سال ششم ،شمارة  ،23پاییز  ،1399ص 53تا 90
www.nms.atu.ac.ir
DOI: 10.22054/NMS.2021.32036.481

مقاله پژوهشی

فصلنامه مطالعات رسانههاي نوين

تناسبیابی هنجارهای عمل و تعامل با ساختار آن در
اینستاگرام
مصطفی غنی زاده

غالمرضا صدیق اورعی

دانشیار گروه علوم اجتماعی دانشگاه فردوسی .مشهد ،ایران.
استادیار گروه علوم اجتماعی دانشگاه فردوسی .مشهد ،ایران.

اينستاگرام از جمله شبکه اجتماعی عکس محوري است که در سالهاي اخیر با اقبال گسترده ايرانیان روبرو
بوده و درعینحال چالشهايی را پیش روي مردم ايران قرار داده است .اين در حالی است که بسیاري از
هنجارهاي عمل و تعامل در اين شبکه براي جامعه شناسان مبهم و ناشناخته است .هدف نوشتار حاضر
شناسايی هنجارهاي عمل و تعامل در اين فضا و تناسب میان اين هنجارها با ساختار اينستاگرام با استفاده از

تاریخ پذیرش98/02/25 :

چکیده

تاریخ ارسال97/09/18 :

علی یوسفی



دانشجوی کارشناسی ارشد پژوهش علوم اجتماعی دانشگاه فردوسی ،مشهد ،ایران.

روش مردمنگاري اينترنتی است .زمینه تحقیق حاضر ،کاربران ايرانی فعال و مقیم ايران در شبکه اجتماعی
شناسايی تعدادي از مهمترين هنجارهاي عمل و تعامل در اين شبکه از جمله هنجار نامگذاري پروفايل،
انتخاب عکس پروفايل ،نوشتن متن بیوگرافی ،ارسال اتفاقات روزمره در استوري ،ارسال عکسهاي اصلی
در هیستوري ،اليک ،فالوکردن و کامنت گذاري بوده است .دوم شناسايی دو نوع ساختار اجتماعی در
اينستاگرام است .يکی ساختار نرمافزاري مانند استوري ،هیستوري و کامنت که مهیاکننده و محدودکننده

ISSN: 2538-2209

اينستاگرام با تأکید بر کاربران داراي فالور بیشتر بوده است .مهمترين نتايج اين تحقیق عبارتاند از :نخست

کنشهاي مختلف است و دومی ساختارهاي هنجاري که توسط کاربران ساخته میشود .اين ساختارها
گزينههايی را به کنشگران پیشنهاد میدهد و افراد با استفاده از آن گزينهها و خالقیتهايشان اقدام به جذب

کلیدواژهها :اینستاگرام ،مردمنگاری اینترنتی ،هنجار عمل و تعامل اجتماعی ،ساختار
اینستاگرام.
 نويسنده مسئولyousofi@um.ac.ir :

eISSN: 2476-6550

فالور مینمايند که موجب افزايش فالور براي برخی و ايجاد نوعی قشربندي براساس فالورها میگردد.

 | 54فصلنامه مطالعات رسانههاي نوین | سال ششم | شمارة  | 23پاییز 1399

مقدمه
زندگی اجتماعی با ورود گوشیهاي هوشمند و ابزارآالت نوين مبتنی بر ارتباط جهانی -
اينترنت -با تغییري شگرف مواجه شده است .اين ارتباط دنیايی جديد را شکل داده که در
فرهنگعامه به آن مجازي گفته میشود اما به نظر میرسد اين دنیا ،واقعیت ارتباطی
جديدي را براي جامعه به وجود آورده است .در اين سیستم خود واقعیت -يعنی وجود
ال در متنی از تصاوير مجازي و در جهانی واقعنما غرق شده است
مادي-نمادين مردم -کام ً
که در آن چیزهايی که بر روي صفحه ظاهر میشوند فقط تصاويري نیستند که تجربه از
طريق آنها منتقل میشود ،بلکه خود به تجربه تبديل میشود و پیام تبديل به رسانه میشود
(کاستلز1388 ،؛ .)833اين تجربه جديد يک فرهنگ جديد را میسازد .از نظر بل اين نوع
ارتباط مجازي جهان مجازي و امکان برقراري ارتباطات همزمان و بیشمار ،منشاء ظهور
فرهنگهاي آنی و به دنبال آن ظهور هويتهاي خلق الساعه است که در دوره محدودي
شکل میگیرد و با ظهور هويتهاي جديد بهسرعت از بین میروند (صبوري و آذرگون،
 .)1392فرهنگی که معانی گستردهتري از آنچه در ظاهر ديده میشود را با خود به همراه
دارد و میتواند يک مراسم آينی ساده را به شکلی خاص نمايش دهد ( Gibbs and

 .) others, 2014گرچه بايد توجه داشت که در اين فرهنگ نوظهور ،فرهنگ میزبان اثر
گذار است و موجب ايجاد تفاوتهايی میشود (.)Sheldon and others, 2015
در بین شبکههاي اجتماعی ،اينستاگرام که شبکهاي عکس محور است جذابیتهاي
خاص فراوانی را براي مخاطبین به همراه داشته است .اصلیترين اثر آن همانطور که گفته
شد اشاعه فرهنگی است .تحقیقات انجمن سلطنتی بهداشت عمومی انگلستان گزارش
میدهد اينستاگرام خطرناکترين شبکه اجتماعی در بین شبکههاي اجتماعی موجود است
(بیبیسی .)2017 ،اين شبکه با توجه به قابلیتهاي بصري میتواند نقشی اساسی در اشاعه
فرهنگی و سپس انتقال فرهنگ خاص خود (خرده فرهنگ) را داشته باشد .در تحقیقات
اخیر جام عه شناسان ،اينستاگرام اثراتی جدي بر نگاه مخاطبین نسبت به خود و تصور از
بدنشان ايجاد شده است (Hendrickse and others, ،Brown& Tiggemann, 2016
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 .)2017اين اثرات در افراد داراي صفحه فعال نیز با نشانههاي ديگري مشاهده شده است
( .)Sheldon and others, 2017 ،HoMoon and others, 2016اينستاگرام همچنین
موجب ايجاد الگوها و هنجارهاي جديدي در زندگی روزمره ما شده است که تجربیات
جديدي را ايجاد نموده است (حسنی و کالنتري.)1396 ،
اين شبکه اجتماعی بانفوذ باال ،فرهنگ کالن را متأثر نموده و مسائل جديدي را براي
ال در
آن ايجاد نمايند .اين تغییر فرهنگ با تغییر رفتار کاربران شناسايی میشود که قب ً
تحقیقاتی در ايران نیز مشاهده و اثبات شده است (سیف الهی و شاطري .)1394 ،از طرف
ديگر اين تغییر فرهنگ حتی میتواند بر بازيابی فرهنگی که از طريق جامعهپذيري اتفاق
میافتد نیز اثرگذار باشد ( )Lee & suh, 2017و فرهنگ کالن را از اين طريق متأثر سازد.
در واقع اين بستر فناورانه میتواند عالوه بر ايجاد فرهنگ منحصربهفرد در درون خود و
براي خود ،يک خردهفرهنگ خاص بیرونی را اشاعه دهد و براي آن حامالن جديد پیدا
کند .حال اينکه ممکن است نمودِ نمايان شده در اين فضا با واقعیت زندگی فردي متفاوت
باشد ( .)dobuten,2017اين اختالف میتواند موجب سوتفاهمهاي معنايی و هنجاري در
جامعه شده و جامعه را با شرايط بیهنجاري مواجه سازد.
شلدون )2015( 1معتقد است در جامعه امروزي نمیتوان بهصورت کامل استفاده از
شبکههاي اجتماعی را متوقف کرد .در کشور ما نیز آمارها نشان میدهد ايرانیان هر روزه
بیش از يک میلیون و دويست هزار عکس در صفحات خود بارگذاري مینمايند .حسنی و
کالنتري ( )1396معتقدند آمار کاربران اين شبکه اجتماعی در ايران به بیش از  30میلیون
رسیده است .اين تعداد در بین کاربران فعال  24میلیون میباشد 2که ايران را هفتمین کشور
پر استفاده در اين شبکه نموده است .اين آمار از يک میلیون و دويست هزار کنش اشاعه و
حداقل صد و بیست میلیون کنش مشاهده ،روايت میکند که نشان از اهمیت و آثار
اجتماعی و فرهنگی آن در واقعیت اجتماعی دارد .آثار عديده اين امر (اشاعه رو به
1. Sheldon
2. https://financialtribune.com/articles/economy-sci-tech/81384/iran-ranked-world-s-7thinstagram-user
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گسترش فرهنگی از طريق شبکه هاي اجتماعی) و کمبودهاي شناختی موجود در اين زمینه،
ضرورت توجه و تحقیق جامعهشناختی بیشتر دراينباره را گوشزد مینمايد .البته تحقیقات
رو به رشدي در اين فضا انجامگرفته لکن با توجه به وسعت و شدت تأثیرگذاري فضاي
مجازي بر ابعاد مختلف حیات اجتماعی بهويژه در ايران ناکافی به نظر میرسد و نوعی
ناشناختگی در اين زمینه وجود دارد؛ زمینهاي که مبدأ شکلگیري کنشها و
خردهفرهنگهاي نوين است .به تعبیر ديگر ازآنجهت که مسئله جامعهشناختی به دو دسته
نظري و اجتماعی تقسیم میشوند؛ مس ئله اين تحقیق يک مسئله نظري است که بر اثر درک
نوعی تناقض ،تعارض و آشفتگی يا اختالل میان معرفت و واقعیت به وجود میآيد (ساعی،
 )84 :1386و آن عبارت است از عدم شناخت عملها و تعامالت و همچنین چگونگی
اتفاق افتادن آنها در شبکههاي اجتماعی به شکلی دستهبنديشده و همچنین مصداقهاي
مفاهیم هنجار و ساختار در اين فضاي جديد .1لذا اين نوشتار به دنبال آن است تا اوالً
هنجارهاي عمده کنش يا تعامل اجتماعی در اين فضاي مجازي (اينستاگرام) را شناسايی و
ثانیاً نمايی از ساختار کنشهاي اجتماعی در اين فضا را ترسیم نمايد.
ال توضیح داده شده است ،در اين
ازآنجهت که اپلیکیشن اينستاگرام و آمار آن قب ً
مقاله به توضیح و بیان تاريخچه آن پرداخته نمیشود (حسنی و کالنتري1396 ،؛ سامانی و
فراهانی1395 ،؛ رادور و گیشنیزجانی.)1396 ،

چارچوب مفهومی
با توجه به ماهیت توصیفی و کیفییی بییودن ايیین نوشییتار ،فرضیییهاي در آن وجییود نییدارد لییذا
اسییتداللهاي قیاسییی نیییز مییورد نیییاز نیسییت (محمییدپور .)1390 ،ازاينجهییت از چییارچوب
مفهومی براي ارتباط منطقی و همچنین اتصییال مفییاهیم اساسییی ايیین پییژوهش اسییتفاده شییده
است (محمدپور .)1389 ،در پايان ايیین بخییش نیییز از يییک نظريییه بییراي اسییتفاده در تحلیییل
 .1تمام توضیحات باال درباره نوين و ناشناخته بودن فضاي اجتماعی اينستاگرام و اثرگذاري آن در زندگی اجتماعی و فردي در
عصر حاضر براي نشان دادن اهمیت اين واقعیت نوين و نامشخص بودن آن براي جامعه شناسان بوده است تا مسئله نظري اين
پژوهش به شکل واضح براي مخاطب قابل درک باشد.
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دادههاي به دست آمده و بهمثابه حساسیت نظري استفاده شده است .اين امر در کتییب روش
تحقیق کیفی تأيید شده است (اشتراوس و کوربین1392 ،؛ فراستخواه)1395:126 ،

فرهنگ ،هنجار ،ساختار
اساس گروه اجتماعی و عملاجتماعی« ،معنی» 1است البته وقتی عمل اجتماعیِ دوسويه
قابلتداوم و استمرار است و احساس پیوستگی ايجاد میکند که «معنی» بین آن افراد
«مشترک» باشد .به زبان ديگر میتوان گفت افرادي گروه اجتماعی میشوند که براساس
معانی مشترک بین افراد «فرهنگ»
ِ
معانی مشترک بهطور مستمر به تعامل بپردازند .به اين
میگويند پس افرادي گروه اجتماعی میشوند که براساس «فرهنگ» خود به تعامل مستمر
بپردازند و احساس پیوستگی کنند .فرهنگ دراساس خود «باور» است و انسانها براساس
باورهاي خود عمل را انجام میدهند.
انسانها با هنجارگذاري ،شیوههاي فکر ،احساس و عمل مورد پسند خود را مشخص
میکنند و از ساير اشخاص انتظار دارند تا به آن شیوهها تفکر کنند ،عواطف خود را بروز
دهند و اعمال خود را انجام دهند و به اين طريق ،عملهاي مجاز و ممنوع (يعنی عملهاي
قابلقبول و غیرقابلقبول) را براي خودشان مشخص میکنند .بعدازاين که مشخص شد
اصوالً چه عملهايی مجازند و چه عملهايی غیرمجاز ،هنجار ،چگونگی ،کیفیت و
شیوههاي اين عملها را مشخص میکند؛ يعنی زمان ،مکان ،فاعل ،مقدار و ساير جزئیات
مربوط به چگونگی انجام شدن آن عمل را معرفی میکند .اثر بعدي وجود هنجارها،
نظمدهندگی به روابط و مناس بات اجتماعی و در نتیجه سامان بخشیدن به زندگی اجتماعی
است .اثر ديگر وجود هنجار ،معاف شدن انسان از طی کردن مراحل تصمیمگیري و
مقدمات عمل است.
ساختار در جامعهشناسی تعريف واحدي ندارد (ترنر )1394 ،ولی ما آن را اينگونه
تعريف میکنیم که به نحوه تنظیم و ترتیب نظام اجتماعی ازنظر تعداد موقعیتها ،نوع
موقعیتها و محتواي نقش هر موقعیت و نحوه ارتباط آنها با يکديگر؛ ساختار يا ساختِ
1. Meaning
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نظام اجتماعی 1گويند .تفاوت نظامهاي اجتماعی به تفاوت ساختِ نظامهاي اجتماعی
مربوط است.
اما ساختار نظام اجتماعی دو چندان انتزاعی است( .مانند معقوالت ثانويه فلسفی) و
تن به ترسیم نمیدهد .هرچه سعی کنیم ترسیم کنیم بهواقع چیزي بیش از نمودار نظام
اجتماعی نیست .باالتر از اين ،اين نکته است که ساختار نظام اجتماعی بهواقع قابلبیان
گفتاري نیز نیست .شمردن تعداد موقعیتها همراه با نقشها و پايگاههاي آن و روابط بین
آنها چیزي بیش از توصیف نظام اجتماعی نیست .آنچه هست اين است که :از دقت در
کل نظام اجتماعی خصوصاً مقايسه چند نظام اجتماعی با يکديگر به درک يک ويژگی در
هر نظام اجتماعی نائل میشويم که صفت ساختاري آن نظام اجتماعی شمرده میشود و در
بحثهاي جامعهشناختی و مشابه آن مطرح میگردد( .صديق اورعی)1397 ،
با توجه به تعريف فرهنگ بهعنوان ذهنیتِ جمعیِ الزامآور و ساختار بهعنوان ترتیب
نظام اجتماعی از نظر تعداد موقعیتها ،نوع موقعیتها و محتواي نقش هر موقعیت و نحوه
ارتباط آنها با يکديگر و هنجار بهعنوان قاعده عمل اجتماعی و با توجه به ويژگیهاي بیان
شده میتوان گفت که:
هنجار ،میانجی يا عنصر مرزي و مشترک بین ساختار و فرهنگ است .در واقع ساختار
بخش متصلب اجتماعی است که فرصتهاي عمل را ايجاد میکند و محدوده آن را
مشخص میکند و ظرفیتهايی را براي کنش گران جامعه ايجاد میکند و مانع انجام
بسیاري از کنشها می شود و از طرف ديگر فرهنگ بخش ذهنی و نرمی است که تفاسیر و
معانی و جهتگیريها را مشخص میکند و اينها از باورها و سپس ارزشها نشئت
می گیرد .در اين میان هنجار يک پا در ساختار و يک پا در فرهنگ دارد .از طرفی ذهنی
است و از ارزشها منشعب میشود و از طرف ديگر بخش متصلب جامعه را شکل میدهد
و محدوده کنش را مشخص میکند.
آنچه ما در اين پژوهش به دنبال کشف آن هستیم همین هنجارهاست .ساختار در اين
پژوهش چارچوبهاي اپلیکیشن اينستاگرام است که توسط شرکت مذکور در داخل
1. social structure
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فضاي گوشیهاي هوشمند وجود دارد .مواردي مانند صفحه اصلی ،کامنتها ،اليک،
استوري ،دايرکت و ...که محدوده کنش هر عضو را مشخص میکند .منظور از فرهنگ نیز
فرهنگ درون اين فضا و جريان کنشهاي درون آن است که براساس کنشهاي متکثر
اعضا شکل گرفته و جزئی از فرهنگ کالن اجتماع میزبان است .حال کشف هنجار عمل،
کشف فرهنگ ازيکطرف و کشف ساختار از طرف ديگر است .در اين میان نظريه بودون
بهعنوان کمککننده در تحلیل تعامالت و کنشها مورد استفاده قرار خواهد گرفت.

روش تحقیق
مردمنگاري راهی براي شناخت و درک مردم است .مردمنگاري ما را از نظريههاي
فرهنگی مرتبط با مردم مطلع میسازد .علم مردمنگارانه بیشتر درصدد توضیح است تا اينکه
بخواهد تفسیر نمايد .ازاينرو ديدگاه درونی از فرهنگ را به دست میدهد .معناي
مردمنگارانه مطالعه معانی است که به طبقه يا واژه ويژهاي چسبیده است و توسط اعضاي
گروه استفاده میشود  .ديدگاه اعضاي جامعه به هر چیزي و هر آنچه در دنیاي اجتماع
آنها جريان دارد معنی دارد .اصل محوري مردمنگاري شناختی درک و توصیف مردم
جوامع ديگر بر اساس واژگان خودشان همانطور که درک و تجربه میکنند است.
(میرحقی و همکاران.)1394 ،
نتنوگرافی که به مردمنگاري اينترنتی ترجمه شده است ،روشی است براي
مردمنگاري در فضاي اينترنت و وب ( .)Kozinets2010,اين روش در ابتدا براي
تکنیکهاي تحقیقات بازارهاي آنالين ايجاد شد ()Kozinets, 1999؛ اما بعدها گسترش
يافت و بهعنوان روشی جامعهشناختی خود را معرفی نمود .روشی که به دنبال کشف انواع
فرهنگها در تعامالت برخط اينترنت بود ( )Toledano, 2017به عبارت ديگر نتنوگرافی
روشی براي درک نگرشها ،تصورها ،تصويرها و احساس کاربران در ارتباط آنالين است
(شیخ و همکاران.)1396 ،
اين روش تحقیق از ابزارها و تکنیکهاي پژوهش مردمنگاري در فضاي اينترنت
استفاده میکند که در سالهاي اخیر در موضوعات مرتبط با شبکههاي اجتماعی فعالیت
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بیشتري پیدا کرده است ( .)Borgatti and others, 2009در اين روش بهجاي جمعآوري
اطالعات از طريق روشهاي کمی مانند پرسشنامه ،مردمنگار از طريق گفتگو ،کنش
همدالنه با افراد و کاربران دخیل ،استفاده از يادداشتها و مشاهده کنشهاي کاربران،
فرهنگ موردتحقیق کشف و توصیف میگردد (اسکندري پور و اکبري تبار1392 ،؛
 .)Brem& bilgram, 2015اين روش متضمن نوعی درون نگري و باطن انديشی است؛
يعنی شیوهاي که میتوان با توجه به تجربیات زندگی و ارتباط عاطفی با زمینه مورد مطالعه،
تولید دانش نمود (.)Gould, 2012
يکی از مهمترين بخشهاي اين پژوهش ،يافتن يک زمینه مناسب براي تحقیق است
( .)Kozinets, 2002زمینهاي که در واقع همان جامعه آنالين است و بايد دقیق مشخص
شود .در اين نوشتار زمینه تحقیق مردمنگارانه مربوط به ايرانیان مقیم ايران در شبکه
اجتماعی اينستاگرام است ،گرچه توجه بیشتر به کاربرانی شده است که تعداد فالورهاي
باالتري دارند .علت اين انتخاب آن است که اين کاربران نمايش بیشتر و جديتري را اجرا
مینمايند .لذا توجه محققین به اين دسته از افراد بیشتر بوده است .در اين زمینه محقق با
حضور بیش از سه ساله خود تالش داشته فرهنگ نمايشی را کشف و توصیف نمايد .اين
استفاده از روش در گذشته نیز سابقه داشته است (Woodside, 2004؛ Minowa and

.)others, 2012
در اين تحقیق عالوه بر مشاهده مستمر سه ساله با بیش از بیست نفر گفتگوهاي کوتاه
و طوالنی مدت نیز انجام شده است تا فهم محقق درباره فضا دقیقتر گردد .در گزارش زير
نیز که خالصهاي از گزارش مفصلتر است 1سعی شده است شواهد و نشانههاي آنچه بیان
میشود از صفحات کاربران که با آيدي آنان مشخص شده است ،آورده شود .سپس
کشفیات مردمنگارانه تبديل به سؤاالت پرسشنامه اينترنتی 2شده و در يک کانال تلگرامی
پرطرفدار که عموماً افراد داراي صفحه اينستاگرام بودهاند قرار داده شده است .سپس
 .1منظور از گزارش مفصل ،پايان نامه "مردم نگاري عمل و تعامل اجتماعی در شبکه اجتماعی اينستاگرام" است که توسط مصطفی
غنی زاده در دانشگاه فردوسی مشهد انجام شده است.
2. Google doc
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حدود  134نفر به اين سؤاالت پاسخ دادهاند .اين ابزار بهمنظور تأيید گرفتن از افراد دخیل
در اين فضا نسبت به دانش تولید شده انجام شده است که در تحقیقات ديگري نیز صورت
گرفته است ( )Rageh and others, 2013گرچه در بیشتر تحقیقات کیفی هم طراز با
مردمنگاري اينترنتی مفهوم اعتماد بهجاي اعتبار 1به کار رفته است (.)Kozinets, 2002
نتايج اين پرسشنامه نشان داد که مشاهدات و تحلیلهاي محقق تأيید شده است .برخی از
اين سؤاالت در البهالي مباحث ارائه شده است.

یافتهها
با توجه به چارچوب مفهومی و يافتههايی که در ادامه توضیح داده خواهد شد ،بخشهاي
مختلف اپلیکیشن اينستاگرام به مثابه ساختار کنش در نظر گرفته شده است؛ که همزمان
گزينههايی را براي کنش و تعامل مهیا میسازد و از طرف ديگر بسیاري از گزينهها را نیز
محدود میسازد .با توجه به چنین تعريفی هر بخش از اين نرمافزار بهصورت مجزا توضیح
داده شده است .گزارههاي بهدستآمده از نگاه مردمنگارانه بسیار مفصل بوده است ،لذا
صرفاً نتیجهگیري هر بخش آورده شده است .ازآنجهت که مردمنگار بايد براي دادههاي
خود شاهد مثال بیاورد ما از نام اکانتها براي آوردن حجت استفاده مینمايیم .بايد توجه
داشت اين نوشته بسیار خالصهشده و قطعاً نمیتواند تمامی واقعیت را گزارش کند اما سعی
نموده مهمترين بخشهاي اين شبکه اجتماعی را روايت کند.

نام پروفایل؛ عنوان انتخابی برای خود
اولین مورد در حوزه صفحات شخصی نام صفحه يا همان نام پروفايل است .فرد میتواند
ال انتخاب نشده باشد را براي خود انتخاب نمايد .در واقع يکی از
هر نامی که قب ً
ال وجود داشته است .در اين
محدوديتهاي اين بخش عدم امکان انتخاب نامی است که قب ً
موضوع چند نوع از نامگذاري وجود دارد .برخی افراد نام خود را بهصورت کامل انتخاب
مینمايند و آن را بر روي صفحه خود قرار میدهند mostafa.ghanizadeh@ :برخی افراد
1. validity
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بخشی از نام اصلی خود را حذف نموده و بهصورت ناقص هويت خود را ابراز مینمايند:
@ simin.fiبرخی از افراد سعی مینمايند از يک نام خاص يا نیک نِیم استفاده نمايند:
@ @bigheadfarshid ،afromanghبرخی ديگر نامهايی بدون ارتباطی خاص باخودشان
اما داراي معانی خاص انتخاب مینمايند climb.the.peak@ :برخی افراد بخشی از نام
خود را بهصورتی خاص و منحصربهفرد به شکلی که هم نماينده هويتشان باشد و هم آن را
مشخص نکند انتخاب مینمايند @shqyqrfti ،@ikimikai ،kiaatk@ :و . ...برخی نیز
ال استفاده شده است برخی حروف را به نام خود اضافه مینمايند مانند
براي آنکه نامشان قب ً
@ .aaamiiiriiiدر ادامه براي هر کدام از اين دستهها توضیحاتی ارائه خواهد شد .چنین
دسته بندي بهتر از آن چیزي است که سامانی و فراهانی ( )1395براي کدگذاري خود
انجام دادهاند .درباره نام پروفايل میتوان اينگونه گفت که فرد با توجه به کارکرد مورد
انتظار خود نسبت به انتخاب آن اقدام مینمايد .انتظاري که فرد از نرمافزار براي خود دارد.
میخواهد کنشی حداکثري و انتشاري داشته باشد يا صرفاً براي دوستان و آشنايان مطلب
منتشر کند .نکته اثرگذار ديگر نوع خرده فرهنگ فرد در فضاي واقعی است.

عکس پروفایل؛ اولین مواجهه
مهم ترين شناسه براي معرفی فرد در نگاه اول به پروفايل مربوط به عکس آن میباشد.
جنسیت ،سن ،فضاي کلی شخصیت و ...از عواملی است که معموالً از طريق اين عکس
منتقل میشود .صرف صورت و يا صورت با بخشی از بدن و يا عکس تمام قد ،انواع
اولیهاي است که فرد میتواند براي عکس پروفايل خود انتخاب نمايد .گرچه عموماً
عکسها به اندازه صورت است .علت اين امر محدوديت اندازه عکس هر فرد است .نوع
فعالیت فرد و کارکرد صفحه برايش يکی از عوامل مهم براي انتخاب عکس پروفايل
میباشد؛ براي مثال @ raminatorabiکه در رشته مدلینگ فعالیت میکند ،عکسی را براي
خود انتخاب نموده که دستانش را دور صورتش چرخانده و با آرايشی مانند مدلها را نشان
میدهد؛ و يا @ navid_farahyکه ورزشکار بدنساز است براي نشان دادن اين امر از خود
عکسی سلفی در آينه گرفته است که نشان دهنده بدن ورزيده او باشد.

مصطفی غنی زاده و همکاران | 63

برخی نیز عکسهاي دونفره را انتخاب مینمايند که نشاندهنده متأهل بودن و يا در
رابطه بودن فرد است؛ مانند @ negin_abedzadeکه عکسی با همسرش را انتخاب کرده
است ...مواردي مانند @ nazlihbو @ elly_siaازايندست هستند که پروفايلی خانوادگی
را براي خود انتخاب نمودهاند و صفحه آنها نیز داراي محتوايی مربوط به همین خانواده
است.
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عکسهاي فانتزي که نشاندهنده ذوق هنري و يا رشته خاص صاحب صفحه است نیز يکی
ديگر از دستههاي مربوط به عکس پروفايل میباشد،bighead_farshid@ .
 @curlyov ،@mrtablighو ...نمونههايی از اين دستهاند .اين افراد سعی دارند جذابیت
صفحه خود را نه با عکسهاي صرفاً طبیعی و کامل بلکه با استفاده از نرمافزارهاي تغییر
عکس مانند فتوشاپ و يا شیوههاي خاص عکاسی باال ببرند .معموالً محتواي صفحات اين
افراد نیز شکلی و شیوهاي فانتزي دارد.

عکس با حیوانات نیز يکی ديگر از دستههاست .عکس با اشیايی که نشان دهنده شغل فرد
میباشد نیز وجود دارد .بهويژه عکسهايی که با دوربین عکاسی گرفته شده و نشاندهنده
شغل يا حرفه فرد است _ali__khan_@ .از اين موارد است.
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میزان حجاب و بیحجابی نیز يکی از موارد مهم در شکل افشاي خود در عکس پروفايل
است .اين مورد میتواند معانی بسیاري به مشاهدهگر منتقل نمايد .در برخی موارد نیز اين
وضعیت به شکلی جنسی و نمايش بدن منتهی میشود ،مانند @ .rose.radmaneshhدر
طرف ديگر خانمهايی با تم مذهبی انواع خاص خود را دارند .برخی عکسهايی با حجاب
از خود منتشر می نمايند ،برخی با قرار گرفتن در وضعیتی که صورتشان کامل ديده نشود،
برخی عکس از خانواده و ...و برخی نیز از عکس گل يا کلمه گرافی استفاده مینمايند.
يک دسته ديگر از افراد نیز عکسی را براي پروفايل خود انتخاب نمینمايند.
مهمترين اصل قابل مشاهده در عکسهاي پروفايل ،جذابیت بصري حداکثري آن
است .در واقع فرد میخواهد بهوسیله اولین نماد تصويري خود در صفحهاش ،معانی
متعددي را انتقال دهد .همراه بودنشی يا حیوانی خاص نشاندهنده رشته يا زمینه فعالیت و يا
سبک زندگی فرد است .محیطی که او عکس را گرفته نیز میتواند معانی زيادي داشته
باشد .همه اينها را میتوان ذيل همان جذابیت بصري براي مخاطب خالصه نمود و بیان
کرد که فرد با توجه به محتواي صفحه ،عاليق شخصی ،چهره فردي و ...به دنبال حداکثر
اثرگذاري مربوط به جذب مخاطبین است .بهروز کردن عکس پروفايل امر مهم و
نشاندهنده میزان توجه فرد به صفحهاش ،نکته که هومون و ديگران )2016( 1نیز به آن
اشاره نمودهاند.

1. HoMoon and others
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اطالعات بیوگرافی؛ افشای متنی خود
عالوه بر نام و نام خانوادگی که میتواند به فارسی و انگلیسی (عموماً انگلیسی) نوشته شود،
میتوان از حرفه ،شغل يا مهمترين شاخصه فرد مانند ورزشکار بودن ،حامی حیوانات بودن،
رشته تحصیلی ،شهر محل زندگی ،سال تولد و ...بهعنوان پرتکرارترين نوشتهجات در
بیوگرافی نام برد .در واقع اين بخش براي معرفی خود با مهمترين عناصري است که فرد
براي خود قائل است .اين عناصر میتواند عوامل و شاخصههاي مختلفی را شامل شود که
در باال به آن اشاره شد .اين معرفی براي افرادي که وارد صفحه فرد میشوند میتواند
عالوه بر عکس که نشانهشناسی خاص خود را دارد بهعنوان اولین معرفی واضح و ارادي
دار نده صفحه به شمار رود .گرچه درباره برخی صفحات که معرفی چندانی ندارند اين
اتفاق رخ نمیدهد .قرار دادن يک شعار يا عبارت به انگلیسی يا فارسی نیز از موارد
پرتکرار در اين فضا است که بیانکننده هسته فکري فرد و ابراز آن است .برخی افراد نیز
لینک کانال تلگرامی خود يا سايت شخصی و کاري خود را در اين قسمت قرار میدهند.
در اين بخش تنها میتوان  150کاراکتر را نوشت.
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فالو کردن؛ شکلگیری رابطه

1

فالويینگ 2يک نوع شکلگیري رابطه است که میتواند يک سويه باقی بماند .افراد در
اينستاگرام عموماً به دنبال کنش برابر هستند؛ يعنی انتظار دارند پس از فالو کردن يک نفر،
از طرف او فالو بشوند .گرچه اين امر براي صفحاتی که تعداد فالورشان متفاوت و باالتر
است انتظار نمیرود .دنبال کردن در اين شبکه اجتماعی بهمثابه اولین تعامل بین فردي
 .1منظور از رابطه در اينجا "احتمال وجود تعامل در زمان برخورد دو نفر است"
 .2دنبال کردن
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قلمداد میشود .اولین کنش سوگیري شده به سمت ديگري که به اطالع او میرسد .اين
امر براي اطالع يافتن از کنشهاي فرد دنبال شده ضروري است بهويژه اگر صفحه فرد
پرايوت 1باشد.
همانطور که حسنی و کالنتري ( )1396میگويند تعداد فالورها اصلیترين نماد
قدرت و وجهه به شمار میآيد .افراد خود را با توجه به اين اعداد دستهبندي مینمايند .اين
عدد همچنین می تواند از طرف کاربران به معناي برتر بودن و مقايسه برتري نیز تعبیر شود
( .)Hui Chua& Chang, 2016نسبت تعداد فالويینگها به فالور نیز میتواند يکی از
نشانههاي جايگاه اجتماعی در اين شبکه باشد .برخی افراد صرفاً براي فالو شدن ،فالو
میکنند و اگر در طی چند روز فالوبک 2نگیرند ،آنفالو میکنند .3برخی نیز با گذاشتن پیام
در بخش کامنتها وعده فالو پس از فالو شدن را میدهند .در موارد نیز ديده شده است که
برخی چند روز پس از فالو و فالوبک گرفتن ،اقدام به آنفالو میکنند تا فالور خود را حفظ
ولی فال ويینگ خود را کاهش دهند .از ديگر موارد براي باال رفتن فالور میتوان به شات
کردن ،تگ کردن تعاملی و دو طرفه و خريد فالور نیز اشاره نمود .تمامی اين موارد نشان
می دهد افراد در اين فضا به دنبال تعامل برابر هستند و اين امر نشان میدهد که هنجارهاي
فضاي بیرونی در اين فضا اثر ندارد .افراد عموماً از اطرافیان خود انتظار دارند آنها را فالو
کنند .4در واقع آشنايیهاي بیرون از اين فضا موجب میشود ارتباط و دنبال کردن در اين
فضا ايجاد شود .از طرف ديگر اين موارد نشان میدهد کاربران عموماً به دنبال افزايش
فالورهاي خود و باال کشیدن خود در هرم تعداد فالورها هستند .برخی نیز در گفتگوها
گفته اند به دنبال باال بردن کمی فالورهاي خود نیستند .اين افراد عموماً صفحه خود را
پرايوت کرده و فقط درخواست فالو کسانی را که آشنا هستند يا از جنس خاصی هستند را
تأيید میکنند .اين امر براي دختران بیشتر ديده شده است .محدوديت در اين بخش فالو
 .1خصوصی
 .2يعنی از طرف مقابل فالو نشوند
 .3يعنی فالوي خود را پس گرفته و ديگر فرد مورد نظر را دنبال نمیکنند
 .4اين موضوع در پرسشنامه مورد سؤال قرار گرفته و  78درصد آن را تأيید کردهاند
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کردن کسانی است که صفحهشان پرايوت است .براي دنبال کردن اينگونه کاربران بايد
فرد درخواست عضويت را تأيید کند.

استوری؛ فضای روزانه
از حدود يک سال پیش فضايی جديد به اينستاگرام اضافه شد .استوري بخشی است که
تمام صفحه گوشی را در برمیگیرد و به مدت  24ساعت باقی میماند و پسازآن حذف
می شود .به همین علت اين فضا به شکلی موقت تبديل شده است که براي اتفاقات روزمره
و لحظهاي استفاده میشود .در ماههاي اولیه عموماً استفاده از اين فضا براي نشان دادن
وعدههاي غذايی و يا بودن در ماشین استفاده میشد ،به شکلی که تبديل به يک هنجار
شده بود و برخی نیز آن را تمسخر میکردند؛ اما پسازآن افراد روي به قرار دادن فیلمها و
عکسهاي اتفاقات خاص روز خود نمودند .در واقع اين فضا نیز براي اطالع دادن از "آن
کاري که من میکنم" و "جايی که من هستم" و ...مورد استفاده قرار میگیرد .اين اطالع
در برخی مواقع به معناي نشان دادن برتري نسبت به ديگران و ايجاد جذابیت است و در
برخی مواقع صرفاً براي خودابرازي نسبت به ديگران است .نوعی تشويق از ساختار
اينستاگرام براي نمايش خصوصیترين لحظات زندگی به شکلی خالق همانطور که
موراي ) 2015( 1نیز به آن اشاره نموده است .از طرفی ديگر چون فضاي اينستاگرام نیاز به
ارتباط مستمر فرد با فالورهايش را دارد ،اين قابلیت نرمافزاري براي حفظ اين ارتباط مورد
بهرهبرداري قرار میگیرد .استفاده از استیکر ،نوشته جات و همچنین تگ کردن 2افراد در
اين فضا نیز هنجارهاي خود را دارد و افراد با توجه به اهدافشان از هر کدام از اين موارد
استفاده می نمايند .بخش بزرگی از تبلیغات درآمد زا نیز به اين بخش انتقال يافته است.
عالوه بر آن قرار دادن عکس ديگران و يا لینک آنها و دعوت براي فالو نمودن آنها نیز
در اين بخش بسیار ديده میشود .همچنین بیان و يادآوري آنچه در صفحه اصلی گذاشته
شده نیز در اين بخش زياد است چراکه افراد با ورود به آن به بخش عکسهاي بارگذاري
1. Murray
 .2قرار دادن نام و لینک صفحه ديگري در صفحه خود
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نمیروند و صرفاً عکسهاي استوري را نگاه میکنند .اينستاگرام نیز در اين زمینه سعی
میکند بخشهاي جديد و خالقانهاي را اضافه نمايد؛ مانند نظرسنجیهاي دو گزينهاي و...
که هرازچندگاهی به بخشهاي مختلف اضافه میشود.
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يکی از مهمترين موارد بارگذاري شده در استوري مربوط به اتفاقات روز در فضاي جامعه
و يا حتی جهانی است .فوت آيت اهلل هاشمی رفسنجانی ،پالسکو ،زلزله کرمانشاه و ...از
موارد بسیار واضحی بود که افراد نسبت به آن واکنشی داشتند .اين واکنش از افراد با فالور
باال بیشتر انتظار میرود و به شکل يک هنجار خود را نمايان میسازد .1بهصورت کلی بايد
گفت اين فضا ،بخش روزمرگیهاي کاربران اينستاگرام است و با توجه به کارکردهاي

 .1اين موضوع در پرسشنامه مورد پرسش قرار گرفته و  82درصد آن را تأيید کردهاند.
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صفحه براي فرد در همین چارچوب مورد استفاده قرار میگیرد .1يکی از محدوديت در
اين بخش قرار دادن فیلمهاي بیش از  15ثانیه است.

هیستوری؛ فضای اصلی
بخش اصلی صفحات که به آن هیستوري نیز گفته میشود ،فضايی است که عکسها در
آن ذخیره و قابلیت اليک پیدا میکند .همانطور که هوگان )2010( 2اشاره میکند اين
نوع از ابراز و نمايش خود واقعیتی جديد را ايجاد میکند چرا که در تعامالت روزمره هر
کنشی زود گذر است اما اين کنشها و ابراز خود در اين فضا باقی میماند .همچنین در
چنین کنشهايی افراد میتواند ابزارِ ابراز خود را کنترل کرده و آن را با توجه به خواست
ديگران مديريت نمايند .گرچه اين امر با توجه به انواع مختلف مشاهده گران بسیار سخت
و مشکل است ( .)Kramer& Haferkamp, 2011اين نکته در برخی صحبتها و
اعتراضات افراد ديده میشود که به مخاطبین معترض بیان میکنند "میتوانید آنفالو کنید و
اين صفحه را دنبال نکنید" ،در واقع برخی داراي يک هويت مشخص شده هستند و وقتی
همان را نمايش میدهند با اختالف نظر مخاطبین خود مواجه میشوند و لذا واکنشی منفی
نسبت به آن دارند .برخی نیز براي از دست ندادن فالورهايشان عموماً مجبورند توضیحاتی
را درباره رفتار خود داشته باشند .در اين بخش تنها میتوان فیلمهاي يک دقیقهاي قرار داد.
در گذشته تنها يک عکس يا يک ويدئو قابلیت پست داشت اما در چند ماه گذشته امکان
قرار دادن چند عکس و يا چند فیلم که به آن آلبوم گفته میشود به اينستاگرام اضافه شده
است.

 .1اين موضوع در پرسشنامه مورد پرسش قرار گرفته و  67درصد آن را تأيید کردهاند.
2. Hogan
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معموالً افراد در اين فضا عکسهاي مهم به همراه کپشن 1هاي خاص خود را میگذارند.
در اين فضا است که میتوان عکسها را اليک نمود و برايش کامنت 2گذاشت .اين
عکسها هستند که افراد را به فالو يا اليک کردن عکسها ترغیب میکنند .بهوسیله همین
ش صاحب صفحه را ببیند .ازآنجهت از
عکسها يک مشاهده گر بیرونی میتواند نماي ِ
نمايش سخن می گويیم که بسیاري از تحقیقات داخلی و خارجی براي تحلیل اينستاگرام از
نظريه نمايشی گافمن ( )1395استفاده نمودهاند (Eagleman& Burch, 2016؛ رادور و
گیشنیزجانی1396 ،؛  .)Liu& suh, 2017اين نمايش خود همانطور که گفته شده با نوعی
از خاص سازي و برند سازي همراه است .کاربران سعی دارند خود مطلوب را به نمايش
 .1متنی که زير يک پست گذاشته میشود
 .2نظر دادن
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بگذارند و اين فضا با توجه به تحت کنترل بودن و همچنین تصوير محور بودن میتواند
بهترين زمینه براي اين امر باشد .بخش اعظم اين نمايش در فضاي هیستوري رخ میدهد.
معموالً کپشنها مرتبط با عکس يا فیلم ارسالی است .در برخی موارد نیز اساساً
ارتباطی با تصوير ندارد ،اين امر عموماً در عکسهاي سلفی يا فردي وجود دارد .کاربران
همچنین از هشتگها براي توضیح وضعیت خود يا کپشن نوشتهشده استفاده میکنند.
موضوع استفاده از هشتگها در شبکههاي اجتماعی و اينستاگرام بسیار گسترده و وسیع
بوده است (Slater and others, 2017؛  )Lee& Chau, 2017و از چارچوب اين نوشته
خارج است؛ اما بهصورت کلی هشتگ بهمثابه نوعی مقولهبندي بر اساس يک کلمه در
فضاي اينستاگرام است .برخی نیز بدون هیچ توضیحی عکس خود را منتشر مینمايند؛ اما
در بسیاري از صفحات که افراد با توجه به نوشتههاي خود و يا توضیحات نمايششان را
پیش میبرند ،کپشن بسیار مهم و اساسی است .براي مثال @ hodarostamiو
@ sizdahomکه به مسافرت در بخشهاي مختلف ايران و جهان اقدام میکنند با توجه به
داستانهايی که از سفرهاي خود در بخش کپشن نوشتهاند به تعداد فالور باال رسیدهاند .در
واقع در اينگونه صفحات محوريت با کپشن است و تصوير توضیحی براي آن؛ اما در
اکثريت صفحات شخصی کپشن نقش فرعی را ايفا مینمايد .در گذشته برخی کاربران در
زير عکسهايی که از خود منتشر مینمودند کپشنهاي عاشقانه و فلسفی منتشر مینمودند
که اين امر پس از مورد تمسخر قرار گرفتن توسط ديگران کاربران کمفروغتر شده است.
محدوديت در کپشن مربوط به تعداد کلماتی است که میتوان در آن نوشت .اين تعداد
 2200کاراکتر است.
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يکی ديگر از موارد مربوط به اين بخش قرار دادن لوکیشن 1بر باالي عکس است که نشان
می دهد عکس در چه مکانی گرفته شده است .مواردي مانند آلبوم عکس ،فیلمهاي يک
دقیقه اي و ...نیز در اين بخش وجود دارد که به علت محدوديت کلمات در اين مقاله
نمیتوان براي آن توضیحاتی ارائه نمود .بهصورت کلی میتوان گفت اين بخش از
اينستاگرام اصلیترين فضا براي ارائه خود است و فرد تمام تالش خود را معطوف به نشان
دادن آنچه دوست دارد از خود به نمايش بگذارد را در اين فضا به قرار میدهد.

 .1مکان عکس
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الیک و کامنت
اليک بهمثابه يک تعامل نمادين در شبکههاي اجتماعی است ()Reich and others, 2018
افراد بهوسیله آن پسند خود از يک تصوير يا نوشته را نشان میدهند و کاربران نیز بهوسیله
آن خود را سنجش میکنند .اين ابزار در برخی مواقع نیز بدون توجه به عکس و يا کپشن و
صرفاً بخاطر دارنده صفحه صورت میگیرد؛ چراکه کاربران معموالً انتظار دارند افراد
نزديک و آشنا پستهايشان را اليک کنند .از طرف ديگر میتوان به اليک نگاهی
مبادلهاي داشت .وقتی فردي ديگري را اليک میکند انتظار دارد او هم در مقابل وي را
اليک کند .اين انتظار از افراد داراي فالور باالتر وجود نداشته است .نکته مهم درباره
اليک آن است که با توجه به ديده شدن اليکها توسط ديگر فالورهاي هر کاربر ،برخی
کاربران نسبت به پستها با مراقبت و کنترل بیشتري اليک مینمايند.
بخش کامنت نیز که بهمثابه فضاي گفتگو ذيل يک پست خاص است میتواند
بهعنوان يک تحقیق مجزا مورد تجزيهوتحلیل قرار گیرد .کاربران با توجه به صحبتهاي
اين بخش واکنش ديگران را دريافت میکنند ( .)Corcoran and others, 2011در اين
بخش افراد نسبت به نکات مربوط به هر پست صحبت میکنند .در بسیاري موارد افراد
واکنش عاطفی مثبت خود را علیرغم اليک اعالم میدارند يا نکتهاي که در عکس و فیلم
پست شده است را بیان میدارند .کاربران نیز معموالً تالش میکنند به واکنش ديگران
واکنش نشان داده و به فراخور هر پیام آنان برايشان متنی بنويسند .ديگر کاربران نیز
می توانند به پیام ديگر کاربران واکنش نشان دهند .تگ کردن ديگران براي پیشنهاد دادنِ
ديدنِ عکس مربوطه و يا گرفتن واکنش از آنان نیز از موارد پرتکرار در اين بخش است.
يکی از موارد پرتکرار در اين بخش تبلیغ صفحات ديگر است که معموالً زير پست افراد با
فالور باال اتفاق میافتد .اين تبلیغات در برخی مواقع داراي نسبت و ارتباط با پست نیز
هست ،براي مثال زير پستهايی که صبغه جنسی دارند ،تبلیغ صفحاتی با همین مضامین
ديده میشود .يکی از نکات مهم درباره کامنتها اين است که افرادي که با پست مربوطه
مخالف باشند ،آن پست را اليک نمیکنند و مخالفت خود را در کامنت ابراز مینمايند.
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يکی از امکانات جديد اينستاگرام در اين بخش امکان بستن کامنتها و محدود کردن آن
است .کاربر میتواند کامنتهاي زير يک پست را ببندد و با اين کار ديگران صرفاً
میتوانند پست را اليک کنند و نه اينکه بتوانند متنی بنويسند .در امکانی ديگر ،کاربر
میتواند کلماتی که برايش کامنت گذاشته میشود را محدود کند .او میتواند برخی
کلمات خاص را به اينستاگرام اعالم کند و هرگاه کسی از آن کلمات در کامنتش استفاده
نمود ،کامنت وي خود به خود توسط اينستاگرام حذف خواهد شد.
بخشهاي دايرکت 1و اليو 2نیز از ديگر بخشهاي ساختاري اينستاگرام هستند که به
علت محدوديت ،در اين مقاله آن بخشها بررسی نمیشوند.

 .1گفت و گوي مستقیم دو کاربر بدون حضور هم
 .2پخش زنده در صفحه کاربر از طريق اينستاگرام
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تعامل برابر و وجود قشربندی براساس کمیت
در مشاهده تعاملهاي بیشمار کنشگران در فضاي اينستاگرام ،مشخص گرديد افراد به دنبال
تعامل برابر هستند .براي مثال آنها انتظار دارند در مقابل فالويی که میکنند ،فالوبک
بگیرند يا انتظار دارند دربرابر اليکی که نسبت به يک صفحه دارند ،اليک بگیرند .برخی
مصاديق اين موضوع در پرسشنامه نیز پرسیده شده که مورد تأيید پاسخگويان قرار گرفته
است .براي مثال  65درصد پاسخگويان با اين جمله که " افراد وقتی عکس ديگران را
ال عکسشان را اليک کنند" موافق بودهاند .نکته
اليک میکنند انتظار دارند آنها نیز متقاب ً
اساسی در اين زمینه وجود انتظار از افرادي با فالور هم اندازه يا نزديک است و زمانی که
يک طرف فالور باالتري دارد اين انتظار از بین میرود و يا کمرنگ میشود .براي مثال
وقتی در ادامه جمله باال پرسیده شده است " اين انتظار از صفحات با فالور باالتر از خود
وجود ندارد"  68درصد تأيید کردهاند که اين انتظار را از صفحات با فالور باالتر ندارند.
اين انتظار در طرف مقابل که فالور باالتري دارد نیز به شکل برعکس وجود دارد .براي
مثال در عکس زير میتوان نمونهاي را ديد که فرد نسبت به تهديد کاربري با فالور کمتر
واکنشی طنز و تمسخرآمیز داشته است.
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اين امر نوعی مبادله را نشان میدهد .همانطور که در زندگی روزمره افراد به دنبال مبادله
برابر هستند ،در اين فضا نیز کاربران انتظار دارند در هر تعاملشان مبادلهاي برابر داشته
باشند؛ اما وقتی يک طرف به علتهاي مختلف (مانند جذابیت بیشتر) چیزي براي عرضه
دارد که طرف مقابل آن را ندارد ،مبادله بهجاي فالو در مقابل فالو يا اليک در مقابل اليک
به جذابیت در مقابل فالو يا اليک تغییر کرده و همین امر موجب باال رفتن يکطرفه تعداد
فالورهاي يک صفحه میشود .اين کثرت در تعداد موجب شکلگیري نوعی قشربندي
براساس کمیت فالورها میشود و انتظارات افراد را براساس آن شکل میدهد .قشربندي که
خود میتواند موجب شکلگیري سرمايه اجتماعی نیز بشود.
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اين سرمايه اجتماعی که از ماهیتی احترامی برخوردار است به تعداد تمامی افرادي است که
در سطوح مختلف قشري در اين شبکه اجتماعی حضور دارند .اين موضوع در بخش بحث
و نتیجهگیري توضیح داده خواهد شد.

بحث و نتیجهگیری
اينستاگرام يک شبکه اجتماعی است که ابزارهاي اپلیکیشن در آن بهمثابه ساختار عمل
میکند؛ يعنی هم امکاناتی را براي کنش ايجاد مینمايد و هم بسیاري از موارد را محدود
میسازد .اين امر را میتوان در هر آپديت جديد بهوضوح ديد .براي مثال با اضافه شدن
امکان استوري در سال گذشته يک عرصه وسیع کنش براي کاربران ايجاد شد که
به سرعت هنجارهاي خود را يافت .لذا در اين فضاي کنش ،ساختار متصلب همان
محدوديتهاي نرمافزاري مربوطه است که توسط سازندگان ايجاد و توسعه يافته است.
عالوه بر اين میتوان از نوعی ديگر از ساختار که شامل هنجارهاي ساخته شده توسط
کنش گران میباشد نیز سخن گفت .ازآنجهت که هنجار خود ماهیتی ساختاري دارد،
افراد در چارچوبهاي ساختار نرمافزاري با خالقیتهاي خود ،هنجارهايی را ايجاد
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میکنند که برخی از آنها گزارش شدند .اين هنجارها نیز گزينههايی را براي کنش گران
پیشنهاد مینمايد و کاربران میتوانند از بین آنها دست به انتخاب بزنند .چنین ساختاري با
توجه به فرهنگ خود گزينههايی را براي تحرک اجتماعی به هر کاربر پیشنهاد کند .اين
گزينهها عموماً بر جذابیت تأکید دارد و يا خاص بودن .نکته مهم ديگر درباره اين ساختار
اين است که تعامل در اين شبکه اجتماعی براساس "تعامل برابر" است .همانطور که در
پرسشنامه نیز مشخص است ،کاربران انتظار دارند ،افرادي که ازنظر کمیت فالور همشان
آنها هستند در مقابل فالو و کامنت آنها ،فالوبک و کامنت دهند.
اين ساختار (که شامل نرمافزار و هنجارهاي کاربر ساخته است) نشان از يک
پیکربندي ساختاري دارد که گزينههاي بسیاري را براي کنش ايجاد و بسیاري از گزينههاي
ممکن -مانند آنچه در ديگر شبکههاي اجتماعی -وجود دارد را محدود میسازد .اين
ساختار است که شکل ارتباطی و -تا حد زيادي -محتوا را در اينستاگرام هدايت مینمايد.
افراد با انتخابهاي خود و همچنین خالقیتهايشان به کنش پرداخته و اين کنشها موجب
جذب افراد بیشتر به صفحهشان میشود .اين امر موجب شکلگیري يک سلسله مراتب يا به
تعبیري ديگر يک ساختار قشربندي میشود .افراد در چنین ساختاري براساس کمیتِ تعداد
فالورهايشان دستهبندي میشوند .در پرسشنامه نیز اين امر بهصورت غیرمستقیم پرسیده شده
بود که تأيیدشده است .اين امر موجب میشود منطقی اقتصادي بهجاي منطق اجتماعی بر
فضاي تعاملی در اينستاگرام حاکم شود .الگوهاي تعريفشده در اين شبکه اجتماعی
ال پیگیري بیشتري نسبت به آنها
موجب میشود کاربران افرادي را بیشتر ببیند که قب ً
داشتهاند و يا در فضاي عمومی اينستاگرام با اقبال بیشتري مواجه بودهاند.

1

ال کاربر
 .1الگوهاي قرار دادن کدام پست يا استوري در اينستاگرام به شکلی تنظیم شدهاند که پستها و استوري هاي افرادي که قب ً
به صفحات آنها مراجعه بیشتري داشته و يا اليک بیشتري نموده را با اولويت نشان میدهد .در بخش ديگري از اين الگوها هر پستی
که اليک بیشتري را از فالورهاي خودش دريافت کرده باشد در اولويت نمايش و يا بخش اکسپلوره (جتیجو) پیدا میکند.
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کنش در اين فضا در چارچوب يک نظام وابستگی متقابل 1است و نه يک نظام
کارکردي ،چراکه افراد در چارچوب نقشهاي سازمانی و از قبل اعالمشده عمل
نمی کنند ،بلکه براساس ذهنیت و تلقی که از ديگر کنش گران و همچنین واقعیت
ساختاري ممکن دارند ،کنش خود را تنظیم مینمايند .مجموع کنش آنها واقعیتی جديد
را ايجاد میکند که میتوان به آن فرهنگ اينستاگرامی گفت .اساس اين فرهنگ
جذابیت هاي بصري است و تمامی ابزارها براي رسیدن به اين هدف تنظیم میشوند .در
واقع هر فرد سعی دارد "خودِ کنترل شده" اي را به نمايش بگذارد .خودي که برخالف
فضاي رودررو از طريق عکس يا فیلم کوتاه انتقال میيابد و میتوان تمامی فضاسازي
مربوط به آن را کنترل و حتی اقدام به فضاسازي نیز نمود (.)Hui Chua& Chang, 2016
حتی برخی مانند دافی و هاند )2015( 2نشان دادهاند که درباره زنان و دختران ،اين
فضاسازي و نمايش از خود به چه شکلی است و چه عناصري دارد.
در اين میان گرچه ممکن است فرهنگ زمینهاي تفاوتهايی را در کاربران هر کشور
ايجاد کند ،اما همانطور که شلدون و همکاران )2017( 3نشان دادهاند اين تفاوت بین دو
فرهنگ متفاوت نمیتواند جدي باشد .اين امر نشان میدهد ساختار واحد اينستاگرام و
بصري بودن آن موجب می شود فرهنگی تقريباً يک دست در آن شکل گیرد که اساس آن
بر جذابیتهاي بصري است .شاهدي ديگر براي تقريباً يکسان بودن فرهنگ اينستاگرام کار
وسیع تیفنتیل و منوويچ )2015( 4است که بر روي  3.2میلیون عکس از سراسر جهان در
اينستاگرام تحلیلی را انجام دادهاند و نشان دادهاند افراد از شیوههاي يکسانی براي عکس

 .1نظام وابستگی متقابل يعنی ساختی از واقعیت که هر کنش گر فردي (کارگزار فردي) براي رسیدن به هدف خود با توجه به
وضعیتی که در آن هست گزينههايی را براي انتخاب در مقابل خود میبیند .اين وضعیت با توجه به واقعیتهاي اجتماعی ،نقشها و
ساختارهاي اجتماعی و ذهنیت فرد از وضعیتِ در مقابلش شکل میگیرد (بودون.)1383 ،
2. Duffy& Hund
3. Sheldon and others
4. Tifentale& Manovich
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انداختن و فیلترهاي آن استفاده میکنند .آنها همچنین بر روي عکسهاي سلفی نیز کار
کردهاند و نام چنین فضايی را "شهر سلفی" گذاردهاند.
يکی ديگر از موارد اساسی در نظام فرهنگ اين شبکه اجتماعی به لحظه و بهروز
بودن آن است .کاربران سعی میکنند خود را با تعامل همیشگی با دنبال کنندگانشان نشان
دهند .واکنش به مهمترين اتفاقات روز و يا اتفاقات داخل فضاي اينستاگرام نشان میدهد
اين شبکه اجتماعی ،فضاي کنش در لحظه است .بهترين بخش ساختاري براي اين جنبه از
فرهنگ اينستاگرامی همان بخش استوري است که افراد عموماً از اتفاقات روزمره خود
مانند غذا خوردن ،در ماشین بودن و ...گزارش ارسال مینمايند .شايد بتوان نیاز به تعامل
که در جامعه ما نیازي جدي محسوب میشود را دلیل چنین کنشهايی دانست .تعاملی که
می تواند با استفاده از يک سري تصوير و ذهنیت از آن تصوير رخ دهد و از طرف ديگر
کاربر کنشگر را با امکان معرفی خاصی از خود و نمايشی کنترلشده مواجه سازد .در اين
فضا است که استانداردهايی از نمايش خود نیز شکل میگیرد .همانطور که میر و گري

1

( )2014بیان داشتهاند ،افراد پس از مقايسه خود با ديگران استانداردهايی از زيبايی را ايجاد
مینمايند.

1 Meier& Gray
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