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 چکیده

های مهمی است که بسیاری از جوامع را در طول تاریخ، درگیر نموده است. یکی از عوامل فساد یکی از پدیده

گیری و گسترش جامعۀ مدنی است و یکی از الزامات اساسی جامعۀ مدنی، گسترش و دۀ فساد، شکلکننتضعیف

های اجتماعی هستند. مطالعۀ حاضر با هدف بررسی نحوه بازنمایی مسئله فساد توسط کاربران ایرانی توسعۀ رسانه

رفی به انجام رسیده است؛ بدین در اینستاگرام انجام شد. روش پژوهش، تحلیل محتوای کیفی است که با رویکرد ع

گیری نظری انتخاب و تحلیل پست اینستاگرام که دارای هشتگ فساد بودند، با استفاده از نمونه 306صورت که 

نوع  4طور مستقیم و  نوع آن به 9اند که نوع فساد اشاره نموده 33دهند که کاربران به ها نشان میشدند. یافته

اند از  ها ظهور یافته که عبارتمقولۀ اصلی از تحلیل 1مرتبط هستند.  فساد اقتصادی طور غیر مستقیم به حوزه به

مقولۀ فرعی نیز ذیل  7های اعتراض علیه فساد. های تبیین و مکانیسمدرک وضعیت موجود فساد، مکانیسم

اد، از این رسانه جهت ها حاکی از این است که کاربران در مواجهۀ با فسدست آمده است. تحلیل های اصلی به مقوله

 نمایند. توصیف و تبیین فساد و اعتراض علیه آن استفاده می

های اجتماعی، ادراک فساد، فساد اقتصادی، فساد اداری، فساد سیاسی، فساد قضایی، رسانه واژگان کلیدی:

 اینستاگرام.
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 مقدمه 

اعی، اقتصادی و سیاسی های اجتمترین آسیبترین و گستردهفساد در جهان امروز یکی از رایج

طور مستقیم در بر دارد، بلکه همچنین  های بسیار باالیی بهتنها هزینه دهد که نهمی را تشکیل

آید، آثار  شمار می دلیل آنکه مانع اصلی رشد و توسعۀ مناسب در همه ابعاد جوامع انسانی به به

 (. 27: 3130گذارد )فکوهی، بار درازمدت و ساختاری نیز بر جای میزیان

توان در تعریف  شده است که وجه مشترک همۀ آنها را می تعاریف متفاوتی از فساد ارائه 

فساد عبارت است از سوء استفاده از قدرت اعطاء شده »الملل خالصه کرد:  سازمان شفافیت بین

(. حسین العطاس در کتاب مسئله فساد، 13: 3174زاده، )حسینی هاشم« برای انتفاع شخصی

ارجحیت منافع خصوصی به منافع »داند: نواع فساد را دارای یک خصیصۀ مشترک میهمۀ ا

گرفتن  عمومی، شامل نقض هنجارهایِ وظیفه و رفاه که با اخفا، خیانت، فریب و نادیده

ترین تعریف را (. جامع12: 3171)العطاس، « سنگدالنه هر نوع پیامد آن برای مردم همراه است

های فساد، تبدیل روابط اجتماعی به مبادله»شناسی ارائه نمود: توان از منظر جامعه می

دهد و آمیز است که در طی آن اهداف عام جای خود را به اهداف خاص میسودمندانۀ تبعیض

کاری، رعایت موازین خواری، شرافتداری، حاللگرایی، امانتخیری نامحدود )نظیر قانون

طلبی و از این قبیل( قت، فضیلت، حریت، علم، حقای و تخصصی، وفاداری، تعهد، صدا حرفه

خاطر خیری محدود )پول، مقام و منصب، مدرک، پرستیژ، نفوذ، اعتبار اجتماعی( قربانی  به

 (. 43: 3174زاده، )حسینی هاشم« شود می

از  گرفت، ولی با این وجود به خود جدی دربارۀ فساد، شکل نظری مباحث 3716از دهۀ 

(. 3: 3133شدند )همایونی،  ارائه فساد های تجربی دربارۀ بررسی و نظری آثاراوّلین  3796دهۀ 

و مقارن با انتشار خبر اختالس  3191بحث و بررسی پیرامون فساد در ایران تقریباً از سال 

شدن  ایزمان با رسانه هم 3136سال بعد در سال  39چندمیلیاری در بانک صادرات آغاز شد. 

رام جزایری، بحث مبارزه با مفاسد اقتصادی، مجدداً جدی شد، ولی خبر اختالس گستردۀ شه

درپی اختالس، این موضوع به یکی از مباحث مهم در دلیل انتشار اخبار پی های اخیر، به در سال

 محافل علمی و دانشگاهی در ایران بدل شده است. 

ها آنها رسانه ترین عوامل بسیاری در کاهش و افزایش فساد دخیل هستند که یکی از مهم

( و عامل نظارت 31: 3172ها نقش نگهبان را در جامعه ایفا نموده )وفایی یگانه، هستند. رسانه
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های و رسانه 3های جمعیها را به دو دسته رسانهبر مسئولین هستند. بهتر است رسانه

، رسانههای جمعیتقسیم نموده و نقش آنها را در کاهش فساد تحلیل نماییم. رسانه 2اجتماعی

کنند. توسعۀ رسانههای پخش گسترده هستند که صرفاً امکان ارتباط یک طرفه را فراهم می

گویی رسانی، میزان پاسخای کردن فضای اقتصاد، سیاست و اطالعهای جمعی آزاد، با شیشه

دهد و از این طریق به تقویت نظام حکمرانی و پیشگیری از فساد کمک افراد را افزایش می

های جمعی، های اجتماعی، در مقابل رسانه(. رسانه90: 3172کند )دینی ترکمانی، ی میشایان

های اخیر، نقش این  کنند. در سالها را تسهیل می ابزارهایی هستند که ارتباطات تعاملی انسان

ها در توانمند کردن افراد، افزایش مشارکت آنها در فرایند سیاسی، تسهیل ارتباطات و رسانه

ای شناخته شده ات مسائل اجتماعی و تقویت یک جامعۀ مدنی نوظهور، تا حد گستردهتغییر

 & Jhaکنند )یاد می "بخشهای آزادیفناوری"ها با عنوان که برخی از این رسانهطوریاست؛ به

Sarangi, 2017: 2های نوین در های چندگانۀ این رسانه(. با این حال، تحقیق پیرامون نقش

ویژه در  همچنان نیازمند کنکاش برای شناخت بیشتر است. این نوع تحقیقات، به پدیدۀ فساد،

ایران ضرورت زیادی دارد؛ چراکه از سویی تحقیقات بسیار اندکی در این حوزه به انجام رسیده 

ای در حال افزایش طور فزاینده های اجتماعی در ایران بهو و از سوی دیگر، تعداد کاربران رسانه

 (. Internet world stats, 2019است )

گذاری تصاویر اینستاگرام  اشتراک های اجتماعی محبوب در ایران، سرویس بهیکی از رسانه 

دهد تا با است. اینستاگرام، یک شکل نسبتاً جدید ارتباطات است که به کاربران امکان می

(. Hu et al., 2014: 595راحتی دیگران را در جریان وضعیت خود قرار دهند ) گذاشتن عکس، به

میلیون کاربر رتبۀ هفتم را در دنیا به  366شبکۀ اجتماعی مشهور، با  31اینستاگرام در میان 

 30میلیون نفر از جمعیت  1/9اکنون بیشتر از  ( و همstatista, 2018خود اختصاص داده است )

صاد آنالین، سالۀ مردم کشور ایران در شبکۀ اجتماعی اینستاگرام عضو هستند )اقت 11تا 

در صفحات اینستاگرام دارند و بسیاری از این  1کننده ها چندین میلیون دنبال ایرانی (.3170

دهند و حتی  ساعت بیش از دو تا سه هزار کامنت را به خود اختصاص می 24صفحات ظرف 

خورد  هزار الیک می 316تا  366شاهد آن هستیم که برخی اخبار در این شبکه بیش از 

تواند نماینده همه اقشار مردم ایران باشد، رو، با اینکه اینستاگرام نمیایناز (.3171ز، )مهرنیو
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دارد ولی تعداد باالی کاربران این شبکه و اثرگذاری آن درایجاد جریانات اجتماعی ما را وا می

که بررسی نوع بازنمایی مسائل اجتماعی مختلف در آن بپردازیم و با توجه به موضوع مورد 

ررسی مقاله حاضر؛ یعنی فساد، بررسی نحوۀ بازنمایی مسئله فساد در این شبکه امری ضروری ب

 رسد. سؤاالت اصلی پژوهش حاضر، عبارتند از:نظر می و مهم به

نوع فساد اقتصادی، فساد اداری، فساد سیاسی، فساد قضایی،  4کاربران اینستاگرام در ذیل 

 کنند؟یی انتخاب میهایی از فساد را برای بازنماچه گونه

 پردازد؟هایی از مسئله فساد میبرساخت معنایی کاربران اینستاگرام، به چه جنبه

 پیشینۀ پژوهش

تر وگوی جاری گستردهکند تا تحقیق حاضر، به گفتشده کمک می مرور مطالعات تجربی انجام

توان به مطالعات  ها مرتبط شود. این مطالعات را میدر ادبیات مطالعات حوزۀ فساد و رسانه

 پردازیم. ترین مطالعات موجود می داخلی و خارجی تقسیم نمود که در ادامه، به برخی از مهم

اداری انجام داده  فساد کنترل در جمعی هایرسانه ای بر روی نقش( مطالعه3173گیوریان )

اخبار و  ارائه در و استقالل شفافیت، سرعت مؤلفه سه جمعی در هایاست. در این مطالعه رسانه

 نقش توانند جمعی می هایدهد که رسانهاند. نتایج نشان میگرفته قرار توجه ها مورد گزارش

 باشند.  داشته اداری فساد کنترل در مهمی

ای به تحلیل محتوای مطالب منتشر شده در ( در مطالعه3174زاده و شریف شهری )حبیب

دهندۀ این است که بین جهتاند. نتایج، نشانخصوص جرایم اقتصادی در سه روزنامه پرداخته

گیری مطالب اقتصادی، تفاوت معناداری وجود دارد و بنابراین، ها و نوع جهتگیری رسانه

 در را اقتصادی جرایم با مبارزه و مقابله خود، نوعی هایدر نقش مطبوعات که کرد ادعا توان می

 اند. داشته نظر

 و اعتماد شفافیت بر آنالین اجتماعی هایرسانه وی اثر( بر ر3174نرگسیان و همکاران )

 اجتماعی هایرسند که رسانهعمومی به این نتیجه می مشارکت میانجیگری اثر با عمومی

 اعتماد و مشارکت، بر شفافیت نوع دو این همچنین و سیاسی و مدنی مشارکت بر آنالین

 عمومی تأثیر دارند. 
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اند که ای در آمریکا به بررسی این فرضیه پرداختهالعه( در مط2633و همکاران ) 3اندرسن

دهد که ظهور اینترنت، به اینترنت، فناوری سودمندی برای کنترل فساد است. نتایج نشان می

 کاهش سطح فساد در آمریکا و سایر کشورها کمک کرده است. 

پرداخته است.  ها و فسادای به بررسی ارتباط بین آزادی رسانه( در مطالعه2631) 2کاماج

ها و فساد است. این ارتباط در کشورهای ای قوی بین آزادی رسانهنتایج حاکی از رابطه

دهد تر از کشورهای دارای نهاد ریاست جمهوری است. همچنین، نتایج نشان میپارلمانی، قوی

قیم ها وقتی با نهادهای قدرتمند پاسخگویی افقی جمع شود، تأثیری غیر مستکه آزادی رسانه

 بر فساد دارد. 

های ارتباط استفاده از اینترنت ای به بررسی مکانیسم( در مطالعه2639و همکاران ) 1کوسو

گیرند که شهروندان های ارتباطی با مبارزه با فساد پرداخته است. آنها نتیجه میو فناوری

ثیر بگذارند، از های اجتماعی، بر فساد تأتوانند با دسترسی به اینترنت و رسانه روشنفکر می

گرایانه آوری کنند تا بتوانند اقدامات خاصهای ضدفساد حمایت کنند و اطالعاتی جمعجنبش

 را روشن کنند. 

ای به بررسی رابطۀ بین ابزارهای ارتباطاتی و فساد پرداخته( در مطالعه2639) 4جا و سارانگی

بوک و فساد، ضریب نفوذ فیسکشور به این نتیجه رسیدند که بین  316اند. آنها با تحلیل 

تر ارتباطی منفی وجود دارد و ارتباط این دو متغیر در کشورهایی که آزادی کمتری دارند، قوی

دلیل ارتباطی که با فساد دارند، مکمل آزادی مطبوعات  های اجتماعی بهاست. همچنین، رسانه

 ینترنت و فساد نیز بود. هستند و نهایتاً اینکه نتایج، حاکی از ارتباط منفی ضریب نفوذ ا

های جدید بر پاسخگویی ای با هدف بررسی اثر رسانه( مطالعه2633و همکاران ) 1انیکولوپو

های هایی که در وبالگاند. آنها با تحلیل پستدولت در کشورهای غیردموکراتیک انجام داده

دهند، نشان می هایی که فساد دولت راشود به این نتیجه رسیدند که پست روسی گذاشته می

توانند حتی در یک کشور دارای رقابت  ها میتأثیر منفی بر بازده بازار دارند. همچنین، رسانه

های سانسور شدۀ سنتی، به فساد نظم و سامان ببخشند )به از بین سیاسی محدود و رسانه

 کنند(. رفتن فساد و در نتیجه برقراری نظم کمک می
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اند، به رابطۀ رسانه در فساد شده داخلی که تاکنون انجام که مالحظه شد تحقیقات همچنان

های جمعی توجه بیشتری مبذول اند و درصورت توجه به این رابطه، به رسانهتوجهی نداشته

های طور خاص شاهد توجه به نقش اینترنت و رسانه اند، اما در مطالعات خارجی، بهداشته

ن نکتۀ دیگر این است که اکثر این مطالعات، ذیل اجتماعی، در ارتباط با فساد هستیم. همچنی

اند. نوآوری عمدۀ تحقیق حاضر در مقایسه گرایی و با رویکرد کمی به انجام رسیدهپارادایم اثبات

باشد که با سایر تحقیقات، در انتخاب رویکرد پژوهشی کیفی و نیز انتخاب رسانۀ اینستاگرام می

 ه است. ای روی آن صورت نگرفتتاکنون مطالعه

 ادبیات نظری

گیرند، چارچوب نظری، هدایت و گرایی صورت میدر تحقیقاتی که مبتنی بر پارادایم اثبات

کند، رو، نقش مهمی در تحقیق ایفا میاینراهنمایی تمامی مراحل تحقیق را برعهده دارد و از

ای وجود ندارد، نظریه شوند، به آن معنااما در تحقیقاتی که مبتنی بر پارادایم تفسیری انجام می

شود که خود بتواند با ورود به دنیای معانی کنشگران، به  بلکه تحقیق به این منظور انجام می

پردازی نظری دست یابد. در این تحقیقات، پیش از انجام تحقیق، صرفاً مروری بر مبانی مفهوم

شود. چارچوب گیرد تا حساسیت نظری محقق بیشتر مفهومی آن حوزه تحقیقاتی صورت می

و « های اجتماعیرسانه»مرور مفهومی دو عنصر اصلی این تحقیق یعنی  مفهومی مقاله حاضر به

 پردازد. و نیز ارتباط آنها با یکدیگر می« فساد»

های متعددی از آن را ارائه نمود. شناسیتوان گونه ای پیچیده است و میفساد، پدیده

دهد به فساد سیاسی )استفاده از قدرت ها رخ میهای مختلفی که در آنفساد برحسب حوزه

سیاسی برای اهداف شخصی(، فساد اقتصادی )سوء رفتارهایی که موجب اختالل در عملکرد 

شود(، فساد اداری )انحراف از هنجارها، معیارها و اقدامات بروکراسی  بهینه مراکز اقتصادی می

طرفانۀ قضایی( تقسیم نمود. البته مدرن(، فساد قضایی )هرگونه اثر نامطلوب بر روند بی

های فساد، در عمل، با چند گونه از فساد مرتبط هستند )حسینی هاشمبسیاری از صورت

(. در تحقیق حاضر نیز برمبنای این تعریف منظور از فساد، فساد در 11و  14: 3174زاده، 

 باشد. همین چهار بعد می
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 های اجتماعی و فسادرسانه

و همکاران  3های عصر حاضر هستند. میلراعی یکی از نوظهورترین فناوریهای اجتمرسانه

کنند. بدین معنا که تعریف می 2«پذیراجتماعی بودن مقیاس»های اجتماعی را ( رسانه2630)

های بسیار کوچک و هم در  توان تعامالتی را هم در گروه ها میما با استفاده از این رسانه

ترین حالت یا در تواند در خصوصی ار نمود؛ همچنین این تعامالت میهای بسیار بزرگ برقر گروه

ترین حالت و با در جریان قرار دادن تعداد بسیار زیادی از عموم مردم شکل گیرد؛ لذا عمومی

 (. Miller et al., 2016: 3مقیاسی کامالً منعطف دارد )

و همکاران، فضای وب را  4ستر، قرار دارند. لی21های فناوری وب ها بر روی پایهاین رسانه

-Lister, 2003: 14کنند )تعریف می 3و پراکنده 9، فرامتنی0، تعاملی1عنوان فضایی دیجیتال به

آن می 36جا حاضر بودن های وب را همهترین ویژگی ( یکی از مهم2664) 7هوگان (. ولمن و30

آن راحت باشد و اینترنت  شود دسترسی به دانند. فرازمانی و فرامکانی بودن اینترنت موجب می

ها های اجتماعی نیز این ویژگیبتواند به بخشی از واقعیت زندگی روزانه تبدیل شود. لذا رسانه

 را دارند. 

دادن به جامعه مدنی و  های اجتماعی، آنها را به عامل مهمی در شکلهای رسانهاین ویژگی

دوطرفه، برقراری تعامل و ایجاد  نماید؛ چراکه فضایی برای ارتباطحوزۀ عمومی، تبدیل می

دلیل گمنامی افراد و قابل پیگیری نبودن اظهاراتشان، حاشیۀ  کنند که بهمفاهمه فراهم می

( بر این باور است که اینترنت به چند دلیل 2633و همکاران ) 33امنیتی باالیی نیز دارد. اندرسن

ت با کمک به رشد اقتصادی، به عنوان عامل تضعیف فساد عمل کند. اول، اینترن تواند به می

گذاری در سرمایه انسانی کمک میها به سرمایهکند. دوم، این رسانهکاهش فساد کمک می

تری از فساد شوند. سوم، شبکۀ جهانی اینترنت، منبع  توانند منجر به سطوح پایین کنند و می

ر ردیابی گسترش اطالعات است. انتشار اطالعات اقدامات نادرست دولت، الزاما خط
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سیاستمداران و کارمندان دولت را افزایش داده و از این رو، جذابیت رفتار مفسدانه را کاهش 

 :Andersen, 2011ای برای ایجاد دولت الکترونیک است )دهد. چهارم، اینترنت، وسیلۀ عمدهمی

اوانی نیز کنند و البته مطالعات فر (. به هر حال، صاحب نظران زیادی از این ایده حمایت می2

 ;Papacharissi, 2002; Rasmuccen, 2014) شده است در تأیید آن صورت پذیرفته و ارائه

Graham, 2015  .) 

 روش پژوهش

تحقیق حاضر، مبتنی بر پارادایم تفسیری و رویکرد کیفی به انجام رسیده است. روش مورد 

ف بررسی محتوای درون باشد. در این روش، هداستفاده جهت تحلیل، تحلیل محتوای کیفی می

های توان رهیافت می 2و شانون 3براساس نظریه سیه (.343: 3133متنی است )محمدپور، 

 محتوای . تحلیل3اند از:  عبارت که کرد تقسیم دسته به سه را محتوا زمینۀ تحلیل در موجود

 & Hsiehتجمعی ) یا تلخیصی محتوای . تحلیل1 دار جهت . تحلیل محتوای2 قراردادی و عرفی

Shannon, 2005: 1277) . 

یک  شرح آن هدف که رودتحلیل محتوای عرفی معموالً در طراحی مطالعاتی به کار می

 ادبیات تحقیق یا موجود های نظریه که است مناسب هنگامی طرح، اغلب نوع است. این پدیده

 شناور ها داده امواج بر را خودشان باشد. در این حالت، محققان محدود مطالعه ۀ مورددربارۀ پدید

 ظهور هاداده از هااستقراء، مقوله طریق از شود. بنابراین حاصل شناختی بدیع برایشان تا کنندمی

1مایرینگ حالت را یابند. اینمی
(. 22: 3176است )ایمان و نوشادی،  نامیده استقرایی مقولۀ 

ردن اطالعات مستقیم و دست آو امتیاز بارز تحلیل محتوای کیفی براساس رویکرد عرفی، به

 (. 21است )همان:  شده تعیین های ازپیش نظریه یا مقوله کردن تحمیل مطالعه، بدون از آشکار

ی بارگذاری شده در هادر تحقیق حاضر نیز از رویکرد عرفی استفاده شده است. پست

تجو در عنوان واحد تحلیل درنظرگرفته شده و مورد تحلیل قرار گرفتند. جس اینستاگرام به

که هدف این پژوهش بررسی فساد( انجام شد؛ از آنجایی #) "فساد"اینستاگرام برمبنای هشتگ 

ادراک کاربران از فساد به کمک تحلیل بازنمودهای آن در اینستاگرام بوده است، انتخاب 

تر مثل هشتگ فساد اقتصادی، فساد مالی، فساد دولتی یا مواردی از های محدود شدههشتگ
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بدون هیچ  "فساد"توانست باعث ایجاد سوگیری در نتایج شود؛ از این رو، هشتگ  یل میاین قب

تواند به فساد  های فساد را که میپیشوند و پسوندی انتخاب شد تا از سویی همه انواع هشتگ

اقتصادی، سیاسی، اداری و قضایی مرتبط باشد، دربربگیرد و از سوی دیگر نشان دهد که در چه 

ی و با چه محتوایی از این هشتگ استفاده شده و فرایند اکتشاف که مبنای هاینوع پست

خوبی صورت گیرد. بر همین مبنا وارد صفحات عمومی شدیم و  تحقیقات تفسیری است، به

ها انجام شد. از آنجا که رویکرد مورد نظر ما رویکرد کیفی است، تعداد نمونۀ آوری دادهجمع

صورت نظری تا جایی پیش رفت که مفاهیم و  گیری بهد و نمونهمورد مطالعه از پیش تعیین نش

گیری قدری مقوالت اصلی ظهور یافته، به اشباع برسند )البته بعد از رسیدن به اشباع نیز نمونه

پست  306شده اطمینان حاصل شود(. نهایتاً حدود  ادامه یافت تا از صحت مفاهیم یافته

آید از بررسی حذف شدند( مورد دالیلی که در ادامه میاینستاگرامی )با حذف مواردی که به 

تحلیل قرار گرفت. بدین صورت که با هشتگ فساد شروع به جستجو کردیم و هر پست مرتبط 

ها و هم با آن فساد را باز نموده و تحلیل کردیم. جهت تحلیل محتوای هر صفحه هم کپشن

م ظهور یافته گزارش شده است. برخی ها بررسی شده و مجموع مفاهیها یا فیلممحتوای عکس

گرفت برخی کپشن خاصی هم داشت که ها صرفاً یک عکس و چند هشتگ را دربرمیاز پست

همۀ اینها تحلیل شد. تحلیل در سه مرحله و طی فرایند مقایسه مداوم انجام شد و از این رو، 

بندی شدند تا مفاهیم هها دستگرفت. ابتدا پستزمان صورت می ها همآوری دادهتحلیل و جمع

های فرعی با سطح انتزاع باالتر از اصلی مرتبط با فساد استخراج شوند. در مرحله دوم مقوله

مقوله بیرون کشیده شد. در سومین گام  7مفاهیم اوّلیه استخراج شد که در این مرحله 

رتبط شدند و های اصلی که در سطح انتزاع باالتری قرار داشتند مهای فرعی به مقوله مقوله

 مقوله اصلی نمایان شد.  1سرانجام 

منظور حفظ اعتبار  در این تحقیق تالش شد تا اعتبار و پایایی حفظ شود. در این تحقیق به

( جستجو در 3شود.  های تحقیق، مالحظاتی در جستجوها رعایت شد که در ادامه ذکر مییافته

دهد که متناسب با جستجوهای قبلی خود ای است که نتایجی را ارائه می گونه اینستاگرام به

باشند. از این رو، برای انجام تحقیق حاضر، از  3کنندگانشکاربر و نیز جستجوهای قبلی دنبال

ای برای جستجو استفاده شد که سابقۀ جستجو در موضوعی خاص نداشته باشد و از صفحه

برای جستجوها استفاده شد،  "فساد"( گرچه از هشتگ 2سوی سایر کاربران، دنبال نشده باشد. 

هر صفحۀ باز شده نیز بررسی شد تا اطمینان حاصل شود که هشتگ  ولی در عین حال، پست
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طور تصادفی به آن اضافه نشده است )البته در این مسیر، تنها مجبور به حذف تعداد  به "فساد"

د ادراک مردم عادی از یابی به بازنمو( با توجه به اینکه هدف ما دست1اندکی از موارد شدیم(. 

( نهایتاً اینکه 4ها حذف شدند. فساد بوده است، صفحات مسئولین و نهادهای دولتی از بررسی

با توجه به اینکه مبنای پارادایم تفسیری بر آن است که از بیرون به پدیدۀ مورد مطالعه ننگرد و 

ای ستاگرام، هیج صفحهاقدام به قضاوت برمبنای یک نظریۀ معین نکند، در بررسی صفحات این

شده یا مواردی از این قبیل، حذف  دلیل مغایرت درک کاربران از حقیقت رویداد بازنمایی به

دهندۀ ادراک کاربران ایرانی از است؛ چون باور ما بر این است که تمامی این موارد، نشان نشده

 ئله عمق ببخشند. فساد هستند و باید به همان شکل ارائه شوند تا فهم ما را از این مس

 هایافته

بندی آنها مقوله فرعی رسیدیم و با دسته 7آمده، به دستبندی مفاهیم بهبا مقایسه و دسته

اند از: ابعاد ادراک ذهنی کاربران از فساد، مکانیسممقوله اصلی نمایان شد که عبارت 1نهایتاً 

شناسی نار این موارد، ابتدا یک گونههای تبیین فساد. البته در کهای مقابله با فساد و مکانیسم

ها، مقوالت شود. جداول زیر نمایانگر مفاهیم/گزاره از فساد ادراک شده در اینستاگرام ارائه می

ای که باید به آن توجه داشته باشیم این است که تمام باشند. نکتهفرعی و مقوالت اصلی می

ها، هندۀ ادراک فساد هستند. در پستدشده، مطابق با هدف اصلی تحقیق، نشان موارد ارائه

باشد این است که کاربر چگونه متن خود را تصاویر و ویدئوهای بارگذاری شده آنچه مهم می

هایی را برای نمایش برگزیده یا حتی ساخته است و چه نوشتهتنظیم نموده، چه تصاویر یا عکس

وسیله، در مجموع بتواند  ت تا بدینهایی از ویدئوهای آماده را برگزیده و یا خود ساخته اسبخش

 نشان دهد که کاربران چه ادراکی از فساد دارند. 

 ( انواع فساد ادراک شده از منظر کاربران1جدول )

 مصادیق نقض هنجار عمومی

شناسی فساد از منظر گونه
 کاربران اینستاگرام

 اختالس

 رشوه

 دزدی

 رانت

 خواریزمین

 با مفسدین اقتصادیهمکاری مسئوالن دولتی 

 سوء استفاده از اموال دولتی برای منفعت شخصی

 باندبازی

 بازیپارتی
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 شناسی فسادگونه

شناسی فساد در اینجا بیرون کشیدن انواع موارد نقش هنجار جامعه است که منظور از گونه

اد ذکر شده در گیرد. مروری بر انواع فسذیل فساد اقتصادی، اداری، سیاسی و قضایی قرار می

مورد از موارد نقض هنجارهای  7دهد که کاربران در مجموع به صفحات اینستاگرام نشان می

اند. تعیین نوع دقیق فسادها کار دشواری است چون هریک از این جامعه و فساد اشاره نموده

قتصادی و زمان به چند نوع فساد اشاره داشته باشند )مثالً ا طور هم توانند به موارد فساد می

شود، بیشتر موارد فساد، در حوزۀ اقتصاد جای دارند. در واقع،  که مالحظه می سیاسی(. همچنان

گر این هستند که کاربران ایرانی اینستاگرام، فساد را بیشتر با عنوان فساد ها نشانتحلیل

اع فساد، شناسند و شاید به تعبیری دیگر، فساد اقتصادی است که بیش از سایر انواقتصادی می

 آنها را تحریک و ناراحت نموده و به واکنش مجازی واداشته است. 

در وهلۀ بعد از فساد اقتصادی، فساد اداری قرار دارد. بیش از هر نوع نقض هنجار اداری، 

گرایی است که کاربران را تحریک نموده و وادار به واکنش منفی نموده بازی و فامیل این پارتی

 گوید: از کاربران می است. همچنان که یکی

طلبان در جامعه رواج پیدا کرده که  این روزها نمونه ژن خوب یا ژن برتر توسط بعضی از قدرت»

 «. شناسنش... گرایی می مردم عادی به اسم پارتی یا رانت یا فامیل

بازی تواند صورت گیرد. کاربران از سویی به پارتی بازی در نهادهای دولتی متفاوتی میپارتی

بازی در اند و از سوی دیگر به پارتیها و نهادها اشاره نمودهدر مرحلۀ استخدام در دستگاه

 اند. مرحلۀ رسیدگی به جرائم مفسدانه اشاره داشته

 ( ابعاد تبیین وضعیت موجود فساد2جدول )

 مقوله اصلی مقوله فرعی گزاره/مفهوم

 شود کم مثل سرطان پخش میفساد کم

 شدن فساد فراگیر
بیین وضعیت موجود ت

 فساد

 فساد در همه ابعاد سازمان یافته است

 شدن فساد نهادینه

فساد اپیدمیک شده و جامعه را دربرگرفته و به درون 

 زیست ما رسوخ کرده است

 فساد سیستماتیک شده است

 رجوعان در فسادشدن همه کارمندان و ارباب درگیر

 شود ن اعمال میفساد از سوی مسئولین به پایی
 انزجار از فساد بین مسئولین

 آغاز فساد از خود دولت
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 ( ابعاد تبیین وضعیت موجود فساد2دول )ادامه ج

 مقوله اصلی مقوله فرعی گزاره/مفهوم

 کننده هستندمسئولین خودشان اختالس

 

 

 دولت فاسد و دزد

هر دو جناح سیاسی در فساد اقتصادی به یک اندازه 

 هستندمؤثر 

 فساد مسئوالن و بستگانشان

 خستگی مردم از فساد اقتصادی

 ستوه مردم از فساد اقتصادی درماندگی مردم از فساد

 فساد اداری طاقت را طاق کرده است

 فقدان شفافیت

  یابی فسادعلت

 خواریرانت

 دولتی بودن اقتصاد

 ها، بستر تولید جرمبانک

 صاری و غیر آزادهای انحرسانه

 فقدان نظارت مدنی

 تعارض منافع

 هافقدان نظارت دولت بر دستگاه

 های فسادزای دولتسیاست

 عدم دسترسی آزاد به اطالعات

 بازگشت مسئوالن فاسد بعد از بازنشستگی

 زندفساد اقتصادی انقالب را زمین می

 تبیین نتایج فساد

 

  ور ماست نه جنگفساد عامل نابودی کش

  برانداز استفساد اقتصادی خانمان

  رشوه ساختار را به باد داده است.

  بهشت بر مسئوالن مفسد حرام است

  عذاب سخت آخرت در انتظار مدیران فاسد

 های اعتراض علیه فساد( مکانیسم4جدول )

 مقوله اصلی مقوله فرعی گزاره/مفهوم

 اعدام مفسدان

 های مقابله با فسادارائه شیوه
های مکانیسم

 اعتراض علیه فساد

 اخراج مفسدان از دولت

 شفافیت

 رفع تعارض منافع
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 های اعتراض علیه فساد( مکانیسم4دول )ادامه ج

 مقوله اصلی مقوله فرعی گزاره/مفهوم

 آموزش از کودکی

 

 

 تقویت ایمان

 گری مردممطالبه

 ی قوی و سالمنظارت و مسئوالن نظارت

 انتخاب رئیس قوه مجریه باعرضه

 افشاء مسئوالن فاسد

 انعکاس تجمعات اعتراضی مالباختگان مؤسسات مالی دعوت به اعتراض علیه فساد

 ها به مفاسد اقتصادیاعتراض سلبریتی

 خوارها نه مفسدانبرخورد با ریزه

اعتراض به نحوه مقابله با 

 فساد

 عدم برخورد با بستگان مسئوالن دولتی بازی وپارتی

 ترس نهادهای نظارتی از افشای نام مفسدان

 جای حل فساد فرافکنی به

مبارزه با تخلفات کوچک نه مفاسد بزرگ افراد دارای 

 قدرت

 عدم امنیت افشاءکنندگان فساد

اند که ظهور نموده مقولۀ فرعی 7دهند که ها به ما نشان میبینیم یافتهکه میهمچنان

شدن فساد، فساد نابودکنندۀ ساختار، انزجار از دولت فاسد، درماندگی مردم از  عبارتند از: فراگیر

های مقابله با فساد، دعوت به اعتراض علیه فساد، یابی فساد، نتیجه فساد، ارائه شیوهفساد، علت

 پردازیم. اصلی و فرعی ظهور یافته می اعتراض به نحوه مقابله با فساد. در ادامه، به بررسی مقوالت

 تبیین وضعیت موجود فساد

ترین وجوهی که به آن پرداخته شده، بازنمود تبیین وضعیت کنونی فساد توسط  یکی از مهم

است. تعابیر « شدن فساد فراگیر»کاربران است. یکی از مقوالت ظهور یافته در این زمینه، 

سازمان»و « نهادینه شدن»، «طانی شدنسر»، «سیستماتیک شدن»متفاوتی همچون 

 ، نشان از همین امر دارد. تعبیر یکی از کاربران این است:«شدن فساد یافته

 «. فساد، اپیدمیک شده و جامعه را دربرگرفته و به درون زیست ما رسوخ کرده است»
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این درک از فساد سبب شده که آنها احساس خشم و انزجار نسبت به دولت پیدا کنند. 

هایی که اشاره به نفوذ فساد در است. پست« انزجار از فساد بین مسئولین»قوله فرعی بعدی م

رسد این نظر می مسئولین دولتی و وابستگانشان دارند، همگی نشان از این ناراحتی دارد و به

اعتمادی نسبت به دولت ایجاد کرده و آن را با عباراتی مثل آنچه در ادامه میامر، سطحی از بی

 دهند. آید بروز می

 «. هر دو جناح سیاسی در فساد اقتصادی به یک اندازه مؤثر هستند»

و در واقع، خستگی و به ستوه آمدن « درماندگی مردم از فساد»شده،  مقولۀ دیگری که ارائه

شناسی مورد بررسی قرار گرفته است. آنها از فسادهایی است که پیش از این در قسمت گونه

بینند و خود ساد، حالتی است که طی آن افراد جامعه، ساختار را درگیر فساد میدرماندگی از ف

توانند اقدامی انجام دهند. یکی از کاربران بعد از اشاره به قدرتی نمیدلیل احساس بی نیز به

 دهد:افزایش نرخ برخی کاالهای اساسی، این مقوله را با این تعابیر نشان می

 «. سف خوردنه. نهایتش زدن طرحی جهت همدردیتنها راه باقی مونده تأ» 

یابی علت»شود. آنها در ادامه، به همین سطح ختم نمی تبیین فساد از سوی کاربران به 

کنند، بلکه درصدد پردازند. لذا کاربران صرفاً به بیان وضعیت موجود اکتفاء نمیمی« فساد

، این بسیار مهم است که چه نوع عللی تبیین علل بروز فساد در ایران نیز هستند. در این میان

شود.  همین دلیل به یک پست اینستاگرامی تبدیل می بیشتر مورد پسند کاربران واقع شده و به

به بیان کاربران، عللی همچون عدم دسترسی آزاد به اطالعات، فقدان شفافیت، فقدان نظارت 

شوند تا نظارت بر ها باعث مینهها و انحصاری بودن رسامدنی و فقدان نظارت دولت بر دستگاه

خواری، تعاض منافع،  دولت کم باشد و هزینۀ ارتکاب فساد زیاد نباشد. عللی همچون رانت

کنند. فساد های فسادزا نیز بستر ایجاد فساد را فراهم میدولتی بودن اقتصاد و سیاست

رسد در نظر می به شود. لذا شان نیز باعث بروز موارد فساد بیشتر می مسئوالن و وابستگان

ای برای فساد مطرح شده که البته بیشتر آنها در زمرۀ عوامل سیاسی و مجموع علل گسترده

 اقتصادی بروز فساد هستند و تا حد بسیار زیادی نیز این علل در سطح کالن قرار دارند. 

ز کاربران، کنند. برخی اهم اشاره می« نتایج فساد»یابی فساد به برخی کاربران عالوه بر علت

عنوان عامل نابودکنندۀ  دانند که از آن بهدار میای مهم و ریشهفساد در ایران را تا اندازه

تر از خطرات خارجی دانند که بسیار خطرناککنند و آن را خطری داخلی میساختارها یاد می
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عباراتی مثل  کنند و این امر را باباشد. برخی دیگر نیز به عواقب اخروی مفسدان اشاره میمی

 دهند:عبارت زیر نشان می

 «. سوء مدیریت و فساد مدیران، عذاب آخرت را برایشان دربردارد»

 های اعتراض علیه فسادمکانیسم

هایی برای اعتراض نسبت به آن در کاربران پس از تبیین وضعیت موجود فساد، از مکانیسم

است. لزوم « های مقابله با فسادشیوه ارائه»کنند. اوّلین مکانیسم، اینستاگرام استفاده می

ها، انتخاب درست رئیس قوه مجریه، نظارت و گری مردم، نظارت بر دستگاهشفافیت، مطالبه

طور مثال  های سیاسی هستند. بهمسئوالن نظارتی قوی و سالم و اعدام مفسدان از جمله شیوه

 کاربری در صفحه خود این پست را گذاشته است:

 «. انب مردم به مسئوالن شما حساب ما را چک کنید ما هم حساب شما راپیشنهادی از ج»

 یا کاربر دیگری این پست را گذاشت است: 

وجود قضات سالم در جهت مقابله با فساد الزم و ضروری است. با دستگاه قضایی ناسالم، »

 «. مبارزه با فساد توهمی بیش نخواهد بود

باشند و هر های بروکراتیک مینافع، از جمله شیوهاخراج مفسدان از دولت و رفع تعارض م 

های کالن مقابله با فساد هستند و منظور از کالن یعنی از سطوح دو دسته در زمرۀ مکانیسم

شود، اما مواردی همچون آموزش از کودکی و تقویت  سمت پایین انجام می باالی جامعه به

هایی که از سطوح نظور از خرد یعنی شیوههای خرد مقابله با فساد هستند و مایمان، مکانیسم

 شود.  پایین به باالی جامعه انجام می

کنند. این های اجتماعی امکان کنش آزادانۀ کاربران را فراهم و به او عاملیت اعطاء میرسانه

دهد. کاربری که وارد رسانۀ اجتماعی اینستاگرام کنش آزادانه خود را در تولید محتوا نشان می

در مواجهۀ با فساد موجود در جامعه، در یک مرحله به تبیین وضعیت فساد در سطوح شود،  می

پردازد و نهایتاً در مرحلۀ بعد با امکاناتی که در اختیار اندیشی می تا عاقبت یابی مختلف از علت

همین  به« دعوت به اعتراض علیه فساد»کند. مقولۀ اصلی دارد، اقدام به اعتراض علیه آن می

کنند که به افشاگری علیه فساد بپردازند و حتی تا اشاره دارد. آنها از دیگران تقاضا می مرحله

 طور مثال کاربری درج کرده است: توانند در تجمعات اعتراضی شرکت کنند. به جایی که می

 «. فساد مسئوالن را هوار بکشید»
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ط کاربران منتشر های همین تجمعات اعتراضی توسها و فیلماز سوی دیگر اخبار، عکس 

شود نیز آن است که برای تحریک  های اثرگذاری که از آن استفاده میشود. یکی از مکانیسم می

کنند. راهبرد فعاالنۀ ها به فساد را نیز منتشر نموده و تحسین میدیگران، اعتراضات سلبریتی

ای نظارتی با فساد، های مقابلۀ نهادهاست. آنها شیوه« اعتراض به نحوه مقابله با فساد»دیگر 

دارند. آنها نظارت نموده و اعتراضات خود را در مورد نحوۀ برخوردها، به اشکال مختلف ابراز می

دارند که قدرت مفسدان تا حدی است که نهادهای نظارتی از افشای نام آنها و مبارزه اظهار می

های قدرت ر موقعیتکنند صرفاً افرادی را که دترسند؛ لذا تالش میو دستگیری آنها می

نیستند مورد تعقیب قرار دهند. در این میان اگر کسی که منصوب به نهادهای نظارتی نیست 

 شود، بلکه امنیت نیز نخواهد داشت. تنها از حمایتی برخوردار نمی بخواهد افشاگری کند، نه

 گیری بحث و نتیجه

فساد چطور در اینستاگرام  مسئله»مطالعۀ حاضر با هدف پاسخگویی به این سؤال اصلی که 

ها و ها، عکسانجام شد. با استفاده از روش تحلیل محتوای کیفی، پست« شود؟ بازنمایی می

 4مقوله فرعی و  3مفهوم،  03پست اینستاگرام مورد تحلیل قرار گرفت و نهایتاً  306ویدئوهای 

 مقوله اصلی استخراج شد. 

ار بعد فساد )فساد اقتصادی، اداری، سیاسی و نتایج حاکی از این است که کاربران ذیل چه

اند؛ این موارد در سطوح خُرد، میانه و کالن قرار دارند. عالوه نوع فساد اشاره نموده 7قضایی( به 

دهند که حساسیت کاربران نسبت به فسادهای اقتصادی بیشتر از سایر انواع بر این، نشان می

اند، ولی با دی )خرد ـ میانه ـ کالن( اشاره داشتهاست. کاربران به سطوح متفاوت فساد اقتصا

این حال، بیش از همه، فسادهای سطح کالن و فسادهای مرتبط با مسئوالن دولتی آنها را به 

شود که آنها به فسادهایی چون  واکنش واداشته است. مشکالت معیشتی مردم باعث می

 3موارد نشان دهند. آکرمنبیشتری نسبت به این دست  تر شوند و واکنشاختالس حساس

تواند دولت را به مرز فروماندگی و تضعیف  ( بر این باور است که فساد سطح کالن می3174)

کنند ایجاد می هایی نهادیمداران محیطاقتصاد بکشاند. در این شرایط، مقامات ارشد و سیاست

 (. 311: 3174شود )آکرمن،  شدن نامشروع ایشان می مندکه سبب ثروت

توان به سه دسته تقسیم نمود. در دستۀ اول،  اکنش کاربران نسبت به فساد را میو

پردازند. مقوالت فرعی این بخش یک نظم ترتیبی کاربران به توصیف وضعیت موجود فساد می

                                                           
1 Akerman 
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کنند که این در راستای نتایج سایر شدن فساد اشاره می دارند. یعنی کاربران ابتدا به فراگیر

کنندۀ آن بر ساختار جامعه را اذعان ( است، سپس اثرات تخریب3133ر، پومطالعات )رفیع

دارند، سپس نسبت به مسئولین فاسد احساس خشم نموده و نهایتاً از وضعیت موجود می

 شوند. درمانده می

کنند. باید گفت که پیش از این گفتیم که کاربران عموماً به فساد سطح کالن نقد وارد می

ای است که در آن مردم در موقعیتی نیستند که مسئله را اصالح کنند  گونه بهاین سطح از فساد 

شود که  کنند. این موارد سبب می( و از این رو، احساس درماندگی می314: 3174)آکرمن، 

هایی که ذیل مقوله اندیشی در این باب بپردازند. تمامی مقولهیابی و عاقبتکاربران به علت

گیرند، در حقیقت بخشی از کارکرد شفافیت بخشی ود فساد قرار میاصلی تبیین وضعیت موج

کنند. شفافیت عاملی است که خطرپذیری ارتکاب عمل مفسدانه را به فضای جامعه را ایفا می

( فضای مجازی اینترنتی را عاملی برای کاهش 2633و همکاران ) 3دهد. اندرسنافزایش می

صورت که مردم اقدامات نادرست سیاستمداران و دانند؛ بدین جذابیت رفتار مفسدانه می

 کنند. کارمندان را رصد نموده و در اینترنت منتشر می

کنند در این مرحله های اعتراض علیه فساد است. کاربران سعی میمقوله اصلی بعدی شیوه

د بخش برای جامعه و سایر کاربران تبدیل شوند و برای مردم ناراضی از فسا به یک عنصر آگاهی

توضیح دهند که چرا فساد به این شکل رواج یافته است. این از جمله اوّلین مراحلی است که 

گری کند. کاربران از اعتراضاتی که  کند خود باید در برابر فساد اقدام به کنشکاربر احساس می

کنند اقدامات اعتراضی را سامان کنند و سعی میگیرد حمایت میعلیه فساد صورت می

کنند که با نتیجه مطالعه کوسو و و در این راه، حتی از نهادهای نظارتی نیز انتقاد میببخشند 

های اجتماعی در ایران دهد که رسانهراستاست. این مقوله بیشتر نشان می ( هم2639همکاران )

ترین راهکارها در کاهش  گیری جامعه مدنی هستند. یکی از مهمعنوان منبع مهمی در شکل به

سعۀ جامعۀ مدنی یا به تعبیر هابرماس، حوزۀ عمومی است. فعالیت کاربران در فساد، تو

دلیل تعاملی بودن،  های اجتماعی، بهکند. رسانهاینستاگرام به گسترش حوزۀ عمومی کمک می

دهد و از سوی دیگر، به آنها بودگی را افزایش میکاربران برای تغییر و درمیان از سویی فرصت

( و از این رو، بستر Lister, 2003: 19-21دهد )و تغییر تصاویر و متون را میتوانایی مداخله 

ارتباطی هابرماسی در حوزۀ فساد هستند و ادراک شهروندان از  گیری کنشمناسبی برای شکل

                                                           
1 Andersen 
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معنای تقویت جامعه مدنی است. تقویت جامعه  دهد. گسترش حوزۀ عمومی بهفساد را نشان می

(. آنجایی که کاربران اقدام به 91: 3172ساد است )دینی ترکمانی، مدنی نیز مساوی کاهش ف

روی کنند، کنند، گرچه ممکن است حتی در برخی جاها زیادهاعتراض صریح نسبت به فساد می

کند. در مجموع آنچه از نتایج اما با این حال، همین اعتراضات پاسخگویی اجتماعی ایجاد می

اثرگذاری اینترنت و فضای مجازی از کانال رسانۀ اجتماعی  آید این است کهاین مطالعه برمی

اینستاگرام بر کاهش فساد است. محققین بسیاری نیز در مطالعات خود این قضیه را تأیید می

 ;Papacharissi, 2002; Andersen et al., 2011; Rasmuccen, 2014; Graham, 2015) کنند

Hha & Sarangi, 2017; Kossow et al., 2017; Enikolopov, 2018  .) 

ها به شکلاند. این رسانههای اجتماعی در جامعۀ ما گسترده شدهبه هر حال، امروزه رسانه

شوند و یکی از فضاهای مناسبی است گیری فضای سومی برای بحث پیرامون فساد منجر می

ه توجه داشت که های کاربران به فساد را در آن رصد نمود. باید به این نکت توان واکنش که می

شده از  ادراک مردم از فساد اهمیت زیادی دارد؛ چون مبنای عمل آنها، آمارهای رسمی ارائه

میزان فساد موجود در کشور نیست و مبنای عمل آنها را نحوۀ ادراکشان از این پدیده تعیین 

توجه و باشد که این حوزۀ مطالعاتی نیازمند کند. به هر حال، آنچه مشهود است این میمی

زمان  طور هم شود که مطالعات طولی آنالین و آفالین، به های بیشتر است. پیشنهاد میبررسی

 انجام شوند و ادراک کاربران از فساد مورد سنجش قرار گیرد. 

تر از خود آن  که نوع درک و احساس مردم نسبت به یک واقعیت اجتماعی مهماز آنجایی

های این تحقیق تالش های نظارتی با رجوع به یافتهستگاهشود تا د واقعیت است، پیشنهاد می

ای شود که بازتاب آن ای در سطح گسترده رسانه گونه کنند تا برخوردها با مفسدین اقتصادی به

های اجتماعی نظیر اینستاگرام دیده شود. لذا صرف برخورد با مفسدین کفایت نمیدر رسانه

نیز اهمیت دارد. گرچه کاربران اینستاگرام نماینده کند و تغییر درک و احساس عمومی مردم 

که در مقدمه بیان شد، تعداد کاربران اینستاگرام زیاد  همه مردم جامعه نیستند، ولی همچنان

 های اجتماعی دارند. هستند و اثرگذاری
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