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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.  

Keywords: Domestic Violence, Hashtag Analysis, Social Networks, 

Instagram. 
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هشتگولیزنان؛تحلهیعلیوخشونتخانگیاجتماعیهاشبکه

 یاشرفنایبهقتلرومنستاگرامیواکنشکاربرانا
 



 .رانیتهران، ا ،یارتباطات دانشگاه عالمه طباطبائ یدکتر یدانشجو  یعالم نیرحسیام



 .رانیتهران، ا ،یاطبائدانشکده ارتباطات دانشگاه عالمه طب یعلم اتیعضو ه  زاده یرضو نینورالد دیس



  چکیده
اصلیشبکه يکیاز همینترينمحیطهاياجتماعیامروز احساساتو برايبروز تأثیرپذيريدرها طور

روشناختاينمحیطبرايفهمرفتارکاربرانوشناختمواجهبااخبارومعضالتاجتماعیهستند.ازاين

هاياجتماعیعنوانيکیازشبکهرو،اينستاگرامبهیقپیشنقشفضايمجازيبسیارپراهمیتاست.درتحق

فارسی کاربران بین در اجتماعیمهم معضل تا شد انتخاب تحقیق براي کاربران( تعداد )ازلحاظ زبان

درسالعنوانيکیازسوژهخشونتخانگیعلیهزنانبه هاياخیرتحتهايمهمیکهافکارعمومیرا

عنوانوردبررسیقرارگیرد.دراينتحقیقموضوعقتلشرافتی)قتلرومینااشرفی(بهتأثیرقراردادهاستم

به خشونتخانگی اشکال حادترين از هشتگيکی تحلیل با و شد انتخاب مطالعه براي هدفمند طور

بخشعمده_رومینا# اينستاگرام محتوايبهاشرفیدر مرتبطبااياز اجتماعیکه اينشبکه در کاررفته

پستبراساسبیشترينبازديدوبیشترين0۸7هزارو33هزارپست۸.۵۴حادثهبودنداستخراجشد.ازمیان

ازمشارکتنمونه استفاده با و استخراجگرديد اينستاگرام در محتوا سپسخطزمانیتولید گیريشد.

برتروپربازديدترينوپرهايهايمشابه،محتوايمنتشرشدهنیزمحوربنديگرديد.درادامهپستهشتگ

وکاربرانشناسايیشدند.درنهايتبارويکردنتنوگرافیکلمنتمشارکت هايپربازديدترينترينمحتوا

بنديگرديد.اينمطالعهنشاندادکهکاربراندرمواجهباپستمنتشرشدهباهشتکمذکورتحلیلودسته

 دهند.بیشتربروزمیچنینیچهرويکردوچهرفتاريراحوادثاين

.نستاگرامیا ،یاجتماع یها هشتگ، شبکه لیتحل ،یخشونت خانگ :ها واژهکلید
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مقدمه 

پايانخردادماههم ۴۸میلیونو0۴بربالغ۹۹اکنونطبقآخرينآماررسمیدرکشورتا

هستند.ديگرمشترکاينترنتبیانکنندوبهنفردرايرانازاينترنتاستفادهمی۸۸3هزارو

۹۸میلیونو۹نفرمشترکاينترنتموبايلو.۱۱هزارو۹۹۹میلیونو۸۴ازاينتعداد

(اينبدينمعنی۱3۹۹مرداد۱۸نفرمشترکاينترنتثابتهستند.)عصرايران،۸۴.هزارو

شبکه بااليکاربراندر تعداد محلاصلیاستکه تبديلبه را هاياجتماعیاينرسانه

تیرسالاساتوکنشابرازاحس درپژوهشیکهدر است. هايجمعیافرادجامعهکرده

فارسی۱3۹۹ کاربران تعداد شد انجام بیشاز اينستاگرام اپلیکیشن نفر۸7زبان میلیون

فینی )م. شد. تخمینزده براساسگزارشرصديفرهنگرفتاريخانوادۀ۱3۹۹زاده، )

دقیقهدرروز.۱3کاربرانايرانیاينستاگرامبیشازشدهبودتهیه۱3۹۸ايرانیکهدرسال

تريننمودهايرفتاريدهداينشبکهيکیازاصلیگذارند.ايننشانمیدراينستاگراممی

میان و جوانان جامعه خصوصاً است؛ ايرانی شیوعجامعه پساز همچنین ايرانی، ساالن

وهمین میزاناستفاده نیزافزايشداشتهطورتعدادکاربرانايکرونا نستاگرامدرکشورما

فینی )م. است. شبکه۱3۹۹زاده، در فعالیت اصلی شبکه اينستاگرام ترتیب بدين هاي(.

زباندراينشبکهزباناناستچراکهبیشترينتعدادکاربرانفارسیاجتماعیبرايفارسی

هایاسیدراينشبکههاياجتماعیوسهايخبري،جنبشاجتماعیفعالهستندواکثرموج

کنند.ساخته،نشرواشاعهپیدامی

يافتههستندايازروابطغیررسمیاماسازمانهايپیچیدهسیستم،هاياجتماعیجنبش

هاوجودداشتههابرايدههاينجنبش،کنندکههدفمشترکتغییراجتماعیرادنبالمی

اينترنت ظهور زمان از فناورياست. رسانه، فزايندهاجتماعیبههايو توسعهطور ايدر

کاربران"دهدکهکاربرانبانفوذهاياجتماعینقشدارند.تحقیقاتاخیرنشانمیجنبش

درگیريمخاطبانبیشتر"مؤثر با هاياجتماعیهستند.بخشمهمیازکاربراندرشبکه،

(Cornet & Hall, 2016اينستاگراميکپلتفرمويژهبرايمطالعهاس)تزيراتفاوتآنبا

واينموضوعباعثخواهدشدتاردرايناستکهمبتنیبرتصويراستتوئیتوبوکفیس
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هابیشترطورنقشاحساساتکاربراندراينشبکهتودهمخاطبانبیشتردرگیرشوندوهمین

ز(واCornet & Hall, 2016)باشدوکنشکاربراننیزبراساساحساساتتعیینگردد.

بیشترين و فعالیت بیشترين تا باعثشده کشور در پلتفرم اين نبودن فیلتر طرفديگر

کاربراندراينشبکهحضورداشتهباشند.

کاويدسترسیبهاطالعاتوهايدادههايروزوروشازطرفیبااستفادهازفناوري

شبکهکنش اين در کاربران دقیقهاي روشها به نسبت خوتر ديگر اينهاي بود. اهد

هاياجتماعیونظراتوتحلیلپیامييانتنوگرافیبراينگاريمجازپژوهشازروشقوم

هايبررسیروابطمبتنیبرشبکهيرفتارکاربراناستفادهکردهاست.نتنوگرافیروشیبرا

روش منعطفاز ترکیبی از استکه مصاحبهاينترنتی از اعم ها آمار، تحلیل تحلیلي،

ورشدنمحققدربازهزمانیمشخصبايکوغوطهيشناسیو...بادرگیرنشانهي،اسناد

درککلیتواقعیتمدنظرايشانبااستفادهازتوصیفعمیقوتفسیريجمعفرهنگیبرا

(Kozinets, 2010)گیرد.فرهنگیبهرهمی

 ترندهايسالدر از يکی زنان علیه خشونت و زنان مسئله اصلیگذشته درهاي

شش،۹۹زمستانتا۹۸رازابتدايسالتوئیتطورمثالدرهاياجتماعیبودهاست.بهشبکه

هاياصلیوفرعیو(مقوله۱3۹۹،وباليف)شدهاست.دراينرابطهاستخراجحوزهکلی

ربهشرحزيرهستند:توئیتهايمهممسائلزناندرموج

 :حجاب

o موجدخترانخیابانانقالب

o بهبرخوردنامناسبگشتارشادانتقادات

o موجتحريماسنپ

o هايتوئیتريحمايتازحجابتوسطکاربرانارزشیموج

 :تجاوز 

o وردي،متجاوزسريالیرواياتیازکیوانامام

o تجاوز_روايت#موج
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o بازتابخبرتجاوزبهزناندرايرانشهر

 :خشونتعلیهزنان

o قتلرومینااشرفی

o بادانیآمیزبادخترآرفتارخشونت

o قتلمیترااستادتوسطمحمدعلینجفی

 :تبعیضجنسیتیوحقوقزنان

o روزجهانیزن

o حذفتصويردخترانازجلدکتابرياضیسومدبستان

 :چندهمسريوکودکهمسري

o اعتراضبهعقددخترخردسالدرشهرستانبهمئی

o هابهپخشکلیپازدواجکودکانواکنش

o رايقتلرومینااشرفیبحثپیرامونکودکهمسريدرماج

o هايچندهمسريهايارتباطیباعنوانخانوادهبرگزاريکارگاهمهارت

o انتشارکلیپتبلیغاتیچندهمسري

 :ورودزنانبهورزشگاه

o موجدخترآبی

o تحريمفدراسیونفوتبالبرايعدمحضورزناندرورزشگاه

 

بوده«خشونتعلیهزنان»و«تجاوز»،«حجاب»وگوهاپیراموندرصدازگفت۴7بیشاز

اينپژوهشبهيکیازمهم۱3۹۹وباليفاست) هايترينحوادثوترندهايشبکه(.

رومینااشرفیو#پرداختهوباتحلیلهشتگ۹۹اجتماعیحوزهخشونتعلیهزناندرسال

نتنوگرافیکاربرانفارسی_رومینا# نیز ،زباناينستاگرامذيلاينموضوعخاصاشرفیو

قرارگرفتهاست.موردبررسیچنینیونگیعملکردکاربراندرمواجهبهحوادثاينچگ
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 پیشینه تحقیق

شبکه در آن طريق از کاربران رفتار تحلیل و محتوا پژوهشبررسی اجتماعی هايهاي

رفتارسیرضمنبرميونیکووگامیالنکطورمثالگیرد.بهگوناگونومتنوعیرادربرمی

دردورآنفتاامرينستاگراشبکهدرانآنالينبررکا را وسیعوسطحطدرتبافارهدها

 خالصه )سرگرمی همانGumilang & Juanda, 2018کرد. با( شد عنوان که طور

گسترشضريبنفوذاينترنتوافزايشکاربرانمطالعهرفتارکاربراندراينمحیطبراي

رو ارتباطات، اجتماعی، علوم حوزه جذابانپژوهشگراندر و... کامپیوتر علوم شناسی،

دهستفاابارمشهويبرندهاکنندگانرمصرففتارسیربوينسبهبرنامهپايانيکاست.در

 فیلميروتصااز و ها، پیامهشتگها هايو اکگذاشتهشترابه ابررکاشده امينستاگراندر

طتباارکیفینوعیروشباادفراهويتهاوپیامينابیناينپژوهشنشاندادکهخت.داپر

 )معنايی دارد. ديدگاهBevins, 2014وجود بررسی براي تحلیل نوع اين هاي(

شود.مدارانوطرفدارانومواجهکاربرانباآننیزاستفادهمیسیاست

 تینگيمالزدر رانهمکاو ستفاابا از برده يدگادسیربريامصاحبه بررسیکاه

اهشیوپژ دادنجارا م مطند. مصاحبهTRAل)نظريهعملمستدابقبا ) تنظیميابهگونهها

داتعتقااکهندادتبیینکنند.نتايجنشاامينستاگراشبکهصرادرخاکنششدندکهمبانی

ايرفتار استفادر از ينستاگرده در د.ام میطبقهسته ربندي شخصیشوند: ،ضايت

منددسو جتماعیانقشي، محصوطمربوتطالعاا، به و ل اداسرگرمی. بردر با سیرمه

عنوانعبهموضو۸بهامينستاگراطريقآنازمرجعتعیینروفتارنستنيکردالیلهنجاد

شانانااجودريرفتارراليلهنجاد نددبورتندکهعبادکرره ادربروهراخواز: ،امقوا،

رسدمیهنظرينبا.بنابربوکفیسنستادو،طورکلینبهستادو،نيک/همساالدنزنستادو

 شبکه ينستاگراکه ام زمانند معمولی رواندگی نزاز با يکادبط هنجايابرن يهارتعیین

 Ting, Ming, de)کند.دهمیستفاصاخاييککاالدهازستفاايابرقبولقابليرفتار

Run, & Choo, 2015)
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پوتررا يجیل يدساتويکاو محتوبا ياتحلیل اينستاگراصفحه يکی ازمی

اشههنرپی هاي ينزونداهل که بود داده تغییر را خود موضوگرايشجنسیتی آزاربه ع

رسندشدهپرداختندوبهابننتیجهمیاکگذاشتهشترامطالببهياسیمحتوربابريسايبر

دلیلبرساخت به اينستاگرام در کاربران لفظیبه حمله توهینو درهايشکلکه گرفته

آمو از افراد روزمره زشزندگی مردم، روزمره روابط نشئت، دين و رسمی مقررات

ايگیرد.درپژوهشمذکورنويسندگانبهايننتیجهرسیدندکهفضايمجازيوسیلهمی

هايمختلفوبیانوتعاملواسطهآنهويتفرديافرادبهعرصهتعاملديدگاهاستکهبه

 (Putri & Prihandari Satvikadewi, 2017شود.)هاتبديلمیهويت

داکانانباسرطارزهسمیمبارنجمناماينستاگراسیصفحهربردريگردرپژوهشید

پژوهشوکهرسندپژوهشگرانبهايننتیجهمی،شدهدرآناکگذاشتهشترامطالببهو

 میمانندشکلیاينستاگرهاياصفحهمطالعه ستشناسیاتقوممطالعااز و ايصفحههر

(Seyfi & SoydaS, 2017)رادارد.یيتخاصدرواخويابر

 صفحه بههر روارا عنوان دنبالهيتی ربريابردار مصرفقومسی کنندگانشناسی

می کاتوان به گرفتر ، نمازقومیتیکه مکا، و اتبان فرر آن در مفهواد میتغییر دهد.م

ديزا قائدي، ي، سیانی قاسمی يرحیدو توپکانلو نقشدر به هايدرگیرييکمطالعه

شبکه طرفديزمجاهاي کیفیتاران پرسپولیسبر پرراتیم دابطه نتايج مطالعهاختند. ين

نشا داد ن درگیريکه طرفدهاي میزاران به يکديگر با صورتمعنیبه۸۹/7ان برداري

هايدرشبکهبطرواکهچگونهدهدنمینشاعينموضوگذارد.امیثراباتیمهاآنبطروا

 (۱3۹۴،توپکانو&ايزدي)گذارد.میثرابطرواتبرکیفیيزمجا

منفر رهاشمی و بربیعید ربا ۱7سی آپست رکا37خر روشينستاگرابر هايام

درامختلفنمايشخو اندرسیدندکهبحرريننتیجهابهونددسیکرربرادفرايندرا

دنمايشخويهاازروشقعیيکیوامحیطآمیزدرردتبعیضلیلبرخودبهننازنمايش

ا به تمايل آراستفااست. از يشغلیظده بهمعرفیخو، مستقلصورتد و نه بادر پیوند

ازروشستفاانوايگرد دنمايشبهترخويابرايحرفهمختلفعکاسیهايده نازنشا،
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امينستاگرددرانمايشخويابرازحدبیشست.توجهانابررکاددرمتمرکزبرخوانبحر

هيیمنجرشداظاهرگرانبحروزجتماعیبهبرامحیطتمشکالوهادکهتضاددهنمینشا

(۱3۹۸،ربیعی&منفرد)ست.ا

ندگی«زبرسبکزىجتماعیمجاهاياشبکهتأثیرسنتزپژوهی»انباعنوايدرمقاله

هاشمی همکاو اشبکهتأثیرران سبکزىجتماعیمجاهاي بررسیفراندگیزبر شدهاد

ا وينپژاست. پژوهیهشبا برروشسنتز ۸3سیربه سايتمقاله پرهاياز ختهدامعتبر

ا اساسنتايجاست. بر وندگیزسبکهايمؤلفهبینتحقیقين خورد مثلتغییراتدر

تفريحو،سبکخريد،آرايش،تغییراتدرنوعپوششوسلیقهدرلباس،خوراکوتغذيه

فراغت اوقات گذراندن ، و منزل دکور منزلطراحی اثاثیه بین، تعامل و ارتباط شیوه

ملیودينیرابطهمعناداريبرقراراست.،هويتاجتماعی،آيینازدواجوطالق،کاربران

بطهبینرا»انهشیباعنووپژ،رانهمکاوفرقانیىمحمدمهد(۱3۹۴،میهاش&هاشمی)

دارندکهدر«ننااوندگیجزسبکدرتغییرزىوجتماعیمجاهايادهازشبکهستفاانامیز

هايهايسبکزندگیومیزاناستفادهازشبکهآنبااستفادهازپیمايشرابطهبهشاخص

ا کردند. بررسی را اجتماعی ين مینشاتحقیق ن دهد شاخصبین هاي ندگیزسبک

ا و شد ذکر شبکهستفاکاربرانکه از گوشیجتماعیهاياده موبايلراآناليندر بطهها

ازهريکتأثیرانمیزهاشبکهيندهازاستفازمانايشافزابايعنی؛برقراراستداريمعنا

(۱3۹۹،وهمکارانفرقانی)شود.میبیشترهمندگیزسبکهايشاخص

جتماعیهايارسانه»تأثیرانعنورانتحتهمکاروهشینیزکهتوسطچاکووپژدر

سبک اندگیزبر جتماعی« آکشودر فريقار ى با روشستفااجنوبی از پیمايشیده ،۸۹

خترندنشجوياداجتماعیاندگیزجتماعیبرسبکهايارسانهتأثیر،شدهتحلیلپرسشنامه

ابررسی برشده ينتحقیقهاياسيافتهسااست. نحو، تفکره تعامل، طباتباارىاربرقرو

 & Chukwuere)ند.دارجتماعیاندگیزمثبتیباسبکداروبطهمعنارامخالفجنس

Chukwuere, 2017) 
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 خشونت خانگی علیه زنان

ده جامعهاز تاکنون قبل درهاي خشونت و خانگی خشونت محققان، ديگر و شناسان

دانستندکهباهايیمیموضوعرامختصخانوادهنيدانستندواخانوادهراامرياستثنايیمی

ثلطالقمواجهبودند؛امامشکالتمعیشتی،سطحپايینفرهنگ،شرايطحادارتباطاتیم

هابادهدکهخشونتدرمیانتمامخانوادههابرخالفتصورمرسومنشانمینتايجپژوهش

وقربانیانخشونتدر اقتصاديوسطحفرهنگیواجتماعیوجوددارد مالیو هرتمام

 (Yildizhan et al., 2009خانوادهاکثرزنانوکودکانهستند.)

ايعبارتبه اجتماعیديگر مسئله يک به خانوادگی و شخصی جنبه از مسئله ن

انجامتبديل اينمورد مطالعاتبسیاريدرکشورهايمختلفدر است. نتايجشده و شده

الگوهايخشونت درباره هايخانگیمهمیرا وسعتآن، و محدوده عواملعلت، و ها

برشکل آشکارمیمؤثر تفاوترغمبعضیعلیسازد.گیرياينپديده ناشیازاز که ها

استزمینه متفاوت فرهنگی هاي رو، پیش نیز مشابهی الگوهاي فرهنگی بین شواهد

 (۹7۱7،فسايی)گذارد.می

اعضاي ساير يا خشونتتوسطشريکزندگی از شکلی هر به خشونتخانگی

صرف میخانواده اطالق باشد افتاده اتفاق کجا اينکه از اصطالحانظر ساير تیکهشود.

می خانگیاستفاده آزار شوند؛ آزاري، همسر کامالً، اصطالحات اين هستند. خشونت

مترادفبايکديگرنیستند.اصطالحاتآزارخانوادگیوخشونتشريکزندگیخانگی

هم معموالً خانگی خشونت گرفتهو نظر در شريکزندگی خشونت اصطالح با معنا

سالمند،آزاريتراستکهشاملکودکگستردهشوندوخشونتخانوادگیاصطالحیمی

 & ,McClennen, Keys)آمیزبیناعضايخانوادهاست.آزاريوسايراَعمالخشونت

Day, 2016) 

شکل عوامل انجامدرخصوص زيادي تحقیقات خانگی خشونت وگیري شده

محققان بیماري، سابقه روانبه قربانیهاي داشتهیدر اشاره خشونت دان پژوهشاند. یر

کهموردضربویقانونیکنندهبهسازمانپزشکدرزنانمراجعهیراموناختالالتروانیپ
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درزنانیوعاختالالتروانیزانشیشتمهمسرانشانقرارگرفتهبودندگزارشدادهشدکهم

 (Maleki.A, 1385است.)يشتراززنانعادیخوردهبکتک

خانوادگخشونت مختلفیهاي انواع مییتقسیبه شايعم که هاآنترينگردند

زینیقیهاست.درتحقترينآنبینضربوشتمزنانشايعاستکهازاينیکيزیخشونتف

 در شوهرانشان توسط زنان شتم و ضرب که شد 0.مشخص از کشور0۱کشور

 & Broude)شدهاست.مییجتلقيارمعمولورایبسيگرفتهوامرموردمطالعهانجاممی

Greene, 1983) 

مطالعه شايعدر که شد مشاهده ايران در حالتخشونتفاي مشتویکيزیترين

خفهکردنو،دنمویچاندندستوکشیپ،هلدادنوپرتکردن،زدنیلیس،لگدزدن

(امادر۹7۱۹،احسان&،موسوي،خیرآباد،افتخاري،لهبود.)آقاخانییکتکزدنباوس

قتلهايبیشترموارديخشونت هايشرافتیشکلیازيهمچونقتلنیزمشاهدهگرديده.

فعل هستند. خانگی خشونت روانهمین اعمالیوانفعاالت و رفتار مشاهده اثر در که

شرافتیياناموسیدرذهنفرداعمالکنندهخشونتدرقتلیغ یهايشرافترمتعارفاکثراً

 شودلمیارتکابقتياوبرایختگیباعثبرانگ،گیردشکلمی

.ردیگیمنیزقرارتيموردحماهاياجتماعیخاصباتوجهبهبرساختیهرازگاهو

هاآنهايسنتیکهفرهنگوآيینورسومخاصیدراينموضوعدرجوامعیباخاستگاه

است برقرار می، مشاهده بیشتر جوامع در ساختارشکنانه رفتار نوع هر ،ینیچننياشود.

 جامعه اعضاي میشدتهبتوسط واکنشتقبیح آن به نسبت و صورتشود اجتماعی

اينساختارشکنیمی اگر شديدترگیرد. بسیار واکنشجامعه بگیرد انجام توسطزنان ها

است؛تاجايیکهدربعضیمواردحتیمنجربهقتلاوتوسطخويشاوندانمردخواهدشد.

دختر و زنان از حفاظت مسئول را مردان جامعه چراکه خانواده نتیجهدانندیمان در .

رفتارهايساختارشکنزنانازطرفجامعهحمايت مجموعهاقداماتمرداندرمواجهبا

)خالقیمی شود. ا۹7۱۸، در مي( نقشرسانهین قتلان در نیز گروهی شرافتیهاي هاي

رسانه نقش خالقی گرديده؛ تلویجمعيهابررسی سيزيمانند و مقالهیون در را اينما
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هايجمعینقشمؤثريدربازتولیدمفاهیمکندکهرسانهبررسیکردهاست.اوعنوانمی

 (۹7۱۸،شود.)خالقیناموسیدارندوهمینامرباعثتشديداينپديدهمی

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

نستاگرامفارسیباتکیهبرتحلیلمحتوابررسینفرتپراکنیزنانعلیهزناندرايشدهانجام

کاربرانتوسطهاپستبازنشرومصرف،هاياينپژوهشنشاندادکهتولیدگرديده.يافته

گامدرينديفرآچنیناست.گرفتهانجامهدفمندکنشيمبنابرواستآگاهانهينديفرآ

زنانيسازآگاهيبرایيامحتواهانتشارودیتولبراول وموجودمردساالرانهوضععلیه

(۹7۹7،اصغر&،سلطانی،خانیکی،)مقیمیاست.متمرکزسنتیزننگاهعلیه

 های اجتماعی و خشونت خانگی علیه زنان شبکه

شبکه و اينترنت توسعه با شبکهامروز نقشکاربران نوين، پديده با اجتماعی هايهاي

زنانمواجهشدهاجتما خشونتعلیه با برخورد اکنونپسازگذشتعیآناليندر ايم.

 ,Hendricks, Jan 22)یگیرينخستینشبکهاجتماعوچهارسالازشکلبیشازبیست

هاياجتماعیواثرگذاريآندرسیاست،اقتصادومسائلاجتماعی(،اهمیتشبکه2021

هايسیاسیدرستدرتحوالتسیاسیوتغییرنظامهاهاسالروشنگشته.نقشاينرسانه

(کهاوجاينرويکرددربهارBrenne, 2016کشورهايمختلفموردتوجهبودهاست.)

جنبشوال و قابلعربی خصوصاستريت در متعددي تحقیقات همچنین است. مشاهده

انتخاباتايرانوبسیجاجتماعیدرفضايسیاسیانجنقشاينرسانه در است.امها شده

مثالتحقیقاتدرخصوصانتخاباترياستجمهوريوشورايشهرسالبه ۱3۹۸طور

 انتخاباتسال پساز که ايندارد به ۱3۹۹اشاره سیاسی۱3۹۸و کنشگران و کاربران

اند.هاياجتماعیرسیدهزبانحاالبهبلوغیدرکنشگريدرمحیطآنالينوشبکهفارسی

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

هاياجتماعیدرفضاياجتماعیاتشبکه،تأثیرغیرازاثرگذاريدرحوزهسیاستبه

وساختارهاياجتماعی آنکشورها ازنیزقابلها درواقعاستفاده وبررسیاست. مشاهده

شیوهرسانه تغییر به اجتماعی شیوههاي به دادن شکل و رابطه برقراري قديمی ايههاي
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به اينامر که شده خودجديدمنجر نوبه عادت، و بههنجارها هاياجتماعیجديديرا

( است. آورده حجمDavies, 2014; Greenhow & Hansen, 2011وجود امروزه )

هاياجتماعیگیريافزايشپیداکردهوشبکههاياجتماعیبهشکلچشماستفادهازشبکه

)شدهبخشیاززندگیروزمرهشهروندان اينموضوعباعثمیBaym, 2015اند. شود(

اينشبکه همینتا احساساتو محلیبرايبروز کنشها جامعهطور هاياجتماعیافراد

 (Myrick, Holton, Himelboim, & Love, 2016باشد.)

جهت و احساسات اين آندهیشناخت برنامهمیها در بزرگی کمک هايتواند

اکنرواسمیتدرکتابخوداثرايوتغییررفتتوسعه اراجتماعیدرجامعهداشتهباشد.

ازشبکه۱سنجاقک اينشبکهمعتقدهستنداستفاده درنهايتهاياجتماعیوکنشدر ها

تغییراتاجتماعیمی ايجاد به يعنیفعالیتمنجر وکنششود؛ تغییرها هايکوچکیکه

 (Aaker & Smith, 2010کنند.)یبزرگیمثلتغییررفتاراجتماعیراايجادم

پذيرفتهوهمتأثیراياستکههمازساختارهايجامعههاياجتماعیعرصهشبکه

آن تحتها آتشزر&کرمانی)دهد.قرارمیتأثیررا بنابراينبافهمکنش۹7۹7، هاي(

سبتتوانبهدرکصحیحیازرفتارجامعهنهاياجتماعیمیکاربراندرمواجهباآسیب

ازطرفیمی اينآسیبرسیدو ياتوانبرنامهبه و هايارتباطاتیدرجهتاصالحرفتار

 تغییررفتارکاربرانداشت.

 روش تحقیق

هايرشدسريعپژوهشدرهايديجیتاليکیاززمینهآوريهاوفنمطالعهبراساسشبکه

( است. اجتماعی Kozinets, 2010علوم شد سبب اينترنت گسترش فرصت( هايتا

گروه براي )مشارکت کند. افزايشپیدا اجتماعی (Langer & Beckman, 2005هاي

نتنوگرافیروشیاستکهفهمگروه هاياجتماعیراروشاينتحقیقنتنوگرافیاست.

نتنوگرافیيکروشکیفیبرايبررسیارتباطاتآنالينتعاملیبین تسهیلکردهاست.

طورويژهبرايتحقیق(اينروشبهDe Lassus & Freire, 2014کاربراناينترنتاست)

                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      

1. Dragonfly Effect 
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طورکهکوزينتسعنوانبررويکاربرانوجوامعحاضردراينترنتايجادشدهاست.همان

پژوهشنتنوگرافیبررسیچهارچوبمیدانیفرهنگ ابزارکرده، با وجوامعآنالين، ها

 (Kozinets, 2015کامپیوتروارتباطاتمبتنیبراينترنتاست.)

مزيت از اتنوگرافیيکی به نسبت نتنوگرافی متمايز هاي دادهبهره، از هايمندي

بهاستخراج آنالين بستر از موضوعشده اين است. تحقیق و تحلیل منابع از يکی عنوان

آوريجمع،ترنیزهست.دراينبسترهزينهتروکمحالدقیقسهولتبااليیداردودرعین

 ,Kozinetsدارد)هامهمبودهواينامربهمسئلهتحقیقومنابعموجودبستگیهدادهوذخیر

2002.) 

طراحیسؤاالتتحقیقوشناسايیجامعه،تحقیقاتنتنوگرافیدراصلمراحلاصلی

کامپیوترلهیوسبهها:کپیمستقیمازارتباطاتآوريدادهجمع،آنالينمناسببرايتحقیق

وتحلیلوتفسیر:تجزيه،تعامالتومعانی،کهومشاهدهجامعهواعضايآنازکاربرانشب

بنديطبقه تجزيه، زمینه و کدگذاري )هايفعالیتوتحلیل است.  ,Bowler Jrارتباطی

2010) 

تحقیق اين در نتنوگرافی، رويکرد با مطابق پستداده، انتشار زمانی بازه در هاها

استخراجگرديدوجد پستشناسايیو استخراجولزمانیانتشار سپسبا ترسیمشد. ها

هايديگريکهبیشترينشدهبود؛هشتگهااستفادههايديگريکهدرپستتمامیهشتگ

هشتگمربوطهداشتند با متناظر را استفاده ادامهصفحاتیکههمدسته، در بنديگرديد.

 که صفحاتی و داشتند انتشار ازلحاظ فعالیترا بیشترينبیشترين يعنی بودند مؤثرترين

میانديگرپست۱مشارکت در داشتهومیزاناليکوکامنترا انددرشبکهشناسايیها

هاومؤثرترينکاربرانشناسايیگرديدندوبههمینشدندوبرهمیناساسمؤثرترينپست

ومشارکتهانیزبراساسمیزاناليکوکامنتترينپستترينوپربحثواسطهمحبوب

برهمیناساسپربازديدترينپستوTafesse & Wood, 2021کاربر) (شناسايیشد.

محبوب و شد انتخاب پست وهايکلمنتترين برتر پست دو گرديد. استخراج آن

تحلیلنشانه بازديدترينپستپربازديدنیزبا پر ۸۹شناسینیزبررسیوتحلیلگرديدند.
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 و اينکامنتکامنتداشت.۹37هزار میان بهاز کامنتها تصادفیهزار صورتکامالً

کامنتبه هزار اين شد. استخراج نمونه عنوان به، تا گرديد محتوا تحلیل و کدگذاري

 گیريکاربراندرمواجهبااينموضوعپیببريم.موضع

هايعمومیکهپستواسطهتحلیلهشتگتمامیهابهآوريدادهدرابتدابرايجمع

هزارو.۸آوريگرديد.برايناساساشرفیاستفادهکردهبودند؛جمع_رومینا#ازهشتگ

هابراساستعدادفالوئرکاربرانیکهپستآوريگرديد.سپساينپستپستجمع۴77

بنديشدندوازکاربرانیبابیشترينفالوئربهکاربرانیبامذکوررامنتشرکردهبودنددسته

33کاربرانتخابشدکه۱30هزارو۱۸ئرسورتینگانجامشد.ازاينمیانکمترينفالو

پستمرتبطباهشتگمذکورمنتشرکردهبودند.متوسطپستبرايهرکاربر077هزارو

هايهزاراليکدرمجموعمیزاناليک۱۴3میلیونو.۱پستبودو7۹/۹برايناساس

۹30اليکخوردهوهمچنین۸.7طورمتوسطبههابود؛بهعبارتیهرپستتمامیپست

 شدهبود.هاگذاشتهکامنتدراينپست۱۹۱هزارو

راحتیانتخابشدند.ازاينهابهترينپستبهکمکاينروشمؤثرترينومحبوب

يافتیم.ترينمحتوادراينستاگرامفارسیدستطورپرواکنشترينوهمینطريقبهپربحث

تحلی با نشانهسپس آنشناسیل کامنتها تحلیل بهو تونستیم مخاطبان بازخورد و ها

 زبانپیببريم.بهرويکردمخاطبانوکاربرانفارسیهاآنهاوبررسیبنديواکنشدسته

 های تحقیق یافته

،اتفاقافتادودرهمانروزبامنتشرشدنخبرحادثه۱3۹۹حادثهقتلرومینادريکمخرداد

گیرشدنخبرپستآغازشد.درروزپنجمخردادباهمه۱۸ريدراينستاگرامباپستگذا

باانتشارآگهیترحیموابعادحادثهزمانهمهاوهمچنینانتشاررسمیآندرتمامیرسانه

انتشارپستومحتواوهمین اشرفیباشروعموجگسترده طورانتشاررسمیقصهرومینا

جايی تا هستیم مواجه خبر بودن داغ اوج در خرداد تاريخهفتم در پستبا37.۴که

 اشرفیدراينستاگراممنتشرشد._رومینا#
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خردادبارديگرباانتشار۹۴ازآنباسیرنزولیمحتوامواجههستیمتاآنجاکهدرپس

ناموسیديگرقتل هاي عامري، مثلريحانه موججديدي، با ديگر بار بريهیو... فاطمه

 هشديم.مواج

کهخبريبررويخطخبريداغاستومخاطبانوکاربراننسبتبهاينهنگامی

می دنبال را آن و حساسیتدارند پیداخبر بیشتري ارزشخبري نیز مشابه اخبار کنند؛

کند.درنمودارهايبعدياينموضوعمشخصاستکهباوايرالشدنخبرقتلرومینامی

يناموسیهمارزشخبريزيادپیداکردندوبهصدرتیتراخبارهااشرفیاخبارديگرقتل

هم زمانیآمدندوبههمینواسطهکاربراننیزنسبتبهايناخبارواکنشزياديداشتند.

هايمرتبطبادوقتلناموسیديگرمؤيداستفادهازهشتگرومینااشرفیدرپستگذاري

ازخبراصلیيعنیقتلفاجعهاينموضوعاستکهکاربرانارزشايناخبا باررومیناررا

 .انداشرفیکسبکرده


 اشرفی در اینستاگرام_رومینا#نمودار خط زمانی تولید محتوا با  .0نمودار 

میهشتگ نشان هم مرتبط قتلهاي به اشاره و عامري ريحانه ازدهد ناموسی هاي

ويژگیاصلی پستترين استفادههاي است. منتشرشده برايهاي هشتگهم از تجاري

ديده و مخاطب اينجذب حوادث در همچنینشدن است. متداول چنینی ازعده، اي
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ساختنپیج دستبه برايجذبفالوئر میکاربران سوژه نام با اينهايتقلبی در کنند.

شدهبودکهاتفاقاًفالوئرهايزياديموردصفحاتتقلبیفراوانیبرايرومینااشرفیساخته

"ربايیهشتگ"دهد.راهمجذبکردند.ايناتفاقدرهشتگهمرخمی
صورتکلیبه۱

بهآن هشتگی يعنی اين نیست. متداول جهتچنان توسطگروهیخاصدر کامل طور

متداولواستفاده اينموضوعچندان شود. استفاده هشتگبوده کاربرد ايخالفآنچه

نیست. Davis & Dishon, 2017)موفق هشتگ( در خبرخصوصاً خط از که هايی

اندگرفتهنشئت همیشهعده؛ باايبرايديدهشدنمطالبیبیاما برايبازديدبیشتر ربطرا

هايمرتبطباموضوعنامرتبطهستند.روبعضیازهشتگکنند.ازاينهشتگترندمنتشرمی

 
 گ اصلیهای استفاده شده در کنار هشت نمودار میزان هشتگ .2نمودار 

ترينمحتوايموجودبااينهشتگدردرادامهبرايبررسیپربازديدترينوپرمشارکت

فعال ابتدا در بودنداينستاگرام کرده محتوا تولید هشتگ اين براي که صفحات ترين

 شماره )جدول گرديد. سپس۱استخراج اساستأثیر( بر اينستاگرام صفحات گذارترين

(شاهینصمدپورخبرنگاروصفحه۹راجگرديد.)جدولشمارهجمعاليکدريافتیاستخ

هارابراساسمیزاناليکطورمسیحعلینژادخبرنگارمؤثرترينپسترسانهتواناوهمین

دريافتکردهبودند.
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هاصرفاًبراساستعدادفالوئرومشارکتبااليصفحاتکاربرانتولیدپربازديدترينپست

کاربريفالوئرزياديداشتهباشدوحتیمشارکتبااليیداشتهباشدشود.ممکناستنمی

ولیپستاودريکموضوعخاصپربازديدنباشد.نوعمحتواونوعکنشگريکاربرانهر

بازديد و انتشار میزان بر بهتأثیرصفحه خواهیدديدکهمستقیمدارد. ادامه مثالدر طور

بیشترترينپستمتعلقبهخبرنگاپربازديد رانوصفحاتیاستکه جنبهگزارشوخبر،

ندارد. را بازديدترينمحتوا پرستويیپر معروفیمثلپرويز و پیجسلبريتیمؤثر دارندو

بحث پر و بازديدترين پر شد؛تحلیل انجام صورت اين به پست استخراجترين با

پستپرکامنت ترين شماره )جدول اينستاگرام به(3هاي تا شد هشتگسعی اين ذيل

برانگیزترينپستاينستاگرامدراينهشتگبرسیم.دراينجدولترينوبحثپرمشارکت

می مشاهده کامنتهم پر مجدداً که شاهینکنید به متعلق هشتگهم اين پست ترين

کامنت و اليک میزان داشتن با درنهايت است. میصمدپور مشارکتها میزان ۱توان

پستکاربرا اساسن بر پست هر مشارکت محاسبه کرد. محاسبه را اليکوها جمع

هايکلمنت در پیج هر فالوئرهاي تعداد بر تقسیم پست می۱77هر گردد.محاسبه

(Tafesse & Wood, 2021) 

 صفحات اینستاگرام در هشتگ نیتر فعال .0جدول 

 ردیف نامکاربری تعدادپست جمعالیک جمعکامنت

۹۸0۹ .۴۹۸۹ ۱.۹ dokhtarakan ۱ 

00۹۱ ۱0۹۸۱۴ ۱7۸ dokhmal.ha ۹ 

۱0۸. 33902 ۹۸ twitteriranprotests 3 

.7۹۹ 0..0۸ 0۴ tv__hom ۸ 

۱..۴۸ 3۱3۹37 07 romina._.ashrafy . 

۹۸ .3۱ 07 seifi2152 ۸ 

۱۸.. .۴.۱۹ ۸0 seriyal.shahrzad 0 

۸37۱ ۹۸00۸۹ ۸3 elhawm_z1 ۴ 

۹ ۴77 ۸۱ tattoo.design.b13 ۹ 
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 ردیف نامکاربری تعدادپست جمعالیک جمعکامنت

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 .2جدول 

 ردیف نامکاربری تعدادپست جمعالیک جمعکامنت

.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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 ردیف نامکاربری تعدادپست جمعالیک جمعکامنت

30۸. ۱۱.۴۱۱ . manotoofficial ۱۸ 

۹۹7۴ ۱7۹۴۹۹ ۱ behdad_hamed ۱0 

۸۹۴0 ۱7۸070 ۱۹ dokhtaran___asemani ۱۴ 

همان شماره جدول در که می۹طور شودمالحظه خبرنگار، دو از مؤثر اول صفحه سه

کاربران است. پربازديد خبري يکصفحه و اينستاگرام اينفلوئنسر معروفو و، اخبار

بازنشروبهاشاعهاخباروتحلیل هاياينافرادکمکتحلیلاينافرادوپايگاهخبريرا

هايموجوددرانتشارخبروتحلیلدرايرانزودترازافرادبدونمحدوديتاند.اينکرده

هايرسمیوخبرنگارانداخلیدستبهانتشارخبروتحلیلآنازمنظرهاورسانهپايگاه

کندو خشونتخانگیوحقوقزنانزدند؛همینامرباعثشدتاانتشارآنسرعتپیدا

ردد.عنوانيکبمبخبريمنتشرگبه

اساسمیزانمشارکت پستبر اثرگذاريهر بیشتر برايفهم ادامه در واليک، ها

ترتیبمحبوبهايکلمنت دستهترينپستهرپستبه همانها طورکهذکربنديشدند.

شدمیزانمشارکتشاخصپراهمیتیاستکهنسبتمشارکتکاربرانهرصفحهبهنسبت

اليک۱0،۸۸۱.تعدادايناساسپستشاهینصمدپورباگیرد.بردرنظرمیهاآنتعداد

۸۹وتعداد تعداد۹37، فالوئرباحدود۸77میلیونو۹کامنتوبا %مشارکت۹3هزار

کاربران رومینامحبوب، هشتگ در فارسی اينستاگرام پست پر_ترين بود. اشرفی

اختالفپسازپستاولبابازديدترينپستبعديهممربوطبههمینخبرنگاربودهکهبا

3/۹ با علینژاد مسیح پست او از پس است. قرارگرفته دوم رتبه در مشارکت %۸/۸%

ادامه در است. مشارکتپستسوم برنامه، مجري هايداريوشفرضیايی)عموپورنگ(

کودک کرده، اينخصوصمنتشر در محتوايپربازديد سلبريتیاستکه چهره اولین

آ درادامهمجدداًهمبهدلیلرابطهاينفردباکودکانونوجواناناست.ناستواحتماالً

مسیحعلینژادباپستديگريدرردهپنجمقراردادودرنهايتپرويزپرستويیبايکپست

همان3/. بنديبرکنیدردهطورکهمشاهدهمی%مشارکتیدرردهششمقرارگرفتهاست.

 خطاي اين سبباساسمشارکتکاربران اينفلوئنسرها فالوئر باالي تعداد که را نظري
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دهدکهاگرچهنشانمی3.جدولشمارهکندیمپربازديدشدنپستخواهدشداصالح

هزارفالوئر(اما۴77میلیونو.)پرويزپرستويیازبیشترينفالوئردرکاربربرخورداراست

 هاقراردارد.پستاودرردهششمپربازديدترينپست

اشرفی_رومینا#های اینستاگرام در  ترین پست محبوب .4جدول   

 نامکاربر ردیف
تعداد

 الیک

تعداد

 کامنت

تعداد

 فالوئر

درصدمشارکت

 کاربراندرپست

۱ 
شاهینصمدپور

shahinsamadpoor 
.۱0،۸۸۱ ۸۹،۹37 

۹،۸77،

777 
۹3% 

۹ 
شاهینصمدپور

shahinsamadpoor 
۹۱۸،۴7۸ ۴۸۱3 

۹،۸77،

777 
%3/۹ 

3 
مسیحعلینژاد

masih.alinejad 

۹۱۴،3۱3

 
۱.،۹۴7 

3،۸77،

777 
%۸/۸ 

۸ 
داريوشفرضیايی

dariushfarziaee 
۱.۸،337 ۱۹۸۹ 

۹،۸77،

777 
%۸ 

. 
مسیحعلینژاد

masih.alinejad 
۱۴3،۸۸۸ ۹۹.۸ 

3،۸77،

777 
%3/. 

۸ 
پرويزپرستويی

parvizparastouei 
۱۹.،0۸۴ ۱7،۸۸3 

.،۴77،

777 
%./3 

پست محتواي )تصاوير پور صمد شاهین ۱هاي ساختار(۹و مذمت خصوص در

ايرانوهمین جامعه بیشترينمردساالرانه او اينرويکرد بود. طورخألهايقانونیکشور

بنابراينباتوجه؛توجهرادراينستاگرامفارسیدرمواجهبااينحادثهبهخوداختصاصداد

تص اين اهمیت اويربه ، شناختی نشانه تحلیل از استفاده دریموردبررسبا گرفتند. قرار

تیکهباسايرمفاهیموتفاسساابلکهبراردنیندوبیردىوقعیتماوا،مفاهیم،شناسینشانه

تمايزودريککلعنوانابهمینهمحتوزهرمفهومیفقطبر،بهبیانیشوند.میندمعنیدار

کوشدمیستکهانشیشناسیدا(.نشانه۱3۹3،زادهمهدي)معناست.جدواباسايرمفاهیم

دىيکرودرواقعروشروتبیینکندهادنشانهکررمنظرکانراازمتودرمعناديجايانحوه
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اتفسیر تالى که میست ش کند پیچیدگی معناو عمق ى مستتر در درمتن يابد.را

نشانه سوسوشناسی چورچهارى و نظري کاب بررمفاهیم بردىِ مناسبی معانیِاى تحلیل

 امستتر زهاژيمادر ى مرروزندگی ه دبه ازجملهمیست مهمدهد. اي مفاهیمترين ين

می »توان «دالبه ل»مدلو، » »النگ«و رول»پا، »جانشینی« يا » و شاا»همنشینی« د.کرره

(.۱3۹۸نباآ.۱،پاينده)

ويیاحساسیازکودکانیپستاولويتصويريازقربانیاستوپستدومويدي

قطعه حمايتازکودکانقربانیخشونتخانگیمیاستکه در اينايرا در خوانندو

شناسیشدهاست.درادامهايندوپستتحلیلنشانهکلیپازتصاويرحوادثمشابهاستفاده

رفضايهايمنتشرشدهدراينحادثهدترازپربازديدترينپستشدتابتوانبهتحلیلیدقیق

 اينستاگرامرسید.


 اشرفی متعلق به شاهین صمدپور_رومینا#اینستاگرام در   ترین پست محبوب .0تصویر 

ارائهمیتحلیلنشانه۸جدولشماره دهد.دادهايتصويرپستاولشناسیاينتصويررا

نشستهبردهندرومینايجواندرابتدايزندگیخودبود.حالتچشمانولبخندنشانمی

صورتشبیانگررضايتاززندگیوامیدواريويبهآيندهوزمینهتصويرهمراهبالباس
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هايچوبیوهمراهباطرحپردهبیشترشبیهرومینابیانگرسادگیزندگیوياست.پنجره

  بخشد.يکزندگیسادهروستايیاستورنگآبیفضايگرمیبهتصويرمی

اشرفی_رومینا#ترین پست اینستاگرام در  دال و مدلول محبوبماتریس  .0جدول 
 مدلول دال

 درابتدايزندگیوآرزوهابودن چهرهجوانرومینا

زندگیساده لباسساده شبیهاهلتجملنیستو بیشتر ايداشتو

 مردمعاديبود

 آرامشوشادي هاولبخندحالتچشم

 زندگیروستايیوگرم سهايچوبیآبیوپردهزمینهعکپنجره

 بیانگرروحلطیفومهربانوطبیعتدوستی وجودگلدرتصوير

 سازيواهمیتدادنبهسوژهبرجسته زاويهسربااليدوربین

بااليی گوشه سیاه روبان و لباسرومینا رنگسیاه

 تصوير

 بختیوسوگواريتیره

رومیناقربانی،شرحعکس؛رومیناروپدرشنکشت

 ینکهنهوپدرساالرماشدقوان

حاکمیتپدرساالريبرفرهنگماوظلموستمیکهزنان

 بینندازاينالگويفرهنگیمی

و۱شرحعکس اشارهبهحاکمیتمردساالريوپدرساالريدرفرهنگماداردورومینا

حعکسبربنابرايناساسرمزگانتصويرهمراهباشر؛بیندرومیناهاراقربانیاينتفکرمی

نوعیبیانگرمخالفتکاربرانبافرهنگمردساالرآنبههايداردواليکتأکیداينمقوله

نمايد.رابازتولیدوتقويتمی

بیانگر اشرفی هشتگرومینا در اينستاگرام پستمهم دومین شناختی نشانه تحلیل

شود.هرمااعمالمیويژهزنانودختراندرجامعهبرظلمیاستکهبرکودکانوبهتأکید

تصوير پنج به، که هستند نوجوانی دختران قرارگرفتهبازنمايی آسیب مورد اند.نوعی

محبتو،رنگصورتیاستکهنمادعشق،رمزگانمهمديگردراينمجموعهتصاوير

مهربانی بخشش، امید، آرامش، با، تقابل بر رمزگان اين است. زنانه انرژي و مراقبت

دالمرکزيخشونتمردساالري با تلفیقرمزگاناينتصوير داللتدارد. ما آمیزجامعه
                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      

1. Caption 
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کودک بر مبنی عکس برايشرح قوانینی تصويب لزوم و کشی کودک و آزاري

 دارد.تأکیدبرمخالفتبرخشونتمردساالرانهجامعهما،جلوگیريازاينجنايات

 اشرفی متعلق به شاهین صمدپور_رومینا#م در دومین پست محبوب اینستاگرا .2تصویر 


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

 مدلول دال

 ويژهدخترانجامعهاهمیتکودکانبه دختر-کودکان

 رنگگرمونمادعشقوانرژيزنانه رنگصورتی

 نبهقتلرومینااهمیتداد رومینادرمرکزتصوير

شرحعکس؛

 برايرومینا

 اشارهبهخألهايقانونیبرايجلوگیرياز

 وکودککشیآزاريکودک

يادآوريظلمیکهبررومیناودخترکانمشابهکشورمان

 رودوخألهايقانونیاينحوزهمی
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 )پستاول شماره به۱تصوير محبوب( پستعنوان ۸۹ترين براي۹37، کامنتداشت.

اينپستاستخراجشدهاي،کلمنتباحادثههاآنتشخیصرويکردکاربرانونوعمواجه

عنواننمونهاستخراجشد.درابتداپسازصورتتصادفیبههزارکامنتبههاآنوازمیان

هايمعناداربیشترينواژه،هاکاررفتهدرمحتوايکامنتهايبهبررسیماشینیبیشترينواژه

حذف ورايجمثلاماهايبیضمايروواژه)با مفهوم به، سه نمودارشماره در و...( چرا

بار۸۸3۱شدهاستواژهپدرباطورکهمشخصشدهاست.همانهمراهتکرارنمايشداده

دهندهايناستکهبیشترينکامنتیبامضمونیبهتکرارپرتکرارترينواژهاستوايننشان

نیزبابیش"دختر"و"بچه"چراکهرزنديمقتولپرداختهاست.نقشپدريقاتلونقشف

بارتکرارنیزدومینوسومینکلمهدرپرتکرارترينکلماتاست.3.77و3۸77از
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۱337 
۱..7 
۱0.۹ 

۹۱07 
۹.3۱ 

3.۱3 
3۸07 

۸۸3۱ 

حمايت
پدري
دوست
ازدواج
کودک

سن
درد
خونه
ايران
کاش
قتل

متاسفم
بده
سال
فکر
مردم
مادر

مملکت
حق

خانواده
زن
آدم
پسر

زندگی
فرار

رومینا
قوانین
مرد

پدرش
جامعه
قاضی
لعنت
خدا
قانون
بچه
دختر
پدر

7 ۱777 ۹777 3777 ۸777 .777 

 اشرفی_رومینا# ترین پست محبوب های کلمنتهای تکرار شده معنادار در  بیشترین واژه .4نمودار 
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۱ % 

۱ % 

۱ % 

۱ % 

۱ % 

۱ % 

۱ % 

۹ % 

۹ % 

3 % 

. % 

۱7 % 

۱7 % 

۱0 % 
۸۸ % 

تقاضايمحاکمهپدروقاضی

مقصردانستنپدررومیناوپسر

ساير

مقصردانستنپدرومادررومینا

دلسوزيبرايمادر

مقصردانستنرومینا

اظهارنظردرخصوصپستشاهینصمدپور

حمايتازرومینا

مقصردانستنپسروتقاضايمجازاتاو

انتقادبهنظام

انتقادبهقاضیپرونده

مقصردانستنپدرودرخواستمجازات

انتقادازبیفرهنگی،جهلومعضالتاجتماعی

بیقانونیووجودقوانینغلطوناکارآمد

اظهارتاسفوناراحتیازايناتفاق

دسته ادامه فدر و موضوعاتمطرحبندي راوانی در پستهايکلمنتشده اينستاگرامی

بنديکلیاستخراجگرديدوفراوانیهرموضوعمطابقدسته.۱مربوطهمشخصگرديد.

مشخصگرديد.۸بانمودارشماره

در  منتشرشدهترین پست  محبوب های کلمنتدر  شده مطرحپراکندگی موضوعات  .0نمودار 

 اشرفی_رومینا#

طوهمان شماره نمودار در که اولیندسته۸ر ناراحتی تأسفو اظهار شد بنديمالحظه

کوتاهیهايکلمنتموضوعیاستواينموضوعطبیعیاست؛چراکهبیشترينکاربران

هايیگذارند.بههمینواسطهپیامصرفاًبرايابرازاحساساتوياهمدرديرابهاشتراکمی

مواجههاآنهايیخواهدبودکهباناراحتیبیشترينکامنتکوتاهبامضموناظهارتأسفو

هستیم.
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)موضوعاتدارايرتبه فراوانیزياد برخیموضوعاتبا هايبرتر(در کاربرانبه،

موضوعاصلیاشاره بر عبارتینامکردهموضوعاتديگريعالوه به آناندکه زيرها را

داده قرار تعدادموضوع موارديکه در نآايم. بودهها فراوان آندرصد، شدهها آورده

 است.

«اظهارتأسفوناراحتیازايناتفاق»شدهدرموردموضوعزيرموضوعاتپرداخت

 در تقريباً اينموضوعهايکلمنتبهشرحزيراست. متنیدرصدکامنت۸0مرتبطبا ها

کاررفتهبود.ساير.(بهقلبشکستهو..،گريه،ناراحتی)هايمرتبطنداشتندوتنهاايموجی

زيرکامنت موارد محدودي تعداد در تنها و نداشتند موضوعات زير غالباً زير نیز ها

 شدهبود:اشاره

 مقصربودننهادنظارتیوحمايتی 

 حمايتازاصالحقوانین 

 انتقادبهدستگاهقضايی 

 فهمیمفهومغیرتانتقادازکج 

 امعهوجودتبعیضجنسیتیومردساالريدرج 

گیريکاربرانترينموضعشودانتقاداتساختاريوقانونیمهمطورکهمالحظهمیهمان

همان همچنینخألوضعفقانونیاست. حمايتیو نهادهاينظارتیو ذيلمقصربودن

اشارهاشاره آن به هم پست در که زيراي جداول مطابق اصلی موضوعات ادامه شده.

درمواجهباهاموضعبندييندستها؛کهبنديگرديدنددسته گیريمخاطبانوکاربرانرا

 کند.ترمیاينموضوعراروشن

قانونیووجودقوانینغلطوناکارآمددومینمحورپرطرفداراستکهانتقادازبی

کامنت موضوعی دوم رده پستدر در اينکه به توجه با دارد. قرار باها هم برتر هاي

اينموضعکاربرانقابلپیشچمحتواهاياين بوديم؛ موضوعاصلیبینیبود.نینیمواجه

بی به قربانیقوانینوپستهمنگاه رومینا داردکه اشاره اينموضوع به قانونیاستو

ازاين خشونتخانگی. قربانی تا بیشتر است حاکمیت بیشترمواضع در هم کاربران رو
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محتواياصلیپسمواضعخودهم اينموضوعپرداختهزبانبا نهادهايتبه از انتقاد اند.

همینقانون مجلسو مثل اصلیگذار ازجمله قضائیه قوه درطور استکه مطالبی ترين

ازآنانتقادازساختارهايمردساالرانهدرجامعهکهمجدداًشده.پسهابهآناشارهکامنت

 شدهاستازمواضعبعدياست.درپستبهآناشاره

قادازساختارهايمذهبیواجتماعیکهکاربراناينساختارهارامؤيداينجنايتانت

 شدهاست.اشارههاآناندهمازمواردديگرياستکهدرمواضعبعديبهدانسته

شودبهدلیلفضاياحساسیحاکممطالبهدقیقیازطريقطورکهمالحظهمیهمان

ق نقد يا و قوانین اصالح مثل کاربران ترتیب به تنها حضانت ۴وانین و آراي%3 از %

دهد.مخاطبانرابهخوداختصاصمی

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

 مقوالت درصد

 نويسانتقادازمجلسوقانون 34%

 وجودتبعیضجنسیتیومردساالريدرجامعه 23%

 حمايتازکودکاننبودقانون 12%

 انتقادازمذهبودين 11%

 حمايتازاصالحقوانین 8%

 انتقادبهدستگاهقضايی 4%

 نقدقوانینحضانتفرزندان 3%

 انتقادازشوراينگهبان 2%

 فهمیمفهومغیرتانتقادازکج 1%

 انتقادبهقاضیپرونده 1%

جهل،فرهنگیانتقادازبی»موضوعشدهدرموردزيرموضوعاتپرداخت0جدولشماره

ومعضالتاجتماعی مالحظهمی« همانرا انتقادازتبعیضطورکهمالحظهمیکنید. شود

%..ترينمحورهاستوچیزدرحدودجنسیتیحاکمدرکشوروجامعهمردساالرازمهم

انتقادازازآنپرداختنبهمفهومغیرتوپسهادراينبخشدراينمورداست.کامنت
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هارادراينبخشبهخوددرصدبیشترينکامنت۹۹فهمیدرخصوصغیرتباحدودکج

اختصاصدادهبود.

 «جهل و معضالت اجتماعی، فرهنگی انتقاد از بی»مقوالت فرعی موضوع  .7جدول 

 مقوالت درصد

 وجودتبعیضجنسیتیومردساالريدرجامعه %..

 فهمیمفهومغیرتانتقادازکج ۹۹%

 معضلاعتیاد ۱7%

 مقصردانستنرومینا ۹%

 انتقادازمقصردانستنرومینا ۹%

 لزومآموزشتربیتفرزند ۹%

 

طورمساويمثبتوشودکهمواضعبهپستموردمطالعهبهمالحظهمی۴درادامهدرجدول

هادرصدازکلکامنت۱مالحظهشدتنها۸طورکهدرنمودارشمارهاماهمان؛منفیاست

نمی اينعدد از لذا اينموضوعاختصاصدارد تواننتیجهگرفتکهمواضعکاربرانبه

پنجاهبودهاست.چراکهتعدادزياديازکاربرانیکهکامنتیبا-نسبتبهاينپستپنجاه

اهاياعتراضیبهسیستمقانونیوياابرازتأسفگذاشتهمضمون زطرفداراناندنیزاحتماالً

اندوبامواضعاوهمراههستند.پستشاهینصمدپوربوده

اظهارنظر در خصوص پست شاهین »شده در مورد موضوع  زیر موضوعات پرداخت .8جدول 

 «صمدپور

 مخالفتباپستشاهینصمدپور 7%.

 حمايتازپستشاهینصمدپور 7%.

هاتنهاايموجیبودندومتننداشتند؛کهتدرصدکامن۹۱شدهبررسیهايکلمنتدربین

اند.کاررفتهبه«اظهارتأسفوناراحتیازايناتفاق»برايموضوعهاآناکثريت
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 گیری بحث و نتیجه

هايتحقیقطبقيافته محتوايپست، رگذاتأثیرهايافراد جهت، کاربراندر گیريافکار

بررسیمحتوايپست با هايمحبوبمشخصشدکهدومقولهپدرساالريومؤثراست.

هايمحبوبوپرمخاطبطورضعفقانونیدرپستفرهنگمردساالريوهمین هسته،

ترينترينومحبوباصلیمحتواهايموردبررسیبودند.مخاطبانوکاربراننیزدرپربحث

جهتپست مطابقنیز مردساالر اجتماعی نظام و قانون از انتقاد داشتند. مشابهی گیري

 هايتحقیقبیشترينواکنشیبودکهازطريقکاربرانمنتشرشدهبود.يافته

درجهت سوقدادنموجنقشاينفلوئنسرهاياينستاگرام هايدهیافکارعمومیو

اينطورمطالبهخبريبهسمتکنشاجتماعیوهمین عمومینقشمهمیاستکهدر

می کاربرانتحقیقنیزمشاهده جهتتأثیرشود. با برجهتگذار گیريفکريگیريخود

 دهند.میتأثیرمخاطبان

صفحههمین تعداد داده نشان تحقیقات طور ايرانیتأثیرهاي اينستاگرام گذار

۱۸77و۱7۹۸بهترتیب۹۹و۹۴هايسالهزاردنبالکننده(در77.هايبابیشاز)صفحه

 %21فقطایموجی

 %79سایر

 میزان پست های فقط ایموجی نسبت به دیگرپست ها. 5نمودار 
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نشانمی که است؛ اينصفحهصفحه دهد سال در ۹۹ها میزان قبلبه سال ۸.نسبتبه

باتوجهبهاينروندمیدرصدافزايشپیداکرده توانیمبگويیمکهنفوذاينستاگرامدراند.

 (۱3۹۹،زادگانبینمردمايرانباسرعتچشمگیريروبهافزايشاست.)حاجی

تواندنقشمیگذارتأثیرهايیمثلتکنیکبازاريابیافرادرواستفادهازتکنیکينازا

ايهايارتباطیدرحوزهارتباطاتتوسعهطوربرنامههاياجتماعیوهمینمهمیدرجنبش

تحقیقاتهمپیش وافرادداشتهباشند. ازايننشاندادهکهاعتمادکاربرانبهاينفلوئنسرها

شبک در است.همشهور حقیقی محیط در مشهور افراد از بیشتر اجتماعی  ,Jin)هاي

Muqaddam, & Ryu, 2019) 

گذاررانسبتبهتأثیرهايديگريکهبتواندافراداستفادهازاينتکنیکوياتکنیک

اساساثرسنجاقکمسائلومعضالتاجتماعیدرجهتدرستفعالکندمی تواندبر

(Aaker & Smith, 2010 باشد.اتتأثیر( داشته اجتماعی رفتار تغییر حوزه در خوبی

هاياجتماعیدرحوادثومشکالتاجتماعیراتجربههااثرشبکهطوردراينسالهمان

۱3۹۴وياحادثهسیلدرسال۱3۹۸طورمثالدرحادثهزلزلهکرمانشاهدرسالايم.بهکرده

کازبستراينستاگراموبامشارکتمستقیمآوريکمدرهردوحادثهبسیجمردمیوجمع

بافهماينپتانسیلونگاهیبهمعضالتاجتماعیموجوددر انجامپذيرفت. اينفلوئنسرها

ايمنسجمواستفادهحداکثريازايناينفلوئنسرهايبرايتوانباطراحیبرنامهکشورمی

 د.ريزيکرايجادآگاهیوتغییررفتاراجتماعیدرجامعهطرح

فارسی اينستاگرام پرتعداد کاربران براي پیام چهرهدريافت توسط غیرزبان هاي

کاربر که آنيونیفرم شخصیدنبالمیها دلیلعالقه به ازکندمیرا مؤثرتر بسیار تواند

رواينتحقیقنشاندادکهدرنظرگرفتناينهاييونیفرمشدهحاکمیتباشد.ازاينپیام

ايوتغییررفتاراجتماعیدرکشورديکیازاهدافاصلیارتباطاتتوسعهتوانپتانسیلمی

قتل و خانگی خشونت حوزه در خصوصاً پتانسیلباشد. اين شرافتی و ناموسی هاي

طورکهاينتحقیقنشاندادمسئلهزنانوخشونتخانگیازدوچنداناست.چراکههمان

البتهاينمختصبهجامعهايراننیستوجنبشاخیربودهاست.هايسالترندهاياصلیدر
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مهم۱هم_من# پويشاز درترين که است اخیر سال دو در انتقادي و اجتماعی هاي

موفقیدر و نتايجمؤثر و افتاد راه به جهان مردساالريدر و خصوصفرهنگتجاوز

 سراسرجهانداشتهاست.

متولیدمحتوادرمواجهبايکهاياينتحقیقنشاندادمیزانمشارکتوحجيافته

هاياجتماعیروديگررسانهتوئیتحادثهوموجخبريدراينستاگرامفارسیدرمقايسهبا

فارسیچشم تحقیقات اکثر است. شبکهگیر در درزبان سهولت دلیل به اجتماعی هاي

ايندرحالیاستکهازلحتوئیتکاويبیشتربررويداده اظتعدادرفارسیتمرکزدارد.

محتوا انتشار تعداد مخاطبو ايران، فارسیدر مخاطبان اصلی فارسیشبکه اينستاگرام

گذاراننیزطورسیاستاست.همینموضوعسببايجادخطايديدگاهدرمحققانوهمین

کوچکفارسی بسطجامعه است. شده بهتوئیتزبانان خطايتحلیلیبزرگیر کلجامعه

آن با امروز بهاستکه اينستاگرام هستیم. مواجه کاربرانبسیار اولحضور شبکه عنوان

ازنظرتعدادوکمیتشايدبتواندبهتحلیلرفتارجامعهکمکبیشتريکند.برايناساسبا

هايمهمیدرتوانبهدادهتمرکزبیشتردرتحقیقاتآتیبرروياينشبکهاجتماعیمی

 انرسید.زبخصوصرفتاروکنشکاربرانفارسی

  

                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      

1 # me_Too 
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