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ایران ،با حرکتی نمادین روسری خود را در خیابان از سر برمیدارند .پژوهشگران تصمیم گرفتند تا نوع مواجهة
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مقدمه و بیان مﺴﺌله
دختران خیابان انقالب ،در حقیقت نام پویش��ی اس��ت که پس از اعتراض نمادین “ویدا موحد” و
پیوستن تنی چند از زنان ایرانی به این پویش ،شروع شد .اوایل دیماه  ،1396ویدا موحد با آویختن
یک روس��ری س��فید بر س��ر چوب این حرکت نمادین را آغاز کرد و با قوت گرفتن اعتراضهای
اقتصادی و معیش��تی در دیماه ،رس��انهها آن را چندان پوش��ش ندادند .پ��س از فروکش کردن آن
اعتراضها ،پوش��ش رس��انهای رویداد دختران خیابان انقالب در خبرگزاریهای داخلی و خارجی
شدت گرفت.
ش��ایان ذکر است در کش��ور ما ،به دلیل اینکه مهمترین رسانة عمومی آن ،سازمان صداوسیمای
جمه��وری اس��المی ایران ،در پوش��ش اینگونه وقایع بس��یار منفعالنه و ُکند عم��ل میکند ،نقش
رس��انههای حاضر بر بس��تر فضای مجازی ،بهویژه خبرگزاریهای داخل��ی و خارجی پررنگتر و
کلیدیتر است .میزان توجه کاربران به استفاده از فضای مجازی در ایران نیز گواه این ادعاست.
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پژوهشهای پیشین
بنا بر بررس��یهای انجامش��ده تا به امروز ،پژوهش��ی با هدف و موضوع “ بررسی نظرهای کاربران
فض��ای مجازی در خصوص اخبار منتشرش��ده در خبرگزاریهای داخلی و خارجی فارس��یزبان
پیرامون پدیدة دختران خیابان انقالب” انجام نشده است .با در نظر گرفتن این مطلب تالش شده تا
پژوهشهای پیشینی که بیشترین شباهت را با این پژوهش دارند ،در این بخش ذکر و بررسی شوند.
رضا کریمی صالح ( )1395در پایاننامه خود به “ نحوة پوش��ش خبری وبس��ایتهای فارسی
ش��بکههای العربیه ،صدای آمریکا و یورو نیوز در حمله نظامی عربس��تان به یمن” پرداخته اس��ت.
نتایج پژوهش بیانگر این امر اس��ت که در پوش��ش اخبار و جهتگیریها ،تفاوت قابلمالحظهای

73
بررسی نظرهای کاربران فضای مجازی )71-91( ...

و یک��ی از مهمتری��ن عناصر هویتی یک کش��ور ،ما را به این نتیجه میرس��اند که حرکت اعتراضی
دختران خیابان انقالب یک پدیدة بسیار مهم و منحصربهفرد است.
در چنین ش��رایطی ،پژوهش��گران معتقدند پیشش��رط تصمیمگیری در زمینة چگونگی مواجهه
و مقابله با این پدیده ،ش��ناخت واکنش مخاطبان به این رویداد اس��ت؛ بنابراین پژوهشگران تصمیم
گرفتند تا نوع مواجهة مخاطب با این پدیدة اجتماعی را بر اس��اس تحلیل رفتار کالمی مخاطبان در
فضای مجازی که در خبرگزاریهای مختلف به اش��تراک میگذارند ،بررس��ی کنند .بایس��تی به این
موضوع اشاره کرد که استناد به اظهارات کاربران فضای مجازی همیشه با ریسک همراه است؛ چراکه
از نظر ویژگیهایی مانند احراز هویت ،س��ن ،تحصیالت و  ...جامعهای همگن محس��وب نمیشود.
همچنین ،رس��انههای داخلی و خارجی که رویدادهای ایران را پوشش خبری میدهند بنا به قوانین،
اقتضائات و حتی پشتوانههای مالی ممکن است نظرهای کاربران را ،بدون جهتگیری منتشر نکنند؛
این گزاره مختص به رس��انههای فعال در پوش��ش اخبار ایران نیس��ت ،تا آنجا که نوام چامسکی در
کت��اب فیلتره��ای خبری اش��اره میکند که “مالکی��ت” و “منابع مالی” رس��انهها از مهمترین عناصر
تأثیرگذار بر عملکرد رسانهها محسوب میشوند (چامسکی و ادوارد .)1391 ،افزون بر این ،معموالً
کاربران فضای مجازی برای آگاهی از اخبار ،به رسانههایی رجوع میکنند که مطلوب و مورد اعتماد
آنها باش��د؛ بنابراین ایدئولوژی حاکم بر یک رس��انه ،با نظر کاربران در آن رسانه شباهت و سنخیت
نس��بی دارد .با توجه به این مالحظه ،پژوهشگران هنگام انتخاب نمونه تالش کردند تا رسانههایی با
ایدئولوژیهای متفاوت را برای پوشش حداکثری نظر کاربران مورد بررسی قرار دهند.
اما گذش��ته از این نکتهها ،میتوان گفت این راهکار ،یکی از ش��یوههای ممکن و یا تنها راهکار
عملیاتی و کارا در بررسی نظرهای کاربران ،بهعنوان برآیند افکار عمومی جامعة ایران است .در این
راستا ،نظرهای مخاطبان و کاربران فضای مجازی ،نسبت به اخبار منتشرشده ،در خصوص رویداد
رس��انهای دختران خیابان انقالب در سهماهة آخر س��ال ( ،1396زمستان  ،)1396انتخاب و تحلیل
محتوای کیفی استقرایی آن در دستور کار قرار گرفت.
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وج��ود ندارد؛ در حقیقت جهتگیریها یکجانبه بوده اس��ت .هر س��ه تارنمای مورد بررس��ی در
موضعگیریه��ا و انج��ام اقدام جانبدارانه در حمایت از عربس��تان ،ش��بیه هم عم��ل کردهاند .هر
س��ه تارنمای مورد بررس��ی ،صفتهای ارزشی را برای عربس��تان و صفتهای غیر ارزشی را برای
انصاراهلل یمن بهکار بردهاند .در بیش��تر اخبار منتشرشده در آنها ،به منابع اخبار اشاره نشده است .در
نهایت باید گفت که بیش��ترین جهتگیریها در تأیید اقدام عربستان علیه یمن بوده است( .کریمی
صالح)1395 ،
اسماعیل کرمی ( )1391در پایاننامه خود به “ تحلیل محتوای وبسایت شبکه فارسی بیبیسی
در مورد انتخابات دوره نهم مجلس ش��ورای اس�لامی” پرداخته است .یافتههای این پژوهش نشان
میدهد ،بیش��ترین پوش��ش خبری در تارنمای بیبیسی ،مربوط به دیماه و اسفندماه سال  90بوده
اس��ت که بیش��تر مطالب آن به ش��خصیتهای اصولگرا و موضوعهایی از قبیل ش��رایط و نحوة
ثبتن��ام ه��ر یک از کاندیداها ،حوادث بعد از انتخابات  88و چالشهای امنیتی آن و عدم ش��رکت
اصالحطلب��ان در انتخابات مجلس پرداخته اس��ت .همچنین نتایج این پژوهش نش��ان میدهد ،این
تارنما بیش��تر مطالب خود را ،با هدف اطالعرس��انی و کمتر از نیمی از آن را با هدف انتقادی مطرح
کرده اس��ت .افزون بر این ،محور بیش��تر مطال��ب انتخاباتی تارنمای بیبیس��ی در مورد احزاب و
گروههای خاص و حوادث انتخابات سال  88و کمتر از نیمی مربوط به انتخابات ،بهطور کلی بوده
است( .کرمی)1391 ،
علی کرمپورمیرزا ( )1391در پایاننامه خود به “ چگونگی بازتاب تحوالت سیاسی کشورهای
عربی خاورمیانه و ش��مال آفریقا در رسانهها :بررسی تطبیقی سایت بیبیسی فارسی و خبرگزاری
ایرنا” پرداخته اس��ت .یافتههای این پژوهش نش��ان میدهد ،تفاوت معناداری بین تارنماهای مورد
بررس��ی از نظر تحوالت کش��ورهای خاورمیانه و شمال آفریقا وجود ندارد؛ یعنی تارنماهای ایرنا و
بیبیسی فارسی رویدادهای مربوط به این کشورها را به یک نسبت پوشش خبری دادهاند .بیشترین
مطلب تارنمای ایرنا (38/9درصد) و بیبیس��ی فارس��ی (49/6درصد) مربوط به کشور لیبی است.
همچنین یافتهها نش��ان میدهد که 86/5درصد از مطالب تارنمای ایرنا به س��بک خبر ارائه شده؛ در
حالیکه 32/6درصد از مطالب تارنمای بیبیسی فارسی به سبک گزارش ارائه شده است .بر اساس
یافتههای تحقیق ،عنصر خبری برجستهش��ده در لید یا پاراگراف نخس��ت مطلب ،در تارنمای ایرنا
مربوط به عنصر خبری “ که” (48/3درصد) است .در حالیکه بیشترین مطلب ارائه شده در تارنمای
بیبیس��ی فارسی مربوط به عنصر خبری “ چه” (42/6درصد) است .ارزش خبری برجستهشده در
لید یا پاراگراف نخست مطلب در تارنمای ایرنا مربوط به “ شهرت” (52/2درصد) است و تارنمای
بیبیسی فارسی در ارائه مطالب خود بیشتر از ارزش خبری “ برخورد” (48/2درصد) استفاده کرده
اس��ت .از دیگر یافتههای مهم تحقیق این اس��ت که هم تارنمای ایرنا (59/5درصد) و هم تارنمای
بیبیس��ی (38/3درصد) در بیش��تر مطالب خود ،نس��بت به دولتهای مورد بررسی ،جهتگیری

مبانی نظری
 .1نظریة انگارهسازی
بدیهی اس��ت هنگامیکه تالش داری��م تا مواجهة مخاطب با یک پدی��ده اجتماعی را ،مانند پویش
دختران خیابان انقالب ،بـر اساس تحلیل رفتار کالمی آنها در فضای مجازی شناسایی کنیم ،بایستی
درک درس��تی از مفهوم “ انگاره” داش��ته باش��یم؛ زیرا واکنش مخاطبان در قالب نظر ،متأثر و معلول
انگارههای ذهنی آنهاست.
تصاویری که از پدیدهها ،موضوعها ،اش��یا ،ش��خصیتها و رویدادهای محیط پیرامون خود در
ذهن داری��م مجموعهای از انگارهها را برای قضاوت ،دربارة تصاویر جدید در اختیار ما میگذارند
و هرگونه قضاوت در مورد تصاویر و انگارههای جدید ،ما را به انگارههای قدیم که در ذهن داریم
ارج��اع میدهن��د .در واقع ما همواره تصاوی��ری را میبینیم ،که از آن ی��ک ذهنیت خارجی داریم؛
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منفی داشتهاند .همچنین یافتهها حاکی از آن است که تارنمای ایرنا در 35/2درصد موارد و تارنمای
بیبیس��ی فارسی هم در 54/6درصد موارد ،در ارائة مطالب مربوط به رویدادهای کشورهای مورد
بررس��ی از قاببندی خاصی استفاده نکردهاند .اصطالح “ بهار عربی” در تارنمای ایرنا هرگز بهکار
نرفته اس��ت .اصطالح “ خیزش مردمی” در تارنمای بیبیس��ی فارس��ی هرگز بهکار نرفته اس��ت.
(کرمپور میرزا)1391 ،
علی توتونچی ( )1390در پایاننامه خود به “ تحلیل محتوای وبس��ایتهای خبری سیانان،
بیبیس��ی و پرستیوی پیرامون اخبار مربوط به اس�لام هراس��ی :مطالعه م��وردی اهانت به قرآن
کریم در  11س��پتامبر  ”2010پرداخته است .یافتههای این پژوهش نشان میدهد که آمریکا ،ایران و
افغانستان بیش از کشورهای دیگر منبع خبر بودهاند .ارزشهای خبری برخورد ،اختالف و درگیری
به خاطر نوع خاص موضوع ،بیش از همه مورد استفاده قرار گرفتهاند .همچنین مقایسة جهتگیری
دو تارنمای بیبیس��ی و س��یانان ،نشان داد بیبیس��ی در 58درصد موارد ،جریان اسالم هراسی
مورد نظر را حمایت کرده و 5/18درصد نس��بت به آن بیطرف بوده اس��ت؛ در حالیکه سیانان در
31/7درص��د موارد این جری��ان را حمایت و 12/ 9درصد با آن مخالفت کرده و در 25درصد موارد
نس��بت به جریان اسالم هراسی مورد نظر بیطرف بوده اس��ت .تارنمای پرس تیوی نیز ،با آوردن
بیانیهها و اطالعیههای گوناگون از چهرههای سیاسی و مذهبی داخلی و خارجی ،جهت نشان دادن
مخالف��ت خود با این اقدام ،بیش��ترین مطالبی را دارد ،که این پروژه را سیاس��ی و علت انجام آن را
اسالمستیزی و پافشاری بر منافع غیرمنطقی خوانده است .از سوی دیگر سیانان و بیبیسی نقش
اس�لام با اتفاقات و حوادث ناگوار بینالمللی را پررنگ کرده و آن را مروج تروریس��م و مبارزه با
صلح بینالمللی دانستهاند( .توتونچی)1390،

انس��ان با ذهن خالی قدرت تصویرس��ازی ندارد .اگر بخواهیم موضوعی را تحلیل و نقد کنیم ،باید
در مورد پیش��ینة آن یا مواردی ش��بیه آن اطالعاتی داشته باش��یم و اگر در مورد خود آن مجموعه و
موضوع پیشزمینه و پیشینه نداشته باشیم ،دستکم این است که تصاویرمان را با ذهنیتهای مثالی
و ساختگی آن میسازیم( .پستمن)1386 ،
در بحث انگارهسازی به دو مفهوم اساسی میتوان اشاره کرد:
 .1 .1مفهوم گزینشگری

این مفهوم در رش��ته ارتباطات بس��یار مهم است .رسانهها درهرحال و همیشه ،خواسته یا ناخواسته
مشغول تأکید بر یک مسئله یا تاکیدزدایی از آن هستند.
 .1 .2مفهوم تغییر شکل
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برخ��ی از مصرفکنندگان فکر میکنند که کنترل رس��انه را در اختیار دارند؛ مانند معتادانی که فکر
میکنند هر وقت بخواهند ترک میکنند ،اما همین توهم بالی جان آنها میشود .این عادت و انگاره
ابتدا مانند تارهای عنکبوت اس��ت ،اما بهتدریج به میلههای ضخیم یک قفس تبدیل میش��ود؛ این
همان مفهوم تغییر ش��کل است که کارشناسان رسانه نسبت به آن هشدار میدهند که مبادا وسیله به
هدف تبدیل شود .پیشبرد سیاست خارجی در جهان معاصر بیشازپیش ،به میزان انگارهسازیهای
رسانهای وابسته است( .شکرخواه 85 :1382 ،ـ)180
 .2نظریة استفاده و رضایتمندی
نظریۀ استفاده و رضایتمندی ،به نقل از مککوایل ،ضمن فعال انگاشتن مخاطب ،بر نیازها و انگیزههای
وی در استفاده از رسانهها تأکید میکند و بر آن است که ارزشها ،عالیق و نقش اجتماعی مخاطبان مهم
است و مردم بر اساس این عوامل آنچه را که میخواهند ببینند و بشنوند ،انتخاب میکنند.
فرض اصلی نظریۀ اس��تفاده و رضایتمندی ،به نقل از ویندال و همکاران ،این اس��ت که افراد
مخاطب ،کموبیش بهصورت فعال ،به دنبال محتوایی هستند که بیشترین رضایت را برای آنان فراهم
سازد .میزان این رضایت بستگی به نیازها و عالیق فرد دارد.
رابین پنج فرض بنیادین نظریۀ استفاده و رضایتمندی را مشخص کرده است:
 .1مردم در استفاده از رسانهها دارای هدف و انگیزه هستند .چنین رفتار هدفمندی برای آنها سودمند
است و پیامدهایی برای خودشان و جامعه دارد.
 .2م��ردم برای برآورده س��اختن نیازها یا امیال خود ،از منابع و محتوای ارتباطی اس��تفاده میکنند.
اس��تفاده از رسانهها ،بهمنظور کس��ب رضایت یا منفعت از جمله جستوجوی اطالعات برای
تقلیل شک و تردید و حل مسائل و مشکالت شخصی است.

 .3نظریة مقاومت مصرفکننده
فیس��ک ،به نقل از کاندیت ،معتقد اس��ت همه متون چندمعنایی هستند؛ یعنی قادرند حامل معناهای
چندگانه باش��ند .ماهی��ت چندمعنایی متون به مخاطبان امکان میدهد تا طیف وس��یع و متنوعی از
رمزگشاییها را بسازند؛ از اینرو ،مانع از آن میشود که رسانهها بیچونوچرا بر آنان مسلط شوند.
فیسک کانون چالش و کشمکش ،بین فرادستان و فرودستان را ،در جوامع سرمایهداری ،مبارزه
بر سر “معنا” میداند؛ مبارزهای که در آن طبقات حاکم تالش میکنند معانی تأمینکننده منافع خود
را بهصورت “شعور متعارف” جامعه ،بهطور کلی طبیعی جلوه دهند ،در حالیکه طبقات فرودست
در مقابل این روند به روشها و میزان متفاوتی مقاومت میکنند و میکوش��ند تا معانیای به وجود
آورند که در خدمت منافع خودشان باشد( .مهدیزاده)259 :1393 ،
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 .3عوامل اجتماعی و روانش��ناختی ،واسطۀ رفتار ارتباطی است .رفتار ارتباطی پاسخی به رسانهها
و میانجی وضعیتهای اجتماعی و روانش��ناختی است مانند تعامل میانفردی ،مقولۀ اجتماعی
و شخصیت.
َ
 .4بین رس��انهها و دیگر اش��کال ارتباط ،برای انتخاب ،توجه و استفادۀ مخاطب رقابت وجود دارد.
به عبارتی ،بین اَش��کال ارتباط رس��انهای و ارتباط میانفردی ،برای برآورده س��اختن نیازها و
خواستهها رابطه وجود دارد.
 .5در روابط بیـن رس��انـهها و افـراد ،معموالً افـراد در مقـایس��ه با رس��انهها نف��وذ و تأثیرگذاری
بیشتری دارند.
مجموع نيازها و انگيزههاي مخاطب را ،به نقل از فیس��ک ،در استفاده از رسانهها ،ميتوان در چهار
مقولۀ اصلي جاي داد:
 .1آگاهي و نظارت :مردم بهمنظور كس��ب اخبار و اطالع��ات از دنياي پيرامون و نظارت بر محيط
اجتماعي خويش ،از رسانهها استفاده ميكنند.
 .2روابط ش��خصي :مردم در فرايند ارتباط ،رس��انهها را همراه و همنش��ین خود تلقي ميكنند و از
محتواي رسانهاي براي ارتباط و گفتوگو با ديگران استفاده ميكنند.
 .3هويت ش��خصي :مردم از رس��انهها براي كس��ب خودآگاهی ،يافتن الگوهاي رفتاري و تقويت
ارزشهاي شخصي استفاده ميكنند.
 .4س��رگرمي و گريز از واقعيت :مردم از رس��انهها براي سرگرم ش��دن و گريز از مشكالت زندگي
روزمره و تخلیه عاطفي استفاده ميكنند( .مهدیزاده)76-78 :1393 ،
نظریة اس��تفاده و رضایتمندی این فهم را برای ما میدهد که در زمینة پوش��ش رس��انهای حرکت
اعتراض��ی دخت��ران خیابان انقالب ،کاربران فضای مجازی با توجه ب��ه عالیق خود فعاالنه به دنبال
رسانهای رفتهاند که بیشترین میزان رضایت را برای آنها فراهم کند.

نظری��ة “مقاوم��ت مصرفکننده” و نظریة “دریاف��ت” ما را به این نتیجه میرس��اند که کاربران
رسانهها و بسترهای رسانهای مختلف ،اجباری برای پذیرش روایت این رسانهها از رویداد دختران
خیابان انقالب ندارند و میتوانند معنیس��ازی خاص خود را داش��ته باشند .به همین دلیل در برخی
مواق��ع ،نظر کاربران در ذی��ل یک مطلب در خبرگزاریهای داخل��ی و خارجی مخالف و منتقدانه
است.
 .4نظریة دریافت
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بر اس��اس نظریۀ دریافت ،به نقل از مککوایل ،پیامهای رس��انهای باز یا گشوده است ،بدین معنا که
میتواند معانی مختلفی داش��ته باش��د؛ لذا این دریافتکنندگان پیام هستند که با توجه به متن پیام و
زمینههای فرهنگی خویش دست به تعبیر و تفسیر پیام میزنند.
در الگوی هال ،ارتباطگر پیام را بر اساس اهداف ایدئولوژیک و منافع خود رمزگذاری میکند،
ول��ی دریافتکنن��ده ،که در فرایند ارتباط نقش رمزگش��ا را بازی میکند ،اجب��اری در پذیرش پیام
دریاف��ت ش��ده ندارد و در برابر معانی ایدئولوژیک پیام مقاوم��ت و آن را در چارچوب دیدگاهها و
تجربیات خود تحلیل و ارزیابی میکند.
مککوایل در تحلیل دریافت ،بر نقش تعیینکنندۀ خواننده در فرایند رمزگشایی متون رسانهای تأکید
میکند .این رویکرد پیوسته چهرۀ انتقادی دارد و مدعی قدرت و توان مخاطبان ،برای مقاومت در برابر
معانی مسلط یا سلطهجویانۀ رسانهها و سست کردن آنهاست( .مهدیزاده 33 :1393 ،ـ )232
 .5نظریۀ ساخت اجتماعی واقعیت (برساختگرایی اجتماعی)
در راستای درک نظرهای مخاطبان در ذیل موضوع دختران خیابان انقالب بایستی به نظریة ساخت
اجتماعی واقعیت (برس��اختگرایی اجتماعی) توجه داشته باشیم .نظریۀ ساخت اجتماعی واقعیت،
به نقل از بهرامیکمیل ،تصور و درک مخاطب از دنیای پیرامون را حاصل ترکیب ساخت اجتماعی
معن��ا و معن��ای حاصل از تجربۀ ش��خصی یا به عبارت��ی ،مذاکره و توافق عل��ت و عاملیت ،تحت
عنوان برس��اختگرایی اجتماعی میداند .بهعبارت دیگر ،نظرهای مخاطبان در بسترهای رسانهای
گوناگون در زمینة موضوع حجاب ،حاصل جمع بازنماییهای رس��انهای از موضوع حجاب و نظر
شخصی مخاطبان دربارة آن است.
برس��اختگرایی در برابر اثباتگرایی به کار میرود .در این دیدگاه تنها واقعیت عینی و بیرونی
نیس��ت که شناخت ما را میسازد ،بلکه ذهن ما نیز در ساختن جهان خارج نقش سازندهای دارد .به
نظر برس��اختگرایان مفاهیم ،جنبۀ خاص تاریخی و فرهنگی خود را دارند و نتیجۀ ش��رایط خاص
زمانی و مکانی خود هس��تند .به نظر آنها ،آنچه حقیقت نامیده میش��ود حاصل مشاهدۀ عینی جهان
نیست ،بلکه زاییدۀ فراگردهای اجتماعی مستمر بین افراد است( .مهدیزاده)83 :1393 ،

ابعاد و ویژگیهای رسانههای نوین و تعاملی

پس از ذکر ویژگیهای رسانههای نوین ،خصیصههای رسانههای تعاملی از نظر میگذرد:
 .1سرعت بسیار باال در انتقال اطالعات؛
 .2امنیت انتقال دادهها توسط فیبرهای نوری نسبت به امواج هوایی؛
 .3هزینه بسیار کم برای ارتباطگران؛
 .4امکان تبدیل هر مخاطب به یک استودیوی پخش تلویزیونی؛
 .5امکان انتخاب گس��ترده و دسترسی به منابع وسیعی از اطالعات ،سرگرمیها و خدمات ارتباطی
بهصورت اختصاصی؛
 .6امکان تجربه واقعیتهای دور از دسترس با استفاده از فضای مجازی و فائق آمدن بر موانع زمان
و مکان؛
 .7تمرکززدای��ی پخش اخبار و اطالعات از مناب��ع قدرت و امکان برقراری موقعیتهای برابر برای
تمام افراد جامعه؛
 .8تعامل بین فرهنگها (از طریق ارتباط دوسویه و مستقیم بین ارتباطگران)؛
 .9تنوع و انعطافپذیری در انتخاب و نحوۀ نمایش برنامهها و حتی هویت فردی افراد؛
 .10قابلیت ضبط و ثبت ارتباطات؛
 .11تقویت روحیه فردگرایی( .عابدی)1389 ،
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بس��ترهای رس��انهای مورد نظر در این پژوهش ،بس��ترهای رس��انهای “ نوی��ن” و “ تعاملی” نظیر
پایگاههای اینترنتی و شبکههای اجتماعی هستند .به همین منظور و برای دستیابی به شناخت جامع
و دقیق از نحوة عملکرد این بس��ترهای رس��انهای ،بایستی ویژگیهای رسانههای نوین و تعاملی را
بررس��ی کنیم؛ شایان ذکر است که این دو نوع رس��انه به میزان زیادی الزم و ملزوم یکدیگرند و به
همین دلیل ،ویژگیهای آنها نیز با یکدیگر همپوش��انی لفظی و معنوی دارند .در ابتدا ،ویژگیهای
رسانههای نوین بیان میشود:
y yتعاملي بودن :امكان پاسخگویی يا نوآوري و خالقيت بهوسیلة كاربر براي عرضه دیدگاههایش
به منبع يا فرستنده؛
y yحض��ور اجتماعي :احس��اس ارتباط ش��خصي ب��ا ديگران كه با اس��تفاده از رس��انهها ايجاد
میشود؛
y yغناي رس��انهای :پيوند بين چارچوبهای متفاوت ارج��اع ،تقليل ابهام ،فراهم كردن عالئم و
نشانهها و  ...بهوسیلة رسانهها؛
y yبازیگوشی :استفاده برای سرگرمی و لذت ،علیه فواید و ابزاری بودن؛
y yخصوصي (خلوت) بودن :استفاده از رسانه يا محتواي خاص؛
y yشخصی بودن :شخصی و منحصربهفرد بودن محتوا و استفاده( .مهدیزاده)1393 ،

روش پژوهش
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در این پژوهش ،برای نیل به هدف آن از روش تحلیل محتوای کیفی اس��تفاده ش��ده اس��ت .روش
تحلی��ل محتوای کیفی با دو رویکرد اس��تقرایی و قیاس��ی مورد اس��تفاده قرار میگی��رد؛ که در این
پژوهش ،رویکرد استقرایی برگزیده شد.
در این رویکرد ،پژوهش بدون چارچوب نظری آغاز ش��ده و بهجای آنکه محقق به ش��مارش
متغیره��ای از پی��ش تعیینش��ده در چارچوب نظری اق��دام کند ،با رویکردی جز ب��ه کل ،آغاز به
س از آن طبقهبن��دی این مفاهیم در دل
شناس��ایی و اس��تخراج مفاهیم مرتبط ب��ا هدف پژوهش و پ 
زیرمقولهه��ا و مقولهه��ای اصلی میکند ( .)Mayring, 2000در این حالت محققان خودش��ان را بر
امواج دادهها شناور میکنند تا شناختی بدیع برایشان حاصل شود .بنابراین از طریق استقرا ،مقولهها
از دادهها ظهور مییابند .بهطور اساسی تقلیل متن به اعداد ،در تکنیک تحلیل محتوای کمی ،به دلیل
از دست دادن اطالعات ترکیبی و معنا ،اغلب مورد انتقاد قرار گرفته است .تحلیل محتوای کیفی ،در
جایی که تحلیل کمی به محدودیتهایی میرس��د ،نمود پیدا میکند؛ بنابراین تحلیل محتوای کیفی
را میتوان روش تحقیقی برای تفس��یر ذهنی محتوای دادههای متنی از طریق فرایندهای طبقهبندی
نظاممند ،کدبندی و زمینهس��ازی یا طراحی الگوهای شناختهش��ده دانست .این تعریف بیان میکند
ک��ه تحلیل محتوای کیف��ی به محققان اجازه میدهد اصالت و حقیق��ت دادهها را بهگونهای ذهنی،
ولی با روشی علمی تفسیر کنند .عینیت نتایج ،بهوسیلۀ وجود یک فرایند کدبندی نظاممند تضمین
میشود .تحلیل محتوای کیفی ،به فراسوی کلمهها یا محتوای عینی متون میرود و تمها یا الگوهایی
را که آش��کار و پنهان هس��تند ،بهصورت محتوای آشکار میآزماید .توانایی این روش ،برای تفسیر
معانی پنهان موجب ش��ده اس��ت که محققان تحلیل محتوای کیفی را به عنوان روشی انعطافپذیر،
بهویژه برای دادههای متنی در نظر بگیرند( .ایمان و نوشادی 44 :1390 ،ـ )15
در ای��ن پژوه��ش ،نظرهای مخاطبان و کاربران فضای مجازی نس��بت به اخبار منتشرش��ده در
خصوص رویداد رس��انهای دختران خیابان انقالب ،در س��هماهة آخر سال ( 1396زمستان )1396
انتخاب و بررسی اخبار مرتبط با آن در دستور کار قرار گرفت .جامعة آماری این نوشتار را از یکسو
نظره��ای کارب��ران در واکنش به اخبار منتشرش��ده در تارنماها و خبرگزاریه��ای داخلی فعال در
بس��تر فضای مجازی نظیر “خبرگزاری فارس”“ ،باشگاه خبرنگاران جوان”“ ،جامعه خبری تحلیلی
الف”“ ،مشرق نیوز”“ ،خبر آنالین” و “خبرگزاری دانشجویان ایران (ایسنا)” و از سوی دیگر اخبار
منتشرش��ده در تارنماها و خبرگزاریهای خارجی فعال در بستر فضای مجازی همانند “ بیبیسی
فارسی” “ ،صدای آمریکا”“ ،رادیو فردا” و “پایگاه اطالعرسانی اتاق خبر من و تو” تشکیل میداد .در
میان خبرگزاریهای خارجی ،نظرهای کاربران در تارنماهای بیبیسی فارسی و پایگاه اطالعرسانی
اتاق خبر من و تو یافت نش��د؛ به همین دلیل برای بررس��ی نظرهای کاربران ،به صفحههای رسمی
اینستاگرام آنها رجوع شد .در مجموع تعداد نظرهای مورد بررسی در این پژوهش  1162مورد بود

که تعداد  789مورد از آن مربوط به رسانههای داخلی و  373مورد آن مرتبط با نظرهای کاربران در
خبرگزاریهای خارجی بود.
باشگاه خبرنگاران جوان
مشرق نیوز

خبرگزاریها و پایگاههای خبری داخلی

جامعه خبری تحلیلی الف
خبر آنالین

جامعه آماری

خبرگزاری دانشجویان ایران (ایسنا)
بیبیسی فارسی

خبرگزاریها و پایگاههای خبری
فارسیزبان خارجی

صدای آمریکا
رادیو فردا
پایگاه اطالع رسانی اتاق خبر من و تو

شکل  .1جامعه آماری پژوهش

شکل  .1ﺟامﻌﻪ ﺁماری ﭘﮋﻭهﺶ

یافتههای پژوهش
یافتهه��ای این پژوهش که نظرهای کاربران فضای مجازی در خصوص اخبار منتشرش��ده در زمینة
رویداد دختران خیابان انقالب اس��ت ،شامل دو بخش کلی رسانههای داخلی و رسانههای خارجی
میشود.
 .1تحلیل محتوای کیفی نظرهای کاربران فضای مجازی در خصوص اخبار منتشرشده در
رسانههای داخلی
پس از انتشار اخبار مرتبط با پدیدة دختران خیابان انقالب در خبرگزاریها و تارنماهای خبری داخلی،
بحثهای مختلفی از س��وی کاربران پیرامون آنها ش��کل گرفت .بهط��ور مختصر ،میتوان بحثهای
ش��کلگرفته ذیل ای��ن اخبار را در عناوین “ عوام��ل بروز این اعتراضها”“ ،عوام��ل مداخلهگر در این
اعتراضه��ا” “ ،نوع مواجهه حکومت ب��ا معترضان” “ ،کارکردها و کژکارکردهای موضوع اعتراض”،
“ توصیه معترضان به احترام و تبعیت از قوانین” و “تبیین رابطه حجاب و اجبار” خالصه کرد.
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برای تحلیل دادهها در این روش از دو س��طح کدگذاری باز و محوری اس��تفاده شد .با بررسی دقیق
و خطبهخ��ط نظرهای کارب��ران و پس از چندین مرحله تجزیه و تحلیل و پاالیش دادهها ،یافتههای
این پژوهش در قالب  12مقوله استخراج شدند.
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 .1 .1عوامل بروز این اعتراضها

الف .عوامل فردی بروز اعتراضها :کاربران فضای مجازی و مخاطبان خبرگزاریهای هدف،
عوامل متعددی را بهعنوان دالیل فردی اصلی اعتراض دختران خیابان انقالب ذکر کردهاند.
برخی از آنها سهم پررنگتری نسبت به سایرین دارند .در این میان میتوان به تسلط اندیشه و
جهانبینی غربی بر افکار معترضان؛ انجام این اعمال بر اثر مصرف مواد مخدر؛ رفاه اقتصادی
باال؛ ،تنفروشی و ناپاکی معترضان؛ کسب شهرت و راهی برای اخذ تابعیت کشورها اشاره کرد.
برخی از کاربران نیز در نظرهای خود ابراز داشتند که این کشف حجاب اسباب ترویج فساد و
فحشا را در کشور فراهم میآورد.
ب .عوامل محیطی بروز اعتراضها :برخی از کاربران فضای مجازی نیز بعضی عوامل محیطی
را در بروز و ظهور این اعتراضها دخیل دانستهاند .از این میان میتوان به کمکاری فرهنگی
و تنگنظری و قوانین سختگیرانه در این زمینه اشاره کرد .این عوامل همگی نشاندهندة
ویژگیهایی در محیط است ،که اسباب بروز چنین رفتاری را از فرد فراهم ساخته است.
 .1 .2عوامل مداخلهگر در این اعتراضها
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الف .نقش و جایگاه مسئوالن در قبال این رفتارها :یکی از مهمترین بحثهای شکلگرفته در نظرهای
مخاطبان پیرامون نقش و جایگاه مسئوالن و متولیان حکومتی در قبال اینگونه مسائل و رفتارها بود.
برخی کمکاری مسئوالن را از عوامل اصلی بروز این رفتارها دانست ه و نیز ،نقشآفرینی آنان را در
زمینههای فرهنگی کمرنگ قلمداد میکردند .گروه دیگری احتمال میدادند دسیسة مسئوالن دولتی،
در شکلگیری و جهتدهی به این اعتراضها مؤثر باشد .بخش دیگری از مخاطبان نیز راه حل قانونی
ت دیگر ،این بخش از مخاطبان باور دارند که
را ،تنها راه برونرفت از این چالشها میدانستند .بهعبار 
مسیر حل این چالشها ،تنها از مجلس میگذرد .بسیاری از کاربران نیز از رفتار متناقض مسئوالن در
قبال این پدیدهها و دیگر مشکالت سخن گفتند .برخی از کاربران هم اینگونه مسائل را بیاهمیت
دانسته و معتقد بودند که مردم دغدغههای بزرگتری ،بهویژه در حوزة اقتصاد دارند.
ب .نقش مخالفان کشور ،نظام و دین :عدهای از کاربران ،باور داشتند که در وقوع اینگونه
پدیدهها حتم ًا مخالفان کشور ایران ،نظام جمهوری اسالمی و دین اسالم نقش دارند .این
مخالفان میتوانند هم در داخل کشور و هم در خارج از کشور ،به خطدهی و جهتدهی
افکار مردم و مسئوالن و ایجاد فشارهای بینالمللی علیه کشور اقدام کنند .از دیدگاه آنها این
مخالفتها پیشینة تاریخی و ریشه در تقابل ایدئولوژیک ،میان اندیشة اسالمی و اندیشة غربی
دارد .همچنین آنها معتقدند این پشتیبانی از سوی مخالفان در سطوح مختلفی صورت میگیرد.
در این میان میتوان از کشورها ،سازمانهای بینالمللی و رسانههای خارجی بهعنوان مهمترین
پایگاههای آنها نام برد ،که هرکدام در سطحی مجزا و متفاوت قصد تحریک و تشویق دارند.

 .1 .3نوع مواجهة حکومت با معترضان

برخی از نظرهای کاربران ،به نوع مواجهة حکومت با معترضان مرتبط بود .ایشان معتقد بودند که معترضان از
طرف نهادهای حکومتی ،همانند قوه قضائیه و نیروی انتظامی ،با برخوردهای سخت روبهرو خواهند شد .از
دیدگاه آنها ،قوه قضائیه با نگاه رعایت قانون و نیروی انتظامی نیز به دلیل برهم زدن نظم عمومی و ترویج فساد
و فحشا ،با متخلفان برخورد میکند .از زاویهای دیگر ،برخی از کاربران فضای مجازی نیز بر لزوم “برخورد
قاطع و جدی” با معترضان تأکید داشتند .ایشان معتقد بودند که نباید از احکام اسالمی عقبنشینی کرد و باید
برخورد محکم و قاطعی با این افراد صورت بگیرد تا عبرت دیگر افراد هنجارشکن باشند.
 .1 .4کارکردها و کژکارکردهای موضوع اعتراض

برخ��ی از کارب��ران ،به تبادلنظر دربارة نقش و جایگاه حج��اب در امور اجتماعی پرداختند .عمده
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y yمخالفان داخلی :برخی از مخاطبان ،وجود مخالفان داخلی را در پشتیبانی و گسترش چنین
اعتراضهایی مؤثر میدانستند .این گروه از کاربران باور دارند که این مخالفتها ریشه در تفکر
غربی و شکل ایرانی شدة آن دارد؛ که از دیدگاه آنها تفکر اصالحطلبی است .بهعبارت دیگر،
این افراد اصالحطلبان را حامی مخالفان و معترضان داخلی این نظام و رسانههای متعلق به این
جریان فکری را در گسترش اعتراضها تأثیرگذار میدانستند.
y yمخالفان خارجی :عدة دیگری از کاربران و مخاطبان تأکید داشتند ،اینگونه رویدادها ،که
چهرهای منفی از ایران در جامعه جهانی تصویرسازی میکند ،با پشتیبانی مخالفان خارجی در
سه سطح کشورها ،سازمانهای بینالمللی و رسانههای خارجی؛ بهصورت هماهنگ و همراستا
صورت میپذیرد.
y yکشورها :از جمله کشورهایی که از دیدگاه مخاطبان ،دشمنان اسالم هستند و به پشتیبانی
از این اعتراضها میپردازند میتوان از انگلستان و آمریکا نام برد؛ که با پشتیبانی تبلیغاتی
و مالی از این جنبشها و رهبران آنان حمایت میکنند.
y yسازمانهای بینالمللی :برخی از کاربران معتقدند که سازمانهای بینالمللی هم ،نیز در
یک اقدام هماهنگ ،به برجسته شدن این اخبار و تصویرسازی منفی از ایران با برچسب
اقدامهای ضد حقوق بشری دامن میزنند.
y yرسانههای خارجی :برخی از کاربران نیز ،معتقدند که رسانههای خارجی فارسیزبان،
در یک اقدام هماهنگ با دولتهای حامی خود ،برای جهتدهی افکار عمومی در ایران
بهسوی خواستههای دولتهای متبوع خود گام برمیدارند .عمده رسانههای فارسیزبانی
که در این میان نقش فعال داشتند و از دیدگاه کاربران به گسترش اعتراضها میپرداختند
عبارت از بیبیسی فارسی ،صدای آمریکا و من و تو بودند.

نقشهای مورد نظر کاربران را میتوان در دو دستة کارکردها و کژ کارکردها قرار داد.
y yکارکردها :کارکردها از دیدگاه کاربران تأثیرها و نتایج مثبت حجاب را ،در اجتماع شامل
میشوند .از نگاه آنها حجاب عامل پاکدامنی جامعه ،حافظ امنیت زنان و جلوگیریکننده از به
خطر افتادن امنیت آنان و همچنین حافظ آزادیهای دیگران است.
y yکژکارکردها :برخی از کاربران نیز معتقد بودند که حجاب بدین نحو ،برخالف تصور متشرعان
و متولیان حکومتی ،کژکارکردهایی با خود به همراه دارد .این افراد معتقد بودند حجاب مانع
ترقی و تعالی زن میشود و همچنین این نحوة پوشش سبب یک اشتباه محاسباتی در دیدگاه
عموم شده و در واقع حجاب تنها مالک پاکدامنی نیست .همچنین ایشان معتقدند که قانون
حجاب عامل بروز تبعیضهای فراوانی ،در امور اجتماعی برای زنان بوده است.
 .1 .5توصیه معترضان به احترام و تبعیت از قوانین
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یکی از نقاط تمرکز کاربران فضای مجازی ،در بحثهای صورت گرفته پیرامون اخبار منتشرش��ده
در خص��وص پدیدة دختران خیاب��ان انقالب ،به لزوم و وجوب احترام به احکام ش��رعی بهعنوان
ص��ورت ایدئولوژیک و قوانین اجتماعی ب ه عنوان برونداد نوین آن برمیگش��ت .به عبارتی برخی
از افراد بر وجوب احترام به قوانین داخلی کش��ور تأکید داشتند و عدهای دیگر از وجوب احترام به
احکام شرعی سخن میگفتند.
y yوجوب احترام به قوانین داخلی :در میانة بحثهای شکلگرفته ،پیرامون لزوم احترام به قوانین
داخلی کشور ،بر قانونشکنی و قانونگریزی معترضان و مشابهت اینگونه رفتارها به رفتار
حیوانات در جنگل نیز تأکید شد .بهعبارت دیگر ،گروهی قانون را فصلالخطاب دانسته و
پیگیری از طرق قانونی را از مطالبه گران معترض ،خواستار بودند.
y yوجوب احترام به احکام شرعی :در میانة بحثها ،به شیوة اعتراض دختران خیابان انقالب و
غیرقانونی خواندن این اعتراضها توسط برخی مخاطبان ،گروه دیگری با اتکا به مبنا و اصول
ایدئولوژیک ،این شیوة اعتراض را مخالف اصول اسالمی دانسته و وجوب احترام به احکام
شرعی را متذکر میشدند .در این میان میتوان به نکتههای دیگری مثل صراحت حکم اسالم
درباره حجاب ،هتاکی به اصول اعتقادی مردم از این طریق و علنیترین جلوه حرمتشکنی و
مبارزه با اجرای قانون خدا اشاره کرد.
 .1 .6تبیین رابطه حجاب و اجبار

از دیدگاه کاربران و مخاطبان خبرگزاریهای داخلی ،میتوان با توجه به متغیرهایی مثل نگاه اس�لامی،
دیدگاه انسانی و نحوة عملکرد سایر کشورهای اسالمی رابطه میان حجاب و اجبار را تحلیل کرد.
y yاز نگاه اسالمی :از دیدگاه کاربران فضای مجازی ،بهویژه مخاطبان خبرگزاریهای داخلی،

اجباری بودن حجاب در قوانین ایران ضربه بزرگی بر تن اسالم بوده و همچنین با تعالیم اسالمی
و قرآنی مغایر است .همچنین این شیوه پوشش از نگاه آنان با سیرة ائمه معصومین (ع) نیز
تناقض دارد.
y yاز دیدگاه انسانی :برخی از کاربران معتقدند اجبار ،در خصوص هر امر اجتماعی قبیح و ناپسند
است و همچنین امور اجتماعی نظیر نحوة پوشش و حجاب ،با اجبار و زور قابلجمع نیست
و محقق نمیشود؛ بنابراین نه از دیدگاه ایدئولوژیک و نه از دیدگاه انسانی نیز ،حجاب را با
اجبار و زور نمیتوان در جامعه پیاده کرد و در بیشتر اوقات ،نهتنها نتیجه نمیدهد ،بلکه نتیجه
عکس نیز در پی دارد.
y yدر سایر کشورهای اسالمی :عدهای از کاربران اعتقاد دارند این نوع پوشش زنان در ایران ،در
کشورهای دیگر حتی در کشورهایی که داعیهدار اسالم نیز هستند ،الزامآور نیست .بهعبارتی
دیگر از دیدگاه آنها وقتی سایر کشورهای اسالمی التزامی به پوشش زنان به این شکل ندارند،
چرا حکومت ایران باید خود را ملتزم به پوشش زنان بداند.
 .2تحلیل محتوای کیفی نظرهای کاربران فضای مجازی در خصوص اخبار منتشرشده در
رسانههای خارجی

 .2 .1رابطة حکومت و دین اسالم با معترضان و موضوع اعتراض

رابطة میان حکومت و معترضان ،یکی از مهمترین مسائلی است که پیرامون اخبار منتشرشده در رسانههای
فارسیزبان خارجی ،در نظرهای مخاطبان شکل گرفت .در همین راستا بر تبعیض و زنستیزی حکومت و
نیز حق آزادی در انتخاب پوشش تأکید شده است .در کنار این موارد به دورویی و ریاکاری باطن حکومت
جمهوری اسالمی در برابر مسئلة حجاب نیز اشاره شده است .افزون بر این ،برخی از کاربران هم ،در اظهار
نظرهای خود ،به نسبت میان اندیشههای اسالمی و مسائل مرتبط با آزادیهای فردی و اجتماعی پرداختهاند.
ب ه عبارتیدیگر ،در ارائة نظرهای خود بهصورت بنیادین با مسئله مواجه شده و در پیشفرضها به دنبال
پاسخ به این چالش بودند .از دیدگاه آنها قوانین و آموزههای اسالمی معارض حقوق بشر هستند و همچنین
ن موارد از دیدگاه
قاعدهای مبنی بر اجباری بودن این نوع پوش��ش در شرع اسالم وجود ندارد .عالوه بر ای 
آنها حکومت اسالمی بایست “حق انتخاب در پذیرش ادیان” را به رسمیت بشناسد.
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پس از انتشار اخبار مرتبط با پدیدة دختران خیابان انقالب ،در خبرگزاریها و تارنماهای خبری خارجی
فارس��یزبان ،بحثهای مختلفی میان کاربران آنها شکل گرفت .بهصورت مختصر میتوان بحثهای
ش��کلگرفته ذیل این اخبار را در عناوین رابطة حکومت و دین اس�لام با معترضان و موضوع اعتراض،
ویژگیه��ای معترضان ،وضعیت حکومت در هنگام اعتراضه��ا و در آینده ،نحوة برخورد حکومت با
معترضان ،رفتار مردم در قبال این اعتراضهای و نمایشی خواندن اعتراضها خالصه کرد.
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 .2 .2ویژگیهای معترضان

برخی از کاربران فضای مجازی ،در اظهار نظرهای خود پیرامون اخبار منتشرشده در خبرگزاریهای
خارجی س��ه ویژگی را برای زنان برش��مردند .نخس��تین ویژگی ،س��مبل و نماد مبارزه بودن است
ودومی��ن ویژگ��یآن را عامل س��رنگونی حکومت میدانن��د .عالوه بر این ،برخ��ی از کاربران این
خبرگزاریه��ا بر ای��ن باورند که این معترضان و بهاصطالح دخت��ران خیابان انقالب از تهمتهای
مرتبط با ناپاکی و تنفروشی مبرا و “ پاکدامن” هستند.
 .2 .3وضعیت حکومت در هنگام اعتراضها و آینده
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y yوضعیت فعلی :از دیدگاه کاربران فضای مجازی ،دیکتاتوری مذهبی در کشور بیانگر وضعیت
فعلی و حال جمهوری اسالمی ایران است .آنها معتقد بودند که حاکمیت دینی در کشور از
حیث دموکراتیک خود خارج شده و به یک دیکتاتوری مذهبی بدل شده است.
 y yوضعیت پیش روی جمهوری اسالمی :گروهی از کاربران اعتقاد دارند ،که آیندة احتمالی جمهوری
اسالمی به سمت افول میل میکند .از جمله مواردی که از نظر آنان بر درستی گزارة افول جمهوری
اسالمی صحه میگذارد ،رأی منفی به جمهوری اسالمی ،در صورت برگزاری همهپرسی ،شروع
نهضت براندازی از آن طریق و احتمال قریبالوقوع تشدید اعتراضهای مدنی مردم علیه حکومت
بود .گروه دیگری از کاربران باور دارند که نظام جمهوری اسالمی به صورتی غیرمنتظره به ثبات خود
ادامه میدهد .آنها میگویند ،وضعیت وخیم اقتصادی و اجتماعی ایران ،عامل عدم خیزش ملت برای
احقاق حقوق حقه خود بوده است .بهعبارتیدیگر ،وخامت اوضاع اقتصادی به مردم اجازة تفکر
درباره دغدغههایی نظیر موضوع دختران خیابان انقالب را نمیدهد.
 .2 .4نحوة برخورد حکومت با معترضان

یکی دیگر از موارد مطرحش��ده در نظرهای مخاطبان رس��انههای خارجی ،نحوة برخورد حکومت
با معترضان اس��ت .این اقدامها ،از یک طرف توس��ط نیروی انتظامی و از طرف دیگر توس��ط قوة
قضائیه صورت میگیرد .اقدامهای نیروهای انتظامی بهصورت خش��ونتآمیز تصویرس��ازی شده
اس��ت .همچنین از نظر آنان قوه قضائیه اقدامها علیه آزادی بیان را توسعه و گسترش داده و احتمال
برخوردهای سخت و خشن با دختران خیابان انقالب نیز وجود دارد .از دیگر نکتههای مهم و مورد
بحث ،پیرامون نحوة برخورد حکومت با معترضان ،احتمال نس��بت دادن اتهامهای واهی به دختران
خیابان انقالب از سوی دستگاه قضایی کشور است؛ امری که از نگاه آنان در گذشته نیز سابقه دارد.
 .2 .5رفتار مردم در قبال این اعتراضها

از دی��دگاه کاربران فضای مجازی ،رفتار مردم بیش��تر با بیتفاوتی هم��راه بوده و عدم جلوگیری از

برخوردهای خشونتآمیز ،بیتفاوتی را در قبال یکی از مهمترین پدیدههای اجتماعی نشان میدهد.
برخی این نوع رفتار را تقبیح کرده و زشت دانستهاند .این امر از دیدگاه آنها نشاندهنده مردساالری
و زنس��تیزی در میان فرهنگ عمومی و اندیش��ه متولیان حکومتی است .در نتیجه این حرکت یک
نهضت زنانه و نش��اندهندة زنساالری و مرد ستیزی است .همچنین از نگاه آنها ،مردم به رفتارهای
ناشایست حکومت عادت کردهاند؛ بنابراین “تقبیح بیتفاوتی ناظران”“ ،مرد ستیزی و زنساالری در
تقبیح س��کوت مردان و حرکت دختران خیابان انقالب”“ ،عادت کردن مردم به رفتارهای ناشایست
حکومت و متولیان آن” سه محور رفتار مردم در قبال این اعتراضها است.
 .2 .6نمایشی خواندن اعتراضها

برخ��ی از مخاطبان این خبرگزاریه��ا ،در زمان بیان اظهار نظرهای خود معتقد بودند که تمامی این
اعتراضها نمایشی و گردانندة آن ،خود حکومت است .ایشان عقیده داشتند نظام جمهوری اسالمی
میخواهد از این طریق ذهنها را از ناکارآمدی خود به سمت مسائل و دغدغههای دیگر سوق دهد.

نتیجهگیری
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در بخ��ش نتیجهگیری ،پژوهش��گران تصمیم گرفتند تا برای عینی و ملموستر ش��دن یافتهها یک
برآورد و بررس��ی کمی اولیه از نظرهای کاربران فضای مجازی در خصوص اخبار منتش��ر شده در
خبرگزاریهای داخلی و خارجی فارسیزبان پیرامون پدیده دختران خیابان انقالب داشته باشند.

مخالفان
%1/42

موافقان
%57/9

خبرﮔﺰاریهای ﺩاخلی
انﻘﻼﺏ ﺩر
خﻴابان
ﺩختران
ﭘدیده
ﭘﻴرامون
نمودار  .2نظرهای
خبرگزاریهای داخلی
انقالب در
خیابان
پدیده دختران
پیرامون
کاربران کاربران
نمودار  .2نظرهای

همانگونه که مش��اهده میشود  57/9درصد کاربران خبرگزاریهای داخلی ،موافق پویش دختران
همانگونه که مشاهده میشود  57/9درصد کاربران خبرگزاریهای داخلی ،موافق پویش دختران خیابان انقالب و 42/1درصد
خیابان انقالب و 42/1درصد آنان مخالف این جنبش اعتراضی بودهاند.
آنان مخالف این جنبش اعتراضی بودهاند.

مخالفان
%8/4
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بﺨش نﺨﺴت

نمودار  .2نظرهای کاربران پیرامون پدیده دختران خیابان انقالب در خبرگزاریهای داخلی
همانگونه که مشاهده میشود  57/9درصد کاربران خبرگزاریهای داخلی ،موافق پویش دختران خیابان انقالب و 42/1درصد
آنان مخالف این جنبش اعتراضی بودهاند.

مخالفان
%8/4

موافقان
%91/6

نمودار  .3نظرهای کاربران پیرامون پدیده دختران خیابان انقالب در خبرگزاریهای خارجی
خبرﮔﺰاریهای خارﺟی
نمودار  .3نظرهای کاربران ﭘﻴرامون ﭘدیدة ﺩختران خﻴابان انﻘﻼﺏ ﺩر

در می��ان خبرگزاریهای خارجی ،اما این آمار تفاوت چش��مگیری میکند91/6 .درصد از نظرهای
در میان خبرگزاریهای خارجی ،اما این آمار تفاوت چشمگیری میکند91/6 .درصد از نظرهای مخاطبان را نظرهای موافق
مخاطب��ان را نظره��ای موافق این پویش و فقط 8/4درصد از نظرها را ،نظرهای کاربران مخالف این
این پویش و فقط 8/4درصد از نظرها را ،نظرهای کاربران مخالف این پویش تشکیل میدهد.
پویش تشکیل میدهد.
مخالفان
%31/3
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موافقان
%68/7

نمودار  .4نظرهای کاربران ﭘﻴرامون ﭘدیده ﺩختران خﻴابان انﻘﻼﺏ ﺩر خبرﮔﺰاریهای ﺩاخلی ﻭ خارﺟی
نمودار  .4نظرهای کاربران پیرامون پدیده دختران خیابان انقالب در خبرگزاریهای داخلی و خارجی

در مجم��وع خبرگزاریهای داخلی و خارجی نیز 68/7 ،درص��د نظرها را ،نظرهای کاربران موافق
در مجموع خبرگزاریهای داخلی و خارجی نیز 68/7 ،درصد نظرهای را نظرهای کاربران موافق این پویش و جنبش اعتراضی
پویش و جنبش
ای��ن پویش و جنب��ش اعتراضی و31/3درصد نظرها ،را نظرها ،کاربران مخالف این
و31/3درصد نظرها ،را نظرهای کاربران مخالف این پویش و جنبش اعتراضی تشکیل میدهند.
اعتراضی تشکیل میدهند.

بﺨش دوم
در بخش پایانی این پژوهش چند نکته قابلذکر است:
 .1بهصورت کلی و به طور نسبی ،کاربران تارنماهای داخلی به پدیدة دختران خیابان انقالب
و کاربران تارنماهای خارجی به نظام جمهوری اسالمی و دین اسالم بیشتر انتقاد داشتهاند.
همچنین ،کاربران تارنماهای داخلی ویژگیهای منفی چون بیبندوباری و کاربران تارنماهای
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خارجی ،ویژگیهای مثبتی چون پاکدامنی را برای این معترضان به حجاب ذکر میکند .افزون
بر آنچه گفته شد ،کاربران تارنماهای داخلی بیشتر خواستار برخورد سختتر با معترضان به
حجاب شدهاند؛ در حالیکه کاربران تارنماهای خارجی برخوردهای موجود را خشن میدانند.
در نهایت شایان ذکر است ،گروهی از کاربران تارنماهای داخلی اعتراضها را سرچشمه گرفته
و مهندسیشده از خارج کشور میدانند؛ در حالیکه بعضی از کاربران تارنماهای خارجی پدیدة
دختران خیابان انقالب را حربة نظام جمهوری اسالمی برای دور کردن ذهن مردم از بحرانهای
دیگر کشور فرض میکنند.
 .2بر مبنای بررسیهای ک ّمی انجام شده ،بیش از دوسوم نظرهای کاربران فضای مجازی در ذیل
اخبار خبرگزاریهای داخلی و خارجی ،موافق پدیدة دختران خیابان انقالب است .البته این
عدد از چند زاویه قابلبحث است:
y yنکت��ة نخس��ت اینکه میت��وان تصور کرد ،کارب��ران فضای مجازی و کس��انی ک��ه ذیل اخبار
خبرگزاریهای داخلی و خارجی نظر میدهند از نظر فرهنگی ،اجتماعی ،سیاس��ی و اقتصادی
افراد خاصی هستند و این افراد قابلتعمیم به کلیت جامعه نیستند؛ بنابراین نباید تصور کرد که
بیش از دوسوم افراد جامعه موافق چنین حرکتهایی هستند.
y yنکتة دوم این که پیچیدگی و درهمتنیدگی موضوعها و چالشهای مختلف کشور را نبایستی از
نظر دور داش��ت (شایان ذکر است که رسانههای مخالف نظام جمهوری اسالمی ،این پیچیدگی
و درهمتنیدگی را تش��دید میکنند ).برایمثال ،چهبس��ا نارضایتی کارب��ران فضای مجازی از
بحرانهای اقتصادی ،نظیر تورم و بیکاری و یا مسائلی مانند فساد و فاصله طبقاتی ،بر نظر آنها
دربارة این موضوع تأثیرگذار باش��د .افزون بر این ،همزمانی این حوادث با اعتراضهای دیماه
 ،1396میتواند مؤید این موضوع باش��د که نارضایتیهای اقتصادی کاربران فضای مجازی ،به
شکلهای گوناگون در نظر آنها ذیل موضوع دختران خیابان انقالب تأثیر دارد.
y yنکتة س��وم نوع برخورد کلیش��های خبرگزاریهای داخلی با موضوع است؛ که در برخی موارد
س��بب میش��ود تا مخاطب به حالت نفرت و انزجار برسد و خشم خود را ،نه از اصل موضوع
بلکه از نحوة پرداخت موضوع ،در نظر خود نشان دهد.
 .3در سالهای گذشته ،تحول عمیقی در دنیای رسانهها رخداده است ،که اکنون از آن با تعابیر مختلفی
مانند “ انقالب ارتباطات” نام میبرند .این انقالب تحو ل وسیعی را ،در کشورها و ملتها ایجاد کرده
اس��ت؛ که در هر زمان و هر مکان میتوان تأثیر آن را مش��اهده کرد .در زمینة پدیدة دختران خیابان
انقالب نیز میتوان تصور کرد که ظهور رس��انههای جایگزین ،برای رسانة عمومی و دولتی کشور،
که باعث روبهرو ش��دن گروهی از مخاطبان با تعاریف و تفس��یرهای مختلف و متفاوتی از حجاب
ک طرف،
است ،برخی از افراد جامعه را علیه این موضوع تحریک کرده .بنابراین بدیهی است که از ی 
راهکارهای سلبی و برخورد سخت در برابر مسئلة حجاب در میانمدت و بلندمدت تأثیرگذار نباشد.
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از طرف دیگر ،تکیه و تأکید صرف بر دالیل و رویکردهای اقناعی پیش��ین برای تبیین ضرورت و
اهمیت حجاب ،حتی بدون تغییر و تعویض واژگان و ظاهر کالم ،دستکم برای بخشی از نسل دیگر
تأثیرگذار نیست و قانعکننده نخواهد بود.
 .4پژوهشگران اعتقاد دارند که نوع اعتراضی که زمستان سال  ،1396علیه حجاب در خیابان انقالب
و حوال��ی آن رخ داد ،نبایس��تی فقط با گزارههایی مانند “ اث��رات قرصهای روانگردان” و یا
“تالش برای کس��ب اقامت” تعبیر و تفسیر شود؛ بدیهی است که این موضوع بایستی مقدمهای
برای شناس��ایی دلیل مخالفتها با حجاب ش��ده و برای آن در حوزههای مختلف (رس��انهای،
قانونی و دیگر موارد) چارهای اندیشیده شود.
 .5روش��ن اس��ت که یک راهکار در راس��تای حل مشکل و پیش��گیری از وقوع بحرانهای مشابه،
س��نجش و شناس��ایی میزان اعتقاد واقعی مردم به موضوع حجاب اس��ت .شایان ذکر است بنا
به ش��رایط خاص جامعه ،بایس��تی برای دس��تیابی به نظر واقعی مردم ،رویکردها و مالحظات
پیمایش��ی خاصی در نظر گرفت .در صورتیکه مسئوالن و سیاستگذاران جامعه اطالعات کامل
و دقیقی از نظر مردم راجع به موضوع حجاب داش��ته باش��ند ،آنگاه میتوان در مواقع بحرانی،
مانند زمستان سال  ،1396تفسیر درستی از شرایط جامعه داشت و دچار خطای محاسبانی نشد.
 .6در انتها بایس��تی به مواجهة احساس��ی و مواجهة عقالنی با رویداد دختران خیابان انقالب اشاره
کرد .به بیاندیگر ،بایس��تی به این نکته توجه کنیم که چه میزان از واکنشهای مخاطبان به این
رویداد رسانهای از نوع واکنشهای هیجانی است و شامل ناسزاگویی ،خشونت کالمی و دیگر
موارد میش��ود (ش��ایان ذکر اس��ت ،از آنجاییکه امکان ظهور و بروز واکنشهای هیجانی در
فضای واقعی کشور کمتر وجود دارد ،تخلیه این هیجانها بیشتر در فضای مجازی رخ میدهد).
از طرف دیگر ،چه میزان از واکنشهای مخاطبان به این رویداد رس��انهای ،واکنشهای منطقی
شامل استنتاج ،تفهیم ،تشریح عوامل بروز این اعتراض و حل این چالش و مواردی از این قبیل
اس��ت .بدیهی اس��ت احساس��ی و یا عقالنی بودن نوع مواجهة مخاطب با این رویداد ،دو نوع
واکنش متفاوت را از دو مخاطب متفاوت نش��ان می دهد و چارهاندیش��ی برای آن ،نیازمند دو
راهکار متفاوت خواهد بود.
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