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بندي رفتار کاربران به یک طنز اینستاگرامی در  تحلیل و دسته

  بحران کرونا

  *مرتضی امیدیان

  15/6/1399 :تاریخ پذیرش  15/2/1399 :تاریخ دریافت

  

  چکیده

 در .هاي نوظهور از جمله اینستاگرام نقش مهمی بر زندگی فردي و روابط اجتماعی ما دارند رسانه

هاي اجتماعی بار  هاي آموزشی از طریق شبکه گرماگرم مقابله با ویروس کرونا و لزوم استمرار فعالیت

دیگر یک طنز در رابطه با فعالیت یک معلم باسابقه در یک صفحه اینستاگرام، منبعی براي خبرسازي 

 این طنز توجه این مقاله ضمن تحلیل واکنش کاربران این صفحه و دو صفحه که در واکنش به. شد

ها و انواع  کاربران را به خود جلب کرده بود، تالش کرده است تا علل روانشناختی این نوع واکنش

روش به کار گرفته شده در این پژوهش روش کیفی از نوع تحلیل  .ها را شناسایی کند واکنش

ز سه صفحه گیري هدفمند ا صورت نمونه  گفتگو به90به این منظور . استروانشناختی گفتمان 

ها مورد  منظور استخراج کدها و مقوله اینستاگرام در رابطه با موضوع مورد پژوهش انتخاب و به

 عبارت مستقل و بدون تکرار انتخاب 102 گفتگو 90ها از  پس از تحلیل داده .تحلیل قرار گرفتند

 گروه 7 در کهشد  کد آزاد استخراج 32 ، عبارت با توجه به مضمون گفتار102از این . گردید

هاي مشابه به تحلیل روانشناختی علل انتخاب  ها و پژوهش سپس با توجه به نظریه. بندي شدند دسته

اهمیت،  تفاوت، کم خبر، بی  نوع واکنش موافق، مخالف، بی7در این رابطه  .نوع واکنش اقدام شد

ا در قالب ه طلب و درگیري کالمی شدید شناسایی و علل روانشناختی این نوع واکنش فرصت

 .نیازهاي روانشاختی و هویت اجتماعی مورد بحث قرار گرفت

 بندي، دالیل اینستاگرام، تدریس آنالین، کرونا، واکنش به طنز، طبقه: هاي کلیدي واژه

  مقدمه
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ترین رفتار  مرزبندي رفتار فردي و رفتار اجتماعی کار آسانی نیست، زیرا در خصوصی

تنهایی به  وقتی فردي با نیاز به. ماعی دیده شودما نیز ممکن است اثر تعامالت اجت

. کند، باز هم رفتاري اجتماعی دارد رود و با طبیعت خود را سرگرم می اي دور می گوشه

ها او را خسته کرده و تعامل با طبیعت را بر آن ترجیح داده  در این حالت تعامل با انسان

 اجتماعی بررسی رفتار فرد در ترین اهداف روانشناسی به این دلیل یکی از مهم. است

چگونه افکار، رفتار و هیجانات افراد به دلیل  هاي اجتماعی است تا نشان دهد موقعیت

کریمی، (حضور واقعی، خیالی و یا تلویحی دیگران تحت تأثیر قرار گرفته است 

اي نوظهور که نقش مهمی  عنوان پدیده هاي اجتماعی به هاي اخیر شبکه در سال). 1387

 2011عنوان نمونه تا سال  به. اند تعامالت اجتماعی ما دارند، مورد توجه قرارگرفتهدر 

بنا به ). Facebook, 2011( میلیون نفر بودند 550بوك  کنندگان از فیس تعداد استفاده

 600کنندگان این شبکه به  استفاده 2107تا سال  2010گزارش شبکه اینستاگرام از سال 

عالوه بر کارکرد تسهیل روابط اجتماعی این . اند یافته هان افزایشمیلیون نفر در سراسر ج

 .اند عنوان رسانه نیز به ایفاي نقش پرداخته ها به شبکه

اند که اخبار و  هاي فناوري موجب شده هاي جدید در پرتو پیشرفت رسانه

به این دلیل امروزه . رسانی در اختیار افراد خاصی نبوده و همگانی باشد اطالع

از . نگاري و خبررسانی محدود به خبرنگاران نیست و امري همگانی شده استخبر

هاي زمانی و مکانی خبررسانی نیز  سوي دیگر این پیشرفت موجب شده تا محدودیت

توان گفت که انقالبی  بنابراین می. جایی شود زمانی و همه رسانی همه از بین رود و اطالع

در بسیاري از شرایط بحرانی فناوري ). 1398 ادیبان و کیا،(داده است  اي رخ رسانه

) Gordon, 2007( چنانچه ؛رسانی و خبررسانی داشته است موبایل نقش مهمی در اطالع

کاربرد این ابزار را در سه بحران جهانی، سونامی اندونزي، بیماري سارس و انفجار 

هاي جدید مردم  انهعالوه بر این رس). 1398نقل از ادیبان و کیا، (متروي لندن نشان داد 

ها به خبرآفرینانی تبدیل  شده توسط دولت  کنندگان اطالعات تهیه جاي مصرف را به
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دهی  کنند و منجر به جهت ها را دچار تغییر و انعطاف می  که گاه دولتندا کرده

ها در  این موضوع موجب شده است که گاه دولت. اند رسانی از پایین به باال شده اطالع

شوند تا   مجبور می،شده از پایین  ی به پاسخگویی در مورد اخبار گزارشنقشی انفعال

د نده ها قدرت مردمی را افزایش می این رسانه. پاسخگو باشند و واکنش نشان دهند

)Wei, Baixiao and McConnell, 2016(.   

 و در اوج روزهاي شیوع ویروس کرونا در ایران و جهان 1398در اسفندماه 

هاي مجازي و اشتباه لفظی در  ک معلم دلسوز براي تدریس در شبکهموضوع تدریس ی

هاي  هایی به این موضوع در شبکه موجب شد تا واکنش» آنالین«جاي  به» آیالند«تلفظ 

وپرورش را با به اشترك گذاشتن یک  اجتماعی شکل گیرد تا آنجا که وزیر آموزش

علت اصلی این بود که ).  اسفند20ایسنا، (مطلب براي تشویق این معلم وارد میدان کرد 

یکی از طنزپردازان اینستاگرام با ساخت یک تصویر به شوخی با این اقدام معلم 

هاي مختلف به این پدیده و دلخوري این معلم اهل آستارا وزیر را  واکنش. پرداخت

محسن حاجی میرزایی در پیامی : مجبور به واکنش کرد تا آنجا که در خبرها آمد

 با اشاره به تالش معلم آستارایی، »است_آنالین_همان_آیالند#«ا درج هشتگ توییتري ب

 سال پس از بازنشستگی هنوز عشق معلمی در وجودش است 17به احترام معلمی که «: نوشت

سپس در تماسی تلفنی از   و»هاي روز است برپا و با تالش فراوان در حال کار با تکنولوژي

  .  دلجویی کرد،ن طنزاو به دلیل دلخوري ناشی از ای

این خبر در . ها قرار گرفت براي چند روز این موضوع مورد توجه رسانه

خانم : نوشت) 493646کد خبر (همشهري آنالین . هاي مختلف انعکاس یافت رسانه

کند  صفایی معلم اهل آستارا که بعد از بازنشستگی هم در مدارس غیردولتی تدریس می

 او از .»خوام ریاضی درس بدم می! شگالي من توجه کنندخو«: گوید و به شاگردانش می

رفتاري که سبب شد شخص وزیر . واژه آیالند استفاده کرد و برایش دابسمش ساختند

اي که از رفتار گروهی با   ساله67خانم . وپرورش از این معلم دلجویی کند آموزش
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مچنان  سال پس از بازنشستگی ه17خودش دلگیر شده بود اما بعد مشخص شد 

  . برد پرتالش کار آموزش را پیش می

آرا  وپرورش گیالن آقاي جهان از سوي دیگر در خبرآنالین رئیس سازمان آموزش

 استاد ،معلم شهر آستارا بودم من شاگرد همسر این خانم در تربیت«: چنین واکنش نشان داد

فایی در مدرسه معلم بوده و خانم ایشان خانم ص صمد زاده استاد خوشنویسی من در تربیت

 سپس. کردند غیردولتی خواجه نصیر که مؤسس آن دکتر خدابخش ننه کران است خدمت می

 سال خدمت کرده است و 47اي فرهنگی بوده و  دهد که این معلم دلسوز از خانواده توضیح می

ارزشی  شخصیت با. اي غیرانتفاعی است  سال بعد از بازنشستگی در حال خدمت در مدرسه17

خبرآنالین، کد  (»آیالند یعنی شرافت و مسئولیت اجتماعی«:  در ادامه خبر آمده.»هستند

  ).1365122خبر 

هاي  شود در اینجا خبرسازي از پایین به باال رخ داد و این نقش رسانه مالحظه می

بدون شک این موضوع اولین و آخرین خبر از این نوع . کند امروزي را بیشتر روشن می

با تحلیل واکنش کاربران در شبکه اینستاگرام که محل تولید نیست و ضروري است 

زیرا شناخت بیشتر . خبر بود، به تحلیل گفتمان و واکنش افراد به این موضوع پرداخت

بینی  ها و پیش هاي کاربران ما را براي درك علل احتمالی این پدیده از افکار و نگرش

ها و  وهش حاضر تحلیل پیامبه این دلیل موضوع پژ. کند موارد دیگر آماده می

منظور  گفتگوهاي کاربران در سه صفحه پربیننده مربوط به این موضوع در اینستاگرام به

به این منظور سه صفحه .  کاربران و علل احتمالی این دیدگاه استهاي درك دیدگاه

)mohsenbroofar ،sher_e_naaab ( و)fatehinasab ( در 98اینستاگرامی در اسفندماه 

  .رد موضوع تدریس این معلم با تجربه مورد بررسی قرار گرفتندمو

  

  روانشناسی اجتماعی و اینستاگرام: پیشینه نظري

عنوان یک شبکه اجتماعی با کاربران چند صدمیلیونی عرصه بروز و ظهور  اینستاگرام به

هاي سیاست، تجارت و آموزش و روابط  چنان چه در حوزه. رفتارهاي اجتماعی است
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عنوان یکی از کارکردهاي  بنابراین مطالعه رفتار افراد به. ردي کاربردي وسیع داردف بین

 بريبه اعتقاد. کند روانشناسی اجتماعی در این مورد ضرورت پیدا می


افراد ) 1997 (

 بر اساس مدل رفتاري ،ویژه هنگام مهاجرت هنگام مواجهه با یک فرهنگ تازه به

اگر . کنند دانند یا نامطلوب ارزیابی می طلوب میهدفمند یا تماس با آن جامعه را م

کنند و  مطلوب ارزیابی کنند با حفظ هویت فرهنگی خود با فرهنگ جدید تلفیق پیدا می

شوند و اگر در مواجهه با فرهنگ  یا با کنار گذاشتن فرهنگ خود کامالً در آن جذب می

ل حفظ هویت فرهنگی جدید آن را نامطلوب ارزیابی کنند واکنش آنها جدایی به دلی

هاي خودي و بیگانه  یک از فرهنگ خود و یا انزوا به دلیل اهمیت قائل نشدن به هیچ

هاي  از سوي دیگر مانند روابط واقعی در فضاي مجازي نیز هنگام درگیري. خواهد بود

 افراد براي متقاعدسازي دیگران از دو مسیر کلی مرکزي و پیرامونی استفاده ،لفظی

آورند و   مسیر مرکزي افراد به استدالل منسجمی مبتنی بر واقعیات روي میدر. کنند می

که در مسیر پیرامونی با تمرکز بر هیجانات  سازي تفکر فرد دارند درحالی سعی در فعال

  ).1382شکرکن، (کنند  اي افراد را به پذیرش بدون تفکر وادار می و اطالعات حاشیه

کند تالش آدمی براي تبیین   اشاره می)1382(چنانچه ارونسون  از سوي دیگر

نخست . مسائل اجتماعی با سه نوع خطاي شناختی همراه است که باید مواظب آنها بود

خطاي بنیادي که گرایش عمومی آدمی براي تبیین و توصیف علل اجتماعی بر اساس 

دوم خطاي . جاي توجه به نقش عوامل موقعیتی و محیطی است هاي شخصیتی به ویژگی

گر است که بر اساس آن افراد بازیگر خطاي خود را به عوامل موقعیتی  مشاهده-یگرباز

دهند و سرانجام خطاي  گران خطاي آنها را به عوامل شخصیتی نسبت می و مشاهده

سوم سوگیري خدمت به خود است که بر مبناي آن افراد خود را مرکز رویدادها 

  .ها بیشتر از واقعیت ارزیابی کنند دانند و گرایش دارند نقش خود را در پدیده می

                                                   
1. Berry  



 
 
 
 
 
 
 

  1399، بهار 21هاي نوین، سال شش، شماره  مطالعات رسانهفصلنامه      308

ها و  عنوان ابزاري براي کاهش تنش هاي جدید به رسد که کارکرد رسانه به نظر می

شود و منبع  فشارهاي روانی و در نقش ارضاي نیازهاي روانی توسط جوانان انتخاب می

گالی نایتنعالوه به). McQuail, 2005 (انگیزش رفتار هدفمند است


د معتق) 2003( 

صورت نقش شنیداري صرف و یا در نقش تقابلی متقابل در  ارتباط خواه بهکه است 

که سازند  خاطرنشان می )2011 (2کیدز و همکاران سیدي .ارضاي نیازهاي انسان دارد

هاي آن هویت خویشتن است، این  اي چندالیه است که یکی از جلوه هویت پدیده

بر این . شود  به هویت اجتماعی تبدیل مییابد و هویت در رابطه با دیگران وسعت می

اي  فضاي رسانه. شود اساس گاه توهین به دوست یا همکار ما توهین به ما قلمداد می

ها الزم  از سوي دیگر در بخش کارکرد اجتماعی رسانه. نیز از این قاعده مستثنی نیست

ر تاجفل و ترنبه اعتقاد. هاي هویت اجتماعی پرداخته شود است به نظریه


) 1979 (

هایش از عضویت در گروه  هویت اجتماعی بخشی از هویت فرد است که به آموخته

گاه این تعلق در تعارض با گروه اکثریت است و به . شود اجتماعی خاص مربوط می

بر این . این دلیل این تعلق آمیخته با هیجاناتی مانند غرور، خشم و سایر هیجانات است

گیرد،   براي فرار از تنهایی اینستاگرام مورد استفاده قرار میعنوان ابزاري اساس گاهی به

دهد و  زیرا حضور واقعی یا تلویحی دیگران به فرد نوعی احساس اطمینان و تأیید می

و بدل کردن اطالعات به آنها احساسی مانند احساس حضور دیگران و د تعامل و ر

  .)Gao, W.,  Liu, Z., & Li, J, 2017 (دهد رهایی از تنهایی را می

مانند روابط واقعی مستعد بروز فضاي مجازي نیز به دلیل تعامالت اجتماعی 

دهد که افراد به دالیل مختلفی ممکن است دچار  مطالعات نشان می. تعارضات است

ترین دالیل را،  مهم) 1395(سرشت و رشیدي  باللی، پاك. تعارض بین گروهی شوند

 جنسیت، قومیت، شغل، سن و طبقه :عی مانندهاي اجتما بندي تنوع ناشی از دسته

                                                   
1. Nightingale  
2. Sedikides Constantine, Gaertner Lowell, O’Mara Erin M  
3. Tajfel, H., & Turner, J. C.  
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عالوه بر این گاهی به دلیل تفاوت در منابع اطالعاتی و نحوه . ندندا اجتماعی می

یعنی افراد ممکن است از . شوند می دچار تعارض ،هاي مختلف شناخت افراد در گروه

شته هاي متفاوت دا ها و شناخت یک پدیده واحد ادراکات متفاوتی به دلیل آموزش

عالوه یک منبع دیگر تعارضات بین افراد ممکن است به دلیل تفاوت در نظام  به. باشند

هاي متفاوتی دارند  افراد با توجه به تعلق گروهی و خانوادگی ارزش. ارزشی آنها باشد

به . دهد ها گاه در نقش یکی از منابع ایجاد تعارض خود را نشان می و تفاوت در ارزش

هاي جدید شاهد شکل جدیدي از این نوع تعارضات و  ظهور رسانهرسد که با  نظر می

  ). Zeitzoff, T, 2018, 2017 (ویژه تعارضات بین فرهنگی باشیم به

  

 مرور پیشینه پژوهش

هاي اجتماعی به محلی براي ارضاي برخی نیازهاي اساسی انسان  امروزه شبکه

ی مانند اینستاگرام با اهداف و به این دلیل استفاده از یک شبکه اجتماع. شده است تبدیل

 ضمن بررسی )2018 (1 گامیالنک و یونیکوم.شود بر اساس نیازهاي گوناگونی انجام می

هاي مجازي در شبکه اینستاگرام رفتار آنها را در دو هدف ارتباط در  رفتار کاربران شبکه

ي ها به دلیل استفاده روزافزون از شبکه. کنند سطح وسیع و سرگرمی خالصه می

هاي ارتباطی از موضوعات موردعالقه  اجتماعی مطالعه رفتار افراد در محیط این شبکه

هاي علوم اجتماعی، روانشناسی، سالمت، علوم کامپیوتر و سایر  پژوهشگران در حوزه

 بوینسنامه در یک پایان. استشده اي  رشته هاي بین حوزه


به بررسی رفتار ) 2014 (

هاي به  ها و پیام  گها، هشت  با استفاده از تصاویر و فیلمکنندگان برندهاي مشهور مصرف

ها و هویت  او بین این پیام. کاربران در شبکه اینستاگرام پرداختشده اشتراك گذاشته 

عالوه بر این استفاده . این افراد با روش کیفی نوعی ارتباط معنایی را دریافت کرده بود

                                                   
1. Gumilang & Unikom  
2. Bevins  
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تمداران و طرفدارانشان در سطح جهانی نیز از این نوع تحلیل براي بررسی دیدگاه سیاس

 1احمی؛ سیلور و ماردهیعزچنانچه در کشور اندونزي . موردمطالعه قرار گرفته است

گرا و  با تحلیل مطالب سه سیاستمدار مطرح این کشور آنها را در گروه ملی) 2018(

کند با وجود اختالف شدید بین  گیري می و نتیجه. دهد هویت اسالمی جاي می

صورت کلی در اینترنت به  طرفداران این سیاستمداران ولی آنها مطالب خود را به

 پاتر.گذارند اشتراك می


معتقد است درك شناخت و اندیشه مردم تنها در ) 1997( 

صورت تحلیل روانشناسی گفتمان


که مردم اغلب   ازآنجایی. پذیر است  آنها امکان

تند، بدون تحلیل این گفتمان شناخت دنیاي درگیر یک گفتمان در تعامل با دیگران هس

جهت به دلیل تغییر در شرایط اجتماعی و گفتمان  ازاین. پذیر نیست شناختی آنها امکان

ممکن است دیدگاه افراد دچار تغییر شود و در این رابطه تحلیل گفتمان این 

  ).Potter, J., and M. Wetherell, 1987(تغییرپذیري را نشان داده است 

  

  نستاگرام و تحلیل محتواای

هاي نصب آن  برنامهبه دسترسی آسان و رایگان .  به وجود آمد2010اینستاگرام در سال 

عنوان یک شبکه اجتماعی محبوب مورد توجه قرار  موجب شد در فاصله کوتاهی به

بوك این شرکت را خرید و   با توجه به استقبال عموم شرکت فیس2012در سال . گیرد

 هاي اقتصادي در آن توسعه یافت هاي مختلف از جمله فعالیت لیتازآن فعا پس

)Bergstrom, T. & Backman, L, 2013.(   

توانند با استفاده از  این شبکه در اصل یک اپلیکیشن مبتنی بر موبایل است که افراد می

هاي مربوط به  امکانات آن عکس بگیرند و یا فیلم تهیه کنند و با توجه به توانایی

ها تغییر ایجاد کنند و آنها را با دوستان و  رهاي مختلف این اپلیکیشن در عکسابزا

                                                   
1. Azmi, A., Sylvia, I, Mardhiah, D  
2. Potter, J  
3. discourse psychology 
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ویژگی استفاده از تصاویر موجب شده تا بسیاري از . آشنایان خود به اشترك بگذارند

. ها براي جوانان باشد ترین برنامه جوانان از این برنامه استفاده کنند و از محبوب

تر تولیدات تجاري و سایر مطالب اجتماعی و حتی اي که براي انتشار بیش گونه به

 ;Karimkhani, Chante; Connett, Jessica (گیرد میآموزش مورد استفاده قرار 

Boyers, Lindsay; Quest, Tyler & Dellavalle, Robert P. 2014.(  

موضوع محبوبیت اینستاگرام موجب شده تا برخی پژوهشگران به بررسی دیدگاه 

تینگ و  در کشور مالزي. ورد دالیل استفاده از این اپلیکیشن اقدام کنندکاربران در م

پژوهشی با استفاده از روش مصاحبه براي بررسی دیدگاه سی کاربر  ) 2015 (1همکاران

)TRA (بر اساس نظریه عمل مستدل. را انجام دادند


اي تنظیم شدند  گونه ها به مصاحبه 

نتایج نشان داد که اعتقادات . اگرام تبیین کنندکه مبانی عمل خاص را در شبکه اینست

رضایت شخصی، : شوند بندي می  دسته طبقه5رفتاري در استفاده از اینستاگرام در 

در ادامه با بررسی . سودمندي، نقش اجتماعی، اطالعات مربوط به محصول و سرگرمی

 موضوع 6دلیل هنجار دانستن یک رفتار و مرجع تعیین آن از طریق اینستاگرام به 

خواهر و : عنوان دالیل هنجار رفتاري در جوانان اشاره کردند که عبارت بودند از به

بنابراین . بوك طورکلی، دوستان فیس همساالن، دوستان به/ برادر، اقوام، دوستان نزدیک 

شبکه اینستاگرام مانند زندگی معمولی از روابط با نزدیکان براي که رسد  به نظر می

. کند قبول براي استفاده از یک کاالي خاص استفاده می ي رفتاري قابلتعیین هنجارها

هاي مجازي شاید اصطالح درستی نباشد و با  دهد که شبکه این موضوع نشان می

  .اند که تشخیص مجاز و واقعیت دشوار باشد زندگی واقعی چنان آمیخته

رامی یکی در تحلیل محتواي صفحه اینستاگ) 2017 (3راجیل پوتري و ساتویکادي

هاي اهل اندونزي که تغییر جنسیت داده به موضوع آزار سایبري با بررسی  از هنرپیشه

                                                   
1. Ting, H. Ming, W.W.P, de Run, E.C., Yin Choo, S. L.  
2. theory of reasoned action 
3. Ragil Putri, S. A. & Satvikadewi, A.A.I.P  
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د که نکن گیري می د و چنین نتیجهنپرداز میشده محتواي مطالب به اشتراك گذاشته 

گرفته در زندگی  حمله و توهین به افراد در فضاي اینستاگرام به دلیل باورهاي شکل

گیرد  روابط روزمره مردم، مقررات رسمی و دین سرچشمه میروزمره که از آموزش، 

اي براي هویت فردي  به اعتقاد نویسندگان فضاي سایبري مانند وسیله. شود انجام می

  .ستا  شده  ها تبدیل هاي مختلف و بیان و تعامل هویت افراد به عرصه تعامل دیدگاه

سمی مبارزه با سرطان اي دیگر ضمن بررسی صفحه اینستاگرام انجمن ر در مطالعه

آید که مطالعه   این نتیجه به دست می،شده در آن  کانادا و مطالب به اشتراك گذاشته

اي براي  شناسی است و هر صفحه هاي اینستاگرامی مانند شکلی از مطالعات قوم صفحه

مفهوم شایعه جایگاه خود را در حد یک کدگذاري . خود روایت خاصی را دارد

ه است و مردم در واکنش به اخبار به دلیل فراوانی اخبار دچار نوعی فرهنگی تغییر داد

شود و  هاي به کار گرفته شده هر کس وارد می در چالش. شوند آلزایمر اطالعاتی می

ها ادامه  گیرند و روایت ها و برندها شکل می گوید و شرکت روایت و داستان خود را می

کنندگان  شناسی مصرف دار براي بررسی قوم بالهعنوان روایتی دن هر صفحه را به. دنیاب می

 دهد توان به کار گرفت، قومیتی که زمان، مکان و تبار افراد در آن تغییر مفهوم می می

)Seyfi; M. & Soyda, A.U, 2017.(  

در یک مطالعه به نقش ) 1398(ایزدي، قائدي، قاسمی سیانی و حیدري توپکانلو 

. ران تیم پرسپولیس بر کیفیت رابطه پرداختندهاي مجازي طرفدا هاي شبکه درگیري

 62/0هاي طرفداران با یکدیگر به میزان  نتایج این مطالعه نشان داد که درگیري

دهد که  این موضوع نشان می. گذارد داري بر روابط آنها با تیم اثر می صورت معنی به

  . گذارد هاي مجازي بر کیفیت روابط اثر می چگونه روابط در شبکه

 کاربر اینستاگرام 30 پست آخر 10با بررسی ) 1396(می منفرد و ربیعی هاش

هاي مختلف نمایش خود را در این افراد بررسی کردند و به این نتیجه رسیدند که  روش

هاي  آمیز در محیط واقعی یکی از روش بحران در نمایش زنان به دلیل برخورد تبعیض
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صورت مستقل و نه   غلیظ، معرفی خود بهتمایل به استفاده از آرایش. نمایش خود است

اي براي نمایش بهتر  هاي مختلف عکاسی حرفه در پیوند با دیگران و استفاده از روش

ازحد براي نمایش  توجه بیش.  نشان از بحران متمرکز بر خود در افراد کاربر است،خود

روز بحران ه تضادها و مشکالت محیط اجتماعی به بکدهد  خود در اینستاگرام نشان می

  .ظاهرگرایی منجر شده است

بر این اساس با توجه به حساسیت مقابله با شیوع کرونا در سطح جهان و ایران و 

هاي  سو و برنامه هاي مجازي از یک ریزي معلمان براي تدریس از طریق شبکه برنامه

هاي مجازي از سوي دیگر، چالشی را در رابطه با تدریس و  سرگرمی از طریق شبکه

نظیري را براي  چالشی که فرصت بی. تباه معلم اهل آستارا بین کاربران ایجاد کرداش

بنابراین هدف این پژوهش بررسی محتواي . بررسی عمیق این موضوع فراهم کرد

آیالند (گفتگو بین کاربران در سه صفحه پربیننده در رابطه با موضوع معلم آستارایی 

محتواي گفتاري ردوبدل شده بین کاربران فرصتی تحلیل روانشناختی . بود) یعنی آنالین

هاي اجتماعی و علل احتمالی این  بندي دیدگاه افراد در واکنش به پدیده براي گروه

  .سازد که در این پژوهش به آن پرداخته خواهد شد ها را فراهم می واکنش

  

 شناسی روش

ها  ز روشاین روش خود شامل گروه وسیعی ا. روش این پژوهش تحلیل محتوا است

 که یکی از آنها تحلیل گفتمان با رویکرد روانشناسی است که با عنوان ،است

در این روش زبان و سایر نمادهاي ردوبدل شده . شود روانشناسی گفتمان شناخته می

وتحلیل قرار  بین افراد با توجه به زمینه اجتماعی و شرایط ظهور آنها مورد تجزیه

د نامین این گفتمان را استخراج و گزارش کنگیرند تا در شرایط عملی مض می

)Goodman, 2017 .( واحد تحلیل در این مورد سه صفحه پربیننده)mohsenbroofar) ،

(sher_e_naaab ( و)fatehinasab ( در رابطه با موضوع اشتباه لفظی خانم معلم اهل
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صورت  البته صفحه سوم در بررسی شهریورماه از حالت عام خارج و به. آستارا بود

گفتگوي بین افراد در فضاي اینستاگرام به این منظور . شده است  صفحه شخصی تبدیل

اي بود که  هر واحد گفتگو نوشته. گیري بودند عنوان بخشی از واحد نمونه واحد ضبط به

در این فضا در واکنش به موضوع اصلی یا صحبت فرد دیگري توسط کاربر نوشته 

اي و گاهی بلند و بیش از یک جمله  ه کوتاه محاورهدر برخی موارد یک جمل. شد می

 گفتگو که تکراري نبودند، مورد بررسی قرار گرفتند و مضامین 30از هرکدام . بود

 مورد ،عنوان واحدهاي متن  که به،کاررفته در هریک از این گفتارها استخراج شدند به

  . تحلیل قرار گرفتند

اولین صفحه . فتندرن مورد تحلیل قرار گ گفتگو بین کاربرا90مجموع  بنابراین در

)mohsenbroofar ( مربوط به طنزپردازي بود که نخستین بار به انتشار ویدئویی با تقلید

) fatehinasab(و ) sher_e_naaab(گفتار معلم اقدام کرده بود و دو صفحه دیگر 

 ،ن این موضوعاي بودند که در ادامه به بحث پیرامو هاي افراد پربیننده مربوط به صفحه

آمده این نتایج با سه تن از کاربران و  دست منظور اعتباریابی نتایج به به. اقدام کرده بودند

دنبال کنندگان این سه صفحه اینستاگرامی با تحصیالت روانشناسی و علوم تربیتی 

ا آمده با استنباط آنها مقایسه شود که مورد تأیید آنها بود و ب عمل مطرح شد تا نتایج به

  .واقعیت انطباق داشته و ناشی از ذهنیت پژوهشگر تشخیص داده نشد

  

  ها تحلیل داده

صاحب این . اي بود که دنبال کنندگان زیادي دارد اولین صفحه مورد بررسی صفحه

صفحه طنزپردازي است که موضوعات مختلف اجتماعی را دستمایه طنز خود قرار 

. خاص به تقلید صداي این معلم اقدام کرده بوددهد و این بار با زدن مقنعه با حالتی  می

کنندگان الزم است به این نکته اشاره شود که مانند  تر گفتمان شرکت قبل از تحلیل دقیق

. هاي اجتماعی برخی از افراد در گفتمان نقش اثرگذاري داشتند روابط افراد در محیط
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 واکنش از 8ل بیش از  وقتی اظهارنظر یک فرد با حداق وبرخی دیگر نقش کمی داشتند

شد، به او برچسب اثرگذار داده  کنندگان صفحه مورد نظر رو به می سوي سایر دنبال

اثر  بیگرفت به اظهارنظر او برچسب  توجهی قرار می شد و اگر اظهارنظر او مورد بی می

پس در . شد می اظهارنظر را در پی داشت متوسط ارزیابی 8 تا 3و اگر بین . شد میزده 

 برخی اظهارات مورد توجه و حساسیت ، اینستاگرام مانند گفتمان گروهیفضاي

عنوان نمونه این اظهارنظر  به. شود کنندگان است و برخی به حاشیه رانده می شرکت

انگیز موجب شد تا مطالب زیادي در پاسخ به این اظهارنظر به اشتراك گذاشته  بحث

  :شود

 خاله من خودش معلمه این ،دهمن نمیدونم چرا بعضیا انقد واکنششون تن«

کلیپ فرستاده کلیم خندیده در ضمن هرکسی تو شغلش الزمه سوادشو یه کم 

تصور !  سن باال هم اصالً دلیل خوبی برا طفره رفتن نیست،روزرسانی کنه به

 این اظهارنظر » ساله پیش باشه30 ساله اطالعاتش در حد 50کنید یه پزشک 

خودمم معلمم و واقعاً از ته دل «یا من  بازخورد دریافت کرد و 99که 

  .»خندیدم

  : از سوي دیگر این اظهارنظر

کلمه . سوزد ها دلم می عنوان یک شاعر و نویسنده از این فرصت سوزي به«

توانست به لغت نامه فارسی اضافه شود و روبه  آن معلم ریاضی می) آیالن(

دترین شرایط کسی که متعهدانه یک کار خوب را در ب: رویش نوشته شود

   ».جمهور باید آیالن باشد رئیس: مثال در جمله. دهد انجام می

   و یا این اظهارنظر

هرچند استقاللی هستی ولی خو دیگه چیکار کنیم خیلی خوب کار «

  .رو نشد و بازخوردي در گفتمان افراد نداشت با استقبال روبه» کنی عالی بود می

اي بود که آن را به اشتراك  عکس نوشتهدر این رابطه در صفحه دوم مورد بررسی 

  : گذاشته بود
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 یعنی معلمی دلسوز که با اندك حقوقش ، یعنی تعهد،آیالند یعنی عشق«

کاش همه   اي،خرد تا شاگردانش از درس عقب نمانند حجم اینترنت می

 .»مسئوالن ما آیالند بودند

  . هاي زیادي را در پی داشت در اینجا نیز این پیام واکنش

 و کادر بیمارستان ها حقوق پرستارکه اینجاي  ن تو این شرایط کرونا بهاآل«

و این پیام . »آخه این چه رسمشه. افزایش پیدا کنه میگن حقوق معلما زیاد شد

حاال چهره اون . تورو خدا سخت نگیرید«. واکنش چندانی را در پی نداشت

از گریه غم هاي تلخ  توروخدا به گریه. و ناشناس موند. شخص که نبوده

  .»انگیزترمون گیر ندید

در صفحه سوم مورد بررسی که مطالب یک دبیر ریاضی است و معتقد است 

شخصی که صداي معلم را در فضاي مجازي نشر داده شخصیت و شعور خود را نشان 

داده و بازیگري هم که دابسمش آن را ساخته شخصیت و شعور خود را نشان داده و 

ید این ویدیوها را نشر دهد و باید درك صنفی داشته باشد شخصی که معلم است نبا

همچنین گفت خودش بار اول با دیدن این ویدیوها خندیده است اما نباید این ویدیوها 

این  .را نشر داد و همچنین به گفته این دبیر ریاضی آن کلمه آیالن یک سوتی بوده

دنبال نداشت و با استقبال جمله از طرف یکی از دنبال کنندگان واکنش زیادي را به 

   :رو نشد روبه

  . »خداوکیلی هم سیستم تدریس و حضور غیابش جالب و به روز بود«

  و این عبارت 

اش نکنید بنده خدا از  من دلم واسه این خانم میسوزه گناه داره مسخره«

ها به  تو مملکت ما معلم. صداش مشخص سنش باالست و بازنشسته است

فکر کنید مادر . زنشستگی غیرانتفاعی تدریس میکننخاطر حقوق کم بعد با

باید . ها رو ببینن حس بدي خواهند داشت خودمون هستن وقتی این کلیپ

  . »بخاطر زحمتی که میکشن دستشون رو ببوسیم
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  بندي شد عنوان عبارت داغ و مورد توجه دسته به

  هاي این سه گفتگو و مضامین آنها نمونه -1جدول 

)mohsenbroofar(  sher_e_naaab(  )fatehinasab(  

  عبارت

من خودمم معلمم و *

. واقعاً از ته دل خندیدم

  ) ریپالي99(

چرا ازهمکارت دفاع * 

  نکردي و خندیدي

شما فقط دابسمش * 

ما بخندیم روحیه ...بذار

  .نیست مردم خوب

انصافیه  واقعاً بی* 

معلم ازصداش  این

  ...اس فرشته معلومه

هرچند استقاللی * 

لی خو دیگه هستی و

چیکار کنیم خیلی 

کنی عالی  خوب کار می

  ..بود

  قضیه این طنز چیه؟* 

واقعاً منم نظرم * 

تفاوت سنی و . (همینه

  ).به روز نبودن

خاله من خودش * 

 معلمه این کلیپ

فرستاده کلیم خندیده 

در ضمن هرکسی تو 

شغلش الزمه سوادشو 

روزرسانی کنه  یه کم به

  مضمون

موافق نیاز 

  به شادي

  

  مخالفت

  

  موافقت

  

مخالفت 

  اخالقی

  تفاوتی یب

  

  

  

  ی خبريب

  

  

مخالفت و 

  درگیري

  

  

  

  

  

  

  

  

 عبارت

 ،آیالند یعنی عشق* 

 یعنی ،یعنی تعهد

معلمی دلسوز که با 

اندك حقوقش حجم 

خرد تا  اینترنت می

شاگردانش از درس 

کاش   اي،عقب نمانند

همه مسئوالن ما 

 .آیالند بودند

آیالند یعنی * 

. اد پایینمعلمی باسو

  !کدوم تعهد

ها  مگه به معلم* 

درس اینترنت و 

واژگان فضاي 

مجازي میدن؟ چقدر 

  مزخرفه طرز فکرت

مگه نیروي کار * 

جوان و باسواد به 

تر  روز و جامع

قحطیه که یه معلم 

 سال 17 هک

بازنشست شده 

  هنوزم تدریس کنه

ملت جوگیر * 

همینن دیگه اونقد 

  مضمون

مخالفت و 

دفاع از 

  معلم

  

  

  

  

  

بحث و 

  درگیري

  

حمایت و 

  درگیري

  

درگیري 

  نسلی

  

  

  تفاوتی بی

  

  

موضوع 

  اهمیت کم

  

  

  

 عبارت

یک دبیر ریاضی هم * 

به دنبال پخش شدن 

صداي معلم در فضاي 

مجازي کلیپی از خود 

گفت  رد که میمنتشر ک

شخصی که صداي معلم 

را در فضاي مجازي 

نشر داده شخصیت و 

شعور خود را نشان داده 

و بازیگري هم که 

دابسمش آن را ساخته 

شخصیت و شعور خود 

را نشان داده و شخصی 

که معلم است نباید این 

ویدیوها را نشر دهد و 

باید درك صنفی داشته 

 همچنین گفت .باشد

یدن خودش بار اول با د

این ویدیوها خندیده 

است اما نباید این 

.  ویدیوها را نشر داد

همچنین به گفته این 

دبیر ریاضی آن کلمه 

 .آیالن یک سوتی بوده

ام  واقعاً من گریه* 

 این که اینگرفت از 

  مضمون

  مخالف

دفاع از 

هویت 

  شغلی

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

دلسوزي و 

حمایت از 

  معلم
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سن باال هم اصالً دلیل 

وبی برا طفره رفتن خ

تصور کنید یه ! نیست

 ساله 50پزشک 

 30اطالعاتش در حد 

  !ساله پیش باشه

چون خالت عقب * 

  .افتادس

امروز تولدمه اما * 

کسی بهم تبریک نگفته 

حداقل کامنتمو الیک 

  .کنین

چرا دیگه فوتبالی * 

  ؟سازي نمی

  درگیري

  

  

  طلبی فرصت

  

  

  اهمیت کم

کشش میدن که دیگه 

ه در طرف از خون

من که قبالً چند ...نره

بار این نوع پستا رو 

دیدم نمیدونستم 

قضیه چیه اونقد 

پرسیدم تا فهمیدم از 

ایموجی (چه قراره 

  )خنده

کاش من معلم * 

ها  بودم همین تازگی

 درصد 80حقوقشون 

  .اضافه شد

قابل توجهتون ما *. 

معلما اصالً هم بیکار 

  .ننشستیم

لطفاً فالو کنید * 

  .ممنون

یلم هندیش ف* 

  .نکنید بابا

هویت 

شغلی و 

  درگیري

  

  

  

  طلبی فرصت

  اهمیت کم

خانوم معلم عزیز ممکنه 

چه حس بدي بهش 

دست داده باشه و چقدر 

خجالت کشیده باشه از 

خدا . نشر این کلیپ

رشونو زیاد کنه و اج

  .حفظشون کنه

من آگه بجاي اون * 

خانوم بودم از همین 

معروفیت استفاده 

کردم و  می

  .کردم می درآمدزایی

معلمی که بازنشسته * 

  .شده باید بره کنار

ایم  ما معلمیم و راضی* 

شما چرا کامنتاي 

 کنید مخالفو پاك می

  .جالبه

  

  

  طلبی فرصت

  

  

  

هویت 

. شغلی

  درگیري

  

  

  

  

  

 90 با توجه به نوع اظهارنظر افراد به این خبر در تحلیـل              ،بندي  عالوه بر این دسته   

 بسیاري ،هاي تکراري گفتگوي به کار گرفته شده با وجود تالش بر کنار گذاشتن عبارت

نظرها به ایـن سـه     ي بودند و درمجموع تمام اظهار     از مضامین به کار گرفته شده تکرار      

دهـد کـه ماننـد مـتن واقعـی       این موضوع نشان می: بندي شدند    گروه دسته  7صفحه در   

زندگی در این فضا نیز برخی اظهارنظرها بار عاطفی و هیجـانی دارنـد و داغ هـستند و     

هایی که فاقد  پیاماغلب . شوند برخی بار هیجانی کافی ندارند و از بحث کنار گذاشته می

رسـد   به نظر مـی . شدند  بار هیجانی بودند، بدون واکنش خاصی به آنها نادیده گرفته می          
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اي که احساس نویسنده را منتقل کند یا  گونه  هیجانی یا منطقی به   (عواملی مانند نوع پیام     

انگیـز بـودن    ، شخصیت و میزان شهرت فرد براي اعضاي دنبال کننده، بحـث )فکرش را 

  . و تأکید بر موضوعات چالشی نقش مهمی در واکنش افراد به پیام داردپیام 

صورت مخالفت یـا موافقـت مؤدبانـه و یـا اسـتفاده از               ها به   از سوي دیگر واکنش   

خبـر بودنـد و برخـی بـه دنبـال       برخی از موضـوع بـی  . شد آمیز دنبال می  کلمات توهین 

دفـاع از هویـت شـغلی و یـا     برخی بـه دنبـال      . استفاده از فرصت و معرفی خود بودند      

دادند و موضوع برایشان  تفاوتی واکنش نشان می جنسیتی خود بودند و برخی دیگر با بی

ها به این خبر در این هفت گروه با توجه به تحلیل مضامین  بندي واکنش دسته. مهم نبود

ه اهمیت ب تفاوتی، موضوع کم   خبري، بی   مخالفت، موافقت، بی  . شده قرار گرفت    استخراج

  .طلبی هاي کالمی بین کاربران، فرصت دلیل سوءتفاهم، درگیري

اظهارنظرهاي موافق با طرح موضوع رفتار شوخی طنزپرداز با معلم اهل آستارا 

در این نوع از واکنش دالیل زیر از گفتگوهاي بین افراد . ها بود یکی از انواع واکنش

روزرسانی اطالعات معلمان،  هنیاز جامعه به خنده و شوخی، ضرورت ب: استخراج گردید

کارگیري نیروي جوان در مدارس، کوتاهی نظام تعلیم و تربیت در  ضرورت به

نظرات مخالف با طرح این شوخی با معلم مورد نظر به این شرح . روزرسانی معلمان به

توجهی به موضوعات اخالقی و آبروي یک معلم، قدرناشناسی از   بی:استخراج شد

 آیالند بودن بهتر از غیرمسئول ،رناشناسی به رفتار متعهدانه این معلمخدمات معلمان، قد

این «کردند که  خبري، برخی از افراد در واکنش به این خبر اظهار می بی. بودن است

 .»گردم در دارم دنبالش می دربه. من اون کلیپ رو ندیدم «و یا» جریان آیالند چی بوده مگه؟

 در مسائل اجتماعی به دلیل دور بودن موقتی، و یا دهد که برخی این واکنش نشان می

 بعدها متوجه ،گیري موضوعات دیگر و کثرت اطالعات موجود در اینستاگرام پی

  .شوند می

ها بود که با وجود دریافت خبر آن را مهم تلقی  تفاوت گروه بعدي گروه بی

شند و این این گروه ممکن است به دنبال موضوعات دیگري براي سرگرمی با. نکردند
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دست، این گروه از  در اظهارنظرهایی ازاین. موضوع براي آنها حساسیت آفرین نباشد

  .»مزه شدي محسن چقدر بی« و یا »سازي چرا دیگه فوتبالی نمی«شوند  افراد مشخص می

هایی بودند که به دنبال تبلیغ یا معرفی  طلب ها فرصت گروه بعدي در این گفتمان

. کردند رت آشکار و برخی غیرآشکار این تبلیغ را مطرح میصو برخی به. خود بودند

مانند زندگی اجتماعی، در شلوغی طرح موضوعات و توجه افراد، اشخاص 

  :کردند مانند این اظهارنظرها ها براي تبلیغ خود استفاده می طلب از این موقعیت فرصت

» پیدا کن حرف دلتو اینجا ، پر از مطالب ناب و دلی،پیج مارو هم فالو کن «

  .».لطفاً فالو کنید ممنون«و 

دسته ششم از گفتگوها در این رابطه با این برچسب مشخص شدند که معتقد 

همه بحث و دنبال کردن  بودند که این موضوع اهمیت چندانی ندارد و نیاز به این

   :شود عنوان نمونه این دو مورد ذکر می به. موضوع ندارد

ش بده یذره خندوندمون، حاال این معلمم بابا انقدر سخت نگیر خدا خیر«

ایشاال لنگه این دوست گلمون باشه و خودشم بخنده که انقدر قشنگ دابسمش 

بینیم فاز معلم دوستی برداشته  کنید دیگه هرکیو می و خیلی شلوغش می» کرده

  .»خدا کرونا بزنه کمرتون تمومش کنیدروبسه تو

م نبود مشاجرات داخل هر صفحه و ها که تعدادشون هم ک دسته هفتم از گفتمان

به دلیل رعایت . ، بودشد هاي کالمی که گاهی به فحش و فضیحت کشیده می درگیري

  . شود نکات اخالقی به دو نمونه از موارد خفیف اشاره می

اصالً تو کی هستی که به اون «و » معرکه_خرمگس#:20پاسخ به کامنت  در«

شخصیت و  ین وضعیت این کارو کرده بگی بیبازیگر و آدم که براي خنده مردم توي ا

تو این مملکت کسی اجازه نداره یه . اول طرز درست حرف زدنو یاد بگیر«. »شعور بی

هاي کالمی  عنوان درگیري  به»!قدمید ولی واسه گریه همه پیش. لبخند به لبش بیاد

  .بندي شدند دسته

  :دول زیر خالصه کردکننده را در ج توان گفتمان افراد شرکت به این منظور می
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  اثر و متوسط در آنها  گانه گفتگوها و سه وضعیت اثرگذار، بی7بندي   خالصه گروه-2جدول 

  وضعیت

   انواع
  طلبی فرصت  درگیري  اهمیت کم  تفاوتی بی  خبري بی  موافق  مخالف

    *        *  *  اثرگذار

    *        *  *  متوسط

  *    *  *  *  *  *  اثر بی

  

طلبی،  ها مانند فرصت شود، برخی از گفتمان ده می مشاه2گونه که در جدول  همان

رو  اثر بودند و معموالً با استقبال روبه هاي بی اهمیت از گفتمان خبري، کم تفاوتی، بی بی

 ییها اما درگیري. دادند شدند و افراد با سکوت نسبت به آنها واکنشی نشان نمی نمی

. شدند ه در بحث مواجه میکنند صورت اثرگذار و متوسط با واکنش افراد شرکت به

صورت هیجانی و در واکنش به  معموالً این گفتگوها با یک واکنش مخالف یا موافق به

به این دلیل . شد صورت درگیري کالمی دنبال می شد و به گفتار دیگري صادر می

  .شد اثر می هاي مخالف و موافق شامل هر سه نوع اثرگذار، متوسط و بی واکنش

راد براي گفتگوها ضمن بررسی دالیل افراد گفتمان به دالیل زیر در بحث دالیل اف

  :استخراج گردید

 نیاز جامعه به سرگرمی، خنده، نیاز به تنوع و حال دادن، :دالیل موافقت با طنز

  :  مانند این گفتگوها وشوخی

کلی هم «، »ما بخندیم روحیه مردم خوب نیست...شما فقط دابسمش بذار«

خیلی باحاله «و » خدا خیرش بده یذره خندوندمون«، »هبقیه رو خوشحال کرد

  .»دابسممشش

 تمسخر معلم، افراط در طنز، خروج از چارچوب اخالق مانند این :دالیل مخالفت

  : موارد

وقت دیگران  متأسفانه انسانیت خیلی وقته مرده هیچ«، »طنز تا چه حدي«

ی انقدر قابل تلفظ یک کلمه التین براي همچین شخص«، »کنیم رو درك نمی
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، »اش نکنید من دلم واسه این خانم میسوزه گناه داره مسخره«، "»تمسخره؟

  .»حقش نبود اینقد رسواش کنن یه اشتباه لفظی بوده«

و .  موضوع موردعالقه نبوده و به عالئق این گروه مربوط نیست:تفاوتی دالیل بی

  . یا اهمیت دنبال کردن را ندارد

چون «و » سازي چرا دیگه فوتبالی نمی «و» مزه شدي محسن چقدر بی«

  .»مجازي یعنی همین و هیچ اشکالی نداره، شلوغش نکنید

  در زمان مناسب در جریان موضوع قرار نگرفتن، مانند : خبري دالیل بی

چند بار این نوع پستا رو دیدم نمیدونستم قضیه چیه اونقد پرسیدم تا «

من اون کلیپ «، »این طنز چیه؟قضیه «، »)ایموجی خنده(فهمیدم از چه قراره 

  .»گردم در دارم دنبالش می دربه. رو ندیدم

  

توجه به صفحه اینستاگرامی، کسب  توجه به خود، جلب  جلب:طلبی دالیل فرصت

  : هایی از این نوع گفتمان نمونه. ها براي تبلیغ خود درآمد و استفاده از این فرصت

، »حداقل کامنتمو الیک کنینمن امروز تولدمه اما کسی بهم تبریک نگفته «

کردن  خیلی بده که آدم براي جمع«، » تومن میدم100عکسشو بده خداوکیلی «

. پر از مطالب ناب و دلی. پیج مارو هم فالو کن«و » وپرتی بگه فالور هر چرت

عنوان یک شاعر و نویسنده از این فرصت  به«، »حرف دلتو اینجا پیدا کن

من آگه «و » ...گویم وان یک شاعر و نویسنده میعن سوزد و به ها دلم می سوزي

کردم و درآمدزایی  بجاي اون خانوم بودم از همین معروفیت استفاده می

  .»کردم می

تر، جلوگیري از تشنج و   پرداختن به مسائل اساسی:اهمیت بودن دالیل کم

  درگیري، 

خودشم کنید بابا حاال این معلمم ایشاال لنگه این دوست گلمون باشه و  ول«

کاش  اي«و » افیلم هندیش نکنید باب«، ».بخنده که انقدر قشنگ دابسمش کرده

  .»همه اشتباهات لپی بود
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ترین این دالیل احساس اهانت به هویت فردي،   مهم:هاي کالمی  دالیل درگیري

دهنده ضعف  از سوي دیگر پاسخ به توهین دیگران که نشان. شغلی و دفاع از خود است

عالوه بر این . ر حل تعارضات بین فردي و اختالف در منافع استکلی اجتماعی د

در بخش کمی از مشاجرات نیز به . هاي سنی و بین نسلی نیز یکی از دالیل است تفاوت

  شده است   طرح مشکالت سیاسی و اجتماعی پرداخته

تصور کنید یه پزشک ! سن باال هم اصالً دلیل خوبی برا طفره رفتن نیست«

 بار توسط 144این گفتار »  ساله پیش باشه30عاتش در حد  ساله اطال50

جوونا و کم سنا اینستاگرام و تلگرام رو درست تلفظ «، .دیگران پاسخ داده شد

همه  بابا این«. »کنند که شما از یه خانم مسن توقع تلفظ صحیح دارید؟ می

ق به این قشر نمایی رو، فعالً که حقوق باال با باالترین میزان بیکاري متعل مظلوم

 سال بازنشست شده هنوزم 17 هقحطیه که یه معلم ک«، »ظاهر شرافتمنده به

اآلن تو این «، »نشین باشن، نتیجشم این بشه ترها خانه تدریس کنه و جوان

 حقوق پرستار و کادر بیمارستان افزایش پیدا کنه که اینجاي  شرایط کرونا به

ها دیگه خیلی  معلم«و . »مشهآخه این چه رس. میگن حقوق معلما زیاد شد

چون خالت عقب «. ».ناشکر هستن، مگه چقدر کار میکنن همیشه هم مینالن

من هم یک معلمم ما هیچ بخشنامه و «. »نخور بابا.. گ. «و » افتادس

 موظفیم تدریس در فضاي مجازي انجام بدیم که ایندستورالعملی مبنی بر 

فانه تو ایران فقط عزاداري و گریه متأس. سومی هستی جهان«و » دریافت نکردیم

  .»بافند نصیبمون شده یکی بخواد یکم شادمون کنه امثال تو میان اراجیف می

  

  ها گیري، پیشنهاد بحث و نتیجه

اي است و از منظرهاي  هاي مجازي موضوع پیچیده فضاي تعامل و گفتگو در محیط

ا توجه به نیازهاي ها ب بندي واکنش تالش براي دسته. تحلیل است گوناگون قابل

در . تواند مورد استفاده قرار گیرد هایی است که می روانشناختی کاربران یکی از تحلیل

هاي افراد به یک  هاي مختلفی از واکنش ها و گروه بندي توان دسته این نوع تحلیل می
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مشخص کرد و ضمن شناسایی علل احتمالی آنها مانند هر پدیده علمی به را پدیده 

از این نظر با پژوهش ایزدي، قائدي، .  رفتار افراد در موارد مشابه اقدام کردبینی پیش

هاي مجازي را  هاي شبکه که نقش درگیري) 1398(قاسمی سیانی و حیدري توپکانلو 

بر روابط طرفداران مورد تأکید قرار داد، این پژوهش نیز نقش روابط مجازي را بر اخبار 

ها  یعنی طرح یک موضوع در شبکه مجازي و واکنش. دنیاي واقعی اثرگذار نشان داد

وقتی دابسمش طنز این . نسبت به آن، موضوع را به محیط اجتماعی واقعی ربط داد

هاي مختلف در دنیاي مجازي و به دنبال آن دنیاي واقعی، این  معلم منتشر شد، واکنش

  . موضوع را به یک مسئله اجتماعی تبدیل کرد

هاي نوظهور در مواردي چون  نقش رسانه) 1389( و کیا عالوه چنان چه ادیبان به

انفجار متروي لندن و سونامی را مورد تأکید قرار دادند، این مقاله نیز نقش واکنش مردم 

دیگر یک رسانه مجازي  عبارت به. نشان دادرا  مربوطه مسئوالندر خبرسازي و انفعال 

هاي   این قدرت رسانهه، کموجب شد تا یک وزیر در سطح کشور واکنش نشان دهد

: هاي افراد به انتشار یک طنز در قالب بندي واکنش دسته. دهد نوظهور را نشان می

هاي لفظی اگرچه  طلبی و درگیري اهمیت، فرصت تفاوت، کم خبر، بی موافق، مخالف، بی

 1تینگ و همکاران هاي مشابهی در پژوهش بندي بندي جدید است؛ ولی دسته یک دسته

  .مشخص کرده بود تا حدودي مشابه استرا بندي در کاربران   نوع دسته5که  )2015(

 بريبندي چنان چه دلیل این نوع دسته


کند واکنشی است که  اشاره می) 1997 (

ویژه اگر آن را در دنیاي  به. دهند افراد در برخورد با یک تجربه تازه از خود نشان می

دهند و یا در قالب  اهمیتی به آن پاسخ می تفاوتی و یا کم ادراکی خود جذب نکنند با بی

موافقت و یا مخالفت در شرایط توجه به هویت اجتماعی خود ممکن است مستعد 

هاي اجتماعی شوند و  ورود به یک تعارض بین سنی، بین شغلی و یا سایر هویت

 پوتري و ساتویکادويجهت با پژوهش هم


دیگر براي کسانی  عبارت به.  است)2017 (

                                                   
1. Ting, H. Ming, W.W.P, de Run, E.C, Yin Choo, S. L.  
2.  Berry, J.W 
3. Ragil Putri, S. A. & Satvikadewi, A.A.I.P  
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اي   شغلی یا سنی و نسلی آنها مهم بود با موضوع طنز مخالفت کردند که حلقهکه هویت

از . شد هاي کالمی منجر می از تعارضات تازه را ممکن بود ایجاد کند که به درگیري

کوین و مک) 2003(نایتینگل سوي دیگر چنانچه 


د برخی با نکن اشاره می) 2010( 

بندي   پس دسته،کنند رام استفاده میهدف ارضاي نیازهاي اساسی خود از اینستاگ

هایی مانند منافع شخصی یا موافقت به دلیل شوخی و سرگرمی و براي کاهش  واکنش

  . شد هاي روانی توجیه می تنش

شده توسط ارونسون  هاي شناختی مطرح از سوي دیگر با توجه به نقش تحریف

ها منجر  و درگیريپافشاري برخی از افراد در دالیل خود به افزایش تنش ) 1382(

ها در حد ردوبدل کردن کلمات رکیک بودیم که  شد و درنهایت شاهد افزایش تنش می

 زیتزفهاي تأیید دیگري است بر پژوهش


دهد  که نشان می) 2018 و 2017( 

یکی از موارد . اند ها دامن زده هاي نوظهور چگونه در مواردي به افزایش تنش رسانه

هاي کالمی توجه به نقش  ویژه در درگیري ها و به  و موافقتها مشهود در دالیل مخالفت

هویت اجتماعی و فردي بود، که در مواردي مانند تعارضات بین نسلی و بین شغلی 

هاي  ترین جلوه عنوان یکی از مهم هویت شغلی و هویت سنی و نسلی به. مشهود بود

اینستاگرامی نقش ایفا هاي  د که در موضع گیرين معانی مهمی دار،خویشتن براي افراد

هاي بین نسلی و شغلی توجه کرد  از این نظر در اعالم مطالب باید به حساسیت. دنکن می

 تاجفل و ترنر با هویت اجتماعی افراد چنانچهکه


به . کنند پیوند دارد اشاره می) 1979( 

نی بی تعمیم و پیش هاي اجتماعی قابل بندي در اغلب واکنش رسد این نوع دسته نظر می

هاي بین کاربران یکی از موضوعات برجسته درگیري به دلیل هویت  در درگیري. باشد

گرفت،  اي دفاع از آن بود که گاهی رنگ خشونت کالمی نیز به خود می شغلی و حرفه

ها و  عالوه هویت نسلی و مقابله نسل گذشته و نسل جوان در برخی از مخالفت به

هاي مختلف در  ها به پیام درمجموع واکنش. هاي لفظی کاربران مشهود بود درگیري

                                                   
1. Nightingale. 2003 &  McQuail, 2010 
2. Zeitzoff, T, 2018, 2017 
3. Tajfel, H., & Turner, J. C. 1979 
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تحلیل . تواند براي تحلیل رفتار کاربران کاربرد داشته باشد  دسته رفتاري می7قالب 

بر . هاي بیشتري دارد تر نیاز به بررسی هاي کامل بندي تر دالیل این رفتارها و دسته عمیق

بندي  چارچوب فعلی دستهشود تا  این اساس تکرار پژوهش در موارد مشابه پیشنهاد می

هاي اجتماعی داشته  ها به پدیده بینی پذیري بیشتري براي تنوع واکنش با اصالح پیش

  . باشد

بر رفتارهاي ناگهانی افراد و در فضاي مجازي ضمن  این پژوهش به دلیل تکیه

بینی کند و  صورت کامل پیش تواند رفتار واقعی افراد را به شباهت با دنیاي واقعی نمی

از سوي دیگر . هاي به کار گرفته شده توجه داشت هاي روش اید به محدودیتب

هاي کیفی تعمیم نیست و بیشتر معطوف به شناخت بیشتر و  طورکلی هدف پژوهش به

هاي  توجه به استفاده از سایر شبکه. گاه تبیین یک پدیده در دامنه محدود هستند

ضوعات پیشنهادي دیگري است اجتماعی و تدریس و تجارت در شرایط بحران از مو

پیشنهاد . تر سازد هاي مختلف غنی هاي جدید را در عرصه تواند تجربه رسانه که می

  .هاي آمیخته دنبال شود ی و روشهاي کم شود تا این نتیجه با پژوهش می
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