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شماره های گذشته 

؛1398خردادماه،(اجتماعیهایشبکهبرمبتنیعمومیافکاردرحجاب)حجاببولتن.1

مهرماه،(حوزهاینفعالفکریجریانهایشناساییوخانوادهحوزهتحوالتتحلیلوبررسی)خانوادهبولتن.2

؛1398

؛1398ماهدی(جامعهدرزنموضوعبهاجتماعیهایشبکهرویکردبررسی)زنبولتن.3

؛1399فروردین(کروناموضوعدردینیهایآموزهبهمردمنگاهبررسی)کرونابولتن.4

،(روناکموضوعدردینیآموزه هایبهمردمنگاهبررسی)زنانانگلیسیوفارسیکاربرانمقایسهبولتن.5

؛1399اردیبهشت

؛1399مردادماهمجازی،فضایدرفعالعربجهانمسلمانزنانبولتن.6

؛1399ماهآبانمجازی،فضایدرفعالایرانیمسلمانزنانبولتن.7

.1399ماهدیزنان،اشتغالبولتن.8



مقدمه

باهکبالگریاجتماعی،هایشبکهجملهازجدیدپلتفرمهایظهورومجازیفضایواینترنتتوسعهبا

ذاشتهگمجازیفضایعرصهبهپااینترنتدرپرطرفدارومحبوبکارهایازیکیعنوانبهوبالگپیدایش

جازیمفضایبامرتبطشغلهایپردرآمدترینوترینمحبوبازیکیبهاکنونکهشدفضاییواردبود،

راهزاکههستندکسانیبالگرها.شودمیافزودهحوزهاینفعالیندایرهبهروزهرکهاستشدهتبدیل

پسومهادادرکهارتباطیمیکنند،برقرارارتباطخودمخاطبانبامجازیفضایدرآنانتشارومحتواتولید

نتهیمدرآمدزاییوتبلیغاتجذبمحصول،فروشومعرفیبهدنبالکنندگانازتوجهیقابلتعدادجذباز

اصیخامکاناتوکاردفتروادواتوسرمایهبهمعموالکهحوزهایندرفعالیتنوعبهتوجهبا.شودمی

مشغولاینستاگرامشبکهمخصوصامجازیفضایدربالگرعنوانبهتوجهیقابلافراداکنونندارد،نیاز

همانازکههاییخانم.دهندمیتشکیلهاخانمراافراداینازتوجهیقابلبخشکههستندفعالیت

امعه،جدرامراینتوسعهبا.کنندمیدرآمدکسبمحتواتولیدوبالگریطریقاززندگیشانمحلوخانه

وضوحبهتوانمیمجازیفضایدرمخصوصارامردماجتماعیرفتارهایوزندگیسبکبرآننتایجواثرات

ولتنبرهنماسامانهبالگری،حوزهدرخانمهاتاثیرگذاروپررنگنقشوموضوعاهمیتبهنظر.کردمشاهده

.استدادهاختصاصزندگیسبکوفرهنگبربالگرخانمهایتأثیربررسیبهراخودشمارهاین



هایخانمتأثیرمسألهبررسیبرای
،زندگیسبکوفرهنگبربالگر

برترینازنفرصدصفحات
ویشناسایاینستاگرامبالگرهای
ورصدایشانتولیدیمحتوای

هگرفتقرارارزیابیوتحلیلمورد
.است
تعاملهایشاملتأثیرهامجموع
پستهایپیرامونگرفتهصورت
الیک،تعداد:جملهازاستتولیدی
.بازنشرتعدادوکامنتتعداد

آمار محتوای رصد شده



تعریف بالگری

شود؟میگفتهبالگرکسیچهبهوچیستبالگری

تولیداین.میکنندمحتواتولیدمجازی،فضایدرمختلفزمینههایدرکهشودمیگفتهافرادیبهبالگر

عالیتفخاصیزمینهدرهدفشانبهبستهبالگرها.کندمیدنبالبالگرکهاستهدفیراستایدرمحتوا

اصلیازکییودارندمخاطبینشانباخوبیارتباطکنندمیسعیکههستندافرادیاغلببالگرها،.کنندمی

تعاملودهشتولیدمحتوایوسیلهبهافرادجذبتواناییباشند،داشتهبایدبالگرهاکهمهارتهاییترین

مینهبه.کنندمتقاعدگوناگونهایانتخاببرایراخودمخاطبینتامیکنندتالشآنها.استافرادبا

ومحصوالتتبلیغطریقازکننده،سرگرموآموزشیمحتوایتولیدکناردربالگرهااصلیدرآمددلیل

.استمختلفبرندهای



انواع حوزه های بالگری

تندهسپیشتازآندرزنانکهمی کندمشخصراموضوعاتیرنگی،سلول های



انواع بالگر

چنداماداردوسیعیدایرهموضوعجهتبهبالگریروزهااین

واندمی تموردچنداینشمولشدایرهجهتبهبالگریاصلیشاخه

:باشد

:بالگرفشن-1

یشتربافراداین.دارندفعالیتلباسومدزمینهدربالگرها،فشن

هبومیکنندکاراستایلانواعوستلباسهایانتخابمورددر

.هستندجوانپسرانودختراناکثراآنهامخاطباندلیلهمین

هراپوشاکزمینهدرراخودبرندیامعروفبالگرهایفشناکثر

دستبراباالییبسیاردرامدتبلیغاتطریقازیاومیکننداندازی

.آورندمی



انواع بالگر

(غذابالگر)بالگرفود.2

کهافرادییکی.شودمیشاملرااصلینوعدوغذابالگر

.دهندمیرامختلفغذاهایوهادسرانواعپختآموزش

غذاییازوخورندمیغذاکههستندافرادیتیسترهایکی

الگربترینمعروفازیکی.کنندمیتعریفکنندمیمیلکه

.هستمسترتسترغذاتیسترهاییاوها



انواع بالگر

بالگربیوتی-3

وامحتوتولیدزیبایی،وآرایشحوزهدرکهافرادیبه

یوتیب.میشودگفتهبالگربیوتیمیکنند،بالگری

پوستآرایشروشهایانواعآموزشکناردربالگرها

.ردازندمیپزیباییوآرایشیمحصوالتتبلیغبهمو،و



انواع بالگر

طنزبالگر.4

ترینمخاطبپرازیکیسرگرمیوطنزحوزه

اگراماینستصفحاتمروربا.استبالگریبخشهای

طنزمحتوایکههستیمزیادیکلیپهایشاهد

استندآپ.میکندارائهراجوانبالگرهایتولیدی

وکوتاهکمدیکلیپهایودابسمشکمدی،

وزهحاینطرفدارترینهایپرازتاکی،تیکاصطالحا

.هستند



ازدیدنمونه پست با بیشترین ب

maazcomedy:پستمالک

98اردیبهشت:انتشارتاریخ

:توضیح

ووالدینموضوعباطنزکلیپ

باکردنکاردرآنهامشکالت

ازبیشباهوشمندهایگوشی

بازدیدمیلیونیک



امنتنمونه پست با بیشترین ک

ملینا تاج:مالک پست

1400خردادماه:تاریخ انتشار

:توضیح

برایبالگرهاکهکارهاییازیکی

انجاممشتریوفالوورجذب

ومسابقهبرگزاریمیدهند،

پستاینمثل.استقرعهکشی

هدستگایککشیقرعهبرایکه

یزانگحیرترقمباآیفون،گوشی

همواجکامنتمیلیوننیموشش

.استشده



یرنمودار برترین بالگرها بر اساس میزان تاث

لیسترو،روبهنمودار

کهاستبالگرهایی

ردراتأثیربیشترین

رداینستاگرام فضای

بالگریموضوع

.داشته اند

وعمجمتأثیربیشترین

وکامنتالیک،تعداد

پستهردربازنشر

.است



برترین بالگرها

(بیوتیصدف)مسائلیصدف

:اقامتمحل

فرانسیسکوسان-آمریکا

قموفبالگربیوتییک:فعالیتنوع

هتوانستقبلهایسالدرکهاست

ویدئوهایکردنمنتشرواسطهبه

وصورتماسکآرایش،درآموزشی

درويژهایجايگاهآرایشلوازم

.کندپاودستخودبرايجهان

عنوانبهفوربزمجلهسویازاو

درماینستاگرااثرگذاربالگردومین

.استشدهانتخاب2019سال



برترین بالگرها

تپوسمتخصص)فریدمهنازدکتر

(موو

کانادا:اقامتمحل

:نوع  فعالیت

دپزشکیکهدرزمینهتخصصخو

یعنیپوستوموفعالیتداردو

برایتوسعهکارخودبالگری

لذابهاشتراکگذاشتن.میکند

یروزمرهگیهاوپستهایتبلیغات

.درکنارکارپزشکیمیپردازد



برترین بالگرها

هخامنشآذین:نام

گرجستان:اقامتمحل

طنز بالگر:نوع  فعالیت

طنزبالگرایازهخامنشآذین

فعالیتایراندرقبالکههست

تربیشآزادیداشتنبرایکهمیکرد

فعالیتگرجستانکشوردراالن

بهپستهایشمحتوای.میکند

صرفاوارزشبیکامالوزردشدت

لدنباغالبو.استسرگرمیوطنز

خاطربهبیشتروجوانانکنندگانش

هکاستساختارشکنانهایکارهای

.دهدمیانجام



برترین بالگرها

هاشمیمریم:نام

تهران:اقامتمحل

طنز بالگر:نوع فعالیت

کارهمدیگرباکهجواندخترسه

.کنندمیطنزبالگری



برترین بالگرها

عابدزادهنگین

ایران:اقامتمحل

استایلالیف:فعالیتنوع

رهایبالگلیستدرکهبالگرهاییاز

وافعالیتحوزه.داردقرارطرفدارپر

.تاستبلیغاتومدلینگاستایل

کوچکشفرزندوهمسرهمراهبهاو

.میکندبالگری



برترین بالگرها

راغبگونش

تبریز-ایران:اقامتمحل

دککولباساستایل،:فعالیتنوع

ابکهپرطرفداروفعالبالگرهایاز

ردختفرزندسهبیشتروخانواده

او.کندمیبالگریخودقلویسه

کودکپوشاککنندهتولیدکه

امدندنیابهبارابالگریاست

اینازوکردهشروعدخترانش

وودختولیداتتبلیغبرایجذابیت

استفادهدیگرمعروفبرندهای

.میکند



برترین بالگرها

آبادیبستانهانیه

رشت-ایران:اقامتمحل

استایل:فعالیتنوع

بازوجصورتبهکهبالگرهاییاز

وروزمرگی.کندمیبالگریهمسرش

لیغتبواوکاراصلیتماستایلالیف

مهاخانپوشاکاستایلمدلینگوکاال

دراو.اوستکاراصلیزمینه

استایلحجابراخودصفحهاش،

داشتناوویژگی.میکندمعرفی

پستهاهمهدرکاملپوششوحجاب

.استهایشاستوریو



برترین بالگرها

عابدینفیسه

تهران-ایران

آشپزی-فودبالگر:فعالیتنوع



نمودار رشد بالگری در گذر زمان

بهگرایشنمودار،دواینطبق

چشمگیریرشد99سالدربالگری

اینگسترشعلت.استداشته

مخصوصاجامعهافرادبیندرحرفه

فضایتوسعهبرعالوهجوانان،

،اینترنتیکارهایوکسبومجازی

اررفتتغییروکروناگیرعالمبالی

تهیهدرجامعهمردمانوکاربران

یدخرشیوهتغییروزندگیمایحتاج

.استبودهآنالینبهحضوریاز



زمینه فعالیت بالگرهای خانم

گربالصدفعالیتحوزهبررسیبا

زمینهایرانی،پرمخاطبخانم

حوزههشتدرآنهافعالیت

مترسینموداریصورتبهمختلف

.استشده

رسف
8%

مدلینگ
12%

یسبکزندگ
39%

آشپزی
16%

پوشاک
5%

ورزشی
2%

یزیبای
9%

همتفرق
9%

سفر مدلینگ سبکزندگی آشپزی پوشاک ورزشی زیبایی متفرقه



ابر هشتگ های زنان بالگر

هشتگ هایبهنگاهیبا

محتواهایدرپرکاربرد

توسطشدهتولید

هبگرایشعمدهبالگرها،

شیکفشن،ومد

ردالکچریزندگیپوشی،

.تاسبالگریفعالیتهای



دالیل ورود خانم ها به فضای بالگری

انگیزهکسبدرآمدوثروتبیشتر؛▪

نارضایتیاززندگیواقعیواحساسآزادیدرفضایمجازی؛▪

مشکالتزناشویی؛▪

افسردگیدرزندگیواقعی؛▪

وابستگیبهفضایمجازی؛▪

کسبشهرتومعروفشدندرفضایمجازی؛▪

.تالشبرایکسباعتباراجتماعی▪





رامتحلیل رفتاری بالگرهای زن در اینستاگ

الکچری؛زندگیکشیدنتصویربه•

ایکاالهتبلیغدربالگرهاایناکثرفعالیتخوردنگرهخاطربهگراییمصرففرهنگترویج•

مصرفی؛

الکچری؛زندگیوپولبهرسیدندرنوجوانانوجوانانمخصوصاکاربراندرولعوحرصایجاد•

حتیوتاریکنقطهیکحتیبدونزندگی،خوشیهایوجذابیتهارنگی،نقاطگذاشتننمایشبه•

خاکستری؛

پوشش؛خصوصدرایراناسالمیجمهوریهنجارهایوچارچوبهابهپایبندیعدم•

؛...وروانپزشکیپزشکی،مثلتخصصیشغلهایسویبهبالگریتوسعه•

مذهبی؛واعتقادیمباحثحتیوسیاسیمقولههایبهتوجهعدم•

بانها،آباصمیمیونزدیکارتباطایجادطریقازمخاطبانالگوبرداریوتقلیدزمینهکردنفراهم•

خود؛زندگیسبکجزئیاتنمایش

.داردتبلیغاتوسرگرمیروزمرگی،رسانی،اطالعجنبهبالگرها،محتواهایاغلب•



تأثیر بالگرها بر مخاطبین

نوجوان؛وجوانقشرمخصوصاکاربرانعاطفیومنطقیبصری،نیازهایهمزمانارضای▪

مخاطبین؛بهاجتماعیوسیاسیفرهنگی،مفاهیمپنهانونرمانتقال▪

؛میشودمحققالگوبرداریروشبهکهبالگرهارفتارمشاهدهبا*اجتماعییادگیریتحقق▪

مخاطبان؛ارزشی نظامدرتغییراتایجادبرایتالشوخودزندگیسبکنمایشدرسعی▪

ازودازهانازبیشنزدیکی واعتمادپایهبرتعاملومخاطبانوخودمیانمشترکادبیاتیایجاد▪

خصوصی؛حریمبردنبین

مخاطبین؛نگرشهایورفتارهاارزش،تغییر▪

سهولتعلتبهنداردوجودآنامکانواقعیدنیایدرکهشیوههاییبهخودابرازدرسعی▪

.مجازیدنیایدرهویتهاومعناهاعواطف،لذتها،برخیشدنمحققامکانوارتباطبرقراری

اجتماعیعلومدرباندوراآلبرتازاینظریه*



مصادیق تأثیرگذاری بالگرها در زندگی

مهم ترین مولفه های سبک زندگی که بالگرها در نوع و کیفیت آن تأثیردارند

شیوهتغذیه؛▪

؛(خودآرایی)نوعپوشاکوپیرویازمد▪

نوعصحبتکردنوادبیاتگفتاری؛▪

؛(نوعمسکن)دکوراسیون،معماریواثاثیه▪

نوعوسیلهنقلیهشخصی؛▪

شیوههایگذراناوقاتفراغت؛▪

سبکمسافرت؛▪

؛...ژستهایجدیدورفتارهایحاکیازنجیبزادگییادستودلبازیو)اطفار▪

.سبکتعامالتاجتماعی▪



مصادیق تأثیرگذاری بالگرها در زندگی



تحلیل رفتار دنبال کنندگان بالگرها

دهاند؛مخاطبیننسبتبهمحتوایسبکزندگیبیشترینبازخوردراازخودنشاندا-1

بالگرهایسبکزندگیبیشترینمخاطبراجذبکردهاند؛-2

مخاطبیننسبتبهمحتوایپوشاککمترینبازخوردراازخودنشاندادهاند؛-3

درصداز20تا10تولیدشدهبهطورمتوسطبین(عکس)نسبتبهمحتوایتصویری-4

مخاطبینواکنشنشاندادهاند؛

درصداز130تا90تولیدشدهبهطورمتوسطبین(کلیپ)نسبتبهمحتوایویدئویی-5

.مخاطبینواکنشنشاندادهاند

.ردهاندبینبالگرهایسبکزندگی؛بالگرهایمادر،مخاطبینبیشتریرابهخودجذبک-6



ریانگیزه های گرایش مادران به بالگ

مشکالتاقتصادی؛✓

مشکالتخانوادگی؛✓

اجتماعی؛-مشکالتفرهنگی✓

تالشبرایکسباعتباراجتماعی؛✓

تالشبرایکسبموفقیتهایاقتصادی؛✓

سرگرمشدنولّذتبردنفرزندازفضایمجازی؛✓

.تالشبرایطرحفرزنددرفضایمجازی✓



سوء استفاده از کودکان، توسط مادران بالگر

راخودهویتکهداردوجوداینستاگرامیمادرانعنوانتحتژانری

تبدیلرورمبهکهکودکیمیکنند،تعریفکودکشانبااینستاگرامدر

.میشودمادردرآمدکسبمنبعبه

یاازیگربیکبهتبدیلبلکهکودک،یکنهدیگربچههافرایند،ایندر

عکسمختلفژستهایولباسهاباتاشدهاندتبلیغاتیمدل

.وندشواقعمؤثردرآمدزاییوبیشترتبلیغاتجذببرایوبگیرند

بهرسیدنوشدنمعروفدنبالبهجوانمادرانازبرخی
کیمیخواهنددیگربرخیوهستندمجازیفضایدرشهرت
.نندکدرآمدکسبراهاینازوباشندداشتهپرطرفدارصفحه



خالصه نتایج

دارد؛نمخابالگرهایمیاندرراتوجهبیشترینزیباییومدفشن،(استایلالیف)زندگیسبک•

سبکوزیباییطنز،محورفعالیتشاندارند،بالگریحوزهدرراتأثیربیشترینکهبالگرهایی•

میشود؛شاملرازندگی

هبترجیحهنجارهابرخیازگذشتنبرایمیرسند،اعتباروشهرتازدرجهایبهکهبالگرهایی•

دارند؛کشورازخارجدرفعالیتادامه

وصامخصموضوعاینبهزیادیاقبالاخیرسالهایدربالگری،باالیدرآمدوجذابیتهادلیلبه•

میشود؛مشاهدهجوانزوجهایوخانمهامیاندر

د؛دارنخانمهامیاندرمخصوصازندگیسبکتغییروفرهنگتولیدبرزیادیتأثیربالگرها•

ندگی،زسبکدرتغییرایجادقدرتجامعهاجتماعیمختلفالیههایدرزیادنفوذدلیلبهبالگرها•

.دارندرا...واجتماعیتعاملوگفتارشیوهپوشاک،نوعتغذیه،نوع


