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Abstract 
The social network Instagram with too many audiences in Iran is followed 

by different strata of users. Different pages with diverse functions in this 

network show that users follow this social network with different purposes 

and intentions. This paper is an attempt to have a sociological study on this 

social network and to do so, it will review the field of literature critically. 

Then, it attempts to do a qualitative content analysis of different pages of 

Iranian users to categorize them according to their collective functions. The 

findings show that Iranian users’ pages on Instagram can be categorized into 

six categories based on their collective functions: News, education, 

marketing, services, bloggers, and yellow pages. It is concluded that 

Instagram’s field of activity can’t be limited merely to creating social 

communication but has some extraordinary potential in determining social 

and interpersonal relations and problems. This social network can meet the 

different needs of people in the field of business, information, entertainment, 

education, services, etc. Instagram also strengthens a participatory culture, 

because users are actively involved in creating and circulating new content. 

Keywords: Instagram, content analysis, users, social page, collective 

function. 
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 یمورد ۀ: مطالعیکارکرد جمع هایو گونه یاجتماع هایشبکه

 نستاگرامیشبکه ا

 

 

 .رانیدانشگاه کردستان، سنندج، ا شناسیامعهگروه ج اریدانش   یجمال محمد

 

 رانیواحد تهران مرکز، تهران، ا یدانشگاه آزاد اسالم شناسیجامعه یدکتر   پوریرض ایپرن

 

  چکیده
اجتماع بهنستاگراميایشبکه پرمخاطبیکيعنوان انينویاجتماعيهاشبکهنيتراز جامعه یرانيدر

بسشودیمحسوبم کاربران مياریکه دنبال را شبکهکنندیآن در متعدد صفحاتمختلفو وجود .

يریگیوپجاديبهایبااهدافومقاصدمتفاوتیرانيدهندهآناستکهکاربرانانشاننستاگراميایاجتماع

منيا اپردازندیصفحات بر مطالعني. باهدف حاضر پژوهش اجتماعیشناختجامعهۀاساس، یشبکه

بنديودستهیرانيصفحاتکاربرانايمحتوالیدرصددتحلن،یشیپيپژوهشهاينقادضمننستاگرام،يا

ليذتوانیصفحاتانبوهرامنياهکدهدینشانمجيبرآمدهاست.نتایهابراساسنوعکارکردجمعآن

نيبدزرد.يهاجیبالگرها،وپ،یخدمات،یابيبازار،یآموزش،يکرد:خبربنديدستهیششکارکردجمع

فعالب،ترتی اجتماعتیحوزه اجتماعنستاگراميایشبکه ساده ارتباط از شبکهیفراتر هاياستچراکه

رایواجتماعيفردهايازحوزهياریکهدارندبسیمتفاوتهايیتیباقابلنستاگراميارینظديجدیاجتماع

م مدهدیتحتپوششقرار زممتفاوتافراديازهاینگويپاسختواندیو ،اقتصاديوکارکسبنهیدر

اجتماعرهغیوخدماتارائه،آموزش،سرگرمی،اطالعاتافتيدر شبکه نیهمچننستاگراميایباشد.

وگردشجاديشبکهدراني.چراکهکاربرانوکنشگراندراگرددیمیرکتفرهنگمشاتيموجبتقو

 ..کنندیطورفعاالنهمشارکتمبهديمحتواجد

.یکارکرد جمع ،یمحتوا، کاربر، صفحه اجتماع لیتحل نستاگرام،یا :اه واژهکلید
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 طرح مسئله.0

سهولتو دلیل به اينترنتی فناوري و همراه تلفن از استفاده نفوذ امروزه جذابیتآن،

بیشتريدرزندگیاجتماعیوسبکزندگیمردمپیداکردهاست)حسینیپاکدهیوحاج

0931محمدي، که معنا بدين برنامه(. و همراه شبکهتلفن نظیر آن متفاوتدر هايهاي

تواناذعاننمودمختلفاجتماعیدرعصرحاضرچنانبازندگیافرادعجینشدهکهمی

بخشجدايی است.به شده مبدل افراد زندگی از گفتمیناپذيري توان که جهاندر

لواحادثهچیهکنونی و دورتري، جاها،نيدر به جغرافمکيمنحصر .ستینيیاینطقه

ورونيازا سرعتفوقیفرامکان،یفرازمانیژگيسه خصعادهالو وشبکهيهاصهیاز ها

(.0931:27،یاست)ساروخانیدرعصرحاضرجمعارتباطليوسا

طريقعنوانجماعتهايمجازيبههمچنینشبکه از فضايسايبر هايمجازيدر

وبالگوسايتگروه هايايمیل، برايتبادلآراءووکانالها هايگوناگونمحیطیرا

می وجود به )اشرفعقايد قلیآورند و نظري شبکه (.0932پور، اين از برخی هايدر

اجتماعیدرجۀتعاملیودوطرفهبودنارتباطبسیارباالستودرمواردمتعدديمصرف

(.0932:9 زادهيزدي،ارکانشود)باستانی،خانیکیوکنندهخودبهتولیدکنندهتبديلمی

،ويديو،عکسيگذاراشتراکطورمثالدرشبکهاجتماعیاينستاگرام،کاربرانازطريقبه

صورتفعالنهوخالقانهخودبهایدنسراسردريکديگرصفحاتکردنفالوووزندهپخش

تجربه تبادل و محتويات تولید درصدد زيسته نديآیبرمهاي اينس. در تاگرامکاربران

راکهدوستيیهالمینظربپردازند،تصاويروفکنند،بهبحثوتبادلیابيدوستتوانندمی

هاومطالبيمنددارندبهاشتراکبگذارندواينفرصترابهدستآورندتادربارهعالقه

.(0932:761،فرقانیومهاجريازنقلبه،0937ديگراناظهارنظرکنند)افراسیابی،

سببدارندکهايکارکرديتنوعباينظیراينستاگراممجازيهاشبکهبعدديگراز

فرهنگیسبکزندگ،یانسانروابطدریراتییتغ شدهو چناندها در افراد يیفضانی.

روزدرمعرضارتباطاتتازههستندشبانه،کنندیمیدرمحلخودزندگیصورتجهانبه

ارزش با هنجارها،و و آها مياتازهيهانیيو آشنا و سبکشوندیمواجه به منجر که
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خاصیزندگ مصرف گرددیمیو کاستلزتعبیر،به.(0911)عاملی، جادايبا»0مانوئل

فرازبان،هارسانهدربارنیاوليبرايمجازيهاشبکه و استشکلیابرمتن کهگرفته

ستم،یسکيقالبدررایانساناتارتباطيداریشنويداريد،یشفاهمکتوب،يهاوهیش

يسازکپارچهيتیقابللیدلبهداردنامیاطالعاتشاهراهکهدهيپدناي.سازدیمکپارچهي

دستخوش راارتباطاتتیماهیجهانشبکهوستمیسکيدرصداوريتصومتن،

دارند،رادرفرهنگکنندهنییتعنقشارتباطاتکهازآنجاواستساختهيیهایدگرگون

:0913)کاستلز،استنيادیبنیدرحالدگرگونديجديفناوریتبعدگرگونبهزیفرهنگن

نستاگراميا.(742 تشیفعالبدواز رشد بهآوريسرسامتاکنون و داشته ازیکيعنوان

است.محبوبوپرطرفداردرآمدهیاجتماعيهاشبکه

شبکهلتریفلیدلبهرانايدر تلگرمثليیهاشدن نستاگراماي،رتوئیتووبیوتيام،

ويريدرفرهنگتصویمهمقشکهنشودیمحسوبمیاجتماعۀبکشنيتریعنواناصلبه

وجودصفحاتمختلفدرشبکهاجتماعیاينستاگرام.کندیمءفاايجامعهیسبکزندگ

جادوپیگیريدهندهاينامراستکهکاربرانايرانیبااهدافومقاصدمختلفیبهاينشان

بنديوشناختیدربابدستهفقدانپژوهشجامعهپردازند.ازطرفیصفحاتگوناگونمی

ايبسیارمشهودوواضحاست.لذاپژوهشتحلیلمحتوايصفحاتکاربرانايرانیمسئله

يصفحاتکاربرانايرانیرابرمبناينوعمحتواحاضردرصددتحلیلاينمسئلهاستکه

بنديايکیفیتحلیلودستهشیوههانزدکاربرانبههاوشیوۀمصرفآنیآنکارکردجمع

کند.

های مفهومیسازه .9

 ایها و استلزامات جامعۀ شبکهمؤلفه 9-0

جامع کاستلز نظر شبکهدر میه را بهاي که تعريفکرد جامعه از شکلی ايگونهتوان

شبکه در را خود روابط رسانهفزاينده هاي میاي بهشبکه،دهدسامان که تدريجهايی
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آنهاياجتماعیارتباطاترودررومیجايگزينشبکه تکمیلمیشونديا را اينها کنند.

رسـانه اجتمـاعی هـايشـبکه کـهمعناستبـدان اصلیو شیوهاي دهیسازمانهايترين

شکلمیساختارهايومدرنجامعۀ اينشبکهدهندآنرا تمامو. وقسمتها هاياحدها

گروهبندياينصورت سازمان)افراد، و بهها را روزافزونیبهها( متصلمیطور ندنکهم

زاده)مهدي ،0930 :109 ويژگی(. از بـیشراايشـبکهجامعـۀ اصـلی هايکاستلز

می قالـبدر چیـز هـر متجلی بازار و اقتصادي نمونهداندمتغیرهاي براي اقتصاد.

اقتصـادالعـاتاط روابـط  ، استاقتصاديهايفعالیتبهمعطوفکهشغلی جهـانی،

 به0913)کاستلز، گسترشبیان(. باعثبههايشبکهديگر، فضاياجتماعی آمدن یوجود

شدهشبه واجدواقعی که رسانه،سیاستمجـازي، اقتصـاد چـونیهايويژگیاست

 (.0930:102،زاده)مهدياسـت مکـانیبـی ـانزمانیومکبیزمانومجازيواقعیت

 طبق نظريه شبکهجامعه سطاي، در مختلفجامعه اجزاي کالن،ومیان و خرد ح

ايفاکهکارکرديو تعـاملی هـايشـبکه ايـن گیپیوسـتهموجوددارد.بههايتعاملشبکه

کنندمی جامعه اعضاي میحفظ تضمین کندرا . اين نظريه ساختاربهاشارههمچنین

فرهنگاجتماعی،) بهو...(درشبکهیاقتصادي، ارتباطیکهعنوانمدلها هايشبکهدارد.

هاوايفرصتهـايشبکهها،بههمپیوستنمجرايارتبـاطی،مـدلمیانکنشگرانوکنش

ت.اياسايازساختارشبکهآورنـد،نمونـههايیکهبرايکاربرانبهوجودمیمحدوديت

گیرندايمیهايتازههايتازه،هويتايپیشرو،افرادوجوامعدرقالبدرجامعهشبکه

تازه تعاريف میان، اين در میو عرضه انسان از درعاي شبکه،حالنیشود. اين خود ،

درنتتحت و دائمی تغییرات دستخوش محرکداخلی، قواي الگوهايجهیتأثیر ايجاد ،

دراينجامعهنوکهدرحالرخنمودننقاطمختلفمیجديدزيستوحیاتدر شود.

قدرتونیزروابطاجتماعی شاهددگرگونیساختاريدرتولید، ،)کاستلزهستیماست،

0913 شبکهیطورکلبه(. جامعه ارتباطدر ارتباطهايرودراي، به را جايخود هايرو،

بهايمیواسطه يا اآنتکمیلمیلهیوسدهد ارتباطبینارتباطشود. هايجمعیوشکال
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ايازاجتماعاتمجازيرااي،مجموعهگستردههايرايانهفردييابهعبارتی،ارتباطمیان

بهوجودآوردهاست.

 های اجتماعی، مشارکت و خودانگارهشبکه 9-9

هاايناستکهآنهاياجتماعیجديدويژگیرسانهترين،مهم0ازديدگاههنريجنکینز

گسترشرسانه میهايی تلقی پذير که معنا بدين درکنندگانمصرفشوند. نقشفعالی

می ايفا اينرسانهتوزيعوگسترشمحتوا ازطرفیدر اينمنطقهايگسترشکنند. پذير

توزيعواشاعهنیابدمحکومبهفناست)فوکس، (.0411:017استواراستکهاگرمحتوا

دهندوبرايراشکلمیهايرسانهنیبرخوردارندکهفعاالنهجريانازمخاطباهاشبکهاين

کندکهاستداللمیسازند.جنکینزرابیشترازگذشتهمشارکتیمیايناساسنیزفرهنگ

مصرفرسانه جديد بخشجدايیهاي به و توانمند را شبکهکنندگان اين از هاناپذيري

می مبدل را مشارکتی فرهنگ او هبکنند. میعنوان تعريف آنفرهنگی در که کند

مشارکتفعاالنهطوربهکنندگاندرايجادوگردشمحتواجديدمصرفطرفدارانوساير

(.0411:019فوکس،بهنقل7111کنند)جنکینز،می

کهفرددریواحساساتهاشهياندتیدرنظرروزنبرگبرداشتازخودمعرفجامع

خودانیدرباوراوم(.0921:713تزر،ي)رداردینیشناختهعکينعنواارجاعبهخودشبه

استيريوجوددارد.خودموجود،تصوزيتمازینيموجود،خوددلخواهوخودوانمود

م؛یباشمياستازآنچهدوستداريريتصوخوددلخواه،م؛يدارکهمااکنونازشکلخود

بهازطرفی.میدهیازخودنشانمتیواقعکياستکهمادرياوهیش،يوخودوانمود

برايبرقراريلیدل افراد استو محور قابلیتتصور با اجتماعیاينستاگرام شبکه آنکه

وارتباطنیازمندارائهتصويريازخودويامحیط استفادهازفیلترها اطرافخودهستند.

چراکاربرانازاينقابلیتدرذهنمتبادرشودسؤالاينشودیمزيباسازيتصاويرموجب

کنند.استفادهمی

                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      

1. Henry Jenkins 



 71 | پور یرضو  یمحمد... ؛  یکارکرد جمع یها و گونه یاجتماع یها شبکه

 یشبکه اجتماعمثابه یک به نستاگرامای  سرشت و جایگاه 3-9

بهنستاگراميا عکسشناختهيگذاراشتراکيبراديجدیشبکهاجتماعکيعنوانعمدتاً

کههوشمنداستيهایبرتلفنهمراهوگوشیبرنامهمبتنکيشبکهاينواساساًشودیم

ابزارها از استفاده گرفتنعکسو با قادرند راريتصاويمختلفشکلظاهريکاربران

آندهدارییتغ فوراً مختلفاجتماعو دوستان با را )چانتیها اشتراکبگذارند و0به

نستاگراماينسخهنینخست(.7104،همکاران اکتبر بهياندازراه7101در و سرعتشد

ونیلیم911و7107ليکاربرتاآورونیلیم011ازشیکهبهبچنان،کسبکردتیمحبوب

کيوما9سترمیسنيشبکهتوسطکوناي(.7،7104گرمنی)فدیرس7104کاربرتادسامبر

آنيوتلگرامبودهومعنا2کمرانستنتايواژهوازدیبیترکشد.واژهيگذارهيپا4گريکرا

طريفوریرسانامیپ وعکقياز و دوربگرفتهيدئويس با استنیشده همراه تلفن

(.0932:64زاده،عی)شف

زيمتمایمتنیاجتماعيهارسانهکالاشريآنراازسانستاگرامايدرريتصاوتيمرکز

ازنگاهجوانانونوجوانانشدهاست.انیشدنآندرمموجبمحبوبتیقابلناي.کندیم

نيکاربرانايبررویتأثیرمتفاوتريبرتصویمبتنیتماعاجيهارسانهيهاجانسونپست

برپايهونيآنالیشبکهاجتماعکينستاگرامايدرواقع(.6،7106کي)وستروهاداردشبکه

بهاشتراکتلفن امکانماستدئويعکسوويگذارهمراه تادهدیکهبهکاربرانخود

بهاشتراکبگذارند.گريديهانرادرپلتفرمآوکننددئوياقدامبهگرفتنعکسوضبطو

ن سطحجهان سانستاگرامايزیدر سرعتنيشتریبيدارایاجتماعيهاشبکهرينسبتبه

)حسن است 0931،یرشد :22.) ديدگاه )لوپاز همکاران آنهاپست،(7102و ي

پستیطورکلبه بوکمتفاوتفیسيهااز .استتر از جوامعمنستاگراايسويديگر در

زینمتعددقاتیکردهاست.تحقجلبتوجهنوجوانانوجوانانرابهخوداغلبگوناگون
                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      

1. Chante 

2. Fiegerman 

3. Kevin Systrom 

4. Mike Krieger 

5. Instant Camera 

6. Westerwick 
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یاغلبجواناناجتماعيهاشبکهريساانیدرمنستاگرامايیکهشبکهاجتماعدهدینشانم

ازهرشبکهزيادترچراکهنوجوانانوجوانانامروزه،کشدیرابهسمتخودمونوجوانان

(.احتماال0،7109ً)سالومنگذرانندیمنستاگرامايیوقتخودرادرشبکهاجتماعیاجتماع

باشدتواندیملیدلنايبه عالقهاکثرکه اشتراکجوانان به مريتصاويگذارمند انیدر

هستند)بخش 7یدوستانوهمساالنخود نیستو .(7109، مستثنا نیز ايران در اينقاعده

بهبسیارياز نوجوانان و عضويتاينجوانان به دارد اينشبکه قابلیتیکه و دلیلتنوع

اند.شبکهاجتماعیدرآمده

 شناختیهای جامعهاینستاگرام در پژوهش

ازپژوهش خارج، در چه و داخل در چه اينستاگرام، دربارۀ بسیاري تجربی هاي

نقطه ادامه، در که است پذيرفته انجام متفاوت پژوهشارتباطشانتناسببهنظرهاي با

 شود.هاشارهمیحاضر،بهچندموردازآن
نظريهارزشنمايشی:هاياجتماعیعکاسیخبريدربسترشبکهدرپژوهشیباعنوان

ريزوماتیکدلوز فرقانی)بنیامینو خانیکیو فرزين، رسیده0411، ايننتیجه به کهاند(

برايعکاسیخبري،ظهورمفهومفرديتوهمچنینترينشاخصبسترشبکهاجتماعیمهم

 برتر روايت بردن بین از جهت در مسلطتکثر ازيا عکسعبور فضا، اين در است.

کندونمايشیکهتوسطبازتولیدمکانیکیازهايخبريراتجربهمیساختارهاوچارچوب

همچنیندرپژوهشی.ندکنوعیرابطهمردمبامردمراتأيیدمیگیرد،بهواقعیتصورتمی

نژاد،،سیروسیهايقربانیانقصورپزشکیدراينستاگرامخودنگاريخانوادهديگر،باعنوان

فتوره و )ضابط که0411چی يافتند دست نتیجه اين به با( که را اينستاگرام کاربران،

انتشارعکس خدمرويکرد به براياهدافیديگر بود، ايجادشده تهايزندگیروزمره

 و مقاصدگرفته خدمت خانوادهدر از حمايت ياانجمن پزشکی قصور قربانیان هاي

لیتحلکارگرفتندبازهمدرپژوهشیمشابه،کهعنوانآنبهدرمانیاجتماعیبرايگروه

                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      

1. Salomon 

2. Bakhshi 
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انتقاد سهيگفتمان نفرتابعاد علیپراکنگانه اهیزنان در مقیمی،نستاگراميزنان است،

سهنوعگربیانشدههايبررسیکهتحلیلپست(کشفکردند0933خانیکیوسلطانی)

نهادخانوادهونقشسنتیزنانودربهنظاممردساالري،واکنشبهاست:واکنشخشن

 نهايت ارزشخواست سمت به رستگاري از فمنیستی ارزشرهگذرهاي هايتخريب

مش بررسی، گفتمانیصفحاتمورد مطالعه کلی برآيند در دالسنتی. که خصگرديد

است.«اجتماعیبودن»شدهدرنظمگفتمانیهويتزنانههايمطالعهمرکزيمجموعپست

جیانگهايخارجینیزمیدرمیانپژوهش 0توانبهچندنمونۀمرتبطاشارهکرد:

باعنوان7171) پژوهشی در ازاثرات ( اجتماعیاستفاده بانستاگرامياشبکه ارتباط در
کهاضطرابونفسعزت نتايجدستيافتند اين ابه از مستقبهنستاگرامياستفاده میطور

وکينزدجهینتکيی،اجتماعسهيدهد.درعوض،مقانمیشيراافزایاضطراباجتماع

يگریانجیکاملماتکندوازتأثیرمیفاياايواسطهنقشمتوسطجهینتکينفس،عزت

النوپولکندمییبانیپشت همچنین افرادزندگیسبکباعنوانايمطالعهدر(7101)7و.
زنکاربرانبراينمايشاينمحصوالتطريقازاينستاگرامدرمحصوالتمشهوروتبلیغ

مارک تبلیغ برهايدريافتکه مشهور مصرفسبکتجاريتوسطافراد میزان زنانو

اينمحصوالتاثرزياديدارد باعنوانايمشادرمطالعه.کاربرجواناز تأثیربررسیبه،
عنصريکعنوانبهجوانانزندگیسبکبراينستاگرامهايمشهورچهرهوديجیتالزندگی

تحتدانشجويانمصرفیدهدکهفرهنگنشانمی(7102)9آسکراغلو،محبوبفرهنگی

اينکهاکرموآخردست؛وداردقراراينستاگرامیمشهورهايچهرهمصرفیفرهنگتأثیر

مطالعه7102)4مارکو در ) باعنوان براجتماعیهايرسانهمنفیومثبتتأثیربررسیاي
اجتماعیدرمقامفضاهايمباحثۀعمومیواجداثراتبسیاريهايدريافتندکهشبکهجامعه

تغییر نسبتبهرفتاربر وجوانان نحوههمچنینوهمساالنوالدين آناستفادهبر ازها

هاهستند.يفناور

                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      

1. Jiang 

2. Elenopoulou 

3. Askeroğlu 

4. Akram & Kumar 
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 روش پژوهش .4

ياينستاگرامیازروشتحلیلمحتوايهاپستيدرتحقیقحاضربرايپیبردنبهمحتوا

شد استکیفیاستفاده تحله مهميکالًيلمحتوی. پژوهشدرهايکینتکنيترکیاز

،بلکهيدادعاديازرويامنزلهمجموعهشناختدادهنهبهیکهدرپاستیعلوماجتماع

پبه واقعينماديهادهيدمنزله در آنکه بدون است اجتماعین نمايایت اخالل ديجاد

ايننمونهصفحاتاينستاگرامیاست.حجم.میدانمطالعۀپژوهش(0911:2ندرف،ی)کرپ

براصفحهدرشبکهاينستاگراماست211شاملبیشازتحقیق يانتخابنمونهازروش.

يکشبکهاجتماعیمنتخبکهیازطريقانتخاباست؛يعنشدهاستفادهيهدفمندانمونه

ینويژگینخستاست.شدهواقعشبکهاجتماعیاينستاگرامموردانتخابدرتحقیقحاضر

بودکهامکانبررسیافزارنرمیمحتوايمرتبطدراينروزرسانبهموردنظرشبکهاجتماعی

رامتناسبنصفحاتمختلفوهمچنیآوردیمگذاشتهرافراهماشتراکيبههاپستروند

آخرين با فضايمجازيرصدپذير اجتماعیدر اينپژوهشدرنمود.یموقايعفرديو

 سنجشو اطالعاتگردآورابزار کیفیي محتواي تحلیل روش به توجه پرسشنامهبا

یموردبررسدراينستاگرامهاواکنشوهاکنشينمعناکهانعکاسیازبدمعکوساست،

يدرمرحلهاولباتوجهبهچارچوبنظريتحقیقواستخراجکدگذاریوهشقرارگرفت.

هامقوله بعديهرشدهانجامياينستاگرامیهاپستمحتواييبنددستهبه گام در است.

بررسییرمحتوا،ويژگیواهدافنظوموارديقرارگرفتهیبررسمورددقیقطوربهصفحه

يهادادهکهتوااعتبارمربوطبهدادهاست،يعنیاينمحتحلیلروشدرشدهاست.اعتبار

هستند.آمدهدستبه اطالعات معرف مختلفدرچقدر مراحل انجام با پژوهش اين

ازاطالعاتموجوددرشبکههادادهتالششدتانشاندادهشودکهجدولارائهپژوهشو

است.شدهاستخراجاجتماعیاينستاگرام
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اه تحلیل یافته .7

 نستاگرامای ی صفحات در شبکه اجتماع انواع .0جدول 

 اهداف تیفعال حوزه محتوا یبند دسته موارد

0
يفردصفحات

ی()خصوص

يهاعکسولمیف

ویخصوص

یخانوادگ

ياعضامحدودحوزهدر

ودوستانخانواده،

همکاران

يریجلوگشتر،یبکنترلونظارت

،آزاردهندهيهاامیپوهاکامنتاز

تعامالتازياشبکهجاداي

.تریمیصم

7
یاجتماعصفحات

(ی)عموميتجارو

،يخبريمحتواانواع

کسب،یآموزش

درآمد

امکانوترعیوسحوزهدر

شتریبديبازد

وکارکسبيبرایمتفاوتاهداف

نظارتوکنترل.فالورجذباي

.شتریبديبازد،کمتر

و0ی)اجتماعی(بهدوصورتصفحاتعمومانواعصفحاتدرشبکهاجتماعیاينستاگرام

قابلشدهکیتفک7یخصوص درواقع عمومیتیاست. حالت در صفحات خواهندیکه

افزانايداشت با محتوادکنندگانيبازدشياستکه انتشار امکانترعیدرسطحوسيو

نايردقتیفراهمخواهدشد.درحقيشتریکاروآموزشبوورونقکسبديعقاجيترو

نقاطیوهرفردازاقصکنندیعملمیرسانهعمومکيمانندینستاگرامايحالتصفحات

صفحهخودرابهاشتراکيکهداردمحتوایباتوجهبهاهدافتواندیمیراحتجهانبهناي

بگذارد.عمومی

 تحلیل محتوای صفحات اجتماعی کاربران ایرانی .9جدول 

 موارد

زیر مقوله 

 اصلی

 یبند دسته)

 (صفحات

 زیر مقوله فرعی

 (انواع و یمحتوا)
 اهداف ها ها و مثال ویژگی

روزمرهيخبرهايخبر0

شبکهصفحهانواعصفحاتخبرينظیر

،فارسيخبرگزاری،فارسسییبیب

خبرفوري،

یخبرده،یرساناطالع

                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      

1. pubic account 

2. private account 
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 موارد

زیر مقوله 

 اصلی

 یبند دسته)

 (صفحات

 زیر مقوله فرعی

 (انواع و یمحتوا)
 اهداف ها ها و مثال ویژگی

آموزشی7

يهاآموزش

وکارکسب

،يگذارهيسرماوتجارتآموزش

ورسبدرآموزش

يبراافرادبهکمک

-دهايدريگذارهيسرما

يپرداز

یعلميهاآموزش

دریرساناطالعی،درسيهاآموزش

،یدانشگاهيهاسرفصلوکنکورمورد

وشيهماوويديوکنفرانسيبرگزار

یعلممناظرات

آموزش،لیتسه

مورددریرساناطالع

.يبرگزارنحووهاکالس

زماندرآموزشلیتسه

کروناروسيورانبح

يهنريهاآموزش
،یاطیخ،کیکتهیۀ،يآشپز

.منزلدمانیچوونیدکوراس

وهنرطهیحبهکمک

درآمدکسب

بازاريابی9

وصنعتصاحبان

ودارهاکارخانه

دارهامغازه

ياکارخانهيکاالهافروشندگانمانند

البسه،فروشماننددارهامغازهايو

کفشوفیک

کسبويمشترجذب

درآمد

محصوالتفروش

یخانگ

محصوالتوبرنج،یشترفروشمانند

ياعضاتوسطدشدهیتولویخانگ

خانواده

فروشويمشترجذب

یخانگمحصوالت

گرهاواسطه
،دارانيخروفروشندگاننیبرابط

ديگرانمحصوالتفروش
غاتیتبلويمشترجذب

هابالگر4

یروزمرگهايبالگر

وروزمرهیزندگسبکنمايش

کردن،درستغذامانندهايیفعالیت

دوستانباتعاملومنزلنظافت

گرفتنفالور،جذب

غاتیتبل

مانندهایتيسلبر

ورزشکارانوهنرمندان

درمخاطبانباتعامل،یرساناطالع

.عیوسسطح

وکاربرانباتعامل

.مخاطبان

هابالگريفود
هاکنندهغیلتبغذا،فتیکهاتستر

هارستوان

کسبغات،یتبلگرفتن

.درآمد

هابالگریوتیبوفشن
يهمکار،یشيآرامحصوالتغاتیتبل

مدولباسطراحانبا

راهازدرآمدکسب

مؤسساتبايهمکار

فشنومدویشيآرا
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 موارد

زیر مقوله 

 اصلی

 یبند دسته)

 (صفحات

 زیر مقوله فرعی

 (انواع و یمحتوا)
 اهداف ها ها و مثال ویژگی



بالگرسفر
نوعانتخاب،یخيتاريهامکانديبازد

امکاناتوسفر
يگردشگرمناطقیمعرف

هابالگریقیموس
يهاپیکلوهایقیموسانعکاس

مختلفيهاخواننده

.خوانندهشدندهيد

گرفتنوفالورجذب

.يتجارغاتیتبل

بالگرغاتیتبل
فال،،یعروسوتولدکيتبرغیتبل

شگاهيآراوتاالرهاغاتیتبل.یسيدعانو

گرفتنوفالورجذب

.يتجارغاتیتبل

طنزویشوخ

هانريوا

يمحتواباهالمیفساختن،یسرگرم

طنز،وجوک

دنبالوفالورجذب

.کننده

یخدمات2
صفحاتوهايبالگر

یخدمات

خدماتسازي،بدنرکارها،یتعم

یمعرفن،يآنالیدهنوبت،یورزش

هاهيریخپزشکان،

خدماتیمعرفوارائه



يهاشاخيهاچیپ

دارندگانويمجاز

يبندرطشتيسا

هايويالقمار،وبنديشرطتيساغیتبل

اي.هیحاشهايپیکلو
فالورجذب

زرديهاچیپ6

يارهاکهايجیپ

یرقانونیغ

جعل،سرد،وگرماسلحهفروش

مخدر،موادفروش
غیتبلوفروش

يباندهاهايجیپ

یعمومعفتخالف
.یجنسویاخالقحوزهدر

جامعهانحراف

ميحردریهنجارشکن

.فالورذبجخانواده

سازهیحاشيهاچیپ
نشرحرمت،هتکب،ياکاذنشر

افتران،یدروغویجعليخبرها
فالورجذب

 صفحاتی با محتوای خبری .0مقولۀ 

نخستینمقولهشاملصفحاتاجتماعیبامحتويخبرياستکهخودشاملانواعمختلفی

لغواست. عربيازنظر زبان از خبر معاگرفتهیواژه و انگلشده واژهیسیدل آن

Informationوهایخبر،شاملآگاه،یعموميهايدارد.درگفتگویگوناگونیکهمعان
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،یانارکی.)نعمتآورندیبهدستمشيمشترکخویاستکهافراددربارهزندگیاطالعات

0911:741.) 

 تحلیل محتوای صفحات خبری .3جدول 

 ها. کامنت یبرخ یبررس
 یمحتوا یبررس

 فحاتص

 تعداد

 دنبال

 کننده

 مورد صفحه نام

اظهارنظريبرايشتریبيآزادهاکامنتدر

.داردوجوديانتقادویاسیس

متفاوتيهاپستبهتوجهباو

.شودیمدهيدیمختلفياظهارنظرها

شاملوجهانورانياخبارا

،ياقتصاد،یاسیسيخبرها

 ،یورزش،یاجتماع

4/00

 ونیلیم

شبکهصفحه

سییبیب

یفارس

BBC 

NEWS

0 

باموافقتجهتدررتشیبهاکامنت

.شودیمدهيدداخلیسیاست
جهانورانيایاسیساخبار

9/0

ونیلیم

يخبرگزار

فارسیرسم
7

اخباريمحتواوتیماهبهتوجهبا

.استمتفاوتهاکامنت

یرساناطالع،يشهراخبار

تیوضعوشهرهامورددر

يشهر

6/24

هزار

شهرراخبا

تهران
9

اخباريمحتواوتیماهبهتوجهبا

مسائلمورددرومتفاوتهاکامنت

.استياقتصاد

طالوارزمتیقمورددر 1/73 ياقتصاداخبار 4

.استیورزشمسائلمورددرهاکامنت
رانيورزشامورددراخبار

جهانو
191/0 یورزشاخبار 2

اخباريمحتواوتیماهبهتوجهبا

اظهارباهمراهواستمتفاوتهاکامنت

وکروناروسيوتیوضعازینگران

واکسنديخرهنحوازيریگیپ

نوعمورددراخبار

درروسيويریگهمه

رانيواجهان

301/2

نفرهزار

مورددراخبار

کرونا
6

استکهنکتهنياانگرينمانستاگراميایاجتماعيهاصفحاتاخباردرشبکهيمحتولیتحل

ا در اخبار اجتماعنيانتشار صورتیشبکه و اشکال ميهابا از.رديپذیمختلفانجام

کاربرانسويی به اينستاگرام اجتماعی منايشبکه را بهدهدیامکان صورتروزانهکه

براياخباروخبرها برخيمهمرا صفحات،نيازایمخاطبانخودبهاشتراکبگذارند.
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ویررسمیازمنابعغزینگرياستوصفحاتد CNN و BBC همچونيیهانظرشبکهريز

ميعاديادتوسطافر اداره جهتشودیجامعه از نی. ادرزیسطوحخبر نستاگراميشبکه

دراياخبارشهرهاویعنيوجهانوسطحخردرانياخبارایعنيدردوسطحکالنتواندیم

.باشدیتخصصطهیحدرايخاصويماریبايتیموردوضع

 صفحات مرتبط با محتوای آموزشی .9مقوله 

ونترنتيکهباتوجهبهامکاناتاشودینوعازآموزشبهمخاطبانآموزشدادهمنيدرا

روشبتوانندنيهايکسبدرآمدآنالينبهرهگرفتهوازاتوانندازشیوهفضايمجازيمی

ااشتغال در کنند. صفحانيزايی از مینوع کسبتوانت روش و اايده ینترنتيوکار

به کرد.آموختو نوآورانهاجرا دلیلهمهعنوانيکانديشه به گیريويروساينروزها

کهافرادملزمبهدرخانهماندنهستند.نقشآموزشیهايبهداشتکروناورعايتپروتکل

 .ترشدهاستاينشیوهوکسبکاربیشازبیشپررنگازطريق

 وکار کسبتحلیل محتوای صفحات اجتماعی با محتوای  .4جدول 

 یبرخ یبررس

 ها. کامنت

 و صفحات یمحتوا یبررس

 فالور جذب وهیش

 دنبال تعداد

 کننده
 مورد صفحه نام

شاملهاکامنت

مورددريهاپرسش

.ینترنتيايهامهارت

شبکهدردرآمدسبکآموزش

نحوه.اجتماعیاينستاگرام

ازيریجلوگويگذارهيسرما

 جيرااشتباهات

79/3

هزار

وکارکسبآموزش

نستاگرامايدر
0

ازتشکر:شاملهاکامنت

وآموزشنحوه

مورددريهاپرسش

ینترنتيایابيبازار

واطالعاتیابيبازاردرآموزش

یشغل

0/91

هزار

يهاکیتکنآموزش

توسعهویتيريمد

کارکسب

7

مثبتهاکامنتاکثربه

.استهبود

يگذارهيسرمانحوهدرآموزش

بورسدر
هزار710

بازاردرآموزش

بورس
9

مختلفيهاپرسش

بورس،بازاردرباره
یرساناطالعواخبار هزار794

اخباروآموزش

بورس
4
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 یبرخ یبررس

 ها. کامنت

 و صفحات یمحتوا یبررس

 فالور جذب وهیش

 دنبال تعداد

 کننده
 مورد صفحه نام

قيتشووتشکر

نحومورددرسؤاالت

نيکوتیبديخر
هاشرکتيیدارازانیم هزار032

وديخرآموزش

تیبدريذارگهيسرما

(یتالیجيد)ارزنيکو

2

بنديدرفضايعمدهشاملسهدستهطوربهبررسیصفحاتمرتبطبامحتوايآموزشیکه

می اينستاگرام اولشاملآموزشدر دسته آموزشماننداينترنتیاستوکارکسبشود.

فرادابهکمکصفحاتگونهنياهدفاست.بورسدرآموزش،يگذارهيسرماوتجارت

اينمقولهشاملدستهياست.پردازدهايويتئورطهیحدريگذارهيسرمايبرا در دوم:

آموزش با استصفحاتمرتبط یدرسيهاآموزشمانندهايعلمی یاضير)زبان، و(

یآمادگيهاکالس،یدانشگاهيهاسرفصلودروسکنکورمورددریرساناطالع

میعلممناظراتوشيهماوويديوکنفرانسيبرگزاروکالت، قرار دسته گیرد.یکه

صفحات از ي،برگزارهنحووهاکالسمورددریرساناطالع،یآموزشهدفايننوع

است.کروناروسيوبحرانزماندرآموزشلیتسه

 های علمی تحلیل محتوای صفحات اجتماعی صفحات مرتبط با آموزش .7جدول 

 ایبررسی محتو ها. بررسی برخی کامنت

تعداد 

دنبال 

 کننده

موضوع صفحه 

 اجتماعی
 مورد

وسیلهکامنتوتشکرکاربرانبه

ايموجی)قلب،تشويق(

آموزشکارهايهنريوخالقیت،

کاردستی،اعداد،آموزششعر

 کودکانه،

هزار293/0

 نفر

آموزشمهدکودکو

 دبستانیپیش
0

تشکرکاربرانهمراهبافرستادن

ارمعنايیهايدارايبايموجی

مثبت

آموزشدروسپنجمابتدايیبه

گويیوهمراهباشعرروشقصه
213/7

آموزشدروسپنجم

ابتدايی
7

هااغلببابارمعنايیمثبتکامنت

هايتشکرايموجیهمراهبا

ايجاديکمحیطشادآموزشیاز

طريقتصاويرشادورنگی
هزار0/71

آموزشابتدايی

کالسچهارم
9
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 ایبررسی محتو ها. بررسی برخی کامنت

تعداد 

دنبال 

 کننده

موضوع صفحه 

 اجتماعی
 مورد

هااغلببابارمعنايیمثبتتکامن

هايتشکرايموجیهمراهبا
هايآموزشیساختفیلم

هزار4/02

نفر
آموزشزبانانگلیسی 4

هاحاويسؤاالتیدرموردکامنت

آزمونکنکورونحوقبولیدرآن

زنیوارائهآموزشفنتست

جمالتانگیزشی

هزار047/9

نفر
مشاورهکنکور 2

شام سوم: آموزشدسته ل هنري ،یاطیخ،ینيریشوکیکآموزش،يآشپزمانندهاي

مفیددرآمدکسبوهنرطهیحبهکمکو...است،کهبرايمنزلدمانیچوونیدکوراس

شود. شیرينیواقع و آشپزي آموزش صفحات نیز اينستاگرام شبکه ازدر يکی پزي

اشتراک است. پرمخاطب و جذاب غذاهايصفحات تصاوير باديزاينگذاري و شده

شبکهموجبشدهبرايمخاطباننوعینيطورآموزشتصويريدراکیفیتباالوهمین

آموزشخیاطیوچیدمانودکوراسیونمنزلنیز آموزشمفرحوجذاببهشماربیايد.

شودومخاطبانخاصمیبهايجذاببرايزنانونسلجوانبهمحسويکیازبخش

 .هاجتماعیدارداينشبکخودرادر

ها صفحات مرتبط بر فروشندگان و تولیدکنندگان کاال .3مقولۀ 

تولیدکاال و محتوايعرضه شاملسهبررسیصفحاتمرتبطبا اينستاگرام شبکه در ها

گريازطرفدگرهااست.دستهصاحبانصنعت،محصوالتخانگیوکوچکوواسطه

نيتاازاکندیکمکمیگانمحصوالتخانگبهفروشندمجازياينستاگرامشبکهيفضا

بفروشبرساننددرواقعایمحصوالتخانگطريق را نيخود بسسببفضا ازياریشده

کهبهاعضاخانوادهیداشتهباشند.برخيیشدهوکوچکبتواننددرآمدزامشاغلفراموش

آشنانيا ،داشتهيیشبکه خانگيبراآناز مشاغل احیکمکبه اقدامديایو وباره

سومکنندیم انی. هستندکهبخشعظواسطهيبنددستهنيبخشدر درفضایمیها يرا
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يهاوعرضهآنبرامحصوالتکارخانهغیکهباتبلبهخوداختصاصدادند؛یشبکهاجتماع

.دیخواهندرسيدرآمدحرفهبهنيکردهوازايیزاخوداشتغاليفروشبرا

 های ایرانی ط بالگرصفحات مرتب .4مقولۀ 

تیکهباکسبشهرتومعروفشودیاطالقمیبهکسنستاگرامايشبکهيدرفضابالگرها

دریخودشوتجربهشخصدگاهيبراساسدکهيطورنظرباشند.بهدرحرفهخودصاحب

 موضوعاتمختلفاظهارنظر دیتولو موردقبولمردم او نظر و کند بررسیمحتوا باشد.

دستهاولشامل1گريمرتبطباکاربرانايرانیشاملصفحاتبال هايبالگردستهاست.

زيراست.صورتبهبرخیازصفحاتروزمرگیتحلیلمحتواي؛کهیاستروزمرگ

های روزمرگی تحلیل محتوای صفحات مرتبط بالگر .6جدول 

 صفحات یمحتوا یبررس ها. کامنت یبرخ یبررس

 تعداد

 دنبال

 کننده

 مورد تیجنس

يمعناباريدارااغلبهاکامنت

وقلبگل،یموجايمثبت،

قيتشو

روزانه،یزندگسبکيگذاراشتراک

طبخنحوخانواده،وفرزندانعکس

گرفتنوروزانهسفرهدمانیچوغذا

غاتیتبل

هزار7/46

 نفر
زن 1 

درموردمسائلاظهارنظر

صاحبصفحه،یخانوادگ
وشکلکیموجايفرستادنانواع

 قيگلوتشو

روزانه،یزندگانتشارواشتراک
وغذاطبخنحویخانوادگعکس

ميرژقيتشوروزانه،سفره

هزار9/17
نفر

زن 2 

مسائلوظاهرمورددراظهارنظر

یخصوص

یخانوادگيهاعکسيگذاراشتراک

گرفتنوروزانهیزندگتيروا

غاتیتبل

هزار470

نفر
زن 3 

يمعناباريرادااغلبهاکامنت

وقلبگل،یموجايمثبت،

 قيتشو

گذشتهخاطراتواتیتجربتيروا هزار7/20

)مادربزرگ(زن

توسطصفحهنيا

شودیمادارههانوه
4 

يمعناباريدارااغلبهاکامنت

وقلبگل،یموجايمثبت،
 قيتشو

عکس،یزندگيگذاراشتراک
دوستانباگردشسفرها،

ونیلیم7/0 زن 5 



 28 | پور یرضو  یمحمد... ؛  یکارکرد جمع یها و گونه یاجتماع یها شبکه

خودیسبکزندگايیروزمرگشيهستندکهبهنمايیهاشاملبالگرهادستهازبالگرنيا

بخشپردازندیم زندگیو خانهیاز خوردن، غذا مانند بايدارروزمره خود تعامل و

دنيمخاطبدرحالدکهطوري.بهدهندیعمومقرارمديدوستانوخانوادهرادرمعرضد

بهاليسرکي مصورتبلند کنجکاو و است زندگشودیروزانه مداوم کاربریکه

دنبالکند.از نيدرجذبمخاطبازازینیرانايیروزمرگيبالگرهاجهتیموردنظررا

دومدسته.نديآینائلميکسببهدرآمدحرفهنيمختلفپرداختهوازاغاتیبهتبلروند

یتيسلبرشامل و هنرمندان مانند مشهور افراد و ازورزشکارانها افراد اغلباين است.

هايبایازفعالیترساناطالعطريقصفحاتاجتماعیخوددرشبکهاينستاگرامبهتعاملو

.رندیگیممخاطبانوطرفدارانخود

 های ایرانیتحلیل محتوای صفحات مرتبط سلبریتی .5جدول 

 فالور جذب وهیش و صفحات یمحتوا یبررس
 دنبال تعداد

 کننده

 طهیح

 تیفعال
 مورد افراد نام

یورزشخاطراتمرور،یشخصيهاعکسيگذاراشتراک

تیتسلامیپمانندمختلفطيشرادريهاامیپگذاشتنگذشته،

 .یاجتماعيهاامیپدوستان،يبرا

ورزشکار ونیلیم9/2 یميکریعل 0

مباحثمورددراظهارنظر،يکارمسائلمورددریرساناطالع

یعاجتمامختلف
ونیلیم3/1 گريباز

بهنوش

ياریبخت
7

یشخصيهاعکسيگذاراشتراک یورزشخاطراتمرور.

تیتسلامیپمانندمختلفطيشرادريهاامیپگذاشتنگذشته،

.یاجتماعيهاامیپدوستان،يبرا

ونیلیم9/6 ورزشکار يیدایعل 9

يگذاراشتراک،يکارمسائلمورددریرساناطالع

یشخصيهاعکس
ونیلیم6/1 گريباز

شاکرالناز

تدوس
4

يگذاراشتراک،يکارمسائلمورددریرساناطالع

یشخصيهاعکس
ونیلیم3/6 گريباز يیایحنیام 2

يگذاراشتراک،يکارمسائلمورددریرساناطالع

.متفاوتياظهارنظرها،یشخصيهاعکس
ونیلیم2/4 گريباز رهنمابهاره 6
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وقدرتتیشهرتومحبوبلیهابهدلیتيرزشکارانودراصطالحعامسلبرهنرمندانوو

درمعنايشتریبیاجتماعهيسرمايکهدارندداراينفوذ هيسرمای،شناختجامعهيهستند.

شبکهیاجتماع روابطاجتماعايعبارتاستاز تعامالتانسانیاز منسجمکننده یکه

سرما درواقع اجتماعياست. یه پذیمیمفاهمجموعه اعتماد، رقابت،رش،ياستهمچون

کهامروزهدررهیوغيريپذتیمشارکتومسئول،یدرنظرداشتنمنافعجمع،يهمکار

،یاجتماعهيسرماقيازمصادیکي.رودیبهشمارمیاتیحاریمهموبسيامریشناسجامعه

اجتماع ایاعتماد اجتماعنياستچراکه تسهیاعتماد وانیميرهمکالیباعث افراد

کهافراديیهاوپستيمحتواجهتی(.از0911:47)سامآراموهمکاران:شودیاجتماعم

است.گذارتأثیراریبسگذارندیوشبکهاجتماعیاينستاگرامميمجازيدرفضایتيسلبر

توانندیمیمسئلهاجتماعکيرنگنشاندادنکمیحتايهاباپررنگویتيازسلبریبرخ

 جهتکاهشو اجتماعشيافزاايدر یاحساسات شوند. واقع سلبرکيمؤثر یتيفرد

وهايریگطرفدارانخودداردجهتانیکهدرمیونفوذاجتماعهيسرماقيازطرتواندیم

ترویخاصيهانگرش اقدامیاجتماعانيجرکيازتدرجهتنقدومخالفايوجيرا

.کند

تسترهافوديبالگرهااستکهاغلبمحدودهفعالیتآنهايودستهسومشاملتستر

هدففعالیتايندستهدرآمدکسبغات،یتبلگرفتناستوهارستوانغیتبلغذا،تیفیک

رود.بهشمارمی

 تحلیل محتوای صفحات مرتبط فردی بالگرهای ایرانی .0جدول 

 ها کامنت یبرخ یبررس
 صفحات یمحتوا یبررس

 فالور جذب وهیش و

 دنبال تعداد

صفحه  کننده

 موردنظر

 تیجنس

صاحب 

 صفحه

 مورد

دعوتبهنسبت:مثبتهايکامنت

گزارشوهیوتهگريديتسترها

یرانيشناساندنفرهنگا

هاهیحاشبهنسبت:یمنفهاي.کامنت

توانعدمویزندگسطحبهنسبت

تیفیباکهاعکسازیشينما

ويرستورانگرد.غذاهااز

آن.غاتیتبل

911/0 

ونیلیمکي

صدیس

مرد 0
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 ها کامنت یبرخ یبررس
 صفحات یمحتوا یبررس

 فالور جذب وهیش و

 دنبال تعداد

صفحه  کننده

 موردنظر

 تیجنس

صاحب 

 صفحه

 مورد

.غذاهاديخر

حرکاتوهاهیحاشبهنسبتهاکامنت

اریبسفالورجذبيبرانامتعارف

باخشمهمراهويانتقاد

.کاالهاوانررستوغاتیتبل

رتوجهوجذبفالوجلب
زن نفرهزار229 7

گفتمان،ازانتقاد غاتیتبلويگردرستوران نفرهزار179 مرد 9

شدیمدادهپاسخکامنتهربهچون

استبودهغالبمثبتکامنت

وهايجیپغاتیتبل

غذا،بامرتبطمحصوالت

رستورانغاتیتبل

نفرهزار260 زن 4

ازکهيیهاپستبهنسبتهاکامنت

وفالورجذبيبرانامتعارفيوهایش

صورتبهشدهگرفتهبهرهمخاطب

،نیتوهماننديهاواکنشویمنف

استبودهنفرتوخشم

ها،رستورانغاتیتبل

ازيریگبهره.يریگبهره

توجهجلب.نامتعارفشکل

فالورجذبوکردن

792k 2 زن

تحلیلمحتواي ايرانیاينبخشبه تعدادمشخصاتینظیروپردازدیمفوديبالگرهاي

کننده، کامنتدنبال محتواي و محتوا تحلیلبررسی مورد را ها دهدیمقرار یبررس.

نايکهيیرفتارهادهندهآناستکهبرخیازنشاننستاگرامايدریرانيايصفحاتتسترها

افرادنايطورنمونهجامعهازبرخالفانتظاراتجامعهاستبه،دهندیافرادازخودبروزم

داشتهیتماعواجیومتناسبباشئوناتاخالقدهيپسنديرفتاریانتظاردارددرانظارعموم

برایبرخیباشنددرحال رفتارهابجذيازتسترها با بهيفالور زشتوحرکاتزننده

فعالدرشبکهاجتماعیاينستاگرامفقطياغلبتسترهاحقیقتشدنهستند.دردهيدنبالد

ایراناييهستندنهمعرفومنتقدغذاهايتجاريهاکنندهغیتبل کردنقيافرادباتشوني.

تجارتمنهيوفستفودیرستورانيبهغذاهامردم بهیبلکهسالمتکنندیتنها مردمرا

.اندازندیخطرم
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وسفربالگرها،هابالگرتیویبوفشنشاملدستهچهارموپنجموششمبهترتیب-

ويژگیاينبالگرهااستبالگرهافشنکهشاملهستند.دردستهچهارمبالگرهاموسیقی

فضاياين شاملدر زماستيافرادستاگرام در طراحنهیکه لباسو نمایمد، آنشيو

شبکهیتالیجيديهاکهازقدرترسانهکنندیمندهستندوتالشمعالقه يهاوخصوصاً

اقداميويديوویمحتوامتندیبهتولنهیزمنيدودراناستفادهکننستاگرامايرینظیاجتماع

ازبرندهامطرحازفشنياریاستکهبساديقدرزابرصنعتمدآنکنند.تأثیرفشنبالگره

برا مغیتبليبالگرها تأثیرکنندیمحصوالتخوداستفاده ديخريبراقيوتشويگذارتا

.دهندشيآنمحصولراافزا

 ی ایرانیها بالگر تیویب وبالگرها  فشنتحلیل محتوای صفحات مرتبط  .2جدول 

 ها. کامنت یبرخ یبررس
 صفحات یمحتوا یبررس

 فالور جذب وهیش و

 تعداد

 دنبال

 کننده

M =میلیون 

K =هزار 

 حوزه

 تیفعال
 مورد تیجنس

ازتشکروعالقهابزار

صفحهدرمنتشرشدهيهاآموزش

یاجتماع

ولياستامورددراظهارنظر

نحومورددريهاسؤالپوشش،

.یشيآرامحصوالتازاستفاده

آموزش،يیخودآراآموزش

بهتوجهباشيآرانواعا

 .مختلفمراسموتیموقع

4/9m 
ویشيآرا

یوتیب،يیبايز
زن 0

اندامولياستامورددراظهارنظر
هايکامنتصفحه،صاحب

یدوستشنهادیپمانندیراخالقیغ

شينمامد،غیتبلوانتشار

کفشوفیکلباس،
3/7m مدوفش زن 7

ویموجايصورتبهاظهارنظر

قلبشکر،تشکلک

شينمامد،غیتبلوانتشار

غیتبلکفش،وفیکلباس،

مختلفيبرندها

9/6m مدوفشن زن 9

ازاستفادهنحومورددريهاسؤال

یشيآرامحصوالت

غاتیتبل،يیخودآراآموزش

یشيآرامحصوالت
4/9m

ویشيآرا

یوتیب،يیبايز
زن 4

ازاستفادهنحومورددريهاسؤال

یشيآرامحصوالت

شينمامد،غیتبلوانتشار

کفشوفیکلباس، ½m مدوفش زن 2
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وبهتیفعاليسفروگردشگرنهیکهدرزميیبالگرهادستهپنجمشاملسفربالگرهاست،

رایکهدرمناطقمختلفسفرکردهواطالعاتهستندياغلبافراد،پردازندیمحتوامدیتول

مقصدمورد مورد اختدر در مارینظر، قرار کاربران و ادهندیمخاطبان سبکني. افراد

ونيیآ،يگردشگريهاداشتهودائمدرحالسفرهستندودرموردجاذبهیمتفاوتیزندگ

یمعرفگرانيمحتواوبهددیتولگريرسوم،نوعپوششوفرهنگونکاتجذابمناطقد

.کنندیبهسفرمقيافرادراتشوريوساکنندیم

دريازبالگريگريبالگرهابخشدیقیموسششمشاملموسیقیبالگرهاست.دسته

يایبهدنياديصفحاتعالقهزنيگردانندگاناحقیقتمجازياينستاگراماست.دريفضا

دهيدرد،همخوانندگانيهاکيموزدئويووهاپیبالگرهاباانتشارکلنايدارند.یقیموس

بهجذبدنبالکنندگانوروندنيوهمازاکنندیمیانيکمکشاهاکيموزنيشدنا

مفالور عالناي.پردازندیها و محتوا برحسب مقيصفحات گرها يمحتواتوانندیبال

بسانديجدیقیوگاهموسیمنطقهخاصیوبومیمحلیقیداشتهباشند.گاهموسیمتفاوت

راکم تبلیغاتبالگرهباشد.تواندیپاپو شامل هفتم صفحاتشاملدسته استاين

بازاريابیافراديمی ديگر افراد برايمشاغلو طريقصفحاتمجازيخود از که شود

ترغیببهمی دنبالکنندگانخودرا تبلیغاتصفحاتديگر، معرفیو با اينافراد کنند.

کنند.بررسیمحتوايکاربرانايرانیشبکهاينستاگرامنشانمیموردنظرپیوستندرصفحه

یم تبلیغاتبالگريدرايرانبسیارمتغیرومتنوعاست. ازتبلیغاتکهيطوربهدهددامنه

بنديدراينبخششود.آخريندستهفالودعانويسیتاتبلیغتولدوعروسیو...شاملمی

دراينصفحاتشدهمشاهدههايطنزوشوخیاست.محتوايشاملصفحاتمرتبطبالگر

است.طنزوجوکيمحتواباهالمیفتنساخ،یسرگرمشامل
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زهای طن تحلیل محتوای صفحات مرتبط بالگر .01جدول 

 یمحتوا یبررس ها. کامنت یبرخ یررسب

 تعداد

 دنبال

 کننده

 مورد تیجنس

یموجايصورتبههاکامنت.اغلب

زدن،دستدن،يخندشکلک)

 قيتشووقلبفرستادن

.یندرانمازویفارسطنزپیکلانواعساخت

ویاجتماع،یخانوادگمسائليمحتوابا

 .غاتیتبلانجاموياقتصاد

 هزار070
مرد


0

یموجايصورتبههاکامنتاغلب

زدن،دستدن،يخندشکلک

قيتشووقلبفرستادن

يمحتواباطنزپیکلانواعساخت

یاجتماع،یخانوادگ
ونیلیم4/9

مرد


7

یموجايصورتبههاکامنتاغلب

زدن،دستدن،يخندکلکش

قيتشووقلبفرستادن

يمحتواباطنزپیکلانواعساخت

.یاجتماع،یخانوادگ
ونیلیم1/0 مرد 9

صورتايموجیبههاکامنتاغلب

زدن،دستدن،يخندشکلک

قيتشووقلبفرستادن

وداردنبالهصورتبهطنزپیکلساخت

تغایتبلانجامویاليسر
ونیلیم4/0 مرد 4

ومثبتيمعنابارباهاکامنتیرخب

یمنفيیمعناگرباريدیبرخ
طنزيمحتوابايهاپیکلساخت ونیلیم2 مرد 2

يدرفضاديازصفحاتمحبوبوپربازدیکيوطنزیشوخيصفحاتبامحتوايیازسو

شادويهاوصحنهريهاباتصاوشدنجوکختهیاستچراکهآمیوشبکهاجتماعيمجاز

 امفرح بالگرنيدر شده موجب بازيهافضا همانند طراحیگرانيطنز صحنه،یبا

محتواودیبهتولترياصورتحرفهپوششوظاهرهمراهباشندوبهرییوتغیسينونامهلمیف

یطنزوشوخيهافضابهبالگرنيکهايیبپردازند.گويیشبکهبههنرنمانيانتشارآندرا

یکارگردان،يگريتوأمانسهنقشبازيکهخودشاندرشبکهمجازدهدیامکانرامنيا

وازایکنندگهیوته تجربهکرده تولنيرا درادیروشبه بپردازندودرنهیزمنيمحتوا

.رندیمخاطبانقرارگديمعرضد
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 های خدماتی صفحات مرتبط با فعالیت .7مقولۀ 

شودکهازطرفيکنفربرايگفتهمیازنظرمفهومیخدماتبههرگونهفعالیتيامزيت

می ارائه آباديسديگري ديکشنري در خدمت0شود. مترادف فعالیتخدمات وها، ها

فعالیتدرحوزهخدماتبسیارگوناگونومتنوعاستو.گزاريتعبیرشدهاستخدمت

می متفاوتیباشد. امور تسهیالتدر الیدرتحلتوانندشاملارائه جتماعیمحتوايشبکه

اينستاگرامشاهدصفحاتیبامحتوايارائهخدماتدرحوزهتعمیراتوسايلوياخدمات

خدماتم،يرژويالغرخدماترکارها،یتعمهايدرامورمشترکینبرخیازکاالهاوبرند

 و...هستیم.هاهيریخپزشکان،یمعرفن،يآنالیدهنوبت،یورزش

 هیپرحاشصفحات  .6مقولۀ 

کهاصولشودیاطالقمياستوبهافرادياصطالحمرتبطباخبرنگارکيرداصطالحز

اخالقياحرفه یو گذاشتهريزرا اپا به استناد با حیتوضنياند. فضاناي، ياصطالحدر

ویرقانونیغيکهاخباردروغ،کارهایوشبکهاجتماعیاينستاگرامشاملصفحاتيمجاز

بخشاول4نمقولهشاملاي.یاستاجتماعيضدهنجارها مرتبطيهاچیپبخشاست.

ياستاغلبصاحباناينصفحاتبهبندشرطيهاتيسادارندگانويمجازيهاشاخبا

 پردازند.میفالورجذبيبراايهیحاشهايپیکلوهاويالقمار،وبنديشرطتيساغیتبل

 یمجاز یها شاختحلیل محتوای صفحات مرتبط  .00جدول 

 یرفتار و یگفتار سبک

 شده مشاهده

 صاحبان اهداف

 صفحات

 علت

 شهرت

 تعداد

 دنبال

 کننده

 مورد تیجنس

جنسباآزادروابطدادننشان

.رقصفحشاء،وفسادمخالف،

فالور،جذبدرزنانازاستفاده

جادايمخدر،موادوالکلازاستفاده

فالور،شتریبجذبيبراهیحاش

وادعجادايک،یکيهایفحاش

جذبشهرت،

کسبوفالور

قيطرازدرآمد

یآگهگرفتن

روابط

رمتعارفیغ

جنسبا

 مخالف

 مرد میلیون 0
0
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 یرفتار و یگفتار سبک

 شده مشاهده

 صاحبان اهداف

 صفحات

 علت

 شهرت

 تعداد

 دنبال

 کننده

 مورد تیجنس

 یساختگ

اریبسشيآرا،يظاهرنظرازمتفاوت

دايزيیبايزيهاعمل.ظیغل

جذبشهرت،

کسبوفالور

قيطرازدرآمد

 یآگهگرفتن

سبک

وشيآرا

 ظاهر

091

 هزار
 7 زن

روابطدادننشانظ،یغلاریبسشيآرا

ویپارتمخالف،جنسباآزاد

متعدد،روابطشبانه،یمهمان

 يیخودنما

جذبشهرت،

کسبوفالور

قيطرازدرآمد

دریآگهگرفتن

 جیپ

سبک

وشيآرا

 ظاهر

124

 هزار
 9 زن

ويالکچریزندگسبکدادننشان

يهالباسودالرشينما،يپولدار

 لفمخاجنسباآزادروابطوبرند

جذبشهرت،

کسبوفالور

قيطرازدرآمد

 یآگهگرفتن

 یشخص
062

 هزار
 4 مرد

وشدنلختقيطرازيینمابدن

تیجنسبارفتارتناسبعدمورقص

 خود

جذبشهرت،

کسبوفالور

قيطرازدرآمد

 یآگهگرفتن

 رقص
016

 هزار
 2 مرد

توسطدلقکناياغلب صفحاتپرطرفدارکه ميجازميهاشاخايها ناي.شوندیاداره

افرادجذبکاربرونيواسرافکاالهستند.هدفاديمصرف،خرشيافراددرصددنما

فضا در آنيمجازيکسبدرآمد شاست؛ از جذبمخاطبيبرايمتعدديهاوهیها

م چکنندیاستفاده هر از موجبجلبيزیو معرضدکه در و صفحهدهيتوجه شدن

غیهاهدفشانازجذبمخاطب،تبلاکثرآنکهیدرحالرندیگیبهرهمهاباشد،آنيمجاز

است.يبندشرطيهاتيسا کسبدرآمد درآمدنايو فضايافراد در نستاگراماييکه

ازيديجدیتاچهرهوسبکگذارندیاينفضامدرشيرادرمعرضنماآورندیدستمبه

رابهمخاطبارائهدهند.شيخو
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یاستوازاينصفحاترقانونیغيباکارهامرتبطهايجیپاينمقولهبخشدومدر

یمانندفروشاسلحهگرموسردموادمخدرو...رقانونیغبرايتبلیغاتوفروشکارهاي

می مطالعهاستفاده اجتماعيمحتواکنند. اينستاگرامیصفحات اجتماعی شبکه در

ایبرخدهندهنشان حنياز ليوسادوفروشيخرری)نظیرقانونیغاعمالطهیصفحاتدر

معناکهنيبدکنندیمتیفعالینیبعوطالیسيمجرمانهمانندسالح،موادمخدر(ودعانو

 و ادنزنیمانهکهدستبهعملمجرميافرادايافرادخالفکار مجازجاديبا دريصفحه

يکارهايبراينمشترکرددایپايفروشويبراغیشبکهاينستاگرامدرجهتاشاعهوتبل

هستند باندخالفخود با صفحاتمرتبط مقوله اين در بخشسوم خالفعفت. هاي

 اخالقیو حوزه اغلبدر فعالیتمسائلعمومیکه اهدافاينگروهکنندیمجنسی .

یوانحرافاخالقیاست.هنجارشکنتشويقوترغیبافرادديگربراي

اينمقولهشاملصفحات اينصفحاتاغلببهسازهیحاشبخشآخردر استدر

پردازد.انتشاروتولیدنشراکاذيب،انتشارخبرهايجعلیودروغینبرايجذبفالورمی

پیج و حاشصفحات اينستاگرامی صفحاتسازهیهاي به اجتماعییعمدتاً شبکه در

.درواقعستندینيديجديومبدعمحتوادکنندهیتولهاآنکهخودشودیاينستاگرامگفتهم

وقراردادنآندرصفحهخودبهگريصفحاتديصفحاتبابرداشتنمحتوانايصاحبان

ازیافرادبعدازجذبمخاطباننايهستند.شتریشدنبدهيآندبعتدنبالجذبمخاطبوبه

پربازدروشناي ديو خود صفحه دادن تبلعملنشان گرفتن وکنندیمغاتیبه حوزه .

پشتيوآشکارسازيافشاگرطهیدرحبعضیمتفاوتباشدتواندیصفحاتمنيوسعتا

مارستانیتن،یشاخ،ضدپلنگ،دارالمجانضدنيباعناوگريدیوبرخکنندیهااقداممپرده

چدستيمجاز ديهاپیکلدمانیبه اکنندیمگريافراد هرچند عنوانني. صفحاتبا

ا تمسخر اخاليمحتوانيمخالفتو گلچکنندمبادرتمییقضد و انتشار ناينیمنتها

شدنآندردهيدشتریمنجربهبيدرقالبصفحهمجازیواجتماعیمحتواهاضداخالق

شدندهيودتیوخواستهوناخواستهبرمعروفشودیوشبکهاينستاگرامميمجازيفضا

.خواهدشدمنتهیآن
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گیری  بحث و نتیجه

باهدف پژوهشحاضر اينستاگرام اجتماعی شبکه محتوي صفحات)تحلیل بر تأکید با

ايرانی است:(کاربران سؤاالتزير به پاسخگويی درصدد يصفحاتکاربرانمحتواو

ازپسسؤاالتنيابهيیگوپاسخيبراايرانیشاملچیست؟وبهچهمسائلیاشارهدارد؟

يهاپژوهشبريمروربهماعیشبکهاجتمورددرموجوديکردهايروواتينظریبررس

موردمطالعهراینستاگرامياصفحه211بیشازحاضرپژوهش.شدپرداختهگرفتهصورت

محتولیتحلو فیکاي بهاستدادهقراری صفحاتطورکل. محتواي بررسی در ی

متمايزنمودهوهريکرابازيرمقوالتگريکدمقولهراازي6اينستاگرامیکاربرانايرانی

بهستخراجا آموزشی،لیتفصشده خبري، نظیر مقوالتی شامل که است داده توضیح

پیج و خدماتی بالگرها، فروش، و تولید بازاريابی است.سازهیحاشهاي زرد نياو

بندمیتقس ايرانیاجتماعیشبکهکارکردهايمتفاوتدهندهنشاني جامعه در اينستاگرام

 است.
خودتاکنونتیاززمانآغازبهفعالنستاگرامياانشد،بیلیتفصبهنچهچناازطرفی

درمحبوبوپرطرفداریاجتماعيهاازشبکهیکيعنوانداشتهوبهياندهيفزااریرشدبس

حوزهکهدهدیمنشاناينستاگرامنیزشبکهاجتماعیتحلیلمحتواي است.درآمدهايران

ارتباطاينفعالیت از فراتر اجتماعشبکه شبکهیاستساده ياجتماعیجديدهاچراکه

 قابلیتو با اينستاگرام هايیکارانظیر بسیارياز دارند فرديويهاحوزهيمتفاوتیکه

اجتماعی تحتپوششقرار دهدیمرا دريمتفاوتازهاینيیگوپاسختواندیمو افراد

تسهیلخدماتوارائهدريافتاطالعات،سرگرمی،آموزشواقتصادي،وکارکسبزمینه

يهاصهیخصازيکیینیازهادهپاسخوهمینکارايیوقابلیتمتفاوتدرواقعو...باشند.

اينستاگراماستکهموجبنفوذاجتماعیبیشترآندرمیاناقشارمهمدرشبکهاجتماعی

مختلف است. شده داشت:طورهمانجامعه عقیده کاستلز و اجتمـاعی يهاشبکهکه

"ساختارهاي"واصلی"دهیسازمانيوهیش" دادنبـه  شـکل کهیدرحالجديديارسانه

يبنداينصورتيهاهاتمامواحدهاوقسمتمدرنهستند.اينشبکهيجامعهمهمبسیار
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:0930،ادهز)مهديکندیطورروزافزونیبههممتصلمها(رابههاوسازمان)افراد،گروه

109.)

آميیسواز موجبیختگیدگر کسبکار تجارتو با اجتماعیاينستاگرام شبکه

سبکدرراتییتغسبب،واردشودياشبکهیاينتعامالتاجتماعدرزینیشدهروابطپول

اجتماعیزندگ روابط درواقعیو پیوستگیتوانیمشود. نمود اجتماعیاذعان روابط

شودیمايجادبالکنندهودنبالشوندهدنصورتبهکهيانسانیهارهیزنجدرقالبکاربران

اقتصاديوتجاريدرشبکهاجتماعیاينستاگرامموجبايجادمبادالتعجینوازطرفی

ونیازهاياقتصادينیتأمدرصددکهباجامعهواقعیاستهمسويومجازياشبکهجامعه

کاربراناجتماعی کاستلزداردیبرمقدم تعامالتعقیدهنیز. شبکهتماعیاجداشت

 شدن شبکه و بیشتر پیوستگی سمت به داشترودیماجتماعی عقیده يجامعهدراو

:نظیرشودیاقتصاديوبازارمتجلیميرهایمتغ  قالـبدر چیـز هـراز بـیشراياشبکه

اقتصـاد اطالعـات، روابـط  اقتصاد اقتصادييهاتیفعالبهمعطوفکهشغلی جهـانی،

)کاستلاست ازطرفیبررسیتحلیلمحتواي0911ز، اينستاگرام(. صفحاتاجتماعیدر

 نوعیدهدیمنشان که میان مسائلآمیختگی نظیر ومسائلکالن سیاسی اجتماعی،

داردکهاينعقیدهبارهنيدراکاستلزافرادوجوددارد.يخردروزمرههاکنشاقتصاديبا

بقايهاشبکهددريخردادهايروکالنومسائلتعاملمیان ياجتماعیموجبحفظو

.گرددیميمجازياشبکهاعضايجامعه

 ديگردرخورنکته توجه اين در استکاربران اينستاگراماجتماعیيهاشبکهاين

برخالف نظیر:جمعارتباطيیهارسانهساير احساسی راديو و کمتريتلويزيون انفعال

کنندیم . اينکاربرانخودچراکه برايتولیدياجتماعیگردانندگاناصلیهاشبکهدر

نقشاصلیبرايساختمحتواهستند.بدينمعناکهدرشبکهاينستاگراممحتواوانتشارآن

ينسبتبهترمضاعفاحساسآزادياستوکاربرانکاربرنهادهوانتشارآنبرگردن

 تجربه را حقیقی معناکندیمدنیاي بدين درکه. اکاربران اجتماعیهاشبکهين ي

کهخودخالقمحتواهستندواينشودمیفعال،خالق،سازندهوپويامحسوبکنشگرانی
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موجبجذببیشتر اينشبکه به ايناز.شودیمکاربران در محتوا تکثر و تنوع طرفی

تواندیميمتناسبباساليقوعاليقخودهرفردياستکهاگونهبهياجتماعیهاشبکه

خويشاز موردنظر گیرد.محتوا میبهره عناصردرواقع فرهنگو نمود استنباط توان

فرهنگی حال در کاربران مشارکتیمیان شیوه ریگشکلبه هنريطورهمانياست. که

 داشت عقیده بخشتوانمندراکنندگانمصرفجديديهارسانهجنکینز به و

ازيريناپذيیجدا هاشبکهاين فرهنگوا.کندیممبدل را بهمشارکتی فرهنگیعنوان

آنکندیمتعريف در سايرکه و گردشمحتواکنندگانمصرفطرفداران و ايجاد در

کنند.مشارکتمیايفعاالنهطوربهجديد

 ديگر منظر نیبررساز اجتماعیاينستاگرام روزنبرگبریگواهزیشبکه درادعا

اغلبخودهاستموردتفکیکپذيري يیکاربرانخودهاچراکه از بهوجودخويشرا

وانمودکشندیمريتصو خود و دلخواه خود موجود، خود با استآنيکه تضاد در ها

ازخوديزينشاندادنچهرهمتمايهادرتالشبرامعناکهآنني(.بد0921:731)ريتزر،

وفیلترهايرنگیتوجهوديدهشدنوپناهبردنبهفتوشاپجلب.هستندنیدوربيجلودر

می استکه انسانی از نمودي گیرد.گاهی قرار ديگران تشويق و تحسین مورد خواهد

ودلخواهوپناهبردندرتصويرسازيبرايعرضهخودموجودنوعیعدمرضايتازخود

درنیکاربراندرجلودوربکهبرخیازمعنانيکند.بدکهآرزويشرامیوانموديخود

وخودیواقعريباتصوياديزلهکهفاصبهتروبرترنشاندادنخودهستنديربراحالتظاه

دارد.آنموجود ازبارهنيدراها او يادکاستلزنگرشمتفاوتیدارد اصطالحهويتتازه

هايتازه،افرادوجوامعدرقالبيومجازيجديداشبکهوعقیدهداردکهجامعهکندیم

تازههويت تعاريفتازهمیايهاي میان، اين در و گیرند انسان از اي اجتماع عرضهو

شودمی 0911)کاستلز، :402) هايدربحثرسانهدهدیمنشانپژوهشیاينطورکلبه.

به توجه با کارکردها ضد و کارکردها اينستاگرام اجتماعی شبکه خصوصاً و اجتماعی

استفادهکاربرا افرهنگاجتماعیجوامعونحوه میشبکهنيناز يابد.هاياجتماعیمعنا

.بلکهمیمضربدانايدیمفنفسهیفاجتماعینظیراينستاگراميهاشبکهمیتوانیدرواقعمانم
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کهدردستجراحاستياوبرندهزیتيیبسانچاقونستاگرامايرینظیکاربردشبکهاجتماع

نجاتتواندیم وشفابخشو وخطرناکجلوه،یاندستانسانجدردهنده قاتلکشنده

يمجازينظیرشبکههاشبکهازطرفیآموزشوآگاهسازينسلجوانونوجوانباکند.

شود.اجتماعیاينستاگرامموجبکاهشاثراتمنفیآنمی
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