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Abstract
Instagram is an example of social media that has managed to provide a
system engagement for active users in content production. User innovation
in content production has led to the emergence of new types of content on
Instagram, so studying the content-generating relationships in Instagram
seems necessary. The purpose of this study is to provide a description of the
relevant factors in shaping User-generated content with an emphasis on the
relationship between the Influencer and the Followers. In this study, the
descriptive method was used and the required information was collected by
three focus group meetings with active users of Instagram and analyzed by
thematic analysis technique. After coding the information, 11 main
categories related to user production were identified, and these categories
were formulated around the focal category of Collective participation of
content production. The rotational Cycle of Care from Followers to
Influencers and Vice Versa has led to the production and redistribution of
products that generate revenue, whether from influencers or by regular
Instagram users, which are always in the constant imbalance between the
 Corresponding Author: m.pouya.ghasemi@gmail.com
How to Cite: Ghasemi, M P., Sadeghi Bideshki, H., Naderi, M., Keya, A A. (2022).
How is the Production Relationships of User-generated Content in Instagram?
Emphasizing the Relationship between Influencer and Follower, Journal of New
Media Studies, 7(28), 111-138.

Original Research
Accepted: 19/5/2020

Mohammad Pouya
Ghasemi 

Received: 2019/12/07

How is the Production Relationships of User-generated
Content in Instagram? Emphasizing the Relationship
between Influencer and Follower

ISSN: 2538-2209

DOI: 10.22054/NMS.2022.47442.845

eISSN: 2476-6550

New Media Studies
Vol. 7, No.28, Winter 2022
nms.atu.ac.ir

1011| زمستان18فصلنامهمطالعاترسانههاينوين|سالهفتم| شمارة

| 111

user and the owner of the Instagram. Each user is a tool to maintain their
Instagram. After coding the elements influencing user-generated content
among Iranian users, 12 main categories had identified that ultimately lead
to the maintenance of the Instagram network, and were formulated around
the rotational cycle of care from followers to influencers and vice versa.

Keywords: Instagram, User-Generated Content, Content Generation
Relationships, Unlived Experience, Influencer.
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چگونگی نقشآفرینی تولیدات کاربر محور در حفظ رسانهی
اجتماعی اینستاگرام با تأکید بر رابطهی اینفلوئنسر و فالوئر

حسینصادقیبیدشکی


طباطبائی ،تهران ،ایران.



 کارشناسی ارشد مخابرات امن و رمزنگاری ،تهران ،ایران.
کارشناسی ارشد مدیریت رسانه ،دانشکده علوم ارتباطات ،دانشگاه عالمه
طباطبائی ،تهران ،ایران.

تاریخ ارسال6901/90/61 :

 

محمدپوياقاسمی

مهنازنادري

کارشناسی ارشد مدیریت رسانه ،دانشکده علوم ارتباطات دانشگاه عالمه



طباطبائی ،تهران ،ایران.

چکیده
هررسانهي اجتماعی سازوکارمختصبهخودرابرايافزايشمشارکتِفعالکاربراندارد،عالوهبراين
سازوکار ،چگونگی تولید محتوا و مصرف رسانههاي اجتماعی توسط کاربران ،در تغییر و ايجاد

تاریخ پذیرش6900/90/99

علیاصغرکیا



مدیرگروه مدیریت رسانه دانشکده علوم ارتباطات دانشگاه عالمه

ظرفیتهاي جديد در اين رسانهها مؤثر بوده است .اينستاگرام 1نمونهاي ازرسانههاي اجتماعی است که

تولیدمحتوامنجربهشکلگیريگونههاينوينیازمحتوادراينستاگرامشدهوازايننظرمطالعهروابط
تولیدمحتوادراينستاگرامضروريبهنظرمیرسد.هدفاينپژوهشارائهيشرحیازعواملمرتبطدر
شکلدهیبهتولیداتکاربرساختهباتأکیدبررابطهياينفلوئنسروفالوئراست.دراينپژوهشازروش

ISSN: 2538-2209

موفقبهايجادبستريبرايمشارکتفعالکاربراندرراستايتولیدمحتواشدهاست.نوآوريکاربراندر

ادهشده و اطالعات موردنیاز با برگزاري سه نشست گروهی متمرکز 2با کاربران فعال
توصیفی استف 
اينستاگرامگردآوريوبااستفادهازتکنیکتحلیلتماتیکتحلیلشدهاست.پسازکدگذارياطالعات

1. Instagram
2. Focuos Group
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11مقولهياصلیمرتبطباتولیدکاربرسازاحصاءشدواينمقوالتحولمقولهيکانونیِمشارکتجمعی
درتولیدمحتوا1صورتبنديگرديد .

کلیدواژهها :تولید محتوا کاربرساز ،روابط تولید محتوا ،اینفلوئنسر ،فالوئر ،مشارکت جمعی در

تولید محتوا .

1. Collective participation of content production

نقشآفرينیتولیداتکاربرمحوردر...؛قاسمیوهمکاران|111
چگونگی 

مقدمه
رسانههاياجتماعیتحولیشگرفدرتولیدمحتواايجادوتولیدمحتوايرسانهايرااز
انحصاررسانههاي جمعی خارجکردهاند.مشارکتکاربراندرتولیدمحتوامنجر به دو
سويهشدنفرآيندتبادلاطالعاتواثرگذاريکاربرانبررسانههايجمعیوحتیسازمان
رسانهايشدهاستتاحديکهايکاترينااستیپانوفدرتحلیلخودازنقشرسانههاينوين
فیسبوک در آغاز
در بهار عربی ( )2111بیان میکند که سرعت انتشار اخبار در  
اعتراضاتضددولتیدرمصروتونسازشبکهيالجزيرهبیشتربود(استیپانوف)2111،؛
نهتنها در شکلگیري تعامل دوسويه مؤثر بوده بلکه بر تولید
بنابراين تولید کاربرساز  
بهطورکلی نوآوريکاربران درچگونگی
محتوايسازمانرسانهاينیزاثرگذاشتهاست .
استفادهازرسانههاياجتماعیواثرگذاريشانبرفرآيندبهبودوتوسعهيمحصولهمواره
يیکه اساس
موردتوجه پژوهشگرانوفعاالنحوزهرسانههاياجتماعیبودهاست.ازآنجا 
رسانههاياجتماعیبرتولیدکاربرساختهاستواربودهومیزانقابلتوجهیازتولیدمحتوارا
به خود اختصاص داده است ،مطالعهي عوامل مرتبط بر تولید کاربرساز داراي اهمیت
بسزايیاست .
قابلتأملی دربهاشتراکگذاري
اينستاگراموتولیدکاربرسازاينستاگرامینیزجايگاه 
محتوا بین ساير شبکهها و رسانههاي اجتماعی دارد .بنا بر اذعان کلمنت اينستاگرام از
يکپارچگی اجتماعی قدرتمندي برخوردار است چراکه کاربران آن بهسادگی میتوانند
فیسبوک،1توئیتر،
تولیدکاربرسازاينستاگرامیخودرادرسايرشبکههاياجتماعینظیر 
فلیکروتامبلربهاشتراکبگذارند(.)Clement, 2019, statistaاينستاگرامدربینکاربران
شدهيفروشگاهکافهبازاردراواخر
ارائه 
ايرانینیزجايگاهقابلتوجهیدارد.براساسآمار 
سال،1931بیشاز  22میلیونباراينستاگرامازاينفروشگاهنصبشدهاست.همچنینبر
اساساطالعاتمايکتازاينمحل،اينستاگرامحدودپنجمیلیونباربارگیريشدهاست؛
بنابراينمیتوانتخمین زدتعدادکاربران اينستاگرامدر ايرانبسیار بیشتر 22میلیوننفر
است(حسنی .)1938:11،
1. Facebook
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اينستاگرامبابهرهگیريازمشوقهايضمنی( 1تیکآبی)واعطايامکاناتخاص
به پروفايلهاي فعال مانند صفحات نفوذداران 2و کسبوکار ،9سیستم مشارکت 4خاص
خودرا با هدفتولیدمحتوايمداومتوسطکاربرطراحیکرده است.متناظر باسیستم
مشارکتیکهاينستاگرامبرايتعاملکاربرانفراهممیکنداينکهروابطکاربرانبايکديگر
چگونهشکلمیگیرد،موضوعیاستکهباوجودپیشبینیوفرضحرکتکاربراندر
مسیري مشخص همواره با نوآوريهايی از سوي کاربران همراه بوده است .در يک
صورتبنديکلیمیتواننظامتولیدمحتوادراينستاگرامرابهدودستهيکلیتولیدکننده
نبینکاربرانیهستندکهبهطورمنظممحتواتولید
ومصرفکنندهيمحتواتقسیمکرد.دراي 
میکنند ،برخی ديگر محتواي تولیدي کاربران فعال را به اشتراک میگذارند و برخی
ديگرازکاربرانتنهانظارهگرندوتولیدنمیکنند؛اماهمیننظارهگرينیزثبتمیشودو
بر فرآيند جستوجوي محتوا در اينستاگرام و نمايش آن محتوا براي ساير کاربران اثر
میگذارد.بديهیاستکهبینکاربرانمیزانتولیدومصرف محتوايکساننبودهوبرخی

بیشترتولیدوبرخیبیشترمصرفمیکنند.ازاينمنظرمطالعهيچگونگیروابطکاربران
بايکديگروارتباطآنبرتولیدمحتواکاربرساختهداراياهمیتاست.اينپژوهشضمن
توجهبهدستهبنديهايکاربراندررسانههاياجتماعی،درصددمطالعهيچگونگیعوامل
مرتبط بر تولید کاربرساختهي اينستاگرامی با توجه به رابطهي ايفلوئنسر و فالوئر است.
بهمثابه
بهمثابهتولیدکنندهيمحتواوفالوئر 
شايانذکراستدراينمتننفوذدار(اينفلوئنسر) 
مصرفکنندهي محتوا درنظر گرفته شده است .پرسشهايی که مبناي اين پژوهش قرار
عبارتانداز :

گرفتهاندبهترتیب
1. Social Incentive
2. Influencers Page
3. Business Page
4. Engagement System
درفناورياطالعات،اصطالح() Engagementبهتعاملکاربراندرخالليکرابطهاشارهدارد.ايناصطالح
عمدتاًدررسانههاياجتماعیمورداستفادهقرارمیگیردامامیتواندبراياندازهگیريمشارکتدرهروبسايتيا
پلتفرمیاستفادهشود.شاخصهايمتعارفمشارکتشاملمیزانبازديدازصفحه،بیشترينزمانگفتگويکاربران،
مدتزمانصرفشدهدرسايت،رديابیکاربروديگرمعیارهاست(.)Technopedia
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.1رابطهياينفلوئنسروفالوئربرچهاساسیشکلمیگیرد؟ 
 .2چگونه تولید کاربرساختهي اينستاگرامی رابطهي اينفلوئنسر و فالوئر را شکل
میدهد؟ 


تحقیقات پیشین
ازآنجايیکه اينستاگرامموضوعینوظهورومتأخردرمطالعاترسانهاست،تحقیقاتدر
خصوصجنبههايمختلفحضورآندرزندگیفرديواجتماعیافرادسابقهايطوالنی
نداردوکمترازيکدههاستکهبهدلیلنقشپراهمیتیکهدرعرصههايمختلفايفا
کرده توجه بسیاري از پژوهشگران خارجی و داخلی را به خود جلب کرده و موضوع
بسیاريازپژوهشهايفعلیشدهاست .
زلنکاسکیت)2118( 1درپژوهشی به چگونگی مواجهه رسانههايحرفهاي باتولید
کاربرساختهباتمرکزبرراديوهايايتالیايیمیپردازد،ويمعتقداستتولیدکاربرساخته
در ازاي تولید محتوا با عوامل حرفهاي ،يکپارچه است و اين ويژگی بهخاطر سهولت
دسترسیبهفناوري وهمهجايیبودنامکانتولیدمحتواکاربرساختهاست.کِیگانودي
جهي پژوهشیيادآورمیشوند:اقلیتیازافرادازاينستاگرامبهطور
گريفیث ()2118درنتی 
مسئلهمحوراستفادهمیکنندواينمصرفبهشکلتماشايپخشزنده،2پسنديدن،9ثبت
نظر(4کامنت)زيرپستهايديگراناست.ايننوعازمصرف،حساستفادهيمؤثرترياز
اينستاگرامرابهکاربرانالقاءمیکندواستفادهازاينستاگرامبهمنزلهيگريزازواقعیت
است .آلباناش و ما ( )2111در مطالعهي تطبیقی در ابعاد شناختی استفاده از رسانههاي
فیسبوک
اجتماعیيادآورمیشوندکهکاربراناستفادهازاينستاگرامراازبعدشناختیبه 
و توئیتر ترجیح میدهند .کاربران اينستاگرام بهترتیب راحتی ،جذابیت معتدل ،مطلوبیت
گذشتزماندراينستاگرام،خوداظهاري،مستندسازيامورروزمره،تعاملاجتماعیوبه
1. Asta Zelenkauskaite
2. Live
3.Like
4. Comment
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اشتراکگذاري اطالعات را انگیزهي استفاده از اينستاگرام نام بردهاند .ايگلمن و بورچ
فیسبوک،
()2111درپژوهشیخاطرنشانمیکنندکهدسترسیبهاينستاگرامدرقیاسبا 
سايربالگهاووبسايتهاسادهتراستودانشفرهنگیِکمتريمیخواهد.ازآنجايیکه
اينرسانهازحجمحیاتیقابلتوجهیبرخورداراست،باعثشدهتاکسبوکارهاينوپا،
دراينستاگراماقدامبهبازاريابینمايند.باهتارومودا()2111نیزدرپژوهشیبراينگارش
چهارچوبمفهومیِاثرتولیداتکاربرساختهبرفروشمحصولدراينستاگرامبهايننتیجه
رسیدندکهتولیداتکاربرساختهبهقدريدرفروشمحصوالتتبلیغشدهاثرگذاشتهکه
اگرکاربرانیکهاقدامبهتولیداتکاربرسازدربارهيمحصوالتمیکنندشناختهشدههم
نباشند،همچنانبرفروشمحصولاثرمیگذارند .
درپژوهشهايداخلیباستانیوهمکاران()1931درپژوهشیبهبررسیچگونگی
صفآرايیرسانههاينوينورسانههايجرياناصلیدرايراندربرابرهمپرداختندودر
نهايت با استفاده از روششناسی داده بنیاد به نظريهي شبکهي رسانههاي
مستقل/ابزاري/غیرحرفهايدرايرانمیرسندوخاطرنشانمیکنندرسانههايجرياناصلی
دربرابررسانههاينويننتوانستندعکسالعملمؤثريازخودنشانبدهندوحرفهايگرايی
آنها بهچالش کشیده شده است ،همچنین از سوي مخاطبان تالش شده تا رسانههاي
غیرحرفهاي جايگزين رسانههاي حرفهاي شوند و ترکیب سبد رسانهاي که نظام سیاسی
اقتصاديازآنبرايارتباطبامردماستفادهمیکرد،تغییرکردهاست.حسنیوکالنتري
( )1931در پژوهش خود به اين نتیجه رسیدهاند که اينستاگرام به محوشدن مرزهاي
تجربیاتزندگیمجازيوغیرمجازيانجامیدهاستوخاطرنشانمیکنندهرنوعاختالل
در کردارهاي هرروزهي کاربران اينستاگرام ،میتواند به برخی پیامدهاي روانشناختی
منفیمنجرشود.همانطورکهمشاهدهمیشودبخشیازتحقیقاتیکهدراينجامطرحشد
سهولتاستفادهازاينستاگراموکاربرپسندبودناينرسانهراازداليلاصلیتمايلکاربران
به استفاده از آن بیان کردهاند .همچنین تأثیرگذاري اين رسانه در بازاريابی و تبلیغات
موردعالقهي بسیاريازتحقیقاتاست امادرکنارايننتايج،

فروشمحصوالتموضوع
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برخیديگرازتحقیقاتپیامدهايمنفیحضوراينرسانهدرزندگیاشخاصراموردنظر
قراردادهاند .

چهارچوب مفهومی
اينبخشبهتبیینمفاهیماساسیسازندهيپرسشتحقیقپرداختهوچهارچوبنظرياين
پژوهش با الهاماز لی و برنف ،آبیدن و فاکسبناشده است .دراينبخشابتدامفاهیم
اصلیپژوهشوسپسديدگاههاونظرياتمختلفبیانمیشود .
رسانههای اجتماعی :رسانههاي اجتماعی بخشی از شبکههاي اجتماعیاند که بر پايهي
محتواي کاربرساز بنا شدهاند .بدين معنی که محتوا شامل متن ،تصوير ،ويدئو ،عکس،
عالمتها و نشانهها توسط کاربران تبادل میشود .اين محتوا میتواند توسط کاربران
تولیدشده باشدوياتوسطشرکتهايحرفهايتولیدشدهولیتوسطکاربرانبازنشرشده
و به آن ارزشی همچون گفتگو ،معنابخشی و يا زاويهي ديد افزوده شده باشد .در اين
رسانهها شرکتها و رسانههاي حرفهاي نیز حضور دارند ولی بخش عمدهي فعالیتها
توسطاقداماتکاربرانهمچونپسنديدن،نظرگذاشتن،گفتگووبازنشرصورتمیگیرد.
فیسبوک،توئیتر،اينستاگراموپینترستنمونههايیازرسانههاياجتماعیهستند(خواجه

ئیان .)1938:19،
تولیدات کاربرساخته :ونلوي ()2111محتوايیراکاربرسازمیداندکهواجدسهشرط
باشد؛يکآنمحتوابايدتوسطکاربربهطورعمومیمنتشرشدهباشد،محتوايتولیدشده
بايد در معرض ديد عموم قرار بگیرد .دوم آنکه محتوا نتیجه تالش خالقانه باشد ،يعنی
تولید واقعاً  صورت بگیرد .سومین شرط ون لوي آن است که محتواي تولید شده بايد
حرفهايتولیدشوند.اينبدانمعناستکه
خارجازفرآيندکارحرفهايتوسطکاربرانغیر 
بايدمحتوايکاربرسازتوسطکاربرانغیرحرفهايبدونهیچگونهوابستگیسازمانیتولید
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شود .تولیدات حرفهاي در قالب وظیفهي سازمانی ،محتواي کاربرساز منظور نمیشود
(روشندلاربطانیوهمکاران .)141-1931:141،
اینفلوئنسر :اينفلوئنسرهاآندستهايازستارگانرسانههاياجتماعیاندکهکاربريدراين
شبکههارابهمنزلهيشغلیپايداروبهشدتبرندسازيشدهانتخابکردهاند.آنهايکفرم
بحرانیازشهرتاينترنتیاند،چونمیتوانند بهکمکتولیدمحتوايبهشدتدرگیرکننده
و شخصیشده در پلتفرم رسانههاي اجتماعی خود شمار بزرگی از هواداران را جلب و
منزلهيداالنیازاطالعاتبهکاربردتابهپیامهاقدرت
به 
حفظکنند.اينمحتوارامیتوان 
بیشتريداد(آبیدن .)111-1938:118،
یکه فالوئر با
فالوئر :0در نسبت با اينفلوئنسر ،منفعل در نظر گرفتهشده است ،درصورت 
شنهادهايخودبهاينفلوئنسر
مصرفآگاهانهيتولیداتکاربرساختهوارائهيبازخوردوپی 
میتواندنقشتعیینکنندهايدرشکلگیريژانرهايمختلفتولیداتکاربرساختهداشته
باشد.اينفلوئنسرهاهمانطورکهباتولیداتخالقانهيخودشناختهمیشوند،بههماناندازه
مرهونفالوئرهايخودهستند( )Deway, 2014
لی و برونف ( )2100کاربران رسانههایاجتماعی را بر اساس سطح مشارکت در
چارچوب نردبانی هفتپلهای ترسیم کردند:
 .1تولیدکنندگان :2کاربرانی هستند که نهتنها وبسايت شخصی دارند بلکه در ساير
سايتها نیز تولید محتوا میکنند و در رسانههاي اجتماعی به بارگذاري ويدئوهاي
شخصی ،صدا و موسیقی و عکس میپردازند .2 .خوشصحبتان :9مشارکتجويانیکه
فیسبوک وتوئیترشانفعالاند.
درگفتگوهايهمیشگیوبهروزرسانیوضعیتاستاتوس 
اين افراد برخالف ساير گروهها ،اين بهروزرسانی را دستکم يکبار در هفته انجام
1. Follower
2. Creators
3. Conversationalist
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میدهند.9.منتقدان:1اينکاربراندربارهيمحتوايتولیدشدهتوسطگروهاولاظهارنظرو

آنرانقدمیکنند.رأيدادن،امتیازدادن،ارزيابیسرويسهاومحصوالت،ثبتنظردر
فعالیتهاي اين گروه

وبنوشت ياصفحهيديگران ،همچنینويرايشمقاالت از ديگر
است.4.گردآورندگان:2ايندستهفعالیتشاندرسطحگردآوريومرورمحتوايکاربران
ردهي باالتر ،محدود میشود .1.پیوستگان :9کاربرانی هستند که فعالیتشان با مراجعه به
سايتهاي شبکههاياجتماعی و داشتن پروفايل در اين شبکهها محدود میشود.1 .
تماشاگران :4بیشترين تعداد کاربران رسانههاياجتماعی در اين گروه قرار میگیرند.
تماشاگرانکاربرانبدونتولیدفضايمجازيمحسوبمیشوند.1.غیرفعاالن:1گونهرو
شدهاند
به گسترشی از کاربران هستند که ناخواسته با رسانههاي اجتماعی مواجه  
( .)Li&Bernoff, 2011:43-5
تغییراتکرداری اینفلوئنسرها :از منظرآبیدناينفلوئنسرهابهپنجتغییرکرداريدرتولید
محتوادستزدهوبااينتغییراتنوآورانهسرمشقچگونگیتولیدومصرفرسانههاي
اجتماعی را به فالوئرهاي خود ديکته میکنند؛  .1گذر از فرهنگ آرشیوي به فرهنگ
پخش زنده ،اين مسئله مؤيد نوعی گذار از فرهنگ آرشیوي به پخشهاي زنده و
استوريهاي بیستوچهارساعته است .2 .مصرف خوشايند به زيبايیشناسی آماتور؛

يکه محتوايعمومی
همزمان دوحسابکاربريرامديريتمیکنند،بهطور 
اينفلوئنسرها 
همخوانباعناصرزيبايیشناسیحرفهايرادريکحسابکاربريومحتوايخصوصی
رادرصفحهيکاربرياختصاصینشرمیدهند.9.ازشهرتپلتفرمیبهنفوذمیانپلتفرمی:
اينفلوئنسرها ديگر در يک پلتفرم خاص کاربري فعال نیستند ،بلکه در تمامی پلتفرمها
شانسخودرابرايتولیدمحتواوجذبمخاطبامتحانمیکنند.4گذارازاقتصادتوجه
بهاقتصادعاطفه:اينفلوئنسرهادريافتهانددرصنعتاشباعشدهنفوذداريبايدهمبهدنبال
1. Critics
2. Collectors
3. Joiners
4. Spectators
5. In-actives
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افزايششديدکوتاهمدتترافیکبینندهوهمدرپیسرمايهگذاريهايبلندمدتبراي
رشدفالوئرهايوفادارخودازراهتعاملپايداروصادقانهباشند،درنتیجهاينفلوئنسرهااز
اقتصاد توجه سنتی ،اما گذرا به سمت اقتصاد عاطفهي امروزي اما پايدارتر حرکت
هايکیفی؛آبیدنمعتقداستصنعتنفوذدارياز

کردهاند.1.ازسنجههايکمیبهسنجه

دغدغههاي خود درباره سنجه کمی به سمت روزهاي نخست اثرگذاري کیفی بازگشته
است(آبیدن .)142-1938:112،
نظاماشتراکی:فاکس()2111درخوانشیانتقاديبهرسانههاياجتماعی،نسلهاي
گوناگونوبراباآراءپیشگامانجامعهشناسی،دورکیم،وبر،مارکسوتونیستحلیل
میکند.فاکسبهنقلازدورکیم«،واقعیتهاياجتماعیساختارهايعینیهستندکهدائماً
بهرفتارهاياجتماعیشکلمیدهند؟»،ويباالهامازدورکیموبراچنینتفسیرمیکند:
،نرمافزارها وهمهپلتفرمهاياينترنتی،اجتماعیاندزيرا آنهاساختارهايیهستند
«اينترنت 
کهمنافع،اهداف،ادراکاتونیاتانسانیعینیمیکنندوکارکردمشخصیدارندوبر
رفتار جامعهاثرمیگذارند» وازمنظر دورکیم نتیجهمیگیرد وب ،نظام شناخت انسانی
است.سپسبهوبراشارهمیکند« :رفتارهاي يکنظاممتقابلنمادينودوطرفهاست»و
تفسیرمیکندکه«تنهاپلتفرمهايوبکهارتباطاترافارغاززمانومکانتفسیرمیکنند
اجتماعیهستند .وبدر خوانشفاکسازوبر ،نظامارتباطات انسانی است.درادامه به
باهمبودن،
تونیسارجاعمیدهد«اجتماعمجموعهايازنظامهاياجتماعیاستکهبرپايه 
یکند «اجتماع حاصل
ارزشها بنا شده است ،».از مارکس نقل م 

وابستگی متقابل و 
همکاريتعدادزياديازانسانهااستکهمنجربهتولیداشتراکیمیشودوبايدمالکیت
اشتراکیداشتهباشد»و ازايندونقلمیکندکهپلفرمهايوبکهامکانتولیداشتراکی
یکنند .اجتماعی هستند؛ بنابراين خوانش فاکس از تونیس و
دانش ديجیتال را فراهم م 
مارکس اين است که وب نظام همکاري انسانی است و همکاري نقش کلیدي دارد.
(خواجهئیان .)1938:22،
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بهمثابه همکاري و همآفرينی
بهطورکلی میتوان گفت نظام اشتراکی تولید محتوا را  

يیکه هريک از کاربران
کاربران در راستاي تولید کاربرساخته تعريف نمود ،ازآنجا 
،دامنهي مواجهه

مبندي لیوبرنف
اينستاگرامابزارتولیدمحتواراداراهستند،طبقتقسی 
یگیرد ،با
هريکازکاربران باتولیدات کاربرساخته ،ازخلقتامشاهده گريرادربرم 
احتساباينکهحتینظارهگريدراينستاگرامثبتمیشود .

روش پژوهش
پژوهشحاضرازنوعتوصیفی-اکتشافیبودهکهدرآنازروشکیفیاستفادهشدهاست.
در بیشتر پژوهشهاي انجامشده بر روي مصرف فرهنگی و مصرفکنندگان فرهنگی،
بیشتر از دو تکنیک مصاحبهي فردي و گروههاي متمرکز بهرهبرداري شده است (میر،
.)2113استفادهازگروههايمتمرکزدرپژوهشبررويمصرفکنندگانفرهنگیبیشتر
حوزهي مطالعات فرهنگی و رسانه مرسوم است و با توجه به آنکه اين
در پژوهشهاي  
استفادهشده

تحقیقنیزبههمینحوزهمتعلقاست،ازاينتکنیکبرايجمعآوريدادهها
است .تکنیک گروههاي متمرکز بیشتر به اين دلیل که تولید معنا فرآيندي مشترک و
اجتماعی بهحساب میآيد ،روشی مناسب براي پژوهش دربارهي نگرشها ،تجارب و
دريافتهايمصرفکنندگانفرهنگیاست(میر .)19:2113،
جامعهيآماريپژوهشکاربراننخبهوفعالاينستاگرامیمیباشدونمونههادراين
شرکتکننده دربحثهايگروهیمتمرکزهستندکهدرآندوگروه

تحقیقهمانافراد
براي برگزاري بحث گروهی متمرکز انتخاب شدند .شاخص اصلی در انتخاب
مصاحبهشوندگانتنوعحوزهيفعالیتکاربران،تولیدمنظممحتواوقدمتحضورشاندر

اينستاگرام بود .پس از پیادهسازي و کدگذاري نظرات حاصل از نشست گروه کانونی
متمرکز ،گروه نخست بهمثابه يک گروه تحلیلی 1در نظر گرفته شد و پس از برگزاري
نشستدومباگروهاول،گزيدهايازنتايجبه آنهاارائهشدوبرايمطالعهيسايرابعاد
مسئلهنیازبهبرگزارينشستیباآندستهازکاربرانیکهباتولیداتکاربرساختهخودبیش
1. Case
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از11هزارنفررادرگیرصفحهشخصیخودنمودهاندوازآنهابهعنوانمیکرواينفلوئنسر
يادمیشود،ايجابنمودوپسازدريافتنظراتوروايتگروهدوم،نتايجبهدستآمده
ازگروهنخستبهگروهدومارائهگرديدوپسازجمعبندينظراتمیکرواينفلوئنسرهاي
حاصلشده ازهرسه نشست 11 ،مقولهاصلی

فعال واجماعنظر گروه دومبرسرنتايج
مرتبطبرتولیدکاربرساختهياينستاگرامیاحصاءگرديد .
برايتحلیلدادههاازروشتحلیلتماتیکاستفادهشد.براساسگزارههايمندرج
پسازآن کدکانونی
محوري وانتخابیاحصاءگرديدو 

درروايتهاوتمها،کدهايباز،
مشخصودرانتهابااستنادبهمدلپارادايمیاشتراوسوکوربینصورتبنديشد .
جدول .0اعضای حاضر در نشست گروه کانونی متمرکز اول

جدول .2اعضای حاضر در نشست گروه کانونی متمرکز دوم
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اعتبار دادهها
معیار سنجش اعتبار دادهها در تحقیقات کیفی با تحقیقات کمی متفاوت است .در اين
تحقیقکهدادههادرآنباروشتحلیلتماتیکتحلیلشدهاستتالششدتابارعايت
بهتمامیدادههايموجوددر
معیارهايیچونآوانگاريجزئیودقیقدادهها،توجهيکسان 
جريان کدگذاري ،مطابقتدادن مکرر بريدهي دادهها با تمها ،استفاده از خالقیت در
تعريفکدها،برقراريارتباطمنطقیبینتحلیلدادههاوپشتوانهينظريموجوداعتبار
دادههاحاصلشود .

یافتههای پژوهش
پسازتشکیلگروههايمتمرکزوپیادهسازيروايتها،تمامیدادههاآوانگاريشدند.
داده هاي آوانگاري شده نیز پس از چندين مرتبه بررسی کدگذاري شدند .در نهايت با
حذفوتلفیقبرخیکدها12مقولهياصلیاستخراجشد .

مقوله اصلی  .0سهولت دسترسی و چندگانگی محتوا اینستاگرام
شفرض اساسی
نهاي تلفـن همـراه بـا پی 
هلبرگ ( )2111سـهولت کاربـرد دوربی 
اشتراکگذاريآن

لحظههاي زندگـیروزمـرهوبـه
اينسـتاگرامکـهشـاملثبـتوضبـط 
بـاديگراناسـت،انطبـاقدارد( .)Helberg, 2015هريکازکاربرانحاضردرنشست
اظهار داشتند ،دسترسپذيري اينستاگرام يکی از داليل استفاده منظم از آن بوده است.
سهولت دسترسی به اينستاگرام عاملی است که تولید و مصرف محتوا را براي کاربران
تسهیل کرده است .بديهیاستکهتمامیفالوئرهاي يککاربرمتنتولیديويرادر
اينستاگرام نبینند ،اما همین سهولت دسترسی مشوق بسیارخوبی براي ساختن منظم تولید
امکانپذير کرده

کاربرساز است ،همچنین اينستاگرام تولید گونههاي مختلف محتوي را 
است .
فیسبوک تمامشدويکیازداليلیکهباعثشدمنبهاينستاگرامبیاماين
"جوِ 
پتاپبرامکارسختیبود.از طرفی اينستاگرام تمام
بودکهبازوبستهکردنل 
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همزمان
قابلیتهاي شبکههاياجتماعیقبلازخودشرويکجادارد.اينستاگرام 
تصوير،صوتوويدئورادريکبرنامهدارد(يکیازمیکرواينفلوئنسرهايحاضر
حرفهاي)" 
درنشستدوم،ورزشکار 

مقوله اصلی  .2تولید کاربرمحور بهمثابه عامل اصلی مشارکت کاربران
کسو وماهیتتولیداتکاربرسازاينستاگرامی
بهطور کلماهیتتعاملیاينستاگرامازي 

فرصتی را براي گفتگو درباره محتوي آثار را فراهم نموده است .تولیدات کاربرساز يا
نظارهگري
شوند،يابهاشتراکگذاشتهمیشوند،ياباثبتنظر،پسنديدنوحتی 
تولیدمی 
صرف روبرو میشوند .بديهی است که در رابطه اينفلوئنسر و فالوئر ،برخی از محتواي
تولیدينفوذدارانديدهنشود .

مقوله اصلی  .8چرخه توجه از فالوئر به اینفلوئنسر و بالعکس
بهمنزله حلقه واسط رابطه بین اينفلوئنسر و فالوئر ،در نسبت با مسئله
تولیدات کاربرساز  
یگیرد .
اقتصادتوجهقرارم 
هماکنون اينفلوئنسرها جهت پايش
همانطور که آبیدن ( )1938اشاره میکند  

مخاطبخودازاقتصادتوجهسنتیبهاقتصادعاطفهرويآوردند(آبیدن)1938:143،اين
بدانمعنیاستنفوذداراندرتولیدمحتوايخودسهمیبیشتريبراينظراتفالوئرهاي
یگیرد .بازخورد
خود قائلاند و نوعی بازخورد متقابل بین اينفلوئنسر و فالوئر شکل م 
متقابل ،همان فرآِيندي است که توسط رسانههاي جريان اصلی صورت نمیپذيرد و
بهمثابه عاملزمینهسازِ
چگاهرديازخوددراينرسانههانمیبینند.همینمسئله 
مخاطبانهی 
شکلگیريرابطهاينفلوئنسرفالوئربرمبنايتولیدکاربرسازمیشود .


مقوله اصلی  .0اختالل فرآیند استعدادیابی
اختاللفرآينداستعداديابیازمجرايرسمیامرياززمرهعواملمرتبطباتولیدکاربرساز
يهاي فردي و الگوهاي تراز جامعه موفقیت خواه فاصله
يیکه بین توانمند 
است ،ازآنجا 
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بهمثابه عاملتشديدکننده عملکردهوکاربررابراي
معناداري وجوددارد،اينشکاف 
نمايشتوانمنديهايفرديازطريقتولیدکاربرسازاينستاگرامیسوقمیدهد .

مقوله اصلی  .5عدم امکان مشارکت مخاطب در تولید محتوا در رسانههای
جریان اصلی
ازآنجايیکه الزاماتتولیدوپخشدررسانههاي جرياناصلیتابعقوانینبودهوپخش
شدهاي
ن 
امکانپذيراست،تولیداتکاربرسازدرمواردازپیشتعیی 

محتويبافرمتخاصی
مورداستفاده  بگیرد.ازايننظرامکانمشارکتگستردهمخاطبدرتولیدمحتوايرسانه-
هايجرياناصلیممکننیست؛بنابراينمخاطبانازطريقديگريبهايننیازپاسخگفتهو
رسانههاي تعاملی،درمقامکاربراقدامبهتولیدمحتوامیکنند،
ازطريقاينستاگرامياساير 
.همانطورکهزلنکاسکیت()2118در

یکنند
آنهاحتینیازسازيکردهوفالوئرجذبم 
پژوهشخوداشارهمیکند،منطقکارکنانرسانههايجمعیباکاربرانتولیدکنندهمحتوا
بهکلیمتفاوتاست،تولیدرسانههايجمعیمعدلکارعواملحرفهاياستکهبافناوري
رسانههاي جمعی،درقالبيکبرنامهازپیشتعريفشدهتولید
خاصوهمخوانباتراز 
یشود،اماتولیدکاربرسازعمدتاًانفراديويکپارچهاست )Zelenkauskaite, 2018(.
م 

مقوله اصلی  .6هم آفرینی اینفلوئنسر و فالوئر در نیازسازی رسانهای
نوع مواجههي کاربران با اينستاگرام دامنهاي از مشارکت کاربر در تولیدات کاربرساز
یگیرد .اينفلوئنسرهابه دلیلمشارکت انتخابی
نظارهگري صرفرادر برم 
اينستاگرام تا 
فالوئرهاکهدرمصرفتولیداتکاربرمحورودريافتمستقیمبازخوردتولیدخودنسبت
بهنیازرسانهايفالوئرهايخودآگاهاند.درخاللنشستسوممشخصشده کهنفوذداران
شدهيخودتوازن
درتالشاندتابینسفارشکارفرما،نیازمخاطبانوخلقمحتواشخصی 
برقرارکنند.همچنینبراساسگفتههاياعضاينشستنخستدربابچرايیفالوکردن
یتوان
نوجودم 
نفوذداران،فالوئرهاازتبلیغاتیبودنبخشیازمحتوانفوذدارانمطلعاند،بااي 
گفت فالوئرهاي نفوذداران همینکه ردي از نظرات خود را در محتواي شده توسط
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یبینند ،به فالوئینگ نفوذدارانی که برگزيدند ادامه میدهند.
اينفلوئنسر برآورده شده م 
نبیناظهاراتيکیازمیکرواينفلوئنسرهادرنشستحائزاهمیتاست :
دراي 
اآلن من تو اينستاگرام  11هزار نفر فالوئر دارم ،وقتی مطلبی میگذارم توي
اينستاگرام 14،هزارتابازديد میخوره،اآلن اگرمجريتلويزيونبودم 1،هزارنفرمنرو
یديدن؟ امکانندارهکه 1هزارنفرمنوببیند!فالوئرامدوستدارنبهمحضاينکهمنو
م 
سابقهي  1سال
میبینن درباره پستی که گذاشتم نظر بدن (يکی از میکرواينفلوئنسرها با  
اجرايتلويزيونی) 

مقوله اصلی  .7تولید کاربر محور بهمثابه ژانر
بر اساس برآيند سه نشست درباره تولید محتواي کاربرساز زمانی مخاطبان يک کاربر
یشود که اينفلوئنسردريکحوزهتخصصی،
یيابد يامشارکتفالوئرهابیشترم 
افزايشم 
همانطور که
یگذارد .
اقدامبهتولیدکاربرسازنمودهوآنرا باسايرافرادبهاشتراکم 
شکلگیري يکژانرفیلمرابراساسهمخوانیانتظاراتمخاطببا
لمانولور( )1939
محتواتولیدشده آثارمیدانند(لمانولور)139:1939،نکتهايکهبايدبدانتوجهداشت
نقش فالوئرها در تکامل ذائقه مشترک ،تخصصیتر شدن تولیدات اينفلوئنسر است .در
اينستاگرامنیزبهدلیلتعاملبیواسطهبینتولیدکنندهومصرفکنندهيمحتوا،تولیدمحتوا
براساسهمخوانیباانتظاراتخاصیصورتمیپذيردکههمینامرموجبشکلگیري
ژانراينستاگرامیوسببتمايزتولیداتنفوذدارانباسايرکاربرانمیشود .
شايانذکراستاينمسئله صرفاًمحاط بهساختتولیداتکاربرسازدرژانرکمدي
شکلگیري تولیدات کاربرسازي در ژانر ارتباطات
اينستاگرامی نیست ،بلکه حتی شاهد  
بحران هستیم  ،بدين گونه که اينلفوئنسر در هنگام مواجهه با بحرانی نظیر زلزله يا سیل،
صرفاًتنهادعوتبهمشارکتنمیکند،بلکهاقدامبهساختمحتوايیمینمايدکهضمن
تذکر ضرورتمشارکتجمعیدربحرانخطاببهفالوئرهاخودوحتیافراديکهفالوئر
همانطور کهدرسا
اونیستند،ازاينفرصتنیزبرايپايشتوجهمخاطباستفادهمیکند .
وگالرهدرفرازيازگفتگواشارهکردند :
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بحرانها نیستند،بلکهمردم
درسا«:مردماآلن صرفاً خواهانايفاينقشمنهنگام 
چهکارکردي؟» 
ازمنمیپرسندهنگاموقوعزلزلهتو 
گالره« :منظورفالوئرااينِکهآيافیلمياعکسیازخودتدرمحلوقوعحادثه
دارييانه؟ياپستیکهتواونحالوهواباشهدرستکردييانه؟» 

مقوله اصلی  .8نزیستهی فالوئرها بهمثابه سوژهی تولید کاربرساز
رايس ()1339درشرححضوراجتماعی 1اشارهمیکند زمانیکهمخاطبانِرسانهازلحاظ
رسانهاي را حاضر و اثرگذار میيابند ،رسانه داراي حضور
روانشناختی ،شخصیت  
بهطورکلی اعضاي هر دو گروه اينفلوئنسرها را داراي
اجتماعی است (  .)Rice, 1993
حضوراجتماعیمیدانستند .
آگاهی اينفلوئنسر از نزيستههاي فالوئرها منجر به وانمايی برآيندي از آنها توسط
اينفلوئنسرمیشودکهفالوئربههرطريقازتحققآنعاجزاست،بهنظرمیرسد بههمان
اندازهکهاينفلوئنسردروانمايینزيستههايفالوئرهايخودموفقعمل میگند،فالوئردر
بهجاي آنکهخودعاملکنشباشد،پیروکنش
یکند و 
نسبتباآننزيستهکمتررشدم 
یکند .
بهصورتمجازيتجربهم 
ديگرياستونزيستهخودراازطريقديگري 

مقوله اصلی  .9پایش مخاطب از طریق وانمایی نزیسته فالوئر
برآيند پاسخ که اينفلوئنسرها چگونه توانستهاند از صفحه شخصی خود يک رسانه با
فالوئرهاي مؤثر بسازند؟ رسیدن به اين گزاره بود« :افراد در شبکههاي مجازي چیزي را
یکنند که ندارند  ».فقدان نوع و درجاتی از تجربه زيسته بین فالوئرهايی که
دنبال م 
یکنند،ازعواملاصلیبدلشدنيکصفحهشخصیبهيکحساب
اينفلوئنسررادنبالم 
کاربريپربازديداست.گويیکاراينفلوئنسرتولیدمحتوايیدربارهنزيستهيفالوئرهااست
همانطور که
يابهتعبیريديگرتولیدمحتوايیکهسايرکاربرانقادربهتولیدآننیستند .
يکیازمیکرواينفلوئنسرهايحاضردرنشستدومگفت :
1. Social Presence
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یکنند که
آدمها آنچیزيرادنبالم 
دراينستاگرامآنچیزيکهخیلیپررنگه 
ندارندودوستدارندداشتهباشند،مندوستدارمجهانگردباشمولیامکانش
یکنم،دوستدارمهرچهباشم
روندارم،خوبآنآدمجهانگردرومیرمدنبالم 
یکندکهمن
جالبترهستکهکسیرادنبالکنمکهکاريم 
کهنیستم،برايمن 
یکند .
یدهم،نهاينکهکسیکهمشابهمنتولیدمحتويم 
انجامنم 

يايکیازدانشجويانگروهنخستاظهارداشت :
یکنم کهمثلمانیستند،اونابراياهدافشون میجنگنو
اينفلوئنسرايیرودنبالم 
سبکزندگیجالبیدارن.تابوشکن والهامبخشند.سعیمیکننتجاربواقعی
خودشونو به اشتراک بگذارن و حس صمیمیت بین خودشون و فالوئراشون به
وجودمیارنوکالًالگوهايخوبیبرايزندگیهستن .

اوگدن ()2119درتحلیلنزيسته 1يادآورمیشود«،هريکازما،فارغازاينکهچقدر از
نظرروانشناختیسالمهستیم،دردمندانهمیدانیم،همیشهمسائلیوجودداردکهماقادربه
کنشگريواثرگذاريدرتجربهيزيستهيخودنیستیم ،خواهتجربهييکسرگرمیيا
توانايیدوستداشتنيکياهمهيفرزندانمانياتوانايیسخاوتمندبودندرحدنثارچیزي
کهبرايمابسیارمهماست،ياتوانايیبخششِخودياکسیکهصدمهايعمیقبهمازده
است.اينهافقطبرخیازاشکالبیشمارمحدوديتهايعاطفیاستکهناشیازعدم
امکانکشنگريوعدمپذيرششکستهادرادوارمختلفزندگیاست،هريکازاين
مصاديقبدينمعنیاستکهجنبهاياززندگیغیرمترقبهيما،آنچهبودهايموهمچنان
هستیم،قادربهتجربهنیستند.همهيمادرزندگیخودتجربههايخاصیداريمکهقادربه
عاملیت در آن تجربه نبوديم و بیشتر اوقات با بازآفرينی ذهنی عامالنه خود در آن

تجربههايگمشده،نزيستههايخودراتعديلمیکنیم»( .)Ogden, 2015:213

1. Unlived
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مقوله اصلی  .01تولید کاربرمحور بهمنزله کار احساسی اینفلوئنسر
بنابرنظرهوکشیلد()2113هرگاهشخصمجبوراستبرايايجادحالتمطلوبدرديگران
تظاهر کند اما احساس درون خود را سرکوب کند به کار احساسی مشغول است ،کار
احساسیزمانیرخمیدهد کهبیناحساسفردوموقعیتیکهدرآنقرارداردتعارض
وجودداشتهباشد)Hochschild:2009( .نظربهآگاهیاينفلوئنسربهخواستونیازفالوئر
یتواند متنتولیديخود
دهندهي کاال،اينفلوئنسربهخوبی م 


سفارش
وهمچنیندرخواست
کندکههمفالوئرشراتحريکوحفظکند وهمسفارشکارفرما

راچگونهکدگذاري 
را انجام دهد .اينفلوئنسر با شخصیسازي محتوي ايجاد اعتماد کرده و عمالً به کار
احساسیمشغولاست .
هر يک از کاربران نشست نخست روي اين گزاره اجماع داشتند :ما میدونیم
محمدامینکريمپورتوهرپستیکهمیگذارهمیخوادتبلیغکنه،ولیبازنگاش
میکنیم .

مقوله اصلی  .00اجرایی شدن زندگی روزمره در تولیدات کاربرساز
یدهدکه
اينفلوئنسرازطريقنمايشزندگیروزمره،تولیداتکاربرسازرابهسمتیسوقم 

فالوئرخودرابهدنیايخودواردکند،ازاينطريقفالوئرهاعمدتاًبااينتعبیراينفلوئنسرها
را توصیف میکنند( :اون خیلی خودشه) ،اين تعبیر مؤيد توانايی اينفلوئنسر در
،بهنحويکه فالوئرخودرابخشیاز
همگانیکردنزندگیخصوصیوامرروزمرهاست 
زندگیاينفلوئنسربداند .

مقوله کانونی :مشارکتجمعی کاربران در تولید محتوا
مقوالتحاصلازکدگذاريبازهمچنانمیتوانستندترکیبوتلخیصشوندومحقق
آنها،خوشههايمقولهايکهمفاهیمیکلیتروانتزاعیتريبودندرا
قادربودبااستفادهاز 
بهوسیله آنها مدل اکتشاف پديده اصلی و مفصلهاي نظري را
به دستآورد و سپس  
بسازد .در فرآيند کدگذاري سیستماتیک ،اين اتفاق در مراحل کدگذاري محوري رخ
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دستآمده از مرحله کدگذاري باز ،با هم
به 
عبارتديگر ،مقوالت و مفاهیم  

میدهد؛ به
مقايسه ،ترکیبوادغامشدندتاتقلیليابندوتلخیصشوندوبتوانکلمعانیحاصلاز
تحقیقرابراساسارتباطاتیکهباهمدارنددرچندنقطهوصلياچندمحوراصلیوربط
بهتدريج ازمیان
نظريمرتبطکرد( .فراستخواه.)113،1931،دراينمرحلهمقولهکانونی 
گر
مقوالتبهدستآيدوسايرمقوالتدرقالب،زمینهها موجباتعلی،عواملمداخله 
راهبردهاکهکنشمتقابلعواملدربرابرمقولهکانونیهستندونیزپیامدهايآنراهبردها،
یگیرند .
دهياصلیشکلم 
حولپدي 
شکل  1بهمدلاکتشافپديدهاصلیدرکدگذاريمحوريپرداختهاست.دراين
مرحله «مشارکتجمعی در تولید محتوا» بهعنوان مقوله کانونی توسط محقق در نظر
گرفتهشده است .اين مقوله حاصل از مقولههاي اصلی و طیفهاي مفهومی برآمده از

روايتهايگروهکانونیمتمرکزساختهشدهاستوبدينشرحاست .
بهمنزلهحلقهواسطبیناينفلوئنسروفالوئردرهرگونهايکهتولید
تولیداتکاربرساز 
یشود .نمود مسئله مشارکت
شوند در نسبت با مقوله مشارکت و اقتصاد توجه تعريف م 
کاربراندرتولیداتاينفلوئنسرها،تقلیدازمحتوايتولیدياينفلوئنسروساختنمونهمشابه
توسطفالوئرهاوارسالآنبراياينفلوئنسر،تعدادبازديد،اشتراک،تعدادپسنديدن،ثبت
نظر ،ارسال و ذخیره محتوا در آرشیو شخصی فرد در اينستاگرام است .اينفلوئنسر بدون
یکند ،تولیداتوي کامالً
توجهفالوئر وتالش براي حفظفالوئرخوداقدامبهتولیدنم 
معطوف به مخاطب و براي جلب مشارکت وي است تا از اين طريق سرمايه ارتباطی و
کاربريخودرابدلبهسرمايهاقتصاديکند.ازسويديگرنظربهآنکهفالوئرهاازطريق
یکند
شکلگیريتولیداتوياعمالاثرم 
ثبتبازخوردواعالمنیازخودبهاينفلوئنسردر 
ومنتظرتولیدمحتوايیمنطبقيانزديکبهخواستخودمیماند،بدينصورتهمفالوئرو
اينفلوئنسرازطريق ابزارارتباطتعاملیموجوددر اينستاگرامدرازاي محتواي بارگذاري
شده،مشارکتجمعیمیکنند .
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ارسال محتوا براي ساير کاربران ،ثبت نظر پاي هر پست اينستاگرامی و پسنديدم
شود،حتیزمانیکهکاربريفقط
ی 
همهياينمواردمنجربهتکمیلفرآيندتولیدمحتوام 

جستوجوي

نظارهگرمحتواکاربرسازاست،همینتماشاگرياوثبتمیشودودرموتور
اينستاگرامتغییرايجادمیکندومحتواياکاربريکهبیشترينتولیدراداشتهدرصدرموتور
جستوجوي اينستاگرام قرار میگیرد .اين بدان معنی است که فالوئرها در چگونگی

مواجههي خود با تولید کاربرساز ،از بیشترين سطح مشارکت که اقدام به ساخت تولید
کاربرساز است تا تولیدمصرف ،از تولیدمصرف تا نظاره گري صرف در چرخه تولید
محتوياثرمیگذارند .
ماهیت تعاملی ،چندکاره بودن ،چندگانگی محتوا ،سهولت دسترسی اينستاگرام و
چرخهتوجهبینفالوئرواينفلوئنسراززمرهعواملِعِلیاقبالکاربرانبرايتولیديامصرف
شکلگیريمشارکت
مداخلهگريکهمنجربه 

محتواکاربرسازدراينستاگراماست.عوامل
عبارتاند ازاختاللفرآِينداستعداديابی وعدم

یشوند بهترتیب
جمعیدرتولیدمحتوام 
یکه تولید کاربرساز به مرز توافق
اقبال عمومی به رسانههاي جريان اصلی است .هنگام 
مشترک بین تولیدکننده و مصرفکننده رسید و تخصصی شد میتوان انتظار افزايش
مخاطبانومشارکتراداشتدراينصورتباتوجهبهماهیتتعاملیاينشبکهها نهتنها
اينفلوئنسر از خواست و نیاز کاربران مطلع میشود ،بلکه نسبت به نزيستههاي آنان نیز
یکوشد،نیازبرآوردهنشدهفالوئرهايخودرابرساختياوانمايیکند
یيابد وم 
آگاهیم 
مسئلهاي که شايان توجه است،
و حضور اجتماعی خود را از اين طريق تثبیت کند  .
یگیرد .
ستهيفالوئرهستکهسوژهتولیداينفلوئنسرقرارم 
نزي 
ارائه کدهاي انتخابی آخرين مرحله از روش نظريه دادهبنیاد با کدگذاري
سیستماتیک است که در اين مرحله تلخیص و انتزاعیکردن کدهاي محوري صورت
یپذيرد  .اين مرحله آخرين مرحله مفهوم سازي و انتزاع است که منجر به الگوي
م 
پارادايمی میشود .در شکل  2الگوي پارادايمی حاصل از روش نظريه داده بنیاد در
پژوهشارائهشدهاست.
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شکل  .0مقوله کانونی و مفصلهای نظری آن در کدگذاری محوری



راهبرد

*تکاملوتخصصیشدن
تولیدکاربرساختهبراساس


توافقبینتولیدکنندهو
مصرفکننده

عوامل مداخله گر
اختاللفرآينداستعداديابی(تشديدکننده)

*ماهیتتعاملی
بودنشبکه

*حفظمخاطبازطريق

*سهولت

پیگیريودنبالکردن

دسترسیبه

نزيستهيفالوئر
*بازيبانزيستهيفالوئرها

عوامل علی

-مشارکتجمعی کاربران

اينستاگرام

در تولید در تولید محتوا

*امکان
تولیدمحتوي

بهمثابهسوژهيتولیدکاربر

چندگانه

ور

اينستاگرام
پیامد
ادامهيچرخهسرگرمیبهبراساستولیدبرمبناي
ذائقهمشترک
-اعتیادمتقابلبیناينفلوئنسروفالوئر

عوامل زمینهای

*چرخهتوجهاز
فالوئربه

 -عدمامکانمشارکتمخاطب

ايفلوئنسر

درتولیدمحتوادررسانههاي

بالعکس

جرياناصلی

-تولیدکاالياحساسیتوسطاينفلوئنسر

-همسازيوهمخوانیمحتوي

مبتنیبرنزيستهيفالوئرها

رسانههاياجتماعیوتولیدات

-اجرايیشدنزندگیروزمره

کاربرمحورمطابقبانیازفالوئرها
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نتیجهگیری و ارائه پیشنهادها
یتوان،نظريه
نظريهايکهازطريقروشدادهبنیاددرتحلیلدادههاساختهشدهاسترام 
بهطورخالصهبهشرحزير
مشارکتجمعیکاربراندرتولیدمحتوادراينستاگرامنامیدکه 
است :
تولیداتکاربرسازاينستاگرامی،مولودبازخوردمتقابلبینتولیدکنندهومخاطبآن
است و با توجه به عدم امکان مشارکت کاربر در تولیدات رسانههاي جريان اصلی،
موجباتاقبالبهرسانههاينوينباالخصاينستاگرامبینجامعهکاربرانايرانیفراهمشده
است.اينستاگرامنیزبستريرافراهمآوردهاستکهکلیهکاربرانیکهازاينرسانهاستفاده
بهنوعی مشارکت همگانی در
بهنوعی بر چرخه تولید محتوا اثر میگذارند و  
میکنند  
ساختتولیدکاربرسازدارند.ازايننظردرفرآيندچرخهتوجهبینفالوئر– اينفلوئنسر،
برابر نظر آبیدن ( ) 2118نوعی گذار از اقتصاد توجه به اقتصاد عاطفه نیز رخ میدهد
ستهي فالوئرهايخود،
نصورت کهاينفلوئنسرهاباآگاهیازنزي 
(آبیدن،)1938:141،بدي 
اقدامبهسرمايهگذاريعاطفیدرفقدانهايمخاطبانخودمیکنندتاازاينطريقوفاداري
رسانهاي به تولیدکننده کمک
آنها را برانگیزانند ،در اين مسیر هم فالوئر در نیازسازي  
یکنند وهماينفلوئنسردرتولیداتخودمتخصصمیشود،عاقبتنوعیازتولیدمحتوا
م 
بهمثابهژانراينستاگرامیياد
شکلمیگیردکهمبتنیبرذائقهمشترکاستومیتواندازآن 
کرد.هرکاربربهدلیلچرخهتوجهوبازخوردمتقابلبینفالوئرواينفلوئنسر،بهمشارکت
درتولیدمحتوامشغولمیشود.جستجويهوشمندوتعداددفعاتتکرارواژگاندرپیوند
باهشتگهاومکان،درپیوندباتحرکاتاجتماعیبهراحتی بهجريانسازييکمحتوي
یکند،کاربراننیزباتبعیتازچالشهايمیکرواينفلوئنسرهاو
سادهکاربرمحورکمکم 
سايرعواملجريانسازاجتماعی،سیاسیواقتصادييااقدامبهتولیدمحتويمشابهيااقدام
یشود،شبکه
یکنند.همینامرمانعازرکودمحتويدراينشبکهم 
بهنشرآنمحتويم 
هموارهدرحالبارگذاريمحتوياست .
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ارائه الگوی پارادایمی و نظریهی دادبنیاد
عواملعلی
تعاملمولد

شرايطزمینهاي

شرايطمداخلهگر

نیازسازيرسانهاي

اختاللدرکشف
استعدادها

براساسمشارکت

-مشارکت جمعی

عدماعتماد

کاربران در تولید

مخاطببهتولید

محتوا

محتوايحرفهاي

چرخهتوجهازفالوئربهاينفلوئنسر
وبالعکس

جرياناصلی

کنشها
*گذرازاقتصادتوجهبهاقتصادعاطفه
*اجرايیشدنزندگیروزمره
پیامد:
بازتولیدنظامتولیدمحتواياينستاگرام



کاربردراينستاگرام
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