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شـبکههای اجتماعـی ایـران بهشـمار مـیرود ،بررسـی شـده اسـت .بـا اسـتفاده از
نمونهگیـری در دسـترس ،تعـداد  534کاربـر انتخـاب شـدهاند و کالن دادههـای
مربـوط بـه فعالیتهـای آنـان ،در بـازه زمانـی یکماهـه از طریـق ایپیآیهـای
( )Application Programming Interfaceباز اینسـتاگرام اسـتخراج و تحلیل شـده اسـت.
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شـده اسـت ،نظریـهای پیشـنهادی بـه نـام انجمـاد کاربردی نیـز مطرح میشـود که
میتوانـد در پژوهشهـای آتـی مـورد آزمـون قـرار گیرد.
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مقدمه

نسـل نوجـوان و جوانـی کـه در دوره همهگیـری شـبکههای اجتماعـی زاده
شـدهاند ،تحـت تأثیـر ایـن فناوریهـا ،تفاوتهـای زیـادی بـا نسـلهای قبلـی خود
پیـدا کردهاند (مریمـان .)1 :2015 ،1در ادبیات مطالعات انسـانی و اجتماعی فناوری،
بـه ایـن نسـل که شـامل افرادی میشـود که بیـن سـالهای  1995و ( 2012معادل
 1374تـا  1391خورشـیدی) متولـد شـدهاند« ،بومیان دیجیتال» 2اطلاق میکنند
(مورکـی 3و همـکاران .)2016 ،اصطلاح نسـل «بومیـان دیجیتال» را نخسـتین بار،
پرنسـکی 4مطـرح کـرد .او از نسـل جدیـدی صحبـت میکرد کـه زندگیشـان از بدو
تولـد بـا ابزارهـا و فناوریهـای جدیـد احاطـه شـده اسـت (پرنسـکی .)1:2001 ،بـا
توجـه بـه اینکـه این نسـل از لحظه تولـد ،تعامل گسـتردهای بـا فناوریهـای جدید
ارتباطـی دارد ،ترجیـح میدهـد همـه اطالعـات را از طریـق رسـانههای دیجیتـال
دریافـت کنـد و اهمیـت کمتـری بـرای رسـانههای غیـر دیجیتـال قائل اسـت .طبق
آمـار ،تنهـا  14درصـد از اعضای این نسـل از مجالت اسـتفاده میکننـد و  11درصد
روزنامههـای کاغـذی را دنبـال میکننـد .حتـی تعاملات چهـره بـه چهـره را نیز در
قالـب رسـانههای دیجیتـال مـورد قبـول میداننـد (اسـپیرس 5و همـکاران:2015 ،
 )7و ارتبـاط ویدئویـی و اسـکایپی برایشـان فعالیتـی رایـج محسـوب میشـود .ایـن
نسـل تحـت تأثیر اسـتفاده زیـاد و همـهروزه از انواع فناوریهای رسـانهای ،از سـطح
درک فناورانـه رسـانهای باالتـری نسـبت بـه والدینشـان برخوردارنـد و انتظـارات و
الگوهـای مصـرف رسـانهای آنـان ،بهویـژه در رسـانههای اجتماعـی ،متفـاوت اسـت
(اسـپیرس و همـکاران .)2015:7 ،همچنیـن از آنجا که همیشـه با تلفـن همراه خود
بودهانـد (جنـگ 6و همـکاران ،)79 :2016 ،بـه اسـتفاده از شـبکههای اجتماعـی از
طریـق تلفـن همـراه تمایـل دارنـد .نتایـج پژوهشهـای صـورت گرفتـه در خصوص
شـبکههای اجتماعـی نشـان میدهنـد کـه ایـن نسـل خیلـی زود و بهسـرعت بـا
شـبکههای آنالیـن اجتماعـی سـازگار میشـوند و علاوه بـر آن ،بهطـور همزمـان از
چنـد شـبکه اجتماعی اسـتفاده میکننـد (جنگ و همـکاران .)80:2016 ،بر اسـاس
گزارش مرکز آمار کشـور ،در سـال  1395نسـل بومیان دیجیتال شـامل 4589723
نفـر در کشـور بوده اسـت.
از میـان شـبکههای اجتماعـی رایـج ،اینسـتاگرام کـه کاربـرد اصلـی آن،
اشـتراکگذاری تصاویر اسـت ،در کشـور ما مورد اسـتقبال زیادی قرار گرفته اسـت.
ایـن شـبکه اجتماعـی در سـال  2018بیـش از  800میلیـون کاربـر فعـال داشـته و
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روزانـه بیـش از  95میلیـون عکـس در آن به اشـتراک گذاشـته میشـود (بیچرانلو و
همـکاران .)10 :1397 ،جوانان بخش بزرگ کاربران اینسـتاگرام را تشـکیل میدهند
(هـو 1و همـکاران ،)2014 ،بهنحویکـه بیـش از  90درصـد کاربـران ،جوانتـر از 35
سـال هسـتند و بیشـترین تعداد آنها در سـنین  13تا  24سـال قرار دارند (دانشـگاه
پنسـیبوانیا .)2015 ،2در ایران نیز این شـبکه اجتماعی از محبوبیت زیادی برخوردار
اسـت ،چنانکـه طبـق آمار سـال  ،2018اینسـتاگرام حـدود  24میلیـون کاربر فعال
ایرانـی دارد (بیچرانلـو و همـکاران.)10 :1397 ،
تعـداد زیـاد نوجوانـان و جوانـان نسـل «بومیـان دیجیتـال» ،آنـان را بـه یکی از
اصلیتریـن (اگرنـه اصلیتریـن) مخاطبـان شـبکههای اجتماعـی و همچنیـن فضای
وب تبدیـل کـرده اسـت .طبـق آمـار مرکـز ایسـپا ( 55 )1397درصـد نوجوانـان و
همچنیـن  81درصـد افـراد بیـن  18تـا  19سـال ایرانی ،دسـتکم عضو یک شـبکه
اجتماعـی هسـتند .برخـی پژوهشـگران بر این باورند کـه این نسـل ،از نظر اجتماعی
و آموزشـی ،توسـعهیافتهتر از نسـلهای پیشـین اسـت و توانایـی تبدیلشـدن بـه
هوشـمندترین نسـل را نیـز دارد (فولمسـبی .)2018 ،3در سـالهای اخیـر ،بـا توجه
بـه افزایـش اسـتفاده از شـبکههای اجتماعـی در ایـران ،تغییراتـی در مجموعـهاي از
رفتارهـا ،عـادات و عقایـد مـردم کشـور ایـران بهویـژه جوانـان مشـاهده شـده اسـت
(فرقانـی و مهاجـری .)261 :1397 ،نفـوذ رسـانههاي الکترونیـک تـا جایی اسـت که
برخـی از نظریهپـردازان ارتباطـی بـاور دارنـد این گونههـاي جدید رسـانهاي ،اولویت
ذهنـی و حتـی رفتـاري مـا را تعییـن میکننـد و اگـر چگونـه فکـر کـردن را بـه مـا
یـاد ندهنـد ،ایـن راکـه بـه چه چیـزي فکـر کنیم ،بـه مـا میآموزنـد (عبداللهینژاد
و همـکاران .)36 :1395 ،کاربـران جـوان اولیـن گر وههایـی هسـتند کـه در معـرض
فنـاوری قـرار میگیرنـد و در پذیـرش نـوآوری نسـبت بـه گروههای دیگر گشـودهتر
هسـتند؛ بـه همیـن دلیـل نیـز فناوریهـای جدیـد و رسـانههای اجتماعـی در
بیـن آنـان طرفـداران بیشـتری دارد (فرقانـی و بدیعـی .)138 :1394 ،نظـر بـه ایـن
ی آنـان
امـر ،شناسـایی ویژگیهـای رفتـاری کاربـران جـوان و نیـز الگوهـای رفتـار 
در شـبکههای اجتماعـی اهمیـت بسـزایی دارد ،مضـاف بـر اینکـه رفتـار کاربـران
در طـول زمـان و بـا ورود فناوریهـای جدیـد و رقیـب؛ همچنیـن تجربـه کاربـری
تغییـرات قابلتوجهـی میکنـد .منظـور از الگوی رفتـاری در اینجا ،روندهای مشـابه
و تکرارپذیـر در رفتـار اسـت .تحلیـل رفتـار کاربـران شـبکههای اجتماعـی اطالعات
ارزشـمندی را ارائـه میدهـد کـه میتوانـد در زمینههایـی مانند تبلیغـات ،ارتباطات
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الگــوی رفتـاری نسـل
بومیـان دیجیتال ایرانی
در اینـستـــــاگـرام...
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اقناعـی و مسـائل آموزشـی و تربیتـی ،خطمشـیگذاری رسـانهای ،کسـبوکارهای
رسـانهای و سـایر حوزههـای مربـوط بـه این نسـل ،مـورد اسـتفاده دسـتاندرکاران،
مدیـران ،پژوهشـگران و فعـاالن قـرار گیرد.
از سـوی دیگـر ،دیجیتالـی شـدن ارتباطـات ،سـبب ایجـاد ظرفیتهـای نوینـی
بـرای جمـعآوری دادههـای کالن و بهکارگیـری روشهـای محاسـباتی شـده کـه
تحـول قابلتوجهـی را در علـم ارتباطـات بـه همـراه داشـته و حـوزهای بـا عنـوان
علـوم اجتماعـی محاسـباتی 1را پدیـد آورده اسـت؛ حـوزهای که بـا اتکا بـر دادههای
کافـی و قـدرت محاسـبات ،در پی شناسـایی الگوهای رفتاری از طریـق دادهکاوی در
کالن دادههـا 2اسـت (کیوفـی رویلا .)2014 ،3فعالیتهـای کاربـران در رسـانههای
اجتماعـی ،حجـم عظیمـی از کالن دادههـا ،تولیـد میکند کـه تحلیل آنهـا میتواند
دیدگاههـای ارزشـمند و دانـش بـهروزی را در مـورد نیازهـای کاربـران و چگونگـی
پاسـخ بـازار بـه آن فراهم کند (مجـاوار 4و کولکارنی .)2015 ،5از طریـق کالن دادهها
میتـوان معانـی را اسـتخراج و مرتـب کـرد و بـا بهرهگیـری از تکنیکهـای متنـوع،
الگوهـای مخفـی و همبسـتگیهای غیرمنتظـرهای را در آنهـا یافـت (استویسسـکو،6
 .)35:2016سـازمانهای زیـادی از کالن دادههـا بـرای بهبـود کسـبوکار خـود
7
اسـتفاده میکننـد و نظـر بـه کارآمـدی آن ،ایـن روند رو بـه فزونی اسـت (جولیانی
و همـکاران.)16 :2020 ،
نظـر بـه مـوارد یـاد شـده ،ایـن پژوهـش بـا هـدف شناسـایی رفتارهـای بومیان
دیجیتـال در شـبکههای اجتماعـی اجـرا شـده اسـت و قصـد دارد بـا بهرهگیـری
از امکاناتـی کـه علـوم رفتـاری محاسـباتی و ابزارهـای دادهکاوی فراهـم کردهانـد،
ویژگیهـای رفتـار اجتماعـی ایـن گـروه از کاربـران را اسـتخراج کنـد .اهمیـت ایـن
پژوهـش کـه هـدف از آن «شناسـایی ویژگیهای رفتاری نسـل بومیـان دیجیتال در
شـبکه اجتماعـی اینسـتاگرام» بیـان شـده ،در این اسـت که بـا شناسـایی رفتارهای
منحصربهفـرد بومیـان دیجیتـال ،دانـش اجـرای موفقیتآمیـز ارتباطـات متنـوع
اقناعـی و تعامـل با این نسـل را برای سیاسـتگذاران ،مدیران ،صاحبان کسـبوکارها
و پژوهشـگران فراهـم میکنـد.

مبانی نظری
نظریههای نسلی

در تعریـف نسـل «بومیـان دیجیتـال» ،مهم این اسـت کـه بدانیم از کـدام روش
7. Juliani

4. Mujawar
5. Kulkarni
6. Stoicescu

1. computational social sciences
2. bigdata
3. Cioffi-Revilla
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بـرای تقسـیم نسـلها اسـتفاده شـده اسـت .طبقهبنـدی زمانـی ،تنهـا یـکراه برای
طبقهبنـدی نسلهاسـت .کارل مانهایـم 1بیـان میکنـد کـه نـوع نسـل از طریـق
مجموعـهای از موقعیتهـای اجتماعـی ـ تاریخـی و حـوادث رخ داده در زمـان
ایـن نسـلها تعریـف میشـود .بـه گفتـه او ،سـن ،عامـل تعیینکننـده اسـت زیـرا
هنگامیکـه افـراد جـوان هسـتند ،تعـدادی عوامـل اجتماعـی ،تاریخـی برجسـته
و متمایـز یـا رویـدادی خـاص بایـد بـر ایـن افـراد تأثیـر بگـذارد تـا تجربـه زندگـی
آیندهشـان را شـکل دهـد و آنـان را بـا دوران ایـن حـوادث مرتبـط سـازد.
بااینحـال برخـی ،همچـون مریـل )2008( 2و همـکاران نسـبت به کافـی بودن
سـالهای تولـد بـرای تحلیـل تفاوتهـای نسـلی تردیـد دارنـد و معتقدنـد کـه باید
تحلیلـی پیچیدهتر ،شـامل تاریـخ ،عوامل اجتماعـی و ویژگیهای فـردی مورد توجه
قـرار گیـرد .آرتمـووا ،)2018( 3اظهـار میکنـد کـه تعریـف نسـلها تنهـا از طریـق
سـالهای تولـد ،رویکـردی اسـت کـه محدودیـت بـه همـراه دارد .به گفته وی ،سـه
معیـار وجـود دارد کـه میتوانـد گروهبنـدی نسـلها را تعریـف کنـد )1 :عضويت در
گـروه :آگاهـي داشـتن از گروهـي كـه از دوران نوجوانـي آغـاز میشـود و در طـول
بزرگسـالی گسـترش مییابـد؛  )2باورهـا و رفتارهـای مشـترک :نگرشهـا ،باورهـا و
هنجارهـای رفتـاری کـه مختص نسـل مورد نظر اسـت و  )3تاریخ مشـترک :حوادث
مهـم تاریخـی و رویدادهای مهمی کـه در دوران نوجوانی و هنگام بزرگسـالی اعضای
ایـن نسـل رخ داده اسـت و بـر زندگـی آینده آنـان تأثیـر میگذارد.
جعفرزادهپـور ( )1396میـزان اسـتفاده از رسـانه از سـوی هـر گـروه نسـلی
را در دوره زمانـی هویتیابـی آن نسـل بررسـی کـرده و نتیجـه گرفتـه اسـت کـه
رسـانه غالـب متولـدان  1325و پیـش از آن ،رادیـو و روزنامـه؛ متولـدان -1326
 1339روزنامـه ،راديـو و تلويزيـون؛ متولـدان  1340راديـو ،تلويزيـون و ضبطصوت؛
متولـدان  1365- 1354تلويزيـون ،ويدئـو و رایانـه؛ متولـدان  1376-1366ويدئـو،
ماهـواره ،اينترنـت ،وبالگهـا ،موبایـل و بازیهـای رايانـهاي و رسـانه غالـب بیشـتر
متولـدان  1385-1377شـبكههاي اجتماعـي مجـازي و تلفنهـای همراه هوشـمند
بـوده اسـت .سـیفاهلل و فالحتـی شـهابالدینی ( )1394نشـان دادهانـد کـه جوانان
ت زمان به نسـبت زیـادی از اوقات فراغت
و نوجوانـان ایرانـی بـه نحـوی فزاینـده ،مد 
خـود را صـرف شـبکههای اجتماعـی مجازی میکنند و سـبک زندگی آنـان ،ازجمله
رفتارهـا ،نگرشهـا و دیدگاههایشـان تحـت تأثیـر ایـن شـبکهها تا حد زیـادی تغییر
کرده اسـت.
3. Artemova

1. Karl Mannheim
2. Merrill
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بومیان دیجیتال در رسانههای اجتماعی

تومـاس )2011( 1مطرح سـاخته اسـت که نسـل «بومیـان دیجیتـال» برخوردار
از دارای مهارتهـای فناورانـه مـورد نیـاز خـود نیسـتند و حتی در زمینه اسـتفاده از
فنـاوری هـم مهـارت بیشـتری از نسـل «مهاجـران دیجیتـال» (نسـلهای قدیمیتر
کـه از رسـانههای سـنتی به جدیـد منتقـلشـدهاند) ندارند.
بـا اینحـال ،بیرنهلتـز 2و جونـز ـ رنـدز )2010( 3نشـان داده اسـت کـه آنـان
فنـاوری را بیشـتر درک میکننـد و راحتتـر بـا آن سـازگار میشـوند؛ همچنـان
سـریعتر نیـز در رسـانههای اجتماعـی عضـو میشـوند.
بومیـان دیجیتـال تمایـل دارنـد که در انـواع مختلـف رسـانههای اجتماعی عضو
باشـند و از ایـن طریـق ،اشـکال مختلـف ارتباطـات خـود را ایجـاد و حفـظ کننـد
(کوییـن 4و همـکاران )270 :2011 ،همچنین سیسـتمعاملها و پلتفرمهای مختلف
5
را بـهکار گیرنـد تا از ویژگیهـای منحصربهفردشـان بهرهمند شـوند (گویانگ -هس
و یانـگ.)359 :2010 ،6
بـا آسـانتر شـدن رابطهـای کاربـری ،اکنـون بزرگسـاالن نیـز بهراحتـی بـا
رسـانههای اجتماعـی کار میکننـد و تعـداد زیـاد آنـان در رسـانههای اجتماعـی
محبـوب ماننـد فیسبـوک نشـان میدهـد کـه بـه راحتی بـا ایـن رسـانههای جدید
سـازگار شـدهاند (دوگان 7و برنـر .)2013 ،8بهاینترتیـب ،میتـوان درفـات کـه صرفاً
سـوا ِد فنـاوری تعیینکننـده تفـاوت پررنـگ نسـل بومیـان دیجیتـال در اسـتفاده از
انـواع رسـانههای اجتماعـی نیسـت.
برخـی از پژوهشهایـی کـه بـر پایـه نظریـه اسـتفاده و رضامنـدی انجـام
شـدهاند ،نشـان میدهنـد کـه بومیـان دیجیتـال ،متمایـل بـه نفـوذ اجتماعـی
هسـتند و از رسـانههای اجتماعـی اغلب بـرای نگهـداری رابطه ،نظـارت اجتماعی
و تعامـل اجتماعـی اسـتفاده میکنند و اهداف دیگر (مانند سـرگرمی ،جسـتجوی
اطالعـات و غیـره) برایشـان در اولویـت بعدی اسـت (پـارک 9و همـکاران:2009 ،
 )730بهعبـارت دیگـر ،ارتبـاط بـا همسـاالن مهمترین انگیـزه آنان برای اسـتفاده
از رسـانههای اجتماعـی اسـت (بارکـر )210 :2009 ،10و بـه همیـن دلیـل تمایـل
دارنـد بـه تعـداد زیـادی از کاربران متصل باشـند (فیفیـل 11و همـکاران)2009 ،
و از رسـانههای اجتماعـی بهعنـوان مکانـی بـرای نشـان دادن تصویـری از خـود
(لیوینگاسـتون )2008 ،12و ایجـاد هویـت اسـتفاده کننـد (بلـی 13و همـکاران،
.)995 :2003
13. Blei

10. Barker
11. Pfeil
12. Livingstone

7. Duggan
8. Brenner
9. Park

4. Quinn
5. Quan-Haase
6. Young

1. Thomas
2. Birnholtz
3. Jones-Rounds
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پیشینه پژوهش

جنـگ و همـکاران در پژوهشـی که در سـال  2016با اسـتفاده از کالن دادههای
اسـتخراج شـده از اینتسـاگرام انجـام گرفـت ،نشـان دادنـد کـه نوجوانـان نسـبت به
ت میگذارند و بیشـتر ،الیـک ،تگ و کامنتگـذاری میکنند.
بزرگسـاالن ،کمتر پسـ 
بـر اسـاس پژوهـش آنـان ،نوجوانـان الیکهـای بیشـتری دریافـت میکننـد و گاه
پسـتهایی را کـه الیـک کمـی دریافـت کردهانـد ،حذف میکننـد .همچنیـن نتایج
پژوهشهـای ایـن گـروه نشـان میدهد کـه نوجوانـان تنوع پسـتی کمتـری دارند و
اغلب پستهایشـان احساسـی اسـت.
ش هـو و همـکاران ( )2014نیـز کـه بـا اسـتفاده از کالن دادههـای
نتایـج پژوهـ 
اسـتخراج شـده از اینسـتاگرام انجـام شـده اسـت ،نشـان میدهـد؛ اغلب پسـتهای
اینسـتاگرام بـه  8دسـته ،شـامل پسـتهای دوسـتان ،غذاهـا ،ابزارهـا ،پسـت بـه
همـراه متـن کوتـاه ،حیوانـات خانگـی ،فعالیتهـا ،سـلفی و مـد تقسـیم میشـوند
و کاربـران نیـز بـر اسـاس همیـن دسـتهبندی ،بـه  5دسـته ،شـامل دوسـتداران
سـلفی ،دوسـتداران پسـت همراه با متـن ،طرفـداران عکسهای دوسـتانه ،طرفداران
عکسهـای خوراکـی و در نهایـت ،کسـانی کـه همـه انواع را بـه اشـتراک میگذارند،
تقسـیم میشـوند .آنان همچنین نشـان دادهاند کـه بین تعداد دنبالکننـدگان و نوع
عکسهـای بـه اشـتراک گذاشتهشـده ،رابطه معنـاداری وجود نداشـته اسـت .بروس
فـروردا 1و همـکاران ( )2015بـا اسـتفاده از روشهـای دادهکاوی اظهـار کردهاند که
بیـن شـخصیت و ویژگیهـای عکسهـای به اشـتراک گذاشـتهشـده ماننـد فیلترها
رابطـه معنـاداری وجـود دارد چنانکـه از ایـن طریـق میتـوان بـه شـخصیت افـراد
پـی برد.
بخشـیزاده و همـکاران ( )2014نیـز بـا اسـتفاده از بررسـی کالن دادههـای
استخراجشـده از اینسـتاگرام ،اسـتدالل کردهانـد کـه تصاویـر پرتـره 38 ،درصـد
بیشـتر ،الیـک و  32درصـد بیشـتر ،کامنـت دریافت میکننـد .حتی پـس از کنترل
تعـداد چهرههـا ،سـن و جنسـیت آنهـا ،بـاز هـم نتیجـه یکسـان بـوده اسـت.
جنـگ و همکاران ( )2016در تالش برای شناسـایی الگوهـای رفتاری  500هزار
کاربر اینسـتاگرام  3دسته پرسـش را بهکار گرفتند:
 )1پرسـشهایی کـه با ویژگیهای سـاختاری اینسـتاگرام پاسـخ داده میشـوند
(تعـداد کامنـت ،الیک ،نوع پسـت و )...؛
 )2پرسـشهایی کـه در مـورد تأثیرات فعالیتهـا بر یکدیگر و رابطهشـان مطرح
1. Bruse Ferwerda
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میشـوند (رابطـه تعـداد الیـک بـا تعـداد دنبـال کننـده و  )...و  )3پرسـشهایی که
مربـوط بـه تحلیل عمیق محتوای متنی و تصویری اشـتراک گذاشـتهشـده هسـتند
(دالیـل اسـتفاده از واژههایی خـاص در کامنت و .)...
بـا مـرور پیشـینههای پژوهشـی میتوان مشـاهده کـرد تاکنون پژوهشـی که به
صـورت کمـی و بـا رویکرد تحلیـل کالن دادهها به شناسـایی رفتار مصرف رسـانهای
کاربـران نسـل بومیـان دیجیتال در ایـران پرداخته باشـد ،کمتر صورت گرفته اسـت
و خلاء پژوهشـی در ادبیـات ایـن حـوزه احسـاس میشـود .بر ایـن اسـاس ،نوآوری
پژوهـش حاضـر را میتـوان بررسـی پدیـدهای کمتـر مـورد توجـه بـا روشـی جدید
دانسـت کـه بـرای اولیـن بـار در جامعـه کاربـران ایرانـی اینسـتاگرام صـورت گرفته
است.

چارچوب نظری پژوهش

چارچـوب ایـن پژوهـش بـا اسـتفاده از نظریههـای مطرح شـده در بخـش مبانی
نظـری ایجـاد شـده اسـت .ایـن چارچـوب ،سـاختاری اسـت و عواملـی را شـامل
میشـود کـه از طریـق آنهـا میتوان رفتـار مخاطبـان را در اینسـتاگرام توصیف کرد.
سـه دسـته اصلی این چارچوب ،شـامل سـه فعالیت عمده پسـت گذاشـتن ،کامنت
گذاشـتن و الیـک کردن اسـت.
بـا توجـه بـه این سـه دسـته ،متغیرهای چارچـوب مفهومـی عبارتانـد :از تعداد
کل پسـتها ،نـوع پسـتها ،متوسـط تعـداد پسـت در روز ،اختالفزمانـی بیـن درج
پسـتها ،متوسـط تعـداد کامنتهـا در روز ،اختالفزمانـی بیـن تعـداد کامنتها در
روز ،الگـوی زمانـی پسـتگذاری در  24سـاعت ،الگـوی زمانی کامنتگـذاری در 24
سـاعت و تعـداد کل الیکها ،متوسـط تعـداد الیکهای کاربران ،الگـوی زمانی الیک
کـردن و تعـداد الیکهـای هـر نوع پسـت .پژوهشـگران با اسـتفاده از ایـن متغیرها،
تصویـری در مـورد الگـوی رفتـاری مخاطبـان ارائه میدهند .شـکل  1ایـن عوامل را
نشـان داده است.
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شکل  .1چارچوب مفهومی پژوهش؛ شامل عوامل شکلدهنده به الگوهای رفتاری
فعالیت کاربران

الیک کردن

کامنت گذاشتن

پست گذاشتن

الگوی زمانی الیک
کردن

الگوی زمانی
کامنتگذاری در 24
ساعت

الگوی زمانی
پستگذاری در 24
ساعت

متوسط تعداد الیک

اختالف زمانی درج
کامنت در روز

متوسط تعداد پست
در روز

متوسط تعداد کامنت
در روز

ف زمانی درج
اختال 
پست ها در روز

با توجه به این چارچوب پرسشهای پژوهش تدوین شدهاند:

 .1الگوی زمانی استفاده نسل «بومیان دیجیتال» ایرانی از اینستاگرام چگونه است؟
 .2الگوی پست گذاشتن نسل «بومیان دیجیتال» ایرانی در اینستاگرام چگونه است؟
 .3الگوی کامنتگذاری نسل «بومیان دیجیتال» ایرانی در اینستاگرام چگونه است؟
 .4الگوی الیک کردن نسل «بومیان دیجیتال» ایرانی دراینستاگرام چگونه است؟

روششناسی پژوهش

ایـن پژوهـش از نظـر نـوع ،توصیفـی و از نظـر رویکـرد ،در زمـره پژوهشهـای
کمـی اسـت .بـرای اسـتخراج الگوهـای رفتـاری کاربـران نمونـه ،از دادهکاوی بهـره
ّ
گرفتـه شـده و با اسـتفاده از ایپیآیهـای عمومی اینسـتاگرام ،اطالعـات مربوط به
فعالیتهـای کاربـران مـورد نظـر از طریق نرمافزار تولیدشـده از سـوی پژوهشـگران
1
(نوشـته شـده بـه زبـان برنامهنویسـی پایتـون) اسـتخراج شـده اسـت .اِیپیآیهـا
رابطهایـی نرمافـزاری هسـتند کـه امـکان دسترسـی بـه شـبک ه اجتماعـی را بـرای
نرمافزارهـای دیگـر فراهـم میکننـد و بـه دیگـر برنامههـا اجـازه میدهنـد کـه بـا
آن ارتبـاط داشـته باشـند (افتـاده .)1395 ،بـرای انجـام دادهکاوی ،از روش فراینـد
1. API
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سِ ـما 1اسـتفاده شـده اسـت .در ایـن روش ،نمونـه مورد نظر بـرای پژوهـش ،انتخاب
و بخشـی از یـک مجموعـه بـزرگ دادهها اسـتخراج میشـود که هـم بهانـدازه کافی
بـزرگ اسـت تا حـاوی اطالعـات قابلتوجه باشـد و هم بهانـدازه کافی کوچک اسـت
تـا بهسـرعت بتواند از سـوی پژوهشـگران دسـتکاری شـود.
روش انجـام بـه این صورت بوده اسـت که پژوهشـگران پس از ایجاد یک حسـاب
کاربـری در اینسـتاگرام ،بـه دنبال کـردن آن دسـته از متولدان بین سـالهای 1995
تـا ( 2012معـادل متولـدان  1374تـا  1391خورشـیدی) پرداختنـد کـه دسـتکم
یـک پسـت و یـک کامنـت را طی  6ماه گذشـته در صفحه خود به اشـتراک گذاشـته
بودنـد .شناسـایی سـن کاربـران ،از طریـق ابراز سـن در پروفایـل کاربری یا شـناخت
قبلـی نسـبت بـه آنـان صـورت گرفـت .از آنجـا کـه صفحـات ایـن کاربـران عمومـی
بـود ،اطالعـات بهصـورت آزاد در دسـترس قـرار داشـت .در نهایـت  534کاربـر حجم
نمونـه را شـامل شـدند .درواقـع ،در ایـن پژوهـش از روش نمونهگیـری در دسـترس
اسـتفاده شـده اسـت .دلیـل انتخـاب ایـن روش نیـز محدودیتهایـی بـوده اسـت که
بـرای پژوهشـگران در دسـتیابی بـه اطالعات اینسـتاگرام وجود دارد .سـه نـوع اصلی
اطالعـات؛ شـامل تـک تصویـر ،آلبـوم و کلیـپ ویدئویی در نظر گرفته شـدند و سـایر
انـواع ،مانند داسـتانک 2و پخش زنده 3مورد بررسـی قرار نگرفتند .بعـد از نمونهگیری،
دادههـا ،اسـتخراج و بـا اسـتفاده از تکنیکهـای آمـاری خوشـهبندی ،مرتـب شـدند.
اصلاح دادههـا نیـز در مرحله سـوم انجـام گرفت که طـی آن ،دادههـای مبهم حذف
و دسـتکاری شـدند و گروهبنـدی دا دههـا پایان یافـت .در مرحله چهارم ،با اسـتفاده از
تکنیـک تجزیهوتحلیـل سـریهای زمانـی ،مدلـی توسـعه یافت کـه نمایی کلـی را از
دادههـا و نتایـج احتمالـی ارائـه مـیداد .در مرحله پایانی بـه ارزیابـی و نمایش دادهها
پرداختـه شـد .مراحل اجرای پژوهش در شـکل  2شـرح دادهشـده اسـت:
شکل  .2مراحل اجرای پژوهش
 -1جمع آوری دادهها
 -3جمعآوری نهایی کاربران

 -2درخواست همکاری

 -1شناسایی کاربران مورد نظر

 -2آنالیز دادهها
 -3بهدست آوردن اطالعات نهایی
3. live

 -1دسترسی به ایپیآی عمومی کاربران

 -2تحلیل دادهها
2. story

1. Semma
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یافتههای توصیفی پژوهش
یافتههای مربوط به نوع پستها

تعـداد پسـتهای استخراجشـده در بـازه زمانـی مورد نظـر  7020عدد را شـامل
میشـود کـه از ایـن میـان 5350 ،پسـت از نـوع تـک تصویـر 1070 ،پسـت از نـوع
کلیـپ ویدئویـی و  600پسـت از نـوع آلبـوم بودهانـد .در مقیـاس درصد نیـز 71/65
درصـد پسـتها از نـوع تـک تصویـر 15/24 ،درصـد از نـوع کلیـپ و  8/54درصد از
نـوع آلبـوم بودهانـد .چنیـن آماری نشـاندهنده محبوبیت پسـتهای تـک تصویر در
میـان نمونه مـورد مطالعه اسـت.
نمودار  .1نوع پستها
نوع پستها
5350

7000
6000

5000
4000

600
تعداد آلبوم تصاویر

3000

1070
تعداد ویدئوها

یافتههای مربوط به الیکها و کامنتها

2000
1000

تعداد تک تصویر

0

تعـداد کل الیکهـای ارائهشـده روی نمونـه استخراجشـده از پسـتها ،شـامل
 2777347عـدد بـوده کـه بر این اسـاس میتوان گفـت میانگین الیـک دریافتی هر
پسـت  396بـوده اسـت .در این میان ،پسـتهای تک تصویر در مجمـوع 2183933
الیـک ،کلیپها در مجموع  297235الیک و پسـتهای آلبـوم در مجموع 296206
الیـک دریافـت کردهانـد .در مقیـاس درصـد نیز پسـتهای تک تصویـر  79درصد از
کل الیکهـا را بـه خـود اختصـاص دادهانـد و ایـن رقـم بـرای کلیپهـا  11درصد و
بـرای آلبومهـا  10درصد بوده اسـت.
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نمودار  .2تعداد الیکها بر اساس نوع پست

(ویژه شبکههایاجتمـاعی
«ایـنـستــــــاگــــرام»)

2183933

2500000
2000000
1500000

296206

297235

تعداد الیک آلبوم تصاویر

تعداد الیک ویدئوها

الگوهای زمانی پستگذاری

1000000
500000

تعداد الیک تک تصویر

0

میانگیـن تعـداد پسـتهای ارسالشـده در یـک روز ،از طریـق نمونـه پژوهـش،
 5/28مـورد بهدسـت آمـده و میـان هـر دو پسـت نیـز بهطـور میانگیـن 272/78
دقیقـه یـا  4سـاعت و  54دقیقـه فاصلـه وجـود داشـته اسـت.
پـس از آن الگوهـای زمانـی پسـتگذاری کاربران برای  24سـاعت تحلیل شـده
اسـت .مـد فعالیـت نمونـه پژوهـش بیـن سـاعت  21تـا  22بـوده و ایـن میـزان ،از
سـاعت  22تـا  23کاهـش یافتـه ولـی بـار دیگـر ،از سـاعت  23تـا  1بامـداد سـیر
صعـودی پیـدا کـرده اسـت .سـاعت  12تـا  1بامـداد دومیـن بـازه زمانـی اسـت که
نمونـه پژوهـش مورد بررسـی ،بیشـترین فعالیت را در آن انجام داده اسـت .از سـوی
دیگر ،کمترین زمان فعالیت از سـاعت  1بامداد تا  9صبح بوده اسـت .از سـاعت 10
صبـح بـه بعد ،بـار دیگر ایـن فعالیتها سـیر صعودی به خـود میگیـرد .در مجموع،
زمانهایـی کـه نمونـه پژوهش بیشـترین فعالیتهـای خـود را انجام داده ،از سـاعت
 21تـا  ،22همچنیـن  12تـا  1و  23تـا  24بوده اسـت.
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نمودار  .3الگوی زمانی پستها
الگوی زمانی پستها
600

500
400
300
200
100
 23تا 24

 22تا 23

 21تا 22

 20تا 21

 19تا 20

 18تا 19

 17تا 18

 16تا 17

 15تا 16

 14تا 15

 13تا 14

 12تا 13

 11تا 12

 10تا 11

 8تا 9

 9تا 10

 7تا 8

 6تا 7

 5تا 6

 4تا 5

 3تا 4

 2تا 3

 1تا 2

 0تا 1

0

بـه شـکل سـاده 43 ،درصـد تعـداد پسـتها در روز و  57درصد آنها در شـب به
اشـتراک گذاشته شـده است.
روز

%43

نمودار  .4پراکندگی پستها در روز و شب

%57

شب
روز

شب

الگوهای زمانی الیک کردن

در محاسـبه الیـک کـردن ،محدودیتـی فناورانـه وجـود دارد و آن نشـان داده
نشـدن بـازه زمانـی الیـک اسـت .ازایـنرو ،آن را با عدد صحیح سـاعت میسـنجیم.
الگـوی زمانـی الیـک کـردن کاربـران نشـان میدهـد؛ مـد دا دههـای الیـک کـردن،
سـاعت  19تا  20شـب بوده که طی آن ۲۲۶۰۰۲ ،الیک ثبت شـده اسـت .کمترین
میـزان الیـک نیـز متعلـق به سـاعت  4تا  5صبح بوده اسـت .بر اسـاس ایـن نمودار،
میـزان الیـک کـردن از سـاعت  12شـب تـا  5صبح رونـد نزولی داشـته و بـار دیگر
از سـاعت  5تـا  14رونـدی صعـودی را طی کرده اسـت .از سـاعت  14تـا  17نمودار
رونـد نزولـی دارد و پـس از آن تـا  12شـب ،رونـدی کاهشـیـ افزایشـی را بهصورت
نامرتـب طـی میکند.
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نمودار  .5الگوی زمانی الیک کردن
الگوی زمانی الیک کردن

(ویژه شبکههایاجتمـاعی
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الگوهای زمانی کامنتگذاری

ت شـده اسـت چنانکه
در مجمـوع  155516کامنـت روی پسـتهای نمونـه ثب 
میتـوان گفـت بهطـور میانگیـن ،کاربـران در هـر شـبانهروز  117/28نظـر درج
کردهانـد .فاصلـه زمانـی میـان کامنتهـا نشـان میدهـد که کاربـران نمونـه ،بهطور
میانگیـن ،در هـر  12/28دقیقـه یـک نظـر درج کردهانـد.
الگوهـای زمانـی کامنتگـذاری کاربـران بـرای  24سـاعت تحلیـل شـد و مـد
دادههـا نشـان داد که بیشـترین فعالیـت کامنتگـذاری کاربران نمونـه پژوهش ،بین
سـاعات  21تـا  22بـوده اسـت .این فعالیت از سـاعت  22تا  23سـیر نزولـی به خود
میگیـرد ولـی بـار دیگـر از سـاعت  23تـا  24بامـداد افزایـش مییابـد .همچنین از
ش مییابد و سـپس به سـیر نزولی خـود ادامه میدهد
سـاعت  24تـا  1بامـداد کاهـ 
و در سـاعت  5تـا  6بامـداد بـه کمتریـن میـزان میرسـد .کامنتگذاری از سـاعت 6
صبـح تـا  14بعدازظهر بهصـورت صعودی افزایش مییابد .سـاعت  23تـا  24دومین
بـازه زمانی اسـت کـه نمونه پژوهـش در آن بیشـترین فعالیت کامنتگـذاری را دارد
و از ایـن سـاعت بـه بعـد ،میـزان کامنتگـذاری کاهـش مییابـد .کمتریـن فعالیـت
کامنتگـذاری از سـاعت  1بامـداد تـا  9صبـح بوده اسـت و از  10صبح بـه بعد ،این
فعالیـت سـیر صعـودی به خود میگیـرد .در مجمـوع ،زمانهایی که نمونـه پژوهش،
بیشـترین کامنتگذاری را انجام داده ،از سـاعت  21تا  ،22از سـاعت  12تا  1بامداد
و از سـاعت  23تـا  24بوده اسـت.
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نمودار  .6الگوی زمانی کامنتگذاری
الگوی زمانی کامنتگذاری
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مقایسه الگوهای زمانی پستگذاری و کامنتگذاری

0

نمـودار الگوهـای زمانـی پسـتگذاری و کامنتگـذاری در اینسـتاگرام ،دارای
شـباهتهای زیـادی بـه لحـاظ افزایـش و کاهـش فعالیتهاسـت .ایـن امـر نشـان
میدهـد کـه بیـن پسـتگذاری و کامنتگـذاری در اکثـر سـاعتهای شـبانهروز،
رابطـه مثبـت دوطرفـه وجـود دارد؛ بهنحویکـه افزایـش و کاهـش در میـزان هـر
کـدام ،افزایـش و کاهـش در متغیـر دیگـر را موجـب میشـود .در هر دو نمـودار ،مد
دادههـا در پسـتها و کامنتهـا طـی سـاعت  21تـا  22شـب ثبـتشـده اسـت و
هـر دو نمـودار نشـان میدهنـد کـه «بومیـان دیجیتال» در سـاعتهای پایانی شـب
فعالیـت بیشـتری داشـتهاند .بیشـتر پسـتها و کامنتهـا از سـاعت  18عصـر تـا 1
بامـداد بارگـذاری شـدهاند .بعـد از سـاعت  1بامـداد ،میـزان فعالیتها کاهـش یافته
اسـت از سـاعت  1بامـداد تـا  10صبـح نیـز میـزان فعالیـت «بومیـان دیجیتـال» به
کمتریـن حالـت خـود میرسـد اما بزرگتریـن تفاوت بین ایـن دو نمـودار ،در میزان
فعالیتشـان اسـت که مقایسـه نشـان میدهـد تعـداد کامنتهـا حـدود  22/15برابر
تعـداد پسـتگذاری بوده اسـت .در سـاعت  21تـا  22که اوج فعالیـت نمونه پژوهش
از «بومیـان دیجیتـال» اسـت ،تعـداد کامنتهـا بـه عـدد  11357و تعـداد پسـتها
بـه عـدد  519میرسـد .تعـداد کامنتهـا در این سـاعت حـدود  21/88برابـر تعداد
پستهاسـت.
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مقایسه الگوهای زمانی پستگذاری ،کامنتگذاری و الیک کردن

مقایسـه این سـه نمودار نشـان میدهد کـه فعالیتهای نمونه پژوهـش از بومیان
دیجیتـال ،در سـاعتهای شـبانهروز همسـو بـا یکدیگـر بـوده اسـت؛ بهطوریکه هر
سـه فعالیـت اصلـی کاربـران در سـاعتهای شـبانهروز افزایش و کاهشـی شـبیه هم
داشـته و افزایـش در هـر نمـودار ،افزایـش در سـایر نمودارهـا را موجب شـده اسـت.
البتـه ناگفتـه نمانـد کـه در برخـی از سـاعتهای شـبانهروز نیـز اختالفـات ناچیزی
دررونـد صعـودی یـا نزولـی بـودن نمودارها دیده میشـود.
همچنیـن بـر اسـاس نمودارهای مقایسـهای فعالیـت نمونههای پژوهـش ،نظریه
فنـاوری ـآگاهـان تأییـد میشـود چراکه آنهـا در سـاعتهای مشـخصی ،از امکانات
مختلـف ماننـد الیـک کـردن و گذاشـتن پسـت و کامنـت بهطـور همزمان اسـتفاده
کردهانـد.
از نظـر زمـان فعالیت در سـاعتهای شـبانهروز نیـز نتایج این پژوهـش قابلاعتنا
هسـتند .از سـاعت  7صبح ،نمودار فعالیت «بومیان دیجیتـال» روند صعودی به خود
میگیـرد و ایـن نشـان میدهـد کـه آنـان بعـد از بیدار شـدن از خـواب ،اینسـتاگرام
خـود را چـک میکننـد .هـر چنـد در روند پسـتگذاری ،بین سـاعت  8تا  9شـیبی
نزولـی بـه چشـم میخورد ،گذاشـتن کامنـت و الیک کـردن تا سـاعت  14همچنان
رو بـه افزایـش اسـت .بیـن سـاعت  14تـا  17فعالیت کاربـران نمونـه پژوهش کمتر
اسـت و میتـوان دریافـت کـه در ایـن سـاعت ،ایـن گـروه یـا در حـال اسـتراحتاند
و یـا بـه کارهـای دیگـری مشـغولاند از سـوی دیگـر ،فعالیـت آنـان در سـاعتهای
پیـش از ظهـر کـه زمـان مدرسـه اسـت ،متوقـف نمیشـود و همچنـان در این مدت
نیـز مشـغول فعالیتانـد ،هـر چند میـزان این فعالیت نسـبت بـه سـاعتهای پایانی
شـب بسـیار کمتـر اسـت .بـر اسـاس نتایج بهدسـت آمـده ،بومیـان دیجیتـال نمونه
ایـن پژوهـش ،بـه فعالیـت در شـب عالقـه بیشـتری دارنـد ،بهطوریکـه  57درصـد
از فعالیتهـای پسـتگذاری آنـان در شـب صـورت میگیـرد .ایـن یافتـه بـا نتایـج
پژوهـش گاسـر 1و پالفـری )۲۰۰۸( 2نیـز مطابقـت دارد کـه نشـان دادهانـد بومیـان
دیجیتـال بـرای پرسـهزنی در اینترنـت سـاعتهای شـبانه را ترجیـح میدهنـد.

بحث و نتیجهگیری

تحلیلهـای صـورت گرفتـه بـر دادههـای بهدسـت آمـده از نمونـه ایـن پژوهش،
نظریـه بومیـان دیجیتـال را درخصـوص ایران نیـز تأیید میکنـد .یافتهها نشـان داد
1. Gasser
2. Palfrey
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کـه بومیـان دیجیتـال ایرانـی ،فعالیت زیـادی در اینسـتاگرام دارنـد و زمانی طوالنی
از وقـت خـود را در ایـن شـبکه اجتماعی صرف میکنند .سـبکرفتاری ایـن گروه را
میتـوان بـا نظریـه فنـاوری ـ آگاهان 1شـرح داد کـه بیان میکنـد نوجوانـان قادرند
از چندیـن رابـط کاربـری بهطـور همزمـان بهخوبـی اسـتفاده کننـد ،درحالیکـه در
بزرگسـاالن اینگونه نیسـت (کنـدی 2و همـکاران.)2008 ،
تحلیلهـای صـورت گرفتـه در خصـوص ایـن نمونـه نشـان داد کـه در میـان
فعالیتهـای رایـج در شـبکههای اجتماعی ،به اشـتراکگذاری تک تصویر ،بیشـترین
محبوبیـت را دارد .از تعـداد  7020پسـت بررسیشـده ،تعداد  5350پسـت به شـکل
تـک تصویـر بـود و تنهـا  1070پسـت بـه ویدئـو اختصـاص داشـت .تعـداد تصاویـر
آلبومـی نیـز بـه  600مـورد میرسـد .ایـن پسـتهای تـک تصویـر ،تعـداد پسـند
بیشـتری هـم داشـتهاند و ایـن نشـان میدهـد که با وجـود امکانـات متنـوع ،امکان
سـاده ارسـال تک تصویر نسـبت به اشـکال دیگر محبوبیت بیشـتری دارد .این یافته
بـا نتایـج پژوهـش هرینگ 3و کپیدزیچ )2015( 4که نشـان داده اسـت نوجوانان برای
دریافـت الیـک و کامنـت ترجیـح میدهنـد از تـکتصویر اسـتفاده کننـد ،مطابقت
دارد؛ همچنیـن بیانگـر آن اسـت کـه نوجوانـان بـرای ارتبـاط بـا یکدیگر پسـتهای
تصویـری را بـر پسـتهای ویدئویـی ترجیـح میدهند.
بـه نظـر میرسـد از آنجـا کـه اینسـتاگرام از ابتـدا بـه عنـوان نوعـی پلتفـرم
اشـتراکگذاری تصویـر بـه مخاطبـان معرفی شـده اسـت و سـپس امکانـات دیگری
همچـون پسـتهای ویدئویی و آلبـوم تصاویر را اضافـه کرده ،نوع رابـط کاربری آنکه
ی شـده بـود ،هنـوز هم کاربـران را به
پیـش از ایـن بـرای پسـتهای تصویری طراح 
سـمت اسـتفاده از همیـن پسـت ترغیـب میکنـد .از سـوی دیگـر ،میتـوان تفسـیر
کـرد کـه ایـن نسـل بـه دلیـل سـرعت فعالیتهـا و چنـدکاره بـودن ،کوتاهتریـن و
کمهزینهتریـن راه از لحـاظ زمانـی را بـرای تعامـل انتخـاب میکننـد .شـاید ترجیح
اینسـتاگرام بـر شـبکههای اجتماعـی کاملتـر همچـون فیسبـوک نیز همین باشـد
(صـرف نظـر از فیلتـر ،در میـان افـرادی کـه دسترسـی بـه فیلترشـکن دارنـد نیـز
مشـاهده میشـود).
یافتـه دیگـر پژوهـش نشـاندهنده این اسـت کـه نمونه مـورد بررسـی از بومیان
دیجیتـال ایرانـی ،از گذاشـتن کامنـت و الیـک ،از بارگـذاری پسـت بـرای تعامـل
اسـتفاده میکننـد .تعـداد  155516کامنت در ایـن مدت از طریق بومیـان دیجیتال
ایـن پژوهـش ،ایجـاد و تنهـا  7020مـورد آن به اشـتراک گذاشـته شـده اسـت .این
3. Herring
4. Kapidzic

1. Tech Savvy
2. Kennedy
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امـر نشـان میدهـد کـه کامنتگذاری بین این نسـل از به اشـتراک گذاشـتن پسـت
اهمیـت بیشـتری دارد .نتایـج بهدسـت آمده ،با پژوهـش جنگ و همـکاران ()2016
کـه نشـان داده بـود نوجوانـان کمتـر از بزرگسـاالن پسـت میگذارنـد و بیشـتر از
آنـان کامنـت و الیـک بـهکار میبرنـد ،مطابقـت دارد .نوجوانـان از ایـن طریق سـعی
میکننـد تـا دایـره دوسـتان خـود را گسـترش دهنـد زیرا شـبکههای ارتباطـی آنان
گروههـای کوچـک و خودمانـی نیسـتند (جنـگ و همـکاران )2016 ،بلکه براسـاس
نمونـه پژوهـش ،اغلب در اینسـتاگرام بـه دنبال گسـترش ارتباطات خود بـا کاربرانی
هسـتند کـه هیچ شـناختی نسـبت به آنـان ندارند و از طریـق تعامـل در کامنتها و
جـواب دادن بـه آنهـا ایـن شـبکههای ارتباطـی را ایجـاد میکنند.
یکـی از مهمتریـن کاربردهـای علوم ارتباطات محاسـباتی ،ارائـه الگوهای جمعی
از رفتـار تـودهای از مخاطبـان در دنیـای دیجیتـال اسـت .ایـن الگویابـی بـر اسـاس
تعـداد زیـادی از دادههـای خـام انجـام میگیـرد امـا در ارائـه الگـو ،بیشـتر از اینکـه
تعـداد بـاالی داده مدنظـر باشـد ،کلیـت نتیجـه؛ یعنـی ارائـه الگویی کلی بر اسـاس
رفتـار جمعـی مهـم اسـت .در اثـر پیـشرو ،پژوهشـگر تالش کرده اسـت با اسـتفاده
از روشهـای دادهکاوی ،فعالیتهـای بومیـان دیجیتـال ایرانـی را محاسـبه کنـد و
آن را بهصـورت نمودارهـای کمـی نشـان دهـد تـا دیـدی از نحـوه فعالیت این نسـل
در شـبکه اجتماعـی اینسـتاگرام بهدسـت آیـد .نتایج حاصـل ،اطالعـات گوناگونی را
در ابعـاد مختلـف اجتماعـی و فرهنگـی در اختیـار پژوهشـگران میگـذارد .مطالعـه
الگوهـای رفتـاری نسـل جوانتر ،امـکان ذائقهشناسـی مخاطب را برای پژوهشـگران
و سیاسـتمداران حوزههـای مختلـف فراهـم میکنـد تـا بداننـد کـه مخاطبـان چـه
مسـائلی را در اولویـت قـرار میدهند و الگوی رفتاریشـان در مواقـع مختلف چگونه
است.

پیشنهادها

بـرای سیاسـتگذاران :تمایـل این نسـل به تعامـل بـا ابزارهای دیجیتـال ،فرصت
مناسـبی بـرای تحول دیجیتـال 1جامعه ایرانـی و دیجیتالی کردن رویههـای کاری و
توسـعه آن به اسـناد باالدسـتی اسـت .درحالیکه حرکت به سـمت دیجیتالی شـدن
در جامعـه مـا بـا سـرعت به نسـبت کندی در جریـان اسـت ،مطالبه این نسـل برای
دریافـت اطالعـات به صـورت دیجیتـال میتواند فرصتـی برای تحول شـئون زندگی
اجتماعـی باشـد .یکـی از مهمتریـن عرصههـا ،دیجیتالـی شـدن آمـوزش اسـت تا از
1. digital transformation
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حالـت سـنتی و اسـتاندارد همگانـی به سـمت آموزش سفارشیسـازی شـده ،بر پایه
همآفرینیهـای ممکـن در بسـترهای دیجیتـال و رسـانههای اجتماعـی حرکت کند
(ایـزی و همـکاران 1398 ،و یعقوبی و همـکاران.)1393 ،
بـرای طراحان اپلیکیشـنها و رسـانههای دیجیتـال :یکی از مهمتریـن یافتههای
ایـن پژوهـش کـه مبتنی بـر محبوبیـت تـک تصویر بر سـایر اشـکال پسـتها بوده،
این اسـت که نخسـتین کارکردهای یک اپلیکیشـن یا شـبکه اجتماعی ،به استاندارد
آن اپلیکیشـن تبدیـل میشـوند و امکانات بعدی ،بـا وجود مزایای بیشـتر نمیتوانند
جـای آن را بگیرنـد .ازاینرو ،پیشـنهاد میشـود؛ طراحان اپلیکیشـنها و رسـانههای
دیجیتـال کارکردهایـی را در اولویـت اجـرا قرار دهنـد که تا مدت طوالنـی میتوانند
سـازوکار اصلـی ارائـه ارزش باشـند .علاوه بـر ایـن ،نتایـج نشـان میدهند کـه الزم
نیسـت در طراحی ،پیچیدگیهای زیادی لحاظ شـوند؛ طراحیهای سـاده و امکانات
محـدود ولـی کارآمـدی نیـز کـه قابلیـت انتقـال معنـا و ارتبـاط مناسـب را فراهـم
میکننـد ،میتواننـد مـورد اسـتفاده قـرار گیرنـد .تکنیکهایـی مانند بازیوارسـازی
نیـز قادرنـد بـا اسـتفاده از همیـن عناصـر سـاده بـهکار گرفتـه شـوند (صلواتیـان و
کریمی.)1396 ،

پیشنهاد توسعه نظری

یافتههـا نشـان داد کـه نمونه پژوهـش پس از مدتی اسـتفاده از تـک تصویرهای
اینسـتاگرام ،حتـی بـا وجـود اضافـه شـدن یـک امـکان جدید بـرای گذاشـتن چند
عکـس ،همچنـان به ارسـال تک عکس ادامـه دادنـد .از آنجا که همـه نمونه پژوهش
از زمـان محدودیـت تـک عکـس در اینسـتاگرام به آن پیوسـتهاند ،میتـوان این نظر
اولیـه را ارائـه کـرد کـه اسـتفاده اولیـه از یـک اپلیکیشـن میتوانـد سـبب انجمـاد
کارکـردی از سـمت مخاطـبشـود؛ بـه ایـن معنـی کـه هـر چنـد امکانـات جدیـد
فرصتهـای بیشـتری را بـرای اپلیکیشـنها ارائـه میدهنـد ،افـراد بـه آنچـه عـادت
کردهانـد تـا حـد زیـادی وفـادار میماننـد .البتـه کاربـران میتواننـد از کامنـت و
الیـک کـردن هـم بهرهمنـد شـوند ولـی همچنـان تا حـدود زیـادی به همان شـیوه
1
اشـتراکگذاری متعهـد ماندهاند .پژوهشـگران این مقاله ،نام اولیـه انجماد کارکردی
را بـرای ایـن نظریـه احتمالـی پیشـنهاد میکننـد .ایـن نظری بـه پایبنـدی ذهنی و
رفتـاری کاربـران یک خدمت به نخسـتین تجربـه کارکردی خود اشـاره دارد و اینکه
نوعـی محافظـهکاری رفتاری بـرای مقاومـت در برابر تغییرات شـکل میگیرد .نظریه
1. functonal freezing
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یادشـده را میتـوان بـا بررسـی میـزان بهروزرسـانیهای داوطلبانـه و یـا اسـتفاده از
نسـخههای قدیمـی نرمافزارهـا آزمـود و در نظر گرفـت امکانات جدیدی که از سـوی
شـبکههای اجتماعـی ارائه میشـوند تا چـه حد مورد اسـتقبال کاربـران قدیمی قرار
میگیرنـد و در مقایسـه بـا میـزان اسـتفاده کاربـران جدیـد از همان امکانـات تا چه
حـد بـهکار گرفتـه میشـوند .ایـن نظریـه بایـد از طریـق پژوهشهـای متعـدد مورد
آزمـون قـرار گیـرد تا میزان اعتبار آن مشـخص شـود .ازاینرو پیشـنهاد میشـود که
در پژوهشهـای آینـده ،بـا مطالعـات تجربـی متنوع به ایـن موضوع بیشـتر پرداخته
شود.

محدودیتهای پژوهش

همانگونـه کـه گفتـه شـد ،در ایـن پژوهـش امکاناتی ماننـد داسـتانک و پخش
مسـتقیم ویدئـو مـورد بررسـی قـرار نگرفتـه و نمونـه مـورد اسـتفاده پژوهـش ،بـه
کاربرانـی بـا پروفایـل عمومـی محـدود شـده اسـت که بـا توجه بـه جمعیـت بزرگ
کاربرانـی کـه پروفایـل خـود را خصوصـی نگهداشـتهاند و ویژگیهـای شـخصی
تأثیرگـذار در ایـن انتخـاب ،یـک محدودیـت قابل توجه بهشـمار میرود .بـا توجه به
ایـن موضـوع و همچنیـن نظـر بـه روش نمونهگیـری مـورد اسـتفاده ،پژوهش حاضر
نمیتوانـد ادعـای قابلتعمیـم بـودن یافتههایـش را داشـته باشـد.
یکـی از محدودیتهـای جـدی دیگـری کـه ناشـی از روش کمـی اسـتخراج
دادههاسـت ،بیتوجهـی بـه محتـوای بـه اشـتراکگذاشـته شـده از سـوی کاربـران
اسـت .روش مـورد اسـتفاده باعـث شـده اسـت کـه از محتـوای ارتباطـی ،بـه کلـی
غفلت شـود.
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