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مقدمه 
توسعه فناوري اطالعات و ارتباطات در قالب گوشیهاي هوشمند و بهدنبال آن ظهور
رسانه هاياجتماعیمثلفیسبوک،اينستاگرامو...زندگیمردمراتحتسیطرهخودقرار
ايشدهراخلقکرد()Rasmussen, 2014؛دراينبین،نسل
دادويکزيستجهانشبکه 
زد 7يا «بومیان ديجیتال» ،راحتتر با تکنولوژيهاي جديد و رسانههاي جديد اُنس پیدا
طورمستمرباآنتعاملدارند.درطبقهبندينسلی،بومیانديجیتالمتولدين


اندوبه

کرده
بین سالهاي  7554و ( 0270معادل  7315تا  7357خورشیدي) را شامل میشود
( )Prensky, 2001و اشاره به نسلی دارد که تولدشان با تولد رسانههاي اجتماعی مثل
فیسبوک،تويیترواينستاگرامهمزمانبودوبهگونهايايندوباهممتولدشدندوباهمرشد
يافتند ( .)Mokrý et al., 2016اين همزيستی با رسانههاي اجتماعی بهحدي تأثیرگذار
استکهسبکزندگیبومیانديجیتالبامفاهیمیمانند«دوستداشتن«،»0دنبالکردن،»3
گرهخورده و رسانههاي اجتماعی بستر ابراز
اشتراکگذاري »5و «هشتگگذاري  »4

«
به
عقايد ،نمايش خود ،فعالیت روزانه ،ايجاد ارتباط و شبکهسازي اين نسل شده است.
اشتراکگذاري تصاوير و ويدئو محسوب میشود .هشتگهاي

اينستاگرام ،پلتفرم به
هايتويیترکهبهعنوانابزارمديريتموضوعاتعملمیکنند،به

اينستاگرامهمانندهشتگ
بنديتصاويروبیاناحساساتکمکمیکندوهمچنینايجاد

کاربراندرتوصیفوطبقه
شبکه ارتباطی بین کاربرانی با عاليق مشترک را فراهم میسازد .تحقیقات پیشین ،ادعا
میکنندکه«هشتگها» عنصرياز ارتباطاترسانههاياجتماعی هستند ودرزمینههايی

مانند،توسعهعمومی،گسترشجنبشهايسیاسیواجتماعی،کمپینهايروابطعمومیو
تحقیقاتبازارمؤثربودهاند( .)Zhang et al., 2018
تحقیقات پیشین درک عمیقی از چرايی و چگونگی استفاده رسانههاي اجتماعی
توسطکاربرانفراهمآوردهاندورويچگونگیتأثیر رسانههاياجتماعیبررفاهشخصی

1. Z generation
2. Like
3. Follow
4. Share
5. Hashtaging
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بااينحال ،مطالعه عناصر مؤثر جديد در
يا تکنیکهاي کسبوکار کار کردهاند  .
درگیرسازي کاربران ،بهويژه بومیان ديجیتال با محتواي رسانههاي اجتماعی کمتر
موردتوجه قرار گرفته است ( .)De Vries, Gensler, & Leeflang, 2012هشتگها با
امکان درگیريسازي،ابزاريمؤثر براياينکارمحسوبمیشوند ( Stathopoulou et

)al., 2017؛مخصوصاً،اگرکاربرانهشتگهايبرندشدهرادرپستهايشانبهکارگیرند.
براي مثال ،بهکارگیري #شِیرکوک 7توسط برند «کوکاکوال» در ارتباطات رسانههاي
اجتماعی،بهتولیدمیلیونهامحتوايکاربرساختهدررسانههاياجتماعیمنجرشد( Deye,

 .)2015بهعنوان يک مورد ،اجراي موفقیتآمیز چنین کمپینهايی ،نیاز به شناسايی
روشهاي انگیزشی کاربران در استفاده از هشتگها دارد؛ بنابراين ،فهم عمیق نیازهاي

انگیزشی هشتگگذاري و رفتار هشتگگذاري گروههاي هدف ،در تمامی حوزههاي
اجتماعی،فرهنگیواقتصاديحیاتیبهنظرمیرسدودرتحقیقاتمرتبطبااينموضوع،
خأل پژوهشی احساس میشود؛ تحقیقاتی هم که جنبههاي ويژه هشتگها را بررسی
بهمنظور ساختاردهیو
شوندکهکاربرانهشتگهارا 

میکنند براساساينفرضانجاممی

انتشار محتواي تولیديشان استفاده میکنند (.)Jackson, & Foucault Welles, 2015
يک تحقیق غیردانشگاهی توسط موسسه رسانهاي راديوموان )0273( 0در بین  42نفر
سخدهندگان ،از هشتگ براي ابراز احساسات و
هشتگگذار نشان داد که  52درصد پا 

ايدههايشخصیاستفادهمیکنند،درحالیکه  35درصدبراساسمنافعشخصیبهجست-
هاوبرندهامیپردازند .

وجوودنبالکردندستهبندي
تحقیقاتآکادمیککهرويريشههايروانشناسیهشتگگذاريکارکردهباشند،
محدود هستند و تحقیقات معدودي نیز به مطالعه انگیزههاي وراي ساختاردهی و انتشار
محتواپرداختهاند.شلدون وهمکاران ،)0271( 3نشان دادندکهکاربرانِ ايسنتاگرامیکه
دنبالبرآوردنبرخیانگیزههايشخصیشانبودند،ازاستفادهشديدهشتگخبردادندو
در ادامه اين مطالعه دريافتند که افراد تمايل به استفاده از هشتگهاي سرگرمکنننده و
1. #sharecoke-hashtag
2. RadiumOne
3. Sheldon, Rauschnabel, Antony, & Car
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الهامبخش دارند ( .)Sheldon., Herzfeldt, & Rauschnabel, 2018مطالعاتی از اين

جنس،نشاندادندکهانگیزههاوداليلمضافبراينهابرايهشتگگذاريوجوددارد
صحبتنکردهاند .

کهاحتماالًتحقیقاتآکادمیکونظرياتاجتماعیدربارهشان
بنابراين،ارزشمندخواهدبودکهانگیزههاوالگويهايرفتاريهشتگگذاريبومیان
ديجیتال روي پلتفرم اينستاگرام مورد واکاوي قرار گیرد .دلیل اهمیت اين واکاوي ،به
همزيستیايننسلبارسانههاياجتماعیبرمیگرددوبینشیکهدررابطهباانگیزهوالگوي
رفتاري هشتگگذاري اين نسل در اختیار سیاستگذاران و جامعهشناسان و همچنین
کسبوکارهاقرارمیگیرد .
هدفاينتحقیق،بررسیهشتگهاياصلیومیزاناستفادهازاينهشتگهاتوسط
بومیانديجیتالودرادامهآن،شناسايیچرايیاستفادهبومیانديجیتالازهشتگاست.در
مقالهحاضربهاينسؤاالتپاسخخواهیمداد؛.7بومیانديجیتالايرانیازچههشتگهايی
.انگیزههاياستفادهازهشتگتوسطبومیانديجیتالايرانیچیست؟ 

استفادهکردهاند؟0


پیشینه پژوهش
درحوزهموضوعیپژوهش،آثاراندکیچهدرداخلوچهدرخارجبهانجامرسیدهاست
کهدرجدولذيلمختصراًمورداشارهقرارگرفتهاند .
جدول  .9پیشینه خارجی و داخلی پژوهش
نویسندگان 

توضیح
جامعههدفاينپژوهششاملکلدانشآموزاندخترمقطعمتوسطدومدرمنطق70تهران
گیريهدفمندانتخابشدهاند.


بااستفادهازروشنمونه
شآموز 
آنها 07دان 
استکهازبین  
دادهها از
روشجمعآورياطالعاتدرپژوهشحاضرشاملمصاحبهمیشود.برايتحلیل 


صاقزاده ،درتاج و

دانشآموزانبراياستفادهاز
روشتحلیلمحتوااستفادهشدونتايجنشاندادکهانگیزههاي 

منادی ()7931

اينستاگرامشاملتازگیونوظهوربودن،تشويقدوستان،درجرياناخبارواطالعاتقرار
دوستیهاي قديموآغازروابطجديد،ابرازخويشتنوفراراز

داشتن،اوقاتفراغت،تداوم
دانشآموزانبنابهداليلمختلفیازاينستاگرام
میتوانگفتکه 
میباشد.درمجموع 
واقعیت 
می تواندگامینخستبرايتوانمندساختنوهدفمند
انگیزهها 

استفادهمیکنندشناسايیاين
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نویسندگان 

توضیح
دانشآموزاندراستفادهازاينستاگرامباشد .
کردن 
دراينمقاله،برايفهممعنايعمیقاينتجربیاتازرويکردپديدارشناسیتفسیريوروش
مصاحبهنیمهساختيافتهاستفادهشدهاست.درمجموعبا 71نفرمردوزنمصاحبهشدکه
آنها  در اينستاگرام دو سال بوده است .در نهايت ،براساس
مدت زمان میانگین عضويت  
تحلیلمصاحبه ها،مضامینمختلفیدررابطهبانقشاينستاگرامدرزندگیروزمرهکاربران

حسنی و کالنتری
()7931

بهمنزله تحسین و نیز ايجاد رابطه
عبارتاند از :اليک  

مهمترين آنها 
شناسايی شد که  
بهمنزله میدانگفتوگو؛ارزشمندبودنتعدادفالوئرها؛ونیزعدمشکل-
اجتماعی؛کامنت 
گیري دوستی واقعی در میان فالوئرها .در کل ،بايد اشاره کرد که تجربیات زندگی در
شبکه هاي اجتماعی همانند طرد و پذيرش اجتماعی با توجه به محو شدن فزاينده تمايز
زندگیواقعیوم جازي،ازنظرپیامدهايیکهبرايزندگیواقعیداردنبايدموردغفلت
قرار بگیرد .از سوي ديگر ،در کردارهاي هر روزه کاربران اينستاگرام ،میتواند به برخی
پیامدهايمنفیروانشناختیواجتماعیمنجرشود .
شیوههاي مشارکتی» کاربران اينستاگرام را در پروژه هشتگ آخر هفته بررسی
اين مقاله « 
کردندوبااينهدف،رفتارهايمشارکتیهشتگگذاريکاربرانرادرپروژه Weekend
HashtagياWHP#رابه عنوانمطالعهمورديدرنظرگرفتند.بااستفادهازروشکمیو
تجزيهوتحلیل

کیفی،نحوهپاسخدهیکاربراناينستاگرامرابهدرخواستهايمشارکترا

کرده و عوامل انگیزشی کاربران براي شرکت در اين پروژه را شناسايی کردند .براساس

)Oh et al. (2016

يافتههاي اين پژوهش ،الگوي رفتار هشتگگذاري شامل :تگگذاري انفجاري و تگ-
گذاري دوباره است .رفتار تگگذاري دوباره ،مخصوص اينستاگرام است که به کاربران
اجازهمیدهدتصاويرشانراتوصیفدوبارهکردهومعنايجديديبههشتگهااضافهکنند.
همچنینسهانگیزهاصلیاينپروژهشناسايیشدکهشامل،نگاهگذشتهنگر،تنوعبازنمايیو

حستعلقبهاجتماعاست .
تجزيهوتحلیلچگونگیهشتگگذاريتصاويرتوسطکاربراناينستاگرام

هدفاينمطالعه،
با توجه به انواع طبقهبندي تصاوير و هشتگها از قبل مشخص ،است 75155 .هشتگ از
 7222تصوير اينستاگرامی بهصورت جداگانه تحلیل شد .بنابر يافتههاي تحقیق ،بهطور
میانگین،شمارهشتگهايهرتصوير 74است.کمترينمقداربرايطبقهبنديتصاويرسلفی


 7205(  )Dorsch (2018درصدهشتگبرايهرتصوير)ودوستان( 7701درصد)است.باالترينمقدار،براي
طبقهبنديتصاويرحیوانات( 7.01درصد)ومُد( 7101درصد)وچشماندازمحیطی(710.
درصد) است .همچنین 12002 ،درصد هشتگها در طبقهبندي محتوا محور قرار داشتند.
طبقهبنديهیجان(حدود 503.درصد)وجمله ( 2055درصد)کمترينتکرارراداشتندواز

 | 611فصلنامه مطالعات رسانههاي نوین | سال ششم | شمارة  | 32پاییز 6211
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توضیح
نظر آماري ارتباط قابل توجهی بین طبقهبندي هشتگها و طبقهبندي تصاوير وجود داشته
است .
اينمطالعهبااتکابهنظريهاستفادهوخشنودي،بهبررسیانگیزههاياستفادهازاينستاگرامو
موضوعاتموردعالقهجوانانپرداختهاست.جمعآوريدادهدراينتحقیق،ازطريقپخش
پرسشنامهبیندانشجويانتايوانیانجامشدهاستوکهتعدادپرسشنامهها 321بود.محققان
دريافتندکهانگیزهکاربراناينستاگرامکمتربربرقراريارتباطباديگرانوسرگرمیمتمرکز

& Sheldon,
  )Bryant (2016استوانگیزهخ القیتکمترينمقداراست.جنسیت،سابقهآموزشحرفهايومیزاناعتیاد
روي انگیزههاي استفاده از اينستاگرام تأثیر دارند .غالب دانشجويان هنر ،هنرمندان و
سلبريتی ها را دنبال کردند و دختران نسبت به پسران به تبلیغات اينستاگرامی زياد توجه
کردند .
تأثیرآنهارويرفتارنهايیکاربران

اينمقالهبهدنبالفهمانگیزههاياستفادهازهشتگو
است.جمعآوريدادههابهروشترکیبیبودهاست،شامل:مصاحبهنیمهساختيافتهبا71

& Erz, Marder,
Osadchaya
)(2018

هايشناسايیشدهشامل ،خودنمايی،

نفرخبرهوانجامپیمايشبا 15.مشارکتکننده.انگیزه
شرحوقايع،خالقیت،جستوجوياطالعات،رهاسازي(فارغشدن)،آدابمعاشرتاست.

همچنین ،محرکهاي بهکاررفته در پلتفرم ،روي اين انگیزهها ،میزان کلیک و استفاده از
می گذارند.انگیزهاصلیاينفلوئنسرهادراستفادهازهشتگ،خودنمايیاستو
هشتگتأثیر  
ادخودشیفته،برونگراوخودنظارتیهستند .

اينافر

همانطور کهدرپیشینهذکر،بیشتربررسیهادربستريغیرازاينستاگراموغیرمرتبطبا

بومیان ديجیتال و انجام گرفته و اين موضوع سبب ايجاد يک خأل پژوهشی شده است.
ازآنجايیکه انجام هر کار تحقیقی ،الزمهاش ارائه بار دانشی جديد در حوزه موضوعی
پژوهش است؛ بار دانشی يا همان نوآوري اين پژوهش در مقايسه با ادبیات پژوهشی
موجودايناستکهپنجرهايجديدبهدنیاينسلبومیانديجیتالايرانیبازمیکندواز
زاويه نگاه روانشناسی ،فرهنگ و رسانه سبک زندگی اين نسل را میکاود .نسلی که
همزمان باپلتفرمهايرسانههاياجتماعیمتولدشدهاندوبهسببويژگیهايخاصاين

نوعرسانهها،سبکزندگیجديديبامفاهیمجديدتجربهمیکنند؛يکیازاينمفاهیم،
هشتگاستکهدربینکاربراناينستاگرامبومیانديجیتالبسیارپرکاربرداستولیکمتر
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پژوهشی بهويژهدرداخل کشور،اقدام بهشناخت وبررسیاينامکان (اکنون تبديل به
مفهومشدهاست)دربینبومیانديجیتالکردهاست .

ادبیات نظری
بومیان دیجیتال
مفهومبومیانديجیتالبراياولینبارتوسطپرِنسکیمطرحشدکهبهنسلجديدياشاره
يوابزارهايعصرديجیتالمیگذرانند

داردکهسراسرزندگیشانرادراحاطهتکنولوژ
( .) Prensky, 2001در ادبیات مطالعات انسانی و اجتماعی فناوري به افرادي که بین
خورشیدي)متولدشدهاند«،بومیانديجیتال»

سالهاي7554و(0270معادل7315تا7357

باحثرابهوجود

).اينمفهومطیفگستردهايازم

اطالقمیشود(Mokrý et al., 2016

آوردهاست؛طوريکهبرخیازمخالفاناستداللمیکنندکهبومیانبهاصطالحديجیتالنه
آنقدري که بهنظر میرسد داراي استعداد طبیعی و مهارت تکنولوژيکی هستند و نه

نسلقديمیکهگذارازرسانههايسنتیبهرسانههايجديدرا

بهاندازهمهاجرانديجیتال–

تجربهکردهاند-کاربرانوابستهبهرسانههايديجیتالهستند(.)Jang, 2016, 19بااينحال،

پیشرفتعلموتکنولوژيوظهورتلفنهايهمراهزمینهرابرايفعالیتبومیانديجیتالدر
آنهاشديداًبدانعالقمندهستندوازاينطريق
شبکههاياجتماعیفراهمکردهاستو  
خاطراينرابطهدرگیرکننده

بهشدتدرگیرشبکههاياجتماعیشدهاند()Jang, 2016وبه

انتظاردارندکههمهاطالعاتراازاينطريقدريافتکنند.درنقطهمقابل،مصرفرسانه
کاغذي توسط اين نسل در درجه بعدي استفاده قرار دارد که تنها  75درصد از بومیان
ديجیتالازمجالتو77درصدروزنامهکاغذيمطالعهمیکنند .
جعفرزادهپور() 7351میزاناستفادهازرسانهتوسطهرگروهنسلیرادردورهزمانی

هويت يابیآننسلبررسیکردهوايننتیجهراارائهکردهاستکهرسانهغالبمتولدين

وقبلازآن ،راديووروزنامه؛متولدين 7335-7301روزنامه ،راديو وتلويزيون؛

 7304
راديو،تلويزيون،ضبطصوت؛متولدين 7314- 7345تلويزيون،ويدئوو

متولدين 7352
کامپیوتر؛ متولدين  7311-7311ويدئو ،ماهواره ،اينترنت ،وبالگها ،موبايل و بازيهاي
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شبکههاي اجتماعی مجازي و تلفنهاي
رايانهاي؛ و رسانه غالب متولدين   73.4-7311

)نشاندادهاندکهجوانان

همراههوشمندبودهاست.فرزانهوفالحتیشهابالدينی(7355
ونوجوانانايرانیبهطورفزايندهايمدتزماننسبتاًزياديازاوقاتفراغتخودراصرف
کنندوسبکزندگیشاملرفتارها،نگرشهاونظراتو

شبکههاياجتماعیمجازيمی
آنهاتحتتأثیرشبکههاياجتماعیمجازيتاحدزياديتغییرپذيرفتهاست .
ديدگاههاي 

روانشناسیدررسانههاياجتماعی 
رسانههاياجتماعی–ابزارهايمبتنیبراينترنتکهبراساسايدئولوژيو تکنولوژي
اشتراکگذاريوخلقمحتواي


راهیآسانبرايمشارکت،به
مبتنیبروبساختهشدهاند-

بالگپیشِرويکاربرانگذاشتهکهبهگستردگیوافزايش«محتوايکاربرساخته»منجر
،کاربرانرسانههاياجتماعی،

عبارتديگر

شدهاست( .)Kaplan, & Haenlein, 2010
به
پروفايلهايی براي نمايش خودشان درست میکنند و دست به تولید محتواي شخصی

وديگرکاربرانرادراينترنتمیبینندو

درعینحال،محتوايتولیديدوستانشان

میزنندو

آنها ارتباط برقرار میکنند ()Alhabash & Ma, 2017؛ بنابراين ،بستر اينترنت
با  
هیجانانگیز ،تعاملی ،جذاب و لذتبخش است و طبیعتاً افراد ،بیشتر خواهان آن هستند.

شودبیاهمیتشمرد،زيراتالشوفکرزياديتوسط


نبايدلذتیکهازاينترنتدريافتمی
طراحانوبصورتمیگیردتابستريخلقشودکهنیازهايکاربرانرابرطرفنمودهو

آنها را به استفاده مداوم از پلتفرم تشويق کند ( Amichai-Hamburger & Barak,


 .)2009نیازهايی که از طريق مطالعه رفتار کاربران بهدست میآيد .يکی از اين نیازها،
حستعلقاستکهازجملهنیازهاياساسیبشربراساسهرممازلو )7517( 7است.افراد
اشتراکگذاريعاليقواهدافباديگرانراهی

دوستدارندموردتأيیدواقعشوند  
وبه
برطرفمیسازد.عالوهبراين،پیداکردنافراديکهسلیقه

آنها
استکهايننیازرابراي 
جستوجويمشابهیدارندوايجاديکاجتماع،بهسادگی«گوگلکردن»ياجستوجو

در شبکههاي اجتماعی است ()Amichai-Hamburger & Barak, 2009؛ بنابراين ،اين
تعجبآور نیست که «حس تعلق» ،انگیزه اصلی استفاده از فیسبوک ( & Sheldon,

1. Maslow
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 )Bryant,2016; Oh et al., 2016و اينستاگرام ( )Seidman, 2013است و تکنولوژي
قادر است که افراد سطوح مختلف جامعه را در رسانههاي اجتماعی گردهم آورده و
اجتماعجديديخلقکند( .)Mulyadi and Fitriana, 2018

هشتگ :عنصر ارتباطات رسانههای اجتماعی
هزارکلمهارزشدارد،اينکچگونهمیتوانيکتصويررابهکمک

بهاندازه
هرتصويري 
چند کلمه توصیف کرد؟ کدام عناصر تصوير الزم است که برجسته شوند؟ و کدام
اصطالحات بايد انتخاب شوند؟ سؤاالتی است که همیشه در مواقع نمايهسازي محتوا يا
تصويرمطرحمیشود.

سازيتصاويربهدورويکردمبتنیبرمحتواومبتنیبرمفهومصورتمیگیرد.


نمايه
استخراجويژگیهايیمانندرنگ،شکلوبافتمربوطبهرويکردمبتنیبرمحتوااست.

اساسمحتوانیازمندشرحمتنیاست،نمايهسازيمبتنیبرمفهوم


سازيبر
درحالیکه  
نمايه
بهمعنیوعمقتصويراشارهدارد(.)Dorsc, 2018برايثبتمحتواييکسندماننديک
تصوير ،در سیستمهاي اطالعاتی حرفهاي نمايهسازي با مفاهیم مبتنی بر مفهوم استفاده
بهوسیله انسانياماشین،اختصاصآزادانه
نارالحاقاينمفاهیمکنترلشده 

میکنند.درک

کلیدواژههاتوسطکاربرانتأثیر مهمیرويشروعوب 002داشت()Dorsc, 2018که

فکسونومی()Vander Wal, 2007نامیدهمیشود.
فکسونومی نتیجه مجموع کلیه تگهاي بهکارگرفتهشده در يک سیستم است
).امروزه،فکسونومیبرايوبغیرقابلچشمپوشیاستودربسیارياز

(Peters, 2009
نويسی)،فلیکر(نرمافزارمديريتو


هانماياناستمثل،تويیتر(درحوزهمیکروبالگ
حوزه
اشتراکگذاري تصاوير) و يا اينستاگرام (نرمافزار شبکه اجتماعی موبايلی براي


به
اشتراکگذاري تصاوير و ويديوها) .در تويیتر ،هشتگ براي «نمايهسازي کلمات يا


به
موضوعات»استوهمچنینکاربرانبهآسانیمیتوانند«موضوعاتیکهعالقمندهستندرا
دنبال کنند» .درست است که شبکههاي اجتماعی مانند فیسبوک و تويیتر کاربران را به
ی،تشکیلگروههاوايجادصفحات

هايیمانندگفتوگويعموم

درگیرشدندرفعالیت
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منطقعمدهبرايوجوداينستاگرام،اشتراکگذاريعکساست

خاصتشويقمیکننداما
()O’Connell, 2018وبراياينمنظور،اخیراًبرارسالتصاويرهمراهباکاربردهشتگ
تمرکزکردهاست؛بنابراين،اينستاگراميکبرنامهموبايلیفکسونومی -محور 7استکه
سازيونمايشدانشراازطريقالحاقهشتگبهمحتوايپستشدهرافراهم


امکاننمايه
)وکاربراناينستاگرامراهکارهايمتنوعیبرايتگکردنبهکار

میکند(Dorsc, 2018

)وپستهايبا

هاراتوسعهمیدهند(Oh et al., 2016

گیرندوبراساستگها،شبکه


می
ويژگیهايمشابهرابهيکديگرمتصلمیکند.

جويپستهايويژهکمک

هشتگدرنقشکلماتکلیدي،کاربرانرادرجستو

وجوکندتاتمامیپستهايمشترک

میکند.کافیستکاربرهشتگیراانتخابياجست

درآنکلیدواژهبههممتصلشدهودرصفحهبهنمايشدرآيند.قابلذکراستکهتمامی
لغاتبااضافهکردن« »#قابلیتتبديلبههشتگرادارندوکاربراندرخلقهشتگهاي
کنندهاي در
شخصیشان محدوديتی ندارند ( .)Ting, 2014اخیراً ،هشتگ کاربرد خیره 
ارتباطاتآنالينداشتهاستوکاربرانهشتگهايیبرايانتقالمعناخلقمیکنندکهسابقاً
عنوانمثال #like4like ،کهبهمعنی«اليکبراي
به 
درواژگانانگلیسیيافتنمیشدند؛ 
اليک»است،بهوعدهاليکمتقابلپستهاتوسطکاربراناشارهدارد( Zhang et al,

.)2018

نظریه استفاده و خشنودی
ايننظريهبیانمیکندکهکاربرانچراوچطوربرايبرآوردهساختننیازهايشاندستبه

انتخاب رسانه مناسب میزنند ( )Katz, Blumler, & Gurevitch, 1973و توسط
بهکاررفتهاست
پژوهشهايزياديبرايفهمچرايیوچگونگیاستفادهيکرسانهخاص 

( .)Sheldon, & Bryant, 2016; Simon, 2017, Simon, & Tossan,2018نیازهاي
اصلی استفاده از رسانه را میتوان در پنج دسته طبقهبندي کرد :نیاز شناختی (کسب
اطالعات ،آگاهی و شناخت) ،نیاز عاطفی (تجارب عاطفی ،لذتبخشی) ،نیاز شخصی
.7نتیجهفعالیتگروهیوتعاملیافرادبرايبرچسبگذاري ) (Taggingويادداشتنويسی ) (Annotationدرمورديک
محتوارافُکسونومیمیگويند.
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(تقويت اعتبار ،اعتماد) ،نیاز اجتماعی (ارتباط با خانواده ،دوستان) و نیاز گريز از تنش
(فراغتوآسايش).ايننظريه،نیازهايانسانیرابهرضامنديرسانهايمرتبطکردهاست

(.)Ye et al., 2017; Alhabash & Ma, 2017; Katz, Blumler, & Gurevitch, 1973
ازنظررُزوهمکاران)0225(7ويژگیهايمخاطبفعالدرشبکههاياجتماعیرامیتوان
اينگونهبرشمرد.7:گزينشگري:اصلیترينوابتدايیترينويژگیمخاطبفعال(کاربر)،
گزينشیعمل کردناوستواينعملاوننشانهمیانفعالیت(تولیدومصرفمحتوا)و
انگیزههاي مراجعه او به رسانه است .0 .سودمندي :کاربر بدين دلیل رسانهاي خاص را
گزينشمیکندکهنیازيازاورابرطرفمیسازد.اينسودمنديمیتواند،بهرهاجتماعی
ياروانشناختی برايکاربرداشته باشد.3.قصدمندي :بهمعناي استفاده باقصد و نیتاز
رسانهاست.اينويژگیبربعدانتخابهدفمندوآگاهانهمحتوايیکهتوسطرسانهبهاو
عرضهمیشودتأکیددارد .
پنج پیشفرض نظريه استفاده و خشنودي که با ذات رسانهها و کاربرانشان مرتبط
فکنندگانی فعال و هدف-محور هستند )0 .افراد هنگام
است )7 :مخاطبانِ رسانه ،مصر 
وقتیکه رسانههانیازهارابرآورده
استفادهازرسانه،نیازهايشان را برآوردهمیسازند )3.
ساختند،تبديلبهمنبعرقابتیبرايديگرمنابعارضاينیازمیشوند)5.کاربرانرسانهاز

عالئق و نیازهايشان آگاه هستند و در انتخاب رسانه و ارضاي نیازهايشان ،انتظارات
ايقدرتقضاوتدرموردکیفیترسانههارا

مشخصیازرسانهدارند)4 .کاربرانرسانه
دارند( .)Katz, Blumler, & Gurevitch, 1973; Katz, 1959
براساسايننظريه،رسانهجمعیمانندروزنامهياراديوبهارضانیازاطالعاتیکمک
کردندوباتوسعهفناوريارتباطاتواطالعات،چرايیاستفادهازطیفگستردهاياز


می
ها،ازدستگاههايموبايلگرفتهتااينترنتوکلرسانههاياجتماعیمتنوعراتغییر

رسانه
کردهاست.برايمثال،تلفنهايهوشمندواينترنتبهآسانینیازاجتماعیبودن،دسترسی

به لحظه و سرگرمی را جواب میدهند ( .)Ye et al., 2018امکانات متمايز رسانههاي
هايسنتیرسانههاتثبیت


ترتوسطفرم
اجتماعینهتنهااستفادهوخشنوديموجودکهپیش
1. Rooss, Orr, Arseneault, Simmering, Orr
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شدهبودراتغییردادبلکه،ماهیتدرحالتغییراستفادهازرسانههاياجتماعی،رضايتمندي
سازماندهی کرد که

مطلوب و حاصل از رسانههاي اجتماعی را تغییر داد و بهنحوي 
نشاندهنده ويژگیهاي خاص هر پلتفرم باشد ( .)Alhabash & Ma, 2017استفاده و

خشنودي در شبکههاي اجتماعی شامل جمعآوري اطالعات ،جستوجوي محتوا،
طورکهرسانههاياجتماعیدرحال


سرگرمی،اجتماعیبودنوتعیینهويتاست.همان
رقابت هستند ،شناسايی نیازهاي خاص کاربران نیز اهمیت پیدا میکند و هرکدام روي
عنوانمثال ،تويیتر میتواند
برآورده ساختن نیاز خاصی از کاربران تمرکز میکنند .به 
نیازهايمحتواواجتماعیبودنرابرآوردهکندوفیسبوکمیتواندنیازارتباطاجتماعی،

سرگرمی و درگیرشدن در اتفاقات را برآورده سازد ( Ye et al., 2018). (Joinson,

 )2008هفت انگیزه استفاده از فیسبوک در میان دانشآموزان کالج را شناسايی کرد:
هايمشترک،عکس،محتوا،تحقیقاتاجتماعی،گشتوگذاردر

ارتباطاجتماعی،هويت
عالوهبراين ،نويسنده دريافت که محتواي
شبکه اجتماعی و بهروزرسانی وضعیت  .
بهصرفزمانبیشتريدرفیسبوکتشويقمیکند .
سرگرمی-محور،کاربرانجوانرا 
بررسیاستفادهوخشنوديدرپلتفرمهايرسانههاياجتماعیدرابتدابیشتردرراجع

بهاستفادهازفیسبوکبودوبرارزشاجتماعیِرسانههاياجتماعیهمچونارتباطبرقرار

کردنبادوستانمتمرکزبود.مطالعاتپیشیننشاندادکهدرمیانانگیزههاياجتماعی،

برقراريارتباطوبادوستان،خانوادهوآشناياندرتماسبودن،حفظروابطاجتماعیو
ارتباطبادوستانقديمی،انگیزههاياصلیاستفادهازپلتفرمیهمچونفیسبوکهستند
( & Quan-Haase & Young, 2010; Raacke & Bonds-Raacke, 2008; Alhabash

بااينحال ،در طول  70سال گذشته ،ماهیت فیسبوک و ديگر پلتفرمهاي
  .)Ma, 2017
گونهاي تکامل يافته است که انگیزههاي ديگري در حال برجستهشدن
به 
رسانه اجتماعی  
هايرايجوپیشبینیکنندهالگوهاياستفادهدر

هستند.سرگرمیوجذابیترسانهايانگیزه

کاراکتريش،انواعانگیزهها

میانکاربرانفیسبوکاست.ماهیتتويیتر،بامحدوديت 752
هاکهکاربرانبهدنبالآنهستندرابازتعريفکرد.بیشترينتمايلافرادبراي


وخشنودي
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استفادهازتويیتر،اشتراکگذارياطالعاتوتعاملاجتماعیهستند( Alhabash & Ma,


 .)2017, 2
ادبیات تعدادي از تحقیقات در مورد ديدگاه کلی استفاده و خشنودي درباره
دهد.اول،تحقیقاتنشانمیدهدکهقابلیتهاي


هاياجتماعیرانشانمی

هايرسانه

پلتفرم
هر پلتفرم ،از مجموعهي منحصربهفردي از انگیزهها و لذتها سود میبرد که از طريق
همزمانکهسیستمهاياجتماعی-تکنولوژيک
استفادهکردنازپلتفرمحاصلمیشود.دوم ،

روزرسانی طراحی و قابلیتهايشانتکامل يافته وتالشمیکنندتا به نوآوري ادامه
با به 
درحالیکه هر

دهند ،انگیزهها و الگوهاي استفاده از اين ابزارها نیز تغییر میکنند .سوم ،
پلتفرم ويژگیها و انگیزههاي استفاده منحصربهفرد خودش را دارد ،میتواند انگیزههاي
مشترکنیزبرهمهپلتفرمهاحاکمباشد( .)Alhabash & Ma, 2017, 4


روش پژوهش
پژوهشحاضربهلحاظاستراتژيپژوهش،ازنوعترکیبیاست.استفادهازپژوهشترکیبی
زمانیقابلتوجیهاستکهفهمبهترمسئلهپژوهشضرورتبهرهگیريازدادههايکمیو
کیفیراايجابکندوباتوجهبهاينکهنويسندگانقصددارندبراساسيافتههايمرحلهاول
(کمی)مرحلهدوم(کیفی)رابنانهند،استراتژيترکیبیانتخابشدهاست .
مراحلاجرايپژوهشبهتفصیلدرزيربیانشدهاست :
مرحلهاول :باتوجهبهاينکهدرابتداهدفشناسايیهشتگها،میزاناستفادهازاين
هشتگ هاوالگويرفتاريتوسطبومیانديجیتالبود،ازرويکردکمیبهرهگرفتهشد.
برايجمعآوريدادههاازدادهکاوياستفادهشدهوبااستفادهاز APIعمومیاينستاگرام،

هايکاربرانموردنظرازطريقيکنرمافزارتولیدشدهتوسط

اطالعاتمربوطبهفعالیت
پژوهشگرانکهبهزبانبرنامهنويسیپايتوننوشتهشدهاستخراجشد API.ها 7رابطهايی

کنندوبهديگربرنامهها


سازيمی
افزاريهستندکهارتباطبینانواعنرمافزارهاراپیاده


نرم
دادههاازروشSemmaاستفادهشد.
ازهمیدهندباآنارتباطداشتهباشندوبرايتحلیل 

اج
1. Application Programming Interface
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در اين روش نمونه موردنظر از جامعه براي تحقیق انتخاب میشود و بخشی از يک
مجموعه بزرگ دادهها استخراج میشود که هم بهاندازه کافی بزرگ است تا حاوي
بهاندازه کافی کوچک است تا بهسرعت بتواند توسط
اطالعات قابلتوجه باشد و هم  
پژوهشگران دستکاري شود .اين چرخه شامل چهار بخش نمونه برداري ،اکتشاف،

گیريدادههاواستخراجکالندادهها،بهکشفبصري


بعدازنمونه
اصالحوارزيابیاست.
گروهبندي پرداخته شد و با استفاده از تکنیک آماري
و يا عددي براي روند ذاتی يا  
خوشهبندي ،دادههامرتبشدند؛در اينمرحله،اصالح دادهها نیز انجامشد و دادههاي

دستکاري شدند و گروهبندي دادهها تکمیل گرديد .در نهايت ،پس از
مبهم حذف و  
شناسايی هتشگهاي پرکاربرد و میزان استفاده از هشتگها به دستهبندي و مصورسازي
ادههاپرداختهشد .
د 
جامعهآمارياينپژوهشبراساستعريفبومیانديجیتالشاملتماممتولدين7315
تا  7357بودندکه در اينستاگرام يکحسابکاربري عمومیداشتندوخودشانآنرا
میکردند .براي نمونهگیري ،در ابتدا ،پژوهشگران يک حساب کاربري در
مديريت  
کردندوسپسبهروشنمونهگیريدردسترسآندستهازکاربرانیکه

اينستاگرامايجاد
سالهاي  7554تا0270
چهارشرطزيرداشتند،دنبالکردند.7:ايرانیبودن.0متولدبین 
(متولدين 7315تا 7357خورشیدي).0حساب کاربريعمومی(جهتدسترسیآزادبه
.بهاشتراکگذاشتنحداقليکپستوکامنتدرشش
اطالعاتیمانندسنوجنسیت) 3
ماه گذشته در صفحه خود .شناسايی سن کاربران براساس اطالعات کاربر در پروفايل
شخصیانجامشد.برايناساس،حجمنمونهپژوهششامل435کاربرشدودربازهزمانی
بهفرد
هشتگمنحصر 

70بهمن70-اسفند(7351فوريه74251،)027.هشتگشامل1715
جهتتجزيهوتحلیلواحصاءرفتاروانگیزههشتگگذاري،استخراجشد .
مرحله دوم  :با توجه به اينکه در اين مرحله ،هدف شناسايی انگیزههاي استفاده از
هشتگبود،ازروشمصاحبهنیمهساختيافتهجهتجمعآوريدادههااستفادهشد.جامعه
موردبررسی،شامل 435کاربر(حجمنمونهمرحلهقبیل)بودوبراينمونهگیريازروش
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نمونهگیريدردسترساستفادهشد؛بدينصورتکهباهرکدامازکاربرانکهمايلبود،
مصاحبه گرفته شد .نويسندگان با انجام  02مصاحبه با بومیان ديجیتال به اشباع نظري
لگوهايموجوددردادههايکیفی،از

رسیدند.درادامه،باتوجهبهدنبالهدفشناسايیا
هااستفادهشد.نرمافزارمورداستفادهدر

روشتحلیلمضمونبرايتجزيهوتحلیلمصاحبه

اينمرحلهبرايتجزيهوتحلیلدادههاMAXQDA 10،بود .

یافتهها
باتوجهبهاينکهاستراتژيپژوهشترکیبیبودهوازرويکردکمیوکیفیبودهاست،در
اينبخشنیزيافتههايهربخشمتناسببامراحلپژوهشارائهشدهاست .

مرحله اول :هشتگهای پرکاربرد
بهفردازپستهاي 435
هشتگمنحصر 

درفازاولپژوهش 74251هشتگ شامل 1715
کاربراينستاگرامدربازهزمانی70بهمن70-اسفند(7351فوريه)027.استخراجشد.اين
هشتگدرطوليکماهجمعآوريشدهاستکهدرشکل 7پراکندگیومیزان

تعداد 
استفادهازتعداديازهشتگهايبهنسبتپرتکرارنمايشدادهشدهاست.اندازهکلمات

نشاندهندهدفعاتاستفادهازهشتگدرپستهاياينستاگرامیبومیانديجیتالاست.
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شکل  .9مصورسازی هشتگهای استفادهشده توسط کابران در یک ماه ( 93بهمن 93-اسفند
)9211

بهفرد،تعداد 02هشتگبیشترينمیزاندفعاتاستفادهرادر
هشتگمنحصر 

ازبین 1715
پستها داشتهاند .اين تعداد هشتگ 553. ،بار توسط بومیان ديجیتال مورد استفاده قرار

گرفتهاست.درجدولزيرهشتگهايپرکاربردبهتفکیکودفعاتاستفادهازآنارائه
شده است .هشتگهاي  nice, jzb, best, awliپرکاربردترين هشتگها هستند .جهت
سهولتدربررسی،معنیومفهومفارسیهشتگهادرستونیجداگانهنوشتهشدهاست .
جدول  .3مهمترین هشتگهای استفاده شده در طول یک ماه موردبررسی توسط کاربران
هشتگهایپرکاربرد 

تعداد  درصدازکل  مفهومدرفارسی

Nice

 157

 5/52

زيبا 

Jzb

 453

 3/50

جذاب 

Awli

 441

 3/1.

عالی 

Best

 34.

 0/31

بهترين 

Bst

 07.

 7/55

بهترين 

Perfect

 024

 7/34

کامل 

Ziba

 7.3

 7/07

زيبا 
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هشتگهایپرکاربرد 

تعداد  درصدازکل  مفهومدرفارسی

Nab

 715

 7/74

ناب 

❤

 715

 7/74

دوستداشتن 

Tk

 713

 7/21

تک 

Khas

 712

 7/24

خاص 

Tak

 745

 7/20

تک 

Shik

 701

 2/.5

شیک 

Like

 704

 2/.0

پسنديدن 

Khoshtip

 77.

 2/1.

خوشتیپ 

Awliiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiii

 771

 2/11

عالی 

Nic

 54

 2/10

زيبا 

Jazab

 50

 2/12

جذاب 

 Ly

.5

 2/44

عاشقتم

نشانمیدهد،هشتگ niceپرتکرارترينهشتگیدرطوليکماه

همانطورکهجدول 0

(بازهزمانیبررسیشدهدراينپژوهش)درمیانبومیانديجیتالاست.اينهشتگ157بار
درصد)درپستهايمختلفتوسطکاربرانبرايتوصیفپستهايمربوطه

(معادل 5/5
پسازآنبهترتیبJzbوAwliبا3/50(453درصد)و3/1.(441
بهکاربردهشدهاست .

درصد)دوهشتگپرکاربرددرپستهايبومیانديجیتالهستند .

موضوع جالب توجه اين است که هشتگهاي پرکاربرد مورد استفاده میان بومیان
ديجیتال،برخیبهصورتانگلیسیمثل Ly،Nic،Like،Perfect،Bst،Best،Nice،و

برخیبهصورتفارسی -انگلیسی ياهمانفینگلیشمثل،Tk،Nab،Ziba،Awli،Jzb
Awliiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiii،Jazab،Khoshtip،Shik،Tak،Khasوتنهايک
مورد بهصورت شکلک ❤ است .براساس نمودار  ،7محبوبیت و کاربرد هشتگهاي
فینگلیشبینبومیانديجیتالبیشتربودهاست .
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شکلک
% 4
انگلیسی
%41

فینگلیش
%55

نمودار  .9میزان استفاده بومیان دیجیتال از متن و شکلک برای هشتگگذاری

مرحله دوم :انگیزههای هشتگگذاری
دراينمرحله،ابتداداليلوچرايیاستفادهازهشتگتوسطبومیانديجیتالرابررسیو
درادامه،انگیزههاياستفادهازهشتگهادراينستاگرامارائهشدهاست.براساسجدول،3
دلیل استفاده بومیان ديجیتال از هشتگ در اينستاگرام ،سهولت در استفاده از هشتگ،
هاوقدرتانتخابوشخصیسازياست.بهنظر

دسترسیبهانواعهشتگها،تنوعگزينه
کاربراناستفادهازهشتگ،فرايندطوالنیِنوشتنمتنراساده کردهودرعینحال،براي
خوانندهنیزدرکمفهومراحتترشدهاست.کاربراندرانتخابهشتگآزاديانتخاب
دارندومتناسببامفهوممدنظروانگیزهايکهدارنددستبهانتخابهشتگمیزنند.
جدول  .2سودمندی حاصل از هشتگگذاری بومیان دیجیتال
مضمونفرعی 

مضموناصلی 

ارتباطبهتروراحتترباديگران

استفادهراحتتر

سودمندی 

برايتسهیلدسترسیمردم
تسهیلشدنابرازاحساسات
داشتنامکانانتخاب 
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مضمونفرعی 

مضموناصلی 
داشتنگزينهمتنوع
دسترسیبقیه

سختینوشتنجمالت
سازيشده


هشتگشخصی
بهجايجمله 
کاربردهشتگ 

اينمرحلهباهدفشناسايیانگیزههايبومیانديجیتالدراستفادهازهشتگبرايتوصیف
پستهايشان ،انجام شد .با  02نفر از بومیان ديجیتال که از اينستاگرام استفاده میکردند
مصاحبه گرفته شد .انگیزههاي استفاده از هشتگ شامل ،تعلقداشتن ،اجتماعیبودن،
جلبتوجه،کسباطالعات،محبتکردن،مستندسازيموقعیتهاوابرازهويتشخصی

احصاءگرديد؛کهدرادامهبهتوصیفمفصلاينانگیزههاپرداختهشدهاست .

تعلقداشتن
ابرازهويت
شخصی

اجتماعی
بودن
انگیزههای
هشتگ
گذاری

جلبتوجه

کسب
اطالعات

مستندسازي
موقعیتها

محبت
کردن
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اجتماعی بودن
 بومیانديجیتالبرايارضاينیازاجتماعیبودنوبرقراريارتباطازهشتگهايیمتناسب
استفادهمیکنند.البته،بااينکهاستفادهازهشتگهايیمثل«»#khasبینافرادبرايبرقراري
ارتباطدراينستاگرام جوابگواستولیبرخیازبومیانديجیتالدراستفادهازاينکلمات
دردنیايواقعیخجالتمیکشند.استفادهازاينهشتگهايابرايحفظارتباطبادوستان
براينکه
طورکهاشارهشد،بومیانديجیتالعالوه 


استيابرايبرقراريارتباطباهمه.همان
ازهشتگبرايبرقراريارتباطاستفادهمیکنند،درمواقعموردنیازبرايحفظارتباطبا
دوستانشانونشاندادناينخواستهنیز،ازهشتگاستفادهمیکنند .
برخی مواقع ،انگیزه بومیان ديجیتال براي استفاده از هشتگ ،تأثیر گذاشتن روي
ديگراناست.يکیازبومیانديجیتال،هدفازاينکاررا«تأثیررويطرزتفکرديگرانو
دنبالکنندگانشدانستهاست».درحقیقتمیتوانگفتدرابتدا،تمايلبهبرقراريارتباط

آنهااست .
وجودداردوسپسهدفازاستفادههشتگتأثیرگذاشتنروي 
موضوعیکهدررابطهبابومیانديجیتالجالباست،توجهبهايننکتهاستکهاين
گروهحتیازهشتگبراينمايشاجتماعهايیکهدرآنعضوهستند،استفادهمیکنند.
برخی افراد هم بدين دلیل از هشتگ استفاده میکنند که نشان دهند براي طرف مقابل
اهمتوارزشیقائلهستندودرجوابهشتگیکهبرايشانزدهشدهاست،ازهشتگ
استفادهمیکنند.درحقیقت،هشتگنقشاعتبارمجازيکهافرادبراييکديگرخرجمی-
کنند .
جدول  .5انگیزه اجتماعی بودن در استفاده از هشتگ
انگیزهها 


مضموناصلی 

اجتماعیبودن 

اجتماعی 

مضمونفرعی 
ارتباطبامخاطیانخاص
ارتباطبادوستان
ارتباطباهمه 
برايحفظروابط
تأثیررويديگران
تمايلبهارتباطباديگران
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انگیزهها 


مضموناصلی 

مضمونفرعی 
داشتندوستخاص
نمايشرفاقت
اهمیتبهديگران 

تعلق داشتن
بومیان ديجیتال در رسانه اجتماعی اينستاگرام براي برآورده ساختن انگیزه تعلق به يک
گروهيااجتماعازابزارهشتگاستفادهمیکنند.اينانگیزهباتگکردنمخاطبانخاصيا

يک تیم و اجتماع اتفاق میافتد .بومیان ديجیتال براي ارضا نیاز تعلق ،هشتگهايی که
دوستانشاندرپستهااستفادهمیکنند،درپستهايشانبهکارمیبرندوياازهشتگخاص
براي کامنت گذاشتن زير پست دوستانشان استفاده میکنند و از اين طريق از يکديگر
تعريف میکنند؛ بهعبارت ديگر ،بومیان ديجیتال از هشتگها براي اشاره به دوستیها
وگروههايی که عضو آن هستند ،استفاده میکنند .البته همه بومیان ديجیتال عالقهاي به

استفادهازهشتگندارندولیزمانیکهاينفلوئنسرهاودوستانشانازاينهشتگهااستفاده
میکنند ،براي اينکه نشان دهند عضو اين اجتماع هستند ،از هشتگ بهعنوان يک نماد
عضوايناجتماعاستفادهمیکنند .
الگويرفتاريدراينانگیزهبدينصورتاستکهبومیانديجیتالبرايارتباطبا
يکاجتماعبزرگازهشتگهايمحبوب،رايج،عمومیمثل #khasاستفادهمیکنندو
براي دوستان صمیمی و خاص از هشتگهاي خاص که بین خودشان تعريف شده و
عنوانمثال:يه_روز_خاص_با_بهترين_رفقا#
به 
عمومیتپیداکردهاست،استفادهمیکنند .
جدول  .4انگیزه تعلق در استفاده از هشتگ
انگیزهها 


مضموناصلی 

تعلقداشتن 

تعلقداشتن 

مضمونفرعی 
انگیزهتعلقبهيکتیمياشخص
تعلقبهاجتماعخاص
تعلقبهگروهخاصی
عضواجتماعبودن
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مضموناصلی 

انگیزهها 


مضمونفرعی 
وصلشدنبهاجتماع 
اشارهبهدوستیها 
اشارهبهدوستانواقعی 

کسب اطالعات
با توجه به اینکه در میان هشتگهای پرکاربرد شیک بودن ،خاص بودن ،جذاب بودن
و خوشتیپ است ،میتوان حدس زد که بومیان دیجیتال به سبک زندگی مدرن و بهروز
عالقه دارند و برای اینمنظور ،سعی میکنند اطالعاتی را با استفاده از هشتگ بهدست
آورند ،مثل استفاده از هشتگ برای دنبال کردن مدلهای معروف یا خوانندهها .این نشان
از تأثیر هشتگ در ارتباط یک اجتماعهای مختلف و تأثیری است که در این بین ،بومیان
دیجیتال پذیرا هستند و هشتگها بهمثابه پلی برای انتقال برای سبک زندگی مدرن این
گروهها عمل میکند .
اگرچه ،خود هشتگها نیز در برخی مواقع بهعنوان يک محرک عمل میکنند و
کاربر را به انجام عملی تشويق میکنند .در اينجا ،استفاده از هشتگ جذاب ،خاص و
هدفمند،کاربرانرابهخوندانمتندعوتمیکندواطالعاتیبدانهامنتقلمیکند .
جدول  .3انگیزه کسب اطالعات در استفاده از هشتگ
انگیزهها 


مضموناصلی 

کسباطالعات 

کسباطالعات 

مضمونفرعی 
برايدانستن 
دريافتاطالعات 
برايخواندهشدنمتن 

محبت کردن
شاید یکی از جالبترین یافتههای این پژوهش این انگیزه باشد که هشتگ پل بین
انسانها برای انتقال محبت محسوب میشود .این انگیزه در زیر مضمون «ابراز عالقه و
جلب رضایت دوستان»  ،قابل بررسی است .بومیان دیجیتال ،از هشتگ برای ابراز عالقه
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به دوستان و اعضای خانواده و تعریف از یکدیگر استفاده میکنند ،مثلabjim-khas-# ،

 .nazاین ابراز عالقه یا در قالب هشتگ یا بهصورت نظر در زیر پست افراد بیان
میشود .جالبتر آنکه این ابراز محبت در بین برخی از کاربران ،بهصورت عادت
درآمده است .
پستهايشان نظربا
عالوهبراين،بومیانديجیتالبرايجلبرضايتدوستانخودزير 
هشتگ میگذارند .جلب رضايت در اينجا بدين معنی است که برخی از کاربران بدين
خاطرکهبهدوستانخوداهمیتمیدهند،برايجلوگیريازناراحتشدنشان،ازهشتگ
خاص خودشان استفاده می کنند .البته جلب رضايت دوستان ،در قالب توجه بیشتر به
دوستاننیزاتفاقمیافتدوافرادبازهمازهشتگاستفادهمیکنند .
جدول  .8انگیزه محبت کردن در استفاده از هشتگ
انگیزهها 


مضموناصلی 

مضمونفرعی 
برايابرازعالقه

ابرازعالقه 

تعريفازيکديگر
محبتکردن 

محبتکردن
جلبرضايتدوستان 

بخاطرناراحتنشدندوستان
توجهبیشتربهدوستان 

جلبتوجه
جلبتوجهيکیازمهمترينعناصرانگیزشیرسانههاياجتماعیاستکهبرايتمامبومیان

ديجیتالصحتداردولیاينموضوعبرايبومیانديجیتالشدتبیشتريدارد،براياثبات
اينامرکافیستهشتگهايیکهدرجدول 3نمايشدادهشدهاستراببینید.گروهیاز

بومیانديجیتال،براينمايشوابرازويژگیهايخودازهشتگبااسمشخصیياويژگی

خاصخوداستفادهمیکردند.نمايشوابرازخوددرحقیقتاشارهبهديدهشدندارد،
ديدهشدنیکهبهمشهوربودنشخصمنتهیمیشود.ايننمايشمیتواندبرايدوستان
صمیمیباشديابرايافرادديگر کهبستهبهافرادمتفاوتاست.بومیانديجیتالباتوجهبه
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شرايطتکنولوژيکیکهدرآنزندگیمیکنندودرسنینپايینبارسانههاياجتماعی به
جلبتوجه دارند و براي اين منظور از هشتگ استفاده
تعامل پرداختند ،انگیزه زيادي به  
بانمايشخاصبودنشانيابهترينبودنشاناستکهبراياينکار

جلبتوجه
میکنند.اين 
نیزازهشتگاستفادهمیکنند.بهعبارتديگر،استفادهازهشتگبراينمايشيکويژگی
خاصاستفادهمیشودوسعیدرنمايشتفاوتهايشانباديگراندارندکهتوجهاترابه
خودجلبکنند .
جدول  .7انگیزه جلبتوجه در استفاده از هشتگ
انگیزهها 


مضموناصلی 

جلبتوجه 


شهرت 

مضمونفرعی 
استفادهازاسمشخصی
برايابرازخود
نمايشخود
نمايشخودبرايدوستان
جلبتوجه
براي 
برايخاصبودن
ابرازبهترينبودن
خاصبودنپست
شناختهشدنباويژگیخاص

متفاوتبودن
براينمايشبهمردم
جلبتوجهديگران 


ابراز هویت شخصی
استفاده از هشتگ برای بیان تفکرات و احساسات شخصی در بین بومیان دیجیتال از
دیگر انگیزه های استفاده از هشتگ است .بومیان دیجیتال برای ابراز حاالت بد و خوش
از هشتگهای مرتبط استفاده میکنند .بدینصورتکه زیر پست مرتبط با وضعیت
روحیشان از هشتگ مرتبط استفاده میکنند .نکته جالبتر اینکه ،این روش بیشتر از
حاالت بد ،برای ابراز حاالت خوش بهکار میرود؛ دلیل این اتفاق میتواند شرایط

داتیس خواجهئیان و همکاران | 611

حاکم بر اینستاگرام باشد که افراد بیشتر تمایل دارند که موقعیتهای خوب زندگیشان
را بهاشتراک بگذارند .عالوه بر موارد گفتهشده ،هشتگها مسیر و ابزار انتقال تفکرات
شخصی افراد نیز محسوب میشوند و افراد عالوهبر اشاره به حاالت روحی ،به دنیای
ذهنی خود و تفکراتشان اشاره میکنند .
جدول  .91انگیزه ابراز هویت شخصی در استفاده از هشتگ
انگیزهها 


مضموناصلی 

مضمونفرعی 

بیانتفکراتشخصی 

هشتگراهیبرايابرازتفکرات 

ابرازهویت
احساساتشخصی

شخصی 
بیاناحساساتشخصی 

برايابرازاحساسات
تمايلبهانتقالاحساسخوب 

مستندسازی موقعیتها
یکی از انگیزه های اصلی بومیان دیجیتال برای استفاده از هشتگ مستندسازی و
بهاشتراکگذاشتن لحظات و مکان های مختلف است .در این حالت ،کاربران ،به لحظات
خوش زندگی خود را در قالب پست همراه با هشتگ مرتبط با دوستان یا دیگران
بهاشتراک می گذراند .در عین اگر در مکانی خاص یا زمانی خاص ،اتفاقی را تجربه
کنند ،آن را نیز با بقیه سهیم میشوند و با هدف تأکید بیشتر بر آن لحظه یا موقعیت از
هشتگ استفاده میکنند .بومیان دیجیتال تأکید داشتند که میخواهند با این کار ،دوستان
خود را نیز در لذت سهیم کنند .
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جدول  .1انگیزه مستندسازی موقعیتها در استفاده از هشتگ
انگیزهها 


مضموناصلی 

مضمونفرعی 
اشتراکگذاشتنلذت


به

مستندسازی
موقعیتها

اشارهبهلحظاتخوش
مستندسازيموقعیتها 

براياشارهبهموقعیتیخاص
برايتأکیدبرلحظاتخوش
لذتديگرانازموقعیتها 

نتیجهگیری
پژوهشحاضرازفندادهکاويوزبانبرنامهنويسیبراياحصاءهشتگهايپرکاربرددر
میانبومیانديجیتالايرانیدراينستاگراموسپسازفنمصاحبهبرايشناسايیانگیزههاي
استفاده از اين هشتگها بهره برده است .اينستاگرام محبوبتترين شبکه اجتماعی نزد
جوانانايرانیياهمانبومیانديجیتالاستکهبازارهدفکسبوکارهايمبتنیبراين
شوند.هشتگهايبهکاررفتهتوسطبومیانديجیتالايرانی،چشم-

پلتفرمنیزمحسوبمی
اندازيازيکسبکزندگیايدهآلگرادرمیانايننسلداردکهدر آنزندگیافراداز
لحاظارتباط،نوعپوشش،نوعتغذيه،طرزتفکروکار،همیشهخوباست؛درحقیقت
نمايشیاززندگیدنیايواقعینیستوکمترنشانیازمشکالتوچالشهايدنیايواقعی
درآنمیتوانمشاهدهکرد.براساسنتايجپژوهش،انگیزههايافراددراينموضوعدر
میان بومیانديجیتالايرانیازنگاهکاربرانوجامعهوچرايیاستفادهازامکانوقابلیت
هشتگنیزازديدگاهنرمافزاريقابلتفسیراست .
از نگاه کاربر ،براساس پژوهش حاضر انگیزههاي بومیان ديجیتال در استفاده از
هشتگهانشانازاينداردکهبرآوردننیازهاتوسطرسانههاي جمعیمانندتلويزيونيا
راديو،باظهورامکاناتوابزارهايپلتفرمهايرسانههاياجتماعیهمچونهشتگتغییر
هاياحصاءشدهنشاندهندهويژگیهاي

پیداکردهاست()Alhabash & Ma, 2018انگیزه
خاصابزارهشتگهستند.برايناساس،بومیانديجیتالايرانیازابزاروامکانِ هشتگ،
براي برآوردن طیف متنوعی از نیازهايشان بهره میبرند که تفاوتهايی با نوع نیازهاي
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برآوردهشدهتوسطسايرابزارهاوپلتفرمهادارد.اينتفاوتحتیدرشیوهبرآوردننیازنیز
هست که مخاطب منفعل به مخاطبی فعال تبديل گشته است .بر پايه نظريه استفاده و
خشنودي()Katz, 1959درموردچرايیِاستفادهازهشتگونظررُزوهمکاران()0225
در مورد ويژگیهاي مخاطب فعال در شبکههاي اجتماعی ،بومیان ديجیتال ايرانی در
استفاده از هشتگ دست به گزينش فعاالنه میزنند که نشاندهنده ارتباط میان رفتار
هشتگگذاري و انگیزههاي بومیان ديجیتال اينستاگرام در استفاده از هشتگها است.

همانطورکهدرانگیزهکسباطالعاتنیزاشارهشد،اينافرادبااستفادهازهشتگهايی

مثل «شیک» و «خاص» به اطالعاتی از سبک زندگی و پوشش مدلها و خوانندههاي
معروف دسترسی پیدا میکنند و از طريق اين پل برقرارشده بهوسیله هشتگها ،سبک
زندگیمدرنبهمیانبومیانديجیتالراهمیيابد.براساساستداللسهرابزاده،واحديانو
پیري()7351نیزجامعهايرانیدرحالتجربهمدرنیتهفرهنگیوتغییرسبکزندگیاستو
تحقیقحاضر نشانمی دهدکه اين تجربهتوسط بومیان ديجیتال ايرانیکه باپلتفرمهاي
رسانههاي اجتماعی بزرگ شدهاند ،تحت تأثیر فرايندها و ابزارهاي اشاعه فرهنگی مثل
هشتگ در حال وقوع در اين پلتفرمها ،دچار تغییر در باورها و رفتارهاي خود شدهاند.
بومیان ديجیتال از رهگذر استفاده از هشتگ ،از سبک زندگی بازيگران ،خوانندگان
معروف و سلبريتیهاي اينستاگرامی تغییر در سبک زندگی را تجربه میکنند .بنابر نظر
شوارتز )0272( 7دررسانههاياجتماعیشاهدتغییرازعکاسیازديگرانبهمستندسازي
موقعیتهايخودبرايمصرفتوسطديگرانهستیم؛بومیانديجیتالدرقالبپستواز
طريقهشتگگذاري،موقعیتهايمکانیکهدرآن حضوردارنديابهموقعیتهايزمانی

جالبتر اينکه،اين

کهلحظاتخوشیدرآندارندراباديگرانبهاشتراکمیگذارند،
تسهیمراحقديگرانمیدانند.هشتگهادراينموضوعبهعنوانيکتأکید برموقعیت
خاصمحسوبمیشوندوازانگیزهپنهانپشتثبتاينلحظات،خبرمیدهند.همان-
طورکه بودريار در مبحث «نظام اشیا» ،معتقد است که هر يک از اشیا در حکم يک
هابرايموقعیتهايِ

نشانهاند(بودريار،)7353،کاربراناينستاگرامنیزبااستفادهازهشتگ

1. Schwarz
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مختلفتالشمی کنندخودرامعرفیوآنچهراکهدرلحظاتخاصتجربهمیکنندبه

شدهندوازاينطريقبرتمايزخودباديگرانصحهمیگذارند.هشتگهاي

ديگراننماي
هايیعملمیکنندکهدرپسآنهامعنايینهفتهاستواينمعنا

بهکاررفتهدرحکمنشانه
باانگیزههايافرادمرتبطاست؛بومیانديجیتالانگیزهوعاليقگوناگوندراستفادهياخلق
اين هشتگها دارند و بدين طريق تمايزهاي خود را با کمک هشتگها به نمايش
می گذارند .براساس نظريه استفاده و خشنودي تمايل و ترجیح بومیان ديجیتال است که

تعیینمیکند برکدام يکازاينجنبهها و عالئق خود تأکید بیشتريکنند و باکمک

کدام هشتگ تصوير موردنظر را در ذهن دنبالکنندگان خود شکل دهند و ارتباطات
اجتماعی،سلیقه،زيبايیوترجیحاتفرهنگیرابهنمايشبگذارند .
هايرسانههاياجتماعیبرارزشاجتماعیِ


هايپیشیندرپلتفرم
درحالیکه بررسی
اينپلتفرمهاتأکیددارند،بنابرنتايجپژوهشحاضر،اينارزشدررابطهباابزارهانیزصدق
میکند کهازاينطريقمیتوان بهتفسیرانگیزههااززاويه نگاهجامعهپرداخت .بومیان
کنندباجمعهاي

ديجیتالبابهرهگیريازهشتگهايموجودوياهشتگهايیکهخلقمی
دوستان و خانواده خود ارتباط برقرار میکنند .حتی از هشتگ بهعنوان يک نماد براي
ارتباط با يک جمع استفاده کنند ،نمادي که نشان دهنده هويت يک اجتماع است.
عالوه براين ،بومیان ديجیتال ايرانی در پلتفرم رسانه اجتماعی اينستاگرام به مرور زمان از

گیرندوهمانطورکهدراينپژوهشنیز


گذاريکاربرانديگرنیزالهاممی

سبکهشتگ
مواحداحصاءشدهاست.شکلگیريو

بیانشد،چندينهشتگمنحصربهفردازيکمفهو

برآنکه افرادرابهيکديگروصلمیکند،


گسترشاستفادهازهشتگدراينستاگرامعالوه
امکان بازنمايی و ابراز هويت را براي کاربران فراهم کرده است و همانطورکه چن7
( )0225دريافتکاربرانرسانههاياجتماعیدرطیکنشهايتعاملیباخانواده،آشنايان
ودوستان،هويتخودرامیسازندوبهنمايشمیگذارند؛ازآنجاکههويتدرشبکههاي

اجتماعیوشکلگیري

اجتماعیامريمتغیراست،هويتبومیانديجیتالدرطولتجربه 
شیوههايجديدارتباطیناشیازهشتگهاتغییروهويتیآنالينشکلمیگیرد،هويتیکه
1. Chen
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براساس نظريه آروين گافمن )7545( 7انعکاس دنیاي واقعی نیست بلکه ،اغلب اوقات
نمايشیخوبوساختگیاززندگیاست .
نرمافزاري ،بومیان ديجیتال بهدلیل سودمندي درکشده ،به استفاده از
از ديدگاه  
هشتگهاتشويقمیشوند.بنابرنظريهپذيرشفناورينیز،استفادهازهشتگبخاطر درک
سهولتوسودمنديِاستفادهاست(.)Davis, 1989دسترسیبههشتگموردنظرياوجود
هشتگهاي متنوع متناسب با انگیزههاي گوناگون ،زمینه استفاده از اين امکانات را مهیا
کرده است .هشتگها با ايجاد يک شبکه توريمانند براساس مفاهیمی مشترک ،بومیان
ديجیتال را به يکديگر مرتبط و متصل میکند .براساس يافتههاي پژوهش حاضر و
تحقیقاتپیشیندربارهرسانههاياجتماعیمیتوانبهايننتیجهرسیدکهتحوالتوبهروز

آنها در شبکه اجتماعی
شدن سیستمهاي اجتماعی-تکنولوژيک که بخش زيادي از  
اينستاگراممتبلورشدهاند،روالهايزندگیروزمره بومیانديجیتالايرانیراباالگوهاو
هنجارهاي جديدي مواجه کردهاند؛ بنابراين از نگاه نرمافزاري ،امکان و قابلیت هشتگ
فرديازانگیزههاولذتهارادرخود

همچونخودِپلتفرماينستاگرام،مجموعهمنحصربه
جاي داده است و همانطور که در باال نیز اشاره شد ،انگیزههاي احصاءشده نشاندهنده
ويژگیهاي خاص ابزار هشتگ هستند .بر اين اساس ،بومیان ديجیتال ايرانی از ابزار و

امکانِ هشتگ،برايبرآوردنطیفمتنوعیازنیازهايشانبهرهمیبرندکهتفاوتهايیبا
نوعنیازهايبرآوردهشدهتوسطسايرابزارهاوپلتفرمهاداردکهبارزترينتفاوتازرسانه-
شودکهرفتاروانگیزههشتگگذاري

هايسنتیتارسانههاياجتماعیاست.پیشنهادمی
بومیان ديجیتال در بستر اينستاگرام که چشمانداز مهمی از زندگی اين نسل (حسنی و
کالنتري )7351 ،است به تفکیک توسط سیاستگذاران فرهنگ ،آموزش و
کسبوکارهاينوپاموردبررسیقرارگیردتاناوبريسبکزندگیبومیانديجیتالايرانی

درعرصههايمختلفدرمسیردرستیباشد .

1. Goffman
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