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Abstract
Considering the fundamental role of values as one of the dimensions of social-capital, the
undeniable effect of shared-values on social-capital, and the importance of networks and
social norms in it, the purpose of this study is to answer these questions: “What are the
values that influencers most commonly disseminate in their target communities using their
high social-capital?”, “Which values are most desirable in their target communities?” and
“Have they been successful in developing shared-values with their audience?” We also
examined the role of context in value system prioritization. This research was conducted in
the context of Instagram social network. The sample consisted of 240 Instagram posts that
were extracted by non-probability purposive sampling method. First, eight influencers with
the highest social-capital were selected, their posts during 3 years were reviewed, and their
top 10 posts each year (in terms of desirability for the audience, determined based on the
Likes) were selected. This field-based research is qualitative in terms of data type,
exploratory in terms of certainty, and applied in terms of findings. It is unique in socialcapital studies as it focuses on values as one of the dimensions of social capital and
examines the shared-values that play a key role in increasing social-capital. It has also
achieved valuable and practical results about the most common values that domestic and
foreign influencers with the most social-capital have disseminated, as well as the priority of
desirable values in these societies. It has also found that influencers have largely failed to
develop shared-values with their target communities. Finally, it has been shown that the
value system is different in different societies.
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 .1دانشجوی کارشناسیارشد ،دانشکدة مدیریت و حسابداری ،دانشگاه شهید بهشتی ،تهران ،ایران
 .2استادیار ،دانشکدة مدیریت و حسابداری ،دانشگاه شهید بهشتی ،تهران ،ایران
(تاریخ دریافت 1399/08/30 :ـ تاریخ پذیرش)1399/10/27 :

چکیده
با توجه به نقش بنیادین ارزشها ،به منزلة یکی از ابعاد سرمایة اجتماعی ،اثر انکارناپذیر ارزشهای مشترک بر سرمایة اجتماعی و اهمیت
شبکهها و هنجارهای اجتماعی در آن ،هدف از این پژوهش مطالعة این مطلب است که بیشترین ارزشهایی که اینفلوئنسرها با استفاده از
سرمایة اجتماعی باالی خود در جوامع هدفشان انتشار دادهاند چیست؟ کدام ارزشها در جوامع مخاطب آنها بیشترین مطلوبیت را دارد؟ و آیا
اینفلوئنسرها در توسعة ارزش مشترک با مخاطبان خود موفق عمل کردهاند؟ نقش زمینه در اولویتبندی نظام ارزشی بررسی شد .این پژوهش
در بستر شبکة اجتماعی اینستاگرام انجام شد .نمونه شامل  240پست اینستاگرامی بود که با روش غیراحتمالی هدفمند استخراج شد .بدین
صورت که ابتدا  8اینفلوئنسر دارای باالترین سرمایة اجتماعی گزینش و پستهای آنها طی سه سال بررسی شد و  10پست برتر آنها در
هر سال از لحاظ مطلوبیت برای مخاطب (بر اساس تعداد الیک) انتخاب شدند .این پژوهش میدانی ،از لحاظ ماهیت دادهها کیفی ،از لحاظ
قطعیت اکتشافی ،و از منظر نتایج کابردی است .پژوهش حاضر به لحاظ تمرکز بر ارزشها ،که از ابعاد سرمایة اجتماعی است ،و بررسی
توسعة ارزش مشترک ،که نقش اساسی در افزایش سرمایة اجتماعی دارد ،در مطالعات سرمایة اجتماعی منحصربهفرد است و نتایج ارزشمند و
کاربردی در زمینة بیشترین ارزشهایی که اینفلوئنسرهای داخلی و خارجی )دارای بیشترین سرمایة اجتماعی( ،انتشار داده و نیز اولویت
ارزشهای مطلوب در جوامع داخلی و خارجی به دست آورده است .همچنین ،مشخص کرد اینفلوئنسرها در توسعة ارزش مشترک با جوامع
هدف خود تا حد زیادی ناکام بودهاند .و در نهایت نشان داد نظام ارزشی در جوامع مختلف با یکدیگر متفاوت است.

کلیدواژگان
ارزش ،ارزش مشترک ،اینفلوئنسر ،سرمایة اجتماعی ،شبکههای اجتماعی.
 رایانامة نویسندة مسئولmeh.sadrzadeh@gmail.com :
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مقدمه و بیان مسئله
امروزه سرمایة اجتماعی در جریان توسعة یک کشور در کنار انواع سرمایه (اعم از طبیعی ،انسانی،
مادي) برونداد و درونداد توسعه به شمار میآید (اهللویردي  .)43 :1398سرمایة اجتماعی داراي
ابعاد مختلفی است که یکی از آنها ارزشها هستند؛ که خود منشأ باورهاي هنجاري نیز به شمار
میروند .سرمایة اجتماعی داراي ابعادي شامل نهادها ،روابط ،گرایشها ،ارزشها ،و هنجارهایی است
که بر رفتار و تعامالت بین افراد حاکم است (استاک و همکاران  .)8 :1393همچنین ،ارزشها بر
اساس مدل فیشبین 1و آجزن (( )2010شکل  )1یکی از عوامل اصلی مؤثر بر باورهاي رفتاري،
هنجاري ،و کنترلی افرادند که نقشی اساسی در جهتدهی به نگرشهاي فرد ،قصد وي ،و در نهایت
بروز رفتار دارند .ارزشها باورهاي پایداري هستند که تعیین میکنند یک رفتار یا یک نتیجه خوب یا
بد است ( .)Rokeach 1973: 159از منظر جامعهشناختی ،شاید مهمترین کارکرد اجتماعی که براي
ارزشها بیان میشود نقش آنها در تعیین شیوههاي مطلوب اندیشیدن و عمل کردن در فرهنگ و
تحقق همبستگی اجتماعی باشد (نیکگهر  .)291 :1371نقش ارزشهاي انسانی ،به دلیل نقش فراگیر
ارزشها به مثابة یک نیروي ثابت و پایدار در تأثیرگذاري بر رفتار ،اساسی است .بنابراین ،درک بهتر
ارزشهاي انسانی ،نحوة ارتباط آنها با ارزشهاي پایدار ،و تأثیر آنها بر رفتار مصرفکنندگان
اقدامی ضروري براي مطالعه و ارتقاي رفتار پایدار است (.)Aride 2019: 1

شکل  .1مدل عمل منطقی ()Fishbin & Ajzen 2010: 194

1. Fishbein
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رابطة نگرش و تمایل به بروز رفتار در مطالعات متعددي تأیید شده و در آنها رابطة مستقیم
بین نگرشهاي مثبت به تبلیغات و تمایالت رفتاري مطلوب مصرفکنندگان به اثبات رسیده است
( .)Sigurdsson et al 2017: 694-714اما ،پژوهشگران بر این باورند که ارزشها نسبت به
نگرشها اهمیت بیشتري دارند .زیرا  .1ارزشها تعیینکنندة نگرشها و عامل بروز رفتارند
(): 01Martinez-Lopez & Gázquez-Abad 2020؛  .2ارزش مفهومی پویاتر است .زیرا این
مفهوم در کنار سایر اجزاي خود ،یعنی جزء رفتاري و عاطفی و شناختی ،جزء انگیزشی قدرتمندي
دارد ()Rokeach 1973: 157؛  .3تعداد ارزشهاي افراد نسبت به نگرشهاي آنها به طور قابل
توجهی کمتر است .بنابراین ،مفهوم ارزش براي شرح و توضیح شباهتها و تفاوتهاي میان افراد،
گروهها ،ملتها ،و فرهنگها ابزار تحلیل مناسبتري فراهم میکند (.)Rokeach 1973: 157
همانطور که آمد ،اهمیت بنیادین ارزشها به منزلة عامل تعیینکنندة نگرشها ،که در نهایت به
بروز رفتار در انسان منجر میشوند ،حقیقتی مؤکد است .همچنین ،ارزشهاي مشترک اثري
انکارناپذیر بر سرمایة اجتماعی میگذارند؛ چنان که بر اساس نظر استاک و عبدالملکی ()8 :1393
سرشت سرمایة اجتماعی به ابعاد کیفی تعامالتی بستگی دارد که سرمایة اجتماعی در محدودة آنها
ایجاد میشود؛ مانند کیفیت تعامالت بیرونیـ درونی ،تاریخی بودن ،آیندهگرایی ،اعتماد ،و
ارزشهاي مشترک .برایز 1و همکارانش ( )1154 :2020اعالم کردند سرمایة اجتماعی دربرگیرندة
جنبههاي ارتباطی و شناختی است؛ شامل ارتباطات قوي اجتماعی ،درک متقابل ،اهداف و
ارزشهاي مشترک ،رفاقت ،اعتماد.
از سوي دیگر ،مرزهاي سیستم سرمایة اجتماعی ،متشکل از سه زیرسیستم اعتماد و هنجارهاي
اجتماعی و شبکههاي اجتماعی ،است (فغفوريآذر و همکاران  .)447 :1398با گسترش ارتباطات
دیجیتال و استفاده از اپلیکیشنهاي تلفن همراه ،ارتباطات و شبکههاي اجتماعی مسیري متفاوت را
طی میکنند و برخی از کنترل دولتها و شرکتهاي بزرگ و حتی صاحبان برند خارج شدهاند.
مصرفکنندگان ،مشتریان ،تأمینکنندگان ،و افراد مشهور در این جامعة مجازي با یکدیگر در
ارتباطاند ،شبکهسازي میکنند ،و به تبادل نظر میپردازند؛ به نحوي که بر اساس دیدگاه بیرامی و
1. Berraies
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همکارانش ( )1398در این شبکهها نقش سرمایة اجتماعی افراد مشهور (اینفلوئنسرها) گاه تا حدي
پررنگ میشود که برنامهریزيهاي بزرگ و پرهزینة بازاریابی ممکن است با اظهارنظر یک فرد
مشهور با سرمایة اجتماعی باال در این شبکهها عقب بیفتند یا با سرعتی مضاعف پیش بروند .این
افراد بهراحتی با تأثیري که بر گروهی از افراد میگذارند میتوانند به نگرش آنها (خواسته یا
ناخواسته) جهت دهند .اینستاگرام یکی از شبکههاي اجتماعی بسیار مهم است که بر اساس نظر
مک نیلی  Mckneelyو همکارانش ( )23 :2020در ردة دوم شبکههاي اجتماعی بعد از فیسبوک،
از لحاظ میزان استفادة روزانه  51درصد ،قرار دارد .اما در زمینة سطح درگیر کردن هر پست ،با
میزان  1/6درصد براي هر پست براي یک برند ،از فیسبوک جلوتر است .با این حال بهرغم وجود
مطالعات گستردة سرمایة اجتماعی در فیسبوک ( ;Tbilisi 2018; Chao & Keung 2017

 )Cereteza & Oli 2018; Lambert 2015مطالعة چندانی در این زمینه دربارة اینستاگرام صورت
نگرفته است .همچنین ،بهرغم اینکه بر اساس آنچه آمد به منظور بررسی میزان موفقیت افراد
تأثیرگذار در توسعة ارزشهاي مشترک در شبکههاي اجتماعی ،که از ابعاد سرمایة اجتماعی است،
مطالعة میزان انطباق ارزشهاي انتشاریافته از طرف آنها با ارزشهاي جوامع مخاطبشان امري
ضروري به نظر میرسد ،مطالعهاي در این زمینه در پیشینة مطالعات سرمایة اجتماعی یافت
نمیشود .از سوي دیگر ،از آنجا که اولویت ارزشها (نظام ارزشی) در جوامع مختلف ممکن است
متغیر باشد ،فهم و درک مناسب از نظام ارزشی پذیرفتهشده و مطلوب در یک جامعه میتواند
ابزاري بسیار کارآمد در ایجاد ارزش مشترک و افزایش سرمایة اجتماعی در اختیار جامعهشناسان،
روانشناسان ،بازاریابان ،و  ...قرار دهد.
بنابراین ،با توجه به اهمیت باالي ارزشها به منزلة یکی از ابعاد سرمایة اجتماعی ،همچنین
تأثیر بسزاي ارزش مشترک بر سرمایة اجتماعی و نبودِ مطالعات کافی در پیشینة مطالعات سرمایة
اجتماعی ،در زمینة میزان موفقیت افراد تأثیرگذار در توسعة ارزشهاي مشترک در شبکههاي
اجتماعی ،و با عنایت به اهمیت اینستاگرام و کمبود مطالعات سرمایة اجتماعی در این شبکه مسئلة
این پژوهش بررسی این موضوع است که اینفلوئنسرهاي داراي سرمایة اجتماعی باال در اینستاگرام
از سرمایة اجتماعی خود براي انتشار چه ارزشهایی استفاده میکنند؟ آیا اولویت مطلوبیت
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ارزشها در جوامع مختلف متفاوت است؟ و آنها تا چه میزان موفق به خلق ارزش مشترک با
جوامع مخاطب خود شدهاند؟
براي بررسی این موضوع ،با انتخاب اینفلوئنسرهاي غربی (امریکاییـ اروپایی) و ایرانی با
باالترین سرمایة اجتماعی در اینستاگرام به بررسی بیشترین ارزشهایی که این افراد انتشار میدهند
و پس از آن یافتن اینکه کدام ارزشها در جوامع آنها بیشترین مطلوبیت را دارند پرداخته شد.
گفتنی است ،به منظور بررسی اینکه آیا اولویتبندي نظام ارزشها در جوامع مختلف تغییر میکند
یا خیر مطالعه دربارة بیشترین ارزشهاي انتشاریافته از سوي اینفلوئنسرها و نیز اولویتبندي
مطلوبیت ارزشها در جوامع (نظام ارزشی) در دو جامعة داخلی و خارجی (غربی) صورت
پذیرفت .در نهایت ،به منظور بررسی ارزشهاي مشترک این موضوع مطالعه شد که ارزشهاي
ابرازي اینفلوئنسرها تا چه میزان با ارزشهاي مطلوب جوامع آنها همخوانی دارند .بنابراین ،این
پژوهش به دنبال پاسخ به سؤاالتی است که در پی میآید:
 .1افراد مشهوري (اینفلوئنسرهایی) که داراي باالترین میزان سرمایة اجتماعی هستند با استفاده
از سرمایة اجتماعی خود کدام ارزشها را بیشتر انتشار میدهند؟
 .2کدامیک از ارزشها در جامعه از مطلوبیت بیشتري برخوردارند؟
 .3آیا مطلوبیت ارزشها در جوامع مختلف متفاوت است؟
 .4ارزشهایی که افراد مشهور (اینفلوئنسرها) داراي باالترین میزان سرمایة اجتماعی انتشار
میدهند تا چه میزان با نظام ارزشی جوامع هدفشان مطابقت دارد؟
مبانی نظری و پیشینة پژوهش
سرمایة اجتماعی

پژوهشگران سرمایة اجتماعی را به طرق متفاوت تعریف کردهاند که از جمعبندي این تعاریف
میتوان گفت سرمایة اجتماعی مجموعهاي از شبکهها ،هنجارها ،ارزشها ،و درکی است که
همکاري درونگروهی و بینگروهی را جهت کسب منافع متقابل تسهیل میکند ( Yoon & Lee

 .)2019: 1; Bhandari & Yaunobu 2009: 484; Wu 2020: 3در میان تعاریف مختلف سرمایة
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اجتماعی ارائهشده توسط پژوهشگرانی نظیر برت 1و همکارانش ( ،)2005دکر 2و همکارانش
( ،)2001ناک )2018( Claridge ،)1999( 3پذیرفتهترین تعریف این است« :سرمایة اجتماعی
دربارة ارزش شبکههاي اجتماعی ،پیوند دادن به افراد مشابه ،و پل زدن افراد متنوع با هنجارهاي
متقابل است .)Subbian et al 2013: 594( ».مفهوم سرمایة اجتماعی شامل پیوند و سرمایهگذاري
(پل زدن) است .سرمایة پیوندي توانایی کالیبراسیون افراد مشابه در برابر یکدیگر را دارد.
سرمایهگذاري (پل زدن) توانایی اتصال افراد مختلف را دارد .سابین و همکارانش ()594 :2013
روشی را براي یافتن تأثیرگذاري با استفاده از این ایده پیشنهاد دادهاند .آنها اعالم کردند مردم با
همکاري با آن دسته از همساالن خود که تأثیر باالیی از آنها میپذیرند ارزش بیشتري براي کار
خود ایجاد میکنند .ارزش اجتماعی حاصل از چنین همکاريهایی مفهوم سرمایة اجتماعی فردي
را نشان میدهد .آنها نشان دادند بازیکنانی که سرمایة اجتماعی باالیی دارند اغلب تأثیرگذاران
اصلی در شبکهاند .ازاینرو در این پژوهش که بر شبکة اجتماعی اینستاگرام متمرکز است بر اساس
وزن گرهها اقدام به انتخاب افراد شد .رویکردهاي موجود براي یافتن تأثیرگذاران در شبکهها
( )Kempe et al 2003; Chen et al 2010; Chen et al 2009; Leskovec et al 2007سعی در
مدلسازي نفوذ اجتماعی از طریق فرایند انتشار اطالعات دارد .هر چه کاربر تأثیرگذارتر باشد،
گسترش اطالعات گستردهتر است .جریان اطالعات با استفاده از ساختار شبکه با احتمال لبة ایستا
یا پویا مدل میشود که از مشاهدة گذشتة جریان اطالعات قابل تخمین است .مفهوم مدل نفوذ
استفادهشده در این مقاالت این است که هر گره به طور مستقل همسایگان خود را با احتمال
خاصی آلوده میکند و هر گره آلوده این گسترش را در شبکه بیشتر انتقال میدهد .فرضیة پژوهش
حاضر این است که گرههایی که از ارزش اجتماعی باالیی در شبکه برخوردارند تمایل به
تأثیرگذاري بیشتر در شبکه دارند .براي این منظور ،ابتدا ارزش شبکه را با استفاده از «سرمایة
اجتماعی» مشخص میکنیم .توانایی این گرههاي اتصال و پل زدن براي همکاري و برقراري ارتباط
با یکدیگر ارزش ذاتی را براي کل شبکه ایجاد میکند .مثالً ،در یک شبکة مشترک علمی ،محققان
1. Burt
2. Dekker
3. Knoke
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بینرشتهاي را میتوان گرههاي پل زدن قوي در نظر گرفت و رهبران تحقیق در جامعه ،خود ،به
منزلة گرههاي پیونددهندة قوي عمل میکنند .ارزش کلی حاصل از چنین همکاريهایی سرمایة
اجتماعی شبکه خوانده میشود .پس از دانستن سهم عادالنة ارزش شبکه براي هر گره ،فرض
میکنیم این مقدار متناسب با پتانسیل یک گره براي تأثیرگذاري در شبکه است ( Subbian et al

.)2013: 592
افراد مشهور (اینفلوئنسرها)

شخص مشهور در لغت یعنی شخصی که در رشته یا فعالیت خود برتر است و به منزلة الگو براي
بخشی از جامعه شناخته میشود و میتواند به عنوان سخنگو در تبلیغات شناخته شود و براي
ترویج محصول یا خدمت یا ارزش فعالیت کند ( .)Banyte et al 2011: 217ما در زندگی روزمرة
خود ،در خانه یا محل کار ،فعالیتهاي زیادي در زمینة ورزشی و زندگی اجتماعی و غیره انجام
میدهیم .اما این فعالیتها نتیجة فوقالعادهاي براي دیگران به دنبال ندارند و رسانهها یا افراد دیگر
بدان توجه نمیکنند .وقتی شخصی کاري انجام میدهد که نتایج مشخصی دارد و مورد توجه
گروهی از مردم قرار میگیرد ،احساسی به ما تلقین میکند که او خاص است .سپس ما از شهرت
وي و با الگوپذیري از او در پی همان خاص بودن میرویم .اگر موفقیت شخص بسیار زیاد باشد،
او به یک شخص مشهور تبدیل میشود که حوزة فعالیت او در زمینة هنري ،ورزشی ،اجتماعی،
علمی ،یا سیاسی است .بینندگان یا پیروان این افراد مشهور با این افراد همانندسازي میکنند ،میل
به آن دارند که نظیر آن او باشند ،یا حتی احساس میکنند شبیه او هستند ( Sutherland 1378:

 .)125مشاهیر افرادي هستند که به دلیل تبلیغات مرتبط با زندگیشان بین مردم کامالً شناخته
شدهاند ( .)Koo 2010: 14استفاده از افراد مشهور رویهاي معمول در تبلیغات است .زیرا آنها
میتوانند بر نگرش و باورهاي مخاطب بهتر تأثیر بگذارند (Zipporah & Mberia 2014: 189-

 .)180این تأثیرگذاري از طریق اثر هالهاي اتفاق میافتد؛ یعنی اگر فردي از یک بعد خوب باشد،
فرض میشود از جنبههاي دیگر نیز به همان خوبی است (.)Solomon et al 2002: 295
ارزش
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دارد )1926( Perry .بر این باور است که ارزشها مفاهیمی فلسفی تصور میشوند که به شکلی
عمیق با فضایل و اخالقیات در ارتباطاند )2015( Baer .رفتار انسان را مبتنی بر مدل
انعطافپذیري روانشناختی توضیح میدهد؛ نظریهاي جامع از عملکرد انسان که فرایندهاي
روانشناختی مبتنی بر ذهنآگاهی و پذیرش را با ارزشهاي شخصاً انتخابشده و رفتارِ سازگار با
ارزش ادغام میکند .ورنون ،آلپورت ،و لیندزي جزء نخستین دانشمندانی بودند که به مفهوم ارزش
ساختار بهتري دادند و با پیوند دادن ارزشها با فعالیتهاي روزمره از آنها مفاهیمی زمینی
ساختند .آلن بیرو در فرهنگ علوم اجتماعی مینویسد ارزش یکی از واژگانی است که غنیترین،
پیچیدهترین ،و مشکلترین معناها را دارد (طالبان و همکاران  .)26 :1389فرهنگ واژگان فلسفی
الالند نیز چهار معناي متمایز در ارتباط با چهار ویژگی اشیا براي آنها مییابد :الف) این اشیا تا
چه حد مورد عالقه و مطلوب فرد یا مطابق معمول گروهی از افراد معین هستند؛ ب) این اشیا تا
چه حد شایستگی تحسین و مطلوبیت را دارند؛ پ) این اشیا تا چه حد هدفی را برمیآورند؛ ت)
در گروهی خاص و زمانی ویژه در برابر این اشیا چه مقدار کاالیی که معیار سنجش ارزش به
شمار میآید داده میشود ( .)Biro 1375: 444-445هر پژوهشگر بر اساس دیدگاه و چارچوب
نظري جداگانهاي اقدام به تعریف ارزش کرده است .در ادامه چند تعریف از ارزش که پژوهشگران
این عرصه ارائه کردهاند بررسی میشود .ارزش مجموعهاي است از پنداشتهاي اساسی دربارة
آنچه پسندیده است ،که تجلی عمیقترین احساسات مشترک در ارتباط با جهان در جامعه هستند
(چلبی  .)1375ارزشها الگوي اجتماعی هستند که در حد پذیرششان توسط گروهی از افراد
مبنایی براي ایجاد انتظارات مشترک و معیاري براي هدایت و تنظیم رفتار فراهم میکنند (جانسون
 .)37 :1363اندیشیدن در باب ارزش به معناي اندیشیدن در باب آن چیزي است که مطلوب
شناخته میشود ،خواه در سطح سرنوشت جامعه خواه در سطح سرنوشت فردي ،و این نوعی علم
اخالق یا دانشی است که موضوع آن ارزیابی یا قضاوت و در نتیجه تمیز خوب و بد از یکدیگر
است (بیرو  444 :1375ـ  .)445از نظر ریتزر ( )73 :1374ارزشهاي اجتماعی واقعیات اجتماعی
غیرمادي به شمار میروند .ارزشهاي اجتماعی که در ارتباط با نهادهاي اجتماعی و فرهنگ مفهوم
پیدا میکنند واقعیاتی هستند که هر یک از اعضا با آنها سروکار دارد .هر چه جامعه به آن ارزش
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نهد ارزش اجتماعی است و ازاینرو در مقابل ارزش فردي قرار میگیرد (محسنی .)251 :1374
 ،)1973( Rokeachکه از پژوهشگران برجسته در این عرصه است ،ارزش را عقیده یا باوري نسبتاً
پایدار میداند که فرد با تکیه بر آن یک شیوة خاص رفتاري یا حالت غایی را به یک شیوة رفتاري
خاص یا یک حالت غایی دیگر ترجیح میدهد .در نهایت ،میتوان تعریف  Hoyerو همکارانش
( )2013را تعریفی جامع و شفاف از ارزش دانست که ارزشها را خالصة باورهایی پایدار میدانند
دربارة آنچه درست یا نادرست ،خوب یا بد ،مهم یا بیاهمیت است.
روش پژوهش
این پژوهش میدانیـ اکتشافی با دادههاي کیفی و کاربردي است .همچنین از آنجا که میزان سرمایة
اجتماعی اینفلوئنسرها در این پژوهش اصلی بنیادین بود ،با توجه به تعاریف سرمایة اجتماعی،
گرههایی (اینفلوئنسرهایی) با بیشترین قابلیت ایجاد آلودگی در دو بخش داخلی و خارجی انتخاب
شدند و تحلیل پستهاي اینفلوئنسرهاي یادشده در شبکة اینستاگرام بر اساس ارزشهاي
استخراجشده از پژوهشهاي پیشین به عالوة ارزشهاي اضافهشده توسط پژوهشگران در این
پژوهش ،که در مطالعات پیشین یافت نشد ،با استفاده از روش تحلیل محتوا صورت گرفت .به
منظور به دست آوردن معیاري براي کشف میزان مطلوبیت یک پست ،پس از بررسیهاي انجامشده
و مصاحبه با سه نفر از خبرگان ،مشخص شد تعداد الیکهاي یک پست معیاري مناسب براي بیان
مطلوبیت آن پست نزد جامعة مخاطب آن است .همچنین ،تعداد کامنتهاي زیر یک پست نیز
میتواند نشاندهندة میزان درگیر شدن مخاطبان با پست مورد نظر باشد .اما ،از آنجا که ممکن است
متن کامنت در بعضی مواقع اظهارنظر منفی دربارة پست یادشده باشد یا حتی در مواردي عدهاي
صرفاً به گفتوگوهاي متفرقه تحت آن پست مشغول شده باشند ،تعداد کامنت دقت کمتري در
اندازهگیري میزان مطلوبیت آن پست خواهد داشت .بنابراین ،تعداد الیک و تعداد کامنت به صورت
جداگانه براي هر پست استخراج و تحلیل شدند .اما ،در نتیجهگیريهاي نهایی ،تعداد الیک به منزلة
معیاري که با دقت باالتري میزان مطلوبیت پست را اندازه میگیرد مبنا قرار داده شد.
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جامعه و نمونة آماری

جامعة آماري این پژوهش عبارت بود از پستهاي شبکة اجتماعی اینستاگرام بین سالهاي 2016
تا  .2018روش نمونهگیري غیراحتمالی هدفمند بود .سابین و همکارانش بر آناند که سختترین
بخش در مقولة سرمایة اجتماعی تشخیص محل انباشت این سرمایه است .آنها تشخیص افراد
مشهور و تأثیرگذار را جزء چالشهاي بزرگ تحقیقات در زمینة سرمایة اجتماعی میدانند و در
پژوهش خود ،تحت عنوان یافتن تأثیرگذاران در شبکهها با استفاده از سرمایة اجتماعی ،مدلی ارائه
میدهند که بر اساس آن میتوان اینفلوئنسرها را تشخیص داد .آنها پیشنهاد میکنند به هر پدیده
که بهذات امکان دارد تأثیرگذار باشد به منزلة یک گره نگاه کنیم و سرمایة اجتماعی این گرهها را با
امکان این گرهها در آلودگی گرههاي مجاور خود بسنجیم .آنها مدعی هستند این مدل پویاست.
زیرا با افول فرد اینفلوئنسرها ارتباط با گرههاي مجاور سست میشود و رو به زوال میرود .پس،
با از بین رفتن این ارتباط بینگرهی ،در سنجش بعدي سرمایة اجتماعی ،این گره کاهش مییابد.
بنابراین در گذر زمان نیز میتوان از این الگو براي سنجش میزان سرمایة اجتماعی استفاده کرد
( .)Subbian et al 2013: 593در همین زمینه ،براي انتخاب نمونهها از جامعة آماري یادشده ،ابتدا
 8اینفلوئنسر 4 ،نفر داخلی (ایرانی) و  4نفر خارجی (غربی) ،از میان بازیگران و ورزشکاران و
خوانندگان با بیشترین سرمایة اجتماعی انتخاب شدند .همانگونه که آمد ،میزان سرمایة اجتماعی
این افراد با میزان قابلیت انتشار آنها ،که متأثر از تعداد فالورهایشان است ،سنجیده شد .اما از آنجا
که امکان خرید فالور در این شبکة اجتماعی وجود دارد ،این موضوع میتواند در سنجش این
متغیر خلل ایجاد کند .پس ،براي بررسی اثربخشی تعداد فالورها در میزان سرمایة اجتماعی این
افراد از نرخ تعامل 1استفاده شد که میتواند صحت ارتباط بین تعداد فالور با میزان سرمایة
اجتماعی افراد را تضمین کند.
()1

Engagement Rate= (likes+comments+shares)/Followers×100

1. Engagement Rate
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براي استخراج نرخ تعامل از وبسایت معتبر  phlanx.comاستفاده شد .هرگاه این نرخ
کوچکتر از  1بود اثربخشی بسیار پایین تعداد فالورهاي اینفلوئنسر مورد نظر را در میزان سرمایة
اجتماعی وي نشان میداد که در این پژوهش پذیرفته نمیشد .این بدان معناست که احتمال آنکه
به صورت ساختگی این تعداد فالور به نمایش گذاشته شده باشد و فرد مورد نظر از سرمایة
اجتماعی باالیی برخوردار نباشد وجود دارد که طی بررسیهاي انجامشده این مقدار براي خانم
بهنوش بختیاري کمتر از  1شد ( .)0/44به همین دلیل ایشان از لیست مورد بررسی حذف شدند.
آقاي حسن ریوندي نیز به دلیل محتواي صرفاً طنز پستها ،که باعث انحراف نتایج پژوهش
میشد ،حذف شدند .در نهایت اینفلوئنسرهاي منتخب داخلی و غربی به قرار ذیل انتخاب شدند:
 داخلی :محمدرضا گلزار ،مهناز افشار ،الناز شاکردوست ،رامبد جوان
 غربی :کریستیانو رونالدو ،1سلنا گومز ،2آریانا گرانده ،3دواین جانسون

4

سپس همة پستهاي هر یک از اینفلوئنسرهاي منتخب در سالهاي  2016و  2017و 2018
بررسی و از بین آنها  10پست برتر هر یک در هر سال از لحاظ تعداد الیک براي تحلیل نهایی
انتخاب شدند .تعداد کل پستهاي انتخابشده براي تحلیل برابر شد با  240پست.
انتخاب و تعریف واحد تحلیل و مقولهبندی محتوای مورد تحلیل

واحد تحلیل یا شمارش در این پژوهش عبارت است از یک پست اینستاگرامی که اینفلوئنسرهاي
منتخب منتشر کردهاند و جزء  10پست برتر آنها از لحاظ تعداد الیک در سال منتخب است .در
تحلیل محتوا مسئلة اصلی گزینش و تعریف مقولههاست .مقوله به فضایی گفته میشود که
واحدهاي محتوا باید در آن طبقهبندي شوند .جدول  ،1لیست نهایی ارزشها را با استناد به
مطالعات پیشین و نیز دو ارزش اضافهشده توسط محققان در این پژوهش نمایش میدهد.

1. Cristiano Ronaldo
2. Selena Gomez
3. Ariana Grande
4. Dewayne Johnson
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جدول  .1ارزشهای مورد استفاده ( 79ارزش)
ادامهRVS

LOV

احترام به خود ( عزتنفس)

ترمینال

اینسترومنتال

1

هیجان

6

2

غرور

7

موفقیت

17

بشاش

35

حکمت (عقل)

3

حس تسلط داشتن

8

مهربان بودن

18

خویشتندار

36

احترام شخصی

4

امنیت

9

لذت بردن از زندگی

5

ارتباط با دیگران (حس تعلق)

سایر ارزشهاي استخراجشده از پیشینة مطالعات
1

خیرخواهی و کمک به دیگران

17

مادي

2

پایبندي به قول

18

ثروت

3

احترام به آبروي افراد

19

رفاه و آسایش

1

بلندپرواز

19

رفاقت صادقانه

4

استمداد از دین

20

مقام

2

مفید

20

زندگی راحت

5

رضایت از زندگی

21

شهرت

3

توانا

21

حس موفقیت

6

اعتماد اجتماعی

22

صداقت

4

مؤدب

22

زندگی هیجانانگیز

7

مشارکت اجتماعی

23

امانتداري

5

صادق

23

صلح جهانی

8

مشارکت سیاسی

24

انصاف

6

خالق

24

جهانی زیبا

9

سرگرمی

25

سنت

7

سربهراه

25

امنیت خانوادگی

10

میهندوستی

26

ظاهر زنانه و افزایش زیبایی

8

خردمند

26

شادي

11

مدرنیته

27

احترام به بزرگتر

9

بامحبت

27

برابري

12

جوانی

28

هارمونی با سایرین

10

منطقی

28

هماهنگی درونی

13

ماديگرایی

29

وابستگی متقابل

RVS

ترمینال

اینسترومنتال

11

شجاع

29

امنیت ملی

14

موفقیت /جایگاه

30

پایداري

12

مستقل

30

لذت (خوشبختی)

15

محیط زیست

31

رقابتپذیري

13

متمرکز

31

رستگاري

16

نگرش به طبیعت

32

نگرش به لذت بردن

14

تمیز

32

شناخت اجتماعی

ارزشهاي استنباطشده توسط محققان در این پژوهش

15

مسئول

33

عشق بالغ

1

طبیعی بودن (سادگی)

16

بخشنده

34

آزادي

2

نوعدوستی

کدگذاری نهایی محتوا طبق تعاریف بهعملآمده

براي کدگذاري ،ابتدا براي هر اینفلوئنسر در هر سال دو جدول کامالً مشابه داراي  10ردیف تنظیم شد
(جدول الف و جدول ب) که هر ردیف آن مربوط به یکی از پستهاي اینفلوئنسر بود .بدین ترتیب در
مجموع براي  8اینفلوئنسر منتخب در سه سال  48جدول طراحی شد ( 24جدول الف و  24جدول
ب) .سپس ،پژوهشگران به دو گروه تقسیم شدند و به هر گروه وظیفة کدگذاري پستهاي نیمی از
اینفلوئنسرها ( 4اینفلوئنسر) در طول سه سال محول شد که در مجموع سهم هر گروه  120پست شد.
جدولهاي الف بین دو گروه توزیع شد ( 12جدول گروه  1و  12جدول گروه  .)2سپس پژوهشگران
بر اساس تعاریف عملیاتی ارائهشده در قسمتهاي قبلی دربارة ارزشها ،با بررسی کامل هر پست ،اعم
از عکس یا فیلم یا متن ،و مطالعة کپشن (نوشتة زیر پست) آن ،اقدام به استخراج همة ارزشهاي
ارائهشده در آن پست کردند و ارزشهاي استخراجشده را در خانة مربوط به آن پست در جدولهاي
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طراحیشده وارد کردند .هر پست حداقل دو بار به منظور کدگذاري بررسی شد .پس از اتمام فرایند
کدگذاري ،پستها بین گروهها معاوضه شد 24 .جدول باقیمانده (جدولهاي ب) بین دو گروه توزیع
شد و هر گروه مستقل و بدون رؤیت نتایج کدگذاري گروه دیگر اقدام به کدگذاري پستهاي
معاوضهشده و تکمیل جدولهاي ب کرد .در نهایت ،براي هر پست ،نتیجة کدگذاريهاي دو گروه
(جدولهاي الف و ب) با یکدیگر مقایسه و به بحث و گفتوگو گذاشته شد و جدول نهایی
ارزشهاي استخراجشده تنظیم شد .پس از مقایسة ارزشهاي استخراجشده از پستها ،توسط گروه
اول و گروه دوم ،نتایجْ یکسان بودن  73/63درصد از ارزشهاي استخراجشده بین دو گروه را نشان داد
که بیانگر پایایی ابزار استفادهشده براي تحلیل محتوا بود .در کدگذاري براي اکثر پستها ،که شامل
ارزشهاي مختلف بودند ،بیش از یک نوع طبقه انتخاب شد .در ادامه ،بخشی از یکی از جدولهاي
نهایی مربوط به یک اینفلوئنسر در یک سال مشخص و ارزشهاي استخراجشده از هر پست و توضیح
مختصر دلیل استخراج آن در جدول  2میآید.
جدول  .2ارزشهای استخراجشده از پستهای یک اینفلوئنسر و دالیل آن
نام اینفلوئنسر :دواین جانسون
شمارة پست

1

نوع پست

عکس

2

عکس

3

عکس

4

عکس

جنسیت :مرد

سال2016 :

جامعه :غربی

ارزشهای استخراجشده

علت

منبع ارزش

مهربان بودن
احترام به بزرگتر
خانواده
رفاه و آسایش
ماديگرایی
بخشندگی
امنیت خانوادگی
حس تعلق
لذت بردن از زندگی
شادي
حس موفقیت
طبیعتگرایی
فردگرایی
تبلیغاتی
خانواده
لذت بردن از زندگی
عزتنفس

تشکر از حمایتهاي پدر (توضیحات عکس)
هدیه براي رفاه پدر
براي پدرش خرید کرده
توضیحات عکس
ماشین گرانقیمت
هدیه دادن
توضیحات عکس
پدر
از ظاهر عکس (حس خوب)
لبخند روي صورت هر دو
آدم موفقی است که توانسته پدرش را حمایت کند
احترام به حیوانات
براي آنچه برایش مهم است حاضر است کار را به هم بزند
به علت محتواي تبلیغاتی حذف شد
عکس مشترک با خواهر و خواهرزاده
خوشحالی در کنار خانواده
عکس معمولی با شرایط طبیعی

LOV

سادگی (طبیعی بودن)

عکس معمولی با شرایط طبیعی

سایر مقاالت
سایر مقاالت
سایر مقاالت
سایر مقاالت
RVS- instrumental
RVS
LOV
RVS
RVS
RVS

سایر مقاالت
سایر مقاالت
سایر مقاالت
LOV
LOV

استنباطشده توسط محققان در این
پژوهش
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تحلیل دادهها
پس از تکمیل جدولهاي نهایی مربوط به تحلیل محتوا ،ارزشهاي نهایی استخراجشده براي هر
پست همراه تعداد الیکها و تعداد کامنتهاي مربوط به آن ،جنسیت اینفلوئنسر ،و جامعهاي که
متعلق به آن بود استخراج شد .ارزشهاي استخراجشده از تحلیل در جدول  3آمده است.
جدول  .3ارزشهای استخراجشده از تحلیل همة پستها

ردیف

ارزش

ردیف

1

مسئولیتپذیري

10

ارزش
هماهنگی
درونی

ردیف

ارزش

ردیف

ارزش

ردیف

19

نوعدوستی

28

سالمتی

37

ارزش
استمداد از
خدا

2

حس تعلق

11

عشق

20

شهرت

29

سنت

38

خانوده

3

سرگرمی

12

مدگرایی

21

فردگرایی

30

زیبایی

39

خوشبختی

4

برابري

13

بخشندگی

22

غرور

31

گذشت

40

رفاه

5

لذت زندگی

14

6

انصاف

15

7

میهندوستی

16

8

امنیت خانواده

17

9

هنردوستی

18

احترام به
بزرگتر
مدرنیته
هارمونی با
سایرین
احترام به
دیگران
ماديگرایی

23
24
25

شناخت
اجتماعی
مهربانی
مشارکت
اجتماعی

32
33
34

زندگی
هیجانانگیز
استقالل
احترام به آبروي
دیگران

41

ارتباط با
دیگران

42

جهان زیبا

43

طبیعتگرایی

26

طبیعی بودن

35

شجاعت

44

27

جوانی

36

موفقیت

45

احترام به
خود
شادي

با وارد کردن همة دادههاي استخراجشده در نرمافزار  SPSSتعداد دفعات ارائة هر ارزش
توسط اینفلوئنسرهاي داخلی و غربی به تفکیک به دست آمد که با تقسیم آن بر کل ارزشهاي
ارائهشده توسط اینفلوئنسرهاي داخلی یا غربی درصد انتشار ارزش یادشده در آن جامعه محاسبه
شد .مشخص شد بیشترین ارزشهایی که اینفلوئنسرهاي داخلی ارائه کردهاند عبارت است از:
خانواده ،شهرت ،ارتباط با دیگران ،سرگرمی ،مهربانی (جدول  )4و بیشترین ارزشهایی که
اینفلوئنسرهاي خارجی ارائه کردهاند عبارت است از :فردگرایی ،ارتباط با دیگران ،غرور ،شهرت،
شادي (جدول  60 .)5درصد از ارزشهایی که در لیست پرتکرارترین ارزشهاي ارائهشده توسط
اینفلوئنسرهاي خارجی و داخلی قرار دارند با هم یکساناند .ارزشهاي فردگرایی ،مشارکت

بررسی نحوة بهکارگیری ارزشها و توسعة ارزشهای مشترک جهت افزایش سرمایة اجتماعی افراد تأثیرگذار ...

165 

اجتماعی ،موفقیت ،سالمتی ،لذت از زندگی در اینفلوئنسرهاي خارجی بیشتر از اینفلوئنسرهاي
داخلی مورد تأکید قرار گرفتهاند .ارزشهاي خانواده ،سرگرمی ،مهربانی ،و طبیعی بودن در
اینفلوئنسرهاي داخلی بیشتر از اینفلوئنسرهاي خارجی مورد تأکید قرار گرفتهاند.
جدول  .4ارزشهای ارائهشدة گروه 1

جدول  .5ارزشهای ارائهشدة گروه 2

جهت بررسی تأثیرگذاري متغیر ملیت بر ارزشهاي ارائهشده توسط اینفلوئنسرها ،آزمون
استقالل (مک نمار) بر تکتک ارزشها با توجه به ملیت انجام گرفت .از آنجا که جنسیت
اینفلوئنسرها نیز در دسترس بود ،همین آزمون بر جنسیت نیز انجام گرفت که میتواند مبنایی براي
پژوهشهاي آتی قرار گیرد .نتایج آزمونها در جدولهاي  6و  7مشاهده میشود .در این جدولها
هر چه  Sig. rateبه سمت عدد  10میل میکند میزان تأثیرگذاري متغیر جنسیت و ملیت بر اشاعة
ارزشها کمتر میشود و هر چه به سمت صفر نزدیک میشود این تأثیرگذاري بیشتر میشود .مثالً
متغیر مرد بودن تأثیر بسیار چشمگیري در ارزش موفقیت دارد و همچنین زن بودن بر ارزش
زیبایی تأثیر بسزایی دارد .همچنین ،ترکیب جنسیت و ملیت این نتیجه را مشخص کرد که
متغیرهاي مرد (جنسیت) و داخلی (ملیت) بر اشاعة ارزش سرگرمی و زن (جنسیت) و خارجی
(ملیت) بر اشاعة ارزش فردگرایی تأثیر قابل توجهی دارند (شکل .)2
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1400  بهار،1  شمارة،8  دورة،مدیریت سرمایة اجتماعی
 آزمون استقالل بررسی وابستگی ارزشهای ارائهشدة اینفلوئنسرها با متغیرهای جنسیت و ملیت.6 جدول

آزمون استقالل
جنسیت

ملیت

1.216
0.27
1.08
0.299
0.353
0.552
0.686
.408a
10.485
.001a,*
0.407
0.523
2.384
0.123
.316a,b
1.005
0.862
0.353
0.519
.471a
0.116
.733a
0.116
.733a
0.116
.733a
0.205
.651a
4.888
.027*
3.664
0.056
0.27
0.603
2.046
0.153
0.205
.651a
1.005
.316a,b
0.116
.733a

0.438
0.508
0.27
0.603
0.353
0.552
2.743
.098a
1.678
.195a
0.045
0.832
0.438
0.508
.316a,b
1.005
0.862
0.353
0
1.000a
1.043
.307a
0.116
.733a
0.116
.733a
0.205
.651a
7.638
.006*
5.474
.019*
1.08
0.299
0.082
0.775
1.843
.175a
1.005
.316a,b
2.899
.089a

جنسیت
Chi-square
Sig.
Chi-square
Sig.
Chi-square
Sig.
Chi-square
Sig.
Chi-square
Sig.
Chi-square
Sig.
Chi-square
Sig.
Sig.
Chi-square
Chi-square
Sig.
Chi-square
Sig.
Chi-square
Sig.
Chi-square
Sig.
Chi-square
Sig.
Chi-square
Sig.
Chi-square
Sig.
Chi-square
Sig.
Chi-square
Sig.
Chi-square
Sig.
Chi-square
Sig.
Chi-square
Sig.
Chi-square
Sig.

ملیت

مرد

زن

غربی

ایرانی

99
9
102
6
103
5
106
2
108
0
97
11
100
8
101
7
104
4
105
3
103
5
103
5
103
5
106
2
105
3
91
17
101
7
104
4
106
2
108
0
104
4

94
14
98
10
101
7
104
4
98
10
94
14
93
15
99
9
101
7
103
5
104
4
104
4
104
4
105
3
97
11
100
8
99
9
99
9
105
3
107
1
103
5

98
10
99
9
101
7
107
1
101
7
95
13
98
10
99
9
101
7
104
4
102
6
104
4
104
4
105
3
106
2
90
18
102
6
102
6
107
1
107
1
101
7

95
13
101
7
103
5
103
5
105
3
96
12
95
13
101
7
104
4
104
4
105
3
103
5
103
5
106
2
96
12
101
7
98
10
101
7
104
4
108
0
106
2

ارزش
no
yes
no
yes
no
yes
no
yes
no
yes
no
yes
no
yes
no
yes
no
yes
no
yes
no
yes
no
yes
no
yes
no
yes
no
yes
no
yes
no
yes
no
yes
no
yes
no
yes
no
yes

خانوده
شادي
خوشبختی
سنت
موفقیت
ارتباط با دیگران
شهرت
مشارکت اجتماعی

سالمتی
عشق
ماديگرایی
مدگرایی
حس تعلق
امنیت خانواده
سرگرمی
فردگرایی
مهربانی
نوعدوستی
احترام به بزرگتر

برابري
لذت زندگی
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جدول  .7میزان تأثیرگذاری متغیرهای ملیت و جنسیت بر ارزشهای ارائهشده توسط اینفلوئنسرها

شکل  .2ترکیب تأثیر ملیت و جنسیت بر ارزشهای ارائهشده توسط اینفلوئنسرها

با مقایسة جدول  4و  8این نتایج استخراج شد :بیشترین ارزشهایی که اینفلوئنسرهاي داخلی
در پستهاي خود ارائه دادهاند عبارتاند از :خانواده ،شهرت ،ارتباط با دیگران ،سرگرمی،
مهربانی .در صورتی که بیشترین مطلوبیت از طرف کاربران داخلی (بر مبناي الیک) مربوط به
ارزشهاي غرور ،سرگرمی ،نوعدوستی ،هنردوستی ،و شهرت بوده است .فقط  30درصد از
ارزشهاي ارائهشده توسط اینفلوئنسرها با ارزشهاي مطلوب مردم مشترک است و این نشان
میدهد همخوانی کمی میان آن دو وجود دارد.
با مقایسة جدولهاي  5و  9این نتایج استخراج شد :بیشترین ارزشهایی که اینفلوئنسرهاي
خارجی در پستهاي خود ارائه دادهاند عبارتاند از :فردگرایی ،ارتباط با دیگران ،غرور ،شهرت،
شادي .در صورتی که بیشترین مطلوبیت از طرف کاربران خارجی (بر مبناي الیک) مربوط به
ارزشهاي سنت ،استمداد از خدا ،عشق ،حس تعلق ،زیبایی بوده است .فقط  10درصد از
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ارزشهاي ارائهشده توسط اینفلوئنسرها با ارزشهاي مطلوب مردم مشترک است و این نشان
میدهد همخوانی کمی میان آن دو وجود دارد.
با مقایسة جدولهاي  8و  9این نتایج حاصل شد :بیشترین مطلوبیت از طرف کاربران داخلی
(بر مبناي الیک) مربوط به ارزشهاي ذیل بوده است :غرور ،سرگرمی ،نوعدوستی ،هنردوستی،
شهرت .در صورتی که بیشترین مطلوبیت از طرف کاربران خارجی مربوط به ارزشهاي مقابل
بوده است :سنت ،استمداد از خدا ،عشق ،حس تعلق ،زیبایی .این دو فقط در ارزش سرگرمی با هم
مشترک بودند که باز هم از لحاظ اولویت ارزش در دو جامعه متفاوتاند.
جدول  .8ارزشهای مطلوب مردم داخلی (بر اساس الیک)

جدول  .9ارزشهای مطلوب مردم خارجی (بر اساس الیک)

با مقایسة جدولهاي  4و  10این نتایج به دست آمد :بیشترین ارزشهایی که اینفلوئنسرهاي
داخلی در پستهاي خود ارائه دادهاند عبارتاند از :خانواده ،شهرت ،ارتباط با دیگران ،سرگرمی،
مهربانی .در صورتی که بیشترین مطلوبیت از طرف کاربران داخلی (بر مبناي کامنت) مربوط به
ارزشهاي مقابل بوده است :سالمتی ،مشارکت اجتماعی ،نوعدوستی ،غرور ،هماهنگی درونی.
اینفلوئنسرهاي داخلی تا  40درصد همان ارزشهایی را ارائه میدهند که مطلوب جامعه است .اما
درجة اهمیت و اولویت این ارزشها بین اینفلوئنسرها و مردم متفاوت است.
با مقایسة جدولهاي  5و  11این نتایج به دست آمد :بیشترین ارزشهایی که اینفلوئنسرهاي
خارجی در پستهاي خود ارائه دادهاند عبارتاند از :فردگرایی ،ارتباط با دیگران ،غرور ،شهرت،
شادي .در صورتی که بیشترین مطلوبیت از طرف کاربران خارجی (بر مبناي کامنت) مربوط به
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ارزشهاي مقابل بوده است :زندگی هیجانانگیز ،احترام به خود ،لذت از زندگی ،شهرت ،طبیعی
بودن .اینفلوئنسرهاي خارجی تا  20درصد همان ارزشهایی را ارائه میدهند که مطلوب جوامع
خارجی است.
با مقایسة جدولهاي  10و  11این نتایج حاصل شد :بیشترین مطلوبیت از طرف کاربران
داخلی (بر مبناي کامنت) مربوط به این ارزشها بوده است :سالمتی ،مشارکت اجتماعی،
نوعدوستی ،غرور ،هماهنگی درونی .در صورتی که بیشترین مطلوبیت از طرف کاربران خارجی
مربوط به این ارزشها بوده است :زندگی هیجانانگیز ،احترام به خود ،لذت از زندگی ،شهرت،
طبیعی بودن .فقط در دو ارزش شهرت و طبیعی بودن با هم مشترک بودند که باز هم از لحاظ
اولویت ارزش در دو جامعه متفاوتاند.
با مقایسة جدول  8و جدول  10این نتایج حاصل شد :در کامنتها ارزش سالمتی با 9/6
درصد باالترین درصد و در الیکها ارزش غرور با  9/2درصد باالترین درصد را بین ارزشها
خود اختصاص دادهاند 50 .درصد ارزشهاي غالب هم بر اساس کامنتها تأیید شده است هم بر
اساس الیکها .اما در اولویت حضور آن ارزشها تفاوت وجود دارد.
با مقایسة جدولهاي  9و  11این نتایج حاصل شد :در کامنتها ارزش زندگی هیجانانگیز با
 28/5درصد و در الیکها ارزش سنت با  8/1درصد باالترین درصد را داشتهاند 60.درصد
ارزشهاي غالب هم بر اساس کامنتها تأیید شده است هم بر اساس الیکها .اما در اولویت
حضور آن ارزشها تفاوت وجود دارد.
جدول  .10ارزشهای مطلوب مردم داخلی (بر اساس کامنت)

جدول  .11ارزشهای مطلوب مردم خارجی (بر اساس کامنت)
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جدول  12بیانگر مقایسة نسبی مطلوبیت ارزشها از نظر کاربران داخلی نسبت به کاربران
خارجی بر اساس الیک است؛ که با بررسی آن میتوان به این موارد پی برد :بیشترین برتري در
مطلوبیت ارزشها از نظر کاربران داخلی نسبت به کاربران خارجی (بر مبناي الیک) در این
ارزشها بوده است :غرور ،هنردوستی ،جوانی ،نوعدوستی ،سرگرمی .بیشترین برتري در مطلوبیت
ارزشها از نظر کاربران داخلی نسبت به خارجی (بر مبناي الیک) در این ارزشها بوده است:
استمداد از خدا ،سنت ،بخشندگی ،عشق ،هارمونی با سایرین.
جدول  .12مقایسة نسبی مطلوبیت ارزشها از نظر کاربران داخلی نسبت به خارجی (بر اساس الیک)

جدول  . 13مقایسه نسبی مطلوبیت ارزش ها از نظر کاربران داخلی نسبت به خارجی براساس کامنت
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با بررسی مقایسة نسبی مطلوبیت ارزشها از نظر کاربران داخلی نسبت به کاربران خارجی بر
اساس کامنت (جدول  )13این نتایج به دست آمد :بیشترین برتري در مطلوبیت ارزشها از نظر
کاربران داخلی نسبت به کاربران خارجی (بر مبناي کامنت) در این ارزشها بوده است :سالمتی،
هماهنگی درونی ،جوانی ،مشارکت اجتماعی ،هنردوستی ،نوعدوستی ،احترام به بزرگتر .بیشترین
برتري در مطلوبیت ارزشها از نظر کاربران خارجی نسبت به کاربران خارجی (بر مبناي کامنت)
در این ارزشها بوده است :زندگی هیجانانگیز ،احترام به خود ،استمداد از خدا ،بخشندگی ،لذت
از زندگی.
بحث و نتیجه
استفادة روزافزون از عبارت سرمایة اجتماعی در عرصههاي گوناگون ،نظیر اجتماع و اقتصاد و
سیاست و  ،...طی سالهاي اخیر نشاندهندة نقش بسیار مهم این نوع سرمایه و لزوم پرداختن بیش
از پیش به آن است .در همین زمینه ،از آنجا که بنا بر آنچه پیشتر آمد ارزشها یکی از ابعاد
سرمایة اجتماعی هستند و دراینباره میتوان به بحث ارزشهاي مشترک و هنجارهاي اجتماعی و
شبکههاي اجتماعی اشاره کرد و با توجه به اثر انکارناپذیر ارزشهاي مشترک بر سرمایة اجتماعی،
در این پژوهش به بررسی ارزشهاي منتشرشده و مطلوب در شبکة اجتماعی اینستاگرام پرداخته
شد؛ به نوعی که این ارزشها در داخل و خارج از کشور سنجیده و با هم مقایسه شدند.
در بخش تحلیل دادهها ،به تحلیل نتایج بهدستآمده بر اساس تعداد الیک و کامنت پرداخته
شد .همانطور که در روش پژوهش آمد ،متخصصان بر این باورند که الیک میتواند نشاندهندة
مطلوبیت یک پست براي مخاطب آن باشد و معیار قرار دادن تعداد آن براي سنجش مطلوبیت
پست بین جامعة هدف مناسب است .اما ،کامنت به دلیل مشخص نبودن محتواي آن ،ممکن است
حاوي اظهارنظرهاي مخالفتکننده با پست یا صرفاً گفتوگوي چند مخاطب با یکدیگر باشد.
بنابراین ،تعداد کامنت دقت باالیی در سنجیدن میزان مطلوبیت یک پست ندارد .به همین دلیل ،در
قسمت بحث و نتیجهگیري از دادههاي بهدستآمده بر اساس تعداد کامنت صرفنظر شد و به
بحث دربارة نتایج بهدستآمده از تحلیل دادهها بر اساس تعداد الیک پرداخته شد.
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با توجه به نتایج بهدستآمده در بخش تحلیل داده ،میتوان دربارة سؤالهاي پژوهش چنین
اظهارنظر کرد:
در پاسخ به سؤال  ،1دربارة اینکه اینفلوئنسرهایی که داراي باالترین میزان سرمایة اجتماعی در
شبکة اینستاگراماند با استفاده از سرمایة اجتماعی خود کدام ارزشها را بیشتر انتشار میدهند،
نتایج نشان داد اینفلوئنسرهاي داخلی با بیشترین سرمایة اجتماعی در شبکة اینستاگرام بیشترین
ارزشهایی که منتشر کرده بودند به ترتیب عبارت بود از :خانواده ،شهرت ،ارتباط با دیگران،
سرگرمی ،مهربانی ،طبیعی بودن ،فردگرایی ،شادي ،غرور ،خوشبختی .از سوي دیگر،
اینفلوئنسرهاي خارجی با بیشترین سرمایة اجتماعی در شبکة اینستاگرام بیشترین ارزشهایی که
منتشر کرده بودند به ترتیب عبارت بود از :فردگرایی ،ارتباط با دیگران ،غرور ،شهرت ،شادي،
مشارکت اجتماعی ،موفقیت ،سالمتی ،لذت از زندگی ،خوشبختی .اکبرزادة جهرمی و تقیآبادي
( )1397تحقیقات مشابهی در بستر اینستاگرام و با تأکید بر عکسهاي سلفی انجام داده و به نتایج
مشابهی دست یافته بودند .تحقیق آنها نشان داده اینفلوئنسرهاي داخلی مبادرت به ارائة
ارزشهایی از قبیل ارتباط با دیگران ،شهرت ،فردگرایی و شادي کردهاند .گورین و دابید ()2011
نیز در خصوص ارزشهاي انتشاریافته توسط اینفلوئنسرهاي غربی به نتایج مشابهی دست یافتهاند.
در میان یافتههاي آنها میتوان به نقاط مشترک با این پژوهش از قبیل سالمتی ،فردگرایی ،ارتباط با
دیگران اشاره کرد.
در پاسخ به سؤال  ،2دربارة اینکه کدامیک از ارزشهاي انتشاریافته توسط اینفلوئنسرها در
جوامع مخاطب خود از مطلوبیت بیشتري برخوردار بوده است نتایج نشان داد ارزشهاي مطلوب
مردم جامعة ایرانی بر اساس الیک به ترتیب عبارت است از :غرور ،سرگرمی ،نوعدوستی،
هنردوستی ،شهرت ،جوانی ،لذت از زندگی ،احترام به خود ،سالمتی ،هماهنگی درونی .اما
ارزشهاي مطلوب مردم جامعة خارجی بر اساس الیک به ترتیب عبارت است از :سنت ،استمداد
از خدا ،عشق ،حس تعلق ،زیبایی ،خانواده ،طبیعی بودن ،سرگرمی ،ارتباط با دیگران ،بخشندگی.
در تحقیقات پیشین سعی بر آن بوده در جوامعی مانند ایران به تفکیک ارزشها به دو بخش سنتی
و مدرن پرداخته و بررسیهایی در زمان گذار این جوامع از سنت به مدرنیته انجام شود .یافتههاي

بررسی نحوة بهکارگیری ارزشها و توسعة ارزشهای مشترک جهت افزایش سرمایة اجتماعی افراد تأثیرگذار ...

173 

آزادارمکی ( )1390در پژوهش فراتحلیل ارزشهاي فرهنگی در ایران یافتههاي پژوهش حاضر در
این بخش را تأیید میکند .در پژوهش یادشده آمده جامعة ایران ،به منزلة یک جامعة در حال گذار،
هم از ارزشهاي سنتی هم از ارزشهاي مدرن تأثیر میپذیرد .بررسی ارزشها از زاویة سنت و
مدرنیته را محققانی چون اینگلهارت ( ،)2018گاالند ( ،)2008و فرارو ( )1992نیز انجام دادهاند.
بر اساس یافتههاي آزادارمکی ( )1390ارزشهاي مدرن مورد توجه در جامعة ایرانی ارزشهایی
مادي و فردگرایانه هستند؛ از قبیل :تنوع ،لذت از زندگی ،استقالل ،فردگرایی ،جاهطلبی ،تجارب
جدید ،و  ...در تحقیق حاضر و با توجه به بستر تحقیق که شبکة اجتماعی اینستاگرام بودـ که
بیشتر مورد توجه و اقبال نسل جوان استـ بیشتر ارزشهاي مدرن مورد توجه بودند که نتایجی
مشابه با نتیجة تحقیق آزادارمکی را نشان میدهد .همچنین یافتههاي این تحقیق تا حدودي مطابق
با تحقیقات تیموري ( ،)1380یوسفی و قاضینژاد ( ،)1383رفیعپور ( ،)1378غفاري (،)1384
اطهري ( )1379است.
در پاسخ به سؤال  ،3دربارة اینکه آیا مطلوبیت ارزشها در جوامع مختلف متفاوت است ،با
تقسیمبندي انجامشده در این مطالعه به صورت ارزشهاي انتشاریافته از سوي اینفلوئنسرهاي
داخلی و خارجی (غربی) و ارزشهاي مطلوب براي مردم داخلی و خارجی (غربی) ،میتوان
اینگونه نتیجه گرفت که اوالً ،ارزشهاي ارائهشده از سوي اینفلوئنسرهاي داخلی و خارجی با
یکدیگر متفاوتاند؛ به نحوي که فقط  60درصد از ارزشهاي ارائهشده توسط اینفلوئنسرهاي
داخلی و خارجی با یکدیگر یکساناند .همچنین ،ابراز ارزشهاي فردگرایی ،هنردوستی ،سرگرمی،
مدرنیته ،لذت از زندگی ،و سنت به شکل معنادار تحت تأثیر متغیر ملیت است و نیز ابراز
ارزشهاي موفقیت ،زیبایی ،سرگرمی ،فردگرایی ،طبیعی بودن ،رفاه ،و طبیعتگرایی به شکل
معنادار تحت تأثیر جنسیت اینفلوئنسرهاست .ثانیاً ،میزان مطلوبیت ارزشها در جوامع مختلف
متفاوت است؛ به نحوي که بیشترین مطلوبیت نزد کاربران داخلی بر اساس الیک به ترتیب مربوط
به ارزشهاي غرور ،سرگرمی ،نوعدوستی ،هنردوستی ،و شهرت است .در صورتی که بیشترین
مطلوبیت نزد کاربران خارجی بر اساس الیک به ترتیب به ارزشهاي سنت ،استمداد از خدا،
عشق ،حس تعلق ،و زیبایی تعلق دارد .تأثیر معنادار متغیر ملیت بر ارزشها را نیز یافتههاي
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تحقیقات پیشین تأیید میکند .برخی از این پژوهشها تأثیر متغیر ملیت را بر ارزشهاي ارائهشده
در تبلیغات در کشورهاي مختلف نشان میدهند؛ از قبیل مون و چان ( )2003که به مقایسة
ارزشهاي ارائهشده در تبلیغات تلویزیونی هنگکنگ و کره پرداخته است ،کارولین ( )2001که
ارزشهاي ارائهشده در تبلیغات تلویزیونی چین و امریکا را با هم مقایسه کرده است ،کالینلی
( )2014که به مقایسة ارزشهاي ارائهشده در تبلیغات تلویزیونی امریکا و کشورهاي عرب
پرداخته است .همة این پژوهشها تأثیر متغیر ملیت را بر ارزشهاي ارائهشده تصدیق میکنند.
در پاسخ به سؤال  ،4دربارة میزان همخوانی ارزشهایی که افراد مشهور (اینفلوئنسرها) داراي
باالترین میزان سرمایة اجتماعی انتشار میدهند با نظام ارزشی جوامع هدفشان نتایج بهدستآمده
نشان داد اینفلوئنسرهاي داخلی با بیشترین سرمایة اجتماعی در شبکة اینستاگرام بیشترین
ارزشهایی که منتشر کرده بودند به ترتیب عبارت بود از :خانواده ،شهرت ،ارتباط با دیگران،
سرگرمی ،مهربانی ،طبیعی بودن ،فردگرایی ،شادي ،غرور ،خوشبختی .درحالیکه ارزشهاي
مطلوب مردم جامعة ایرانی بر اساس الیک به ترتیب عبارت است از :غرور ،سرگرمی ،نوعدوستی،
هنردوستی ،شهرت ،جوانی ،لذت از زندگی ،احترام به خود ،سالمتی ،هماهنگی درونی .همچنین
اینفلوئنسرهاي خارجی با بیشترین سرمایة اجتماعی در شبکة اینستاگرام بیشترین ارزشهایی که
منتشر کرده بودند به ترتیب عبارت بود از :فردگرایی ،ارتباط با دیگران ،غرور ،شهرت ،شادي،
مشارکت اجتماعی ،موفقیت ،سالمتی ،لذت از زندگی ،خوشبختی .در صورتی که ارزشهاي
مطلوب مردم جامعة خارجی بر اساس الیک به ترتیب عبارت است از :سنت ،استمداد از خدا،
عشق ،حس تعلق ،زیبایی ،خانواده ،طبیعی بودن ،سرگرمی ،ارتباط با دیگران ،بخشندگی .این بدان
معناست که ارزشهایی که اینفلوئنسرهاي داراي بیشترین سرمایة اجتماعی در شبکة اینستاگرام
(اعم از خارجی و داخلی) منتشر میکنند با آنچه مطلوب جوامع آنان است همخوانی ندارد .گفتنی
است این بخش از نتایج به علت منحصربهفرد بودن این پژوهش در این قسمت نمونة مشابهی در
مطالعات پیشین ندارد.
به طور کلی ،بر اساس موضوعات مورد بحث ،نتایج کاربردي و باارزشی از این پژوهش
استخراج شد که در بسیاري از حوزهها میتوانند راهگشا باشند:

بررسی نحوة بهکارگیری ارزشها و توسعة ارزشهای مشترک جهت افزایش سرمایة اجتماعی افراد تأثیرگذار ...

175 

میتوان چنین استنباط کرد که اینفلوئنسرها از اولویتهاي ارزشی مخاطبان خود تا حد بسیار
زیادي بیاطالعاند یا به آنها بیاعتنا هستند .این بدان معناست که اینفلوئنسرها در توسعة ارزش
مشترک ،که بر اساس آنچه گفته شد تأثیري انکارناپذیر بر سرمایة اجتماعی دارد ،موفق عمل
نکردهاند .با توجه به نتایج بهدستآمده ،میتوان پیشنهاد داد اینفلوئنسرها براي افزایش سرمایة
اجتماعی و تأثیرگذاري بیشتر خود باید اطالعات دقیقتري از اولویتهاي ارزشی جامعة خود
داشته باشند و هر چه پستهاي ایشان ارزشهایی را که اولویت باالتري براي جامعه دارند بیشتر
ارائه کنند ،با توجه به ایجاد ارزش مشترک ،تأثیرگذاري و مطلوبیت پستها بین مخاطبان آنها
افزایش خواهد یافت و به طور کلی از سرمایة اجتماعی باالتري برخوردار خواهند شد.
بر اساس یافتههاي این پژوهش ،اولویت ارزشهاي مطلوب براي جامعة ایرانی مشخص شد.
نظام ارزشی یافتشده میتواند ابزاري مناسب در اختیار جامعهشناسان ،روانشناسان ،بازاریابان،
سیاستمداران و به طور کلی هر فرد یا گروهی قرار دهد که تالش میکند تأثیرگذارتر باشد یا
مطلوبیت اجتماعی بیشتري به دست آورد.
بهوضوح مشخص شد که نمیتوان دستورالعمل یا نسخة واحدي براي میزان مطلوبیت ارزشها
در جوامع ارائه کرد و به دلیل تأثیرگذار بودن متغیر ملیت در مطلوبیت ارزشها این امر به جوامع
هدف بستگی بسیار دارد .بنابراین ،اولویتبندي ارزشها از نظر مطلوبیت باید بر اساس جامعة
هدف تعیین شود.
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