقبت و انرژي زنانه است .اين رمزگان بر تقابل با
خشونت آمیزجامعهماداللتدارد.تلفیقرمزگان اينتصويربادالمرکزي

مردساالري 
1. Caption

شبکههای اجتماعی و خشونت خانگی علیه زنان  ...؛ عالمی و رضوی زاده | 44

شرح عکس مبنی بر کودکآزاري و کودک کشی و لزوم تصويب قوانینی براي
جلوگیريازاينجنايات،برمخالفتبرخشونتمردساالرانهجامعهماتأکیددارد.
تصویر  .2دومین پست محبوب اینستاگرام در #رومینا_اشرفی متعلق به شاهین صمدپور

جدول شماره  .5ماتریس دال و مدلول سومین پست محبوب اینستاگرام در #رومینا_اشرفی
دال



مدلول

کودکان-دختر

اهمیتکودکانبهويژهدخترانجامعه

رنگصورتی

رنگگرمونمادعشقوانرژيزنانه

رومینادرمرکزتصوير

اهمیتدادنبهقتلرومینا

شرحعکس؛ 

يادآوريظلمیکهبررومیناودخترکانمشابهکشورمان



برايرومینا 



اشارهبهخألهايقانونیبرايجلوگیرياز

کودکآزاريوکودککشی


میرودوخألهايقانونیاينحوزه
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پست اول (تصوير شماره  )۱بهعنوان محبوبترين پست  ۹37 ،۸۹کامنت داشت .براي
،کلمنتهاياينپستاستخراجشد

تشخیصرويکردکاربرانونوعمواجهآنهاباحادثه
صورتتصادفیبهعنواننمونهاستخراجشد.درابتداپساز


هزارکامنتبه
وازمیانآنها
هايبهکاررفتهدرمحتوايکامنتها،بیشترينواژههايمعنادار

بررسیماشینیبیشترينواژه
ضمايروواژههايبیمفهومورايﺞمثلاما،چراو)...درنمودارشمارهسهبه

(باحذف 
طورکهمشخصشدهاستواژهپدربا ۸۸3۱بار


شدهاست.همان
همراهتکرارنمايشداده
تکرارپرتکرارترينواژهاستوايننشاندهندهايناستکهبیشترينکامنتیبامضمونیبه

نقشپدريقاتلونقشفرزنديمقتولپرداختهاست.چراکه "بچه"و"دختر"نیزبابیش
از3۸77و3.77بارتکرارنیزدومینوسومینکلمهدرپرتکرارترينکلماتاست .
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.777
۸۸3۱
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۱0.۹
۱..7
۱337
۱3۹۹
۱۹۹۹
۱۹۸۱
۱۹۱0
۱۱07
۱7۴.
۱7۸۸
۱7۹۹
۹۹7
۹77
۴۴7
۴0۴
۴0۱
۴۹۹
00۱
007
0۸.
0..
0.۸
0۸۴
0۸.
077
۸0۹
۸0۱
۸07
۸.۸
۸۸۸
۸۹3
۸70

7
پدر
دختر
بچه
قانون
خدا
لعنت
قاضی
جامعه
پدرش
مرد
قوانین
رومینا
فرار
زندگی
پسر
آدم
زن
خانواده
حق
مملکت
مادر
مردم
فکر
سال
بده
متاسفم
قتل
کاش
ايران
خونه
درد
سن
کودک
ازدواج
دوست
پدري
حمايت

نمودار  .4بیشترین واژههای تکرار شده معنادار در کلمنتهای محبوبترین پست #رومینا_اشرفی

 | 48فصلنامه مطالعات رسانههای نوین | سال هفتم | شمارة  | 28زمستان 0511

کلمنتهاي اينستاگرامی پست

در ادامه دستهبندي و فراوانی موضوعات مطرحشده در 
دستهبنديکلیاستخراجگرديدوفراوانیهرموضوعمطابق
مربوطهمشخصگرديد  ۱..
بانمودارشماره۸مشخصگرديد .
۸۸ %

اظهارتاسفوناراحتیازايناتفاق
۱0 %

بیقانونیووجودقوانینغلطوناکارآمد
۱7 %

انتقادازبیفرهنگی،جهلومعضالتاجتماعی

۱7 %

مقصردانستنپدرودرخواستمجازات
.%

انتقادبهقاضیپرونده

3%

انتقادبهنظام

۹%

مقصردانستنپسروتقاضايمجازاتاو

۹%

حمايتازرومینا

۱%

اظهارنظردرخصوصپستشاهینصمدپور

۱%

مقصردانستنرومینا

۱%

دلسوزيبرايمادر

۱%

مقصردانستنپدرومادررومینا

۱%

ساير

۱%

مقصردانستنپدررومیناوپسر

۱%

تقاضايمحاکمهپدروقاضی

نمودار  .0پراکندگی موضوعات مطرحشده در کلمنتهای محبوبترین پست منتشرشده در
#رومینا_اشرفی

همانطور که در نمودار شماره  ۸مالحظه شد اظهار تأسف و ناراحتی اولین دستهبندي

موضوعیاستواينموضوعطبیعیاست؛چراکهبیشترينکاربرانکلمنتهاي کوتاهی
گذارند.بههمینواسطهپیامهايی

صرفاًبرايابرازاحساساتوياهمدرديرابهاشتراکمی
ناراحتیبیشترينکامنتهايیخواهدبودکهباآنهامواجه

کوتاهبامضموناظهارتأسفو
هستیم .
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در برخیموضوعات بافراوانیزياد (موضوعاتدارايرتبههاي برتر) ،کاربران به
کردهاندکهبهعبارتی نام آنهارا زير
موضوعاتديگريعالوه بر موضوعاصلیاشاره 
موضوع قرار دادهايم .در مواردي که تعداد آنها فراوان بوده ،درصد آنها آورده شده
است.
زيرموضوعاتپرداختشدهدرموردموضوع«اظهارتأسفوناراحتیازايناتفاق»
درصدکامنتهامتنی

کلمنتهاي مرتبطبااينموضوع ۸0

بهشرحزيراست.تقريباًدر
).بهکاررفتهبود.ساير
نداشتندوتنهاايموجیهايمرتبط(ناراحتی،گريه،قلبشکستهو ..

کامنت ها نیز زير غالباً زير موضوعات نداشتند و تنها در تعداد محدودي موارد زير
اشارهشدهبود:

 مقصربودننهادنظارتیوحمايتی
 حمايتازاصالحقوانین
 انتقادبهدستگاهقضايی
 انتقادازکﺞفهمیمفهومغیرت
 وجودتبعیضجنسیتیومردساالريدرجامعه
ترينموضعگیريکاربران


شودانتقاداتساختاريوقانونیمهم

طورکهمالحظهمی

همان
ذيل مقصربودن نهادهاي نظارتی و حمايتی و همچنین خأل و ضعف قانونی است .همان
اشارهاي که در پست هم به آن اشارهشده .ادامه موضوعات اصلی مطابق جداول زير

هاموضعگیريمخاطبانوکاربرانرادرمواجهبا

يندستهبندي

دستهبنديگرديدند؛که ا

ترمیکند.
اينموضوعراروشن 

انتقادازبی قانونیووجودقوانینغلطوناکارآمددومینمحورپرطرفداراستکه


در رده دوم موضوعی کامنتها قرار دارد .با توجه به اينکه در پستهاي برتر هم با
نینیمواجهبوديم؛اينموضعکاربرانقابلپیشبینیبود .موضوعاصلی

محتواهاياينچ
پستهمنگاه بهبی قانونیاست و به اين موضوع اشارهداردکه رومیناقربانیقوانینو
مواضع حاکمیت است بیشتر تا قربانی خشونت خانگی .ازاينرو کاربران هم در بیشتر
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تبهاينموضوعپرداختهاند.انتقادازنهادهاي

مواضعخودهمزبانبامحتواياصلیپس

قانونگذار مثل مجلس و همینطور قوه قضائیه ازجمله اصلیترين مطالبی است که در

شده.پسازآنانتقادازساختارهايمردساالرانهدرجامعهکهمجدداً

کامنتهابهآناشاره
درپستبهآناشارهشدهاستازمواضعبعدياست.

انت قادازساختارهايمذهبیواجتماعیکهکاربراناينساختارهارامؤيداينجنايت
اشارهشدهاست.
دانستهاندهمازمواردديگرياستکهدرمواضعبعديبهآنها 

طورکهمالحظهمیشودبهدلیلفضاياحساسیحاکممطالبهدقیقیازطريق


همان
کاربران مثل اصالح قوانین و يا نقد قوانین حضانت تنها به ترتیب  %۴و  %3از آراي
مخاطبانرابهخوداختصاصمیدهد .

جدول  .6مقوالت فرعی موضوع «بیقانونی و وجود قوانین غلط و ناکارآمد»
مقوالت

درصد

انتقادازمجلسوقانوننويس

34%

وجودتبعیضجنسیتیومردساالريدرجامعه

23%

نبودقانونحمايتازکودکان

12%

انتقادازمذهبودين

11%

حمايتازاصالحقوانین

8%

انتقادبهدستگاهقضايی

4%

نقدقوانینحضانتفرزندان

3%

انتقادازشوراينگهبان

2%

انتقادازکﺞفهمیمفهومغیرت


1%

انتقادبهقاضیپرونده

1%

انتقادازبیفرهنگی،جهل

زيرموضوعاتپرداختشدهدرمورد موضوع«

جدولشماره 0
طورکهمالحظهمیشودانتقادازتبعیض


کنید.همان

رامالحظهمی
ومعضالتاجتماعی»
جنسیتیحاکمدرکشوروجامعهمردساالرازمهمترينمحورهاستوچیزدرحدود%..

پسازآنپرداختنبهمفهومغیرتو انتقاداز
کامنتهادراينبخشدراينمورداست  .
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درصدبیشترينکامنتهارادراينبخشبهخود

کﺞفهمیدرخصوصغیرتباحدود۹۹

اختصاصدادهبود .
جدول  .7مقوالت فرعی موضوع «انتقاد از بیفرهنگی ،جهل و معضالت اجتماعی»
مقوالت

درصد

وجودتبعیضجنسیتیومردساالريدرجامعه

%..

انتقادازکﺞفهمیمفهومغیرت


%۹۹

معضلاعتیاد

%۱7

مقصردانستنرومینا

%۹

انتقادازمقصردانستنرومینا

%۹

لزومآموزشتربیتفرزند

%۹

درادامهدرجدول۴مالحظهمیشودکهمواضعبهپستموردمطالعهبهطورمساويمثبتو
اماهمانطورکهدرنمودارشماره۸مالحظهشدتنها۱درصدازکلکامنتها

منفیاست؛
بهاينموضوعاختصاصداردلذاازاينعددنمیتواننتیجهگرفتکهمواضعکاربران

نسبتبهاينپستپنجاه-پنجاهبودهاست.چراکهتعدادزياديازکاربرانیکهکامنتیبا
هاياعتراضیبهسیستمقانونیوياابرازتأسفگذاشتهاندنیزاحتماالًازطرفداران


مضمون
پستشاهینصمدپوربودهاندوبامواضعاوهمراههستند .

جدول  .8زیر موضوعات پرداختشده در مورد موضوع «اظهارنظر در خصوص پست شاهین
صمدپور»

مخالفتباپستشاهینصمدپور

%.7

حمايتازپستشاهینصمدپور

%.7

تهاتنهاايموجیبودندومتننداشتند؛که
دربینکلمنتهاي بررسیشده ۹۱درصدکامن 
کاررفتهاند .

اکثريتآنهابرايموضوع«اظهارتأسفوناراحتیازايناتفاق» 
به
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سایر%79

فقطایموجی%21

نمودار  .5میزان پستهای فقط ایموجی نسبت به دیگرپستها

بحث و نتیجهگیری
طبق يافتههاي تحقیق ،محتواي پستهاي افراد تأثیرگذار ،در جهتگیري افکار کاربران
مؤثراست.بابررسیمحتوايپستهايمحبوبمشخصشدکهدومقولهپدرساالريو

طورضعفقانونیدرپستهايمحبوبوپرمخاطب،هسته

فرهنگمردساالريوهمین
اصلیمحتواهايموردبررسیبودند.مخاطبانوکاربراننیزدرپربحثترينومحبوبترين

پست نیز جهت گیري مشابهی داشتند .انتقاد از قانون و نظام اجتماعی مردساالر مطابق
يافتههايتحقیقبیشترينواکنشیبودکهازطريقکاربرانمنتشرشدهبود.
نقشاينفلوئنسرهاي اينستاگرامدرجهتدهیافکارعمومی و سوق دادنموجهاي
خبريبهسمتکنشاجتماعیوهمینطورمطالبهعمومینقشمهمیاستکهدراين

گیريخودبرجهتگیريفکري


گذارباجهت
تحقیقنیزمشاهدهمیشود.کاربرانتأثیر

میدهند.
مخاطبانتأثیر 
همینطور تحقیقات نشان داده تعداد صفحههاي تأثیرگذار اينستاگرام ايرانی

سالهاي۹۴و۹۹بهترتیب۱7۹۸و۱۸77
(صفحههايبابیشاز.77هزاردنبالکننده)در 
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صفحه است؛ که نشان میدهد اين صفحهها در سال  ۹۹نسبت به سال قبل به میزان .۸
درصدافزايشپیداکردهاند.باتوجهبهاينروندمیتوانیمبگويیمکهنفوذاينستاگرامدر

بینمردمايرانباسرعتچشمگیريروبهافزايشاست(.حاجیزادگان)۱3۹۹،
میتواندنقش
ينرواستفادهازتکنیکهايیمثلتکنیکبازاريابیافرادتأثیرگذار  
ازا 
هايارتباطیدرحوزهارتباطاتتوسعهاي


طوربرنامه

هاياجتماعیوهمین

مهمیدرجنبش
داشتهباشند.تحقیقاتهمپیش ازايننشاندادهکهاعتمادکاربرانبهاينفلوئنسرهاوافراد

مشهور در شبکههاي اجتماعی بیشتر از افراد مشهور در محیط حقیقی استJin, ( .

)Muqaddam, & Ryu, 2019
استفادهازاينتکنیکوياتکنیکهايديگريکهبتواندافرادتأثیرگذاررانسبتبه

مسائل ومعضالتاجتماعی درجهتدرستفعالکند میتواند بر اساس اثرسنجاقک
( )Aaker & Smith, 2010تأثیرات خوبی در حوزه تغییر رفتار اجتماعی داشته باشد.
هااثرشبکههاياجتماعیدرحوادثومشکالتاجتماعیراتجربه


طوردراينسال

همان
ايم.بهطورمثالدرحادثهزلزلهکرمانشاهدرسال۱3۹۸وياحادثهسیلدرسال۱3۹۴


کرده
درهردوحادثهبسیﺞمردمیوجمعآوريکمکازبستراينستاگراموبامشارکتمستقیم

اينفلوئنسرها انجامپذيرفت.بافهماينپتانسیلونگاهیبهمعضالتاجتماعیموجوددر
توانباطراحیبرنامهايمنسجمواستفادهحداکثريازايناينفلوئنسرهايبراي


کشورمی
ايجادآگاهیوتغییررفتاراجتماعیدرجامعهطرحريزيکرد.

دريافت پیام براي کاربران پرتعداد اينستاگرام فارسیزبان توسط چهرههاي غیر
يونیفرم که کاربر آنها را به دلیل عالقه شخصی دنبال میکند میتواند بسیار مؤثرتر از
هاييونیفرمشدهحاکمیتباشد.ازاينرواينتحقیقنشاندادکهدرنظرگرفتناين


پیام
پتانسیلمیتوانديکیازاهدافاصلیارتباطاتتوسعهايوتغییررفتاراجتماعیدرکشور

باشد .خصوصاً در حوزه خشونت خانگی و قتلهاي ناموسی و شرافتی اين پتانسیل
دوچنداناست.چراکههمانطورکهاينتحقیقنشاندادمسئلهزنانوخشونتخانگیاز

ترندهاياصلیدرسالهاياخیربودهاست.البتهاينمختصبهجامعهايراننیستوجنبش
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#من_هم ۱از مهمترين پويشهاي اجتماعی و انتقادي در دو سال اخیر است که در
خصوص فرهنگ تجاوز و مردساالري در جهان به راه افتاد و نتايﺞ مؤثر و موفقی در
سراسرجهانداشتهاست.
يافتههاياينتحقیقنشاندادمیزانمشارکتوحجمتولیدمحتوادرمواجهبايک
حادثهوموجخبريدراينستاگرامفارسیدرمقايسهباتوئیتروديگررسانههاياجتماعی
چشمگیر است .اکثر تحقیقات فارسیزبان در شبکههاي اجتماعی به دلیل سهولت در

دادهکاويبیشتربررويتوئیترفارسیتمرکزدارد.ايندرحالیاستکهازلحاظتعداد

مخاطب و تعداد انتشار محتوا ،اينستاگرام فارسی شبکه اصلی مخاطبان فارسی در ايران
طورسیاستگذاراننیز


است.همینموضوعسببايجادخطايديدگاهدرمحققانوهمین
شده است .بسط جامعه کوچک فارسیزبانان توئیتر بهکل جامعه خطاي تحلیلی بزرگی
است که امروز با آن بسیار مواجه هستیم .اينستاگرام بهعنوان شبکه اول حضور کاربران
ازنظرتعدادوکمیتشايدبتواندبهتحلیلرفتارجامعهکمکبیشتريکند.برايناساسبا
تمرکزبیشتردرتحقیقاتآتیبرروياينشبکهاجتماعیمیتوانبهدادههايمهمیدر

خصوصرفتاروکنشکاربرانفارسیزبانرسید.


1 # me_Too
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