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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.
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شبکههای اجتماعی و گونههای کارکرد جمعی :مطالعۀ موردی
شبکه اینستاگرام

پرنیا رضیپور

دکتری جامعهشناسی دانشگاه آزاد اسالمی واحد تهران مرکز ،تهران ،ایران

تاریخ ارسال1022/11/02 :

جمال محمدی



دانشیار گروه جامعهشناسی دانشگاه کردستان ،سنندج ،ایران.

چکیده
یکنند .وجود صفحات مختلف و متعدد در شبکه
یشود که کاربران بسیاري آن را دنبال م 
محسوب م 
نشاندهندهآناستکهکاربرانايرانی بااهدافومقاصدمتفاوتی بهايجاد وپیگیري
اجتماعی اينستاگرام  
جامعهشناختی شبکه اجتماعی

یپردازند .بر اين اساس ،پژوهش حاضر باهدف مطالعۀ 
اين صفحات م 
اينستاگرام ،ضمن نقادي پژوهشهاي پیشین ،درصددتحلیل محتواي صفحاتکاربرانايرانی ودستهبندي
یدهد که اين صفحاتانبوهرامیتوان ذيل
آنهابراساسنوعکارکردجمعی برآمدهاست.نتايج نشانم 

ترتیب ،حوزه فعالیت شبکه اجتماعی اينستاگرام فراتر از ارتباط ساده اجتماعی است چراکه شبکههاي
اجتماعی جديد نظیر اينستاگرام باقابلیتیهاي متفاوتی کهدارندبسیاري ازحوزههاي فردي واجتماعی را
تحت پوشش قرار میدهد و میتواند پاسخگوي نیازهاي متفاوت افراد در زمینه کسبوکار اقتصادي،
دريافت اطالعات ،سرگرمی ،آموزش ،ارائه خدمات و غیره باشد .شبکه اجتماعی اينستاگرام همچنین
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.0طرح مسئله
امروزه استفاده از تلفن همراه و فناوري اينترنتی به دلیل سهولت و جذابیت آن ،نفوذ
بیشتريدرزندگیاجتماعیوسبکزندگیمردمپیداکردهاست(حسینیپاکدهیوحاج
محمدي .)0931،بدين معنا که تلفن همراه و برنامههاي متفاوت در آن نظیر شبکههاي
مختلفاجتماعیدرعصرحاضرچنانبازندگیافرادعجینشدهکهمیتواناذعاننمود

به بخش جدايیناپذيري از زندگی افراد مبدل شده است .میتوان گفت که در جهان
حادثهاي ،و لو در دورترين جاها ،منحصر به يک منطقه جغرافیايی نیست.
کنونی هیچ  
نرو سه ويژگی فرازمانی ،فرامکانی و سرعت فوقالعاده از خصیصههاي شبکهها و
ازاي 
ارتباطجمعیدرعصرحاضراست(ساروخانی .)27:0931،

وسايل
همچنین شبکههاي مجازي بهعنوان جماعتهاي مجازي در فضاي سايبر از طريق
گروههايايمیل،وبالگوسايتهاوکانالهايگوناگونمحیطیرابرايتبادلآراءو
عقايد به وجود میآورند (اشرفنظري و قلیپور .)0932 ،در برخی از اين شبکههاي
اجتماعیدرجۀتعاملیودوطرفهبودنارتباطبسیارباالستودرمواردمتعدديمصرف
کنندهخودبهتولیدکنندهتبديلمیشود(باستانی،خانیکیوارکانزادهيزدي.)9:0932 ،
اشتراکگذاريعکس،ويديو،

بهطورمثالدرشبکهاجتماعیاينستاگرام،کاربرانازطريق
پخشزندهوفالووکردنصفحاتيکديگردرسراسردنیاخودبهصورتفعالنهوخالقانه
یآيند .کاربران در اينستاگرام
درصدد تولید محتويات و تبادل تجربههاي زيسته برم 
لمهايیراکهدوست
کنند،بهبحثوتبادلنظربپردازند،تصاويروفی 

دوستيابی

میتوانند

دارندبهاشتراکبگذارندواينفرصترابهدستآورندتادربارهعالقهمنديهاومطالب

ديگراناظهارنظرکنند(افراسیابی،0937،بهنقلازفرقانیومهاجري .)761:0932،
شبکههاي مجازينظیراينستاگرامبا تنوع کارکرديايکهدارند سبب
از بعدديگر  
تغییراتی در روابط انسانی ،سبک زندگی و فرهنگها شدهاند .افراد در چنین فضايی
شبانهروزدرمعرضارتباطاتتازههستند
یکنند ،
بهصورتجهانیدرمحلخودزندگیم 

یشوند که منجر به سبک
تازهاي مواجه و آشنا م 
نهاي  
و با ارزشها و هنجارها ،و آيی 
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زندگی و مصرف خاصی میگردد (عاملی .)0911 ،بهتعبیر ،مانوئل کاستلز« 0با ايجاد
شکلگرفته است که
شبکههاي مجازي براي اولین بار در رسانهها ،ابرمتن و فرازبانی  
شیوههاي مکتوب ،شفاهی ،ديداري و شنیداري ارتباطات انسانی را در قالب يک سیستم،
کپارچهسازي

ده کهشاهراه اطالعاتی نام دارد به دلیل قابلیت ي
یسازد .اين پدي 
يکپارچه م 
متن ،تصوير و صدا در يک سیستم و شبکه جهانی ماهیت ارتباطات را دستخوش
نکننده درفرهنگرا دارند،
ازآنجاکه ارتباطاتنقش تعیی 

یهايی ساخته است و 
دگرگون 
فرهنگنیزبهتبعدگرگونیفناوريجديددرحالدگرگونیبنیاديناست(کاستلز:0913،
 .)742اينستاگرام از بدو فعالیتش تاکنون رشد سرسامآوري داشته و بهعنوان يکی از
شبکههاياجتماعیمحبوبوپرطرفداردرآمدهاست .
در ايران بهدلیل فیلترشدن شبکههايی مثل تلگرام ،يوتیوب و توئیتر ،اينستاگرام
شودکهنقشمهمیدرفرهنگتصويريو
یترينشبکۀاجتماعیمحسوبمی 
بهعنواناصل 

یکند .وجودصفحاتمختلفدرشبکهاجتماعیاينستاگرام
جامعه ايفاء م 

سبکزندگی 
نشان دهندهاينامراستکهکاربرانايرانیبااهدافومقاصدمختلفیبهايجادوپیگیري
شناختیدربابدستهبنديو

صفحاتگوناگونمیپردازند.ازطرفیفقدانپژوهشجامعه

تحلیلمحتوايصفحاتکاربرانايرانیمسئلهايبسیارمشهودوواضحاست.لذاپژوهش
حاضردرصددتحلیلاينمسئلهاستکهمحتوايصفحاتکاربرانايرانیرابرمبناينوع
هاوشیوۀمصرفآنهانزدکاربرانبهشیوهايکیفیتحلیلودستهبندي

کارکردجمع 
یآن
کند .
 .9سازههای مفهومی 

 0-9مؤلفهها و استلزامات جامعۀ شبکهای
در نظر کاستلز جامعه شبکهاي را میتوان شکلی از جامعه تعريف کرد که بهگونهاي
فزاينده روابط خود را در شبکههاي رسانهاي سامان میدهد ،شبکههايی که بهتدريج
1. Manuel Castells
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شوندياآنهاراتکمیلمیکنند.اين

جايگزينشبکههاياجتماعیارتباطاترودررومی
بـدانمعناست کـه شـبکههـاي اجتمـاعی و رسـانهاي اصلیترين شیوههاي سازماندهی
جامعۀ مدرنو ساختارهاي آنراشکلمیدهند.اينشبکههاتمامواحدهاوقسمتهاي
اين صورتبندي (افراد ،گروهها و سازمانها) را بهطور روزافزونی بههم متصل میکنند
(مهديزاده .)109 :0930 ،کاستلز ويژگیهاي اصـلی جامعـۀ شـبکهاي را بـیش از
هـر چیـز در قالـب متغیرهاي اقتصادي و بازار متجلی میداند .براي نمونه اقتصاد
اطالعـات ،اقتصـاد جهـانی ،روابـط شغلی که معطوف به فعالیتهاي اقتصادي است
(کاستلز .)0913 ،بهبیانديگر ،گسترش شبکههاي اجتماعی باعث بهوجود آمدن فضايی
شبهواقعی شده است که واجد ويژگیهايی چـون اقتصـاد مجـازي ،سیاست رسانه،
واقعیتمجازيوزمانبیزمانیومکـان بـیمکـانی اسـت(مهديزاده.)102:0930،
طبق نظريه جامعه شبکهاي ،میان اجزاي مختلف جامعه در سطوح خرد و کالن،
شبکههايتعامل وجوددارد.بههمپیوسـتگی ايـن شـبکههـاي تعـاملی و کارکردي که ايفا
میکنند حفظ اعضاي جامعه را تضمین میکند .اين نظريه همچنین اشاره به ساختار
(اجتماعی ،اقتصادي،فرهنگی و)...درشبکههابهعنوانمدلهايشبکهدارد.ارتباطیکه
میانکنشگرانوکنشها،بههمپیوستنمجرايارتبـاطی،مـدلهـايشبکهايفرصتهاو
محدوديتهايیکهبرايکاربرانبهوجودمیآورنـد،نمونـهايازساختارشبکهاياست.
ايمیگیرند

هايتازه،هويتهايتازه

درجامعهشبکهايپیشرو،افرادوجوامعدرقالب
و در اين میان ،تعاريف تازهاي از انسان عرضه میشود .درعینحال ،خود اين شبکه،
تحتتأثیر قواي محرک داخلی ،دستخوش تغییرات دائمی و درنتیجه ،ايجاد الگوهاي
نقاطمختلفمیشود.دراينجامعهنوکهدرحالرخنمودن

جديدزيستوحیاتدر
است،شاهددگرگونیساختاريدرتولید،قدرتونیزروابطاجتماعی هستیم (کاستلز،
بهطورکلی در جامعه شبکهاي ،ارتباطهاي رودررو ،جاي خود را به ارتباطهاي
  .)0913
واسطهاي میدهد يا بهوسیله آن تکمیل میشود .اشکال ارتباط بین ارتباطهاي جمعی و
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فردييابهعبارتی،ارتباطهايرايانهاي،مجموعهگستردهايازاجتماعاتمجازيرا


میان
بهوجودآوردهاست .

 9-9شبکههای اجتماعی ،مشارکت و خودانگاره
ايناستکهآنها

ازديدگاههنريجنکینز،0مهمترين ويژگیرسانههاياجتماعیجديد 
مصرفکنندگان نقش فعالی در

رسانههايی گسترشپذير تلقی میشوند .بدين معنا که 
توزيعوگسترشمحتوا ايفامیکنند.ازطرفیدراينرسانههايگسترشپذيراينمنطق
استواراستکهاگرمحتواتوزيعواشاعهنیابدمحکومبهفناست(فوکس.)017:0411،
اينشبکههاازمخاطبانیبرخوردارندکهفعاالنهجريانهايرسانهايراشکلمیدهندوبر
ايناساسنیزفرهنگ رابیشترازگذشتهمشارکتیمیسازند.جنکینز استداللمیکندکه
رسانههاي جديد مصرفکنندگان را توانمند و به بخش جدايیناپذيري از اين شبکهها
مبدل میکنند .او فرهنگ مشارکتی را بهعنوان فرهنگی تعريف میکند که در آن
بهطورفعاالنهمشارکت
طرفدارانوسايرمصرفکنندگاندرايجادوگردشمحتواجديد 
میکنند(جنکینز7111،بهنقلفوکس .)019:0411،
شهها واحساساتی کهفرددر
درنظرروزنبرگبرداشتازخودمعرفجامعیت اندي 
ارجاعبهخودشبهعنوانيکشناختهعینیدارد(ريتزر.)713:0921،درباوراومیانخود
موجود،خوددلخواهوخودوانمودي نیز تمايز وجوددارد.خودموجود،تصويري است
کهمااکنونازشکلخودداريم؛خوددلخواه،تصويرياستازآنچهدوستداريمباشیم؛
یدهیم .ازطرفیبه
وهاي استکهمادريک واقعیت ازخودنشانم 
وخودوانمودي ،شی 
دلیل  آنکه شبکه اجتماعی اينستاگرام با قابلیت تصور محور است و افراد براي برقراري
ارتباطنیازمندارائهتصويريازخودويامحیط اطرافخودهستند.استفادهازفیلترهاو
زيباسازيتصاويرموجبمیشوداينسؤالدرذهنمتبادرشودچراکاربرانازاينقابلیت
استفادهمیکنند .

1. Henry Jenkins
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 9-3سرشت و جایگاه اینستاگرام بهمثابه یک شبکه اجتماعی
اشتراکگذاري عکسشناخته

اينستاگرام عمدتاًبهعنوانيک شبکهاجتماعی جديد براي 
هوشمنداست که

یشود واساساً اين شبکهيک برنامهمبتنی برتلفنهمراهوگوشیهاي 
م 
کاربران قادرند با گرفتن عکس و استفاده از ابزارهاي مختلف شکل ظاهري تصاوير را
تغییر داده و فوراً آنها را با دوستان مختلف اجتماعی به اشتراک بگذارند (چانت 0و
راهاندازي شد و بهسرعت
همکاران .)7104 ،نخستین نسخه اينستاگرام در اکتبر   7101
چنانکهبهبیش از 011میلیون کاربرتاآوريل  7107و 911میلیون
محبوبیت کسبکرد  ،
کاربرتادسامبر 7104رسید (فیگرمن .)7104،7اين شبکهتوسطکوين سیسترم 9ومايک
کرايگر4پايهگذاري شد.واژهترکیبیازدوواژهاينستنت کمرا2وتلگرامبودهومعنايآن
گرفتهشده با دوربین تلفن همراه است
امرسانی فوري از طريق عکس و ويدئوي  
پی 
(شفیعزاده .)64:0932،
مرکزيتتصاويردراينستاگرامآنراازسايراشکال رسانههاياجتماعیمتنیمتمايز
یکند.اينقابلیتموجبمحبوبشدنآندرمیانجوانانونوجوانانشدهاست.ازنگاه
م 
جانسونپستهاي رسانههاي اجتماعی مبتنی برتصوير تأثیرمتفاوتی برروي کاربراناين

شبکههادارد(وسترويک.)7106،6درواقعاينستاگراميکشبکهاجتماعیآنالينوبرپايه
یدهد تا
همراهبهاشتراکگذاري عکسوويدئو است کهبهکاربرانخودامکانم 

تلفن
نرادرپلتفرمهايديگربهاشتراکبگذارند.

اقدامبهگرفتنعکسوضبطويدئوکنندوآ
شبکههاي اجتماعی داراي بیشترين سرعت
در سطح جهان نیز اينستاگرام نسبت به ساير  
پستهاي آن
رشد است (حسنی .)22 :0931 ،از ديدگاه لوپ و همکاران (  ،)7102
فیسبوک متفاوتتر است .از سوي ديگر اينستاگرام در جوامع
بهطورکلی از پستهاي  

گوناگون اغلب توجهنوجوانانوجوانانرابهخودجلب کردهاست.تحقیقات متعدد نیز
1. Chante
2. Fiegerman
3. Kevin Systrom
4. Mike Krieger
5. Instant Camera
6. Westerwick
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یاينستاگرامدرمیانسايرشبکههاياجتماعیاغلبجوانان
دهدکهشبکهاجتماع 
ی 
نشانم 
ونوجوانانرابهسمتخودمیکشد،چراکهنوجوانانوجوانانامروزهزيادترازهرشبکه
یگذرانند(سالومن.)7109،0احتماالً
یاينستاگرامم 
اجتماعیوقتخودرادرشبکهاجتماع 
باشد که اکثرجوانان عالقهمند به اشتراکگذاري تصاوير در میان
یتواند  
بهاين دلیل م 

دوستان وهمساالنخودهستند (بخشی. )7109 ،7اينقاعده در ايران نیزمستثنانیستو
بسیاري از جوانان و نوجوانان بهدلیل تنوع و قابلیتی که اين شبکه دارد به عضويت اين
شبکهاجتماعیدرآمدهاند .

اینستاگرام در پژوهشهای جامعهشناختی
پژوهشهاي تجربی بسیاري دربارۀ اينستاگرام ،چه در داخل و چه در خارج ،از
بهتناسب ارتباطشان با پژوهش
نقطهنظرهاي متفاوت انجام پذيرفته است که در ادامه  ،

حاضر،بهچندموردازآنهاشارهمیشود.


درپژوهشیباعنوانعکاسیخبريدربسترشبکههاياجتماعی:نظريهارزشنمايشی
بنیامینوريزوماتیکدلوز،فرزين،خانیکی وفرقانی ()0411به اين نتیجهرسیدهاند که
مهمترينشاخصبسترشبکهاجتماعیبرايعکاسیخبري،ظهورمفهومفرديتوهمچنین

تکثر در جهت از بین بردن روايت برتر يا مسلط است .در اين فضا ،عکس عبور از
هايخبريراتجربهمیکندونمايشیکهتوسطبازتولیدمکانیکیاز


ساختارهاوچارچوب
نوعیرابطهمردمبامردمراتأيیدمیکند.همچنیندرپژوهشی


گیرد،به

واقعیتصورتمی
خودنگاريخانوادههايقربانیانقصورپزشکیدراينستاگرام،سیروسینژاد،

ديگر،باعنوان
ضابط و فتورهچی ( )0411به اين نتیجه دست يافتند که کاربران ،اينستاگرام را که با
رويکرد انتشارعکسهاي زندگیروزمره ايجادشده بود ،براياهدافیديگر به خدمت
گرفته و در خدمت مقاصد انجمن حمايت از خانوادههاي قربانیان قصور پزشکی يا

اجتماعیبرايگروهدرمانی بهکارگرفتندبازهمدرپژوهشیمشابه،کهعنوانآنتحلیل

1. Salomon
2. Bakhshi
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گفتمان انتقادي ابعاد سهگانه نفرتپراکنی زنان علیه زنان در اينستاگرام است ،مقیمی،
هايبررسیشدهبیانگر سهنوع


کهتحلیلپست
خانیکیوسلطانی()0933کشفکردند 
واکنشخشن است:واکنشبه نظاممردساالري،به نهادخانوادهونقشسنتیزنانودر
نهايت خواست رستگاري به سمت ارزشهاي فمنیستی از رهگذر تخريب ارزشهاي
سنتی .در برآيند کلی مطالعه گفتمانی صفحات مورد بررسی ،مشخص گرديد که دال
هايمطالعهشدهدرنظمگفتمانیهويتزنانه«اجتماعیبودن»است .


مرکزيمجموعپست
درمیانپژوهشهايخارجینیزمیتوانبهچندنمونۀمرتبطاشارهکرد:جیانگ0

( )7171در پژوهشی باعنوان اثرات استفاده از شبکه اجتماعی اينستاگرام در ارتباط با
عزتنفس و اضطراب به اين نتايج دست يافتند که استفاده از اينستاگرام بهطور مستقیم

نمیدهد.درعوض،مقايسه اجتماعی ،يک نتیجه نزديک و
اضطراباجتماعی راافزايش  
یگري
عزتنفس،يک نتیجه متوسطنقش واسطهاي ايفا میکندوازتأثیرات کاملمیانج 


مطالعهاي باعنوان سبک زندگی افراد

میکند .همچنین النوپولو )7101( 7در 
پشتیبانی  
مشهوروتبلیغمحصوالتدراينستاگراماز طريقنمايشاينمحصوالتبرايکاربرانزن
دريافت که تبلیغ مارکهاي تجاري توسط افراد مشهور بر سبک و میزان مصرف زنان

کاربرجوانازاينمحصوالتاثرزياديدارد .درمطالعهايمشابه،باعنوانبررسی تأثیر
زندگیديجیتالوچهرههايمشهوراينستاگرامبرسبکزندگیجوانانبهعنوانيکعنصر
فرهنگی محبوب ،آسکراغلو )7102( 9نشانمیدهدکهفرهنگ مصرفی دانشجويان تحت
دستآخر اينکهاکرمو
چهرههاي مشهور اينستاگرامی قرار دارد؛و  
تأثیر فرهنگ مصرفی  

کومار )7102( 4در مطالعهاي باعنوان بررسی تأثیر مثبت و منفی رسانههاي اجتماعی بر
دريافتندکهشبکههاياجتماعیدرمقامفضاهايمباحثۀعمومیواجداثراتبسیاري

جامعه
آنها از
بر تغییر رفتار جوانان نسبت به والدين و همساالن و همچنین بر نحوه استفاده  
فناوريهاهستند .
1. Jiang
2. Elenopoulou
3. Askeroğlu
4. Akram & Kumar
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 .4روش پژوهش
پستهاي اينستاگرامیازروشتحلیلمحتواي
درتحقیقحاضربرايپیبردنبهمحتواي  
کیفی استفاده شده است .تحلیل محتوي کالً يکی از مهمترين تکنیکهاي پژوهش در
شناختدادهنهبهمنزلهمجموعهاي ازرويدادعادي،بلکه

علوماجتماعی استکهدرپی 
بهمنزله پديدههاي نمادين است بدون آنکه در واقعیت اجتماعی ايجاد اخالل نمايد

(کرپیندرف.)2:0911،میدانمطالعۀپژوهشصفحاتاينستاگرامیاست.حجمنمونهاين
تحقیق شاملبیشاز 211صفحهدرشبکهاينستاگراماست.برايانتخابنمونهازروش
نمونهايهدفمنداستفادهشدهاست؛يعنیازطريقانتخابيکشبکهاجتماعیمنتخبکه

واقع شده است .نخستینويژگی
درتحقیقحاضر شبکهاجتماعیاينستاگرامموردانتخاب 
نرمافزاربودکهامکانبررسی
شبکهاجتماعیموردنظربهروزرسانیمحتوايمرتبطدراين 
یآوردوهمچنینصفحاتمختلفرامتناسب
پستهايبهاشتراکگذاشتهرافراهمم 
روند 
ینمود .در اينپژوهش
با آخرين وقايعفردي واجتماعیدرفضايمجازيرصدپذيرم 
ابزار سنجش و گردآوري اطالعات با توجه به روش تحلیل محتواي کیفی پرسشنامه
واکنشها دراينستاگرامموردبررسی

کنشها و
معکوساست ،بدينمعناکهانعکاسیاز 
قرارگرفت .شیوهکدگذاريدرمرحلهاولباتوجهبهچارچوبنظريتحقیقواستخراج
انجام شده است .در گام بعدي هر
پستهاي اينستاگرامی  
دستهبندي محتواي 
مقولهها به 
بهطوردقیقموردبررسیقرارگرفتهومواردينظیرمحتوا،ويژگیواهدافبررسی
صفحه 
دادههاي
شدهاست.اعتباردر روش تحلیل محتوااعتبارمربوطبهدادهاست،يعنیاينکه 
دستآمده چقدر معرف اطالعات هستند .در اين پژوهش با انجام مراحل مختلف
به 

پژوهشوارائهجدولتالششدتانشاندادهشودکهدادههاازاطالعاتموجوددرشبکه
استخراجشدهاست .

اجتماعیاينستاگرام
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 .7تحلیل یافتهها 
جدول  .0انواع صفحات در شبکه اجتماعی اینستاگرام
موارد

0

7

دستهبندی
صفحاتفردي
(خصوصی) 

صفحاتاجتماعی

محتوا

حوزه فعالیت

فیلموعکسهاي

درحوزهمحدوداعضاي

خصوصیو

خانواده،دوستانو

خانوادگی 

همکاران 

انواعمحتوايخبري،

وتجاري(عمومی) 

آموزشی،کسب
درآمد 

درحوزهوسیعتروامکان
بازديدبیشتر 

اهداف
نظارتوکنترلبیشتر،جلوگیري
امهايآزاردهنده،
کامنتهاوپی 

از
شبکهايازتعامالت
ايجاد 
یتر .
صمیم 
اهدافمتفاوتیبرايکسبکارو
ياجذبفالور.کنترلونظارت
کمتر،بازديدبیشتر .

انواعصفحاتدرشبکهاجتماعیاينستاگرامبهدوصورتصفحاتعمومی(اجتماعی)0و
خصوصی 7تفکیک شده است .درواقع قابلیتی که صفحات در حالت عمومی خواهند
داشت اين است که باافزايش بازديدکنندگان وانتشارمحتواي درسطح وسیعتر امکان
ترويج عقايد ورونقکسبوکاروآموزشبیشتري فراهمخواهدشد.درحقیقت در اين
یکنندوهرفردازاقصینقاط
حالتصفحاتاينستاگرامیماننديکرسانهعمومیعملم 

یکهداردمحتواي صفحهخودرابهاشتراک
یتواند باتوجهبهاهداف 
جهانبهراحتی م 

اين 
عمومیبگذارد .
جدول  .9تحلیل محتوای صفحات اجتماعی کاربران ایرانی
زیر مقوله
اصلی

زیر مقوله فرعی

موارد (دستهبندی (محتوای و انواع)

ویژگیها و مثالها

اهداف

صفحات)
انواعصفحاتخبرينظیرصفحهشبکه
0

خبري 

خبرهايروزمره 

بیبیسیفارسی،خبرگزاريفارس،

اطالعرسانی،خبردهی 


خبرفوري ،
1. pubic account
2. private account
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زیر مقوله
اصلی

زیر مقوله فرعی

ویژگیها و مثالها

موارد (دستهبندی (محتوای و انواع)

اهداف

صفحات)
آموزشهاي


آموزشتجارتوسرمايهگذاري،

کسبوکار 


آموزشدربورس 
اطالعرسانیدر
آموزشهايدرسی ،


7

آموزشی 

آموزشهايعلمی 


سرفصلهايدانشگاهی،

موردکنکورو
برگزاريکنفرانسويديووهمايشو
مناظراتعلمی 

آموزشهايهنري 


9

بازاريابی 

کارخانهدارهاو

مغازهدارها 


کیفوکفش 
فروشترشی،برنجومحصوالت

مانند
خانگیوتولیدشدهتوسطاعضاي
خانواده 
رابطبینفروشندگانوخريداران،
فروشمحصوالتديگران 

بالگرهايروزمرگی  فعالیتهايیمانندغذادرستکردن،

نظافتمنزلوتعاملبادوستان 

4

اطالعرسانیدرمورد

کالسهاونحوبرگزاري .

تسهیلآموزشدرزمان
بحرانويروسکرونا 

دکوراسیونوچیدمانمنزل .

نمايشسبکزندگیروزمرهو

بالگرها 


تسهیلآموزش،

کسبدرآمد 

مغازهدارهامانندفروشالبسه،
ويا 

واسطهگرها 


پردازي 

آشپزي،تهیۀکیک،خیاطی،

صاحبانصنعتو

خانگی 

سرمايهگذاريدرايده-

کمکبهحیطههنرو

کارخانهاي

مانندفروشندگانکاالهاي

فروشمحصوالت

کمکبهافرادبراي

جذبمشتريوکسب
درآمد 
جذبمشتريوفروش
محصوالتخانگی 
جذبمشتريوتبلیغات 
جذبفالور،گرفتن
تبلیغات 

یهامانند
سلبريت 

اطالعرسانی،تعاملبامخاطباندر


تعاملباکاربرانو

هنرمندانوورزشکاران 

سطحوسیع .

مخاطبان .

تسترهاکیفتغذا،تبلیغکنندهها


گرفتنتبلیغات،کسب

رستوانها 


درآمد .

بالگرها 
فودي 

بالگرها 
فشنوبیوتی 

تبلیغاتمحصوالتآرايشی،همکاري
باطراحانلباسومد 

کسبدرآمدازراه
همکاريبامؤسسات
آرايشیومدوفشن 
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زیر مقوله
اصلی

زیر مقوله فرعی

ویژگیها و مثالها

موارد (دستهبندی (محتوای و انواع)

اهداف

صفحات)
سفربالگر 

مکانهايتاريخی،انتخابنوع
بازديد 
سفروامکانات 
پهاي
یهاوکلی 
انعکاسموسیق 

بالگرها 
موسیقی 




خدماتی 



6

چهايزرد 
پی 

جذبفالوروگرفتن
تبلیغاتتجاري .

تبلیغتبريکتولدوعروسی،فال،
دعانويسی.تبلیغاتتاالرهاوآرايشگاه 

تبلیغاتتجاري .

شوخیوطنز 

لمهابامحتواي
سرگرمی،ساختنفی 

جذبفالورودنبال

نرها 
واي 

جوکوطنز ،

کننده .

تعمیرکارها،بدنسازي،خدمات

بالگرهايوصفحات


نوبتدهیآنالين،معرفی
ورزشی ،

خدماتی 
شاخهاي
چهاي 
پی 



ديدهشدنخواننده .

جذبفالوروگرفتن

تبلیغاتبالگر 

2

خوانندههايمختلف 


معرفیمناطقگردشگري 

مجازيودارندگان

ارائهومعرفیخدمات 

پزشکان،خیريهها 
شرطبنديوقمار،اليوهاي
تبلیغسايت 

رطبندي 
سايتش 

پهايحاشیهاي .
وکلی 

جهايکارهاي
پی 

فروشاسلحهگرموسرد،جعل،

غیرقانونی 

فروشموادمخدر ،

جهايباندهاي
پی 
خالفعفتعمومی 
چهايحاشیهساز 
پی 

جذبفالور 

فروشوتبلیغ 
انحرافجامعه

درحوزهاخالقیوجنسی .

هنجارشکنیدرحريم
خانوادهجذبفالور .

نشراکاذيب،هتکحرمت،نشر
خبرهايجعلیودروغین،افترا 

جذبفالور 

مقولۀ  .0صفحاتی با محتوای خبری
نخستینمقولهشاملصفحاتاجتماعیبامحتويخبرياستکهخودشاملانواعمختلفی
است .ازنظر لغوي واژه خبر از زبان عربی گرفتهشده و معادل انگلیسی آن واژه
یها و
Informationکهمعانی گوناگونی دارد.درگفتگويهاي عمومی ،خبر،شاملآگاه 
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یآورند(.نعمتیانارکی،
اطالعاتیاستکهافراددربارهزندگیمشترکخويشبهدستم 
.)741:0911
جدول  .3تحلیل محتوای صفحات خبری
تعداد
مورد

نام صفحه

دنبال
کننده

صفحهشبکه
0

یسی
یب 
ب 

 00/4

فارسی 

میلیون

BBC
 NEWS
خبرگزاري

 0 /9

رسمیفارس 

میلیون 

اخبارشهر 

 24/6

تهران 

هزار 

4

اخباراقتصادي 

 73/1

2

اخبارورزشی 

 0/191

اخباردرمورد

 2/301

کرونا 

هزارنفر 

7

9

بررسی محتوای
صفحات
اخبارايرانوجهانوشامل
خبرهايسیاسی،اقتصادي،
اجتماعی،ورزشی،
اخبارسیاسیايرانوجهان 
اطالعرسانی
اخبارشهري ،
درموردشهرهاووضعیت
شهري 

بررسی برخی کامنتها.
کامنتهاآزاديبیشتريبراياظهارنظر

در
سیاسیوانتقاديوجوددارد .
پستهايمتفاوت
وباتوجهبه 
یشود .
اظهارنظرهايمختلفیديدهم 
کامنتهابیشتردرجهتموافقتبا

یشود .
سیاستداخلیديدهم 
باتوجهبهماهیتومحتواياخبار
کامنتهامتفاوتاست .

باتوجهبهماهیتومحتواياخبار

درموردقیمتارزوطال 

کامنتهامتفاوتودرموردمسائل

اقتصادياست .

6

اخباردرموردورزشايران
وجهان 
اخباردرموردنوع
همهگیريويروسدر

جهانوايران 

کامنتهادرموردمسائلورزشیاست .

باتوجهبهماهیتومحتواياخبار
کامنتهامتفاوتاستوهمراهبااظهار

نگرانیازوضعیتويروسکروناو
پیگیريازنحوهخريدواکسن 

یاينستاگرامنمايانگرايننکتهاستکه
صفحاتاخباردرشبکههاياجتماع 

تحلیلمحتوي
یپذيرد .از
انتشار اخبار در اين شبکه اجتماعی با اشکال و صورتهاي مختلف انجام م 
سويی شبکه اجتماعی اينستاگرام به کاربران اين امکان را میدهد که بهصورت روزانه
اخباروخبرهاي مهمرابراي مخاطبانخودبهاشتراکبگذارند.برخی ازاين صفحات،
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نظرشبکههايی همچون  BBCو  CNNاستوصفحاتديگرنیزازمنابعغیررسمیو

زي ر 
در شبکه اينستاگرام
یشود .از جهتی سطوح خبر نیز  
توسط افرادي عادي جامعه اداره م 
یتوانددردوسطحکالنيعنیاخبارايرانوجهانوسطحخرديعنیاخبارشهرهاويادر
م 
موردوضعیتيابیماريخاصويادرحیطهتخصصیباشد .

مقوله  .9صفحات مرتبط با محتوای آموزشی
یشود کهباتوجهبهامکاناتاينترنت و
دراين نوعازآموزشبهمخاطبانآموزشدادهم 
فضايمجازيمیتوانندازشیوههايکسبدرآمدآنالينبهرهگرفتهوازاينروشبتوانند

توان ايده و روش کسبوکار اينترنتی
اشتغالزايی کنند .در اين نوع از صفحات می 
اينروزهابهدلیلهمهگیريويروس


عنوانيکانديشهنوآورانهاجراکرد.
آموختوبه
کروناورعايتپروتکلهايبهداشتیکهافرادملزمبهدرخانهماندنهستند.نقشآموزش


اينشیوهوکسبکاربیشازبیشپررنگترشدهاست.


ازطريق
جدول  .4تحلیل محتوای صفحات اجتماعی با محتوای کسبوکار
مورد

نام صفحه

تعداد دنبال

بررسی محتوای صفحات و

بررسی برخی

کننده

شیوه جذب فالور

کامنتها.

آموزشسبکدرآمددرشبکه
0

کسبوکار

آموزش

 3/79

اجتماعیاينستاگرام.نحوه

دراينستاگرام 

هزار 

سرمايهگذاريوجلوگیرياز
اشتباهاترايج

کهاي
آموزشتکنی 
7

مديريتیوتوسعه
کسبکار 

9
4

آموزشدربازار
بورس 
آموزشواخبار
بورس 

کامنتهاشامل

پرسشهايدرمورد

مهارتهاياينترنتی .

کامنتهاشامل:تشکراز


 91/0

آموزشدربازاريابیواطالعات

نحوهآموزشو

هزار 

شغلی 

پرسشهايدرمورد

بازاريابیاينترنتی 

710هزار 
794هزار 

آموزشدرنحوهسرمايهگذاري

کامنتهامثبت

بهاکثر

دربورس 

بودهاست .

اطالعرسانی 
اخبارو 

پرسشهايمختلف

دربارهبازاربورس،
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مورد

نام صفحه

تعداد دنبال

بررسی محتوای صفحات و

بررسی برخی

کننده

شیوه جذب فالور

کامنتها.
تشکروتشويق 

آموزشخريدو
2

سرمايهگذاريدربیت

032هزار 

شرکتها 

میزاندارايی

کوين(ارزديجیتالی) 

سؤاالتدرموردنحو
خريدبیتکوين 

عمدهشاملسهدستهبنديدرفضاي

بهطور
بررسیصفحاتمرتبطبامحتوايآموزشیکه 
کسبوکار اينترنتی است مانند آموزش

اينستاگرام میشود .دسته اول شامل آموزش در 
نگونهصفحاتکمکبهافراد
تجارتوسرمايهگذاري،آموزشدربورساست.هدفاي 
دهپردازياست .دسته دوم:دراينمقولهشامل
براي سرمايهگذاري در حیطه تئوري و اي 
آموزشهاي درسی (زبان ،رياضی) و

صفحات مرتبط با آموزشهاي علمی است مانند 
کالسهاي آمادگی

سرفصلهاي دانشگاهی ،

اطالعرسانی در مورد کنکور دروس و 

وکالت ،برگزاري کنفرانس ويديو و همايش و مناظرات علمی که دسته قرار میگیرد.
کالسها و نحوه برگزاري،

اطالعرسانی در مورد 
هدف اين نوع از صفحات آموزشی  ،
تسهیلآموزشدرزمانبحرانويروسکرونااست .
جدول  .7تحلیل محتوای صفحات اجتماعی صفحات مرتبط با آموزشهای علمی

مورد

0

7

9

موضوع صفحه
اجتماعی

تعداد
دنبال
کننده

آموزشمهدکودکو 0/293هزار
پیشدبستانی

آموزشدروسپنجم
ابتدايی 
آموزشابتدايی
کالسچهارم 

بررسی محتوای

بررسی برخی کامنتها.

نفر

 7/213

71/0هزار 

آموزشکارهايهنريوخالقیت،
کاردستی،اعداد،آموزششعر
کودکانه،
آموزشدروسپنجمابتدايیبه
روشقصهگويیوهمراهباشعر 


تشکرکاربرانبهوسیلهکامنتو

ايموجی(قلب،تشويق) 
تشکرکاربرانهمراهبافرستادن
ايموجیهايدارايبارمعنايی


مثبت 

کامنتهااغلببابارمعنايیمثبت

ايجاديکمحیطشادآموزشیاز
طريقتصاويرشادورنگی 

ايموجیهايتشکر 

همراهبا
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مورد

موضوع صفحه
اجتماعی

  4آموزشزبانانگلیسی 
2

مشاورهکنکور 

تعداد
دنبال

بررسی محتوای

بررسی برخی کامنتها.

کننده
02/4هزار
نفر 

ساختفیلمهايآموزشی 

تهااغلببابارمعنايیمثبت
کامن 
همراهباايموجیهايتشکر 


9/047هزار

آموزشفنتستزنیوارائه


کامنتهاحاويسؤاالتیدرمورد


نفر 

جمالتانگیزشی 

آزمونکنکورونحوقبولیدرآن 

دسته سوم :شامل آموزشهاي هنري مانند آشپزي ،آموزش کیک و شیرينی ،خیاطی،
دکوراسیون و چیدمان منزل و...است،کهبرايکمک به حیطه هنر و کسب درآمد مفید
واقع شود  .در شبکه اينستاگرام نیز صفحات آموزش آشپزي و شیرينیپزي يکی از
صفحات جذاب و پرمخاطب است .اشتراکگذاري تصاوير غذاهاي ديزاينشده و با
کیفیتباالوهمینطورآموزشتصويريدراين شبکهموجبشدهبرايمخاطباننوعی

آموزشمفرحوجذاببهشماربیايد.آموزشخیاطیوچیدمانودکوراسیونمنزلنیز
میشودومخاطبانخاص
يکیازبخشهايجذاببرايزنانونسلجوانبهمحسوب  
خودرادراينشبکهاجتماعیدارد.
مقولۀ  .3صفحات مرتبط بر فروشندگان و تولیدکنندگان کاالها 
بررسی صفحات مرتبط با محتواي عرضه و تولید کاالها در شبکه اينستاگرام شامل سه
دستهصاحبانصنعت،محصوالتخانگیوکوچکوواسطهگرهااست.ازطرفديگر
یکند تاازاين
فضاي شبکهمجازياينستاگرام بهفروشندگانمحصوالتخانگی کمکم 
طريق محصوالتخانگی خود را بفروش برساننددرواقعاين فضاسبب شده بسیاري از
مشاغلفراموششدهوکوچکبتواننددرآمدزايی داشتهباشند.برخی اعضاخانواده کهبه

اين شبکه آشنايی داشته ،از آن براي کمک به مشاغل خانگی و احیاي دوباره اقدام
دستهبندي واسطههاهستندکهبخشعظیمی رادرفضاي
یکنند.سومین بخشدراين  
م 
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محصوالتکارخانههاوعرضهآنبراي

بهخوداختصاصدادند؛کهباتبلیغ

شبکهاجتماعی
فروشبرايخوداشتغالزايیکردهوازاينحرفهبهدرآمديخواهندرسید .

مقولۀ  .4صفحات مرتبط بالگرهای ایرانی
یشودکهباکسبشهرتومعروفیت
بالگرهادرفضايشبکهاينستاگرامبهکسیاطالقم 
يکه براساسديدگاه خودشوتجربهشخصی در
نظرباشند.بهطور 


درحرفهخودصاحب
موضوعات مختلف اظهارنظر و تولید محتوا کند و نظر او موردقبول مردم باشد .بررسی
بالگرهاي
صفحاتبالگريمرتبطباکاربرانايرانیشامل 1دستهاست.دستهاولشامل 
بهصورتزيراست .
روزمرگیاست؛کهتحلیلمحتوايبرخیازصفحاتروزمرگی 
جدول  .6تحلیل محتوای صفحات مرتبط بالگرهای روزمرگی 
تعداد
مورد

جنسیت

1

زن 

2

زن 

3

زن 

دنبال

بررسی محتوای صفحات

بررسی برخی کامنتها.

کننده
اشتراکگذاريسبکزندگیروزانه،

46/7هزار عکسفرزندانوخانواده،نحوطبخ
نفر

غذاوچیدمانسفرهروزانهوگرفتن
تبلیغات 

17/9هزار
نفر 

470هزار
نفر 

اشتراکوانتشارزندگیروزانه،
عکسخانوادگینحوطبخغذاو
سفرهروزانه،تشويقرژيم 
عکسهايخانوادگی

اشتراکگذاري

روايتزندگیروزانهوگرفتن
تبلیغات 

زن(مادربزرگ) 
4

یشود 
نوههاادارهم 
5

مثبت،ايموجیگل،قلبو

تشويق 
اظهارنظردرموردمسائل
خانوادگیصاحبصفحه،
فرستادنانواعايموجیوشکلک
گلوتشويق
اظهارنظردرموردظاهرومسائل
خصوصی 
کامنتهااغلبدارايبارمعناي


اينصفحهتوسط 20/7هزار  روايتتجربیاتوخاطراتگذشته 

زن 

کامنتهااغلبدارايبارمعناي


مثبت،ايموجیگل،قلبو

تشويق

0/7میلیون 

اشتراکگذاريزندگی،عکس

سفرها،گردشبادوستان 

کامنتهااغلبدارايبارمعناي

مثبت،ايموجیگل،قلبو

تشويق
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دستهازبالگرهاشاملبالگرهايیهستندکهبهنمايشروزمرگیياسبکزندگیخود

اين
یپردازند و بخشی از زندگی روزمره مانند غذا خوردن ،خانهداري و تعامل خود با
م 
طوريکهمخاطبدرحالديدن

یدهند 
.به
دوستانوخانوادهرادرمعرضديدعمومقرارم 
يک سريال بلند بهصورت روزانه است و کنجکاو میشود که مداوم زندگی کاربر
یايرانی نیز درجذبمخاطبازاين
موردنظررادنبالکند.ازجهتی بالگرهاي روزمرگ 
یآيند .دسته دوم
روند بهتبلیغات مختلفپرداختهوازاين حرفه کسببهدرآمدي نائلم 
شامل سلبريتیها و افراد مشهور مانند هنرمندان و ورزشکاران است .اغلب اين افراد از
یازفعالیتهايبا

اطالعرسان
طريقصفحاتاجتماعیخوددرشبکهاينستاگرامبهتعاملو 
یگیرند .
مخاطبانوطرفدارانخودم 
جدول  .5تحلیل محتوای صفحات مرتبط سلبریتیهای ایرانی
مورد

نام افراد

حیطه

تعداد دنبال

فعالیت

کننده

بررسی محتوای صفحات و شیوه جذب فالور
عکسهاي شخصی ،مرور خاطرات ورزشی

اشتراکگذاري 


0

امهاي در شرايط مختلف مانند پیام تسلیت
علیکريمی  ورزشکار  2/9میلیون گذشته ،گذاشتن پی 
برايدوستان،پیامهاياجتماعی.

7

بهنوش
بختیاري 

بازيگر 

1/3میلیون 

اطالعرسانی در مورد مسائل کاري ،اظهارنظر در مورد مباحث

مختلفاجتماعی 
اشتراکگذاري عکسهاي شخصی .مرور خاطرات ورزشی


9

علیدايی 

امهاي در شرايط مختلف مانند پیام تسلیت
ورزشکار  6/9میلیون  گذشته ،گذاشتن پی 
برايدوستان،پیامهاياجتماعی .

4

النازشاکر

بازيگر 

1/6میلیون 

2

امینحیايی 

بازيگر 

6/3میلیون 

6

بهارهرهنما 

بازيگر 

4/2میلیون 

دوست 

اشتراکگذاري

اطالعرسانی در مورد مسائل کاري ،

عکسهايشخصی 

اشتراکگذاري

اطالعرسانی در مورد مسائل کاري ،

عکسهايشخصی 

اشتراکگذاري

اطالعرسانی در مورد مسائل کاري ،

عکسهايشخصی،اظهارنظرهايمتفاوت .
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هنرمندانوورزشکارانودراصطالحعامسلبريتیهابهدلیل شهرتومحبوبیت وقدرت
نفوذي کهدارندداراي سرمايه اجتماعی بیشتري هستند.درمعناي جامعهشناختی ،سرمايه
اجتماعی عبارت است از شبکهاي از روابط اجتماعی که منسجم کننده تعامالت انسانی
است .درواقع سرمايه اجتماعی مجموعه مفاهیمی است همچون اعتماد ،پذيرش ،رقابت،
تپذيري وغیره کهامروزهدر
همکاري ،درنظرداشتنمنافعجمعی ،مشارکتومسئولی 
جامعهشناسی امري مهموبسیار حیاتی بهشمارمیرود.يکی ازمصاديق سرمايه اجتماعی،

اعتماد اجتماعی است چراکه اين اعتماد اجتماعی باعث تسهیل همکاري میان افراد و
وپستهايی کهافراد

یشود (سامآراموهمکاران.)47:0911:ازجهتی محتواي 
اجتماعم 
یگذارند بسیار تأثیرگذار است.
سلبريتی درفضاي مجازي وشبکهاجتماعیاينستاگرامم 
یتوانند
کمرنگنشاندادنيک مسئلهاجتماعی م 
یهاباپررنگويا حتی  
برخی ازسلبريت 
در جهت کاهش و يا افزايش احساسات اجتماعی مؤثر واقع شوند .يک فرد سلبريتی
يهاو
طرفدارانخودداردجهتگیر 

یتواندازطريقسرمايهونفوذاجتماعیکهدرمیان
م 
نگرشهاي خاصی راترويج ويا درجهتنقدومخالفت ازيک جريان اجتماعی اقدام

کند .
تستر
دستهسومشاملتسترهايوفوديبالگرهااستکهاغلبمحدودهفعالیتآنها 
رستوانها استو گرفتن تبلیغات ،کسب درآمد هدففعالیتايندسته

کیفیت غذا ،تبلیغ 
بهشمارمیرود .
جدول  .0تحلیل محتوای صفحات مرتبط فردی بالگرهای ایرانی
مورد

جنسیت

تعداد دنبال

صاحب

کننده صفحه

صفحه

موردنظر

بررسی محتوای صفحات
و شیوه جذب فالور

بررسی برخی کامنتها
کامنتهايمثبت:نسبتبهدعوت


0

مرد 

0/911

عکسهاباکیفیت

نمايشیاز

تسترهايديگروتهیهگزارشو

کمیلیون
ي 

ازغذاها.رستورانگرديو

شناساندنفرهنگايرانی 

سیصد 

تبلیغاتآن .

.کامنتهايمنفی:نسبتبهحاشیهها

نسبتبهسطحزندگیوعدمتوان
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جنسیت

تعداد دنبال

صاحب

کننده صفحه

صفحه

موردنظر

7

زن 

229هزارنفر

9

مرد 

179هزارنفر 

4

زن 

260هزارنفر 

2

زن

 k792

مورد

بررسی محتوای صفحات
و شیوه جذب فالور

بررسی برخی کامنتها
خريدغذاها .

تبلیغاترستورانوکاالها.
جلبتوجهوجذبفالور 

رستورانگرديوتبلیغات 

تبلیغاتپیجهايو
محصوالتمرتبطباغذا،
تبلیغاترستوران 
رستورانها،

تبلیغات
بهرهگیرياز
بهرهگیري .

جلبتوجه
شکلنامتعارف .
کردنوجذبفالور 

کامنتهانسبتبهحاشیههاوحرکات

نامتعارفبرايجذبفالوربسیار
انتقاديوهمراهباخشم 
انتقادازگفتمان ،
یشد
چونبههرکامنتپاسخدادهم 
کامنتمثبتغالببودهاست 
پستهايیکهاز
کامنتهانسبتبه 

شیوهاينامتعارفبرايجذبفالورو
بهصورت
گرفتهشده 
مخاطببهره 
واکنشهايمانندتوهین،

منفیو
خشمونفرتبودهاست 

یپردازد و مشخصاتی نظیر تعداد
اين بخش به تحلیل محتواي فودي بالگرهاي ايرانی م 
یدهد .بررسی
دنبال کننده ،بررسی محتوا و محتواي کامنتها را مورد تحلیل قرار م 
يیکهاين
نشاندهندهآناستکهبرخیازرفتارها 
صفحاتتسترهايايرانیدراينستاگرام 
برخالفانتظاراتجامعهاستبهطورنمونهجامعهازاينافراد

یدهند،
افرادازخودبروزم 
انتظاردارددرانظارعمومیرفتاريپسنديدهومتناسبباشئوناتاخالقیواجتماعیداشته
باشنددرحالی برخی ازتسترهابراي جذب فالوربارفتارهاي زشتوحرکاتزنندهبه
دهشدنهستند.درحقیقت اغلبتسترهاي  فعالدرشبکهاجتماعیاينستاگرامفقط
دنبالدي 
يايرانی.اين افرادباتشويق کردن
تبلیغکنندههاي تجاري هستندنهمعرفومنتقدغذاها 
یکنند بلکهسالمتی مردمرابه
نهتنهاتجارتم 
مردم بهغذاهاي رستورانی وفستفودي  
یاندازند .
خطرم 
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بالگرها ،سفربالگرها و
دستهچهارموپنجموششمبهترتیب شاملفشن و بیوتی  موسیقی بالگرها هستند.دردستهچهارم کهشاملفشن بالگرها است ويژگیاينبالگرها
در فضاي اينستاگرام شامل افرادي است که در زمینه مد ،لباس و طراحی و نمايش آن
یکنند کهازقدرترسانههاي ديجیتالی وخصوصاًشبکههاي
عالقهمندهستندوتالشم 

اجتماعی نظیر اينستاگرام استفادهکنندودراين زمینه بهتولید محتوامتنی وويديوي اقدام
ابرصنعتمدآنقدرزياداستکهبسیاريازبرندهامطرحازفشن

کنند.تأثیرفشنبالگره
یکنند تاتأثیرگذاري وتشويق براي خريد
بالگرهابراي تبلیغ محصوالتخوداستفادهم 
آنمحصولراافزايشدهند .
جدول  .2تحلیل محتوای صفحات مرتبط فشن بالگرها و بیوتی بالگرهای ایرانی
تعداد
مورد

جنسیت

0

زن 

دنبال

حوزه
فعالیت

کننده
 =Mمیلیون

بررسی محتوای صفحات
و شیوه جذب فالور

بررسی برخی کامنتها.

 =Kهزار
ابزارعالقهوتشکراز
آرايشیو
زيبايی،بیوتی 

آموزشخودآرايی،آموزش
m9/4

انواعآرايشباتوجهبه
موقعیتومراسممختلف.

آموزشهايمنتشرشدهدرصفحه

اجتماعی 
اظهارنظردرمورداستايلو
سؤالهايدرموردنحو
پوشش ،
استفادهازمحصوالتآرايشی .

7

زن 

فشومد 

 m7/3

9

زن 

فشنومد 

 m6/9

4

زن 

2

زن 

انتشاروتبلیغمد،نمايش
لباس،کیفوکفش 
انتشاروتبلیغمد،نمايش
لباس،کیفوکفش،تبلیغ
برندهايمختلف 

آرايشیو
زيبايی،بیوتی 
فشومد 

 m 9 /4
½  m

اظهارنظردرمورداستايلواندام
کامنتهاي

صاحبصفحه،
غیراخالقیمانندپیشنهاددوستی 
اظهارنظربهصورتايموجیو
شکلکتشکر،قلب 

آموزشخودآرايی،تبلیغات سؤالهايدرموردنحواستفادهاز
محصوالتآرايشی 

محصوالتآرايشی 

انتشاروتبلیغمد،نمايش

سؤالهايدرموردنحواستفادهاز

لباس،کیفوکفش 

محصوالتآرايشی 
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يی کهدرزمینهسفروگردشگريفعالیتوبه
دستهپنجمشاملسفربالگرهاست،بالگرها 
هستندکهدرمناطقمختلفسفرکردهواطالعاتی را

یپردازند،اغلبافرادي
تولیدمحتوام 
یدهند .اين افراد سبک
در مورد مقصد مورد نظر ،در اختیار مخاطبان و کاربران قرار م 
داشتهودائمدرحالسفرهستندودرموردجاذبههايگردشگري،آيینو

زندگیمتفاوتی
رسوم،نوعپوششوفرهنگونکاتجذابمناطقديگرتولید محتواوبهديگرانمعرفی
یکنند .
یکنندوسايرافرادراتشويقبهسفرم 
م 
دستهششمشاملموسیقیبالگرهاست.موسیقیبالگرهابخشديگريازبالگريدر
فضايمجازياينستاگراماست.درحقیقتگردانندگاناينصفحاتعالقهزياديبهدنیاي
کهايخوانندگان،همدرديده
پهاوويدئوموزي 
دارند.اينبالگرهاباانتشارکلی 

موسیقی
یکنند وهمازاين روند بهجذبدنبالکنندگانو
کها کمکشايانی م 
شدناين موزي 
یتوانند محتواي
یپردازند.اين صفحات برحسب محتوا و عاليق بال گرها م 
فالورها م 

متفاوتی داشتهباشند.گاهموسیقی محلی وبومی منطقهخاصی وگاهموسیقی جديد بسان
یتواند باشد .دسته هفتم شامل تبلیغات بالگرهاست اين صفحات شامل
پاپ و راک م 
افرادي می شود که از طريق صفحات مجازي خود براي مشاغل و افراد ديگر بازاريابی
می کنند.اينافرادبامعرفیوتبلیغاتصفحاتديگر،دنبالکنندگانخودراترغیببه

پیوستندرصفحهموردنظرمی کنند.بررسیمحتوايکاربرانايرانیشبکهاينستاگرامنشان
يکه ازتبلیغات
بهطور 
ی دهددامنهتبلیغاتبالگريدرايرانبسیارمتغیرومتنوعاست .
م 
شود.آخريندستهبنديدراينبخش

فالودعانويسیتاتبلیغتولدوعروسیو...شاملمی
مشاهدهشدهدراينصفحات

شاملصفحاتمرتبطبالگرهايطنزوشوخیاست.محتواي

لمهابامحتوايجوکوطنزاست .
شاملسرگرمی،ساختنفی 
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جدول  .01تحلیل محتوای صفحات مرتبط بالگرهای طنز 
تعداد
مورد جنسیت

بررسی محتوای

دنبال

بررسی برخی کامنتها.

کننده
0

7

مرد 

مرد 


بهصورتايموجی
کامنتها 

ساختانواعکلیپطنزفارسیومازندرانی. .اغلب
070هزار

9/4میلیون 

9

مرد 

0/1میلیون 

4

مرد 

0/4میلیون 

2

مرد 

2میلیون 

بامحتوايمسائلخانوادگی،اجتماعیو

(شکلکخنديدن،دستزدن،

اقتصاديوانجامتبلیغات.

فرستادنقلبوتشويق

ساختانواعکلیپطنزبامحتواي
خانوادگی،اجتماعی 
ساختانواعکلیپطنزبامحتواي
خانوادگی،اجتماعی .
ساختکلیپطنزبهصورتدنبالهدارو
سريالیوانجامتبلیغات 
پهايبامحتوايطنز 
ساختکلی 

صورتايموجی

کامنتها 
به

اغلب
شکلکخنديدن،دستزدن،
فرستادنقلبوتشويق 
صورتايموجی

کامنتها 
به

اغلب
شکلکخنديدن،دستزدن،
فرستادنقلبوتشويق 
بهصورتايموجی
کامنتها 

اغلب
شکلکخنديدن،دستزدن،
فرستادنقلبوتشويق 
کامنتهابابارمعنايمثبتو

برخی
برخیديگربارمعنايیمنفی 

ازسويیصفحاتبامحتواي شوخیوطنزيکیازصفحاتمحبوبوپربازديددرفضاي
شدنجوکهاباتصاويروصحنههايشادو

مجازيوشبکهاجتماعیاستچراکهآمیخته
مفرح در اين فضا موجب شده بالگرهاي طنز همانند بازيگرانی با طراحی صحنه،
يتر بهتولید محتواو
صورتحرفها 


پوششوظاهرهمراهباشندوبه
نامهنويسی وتغییر 
لم 
فی 
فضابهبالگرهايطنزوشوخی

انتشارآندراينشبکهبههنرنمايیبپردازند.گويیکهاين
یدهد کهخودشاندرشبکهمجازي توأمانسهنقشبازيگري ،کارگردانی
اين امکانرام 
وتهیهکنندگی راتجربهکردهوازاين روشبهتولید محتوادراين زمینه بپردازندودر
معرضديدمخاطبانقرارگیرند .
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مقولۀ  .7صفحات مرتبط با فعالیتهای خدماتی
گفتهمیشودکهازطرفيکنفربراي

ازنظرمفهومیخدماتبههرگونهفعالیتيامزيت
ديگري ارائه میشود .در ديکشنري آباديس 0خدمات مترادف خدمتها ،فعالیتها و
خدمتگزاريتعبیرشدهاست .فعالیتدرحوزهخدماتبسیارگوناگونومتنوعاستو

میتوانندشاملارائهتسهیالتدرامورمتفاوتیباشد.درتحلیل محتوايشبکهاجتماعی

اينستاگرامشاهدصفحاتیبامحتوايارائهخدماتدرحوزهتعمیراتوسايلوياخدمات
درامورمشترکینبرخیازکاالهاوبرندهايتعمیرکارها،خدماتالغريورژيم،خدمات

نوبتدهیآنالين،معرفیپزشکان،خیريههاو...هستیم.
ورزشی ،

مقولۀ  .6صفحات پرحاشیه
یشودکهاصول
اصطالحزرديکاصطالحمرتبطباخبرنگارياستوبهافرادياطالقم 
حرفهاي واخالقی رازير پاگذاشتهاند .بااستناد بهاين توضیح ،اين اصطالحدرفضاي

مجازي وشبکهاجتماعیاينستاگرامشاملصفحاتی کهاخباردروغ،کارهاي غیرقانونی و
ضدهنجارهاي اجتماعیاست .اينمقولهشامل 4بخشاست.بخشاولپیچهاي مرتبط
شرطبندياستاغلبصاحباناينصفحاتبه
تهاي  
شاخهاي مجازي و دارندگان ساي 
با  
میپردازند.
پهايحاشیهايبرايجذبفالور 
شرطبنديوقمار،اليوهاوکلی 
تبلیغسايت 
جدول  .00تحلیل محتوای صفحات مرتبط شاخهای مجازی
تعداد
مورد

جنسیت

دنبال
کننده

علت

اهداف صاحبان

سبک گفتاری و رفتاری

شهرت

صفحات

مشاهدهشده

روابط

شهرت،جذب

مخالف ،فساد و فحشاء ،رقص.

غیرمتعارف

فالوروکسب

استفاده از زنان در جذب فالور،

باجنس

درآمدازطريق

مخدر،ايجاد

استفاده از الکل و مواد 

مخالف

گرفتنآگهی 

حاشیه براي جذب بیشتر فالور،

نشان دادن روابط آزاد با جنس
0

مرد

 0میلیون

فحاشیهاي
Abadis.ir- 1

ک،ايجاد
کی 

دعوا
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تعداد
مورد

جنسیت

7

زن

9

زن

4

مرد

2

مرد

دنبال
کننده

علت

اهداف صاحبان

سبک گفتاری و رفتاری

شهرت

صفحات

مشاهدهشده
ساختگی

091
هزار

سبک
آرايشو
ظاهر

شهرت،جذب
فالوروکسب

متفاوت از نظر ظاهري ،آرايش بسیار

درآمدازطريق

عملهايزيبايیزياد 
غلیظ .

گرفتنآگهی
شهرت،جذب

124
هزار

سبک

فالوروکسب

آرايشو

درآمدازطريق

ظاهر

گرفتنآگهیدر
پیج
شهرت،جذب

062
هزار

شخصی

فالوروکسب
درآمدازطريق
گرفتنآگهی
شهرت،جذب

016
هزار

رقص

فالوروکسب
درآمدازطريق
گرفتنآگهی

آرايشبسیارغلیظ،نشاندادنروابط
آزاد با جنس مخالف ،پارتی و
مهمانی شبانه ،روابط متعدد،
خودنمايی
نشان دادن سبک زندگی الکچري و
لباسهاي
پولداري ،نمايش دالر و  
برندوروابطآزادباجنسمخالف
بدن نمايی از طريق لخت شدن و
رقص و عدم تناسب رفتار با جنسیت
خود

شاخهاي مجازي ادارهمیشوند.اين
اغلب اين صفحاتپرطرفدارکهتوسطدلقکهايا  
افراددرصددنمايش مصرف،خريد واسرافکاالهستند.هدفاين افرادجذبکاربرو
کسب درآمد در فضاي مجازي است؛ آنها از شیوههاي متعددي براي جذب مخاطب
استفاده میکنند و از هر چیزي که موجب جلبتوجه و در معرض ديده شدن صفحه
اکثرآنهاهدفشانازجذبمخاطب،تبلیغ

یکه 
یگیرند درحال 
آنهاباشد،بهرهم 
مجازي  
ي اينستاگرام
شرطبندي و کسب درآمد است.اين افراد درآمدي که در فضا 
تهاي  
ساي 
یگذارندتاچهرهوسبکیجديدياز
دراينفضام 
یآورندرادرمعرضنمايش 
بهدستم 

خويشرابهمخاطبارائهدهند .
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جهايمرتبط باکارهاي غیرقانونیاستوازاينصفحات
بخشدومدراينمقولهپی 
برايتبلیغاتوفروشکارهايغیرقانونیمانندفروشاسلحهگرموسردموادمخدرو...
استفاده میکنند .مطالعه محتواي صفحات اجتماعی در شبکه اجتماعی اينستاگرام
نشاندهنده برخی از اين صفحات در حیطه اعمال غیرقانونی (نظیر خريدوفروش وسايل

یکنند بدين معناکه
مجرمانهمانندسالح،موادمخدر)ودعانويسی وطالع بینی فعالیت م 
افرادخالفکارويا افراديکهدست بهعملمجرمانه میزنند باايجاد صفحهمجازي در
شبکهاينستاگرامدرجهتاشاعهوتبلیغ براي فروشويا پیدا کردنمشتري براي کارهاي
خالف خود هستند .بخش سوم در اين مقوله صفحات مرتبط با باندهاي خالف عفت
یکنند .اهداف اين گروه
عمومی که اغلب در حوزه اخالقی و مسائل جنسی فعالیت م 
تشويقوترغیبافرادديگربرايهنجارشکنیوانحرافاخالقیاست .
بخشآخردراينمقولهشاملصفحاتحاشیهساز استدراينصفحاتاغلببه
انتشاروتولیدنشراکاذيب،انتشارخبرهايجعلیودروغینبرايجذبفالورمیپردازد.

صفحات و پیجهاي اينستاگرامی حاشیهساز عمدتاً به صفحاتی در شبکه اجتماعی
آنهاتولیدکنندهومبدعمحتوايجديدينیستند.درواقع
اينستاگرامگفتهمیشودکهخود 
صاحباناينصفحاتبابرداشتنمحتوايصفحاتديگروقراردادنآندرصفحهخودبه
هستند.اينافرادبعدازجذبمخاطبانیاز

دنبالجذبمخاطبوبهتبعآنديدهشدنبیشتر

یکنند .حوزه و
اين روش و پربازديد نشان دادن صفحه خود عمل به گرفتن تبلیغات م 
وسعتاينصفحاتمیتواندمتفاوتباشدبعضیدرحیطه افشاگريوآشکارسازيپشت
یکنندوبرخیديگرباعناوينضدشاخ،ضدپلنگ،دارالمجانین،تیمارستان
پردههااقدامم 

یکنند .هرچند اين صفحات با عنوان
پهاي افراد ديگر م 
مجازي دست به چیدمان کلی 
مخالفت و تمسخر اين محتواي ضد اخالقی مبادرت میکنند منتها انتشار و گلچین اين
محتواهاضداخالقی واجتماعی درقالبصفحهمجازي منجربهبیشتر ديده شدنآندر
یشود وخواستهوناخواستهبرمعروفیت وديده شدن
فضاي مجازي وشبکهاينستاگرامم 
آنمنتهیخواهدشد .
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بحث و نتیجهگیری 
پژوهش حاضر باهدف تحلیل محتوي شبکه اجتماعی اينستاگرام (با تأکید بر صفحات
کاربران ايرانی) و درصدد پاسخگويی به سؤاالت زير است :محتواي صفحات کاربران
پاسخگويیبه اين سؤاالت پس از
ايرانیشاملچیست؟وبهچهمسائلیاشارهدارد؟ براي  
پژوهشهاي

بررسینظريات و رويکردهايموجود در مورد شبکهاجتماعی به مروريبر 
صورتگرفتهپرداختهشد.پژوهشحاضربیشاز211صفحه اينستاگرامی راموردمطالعه
و تحلیل محتواي کیفی قرار داده است .بهطورکلی در بررسی محتواي صفحات
اينستاگرامیکاربرانايرانی6مقولهراازيکديگرمتمايزنمودهوهريکرابازيرمقوالت
ستخراجشده بهتفصیل توضیح داده است که شامل مقوالتی نظیر خبري ،آموزشی،

ا
بازاريابی تولید و فروش ،بالگرها ،خدماتی و پیجهاي حاشیهساز و زرد است .اين
نشاندهنده کارکردهاي متفاوت شبکه اجتماعی اينستاگرام در جامعه ايرانی
مبندي  
تقسی 
است.
ازطرفیچنانچهبهتفصیل بیانشد ،اينستاگرام اززمانآغازبهفعالیت خودتاکنون
ازشبکههاي اجتماعی محبوبوپرطرفداردر

ندهاي داشتهوبهعنوانيکی 
رشدبسیار فزاي 
یدهد که حوزه
ايراندرآمده است .تحلیلمحتواي شبکهاجتماعی اينستاگرامنیز نشانم 
فعالیت اين شبکه فراتر از ارتباط ساده اجتماعی است چراکه شبکههاي اجتماعی جديد
يیهاي متفاوتی که دارند بسیاري از حوزههاي فردي و
نظیر اينستاگرام با قابلیت و کارا 
پاسخگويی نیازهاي متفاوت افراد در
یتواند  
یدهد و م 
اجتماعی را تحت پوشش قرار م 
کسبوکاراقتصادي،دريافتاطالعات،سرگرمی،آموزشوارائهوتسهیلخدمات

زمینه
پاسخدهینیازهايکیازخصیصههاي
و...باشند.درواقعهمینکارايیوقابلیتمتفاوتو 
مهمدرشبکهاجتماعی  اينستاگراماستکهموجبنفوذاجتماعیبیشترآندرمیاناقشار
شبکههاي اجتمـاعی و
همانطور که کاستلز عقیده داشت  :
مختلف جامعه شده است  .
سازماندهی"اصلیو"ساختارهاي"

وهي
رسانهايجديددرحالیکه شـکل دادنبـه "شی 

اينصورتبندي

هاتمامواحدهاوقسمتهاي 


مدرنهستند.اينشبکه
جامعهي 

بسیار مهم 
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یکند (مهديزاده:0930،
ها)رابهطورروزافزونیبههممتصلم 


هاوسازمان

(افراد،گروه
 .)109
ازسويی دگر آمیختگی شبکه اجتماعی اينستاگرام با تجارت و کسب کار موجب
شبکهايواردشود،سببتغییراتدرسبک
شدهروابطپولینیزدراينتعامالتاجتماعی 
یتوان اذعان نمود پیوستگی روابط اجتماعی
زندگی و روابط اجتماعی شود .درواقع م 
یشود
بهصورتدنبالکنندهودنبالشوندهايجادم 
کاربراندرقالبزنجیرههايانسانیکه 
وازطرفی عجین مبادالت اقتصاديوتجاريدرشبکهاجتماعیاينستاگرامموجبايجاد
شبکهايومجازيهمسوباجامعهواقعیاستکهدرصددتأمیننیازهاياقتصاديو
جامعه 
یدارد .کاستلز نیز عقیده داشت تعامالت اجتماعی شبکه
اجتماعی کاربران قدم برم 
جامعهي

یرود او عقیده داشت در 
اجتماعی به سمت پیوستگی بیشتر و شبکه شدن م 
یشود نظیر:
شبکهاي را بـیش از هـر چیـز در قالـب متغیرهاي اقتصاديوبازارمتجلیم 

اقتصاد اطالعـات ،اقتصـاد جهـانی ،روابـط شغلی که معطوف به فعالیتهاي اقتصادي
است (کاستلز.)0911،ازطرفیبررسیتحلیلمحتواي صفحاتاجتماعیدراينستاگرام
یدهد که نوعی آمیختگی میان مسائل کالن نظیر مسائل اجتماعی ،سیاسی و
نشان م 
نباره عقیده داردکهاين
اقتصاديباکنشهايخردروزمره افرادوجوددارد .کاستلز دراي 
تعاملمیانمسائل کالنورويدادهايخرددرشبکههاياجتماعیموجبحفظوبقاي
یگردد .
اعضايجامعهشبکهايمجازيم 
نکته درخور توجه ديگر اين است کاربران در اين شبکههاي اجتماعی اينستاگرام
ارتباطجمعی نظیر :تلويزيون و راديو احساس انفعال کمتري

برخالف ساير رسانههايی 
شبکههاياجتماعی گردانندگاناصلی براي تولید
یکنند .چراکه کاربران خود در اين 
م 
محتواوانتشارآنهستند.بدينمعناکهدرشبکهاينستاگرامنقشاصلیبرايساختمحتوا
مضاعفترينسبتبه

وانتشارآنبرگردن کاربرنهاده استوکاربران احساسآزادي 
دنیاي حقیقی را تجربه میکند .بدين معنا که کاربران در اين شبکههاي اجتماعی
کنشگرانی فعال،خالق،سازندهوپويامحسوب میشود کهخودخالقمحتواهستندواين
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یشود .از طرفی تنوع و تکثر محتوا در اين
موجب جذب بیشتر کاربران به اين شبکه م 
یتواند
گونهاياستکه هرفرديمتناسبباساليقوعاليقخودم 
به 
شبکههاياجتماعی 
از محتوا موردنظر خويش بهره گیرد .درواقع میتوان استنباط نمود فرهنگ و عناصر
همانطور که هنري
شکلگیري است  .
فرهنگی به شیوه مشارکتی میان کاربران در حال  
مصرفکنندگان را توانمند و به بخش

رسانههاي جديد 
جنکینز عقیده داشت  
بهعنوان فرهنگی
یکند .او فرهنگ مشارکتی را  
يیناپذيري از اين شبکهها مبدل م 
جدا 
یکند که در آن طرفداران و ساير مصرفکنندگان در ايجاد و گردش محتوا
تعريف م 
بهطورفعاالنهايمشارکتمیکنند .
جديد 
بر ادعا روزنبرگ در
از منظر ديگر بررسی شبکه اجتماعی اينستاگرام نیز گواهی  
موردتفکیکپذيريخودهاست چراکهاغلب کاربرانخودهايی راازوجودخويشبه
آنها در تضاد است
تصوير میکشند که با خود موجود ،خود دلخواه و خود وانمودي  
معناکهآنهادرتالشبراي نشاندادنچهرهمتمايزي ازخود

(ريتزر.)731:0921،بدين 
درجلويدوربینهستند.جلبتوجهوديدهشدنوپناهبردنبهفتوشاپوفیلترهايرنگی
گاهی نمودي از انسانی است که میخواهد مورد تحسین و تشويق ديگران قرار گیرد.
نوعیعدمرضايتازخودموجودوپناهبردندرتصويرسازيبرايعرضهخوددلخواهو
کهآرزويشرامیکند.بدين معناکهبرخیاز کاربراندرجلودوربین در


وانمودي
خود
بهتروبرترنشاندادنخودهستندکهفاصلهزياديباتصويرواقعیوخود

حالتظاهربراي
نباره کاستلزنگرشمتفاوتیدارداواز اصطالحهويتتازهياد
آنهادارد .دراي 
موجود  
شبکهايومجازيجديدافرادوجوامعدرقالبهايتازه،
یکندوعقیدهداردکهجامعه 
م 
میگیرند و در اين میان ،تعاريف تازهاي از انسان و اجتماع عرضه
هويتهاي تازهاي  
دربحثرسانههاي

یدهد 
بهطورکلیاينپژوهش نشان م 
میشود (کاستلز .)402:0911،

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

فرهنگاجتماعیجوامعونحوهاستفادهکاربرانازاين شبکه
ینفسه مفید يا مضربدانیم.بلکه
شبکههاي اجتماعینظیراينستاگرامف 
یتوانیم  
درواقعمانم 
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وبرندهاياستکهدردستجراح

کاربردشبکهاجتماعینظیراينستاگرامبسانچاقويیتیز
یتواند شفابخش و نجاتدهنده ودر دست انسانجانی ،قاتل کشنده وخطرناکجلوه
م 
کند .ازطرفیآموزشوآگاهسازينسلجوانونوجوانباشبکههايمجازينظیرشبکه
اجتماعیاينستاگرامموجبکاهشاثراتمنفیآنمیشود .
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