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Abstract: The purpose of this study was to find out the user experience in
the most liked posts in educational pages on Instagram, using two theories
of user engagement and flow. Analyzing user experience can help success
in content creating and sharing on social networks.
This was a qualitative and exploratory study, carried out through thematic
analysis using competitive benchmarking approach and analyzed the
characteristics of the image and the latent themes in the most liked posts
by users in the educational content on Instagram and examined the
relevance of their themes to the specific subject of content in these pages.
The results of the study on 270 posts, which included 9 most-liked posts
in 2017 from 30 pages surveyed, showed human image, artistic, scientific
and literary outstanding personalities and nature, and were the most
characteristics of the image and there were themes of the family, love,
religion in them. Also, more than 80 percent of the most-liked posts were
dedicated to the specific subject of these pages.
It can be concluded that in successful content in engaging user and making
an optimal experience in them, there are common image characteristics
that should be considered when creating content. These characteristics
are indicated in this study.
Keywords: Instagram, User Engagement, Flow Theory, Like, Image
Characteristics
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چكيــده :پژوهــش حاضــر بــا هــدف شــناخت تجربــة کاربــر در تعامــل بــا اطالعــات
در شــبکة اجتماعــی اینســتاگرام انجــام شــده اســت .پژوهــش بــا بهرهگیــری از دو
نظریــة درگیرکــردن (اشــتیاق کاربــر) و تجربــة خوشــایند در صــدد بــود بــه تحلیــل
مشــخصههای تصویــر و مضامیــن نهفتــه در پُرپســندترین پُســتهای ارائهدهنــدة
محتــوای تخصصــی و آموزشــی در شــبکة اجتماعــی اینســتاگرام بپــردازد و میــزان
ربــط ایــن مضامیــن را بــا محتــوای اختصاصــی ایــن صفحههــا مــورد بررســی قــرار
د هد .
ایــن پژوهــش بــا روش کیفی-اکتشــافی بــا بهرهگیــری از تحلیــل مضمــون و نمونــة
هدفمنــد بــر اســاس رویکــرد افزارســنجی رقابتــی از راهبردهــای پژوهــش معمــاری
اطالعــات انجــام شــد.
تحلیــل  270پُســت کــه در ردیــف  9مطلــب ارســالی پُرپســند  30صفحــة مــورد
بررســی در ســال  2017بودنــد ،نشــان داد کــه اســتفاده از تصویــر تصویــر انســان،
شــخصیتهای برجســتة هنــری ،علمــی و ادبــی و طبیعــت در بخــش مشــخصههای
تصویــر و مضامیــن خانــواده ،عشــق ،و مذهــب در ایــن پُس ـتها وجــود داشــتند.
همچنیــن ،بیــش از  80درصــد محتــوای پسندشــده از ســوی کاربــران بــه موضــوع
اختصاصــی صفحههــای مــورد بررســی اختصــاص داشــت.
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نتایــج نشــان داد کــه در محتــوای موفــق در درگیرکــردن کاربــر و ایجــاد تجربــة خوشــایند در وی،
مشــخصههای تصویــر مشــترکی وجــود دارد کــه در هنــگام تولیــد محتــوا بایــد بــه آنهــا توجــه کــرد
و آنهــا را ب ـهکار گرفــت .ایــن مشــخصهها در ایــن پژوهــش مشــخص شــدهاند .همچنیــن 80 ،درصــد
محتــوای موفــق در کســب اشــتیاق کاربــر مرتبــط بــا محتــوای صفحــه اســت کــه نشــاندهندة توجــه
کاربــران بــه تخصصیبــودن صفحــة مــورد نظــر اســت.
كليدواژههـا :نظریـة درگیرکردن کاربر ،پسـند ،اینسـتاگرام ،تحلیل مضمـون ،افزارسـنجی رقابتی ،الیک،
نظریة تجربة خوشـایند
 .1مقدمه

بــا رواج روزافــزون برنامههــای مبتنــی بــر تلفــن همــراه ،یکــی از دغدغههــای اصلــی طراحــان

و توســعهدهندگان ایــن برنامههــا جــذب ،درگیرکــردن و حفــظ کاربــران اســت

(Bakhshi,

 .)Shamma and Gilbert 2014ایــن دغدغــه در مــورد یکــی از مهمتریــن ایــن برنامههــا یعنــی

شــبکههای اجتماعــی نیــز صــادق اســت .شــبکههایی کــه کاربــران در آن بــه اشــتراک اطالعــات

و محتــوا میپردازنــد و میــزان موفقیــت کنشهــای موجــود در آنهــا شــامل عمــل تولیــد محتــوا

و اشــتراک اطالعــات ،بــا ســنجههای میــزان درگیرکــردن کاربــر 1ارزیابــی میشــود .پســندها،2

نظــرات ،3تعــداد دفعــات ذخیــره ،و ارســال مطلــب در قالــب پیــام خصوصــی 4از ســنجههایی

هســتند کــه میتوانــد میــزان موفقیــت تولیــد و اشــتراک محتــوا را در شــبکههای اجتماعــی ماننــد
«فیسبــوک» 5و «اینســتاگرام» 6بســنجند .افــزون بــر ایــن ،از منظــر رؤیتپذیــری اطالعــات ،طبــق

الگوریتــم رتبهبنــدی ایــن دو شــبکه ،محتوایــی کــه بتوانــد ســنجة بهتــری در درگیرکــردن کاربــر
کســب کنــد ،در اولویــت نمایــش بــرای کاربــران قــرار میگیــرد .بنابرایــن ،مســئلة مهــم کنشــگرا ِن
شــبکههای اجتماعــی ،درگیــر کــردن کاربــر اســت کــه در پژوهشهــا از آن بــا عنــوان «user

 »engagementیــاد میشــود .بــه بیــان دیگــر ،بــا تغییــر الگوریتــم «اینســتاگرام» از نمایــش بــر اســاس

ترتیــب زمانــی ،بــه نمایــش محتــوای ارائهشــده بــر اســاس میــزان درگیرکــردن کاربــر ،مســئلة
حیاتــی و مهــم بــرای تولیدکننــدگان و اشــتراکگذارندگان محتــوا در ایــن شــبکه و شــبکة مــادر

آن یعنــی «فیسبــوک» ،همیــن ســنجه اســت.

پژوهشهــای انــدک در ایــن حــوزه بهزبــان فارســی بیانگــر ایــن واقعیــت اســت کــه ایــن
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مبحــث هنــوز بــهمقــدار کمــی وارد پژوهشهــای بومــی شــده ،امــا در همــان تعــداد محــدود،
معادلهایــی ماننــد «درگیــری»« ،تعامــل» و «تعهــد» بــرای ایــن واژه بــهکار بــرده شــده اســت.

«جعفــری» ،واژة «درگیرکــردن» 1را یکــی از پرکاربردتریــن و چالشزاتریــن واژههــا در حــوزة
مدیریــت منابــع انســانی در جهــان میدانــد .او واژة «اشــتیاق» را بــرای ایــن مــورد مناســبتر

میدانــد ( .)1395در ایــن پژوهــش نیــز از واژة «اشــتیاق کاربــر» در کنــار «درگیرکــردن» اســتفاده
شــده اســت.

از طــرف دیگــر ،بــا وجــود حضــور فراگیــر و گســتردة شــبکههای اجتماعــی و اســتفادة افــراد

از ایــن شــبکهها ،در مــورد کیفیــت تعامــل و درگیرشــدن افــراد بــا محتــوا ،پژوهشهــای کمــی
ـاس اشـ ِ
صــورت گرفتــه اســت .ایــن مــورد در شــبکههایی کــه اسـ ِ
ـتراک اطالعــات آنهــا بــر شــکل
دیــداری اســتوار اســت نیــز صــادق اســت .مطالعــة کیفیــت مواجهــه و تعامــل کاربــران بــا محتــوای

دیــداری ،بهعنــوان بخشــی از تجربــة کاربــر میتوانــد تولیدکننــدگان و عامــان اشــتراک محتــوا
در ایــن شــبکهها و بســترها را در شــناخت راههــای موفقیـ ِ
ـت درگیــر کــردن کاربــر یــاری نمایــد.
ایــن مــوردی اســت کــه در ایــن پژوهــش بــه آن توجــه شــده اســت .پژوهــش حاضــر بــا اســتفاده
از دو نظریــة درگیــر کــردن کاربــر 2یــا کســب اشــتیاق کاربــر و تجربــة خوشــایند 3کــه هــر دو بــه

نوعــی مرتبــط بــا نظریــة جریــان 4هســتند ،و بــا اســتفاده از رویکــرد افزارســنجی رقابتــیMorville( 5

 ،)and Rosenfeld 2006کــه یکــی از روشهــای پژوهــش معمــاری اطالعــات 6اســت ،انجــام شــده

اســت .الگــو قــرار دادن محتواهــای موفــق شــبکة اجتماعــی «اینســتاگرام» بهعنــوان یــک وبــگاه

شــبکة اجتماعــیِ  7پُرکاربَــر در کشــور بــا  24میلیــون کاربــر فعــال از منظــر موفقیــت در کنــش

درگیرکــردن یــا اشــتیاق کاربــر ،و بررســی مشــخصههای تصویــر و مضامیــن نهفت ـهای کــه در ایــن

پُســتها وجــود دارد ،موضوعــی اســت کــه پژوهــش حاضــر دنبــال میکنــد .همچنیــن ،در ایــن

پژوهــش قصــد بــر آن اســت کــه بدانیــم چــه میــزان از ایــن محتواهــای موفــق در جــذب اشــتیاق

کاربــر ،در راســتای موضــوع اصلــی صفحههــای مــورد نظــر هســتند .صفحههــای مــورد بررســی در
ایــن پژوهــش ،صفحههایــی هســتند کــه بــه ارائــة دانــش و اطالعــات خاصــی میپردازنــد .در ایــن
پژوهــش فــرض شــده اســت کــه محتوایــی کــه توانســته پســن ِد (الیــک) بیشــتری دریافــت کنــد ،در

کنــش درگیرکــردن و جلــب اشــتیاق کاربــر موفــق بــوده اســت.
3. optimal experience

2. user engagement

1. engagement

6. information architecture

5. competitive benchmarking

4. flow theory
)7. social network sites (SNS
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 .2نظریة درگیری کاربر

1

درگیرکــردن ،بهعنــوان واکنــش انســانیِ مطلــوب و حتــی الزم در فعالیتهــای مرتبــط بــا

رایانــ ه در نظــر گرفتــه شــده اســت (« .)Laurel 1993کاپلمــن» ،درگیرکــردن را شــامل فعالیتهــا
و نگرشهــای کاربــر میدانــد ( )Kappelman 1995و «ســعید» آن را مــدل ذهنــی و اهــداف و
مهارتهــای حرکتــی در نظــر گرفتــه اســت ( )Said 2004و «چپمــن» آن را بازنمــو ِن توجــه،

عالقــة درونــی ،کنجــکاوی و انگیــزه تلقــی میکنــد ( .)Chapman 1997رویکــرد «ســعید» ،مبتنــی
«چپمــن» بــر اســاس واکنشهــای
بــر تعاملهــای کــودکان بــا بازیهــای ویدیوئــی و رویکــرد َ

دانشــجویان بــه نرمافــزار ارائــه مطالــب بــود« .چپمــن ،ســلواراجا ،و وبســتر» ،درگیرکــردن
را در ارتبــاط بــا نظریــة جریــان برشــمردند ( .)Chapman, Selvarajah, Webster 1999نظریــة

زیباییشــناختی1982( 2

 ،)Beardsleyنظریــة

بــازی1967( 3

 ،)Stephensonو نظریــة تعامــل

اطالعــات )Toms 2002( 4از دیگــر نظریههایــی بودنــد کــه در ایــن رابطــه مطــرح شــدهاند.

نظریــة جریــان حاکــی از آن اســت کــه افــراد زمانــی درگیــر فعالیتــی میشــوند کــه هیــچ
مســئلة دیگــری برایشــان مهــم نباشــد و خــو ِد تجربــه آنقــدر لذتبخــش باشــد کــه افــراد حتــی

حاضــر بــه پرداخــت هزینــة ســنگین بــرای آن نیــز باشــند ( .)Csikszentmihalyi 1999نظریــة
درگیرشــدن میتوانــد زیرمجموعـهای از نظریــة جریــان نیــز تلقــی شــود« .اُبرایــن و تامــز»)2008( 5
معتقدنــد کــه درگیرشــدن ممکــن اســت برخــی مشــخصههای نظریــة جریــان را داشــته باشــد ،اعــم

از توجــه متمرکــز ،بازخــورد ،کنتــرل ،گرایــش بــه فعالیــت (یــا تعامــل) و انگیــزه درونــی (O’Brien

.)& Toms 2008
«اُبرایــن و تامــز» بــر اســاس نظریههــای زیباییشناســی ،جریــان ،بــازی و تعامــل اطالعــات و

بــر اســاس پژوهشهــای انجامشــده در حوزههــای کاربــردی بازیهــای ویدیوئــی ،خریــد برخــط،

جســتوجوی وب و نرمافزارهــای آموزشــی ،درگیرکــردن کاربــر را چنیــن تعریــف میکننــد:
درگیرکــردن کاربــر مقولـهای از تجربــة کاربــر شــامل مشــخصههای چالــش ،اثــر مثبــت ،پایــداری،

بازنگــری حســی و زیباییشناســی ،توجــه ،بازخــورد ،تنــوع /اصالــت ،تعامــل و کنتــرل ادراک

شــده 6اســت (همــان) .در جــدول  ،1بــه مشــخصههای نظریــة جریــان ،زیباییشناســی ،بــازی ،تعامــل
3. play theory

2. aesthetic theory

1. user engagement theory

5. O’Brien, Toms

4. information interaction

6. challenge, positive affect, endurability, aesthetic and sensory appeal, attention, feedback, variety/novelty,
interactivity, perceived user control
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اطالعــات ،و ارتبــاط آن بــا نظریــة درگیرکــردن کاربــر پرداختــه شــده اســت کــه نشــان میدهــد

ایــن نظریههــا در چــه مــواردی بــا هــم مشــترک هســتند.

جدول  .1مشخصههای نظریههای جریان ،زیباییشناختی ،بازی و تعامل اطالعات و ارتباط آن به درگیرکردن
کاربر
نظریة
زیباییشناسی

نظریة بازی

زیباییشناسی

*

*

تجدید نظر عاطفی

*

*

مشخصههای نظریهها

نظریة جریان

توجه

*

*

تعامل اطالعاتی

مشخصههای نظریة
درگیرکردن

*
*

*
شاید

چالش

*

*

*

*

*

بازخورد

*

*

*

*

*

هدف هدایتشده

*

معناداری

*

انگیزه

*

کنترل درکشده

*

تجدید نظر حسی

شاید

*

شاید
*

*

*
*

*

*

شاید
*

اقتباس از )O’Brien & Toms (2008

 .3تجربة خوشایند

بــر پایــة نظریــة تجربــة خوشــایند ،غنــای محیــط تعاملــی رابــط کاربــر تجربـهای خوشــایند بــه

کاربــر میبخشــد و او را بــه مراجعــة بعــدی و اســتفادة بیشــتر از منابــع اطالعاتــی ترغیــب میکنــد.
بــه اعتقــاد «چیکزنتمیهالــی» ،تجربــة خوشــایند ،حالتــی از درگیرشــدن ،شــادی بهینــه و تجربــة

بــه اوج رســیدن اســت کــه هنــگام جــذب فــرد در چالشــی همــراه بــا انگیــزه و خواســت درونــی

او رخ میدهــد .دســتیابی بــه تجربــة خوشــایند تســهیلکنندة تمرکــز ،و دربرگیرنــدة جــذب و
حسنکــردن گــذر زمــان اســت کــه اهدافــی ارزشــمند در محیطهــای یادگیــری هســتند .از نظــر

او هــر فعالیــت تجربــة خوشــایند نوعــی حــس کشــف بــه فــرد میدهــد و عامــل نوعــی احســاس
خالقانــه اســت کــه وی را بــا واقعیتــی جدیــد روبـهرو میســازد .ایــن حالـ ِ
ـت روحــی ،شــخص را بــه
ســطوح باالتــری از کارایــی ســوق داده و بــه حاالتــی بــرای کشــف و شــهود بهصــورت ناخــودآگاه
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منجــر میشــود (.)Csikszentmihalyi 1990

نتایــج پژوهشهــا نشــان میدهــد کــه دســتیابی بــه تجربــة خوشــایند در محیــط تعاملــی

انســان-رایانه ،موجــب افزایــش ارتباطــات ( ،)Trevino & Webster 1993رفتــار کاوشــگری بیشــتر

( ،)Ghani & Deshpande 1994تأثیــر مثبــت ( )Trevino and Webster 1992و اســتفادة بیشــتر از

رایانــه میشــود .تجربــة خوشــایند بــر پایــة نظــر «اســمیت و ســیواکومار» ،تســهیلکنندة رفتارهــا

در محیــط برخــط ماننــد مســیریابی ،خریــد و تکــرار خریــد اســت (.)Smith & Sivakumar 2004

«چارلــز نامــر» 1معتقــد اســت کــه رویکــرد نظریــة تجربــة خوشــایند نســبت بــه جنبههــای کیفــی

رفتــار اطالعاتــی میتوانــد در درک تعامــل انســان بــا اطالعــات بســیار مفیــد واقــع شــود (فیشــر،

اردلــز و لیــن  .)2005ایــن دو نظریــه بــه ایــن دلیــل در ایــن پژوهــش مــورد توجــه قــرار گرفــت
کــه بــرای بررســی اشــتیاق کاربــر و پســندیدن محتــوا ،کاربــر ،هــم بایــد بــا آن درگیــر شــود و هــم

تجربــة خوشــایندی از آن بــرای وی بهدســت آیــد و پســند ،نوعــی تجلــی بیرونــی ایــن دو مــورد

فــرض شــده اســت؛ یعنــی کاربــری کــه پُســتی را پســند میکنــد ،ایــن دو مــورد را تجربــه کــرده

اســت .بهعبــارت دیگــر ،هــم بــا آن درگیــر شــده و هــم توانســته تجربــة خوشــایندی از ایــن تعامــل
و مواجهــه دریافــت کنــد و در نهایــت ،بــه آن واکنــش مثبــت ،کــه همــان پســند اســت ،نشــان داده

اســت؛ زیــرا دربردارنــدة مشــخصههای توجــه ،اثرمثبــت ،تعامــل ،بازخــورد و کنتــرل ادراکشــدة

کاربــر اســت کــه طبــق جــدول  ،1جــزو مشــخصههای مشــترک ایــن دو نظریــه اســت.
 .4سؤالهای پژوهش

1 .1پُرپســندترینِ محتواهــا در صفحههــای مــورد بررســی چــه مشــخصههای تصویــری و
مفاهیــم نهفتــهای دارنــد؟

2 .2پُرپســندترین محتواهــا در صفحههــای مــورد بررســی بــا مضمــون اصلــی صفحــه چــه میــزان
همخوانی دارد؟

 .5پیشینة پژوهش

در بحــث نقــش محتــوا در درگیرکــردن کاربــر و اینکــه محتــوا در یــک جامعــة برخــط،

چگونــه عالقــة اعضــا را برمیانگیــزد ،پژوهشهــای بســیاری وجــود دارد .از جملــه میتــوان
1. Charles Naumer
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بــه پژوهــش «آراگلــو» و همــکاران اشــاره کــرد کــه بــر روی گروههــای خبــری «یوزنــت« انجــام

شــده و مشــخصههایی کــه بــر روی میــزان پاســخ بهعنــوان ســنجة درگیرکــردن کاربــر تأثیرگــذار

بودنــد ،شناســایی شــدند .آنهــا دریافتنــد کــه درخواس ـتهای صریــح ،1ســفارشهای شــخصی

2

مرتبــط بــا ارتبــاط فــرد بــا گــروه و مانــدن در موضــوع ،3احتمــال دریافــت پاســخ را بیشــتر میکنــد.

افــزون بــر ایــن ،آنهــا دریافتنــد کــه افــراد تــازهوارد بــه گــروه بخــت کمتــری بــرای دریافــت پاســخ
از اعضــای گــروه داشــتهاند ( .)Arguello et al. 2006در پژوهشــی کــه «گیلبــرت» و همــکاران بــر

روی مشــخصههای تصویــر و ارتبــاط بــا جنســیت شــبکة اجتماعــی «پینترســت» ،4انجــام دادنــد بــه

ایــن نتیجــه رســیدند کــه زنــان در بازنشــر 5محتــوا یــا بهاشــتراکگذاری نشــر بیــن دیگــر کاربــران،

کــه عملکــردی شــبیه بــه بازتوییــت 6کــردن در توییتــر اســت ،بیشــتر ســهم دارنــد (Gilbert et al.

.)2013

در پژوهشــی کــه «هــو ،مانیکونــدا و کامبهامپاتــی» انجــام دادنــد ،از تحلیلهــای کمــی و کیفــی

در «اینســتاگرام» بــرای بررســی محتــوای تصاویــر اســتفاده شــد .آنهــا بــا خوش ـهبندی ،بــه هشــت

مقولــة محبــوب کاربــران در ایــن شــبکه دســت یافتنــد کــه عبارتانــد از :تصاویــر خویشانــداز

(ســلفی) ،دوســتان ،فعالیتهــا ،تصاویــر همــراه بــا متــن ،7غــذا ،ابــزار ،مــد ،8و حیوانــات (Hu,

 .)Manikonda and Kambhampati 2014در پژوهشــی «بخشــی ،شــاما و گیلبــرت» بــه تأثیــر

مشــخصههای تصاویــر بــر پســند و نظــر 9بیشــتر در «اینســتاگرام» پرداختنــد .آنهــا تأثیــر چهــره ،ســن
و ســال و جنســیت را بــر بازخوردهــای «اینســتاگرام» ،یعنــی پســند و نظــر را در یــک میلیــون تصویــر
بررســی کردنــد .نتایــج پژوهــش آنهــا نشــان داد کــه تصاویــر بــا چهــره  38درصــد پســن ِد بیشــتر و

 32درصــد از آنهــا نظــر بیشــتر دریافــت کــرده بودنــد ،ولــی جنســیت و ســن آنهــا تأثیــری بــر ایــن

بازخوردهــا نداشــتند (.)Bakhshi, Shamma and Gilbert 2014

«آراجــو» و همــکاران در پژوهشــی کــه بــر روی  1265080تصویــر و فیلــم ارسالشــده توســط

کاربــران در «اینســتاگرام» انجــام دادنــد ،دریافتنــد کــه کاربــران تمایــل داشــتند در آخــر هفتــه و

آخــر روز بــر پُستهایشــان تمرکــز کننــد و نیــز بــه تصاویــر بــا پســند و نظــرات گرایــش زیــاد
داشــتند کــه ایــن نمایانگــر قــول معــروف «پــول ،پــول م ـیآورد» اســت؛ یعنــی تمایــل بــه پســن ِد
محتــوا توســط کاربــران وقتــی بــا محتوایــی کــه توانســته میــزان پســند قابــلتوجهــی دریافــت کنــد،
بیشــتر اســت .همچنیــن برچســبها نیــز بــر تعــداد پســند تأثیرگــذار بــود (.)Araujo et al. 2014
3. staying on-topic

2. personal testimonials

1. explicit requests

6. retweet

5. repin

4. Pinterest

9. comment

8. fashion

7. captioned pictures
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بررســی پژوهشهــا نشــان داده کــه معیــار پســند مــورد توجــه پژوهشهــای مختلفــی قــرار

گرفتــه و کشــف تجربــة کاربــر در تعامــل بــا اطالعــات از منظــر دریافــت پســند هــدف و دغدغــة

پژوهشــگران بــوده اســت .مشــخصههای تصویــر بهعنــوان یکــی از عوامــل ســوقدهندة کاربــران
بــه پســن ِد محتــوای دیــداری میتوانــد در پژوهشهــای بعــدی ،شــناخت بهتــری از فراینــد تعامــل
انســان بــا اطالعــات در بســترهای مبتنــی بــر اشــتراک محتــوای دیــداری بــه دســت دهــد .در
همیــن راســتا ،پژوهــش حاضــر در صــدد اســت در فضــای بومــی و در ارتبــاط بــا کاربــر ایرانــی

بــه ایــن شــناخت دســت یابــد .بنابرایــن ،بــه نظــر میرســد کــه پژوهــش حاضــر ضمــن راهنمایــیِ

تولیدکننــدگان محتــوا در شــبکة اجتماعــی «اینســتاگرام» در جهــت افزایــش بهــرهوری عمــل

اشــتراک اطالعــات میتوانــد بــه مطالعــه و بررســی کیفیــت تعامــل انســان و اطالعــات نیــز بپــردازد.
 .6روش پژوهش

روش پژوهــش کیفی-اکتشــافی و از نــوع تحلیــل مضمــون 1و بــر پایــة روش افزارســنجی

رقابتــی اســت .بــرای اجــرای پژوهــش 9 ،پُســت از  30صفحــة «اینســتاگرام» کــه بــه آمــوزش و

ارائــة محتــوا در یــک موضــوع خــاص اختصــاص داشــت و توانســته بــود در ســال  2017بیشــترین
پســند را بــه خــود اختصــاص دهــد ،مــورد بررســی قــرار گرفــت .ایــن  9پُســت ،بــا اســتفاده از

وبــگاه  www.2017bestnine.comبهدســت آمدنــد؛ بــه ایــن صــورت کــه نــام حســاب کاربــری
صفحههــای مــورد بررســی وارد نــوار جســتوجوی ایــن وبــگاه شــد و  9پُســتی کــه در ایــن
ســال بیشــترین پســند را از طــرف کاربــران دریافــت کــرده بودنــد ،بــههمــراه تعــداد کل پســندها

بهدســت آمــد .ایــن تعــداد بــر ایــن اســاسکــه پژوهشــگر بــا جمــعآوری داده و تحلیــل آن بــه

نتیجــة اشــباع رســیده اســت ،انتخــاب شــدند .ســپس ،ایــن پســتها وارد نرمافــزار maxqda12.3

شــد و کدگــذاری آزاد انجــام گرفــت .در ادامــه ،شــبکة مضامیــن ایــن پسـتها ترســیم شــد .ســنجة

پســند از آن رو بــرای ســنجش میــزان درگیرکــردن کاربــر مــورد توجــه قــرار گرفــت کــه بــر

اســاس دیــدگاه «بخشــی ،شــاما و گیلبــرت» ،نشــانة اجتماعــی قدرتمنــد در «اینســتاگرام» اســت کــه

میــزان محبوبیــت یــک پُســت را بــه تصویــر میکشــد  )Bakhshi, Shamma and Gilbert 2014(.در

پژوهشهــای کیفــی ،اعتبارپذیــری و تأییدپذیــری معادلهــای روایــی هســتند و در ایــن پژوهــش
نیــز کلیــة دادههــا و کدگذاریهــا در نرمافــزار «مکسکیــودا» 2ثبــت شــده اســت و بــرای پایایــی

نیــز از فرمــول «هولســتی» 3اســتفاده شــد کــه عــدد  96نشــاندهندة پایایــی بــاالی کدگذاریهاســت.
3. Holsti
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الزم بــه ذکــر اســت کــه صفحههــای مــورد بررســی در موضوعــات مختلــف از جملــه پزشــکی،

گردشــگری ،ورزشــی ،روانشناســی ،حقــوق و مهارتهــای مختلــف شــامل عکاســی ،رانندگــی
و غیــره انتخــاب شــدند کــه در بخــش یافتههــا و در شــکل  ،1شــبکة مضامیــن  10پُســت آخــر ایــن

مجمــوع  300پُســت شــدند،
ﺗﺼﻮﻳﺮ|کــه در
)1396
آذراز تــا دی
اﻳﻨﺴﺘﺎﮔﺮامداده
گــردآوری
تاریــخ
ﻧﻮﻛﺎرﻳﺰي و دﻳﮕﺮان
ﻣﻨﻈﺮﻣﺸﺨﺼﻪﻫﺎي
ازﻣﺤﺘﻮا
ﻧﺴﺒﺖ ﺑﻪ
ﺷﺒﻜﻪ اﺟﺘﻤﺎﻋﻲ
(درﻛﺎرﺑﺮ در
هــااﺷﺘﻴﺎق
صفحهﻛﻨﺶ
ﺗﺤﻠﻴﻞ ﻣﻮﻓﻘﻴﺖ

ﭘﮋوﻫﺶـت.
ﻫﺎيشــده اسـ
ﻳﺎﻓﺘﻪداده
نشــان
.7 .7

ﭘﻴﺶ از ورود ﺑﻪ ﺑﺤﺚ ،ﺑﺮاي ﻣﺸﺨﺺﺷﺪن ﺑﺎﻓﺖ ﺻﻔﺤﻪﻫﺎي ﻣﻮرد ﺑﺮرﺳﻲ ،ﻣﻮﺿﻮﻋﺎت و

 .7یافتههای پژوهش

ﻣﺤﺘﻮاي اﺻﻠﻲ اﻳﻦ ﺻﻔﺤﻪﻫﺎ در ﺷﻜﻞ  ،1ﻧﺸﺎن داده ﺷﺪه اﺳﺖ.
پیــش از ورود بــه بحــث ،بــرای مشخصشــدن بافــت صفحههــای مــورد بررســی ،موضوعــات
و محتــوای اصلــی ایــن صفحههــا در شــکل  ،1نشــان داده شــده اســت.

شکل  .1شبکة مضامین محتوای صفحههای مورد بررسی

یافتههــای پژوهــش نشــان داد کــه مشــخصههای تصویــر انســان ،تصویــر شــخصیتهای
ﺷﻜﻞ  .1ﺷﺒﻜﺔ ﻣﻀﺎﻣﻴﻦ ﻣﺤﺘﻮاي ﺻﻔﺤﻪﻫﺎي ﻣﻮرد ﺑﺮرﺳﻲ

برجســته ،طبیعــت ،کتــاب و کتابخوانــی مــورد اســتقبال کاربــران قــرار گرفتهانــد و در مضامیــن
ﻳﺎﻓﺘﻪﻫﺎي ﭘﮋوﻫﺶ ﻧﺸﺎن داد ﻛﻪ ﻣﺸﺨﺼﻪﻫﺎي ﺗﺼﻮﻳﺮ اﻧﺴﺎن ،ﺗﺼﻮﻳﺮ ﺷﺨﺼﻴﺖﻫﺎي ﺑﺮﺟﺴﺘﻪ،
نهفتــه در تصویــر نیــز مســائلی چــون مفهــوم خانــواده ،عشــق ،دلتنگــی ،و مفاهیــم مذهبــی پرطرفــدار
ﻃﺒﻴﻌﺖ ،ﻛﺘﺎب و ﻛﺘﺎﺑﺨﻮاﻧﻲ ﻣﻮرد اﺳﺘﻘﺒﺎل ﻛﺎرﺑﺮان ﻗﺮار ﮔﺮﻓﺘﻪاﻧﺪ و در ﻣﻀﺎﻣﻴﻦ ﻧﻬﻔﺘﻪ در ﺗﺼﻮﻳﺮ ﻧﻴﺰ

ﻣﺴﺎﺋﻠﻲ ﭼﻮن ﻣﻔﻬﻮم ﺧﺎﻧﻮاده ،ﻋﺸﻖ ،دﻟﺘﻨﮕﻲ ،و ﻣﻔﺎﻫﻴﻢ ﻣﺬﻫﺒﻲ ﭘﺮﻃﺮﻓﺪار دﻳﺪه ﻣﻲﺷﺪ )ﺟﺪول .(2
ﻫﻤﭽﻨﻴﻦ ،ﻣﺴﺎﺋﻞ اﺟﺘﻤﺎﻋﻲِ روز ﻣﻮرد ﺗﻮﺟﻪ ﻣﺨﺎﻃﺒﺎن ﺻﻔﺤﻪﻫﺎي ﻣﻮرد ﺑﺮرﺳﻲ ﺑﻮد .ﺷﻜﻞ  ،2ﻧﻤﺎﻳﻲ از
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30

دیــده میشــد (جــدول  .)2همچنیــن ،مســائل اجتماعــیِ روز مــورد توجــه مخاطبــان صفحههــای

 25نشــان میدهــد.
ـی /را
ـذاری پُس ـتهای م
مــورد بررســی بــود .شــکل  ،2نمایــی از کدگ
81ــورد بررسـ87
ﺗﺼﻮﻳﺮـ زن
ﻫﺎيمطالب ارسالی صفحههای مورد بررسی
ترین
جدول  .2مشخصههای تصویر ُپرپسند
ﺷﺨﺼﻴﺖ
مشخصة تصویر

تصویر چهره

مصداق تصویر

ﺑﺮﺟﺴﺘﻪ

فراوانی

130
تصویر انسان
اﺳﺘﻔﺎده از
ﺷﺨﺼﻴﺖﻫﺎي ﻫﻨﺮي
30
عامل اشتراک تصویر
ﺷﺨﺼﻴﺖﻫﺎي ﺑﺮﺟﺴﺘﻪ
تصویر زنﺷﺨﺼﻴﺖﻫﺎي ادﺑﻲ81

استفاده از شخصیتهای برجسته

21
شخصیتهای برجسته
ﺷﺨﺼﻴﺖﻫﺎي ﻋﻠﻤﻲ
شخصیتهای هنری
11
ﻃﺒﻴﻌﺖهای ادبی
شخصیت
شخصیتهای علمی
ﻛﺘﺎب و ﻛﺘﺎﺑﺨﻮاﻧﻲ

طبیعت
کتاب و کتابخوانی
جمع

ﺟﻤﻊ

5
5
41
10
313

21

11
5
5
41
10
313

درصد

41/53
9/58

6/70

3/51

1/59 25/87
6/70
3/51

1/59

13/09 1/59
1/59
13/09

3/19

100 3/19
100

شکل  .2نمایی از کدگذاری ُپستهای مورد بررسی در نرمافزار maxqda 3/12

ﺷﻜﻞ  .2ﻧﻤﺎﻳﻲ از ﻛﺪﮔﺬاري ﭘﺴﺖﻫﺎي ﻣﻮرد ﺑﺮرﺳﻲ در ﻧﺮماﻓﺰار12/3 maxqda
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ﺗﺤﻠﻴﻞ ﻣﻮﻓﻘﻴﺖ ﻛﻨﺶ اﺷﺘﻴﺎق ﻛﺎرﺑﺮ در ﺷﺒﻜﻪ اﺟﺘﻤﺎﻋﻲ اﻳﻨﺴﺘﺎﮔﺮام ﻧﺴﺒﺖ ﺑﻪ ﻣﺤﺘﻮا از ﻣﻨﻈﺮﻣﺸﺨﺼﻪﻫﺎي ﺗﺼﻮﻳﺮ| ﻧﻮﻛﺎرﻳﺰي و دﻳﮕﺮان

اســتفاده از تصویــر چهــرة انســان در  26صفحــه از  30صفحــه ( 86/66درصــد) مــورد بررســی
اﺳﺘﻔﺎده از ﺗﺼﻮﻳﺮ ﭼﻬﺮة اﻧﺴﺎن در  26ﺻﻔﺤﻪ از  30ﺻﻔﺤﻪ ) 86/66درﺻﺪ( ﻣﻮرد ﺑﺮرﺳﻲ و در
و در بیــش از  41درصــد کدهــای اختصــاص دادهشــده بــا عنــوان مشــخصههای تصویــر نشــان
ﺑﻴﺶ از  41درﺻﺪ ﻛﺪﻫﺎي اﺧﺘﺼﺎص دادهﺷﺪه ﺑﺎ ﻋﻨﻮان ﻣﺸﺨﺼﻪﻫﺎي ﺗﺼﻮﻳﺮ ﻧﺸﺎن ﻣﻲدﻫﺪ ﻛﻪ ،ﻫﻢ
میدهــد کــه ،هــم صفحههــای مــورد نظــر از ایــن مشــخصه بیشــترین اســتفاده را داشــتهاند و هــم
ﺻﻔﺤﻪﻫﺎي ﻣﻮرد ﻧﻈﺮ از اﻳﻦ ﻣﺸﺨﺼﻪ ﺑﻴﺸﺘﺮﻳﻦ اﺳﺘﻔﺎده را داﺷﺘﻪاﻧﺪ و ﻫﻢ اﻳﻦﻛﻪ ﻛﺎرﺑﺮان ﻧﺴﺒﺖ ﺑﻪ اﻳﻦ
اینکــه کاربــران نســبت بــه ایــن نــوع مشــخصه واکنــش مثبتــی نشــان دادهانــد (شــکل .)3
ﻧﻮع ﻣﺸﺨﺼﻪ واﻛﻨﺶ ﻣﺜﺒﺘﻲ ﻧﺸﺎن دادهاﻧﺪ )ﺷﻜﻞ .(3
انتشــار تصویــر عامــل اشــتراک محتــوا نیــز کــد دیگــری بــود کــه بــه پُســتهای پُرپســند
اﺧﺘﺼﺎص داده
ﺴﺖﻫﺎي ﭘ
دﻳﮕﺮي ﺑﻮد ﻛﻪ
ﻧﻴﺰ ﻛﺪ
ﺗﺼﻮﻳﺮ
مــورد
ﺮﭘﺴﻨﺪدرصــد)
صفحــه (20
صفحــه ﺑﻪاز ﭘ30
کــه شــش
ﻣﺤﺘﻮاداد
اﺷﺘﺮاكنشــان
ﻋﺎﻣﻞیافتههــا
شــد و
اﻧﺘﺸﺎر داده
اختصــاص
ﺧﻮدایران ﻧﻴﺰ
ﺑﺮرﺳﻲ،
بررســیدرﺻﺪ
ﺻﻔﺤﻪ )20
نیــز ﺻﻔﺤﻪ
خــودﻛﻪراﺷﺶ
ﻧﺸﺎن داد
ﻳﺎﻓﺘﻪﻫﺎ
ﺷﺪ و
هــا
30هانــد.
تصویــر
بررســی،
ﺗﺼﻮﻳﺮدهــد
نشــان می
ﻣﻮردههــا
ایــن( صفح
منتشــر ازکرد
اﻧﺘﺨﺎباسـﻋﻨﻮان
ـار در
انتشـﻛﻪ
ﻫﺴﺘﻨﺪ
ﻣﻮاردي
دﻫﺪخـاﻳﻦ
ﺑﺮرﺳﻲدراﻳﻦ
هسـاﻧﺪ.
ﻛﺮده
مـﻣﻨﺘﺸﺮ
ـتفاده
اطالعــات
عامــل
ـودﻫﺎاز نــام
ﻣﻲـری
ﻧﺸﺎنکاربـ
ﻫﺎـوان
ﺻﻔﺤﻪعنـ
انتخــاب
ـتند کــه
ـواردی
ﻧﻮﻛﺎرﻳﺰي
ـرای ﻛﻪ »
دﻳﮕﺮي ﻫﻢ
درـیﭘﮋوﻫﺶ
اﻃﻼﻋﺎتـه اﺳﺘﻔﺎده
اﻧﺘﺸﺎر
ﺧﻮد از
ـار
بررســی رفتـ
(زودآینــد)» بـ
ﻛﺮدهواﻧﺪ.دیانـ
«نوکاریــزی
ـری هــم کـ
ﻋﺎﻣﻞدیگـ
ﻧﺎمــش
پژوه
ﻛﺎرﺑﺮيـد .در
کردهانـ
ﻣﺸﺨﺺ
اﺟﺘﻤﺎﻋﻲ
ﮔﺬاري
ﺑﺮﭼﺴﺐ
ﺑﺮاي
)زودآﻳﻨﺪ(«
دادﻧﺪ،در عنـ
اﻧﺠﺎمـی کــه
صفحههایـ
ـخص شـ
رﻓﺘﺎرـد ،مشـ
ﺑﺮرﺳﻲ دادنـ
ـی انجــام
اجتماعـ
دﻳﺎﻧﻲبگذاری
ﺷﺪـودﻛﻪاز
ـوان خـ
ـد کــه
وبرچس ـ
ﺑﺮﻧﺪﺳﺎزي
ســازیﺑﻪدﻧﺒﺎل
ﻛﺮدهیو ﻳﺎ
دنبــال ﺧﻮد
ﻧﺎمبهواﻗﻌﻲ
اســتفاده ﺧﻮد
خــوددر ﻋﻨﻮان
واقعــی ﻛﻪ
ﺻﻔﺤﻪﻫﺎﻳﻲ
محتــوا بوده
اﺳﺘﻔﺎدهو شخص
برندســازی
از یــا
کــرده و
انــد ،واز
نــام

ـورد
ﺧﻮدـن مـ
ﻣﺤﺘﻮايدر ایـ
کردهانــد.
ﺑﺮﭼﺴﺐـتفاده
ﺑﺮايخــود اسـ
ـوای
گذاری محتـ
ـرایازبرچس ـ
ﻣﺤﺘﻮاـاری ب
ﺳﺎزيانحصـ
گهای
هشــت
اﺳﺘﻔﺎده
ﮔﺬاري
اﻧﺤﺼﺎري
بﻫﺎي
ﻫﺸﺘﮓ
ﺑﻮدهـاﻧﺪ،
ﺷﺨﺼﻲ

ﺣﻘﻴﻘﻲـر
ـت ،تصویـ
دارايــی اسـ
ـخصیت حقیق
اﻧﺘﺸﺎرهــا دارای
ﻋﺎﻣﻞدر آن
اطالعــات
ﺻﻔﺤﻪــار
ﻧﻴﺰــل انتش
ﻣﻮردعام
ـی کــه
نیــز
ﻫﺎﻳﻲ ﻛﻪ
هایـاﻳﻦ
صفحهدر
ﻛﺮدهاﻧﺪ.
ﺷﺨﺼﻴﺖ
اﻃﻼﻋﺎتشـدر آنﻫﺎ
ﺗﻮﺳﻂـا
ـط آنهـ
ـره توسـ
ـات منتشـ
باورپذیـﺑﻪـری اطالعـ
ﻣﺴﺌﻠﻪ بــه
اﻳﻦتوانــد
ـئله می
ﻣﻨﺘﺸﺮایــن
ـر راکردﻧﻴﺰهانــد.
ﺗﺼﻮﻳﺮمنتشـ
اﺳﺖ،را نیــز
خــود
ﻣﻨﺘﺸﺮه
اﻃﻼﻋﺎت
ﺑﺎورﭘﺬﻳﺮي
ﻣﻲﺗﻮاﻧﺪ
مسـاﻧﺪ.
ﻛﺮده
ﺧﻮد

ﻛﻤﻚـد.
ﻧﻴﺰـک کنـ
آنـزﻫﺎکمـ
نیـ
ﻛﻨﺪ.
دهد
بررســی
ﻣﻮردـورد
ﺻﺪـ(ـد) مـ
(76/66دردرص
ﺻﻔﺤﻪــهازاز 3030صفح
 23صفح
ـار تصوی
انتشـ
ـان م
ی ﻛﻪ
دﻫﺪ
ﻧﺸﺎننشـﻣﻲ
ﺑﺮرﺳﻲ
ـه76/66
ﺻﻔﺤﻪـ )
زن،دردر23
ﺗﺼﻮﻳﺮــرزن،
اﻧﺘﺸﺎر
ـتفاده کردهانــد.
اﺳﺘﻔﺎدهــود اس
تهای خ
ـر در
تصویـ
ﻣﺸﺨﺼﺔمشـ
اﻳﻦـا از ایــن
ازههـ
ﺑﻴﺸﺘﺮبیشـ
کــه
ﻫﺎيپُسـ
صفح
ـتر ایــن
ﻛﺮدهـاﻧﺪ.
ﺧﻮد
ﺴﺖ
ـخصةدر ﭘ
ﺗﺼﻮﻳﺮ
ﺻﻔﺤﻪﻫﺎ
اﻳﻦ

شکل  .3مشخصههای تصویر استفاده از تصویر انسان
ﺷﻜﻞ  .3ﻣﺸﺨﺼﻪﻫﺎي ﺗﺼﻮﻳﺮ اﺳﺘﻔﺎده از ﺗﺼﻮﻳﺮ اﻧﺴﺎن
ﺟﺪول .3ﻣﻀﺎﻣﻴﻦ ﻧﻬﻔﺘﻪ در ﭘﺮﭘﺴﻨﺪﺗﺮﻳﻦ ﭘﺴﺖﻫﺎي ﺻﻔﺤﻪﻫﺎي ﻣﻮرد ﺑﺮرﺳﻲ
ﻓﺮاواﻧﻲ

درﺻﺪ

ﻣﻀﺎﻣﻴﻦ ﻧﻬﻔﺘﻪ

ﻣﻔﻬﻮم ﺧﺎﻧﻮاده

29

65/90

دﻟﺘﻨﮕﻲ )ﻧﻮﺳﺘﺎﻟﻮژي(

3

6/81
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جدول .3مضامین نهفته در ُپرپسندترین ُپستهای صفحههای مورد بررسی
مضامین نهفته | 13 xx Xدورة  | xxﺷﻤﺎرة x
فراوانی
 | 13 xx Xدورة  | xxﺷﻤﺎرة x

درصد

مفهوم خانواده
ﻣﺬﻫﺒﻲ
ﻣﺬﻫﺒﻲ
دلتنگی (نوستالوژی)

29
5
53

65/90
11/36
11/36
6/81

ﻋﺸﻖ
مذهبی
ﻋﺸﻖ
عشق
ﺟﻤﻊ
ﺟﻤﻊ
جمع

75
7
7
44
4444

1511/36
/90
15/90
15/90
100
100100

صفحيه ﻣﻮرد
ﺻﻔﺤﻪﻫﺎ(
درﺻﺪ
46/66
ﺻﻔﺤﻪ )
ﺧﺎﻧﻮادهـ در 14
ﻧﻬﻔﺘﺔ
ﺷﻜﻞ 4
ﺟﺪول 3
ﻃﺒﻖ
ـا)ی
درصــد
(46/66
در 14
نهفتــة خان
ﻣﻔﻬﻮمـوم
ﻣﻔﻬﻮمـ
ـکل ،4،،مفه
ـدول3و3وو شـ
ـق جـ
طبـ
يهـﻣﻮرد
ﺻﻔﺤﻪﻫﺎ(
درﺻﺪ
ـه46/
صفحـ66
ﺻﻔﺤﻪ )
ـواده14
ﺧﺎﻧﻮاده در
ﻧﻬﻔﺘﺔ
ﺷﻜﻞ 4
ﺟﺪول
ﻃﺒﻖ
رﻓﺘﻪ
ﺑﺮرﺳﻲ ﺑﻪﻛﺎر
صفحوههـدرـا بـ 29ﭘﺴﺖ
ﺻﻔﺤﻪایـﻫﺎ ﺑﻮده
ﻫﺎيپ ُ اﻳﻦ
ﺗﺮﻳﻦ ﭘﺴﺖ
ﺮﭘﺴﻨﺪ
ﺟﺰو ﭘ
ﺑﺮرﺳﻲ
ـی
بررسـ
ﻣﻮردســت مـ
در  29پ
ـندترین
ـی ،جـ
ﺑﺮرﺳﻲ،،بررسـ
ـورد
مـ
تهای
ﻣﻮردُ
ـزو پ ُ
رﻓﺘﻪ
ـوردﻛﺎر
ﺑﺮرﺳﻲ ﺑﻪ
ـودهﭘ وﺴﺖ
ـن ﺑﻮده و در 29
ﺻﻔﺤﻪﻫﺎ
ﻫﺎيس ـاﻳﻦ
رپسـﭘﺴﺖ
ﺗﺮﻳﻦ
ﺮﭘﺴﻨﺪ
ﺟﺰو ﭘ
ﻫﺎي
ﻣﺸﺨﺼﻪ
ﺑﺮرﺳﻲ
درص ﻣﻮرد
(20ﻫﺎ(ي
در 6درﺻﺪ ﺻﻔﺤﻪ
ﺻﻔﺤﻪـ )20
ﻛﺘﺎﺑﺨﻮاﻧﻲ ﻧﻴﺰ در 6
ﻛﺘﺎبـه و
اﺳﺖ.
ـی
بررسـ
ـا)یازازمــورد
صفحههـ
کتابخوانــی نی
اســت .کتـ
کار رفتـ
بـه
ﻫﺎي
ﻣﺸﺨﺼﻪ
ﺑﺮرﺳﻲ
يــدﻣﻮرد
صفحــهﺻﻔﺤﻪﻫﺎ(
ﺻﻔﺤﻪـز) 20درﺻﺪ
ـاب وﻧﻴﺰ در 6
ﻛﺘﺎﺑﺨﻮاﻧﻲ
ﻛﺘﺎب و
اﺳﺖ.
ـت پاﺳﺖ
داﺷﺘﻪ
وﺟﻮد
ﺴﺖـ ﭘ
تصویـ 10ﭘ
هایﻛﻪ در
اﺳﺖ
ﺗﺼﻮﻳﺮي
رپس.ــند وجــود داشــته اســت.
 10پسـ
ﺮﭘﺴﻨﺪ در
ـت کــه
ـری اس
ـخصه
از مشـ
ﺗﺼﻮﻳﺮي اﺳﺖ ﻛﻪ در  10ﭘﺴﺖ ﭘﺮﭘﺴﻨﺪ وﺟﻮد ُداﺷﺘﻪ ُاﺳﺖ.

شکل  .4مفاهیم نهفته در ُپرپسندترین محتوای صفحههای مورد بررسی
ﺷﻜﻞ  .4ﻣﻔﺎﻫﻴﻢ ﻧﻬﻔﺘﻪ در ﭘﺮﭘﺴﻨﺪﺗﺮﻳﻦ ﻣﺤﺘﻮاي ﺻﻔﺤﻪﻫﺎي ﻣﻮرد ﺑﺮرﺳﻲ
ﺷﻜﻞ  .4ﻣﻔﺎﻫﻴﻢ ﻧﻬﻔﺘﻪ در ﭘﺮﭘﺴﻨﺪﺗﺮﻳﻦ ﻣﺤﺘﻮاي ﺻﻔﺤﻪﻫﺎي ﻣﻮرد ﺑﺮرﺳﻲ

هــای
ﻫﺎيیافته
دیگــر
ادبــی نیــز
علمــی
هنــری،
برجســتة
ﻫﺎيهای
شــخصیت
تصویــر
ﭘﮋوﻫﺶ
دﻳﮕﺮازﻳﺎﻓﺘﻪ
ادﺑﻲوﻧﻴﺰ از
ﻋﻠﻤﻲ و
ﻫﻨﺮي،
ﺑﺮﺟﺴﺘﺔ
ﺷﺨﺼﻴﺖ
اســتفادهازازﺗﺼﻮﻳﺮ
اﺳﺘﻔﺎده
اﺳﺘﻔﺎده از ﺗﺼﻮﻳﺮ ﺷﺨﺼﻴﺖﻫﺎي ﺑﺮﺟﺴﺘﺔ ﻫﻨﺮي ،ﻋﻠﻤﻲ و ادﺑﻲ ﻧﻴﺰ از دﻳﮕﺮ ﻳﺎﻓﺘﻪﻫﺎي ﭘﮋوﻫﺶ
ـندترین پُس
ﺗﺮﻳﻦـد
ﺮﭘﺴﻨﺪدرصـ
کل،ﭘ 6/7
ـاهده/7ش6ــد .در
ﻣﺸﺎﻫﺪهبررسـ
ﺑﺮرﺳﻲ مــورد
ﻣﻮردـتهای
ﺗﺮﻳﻦپ ُﭘرپسـ
ﺮﭘﺴﻨﺪـه در
ـشدراسـﭘـت کـ
درﺻﺪ از
ﺷﺪ.ـیدرمشـﻛﻞ،
ﺴﺖﻫﺎي
پژوهـﻛﻪ
اﺳﺖ
اﺳﺖ ﻛﻪ در ﭘﺮﭘﺴﻨﺪﺗﺮﻳﻦ ﭘﺴﺖﻫﺎي ﻣﻮرد ﺑﺮرﺳﻲ ﻣﺸﺎﻫﺪه ﺷﺪ .در ﻛﻞ 6/7 ،درﺻﺪ از ﭘﺮﭘﺴﻨﺪﺗﺮﻳﻦ
ـورد،
ﻣﺮﺑﻮطـهﺑﻪبیشــترین م
بودنــد کـ
ﺑﻴﺸﺘﺮﻳﻦـرده
ﻛﻪـتفاده کـ
ﺑﻮدﻧﺪ اسـ
ـخصیتها
ﻫﺎــر ایــن
تصوی
تها ،از
ﺴﺖرپس
ـندترین پ ُ
ﭘ از پ ُ
ﺷﺨﺼﻴﺖـﻫﺎي
ﻣﻮرد،
اﺳﺘﻔﺎدهشـﻛﺮده
ﺷﺨﺼﻴﺖ
ﺗﺼﻮﻳﺮس ـاﻳﻦ
ﻫﺎ،ـ از
ﭘﺴﺖﻫﺎ ،از ﺗﺼﻮﻳﺮ اﻳﻦ ﺷﺨﺼﻴﺖﻫﺎ اﺳﺘﻔﺎده ﻛﺮده ﺑﻮدﻧﺪ ﻛﻪ ﺑﻴﺸﺘﺮﻳﻦ ﻣﻮرد ،ﻣﺮﺑﻮط ﺑﻪ ﺷﺨﺼﻴﺖﻫﺎي
ـش از  3/5درصــد بــود (شــکل .)5
ﺑﻮدـری بــا
های هنـ
ـخصیت
ـوط بــه
مربـ
)ﺷﻜﻞ بی5ـ(.
درﺻﺪ
ﺑﻴﺶشـاز 3/5
ﻫﻨﺮي ﺑﺎ
ﻫﻨﺮي ﺑﺎ ﺑﻴﺶ از  3/5درﺻﺪ ﺑﻮد )ﺷﻜﻞ .(5

هایﺑﺮرﺳﻲ
صفحﻣهﻮرد
ﺻﻔﺤﻪﻫﺎي
ﻣﺤﺘﻮاي
درﭘ ُپﺮﭘﺴﻨﺪﺗﺮﻳﻦ
برجسته در
ﻫﺎي ﺑﺮﺟﺴﺘﻪ
ﺷﺨﺼﻴﺖ
ﺗﺼﻮﻳﺮ
اﺳﺘﻔﺎده از
شکل .5ﺷﻜﻞ .5
مورد بررسی
محتوای
رپسندترین
های
شخصیت
تصویر
استفاده از
ﺷﻜﻞ  .5اﺳﺘﻔﺎده از ﺗﺼﻮﻳﺮ ﺷﺨﺼﻴﺖﻫﺎي ﺑﺮﺟﺴﺘﻪ در ﭘﺮﭘﺴﻨﺪﺗﺮﻳﻦ ﻣﺤﺘﻮاي ﺻﻔﺤﻪﻫﺎي ﻣﻮرد ﺑﺮرﺳﻲ
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شکل  .6مشخصههای تصویر در ُپرپسندترین ُپستهای صفحههای مورد بررسی
ﺷﻜﻞ  .6ﻣﺸﺨﺼﻪﻫﺎي ﺗﺼﻮﻳﺮ در ﭘﺮﭘﺴﻨﺪﺗﺮﻳﻦ ﭘﺴﺖﻫﺎي ﺻﻔﺤﻪﻫﺎي ﻣﻮرد ﺑﺮرﺳﻲ

ـخص
ﻣﺸﺨﺺمشـ
ﺑﺮرﺳﻲ بررســی
ـای مــورد
صفحههـ
ﺧﺎصخــاص
محتــوای
ارتبـﺑﺎـاط بــا
ﻣﻴﺰانــزان
بررســی می
دردر
ﻫﻤﭽﻨﻴﻦـ،ـن،
همچنی
ﺷﺪ ﻛﻪ
ﻣﻮرد
ﺻﻔﺤﻪﻫﺎي
ﻣﺤﺘﻮاي
ارﺗﺒﺎط
ﺑﺮرﺳﻲ
شــد کــه بیــش از  81درصــد پُسـتهایی کــه توانســتهاند پســند بیشــتری دریافــت کننــد ،بــا محتــوای
ﺑﻴﺶ از  81درﺻﺪ ﭘﺴﺖﻫﺎﻳﻲ ﻛﻪ ﺗﻮاﻧﺴﺘﻪاﻧﺪ ﭘﺴﻨﺪ ﺑﻴﺸﺘﺮي درﻳﺎﻓﺖ ﻛﻨﻨﺪ ،ﺑﺎ ﻣﺤﺘﻮاي ﺻﻔﺤﺔ ﻣﻮرد
صفحــة مــورد بررســی مرتبــط بــوده و تقریبـاً چیــزی کمتــر از  11درصــد محتــوای مــورد اســتقبال
ﺑﺮرﺳﻲ ﻣﺮﺗﺒﻂ ﺑﻮده و ﺗﻘﺮﻳﺒﺎً ﭼﻴﺰي ﻛﻤﺘﺮ از  11درﺻﺪ ﻣﺤﺘﻮاي ﻣﻮرد اﺳﺘﻘﺒﺎل ﻛﺎرﺑﺮان ﺑﻪ ﻣﺴﺎﺋﻞ
کاربــران بــه مســائل حاشــیهای ،روز و یــا مســائل شــخصی وی اختصــاص داشــته اســت .جــدول  4و
ﺣﺎﺷﻴﻪاي ،روز و ﻳﺎ ﻣﺴﺎﺋﻞ ﺷﺨﺼﻲ وي اﺧﺘﺼﺎص داﺷﺘﻪ اﺳﺖ .ﺟﺪول  4و ﺷﻜﻞ  ،7ﺑﻴﺎﻧﮕﺮ اﻳﻦ
شــکل  ،7بیانگــر ایــن نــکات هســتند.
ﻧﻜﺎت ﻫﺴﺘﻨﺪ.
ﺻﻔﺤﻪ صفحه
اﺻﻠﻲ اصلی
مضمون
رپسند با
محتواهای ُپ
.4.4میزان
جدول
ﻣﻀﻤﻮن
ﺮﭘﺴﻨﺪ ﺑﺎ
ارتباطﻣﺤﺘﻮاﻫﺎي ﭘ
ﻣﻴﺰان ارﺗﺒﺎط
ﺟﺪول

ﻣﻴﺰان ارﺗﺒﺎط ﺑﺎ ﻣﻀﻤﻮن اﺻﻠﻲ ﺻﻔﺤﻪ
میزان ارتباط با مضمون اصلی صفحه

ﻣﺮﺗﺒﻂ

ﻓﺮاواﻧﻲ
فراوانی

درصد

مرتبط

217217

83/14 83/14

غیرمرتبط

44

16/85

44261

16/85 100

ﻏﻴﺮﻣﺮﺗﺒﻂ جمع

درﺻﺪ

100رویدادهــا اختصــاص
261داد کــه  22پُســت بــه
ﺟﻤﻊهمچنیــن ،تحلیــل مضمــون ایــن پُس ـتها نشــان

دارد و یافتههــا نشــان داد کــه  12صفحــه ( 40درصــد) پُرپســندترین پُستهایشــان بــه رویدادهایــی
داردـ و
ﺴﺖ
ﻛﻪسـ22
ﻫﻤﭽﻨﻴﻦ ،ﺗﺤﻠﻴﻞ ﻣﻀﻤﻮن اﻳﻦ ﭘﺴﺖﻫﺎ ﻧﺸﺎن داد
ـی
اﺧﺘﺼﺎصاجتماع
روﻳﺪادﻫﺎـه مســائل
ـوردﺑﻪبررســی بـ
ـتﭘ مـ
چــون شــب یلــدا ،روز زن ،و  ...اختصــاص دارد و  12پ ُ
ﺷﺐ
درصـﺑﻪ
ﻫﺎﻳﺸﺎن
ﺴﺖ
30ﺗﺮﻳﻦ
ﺮﭘﺴﻨﺪ
ﺻﻔﺤﻪ
داداسـﻛﻪ
روزﻫﺎ ﻧﺸﺎن
ﻳﺎﻓﺘﻪ
ﭼﻮنــت.
روﻳﺪادﻫﺎﻳﻲــی اس
ـد) مــورد بررس
(20
صفحﭘــه
درﺻﺪ(از ﭘبیــن
ـامل)406صفحــه
12ــه شـ
ـت ک
پرداختــه
ﻳﻠﺪا ،روز زن ،و  ...اﺧﺘﺼﺎص دارد و  12ﭘﺴﺖ ﻣﻮرد ﺑﺮرﺳﻲ ﺑﻪ ﻣﺴﺎﺋﻞ اﺟﺘﻤﺎﻋﻲ روز ﭘﺮداﺧﺘﻪ اﺳﺖ

ﻛﻪ ﺷﺎﻣﻞ  6ﺻﻔﺤﻪ از ﺑﻴﻦ  30ﺻﻔﺤﻪ ) 20درﺻﺪ( ﻣﻮرد ﺑﺮرﺳﻲ اﺳﺖ.
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ﭘﺴﺖﻫﺎي ﻣﺮﺗﺒﻂ ﺑﺎ ﻣﻀﻤﻮن اﺻﻠﻲ ﺻﻔﺤﻪ ﻫﻢرﺧﺪادي ﺑﻴﺸﺘﺮي داﺷﺘﻪاﻧﺪ و ﺑﺎز ﻫﻢ ﻛﺪ ﻣﺸﺨﺼﺔ
ﺗﺼﻮﻳﺮ اﻧﺴﺎن در ﺑﻴﻦ ﭘﺴﺖﻫﺎي ﻏﻴﺮﻣﺮﺗﺒﻂ ﺑﺎ ﻣﻀﻤﻮن اﺻﻠﻲ ﺻﻔﺤﻪ ﺑﻴﺸﺘﺮﻳﻦ ﻫﻢرﺧﺪادي را داﺷﺘﻪ
شمارةد3ر ارﺗﺒﺎط ﺑﺎ ﻣﻀﻤﻮن ﺻﻔﺤﻪ ،از ﻣﺸﺨﺼﺔ ﺗﺼﻮﻳﺮ اﻧﺴﺎن ﺑﻴﺸﺘﺮﻳﻦ
ﻧﻮع ﭘ|ﺴﺖ
1398ﻫﺮ| دو
بهار در
اﺳﺖ .ﺑﻨﺎﺑﺮاﻳﻦ،
دورة 34
اﺳﺘﻔﺎده ﺑﻪ ﻋﻤﻞ آﻣﺪه اﺳﺖ.
 | 13 xx Xدورة  | xxﺷﻤﺎرة x

شکل  .7نمایی از نتایج میزان ارتباط محتوای ُپست با محتوای اصلی صفحههای مورد بررسی
ﺷﻜﻞ  .7ﻧﻤﺎﻳﻲ از ﻧﺘﺎﻳﺞ ﻣﻴﺰان ارﺗﺒﺎط ﻣﺤﺘﻮاي ﭘﺴﺖ ﺑﺎ ﻣﺤﺘﻮاي اﺻﻠﻲ ﺻﻔﺤﻪﻫﺎي ﻣﻮرد ﺑﺮرﺳﻲ

در
تصویــر
مشــخصة
کدهــای
شــده،
همان
انســان ودرزنﻣﻴﺎن
اﻧﺴﺎن و زن
ﺗﺼﻮﻳﺮ
ﻣﺸﺨﺼﺔ
ﻛﺪﻫﺎي
دادهﺷﺪه،
نشــانداده
شــکل،8،8ﻧﺸﺎن
کــهدردرﺷﻜﻞ
طــور ﻛﻪ
ﻫﻤﺎنﻃﻮر
هــم
ﻛﺪ بــاز
ﻫﻢاند و
داشــته
رخــدادی
اصلــیﻫﻢصفحــه ه
مرتبــط بــا
ﻫﺎيتهای
ﺴﺖ پُســ
ﭘمیــان
ﻣﺸﺨﺼﺔ
بیشــتری ﺑﺎز
داﺷﺘﻪاﻧﺪ و
رﺧﺪاديمﺑﻴﺸﺘﺮي
مضمــونﺻﻔﺤﻪ
ﻣﻀﻤﻮن اﺻﻠﻲ
ﻣﺮﺗﺒﻂ ﺑﺎ
ﻫﺎيدر بیــن پُس ـ
ـترین
ـی صفحــه
مضمــون
ـط بــا
غیرمرتبـ
تهای
ﺴﺖـان
ﺑﻴﻦـرﭘ انسـ
تصویـ
کــد
بیشـداﺷﺘﻪ
رﺧﺪادي را
اصلـﻫﻢ
ﺑﻴﺸﺘﺮﻳﻦ
ﺻﻔﺤﻪ
اﺻﻠﻲ
ﻣﻀﻤﻮن
ﻏﻴﺮﻣﺮﺗﺒﻂ ﺑﺎ
ـخصة در
مشـاﻧﺴﺎن
ﺗﺼﻮﻳﺮ

از
صفحــه،
ﺼﻮﻳﺮـون
ﻣﺸﺨﺼﺔـاﺗمضمـ
ﺻﻔﺤﻪ،درازارتبــاط بـ
ﻣﻀﻤﻮنپُســت
ارﺗﺒﺎطـرﺑﺎدو نــوع
ـن ،در هـ
اﺳﺖ.ــدادی
همرخ
ﺑﻴﺸﺘﺮﻳﻦ
اﻧﺴﺎن
بنابرایـدر
ـت .ﭘﺴﺖ
اسـﻧﻮع
ـته دو
داشـﻫﺮ
ﺑﻨﺎﺑﺮاﻳﻦ،را در
بیشــترین اســتفاده بــه عمــل آمــده اســت.
آﻣﺪهــان
ﻋﻤﻞــر انس
ـخصةﺑﻪتصوی
مشـ
اﺳﺖ.
اﺳﺘﻔﺎده
ﺷﻜﻞ  .8ﻫﻢرﺧﺪادي ﻛﺪﻫﺎي ﻣﺸﺨﺼﻪﻫﺎي ﺗﺼﻮﻳﺮ و ﻛﺪﻫﺎي ﻣﻴﺰان ارﺗﺒﺎط

ﺷﻜﻞ  ،9ﻧﺸﺎن ﻣﻲدﻫﺪ ﻛﻪ ﻫﻢرﺧﺪادي ﺑﻴﻦ ﻛﺪﻫﺎي زن و اﻧﺴﺎن از ﻫﻤﺔ ﻣﻮارد ﺑﻴﺸﺘﺮ اﺳﺖ و اﻳﻦ
ﻧﻴﺰ ﻣﺴﺌﻠﻪاي ﻃﺒﻴﻌﻲ اﺳﺖ ،زﻳﺮا در ﻛﺪﻫﺎﻳﻲ ﻛﻪ داراي ﺗﺼﻮﻳﺮ زن ﺑﻮده ،دو ﺑﺎر ،ﻫﻢ ﻛﺪ اﻧﺴﺎن و ﻫﻢ
ﻛﺪ زن ﺑﻪ آن اﺧﺘﺼﺎص ﻳﺎﻓﺘﻪ اﺳﺖ و ﻫﻤﻴﻦ ﻣﺴﺌﻠﻪ ﺑﺮاي ﺗﺼﻮﻳﺮ ﻋﺎﻣﻞ اﺷﺘﺮاك ﺗﺼﻮﻳﺮ ﻳﺎ ﻫﻤﺎن اَدﻣﻴﻦ
ﺻﻔﺤﻪ ﺑﺎ ﻛﺪ اﻧﺴﺎن ﻧﻴﺰ ﺻﺎدق اﺳﺖ .ﻛﺪ اﻧﺴﺎن و ﻣﻔﻬﻮم ﺧﺎﻧﻮاده ،ﻛﺪ زن و ﻣﻔﻬﻮم ﺧﺎﻧﻮاده ،ﻛﺪ
ﻃﺒﻴﻌﺖ و اﻧﺴﺎن ﻧﻴﺰ از ﻛﺪﻫﺎي دﻳﮕﺮي اﺳﺖ ﻛﻪ از ﻧﻈﺮ ﻫﻢرﺧﺪادي ﺑﺎ ﻳﻜﺪﻳﮕﺮ در ارﺗﺒﺎط ﻫﺴﺘﻨﺪ.

ﺷﻜﻞ  .8ﻫﻢرﺧﺪادي ﻛﺪﻫﺎي ﻣﺸﺨﺼﻪﻫﺎي ﺗﺼﻮﻳﺮ و ﻛﺪﻫﺎي ﻣﻴﺰان ارﺗﺒﺎط
شکل  .8همرخدادی کدهای مشخصههای تصویر و کدهای میزان ارتباط

ﺷﻜﻞ  ،9ﻧﺸﺎن ﻣﻲدﻫﺪ ﻛﻪ ﻫﻢرﺧﺪادي ﺑﻴﻦ ﻛﺪﻫﺎي زن و اﻧﺴﺎن از ﻫﻤﺔ ﻣﻮارد ﺑﻴﺸﺘﺮ اﺳﺖ و اﻳﻦ
بیشـﻫﻢ
اﻧﺴﺎن و
داراي
ﻛﺪﻫﺎﻳﻲ ﻛﻪ
زﻳﺮا
ﻣﺴﺌﻠﻪ
ـتر
ﻛﺪــوارد
ﻫﻢــة م
دوـانﺑﺎر،از هم
ﺑﻮده،انسـ
ﺗﺼﻮﻳﺮـایزنزن و
ـن کدهـ
ـدادی بیـ
درـه همرخـ
ـد کـ
اﺳﺖی،دهـ
ﻃﺒﻴﻌﻲـان م
اي  ،9نشـ
ـکل
ﻧﻴﺰ شـ

دﻣﻴﻦ
اﺷﺘﺮاك
ﻋﺎﻣﻞ
ﻣﺴﺌﻠﻪدرﺑﺮاي
اﺳﺖ و
ﻳﺎﻓﺘﻪ
ﻛﺪ
ـار،
ﻫﻤﺎندواَ بـ
ﺗﺼﻮﻳﺮ بـﻳﺎـوده،
تصویــر زن
دارای
ﺗﺼﻮﻳﺮکــه
کدهایــی
ﻫﻤﻴﻦزیــرا
اســت،
طبیعــی
اﺧﺘﺼﺎصای
آننیــز مســئله
ـتزنو ایﺑﻪــن
اسـ

ﺧﺎﻧﻮاده،عامـﻛﺪ
ﺧﺎﻧﻮاده،
ﻣﻔﻬﻮم
اختصـاﻧﺴﺎن
آن ﻛﺪ
اﺳﺖ.
ـل
ﻣﻔﻬﻮمتصویــر
زنـئلهو بــرای
ﻛﺪمسـ
همیــن
اســت و
ـاص ویافتــه
ﺻﺎدق بــه
اﻧﺴﺎنــمﻧﻴﺰکــد زن
ﻛﺪـان و ه
ﺻﻔﺤﻪـدﺑﺎانسـ
هــم کـ
همــان ا َ
مفهــوم
ارﺗﺒﺎطـان و
درــد انسـ
ـت .ک
ـادق اسـ
ـان نیــز صـ
اﺳﺖ بــا
صفحــه
ﺪﻫﺎيدمیــن
ـتراکو تصوی
اشـ
ﻫﺴﺘﻨﺪ.
ﻳﻜﺪﻳﮕﺮ
رﺧﺪادي ﺑﺎ
انسـﻫﻢ
ﻛﻪکـازـدﻧﻈﺮ
دﻳﮕﺮي
اﻧﺴﺎنــرﻧﻴﺰیــااز ﻛ
ﻃﺒﻴﻌﺖ

خانــواده ،کــد زن و مفهــوم خانــواده ،کــد طبیعــت و انســان نیــز از کدهــای دیگــری اســت کــه از

نظــر همرخــدادی بــا یکدیگــر در ارتبــاط هســتند.
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ﺷﻜﻞ 10ﻧﻴﺰ ﺑﻪ ﻓﺮاواﻧﻲ ﻛﺪﻫﺎي ارﺗﺒﺎط ﭘﺴﺖ ﺑﺎ ﻣﺤﺘﻮاي اﺧﺘﺼﺎﺻﻲ ﺻﻔﺤﻪ در ﻫﺮ ﻣﺪرك
اﺷﺎره دارد و ﻧﺸﺎن ﻣﻲدﻫﺪ ﻛﻪ ﺑﻪ ﻫﺮ ﭘﺴﺖ ﭼﻪ ﻣﻴﺰان ﻛﺪ اﺧﺘﺼﺎص ﻳﺎﻓﺘﻪ اﺳﺖ .ﺑﺎﻳﺪ ﺗﻮﺟﻪ داﺷﺖ ﻛﻪ
ﻛﺎرﺑﺮانیپناهی
ﺳﻮيمنظر  | ...تق
نسبت بهازمحتوا از
اجتماعی
ﺴﺖدر شبکة
اشتیاق ﭘکاربر
موفقیت کنش
دیگرانﺑﺮﺧﻲ از اﻳﻦ
اﺳﺖ وو ﺑﻪ
اینستاگرامﭘﺴﻨﺪ
درﻳﺎﻓﺖ
ﺑﺮﺗﺮ در
دﻫﻨﺪة 9
تحلیل ﻧﺸﺎن
ﻫﺮ ﻣﺪرك

ﻣﺪارك ﺗﺎ  38ﻛﺪ اﺧﺘﺼﺎص داده ﺷﺪه اﺳﺖ.

شکل  . 9همرخدادی کدهای مشخصههای تصویر با یکدیگر
ﺷﻜﻞ  . 9ﻫﻢرﺧﺪادي ﻛﺪﻫﺎي ﻣﺸﺨﺼﻪﻫﺎي ﺗﺼﻮﻳﺮ ﺑﺎ ﻳﻜﺪﻳﮕﺮ
ﺷﻜﻞ .10ﻓﺮاواﻧﻲ ﻛﺪﻫﺎي ارﺗﺒﺎط و ﻣﺸﺨﺼﻪﻫﺎي ﺗﺼﻮﻳﺮدر ﻫﺮ ﻣﺪرك

هــر
صفحــه در
محتــوای
ســت بــا
ارتبــاط
کدهــای
فراوانــی
شــکل10ﻧﻴﺰنیــزﺑﻪبــه
ﻣﺪرك
اختصاصــی در ﻫﺮ
اﺧﺘﺼﺎﺻﻲ ﺻﻔﺤﻪ
ﻣﺤﺘﻮاي
ﺴﺖپ ُ ﺑﺎ
ارﺗﺒﺎط ﭘ
ﻛﺪﻫﺎي
ﻓﺮاواﻧﻲ
ﺷﻜﻞ10
ـت.
ﺗﻮﺟﻪیافتــه اس
ﺑﺎﻳﺪـاص
اختصـ
ﻳﺎﻓﺘﻪکــد
اﺧﺘﺼﺎصـزان
ﻛﺪـت چــه میـ
ﻣﻴﺰانپُسـ
ﭼﻪـه هــر
ﺴﺖـه بـ
دهـﭘـد کـ
دارداش
ـدرک
8م.ـ
دﻫﺪــان
نش
ﻣﻲو
دارد
ـاره
ﮔﻴﺮي
ﻧﺘﻴﺠﻪ
ﺑﺤﺚـوو
اﺷﺎره.8
داﺷﺖـ ﻛﻪ
اﺳﺖ.
ﻛﻪ مﺑﻪیﻫﺮ
ﻧﺸﺎن

ـران
کاربـ
ـوی
دریافـ
ﺳﻮيدر
ارﺗﺒﺎﻃﺎتــر
ﭘﺴﻨﺪـتازبرت
اﻳﺠﺎد 9پُسـ
دهندة
درـان
راﻳﺞنشـ
ـدرک
دﻫﻨﺪةـهﺑﻪ9هـ ﭘـر مـ
ﺗﺒﺪﻳﻞکـ
ﻧﺸﺎنـت
ﺗﺼﺎوﻳﺮ،داشـ
ﻣﺪركـه
ﻫﺮــد توجـ
بای
اﻳﻦ
ﺑﺮﺧﻲ از
اﺳﺖـندوازﺑﻪ
ﻛﺎرﺑﺮان
درﻳﺎﻓﺖ
ﺑﺮﺗﺮ
ﺴﺖ
ﻫﻤﻜﺎران،
ﺑﺨﺸﻲسـو
ـتاﻧﺪپسـ)
ﺷﺪه
ﺑﺮﺧﻂ
ﺑﺮاي
اﺑﺰاري
ﺷﺪهاســت.
ﺳﺒﺐــده
دﻳﺪاريداده ش
اختصــاص
اﺳﺖ.کــد
38
ﺷﺪهــا
ـدارک ت
اﺧﺘﺼﺎصم
ـی از ایــن
38برخـ
ﻣﺪاركو بﺗﺎــه
اسـ
اﺟﺘﻤﺎﻋﻲـداده
ﻛﺪ
اﺳﺖ ﻛﻪ ﻛﺎرﺑﺮان ﺑﺴﻴﺎري
ﻣﺤﺘﻮاي
اﻳﻨﺴﺘﺎﮔﺮام ﺑﺮ
ﺷﺒﻜﺔ
ﺑﻨﺎي
ـت(.
2014
ﺟﺬب اﻳﻦ ﺷﺒﻜﻪ ﺷﺪه و از آن ﺑﺮاي اﻫﺪاف ﻣﺨﺘﻠﻒ اﺳﺘﻔﺎده ﻧﻤﺎﻳﻨﺪ .ﺗﺎ ﺟﺎﻳﻲ ﻛﻪ ﻋﻤﻞ اﺷﺘﺮاك

اﻃﻼﻋﺎت و ﻣﺤﺘﻮا ،ﺑﺮاي ﺑﺮﺧﻲ از ﻛﺎرﺑﺮان و ﺑﻪﺧﺼﻮص ﺑﺮﻧﺪﻫﺎ ،ﺑﺴﺘﺮي ﺑﺮاي ﻛﺴﺐ درآﻣﺪ ﺷﺪه
اﺳﺖ .ﭘﮋوﻫﺶ ﺣﺎﺿﺮ ﺑﺎ ﻫﺪف ﻛﻤﻚ ﺑﻪ ﺑﻬﺒﻮد ﻋﻤﻞ اﺷﺘﺮاك اﻃﻼﻋﺎت ﺑﻪ ﺑﺮرﺳﻲ ﭘﺮﭘﺴﻨﺪﺗﺮﻳﻦ
ﭘﺴﺖﻫﺎي ﺻﻔﺤﻪﻫﺎي اﻳﻨﺴﺘﺎﮔﺮام ﻛﻪ ﻣﺨﺘﺺ ﺑﻪ ﻳﻚ ﻣﻮﺿﻮع ﺧﺎص ﺑﻮدﻧﺪ ،ﭘﺮداﺧﺖ .در اﻳﻦ
شکل .10فراوانی کدهای ارتباط و مشخصههای تصویردر هر مدرک

ﭘﮋوﻫﺶ ﻓﺮض ﺑﺮ اﻳﻦ ﺑﻮده اﺳﺖ ﻣﺤﺘﻮاﻳﻲ ﻛﻪ ﺗﻮاﻧﺴﺘﻪ ﭘﺴﻨﺪ ﺑﻴﺸﺘﺮي درﻳﺎﻓﺖ ﻛﻨﺪ ،در ﻛﻨﺶ
ﺗﺼﻮﻳﺮدر ﻫﺮ
زﻳﺮاﻫﺎي
ﻣﺸﺨﺼﻪ
ارﺗﺒﺎط و
ﺷﻜﻞ.10
ﻣﺪرك ﺳﻨﺠﻪﻫﺎي درﮔﻴﺮﻛﺮدن
ﻣﻌﻴﺎرﻫﺎ و
ﻳﻜﻲ از
اﺳﺖ،
ﻛﺪﻫﺎيﺑﻮده
ﻓﺮاواﻧﻲﻣﻮﻓﻖ
ﻛﺎرﺑﺮ
درﮔﻴﺮﻛﺮدن و ﺟﻠﺐ اﺷﺘﻴﺎق

 .8بحث و نتیجهگیری
 .8 .8ﺑﺤﺚ و ﻧﺘﻴﺠﻪﮔﻴﺮي

تصاویــر ،تبدیــل بــه ابــزاری رایــج بــرای ایجــاد ارتباطــات برخــط شــدهاند (بخشــی و
ﺗﺼﺎوﻳﺮ ،ﺗﺒﺪﻳﻞ ﺑﻪ اﺑﺰاري راﻳﺞ ﺑﺮاي اﻳﺠﺎد ارﺗﺒﺎﻃﺎت ﺑﺮﺧﻂ ﺷﺪهاﻧﺪ )ﺑﺨﺸﻲ و ﻫﻤﻜﺎران،
همــکاران .)2014 ،بنــای شــبکة اجتماعــی اینســتاگرام بــر محتــوای دیــداری ســبب شــده اســت کــه
 .(2014ﺑﻨﺎي ﺷﺒﻜﺔ اﺟﺘﻤﺎﻋﻲ اﻳﻨﺴﺘﺎﮔﺮام ﺑﺮ ﻣﺤﺘﻮاي دﻳﺪاري ﺳﺒﺐ ﺷﺪه اﺳﺖ ﻛﻪ ﻛﺎرﺑﺮان ﺑﺴﻴﺎري
کاربــران بســیاری جــذب ایــن شــبکه شــده و از آن بــرای اهــداف مختلــف اســتفاده نماینــد .تــا
ﺟﺬب اﻳﻦ ﺷﺒﻜﻪ ﺷﺪه و از آن ﺑﺮاي اﻫﺪاف ﻣﺨﺘﻠﻒ اﺳﺘﻔﺎده ﻧﻤﺎﻳﻨﺪ .ﺗﺎ ﺟﺎﻳﻲ ﻛﻪ ﻋﻤﻞ اﺷﺘﺮاك
جایــی کــه عمــل اشــتراک اطالعــات و محتــوا ،بــرای برخــی از کاربــران و بهخصــوص برندهــا،
اﻃﻼﻋﺎت و ﻣﺤﺘﻮا ،ﺑﺮاي ﺑﺮﺧﻲ از ﻛﺎرﺑﺮان و ﺑﻪﺧﺼﻮص ﺑﺮﻧﺪﻫﺎ ،ﺑﺴﺘﺮي ﺑﺮاي ﻛﺴﺐ درآﻣﺪ ﺷﺪه
بســتری بــرای کســب درآمــد شــده اســت .پژوهــش حاضــر بــا هــدف کمــک بــه بهبــود عمــل
اﺳﺖ .ﭘﮋوﻫﺶ ﺣﺎﺿﺮ ﺑﺎ ﻫﺪف ﻛﻤﻚ ﺑﻪ ﺑﻬﺒﻮد ﻋﻤﻞ اﺷﺘﺮاك اﻃﻼﻋﺎت ﺑﻪ ﺑﺮرﺳﻲ ﭘﺮﭘﺴﻨﺪﺗﺮﻳﻦ
اشــتراک اطالعــات بــه بررســی پُرپســندترین پُس ـتهای صفحههــای اینســتاگرام کــه مختــص بــه
ﭘﺴﺖﻫﺎي ﺻﻔﺤﻪﻫﺎي اﻳﻨﺴﺘﺎﮔﺮام ﻛﻪ ﻣﺨﺘﺺ ﺑﻪ ﻳﻚ ﻣﻮﺿﻮع ﺧﺎص ﺑﻮدﻧﺪ ،ﭘﺮداﺧﺖ .در اﻳﻦ
یــک موضــوع خــاص بودنــد ،پرداخــت .در ایــن پژوهــش فــرض بــر ایــن بــوده اســت محتوایــی
ﭘﮋوﻫﺶ ﻓﺮض ﺑﺮ اﻳﻦ ﺑﻮده اﺳﺖ ﻣﺤﺘﻮاﻳﻲ ﻛﻪ ﺗﻮاﻧﺴﺘﻪ ﭘﺴﻨﺪ ﺑﻴﺸﺘﺮي درﻳﺎﻓﺖ ﻛﻨﺪ ،در ﻛﻨﺶ
کــه توانســته پســند بیشــتری دریافــت کنــد ،در کنــش درگیرکــردن و جلــب اشــتیاق کاربــر موفــق
ﻛﺮدن
ﻫﺎي
ﻳﻜﻲ
اﺷﺘﻴﺎقاز ﻛﺎرﺑﺮ
ﻛﺮدن
در
درﮔﻴﺮـران
ـند کاربـ
ﺳﻨﺠﻪپسـ
ﻣﻌﻴﺎرﻫﺎ ومیــزان
ـردناز کاربــر،
زﻳﺮارکـ
اﺳﺖ،درگی
ﺑﻮدهههای
ﻣﻮﻓﻖســنج
معیارهــا و
ﺟﻠﺐیکــی
ـت،وزیــرا
درﮔﻴﺮ اسـ
بــوده
یــک محتــوای مــورد نظــر اســت .پیشفــرض دیگــر ایــن بــوده اســت :محتوایــی کــه بتوانــد کاربــر
را بــا خــود درگیــر کنــد و پســند وی را نیــز بــه دنبــال داشــته باشــد ،حــس خــوب و رضایــت
1313

بهار  | 1398دورة  | 34شمارة 3

در او ایجــاد کــرده اســت و تجربــة خوشــایندی اســت کــه کاربــر از مواجهــه بــا آن اطالعــات

داشــته اســت .بــا ایــن پیشفرضهــا و مقدمههــا ،پژوهــش حاضــر انجــام شــد و نتایــج نشــان داد
کــه مشــخصههای تصویــر در پُســتهای صفحههــای مــورد بررســی بیشــتر در رابطــه بــا مســائل

انســانی مــورد توجــه قــرار گرفتهانــد .بهعبــارت دیگــر ،محتواهــای دیــداری کــه دارای مشــخصة
تصویــر و چهــرة انســانی بودنــد ،بیشــتر مــورد توجــه قــرار گرفتنــد .از ایــن منظــر ،یافتههــای ایــن

پژوهــش بــا پژوهشهــای ) Bakhshi, Shamma and Gilbert (2014همخوانــی دارد ،زیــرا آنهــا نیــز

دریافتنــد کــه تصاویــر دارای چهــرة انســانی  38درصــد پســند بیشــتری دریافــت کــرده بودنــد و بــا

پژوهــش ) Hu, Manikonda and Kambhampati (2014همسوســت ،زیــرا آنهــا نیــز بــه ایــن نتیجــه
رســیدند کــه تصاویــر خویشانــداز( 1ســلفی) و دوســتان از مقولههــای محبــوب کاربــران شــبکة
اجتماعــی «اینســتاگرام» بــود کــه هــر دو دارای مشــخصة چهــرة انســانی هســتند .در علــوم اعصــاب

2

نیــز بهصــورت گســتردهای پذیرفتــه شــده اســت کــه درک چهــره ،توســعهیافتهترین مهــارت
بصــری و دیــداری بشــر اســت .چهــره ،کانالــی قــوی بــرای ارتباطــات غیرکالمــی اســت .مــا بهطــور

مــداوم بــه چهرههــا نــگاه میکنیــم ،زیــرا آنهــا ســرنخهای حیاتــی بســیاری از بافتهــا ،جــذب،

پیچیدگــی احساســات ،هویــت ،ســن و مشــخصههای محلــی و ملــی از انســان ارائــه میدهنــد
(.)Haxby, Hoffman and Gobbini 2000

نکتــة دیگــر حضــور زنــان در  65درصــد پُســتهایی اســت کــه در آنهــا از تصویــر

انســان اســتفاده شــده بــود و ایــن مســئله نیــز همســو بــا پژوهــش ) Gilbert et al. (2013اســت20 .
درصــد تصاویــری کــه در آنهــا از تصویــر انســان اســتفاده شــده بــود ،مربــوط بــه تصویــر عامــل
انتشــاردهندة محتــوا (اَدمیــن صفحــه) بــود کــه حاکــی از آن اســت کــه کاربــران بــه تصاویــری

کــه عامــل اشــتراک اطالعــات از خــود منتشــر کــرده اســت ،واکنــش مثبــت نشــان دادهانــد .ایــن
ِ
لمــپ»
ممکــن اســت بیانگــر چنــد نکتــه باشــد :نخســت ،همانطــور کــه «اِلیســون ،اســتینفیلد و

اشــاره میکننــد ،اولیــن عملکــرد شــبکههای اجتماعــی ،مصــرف و انتشــار محتــوای شــخصی از

خــود اســت ()Ellison, Steinfield &Lampe 2011؛ نکتــة بعــد آن اســت کــه افــراد بــا انتشــار تصویــر
خــود ،بهدنبــال یــک هویــت شــخصی بــرای خویــش هســتند و کاربــران نیــز تمایــل دارنــد بداننــد در

ورای ایــن محتــوای منتشرشــده چــه کســی قــرار دارد و نســبت بــه محتوایــی کــه بازنمونــی از خالــق

اثــر اســت ،واکنــش مثبــت نشــان میدهنــد و در مبحــث باورپذیــری اطالعــات و نیــز اعتباربخشــی
2. neuroscience
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بــه محتــوا نیــز بســیار مؤثــر اســت .در پژوهشــی کــه «بهروزفــر ،صنعتجــو ،و نوکاریــزی» نیــز

انجــام دادنــد ،بــه ایــن نتیجــه رســیدند کــه عامــل شــهرت از عوامــل اعتبــار صفحههــای وب اســت

( .)1396از ســوی دیگــر ،ایــن موضــوع بــا رفتــار اطالعاتــی روزمــرة افــراد و تمایــل و اولویــت

آنهــا در گرفتــن اطالعــات از مرجــع انســانی بهجــای منبــع مکتــوب در ارتبــاط اســت.

همچنیــن ،ایــن موضــوع بــا نظریــة اســتفاده و رضامنــدی Blumler and McQuail (1969) 1و

اســتفادة کاربــران از رســانه بــرای اهــداف منفعــت بیــن فــردی ،2منزلــت 3و رشــد فــردی 4قابــل
توجیــه اســت کــه افــراد حیــن اســتفاده از رســانه بــرای اشــتراک اطالعــات ،نیمنگاهــی هــم بــه

هــدف شناختهشــدن و منفعــت شــخصی و کســب منزلــت اجتماعــی دارنــد .ایــن هــدف برگرفتــه
از نیازهــای همگرایــی شــخصی اســت کــه اشــاره بــه تقویــت تصویــر فــرد از خــود ،موقعیــت

اجتماعــی ،و یــا شــهرت دارد ،بهصورتــی کــه فــرد از رســانه بــرای افزایــش اعتبــار یــا موقعیــت

اجتماعــی و یــا تأییــد خــود اســتفاده میکنــد (and Gurevitch 1973

.)Katz, Blumler

توجــه ویــژة کاربــران بــه طبیعــت و محتوایــی کــه شــامل مشــخصههای آن باشــد نیــز از دیگــر

نتایجــی بــود کــه در ایــن پژوهــش بــه آن اشــاره شــد .البتــه ،بایــد توجــه داشــت کــه در پژوهــش

حاضــر دو صفحــه از صفحههــای مــورد بررســی بهصــورت تخصصــی پیرامــون گلوگیــاه و یــا
کشــاورزی بــوده اســت؛ امــا بررس ـیها نشــان داد کــه در صفحههــای دیگــر نیــز مشــخصة طبیعــت
در بیــن پُرپســندترین پُس ـتها وجــود دارد.

همچنیــن ،نتایــج نشــان میدهــد تصاویــری کــه بیشــتر مــورد اســتقبال و پســند کاربــران قــرار

گرفتــه ،دارای نوعــی جذابیــت بصــری و محتوایــی بودنــد .صفحههایــی کــه بــه ارائــة محتــوا در
یــک موضــوع خــاص میپرداختنــد ،اقــدام بــه اشــتراک محتــوای جــذاب بــا اســتفاده از محبوبیــت

افــراد خــاص نیــز کردهانــد و یــا ارائــة محتــوای خــود را همســو بــا دغدغههــا و مســائل روز کاربــران

طراحــی کردهانــد .آنهــا بهعنــوان مثــال ،از شــخصیتهای محبــوب ایرانــی در حوزههــای
مختلــف علمــی ،ادبــی ،و هنــری همچــون «مریــم میرزاخانــی»« ،پروفســور ســمیعی» ،و شــاعران و
مشــاهیری چــون هنرپیشــههای ایرانــی و خارجــی اســتفاده کردهانــد .تحلیــل ایــن مشــخصههای

تصویــری نیــز نشــان میدهــد کــه عامــان اشــتراک اطالعــات ســعی در اســتفاده از اعتبــار و

جایــگاه و شــهرت ایــن شــخصیتها در جهــت افزایــش جلــب توجــه کاربــران داشــتهاند؛ ضمــن
اینکــه بــا اســتفاده از ایــن اعتبــار ،بهنوعــی بهصــورت پنهــان اطالعــات خــود را نیــز معتبــر جلــوه
3. status

2. interpersonal utility

1. use and gratification theory
4. self-development
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میدهنــد .کاربــران در محتوایــی کــه مربــوط بــه ارتباطــات انســانی و مشــغلههای روزمــره اســت،
بیشــتر درگیــر میشــوند .نکتــة دیگــر آن اســت کــه از تصاویــر مربــوط بــه شــخصیتها ،بهویــژه

شــخصیتهای هنــری ،بیشــتر اســتفاده شــده اســت .ایــن مســئله میتوانــد حاکــی از آن باشــد کــه
شــبکة اجتماعــی «اینســتاگرام» ،همانطــور کــه آمــار صفحههــای پُردنبالکننــده نشــان میدهــد،

در تســخیر مشــاهیر و شــخصیتهای هنــری ،بهخصــوص شــخصیتهای فعــال در سینماســت

(صفحههایــی کــه بیشــترین دنبالکننــده را در ســطح جهانــی در شــبکة اجتماعــی «اینســتاگرام»

دارنــد ،متعلــق بــه هنرپیشـههای آمریکایــی هســتند و ایــن موضــوع در رابطــه بــا صفحههــای ایرانــی
بــا حضــور هنرپیش ـههای ایرانــی نیــز صــدق میکنــد) و موضوعــی جهانــی اســت و تنهــا مختــص

کشــور ایــران نیســت .شــاید علــت آن را بایــد در دیــداری بــودن ایــن شــبکه جســتوجو کــرد

و میتــوان آن را در پیونــد بــا نظریــة اســتفاده و رضامنــدی و پژوهشهــای انجامشــده پیرامــون
شــبکههای اجتماعــی نیــز توجیــه کــرد؛ زیــرا بــر اســاس نظریــة اســتفاده و رضامنــدی ،یکــی از

مهمتریــن اســتفادههایی کــه افــراد از رســانه انجــام میدهنــد ،تفریــح و تفنــن( 1آســودن و گــذران

وقــت بــا منابــع ســرگرمی) ،فــرار از اجتمــاع( 2راهــی بــرای دور شــدن از اســترس روزمــره) ،و

تعقیــب یــا پایــش 3بــرای رفــع حــس کنجــکاوی اســت .پژوهشهــای MachinMasteromatteo

)(2010؛ نویــدی 1394؛ Lee et al. 2015؛ ) Chung, Nam and Koo (2016نیــز ایــن موضــوع را

تصدیــق کردهانــد .در مــورد رویدادهــا ،رویــداد «پالســکو» و فــوت «مریــم میرزاخانــی» ،از دیگــر
پُس ـتهایی اســت کــه جــزو پُرپســندترینها بودهانــد .ایــن امــر نشــان میدهــد کــه کاربــران ایــن

صفحههــا ایــن دو رویــداد را مــورد توجــه قــرار دادهانــد .البتــه ،بایــد توجــه داشــت کــه کاربــران
در «اینســتاگرام» همــواره نســبت بــه مســائل روز و رویدادهــا مخصوصـاً مســائل ملــی واکنــش نشــان

میدهنــد .همانطــور کــه ایــن پژوهــش هــم نشــان داد ،چنــد پُســت پُرپســند بــه رویدادهــای ملــی،
کــه در بیشــتر مواقــع باعــث انــدوه ملــی میشــوند ،مربــوط اســت.

همچنیــن ،از منظــر ارتبــاط محتوایــی کــه بیشــتر مــورد پســند کاربــران قــرار گرفتــه 80 ،درصــد

محتــوا بــا موضــوع خــاص صفحــه مرتبــط بــوده و بقیــة پُس ـتها بــه مســائل شــخصی ،حاشــیهای،

مســائل اجتماعــی روز اختصــاص داشــته اســت و نشــان میدهــد کــه اشــتراکگذاران ایــن

صفحههــا در کنــار محتــوای اصلــی خــود ایــن نــوع اطالعــات را نیــز بــه اشــتراک گذاشــتهاند و

کاربــران نســبت بــه ایــن نــوع محتواهــا ،در کنــار محتــوای اصلــی ،واکنــش مثبــت نشــان دادهانــد و
3. surveillance
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ایــن حاکــی از رفتــار اشــتراک اطالعــات کاربــران ایرانــی اســت کــه حتــی در صفحههایــی کــه بــه

موضــوع و محتــوای خاصــی اختصــاص دارد نیــز نســبت بــه مســائل روز خــود بیتفــاوت نیســتند.
در بررســی رفتــار برچســبگذاری اجتماعــی در ایــن صفحههــا ،کــه در پژوهــش دیگــری

توســط «تقیپناهــی ،نوکاریــزی ،و دیانــی» (زودآینــد) انجــام شــد ،ایــن نتیجــه بهدســت آمــد کــه

 76درصــد از هشــتگهای اختصــاص دادهشــده بــا موضــو ِع مــورد نظــر مرتبــط تشــخیص داده

شــدند و در پژوهــش مذکــور نیــز ایــن صفحههــا در کنــار اســتفاده از هشــتگهای مختلــف،

بهخصــوص هشــتگ موضوعــی مرتبــط بــا محتــوا ،از هشــتگهای مربــوط بــا رویدادهــا و مســائل
اجتماعــی روز نیــز اســتفاده کــرده بودنــد.

در نهایــت ،بــه نظــر میرســد کــه وجــود مشــخصة تصویــری چهــرة انســانی ،مضمــون خانــواده

و اســتفاده از تصویــر شــخصیتهای برجســتة هنــری ،بیشــترین واکنــش مثبــت را از ســوی کاربــران

دریافــت کــرده و پُرپســندترین مطالــب ارســالی پُســتهای مرتبــط بــا مضمــون اصلــی صفحــه

بودهانــد ،و البتــه ،در کنــار آن ،رویدادهــا و مســائل اجتماعــی روز نیــز از نظــر عامــان اشــتراک

تصویــر و کاربــران دور نمانــده و نســبت بــه آن نیــز واکنــش نشــان داده شــده اســت .ایــن پژوهــش،

مشــخصههای تصویــر محتــوای دیــداری صفحههــای مرتبــط بــا فعالیــت یادگیــری الکترونیکــی
را مــورد بررســی قــرار داده اســت .پژوهشهــای دیگــری میتوانــد بــه بررســی ایــن مشــخصهها

در صفحههــای ارائهدهنــدة محتــوا در دیگــر بافتهــا ماننــد ســبک زندگــی ،افــراد تأثیرگــذار در
شــبکة اجتماعــی «اینســتاگرام» بپــردازد تــا مشــخص شــود در دیگــر بافتهــا نیــز کاربــران نســبت بــه

چــه مشــخصههایی واکنــش مثبــت از خــود نشــان دادهانــد .در ضمــن ،میتــوان پژوهشــی مشــابه در

بافتهــای مختلــف اعــم از آموزشــی و یــا ســبک زندگــی در پیامرســانهای داخلــی نیــز انجــام
داد؛ زیــرا بهدلیــل بســتهبودن وبگاههــای شــبکههای اجتماعــی در ایــران از جملــه «فیسبــوک»،

«توییتــر»« ،یوتیــوب» پیامرســانها در ایــران نقشــی فراتــر از آنچــه بایــد ایفــا میکننــد ،ضمــن

آنکــه میتــوان از نتایــج ایــن پژوهــش در بحــث تولیــد و اشــتراک محتــوا بهخصــوص محتــوای

دیــداری در ایــن بســترها نیــز بهرهمنــد شــد.
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فاطمه تقیپناهی

 دانشــجوی دکتــری علــم اطالعــات و دانششناســی در،1362 متولــد ســال

.دانشــگاه فردوســی مشــهد اســت

 معمــاری، تحلیــل کیفــی شــبکههای اجتماعــی،تعامــل انســان و اطالعــات

 اســتراتژی محتــوا در شــبکههای اجتماعــی بــا، بازاریابــی محتوایــی،اطالعــات

.تمرکــز بــر شــبکة اجتماعــی اینســتاگرام از جملــه عالیــق پژوهشــی وی اســت

 داﻧﺸﺠﻮي دﻛﺘﺮي ﻋﻠﻢ اﻃﻼﻋﺎت و داﻧﺶﺷﻨﺎﺳﻲ در داﻧﺸﮕﺎه،1362  ﻣﺘﻮﻟﺪ ﺳﺎل:ﻓﺎﻃﻤﻪ ﺗﻘﻲﭘﻨﺎﻫﻲ

 ﺑﺎزارﻳﺎ، ﻣﻌﻤﺎري اﻃﻼﻋﺎت، ﺗﺤﻠﻴﻞ ﻛﻴﻔﻲ ﺷﺒﻜﻪﻫﺎي اﺟﺘﻤﺎﻋﻲ،ﺗﻌﺎﻣﻞ اﻧﺴﺎن و اﻃﻼﻋﺎت

ﻣﺤﺘﻮا در ﺷﺒﻜﻪﻫﺎي اﺟﺘﻤﺎﻋﻲ ﺑﺎ ﺗﻤﺮﻛﺰ ﺑﺮ ﺷﺒﻜﺔ اﺟﺘﻤﺎﻋﻲ اﻳﻨﺴﺘﺎﮔﺮام از ﺟﻤﻠﻪ ﻋﻼﻳﻖ ﭘﮋو
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اﻃﻼﻋﺎت،
اﺟﺘﻤﺎﻋﻲ،
داﻧﺸﺠﻮيﺷﺒﻜﻪﻫﺎي
ﺗﺤﻠﻴﻞ ﻛﻴﻔﻲ
اﻃﻼﻋﺎت،
ﭘﻨﺎﻫﻲ:اﻧﺴﺎن
ﻓﺎﻃﻤﻪ ﺗﻘﻲ ﺗﻌﺎﻣﻞ
ﻣﺤﺘﻮاﻳﻲ ،اﻓﺮ
ﺑﺎزارﻳﺎﺑﻲ داﻧﺸﮕﺎه
ﺷﻨﺎﺳﻲ در
ﻣﻌﻤﺎريو داﻧﺶ
اﻃﻼﻋﺎت
دﻛﺘﺮي ﻋﻠﻢ
،1362
ﻣﺘﻮﻟﺪو ﺳﺎل

ﻣﺤﺘﻮا در ﺷﺒﻜﻪﻫﺎي اﺟﺘﻤﺎﻋﻲ ﺑﺎ ﺗﻤﺮﻛﺰ ﺑﺮ ﺷﺒﻜﺔ اﺟﺘﻤﺎﻋﻲ اﻳﻨﺴﺘﺎﮔﺮام از ﺟﻤﻠﻪ ﻋﻼﻳﻖ ﭘﮋوﻫﺸﻲ وي اﺳﺖ

ﺗﺤﻠﻴﻞ ﻛﻴﻔﻲ ﺷﺒﻜﻪﻫﺎي اﺟﺘﻤﺎﻋﻲ ،ﻣﻌﻤﺎري اﻃﻼﻋﺎت ،ﺑﺎزارﻳﺎﺑﻲ
ﺗﻌﺎﻣﻞ اﻧﺴﺎن و اﻃﻼﻋﺎت،
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ﻣﺤﺘﻮا در ﺷﺒﻜﻪﻫﺎي اﺟﺘﻤﺎﻋﻲ ﺑﺎ ﺗﻤﺮﻛﺰ ﺑﺮ ﺷﺒﻜﺔ اﺟﺘﻤﺎﻋﻲ اﻳﻨﺴﺘﺎﮔﺮام از ﺟﻤﻠﻪ ﻋﻼﻳﻖ ﭘﮋوﻫﺸ
محسن نوکاریزی

متولــد ســال  ،1345دارای مــدرک دکتــری علــم اطالعــات و دانششناســی
از دانشــگاه فردوســی مشــهد اســت .وی هماکنــون دانشــیار گــروه علــم

اطالعــات و دانششناســی دانشــگاه فردوســی مشــهد اســت.

ـنجی ،واز داﻧﺸﮕﺎه ﻓﺮدوﺳﻲ
ﺷﻨﺎﺳﻲ
اﻃﻼﻋﺎت و
،1345
اطالعاتــی ،عل
ﻋﻠﻢـه ،ســواد
داﻧﺶمسـ
دﻛﺘﺮيو رایانـ
ﻣﺪركـل انســان
دارايــات ،تعامـ
ـاری اطالع
ﻣﺤﺴﻦ ﻧﻮﻛﺎرﻳﺰي :ﻣﺘﻮﻟﺪ ﺳﺎل معمـ

اﺳﺖ .وي ﻫﻢاﻛﻨﻮن داﻧﺸﻴﺎر وب
ﺷﻨﺎﺳﻲاســت.
پژوهشــی وی
ـنجی از جملــه
داﻧﺸﮕﺎه ﻓﺮدوﺳﻲ ﻣﺸﻬﺪ اﺳﺖ .ﻣﻌﻤﺎري اﻃ
اﻃﻼﻋﺎتعالیـوـقداﻧﺶ
ﮔﺮوهسـﻋﻠﻢ

ﺗﻌﺎﻣﻞ اﻧﺴﺎن و راﻳﺎﻧﻪ ،ﺳﻮاد اﻃﻼﻋﺎﺗﻲ ،ﻋﻠﻢﺳﻨﺠﻲ ،و وبﺳﻨﺠﻲ از ﺟﻤﻠﻪ ﻋﻼﻳﻖ ﭘﮋوﻫﺸﻲ وي اﺳﺖ.

ﻣﺤﺴﻦ ﻧﻮﻛﺎرﻳﺰي :ﻣﺘﻮﻟﺪ ﺳﺎل  ،1345داراي ﻣﺪرك دﻛﺘﺮي ﻋﻠﻢ اﻃﻼﻋﺎت و داﻧﺶﺷﻨﺎﺳﻲ از داﻧﺸ
محمدحسین دیانی

داﻧﺸﮕﺎهعرســانی از
کتابــداری و اطال
دکتــری
ﻋﻠﻢ ،1319دارای
ﮔﺮوه ســال
اﺳﺖ .وي ﻫﻢاﻛﻨﻮن داﻧﺸﻴﺎر متولــد
ﻓﺮدوﺳﻲ ﻣﺸﻬﺪ اﺳﺖ.
ﺷﻨﺎﺳﻲ
مــدرکداﻧﺶ
اﻃﻼﻋﺎت و
دانشــگاه ایالتــی راتگــرز آمریــکا اســت .ایشــان هماکنــون اســتاد بازنشســتة

ﺗﻌﺎﻣﻞ اﻧﺴﺎن و راﻳﺎﻧﻪ ،ﺳﻮاد اﻃﻼﻋﺎﺗﻲ ،ﻋﻠﻢﺳﻨﺠﻲ ،و وبﺳﻨﺠﻲ از ﺟﻤﻠﻪ ﻋﻼﻳﻖ ﭘﮋوﻫﺸﻲ وي اﺳﺖ.
گــروه علــم اطالعــات و دانششناســی دانشــگاه فردوســی اســت.

آمـوزش کتابـداری ،اصول و خدمات مرجـع ،روشهای تحقیـق ،دادهپردازی،

و کتابخانـه و توسـعة پایدار از جمله عالیق پژوهشـی وی اسـت.

ﻣﺤﻤﺪﺣﺴﻴﻦ دﻳﺎﻧﻲ :ﻣﺘﻮﻟﺪ ﺳﺎل  ،1319داراي ﻣﺪرك دﻛﺘﺮي ﻛﺘﺎﺑﺪاري و اﻃﻼعرﺳﺎﻧﻲ از داﻧﺸﮕﺎه اﻳﺎﻟﺘﻲ راﺗﮕﺮز

اﺳﺖ .اﻳﺸﺎن ﻫﻢاﻛﻨﻮن اﺳﺘﺎد ﺑﺎزﻧﺸﺴﺘﺔ ﮔﺮوه ﻋﻠﻢ اﻃﻼﻋﺎت و داﻧﺶﺷﻨﺎﺳﻲ داﻧﺸﮕﺎه ﻓﺮدوﺳﻲ اﺳﺖ .آﻣﻮزش ﻛﺘ

اﺻﻮل و ﺧﺪﻣﺎت ﻣﺮﺟﻊ ،روشﻫﺎي ﺗﺤﻘﻴﻖ ،دادهﭘﺮدازي ،و ﻛﺘﺎﺑﺨﺎﻧﻪ و ﺗﻮﺳﻌﺔ ﭘﺎﻳﺪار از ﺟﻤﻠﻪ ﻋﻼﻳﻖ ﭘﮋوﻫﺸﻲ وي

ﻣﺤﻤﺪﺣﺴﻴﻦ دﻳﺎﻧﻲ :ﻣﺘﻮﻟﺪ ﺳﺎل  ،1319داراي ﻣﺪرك دﻛﺘﺮي ﻛﺘﺎﺑﺪاري و اﻃﻼعرﺳﺎﻧﻲ از داﻧﺸﮕﺎه اﻳ

اﺳﺖ .اﻳﺸﺎن ﻫﻢاﻛﻨﻮن اﺳﺘﺎد ﺑﺎزﻧﺸﺴﺘﺔ ﮔﺮوه ﻋﻠﻢ اﻃﻼﻋﺎت و داﻧﺶﺷﻨﺎﺳﻲ داﻧﺸﮕﺎه ﻓﺮدوﺳﻲ اﺳﺖ.
اﺻﻮل و ﺧﺪﻣﺎت ﻣﺮﺟﻊ ،روشﻫﺎي ﺗﺤﻘﻴﻖ ،دادهﭘﺮدازي ،و ﻛﺘﺎﺑﺨﺎﻧﻪ و ﺗﻮﺳﻌﺔ ﭘﺎﻳﺪار از ﺟﻤﻠﻪ ﻋﻼﻳﻖ
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