ﺟﺬاﺑﯿﺖ ﮐﺎﻣﻨﺖﻫﺎی اﯾﻨﺴﺘﺎﮔﺮام

ﺑﺴﯿﺎری از اﻓﺮاد ﻣﻌﺘﻘﺪﻧﺪ :اﺑﺰارﻫﺎی ﻫﻤﺮاه دﯾﮕﺮ آن ﺟﺬاﺑﯿﺖ ﻫﻤﯿﺸﮕﯽ را ﺑﺮای ﻣﺸﺘﺮﯾﺎن ﻧﺪارد و اﮐﻨﻮن زﻣﺎن آن رﺳﯿﺪه
ﮐﻪ اﻣﮑﺎﻧﺎت ﺟﺬابﺗﺮی را ﺑﻪ اﯾﻦ ﻣﺤﺼﻮﻻت اﺿﺎﻓﻪ ﮐﻨﯿﻢ .درﮔﯿﺮ ﮐﺮدن ﺑﯿﺸﺘﺮ ﮐﺎرﺑﺮان در ﻗﺎﻟﺐ اﺟﺘﻤﺎﻋﺎت ﻣﺠﺎزی ﺷﺎﯾﺪ
از ﺟﻤﻠﻪ ﻣﻮاردی ﺑﺎﺷﻨﺪ ﮐﻪ ﺑﻪ ﺟﺬاﺑﯿﺖ ﺑﯿﺸﺘﺮ ﺗﻠﻔﻦﻫﺎی ﻫﻤﺮاه و ﺧﺪﻣﺎﺗﯽ ﮐﻪ ﺑﺮ ﭘﺎﯾﻪ آنﻫﺎ ﻋﺮﺿﻪ ﻣﯽﺷﻮﻧﺪ ،ﮐﻤﮏ ﮐﻨﺪ.
ﺷﺎﯾﺪ ﺗﺎ ﻣﺪتﻫﺎ اﯾﻨﺴﺘﺎﮔﺮام ﺑﻪﻋﻨﻮان اﺑﺰاری ﺑﺮای اﻧﺘﺸﺎر ﺗﺼﻮﯾﺮ ﺷﻨﺎﺧﺘﻪ ﻣﯽﺷﺪ و ﻣﻬﻢﺗﺮﯾﻦ ﻣﻌﯿﺎر ﺳﻨﺠﺶ ﺑﺎزﺧﻮردﻫﺎی
ﯾﮏ ﭘﺴﺖ اﯾﻨﺴﺘﺎﮔﺮاﻣﯽ ،ﺗﻌﺪاد ﻻﯾﮏﻫﺎی آن ﭘﺴﺖ ﺑﻮد ،اﻣﺎ در ﺣﺎل ﺣﺎﺿﺮ ﺷﺮاﯾﻂ اﻧﺪﮐﯽ ﺗﻐﯿﯿﺮ ﮐﺮده اﺳﺖ .اﯾﻦ روزﻫﺎ
ﺑﺨﺶ ﻧﻈﺮﯾﻪﻫﺎ ﯾﺎ ﻫﻤﺎن ﮐﺎﻣﻨﺖﻫﺎی زﯾﺮ ﭘﺴﺖﻫﺎ اﻫﻤﯿﺖ ﺑﯿﺸﺘﺮی ﭘﯿﺪا ﮐﺮده و ﺑﺴﯿﺎری از ﮐﺎرﺑﺮاﻧﯽ ﮐﻪ ﺑﻪ اﯾﻨﺴﺘﺎﮔﺮام
ﻣﺮاﺟﻌﻪ ﻣﯽﮐﻨﻨﺪ ،در اﯾﻦ ﺑﺨﺶ ﺑﻪ دﻧﺒﺎل ﯾﺎﻓﺘﻦ اﻓﺮادی ﻫﺴﺘﻨﺪ ﮐﻪ از ﻧﻈﺮ ﻋﻘﯿﺪه و ﺳﻠﯿﻘﻪ ﺑﺎ آنﻫﺎ ﻫﻢﺳﻮ ﺑﺎﺷﻨﺪ .ﺑﺮﺧﯽ
از ﭘﺴﺖﻫﺎی اﻓﺮاد ﻣﺸﻬﻮر ﭼﻨﺪﯾﻦ ﻫﺰار ﮐﺎﻣﻨﺖ را ﺑﻪ ﺧﻮد ﺟﻠﺐ ﻣﯽﮐﻨﻨﺪ ﮐﻪ در اﯾﻦ ﻣﯿﺎن ،ﺑﺮﺧﯽ از ﮐﺎﻣﻨﺖﻫﺎ ﭼﻨﺪ ﺻﺪ و
ﺷﺎﯾﺪ ﻫﺰاران ﻻﯾﮏ ﻣﯽﺧﻮرﻧﺪ و ﺣﺘﯽ در ﺑﺴﯿﺎری از ﻣﻮارد ،ﺑﺨﺶ ﻧﻈﺮﯾﻪﻫﺎ ﺑﻪ ﯾﮏ اﺗﺎق ﮔﻔﺖوﮔﻮ ﺗﺒﺪﯾﻞ ﻣﯽﺷﻮد .در
ﺣﻘﯿﻘﺖ اﮔﺮ ﭼﻪ ﺗﺎ ﻣﺪتﻫﺎ ،ﻋﮑﺲ در اﯾﻨﺴﺘﺎﮔﺮام ﺑﻪﻋﻨﻮان ﯾﮏ اﺑﺰار اﺳﺎﺳﯽ ﺑﯿﺎن اﺣﺴﺎﺳﺎت ﮐﺎرﺑﺮد داﺷﺘﻪ اﻣﺎ اﻣﮑﺎﻧﺎت
اﻓﺰودهﺷﺪه ﺑﻪ اﯾﻨﺴﺘﺎﮔﺮام ،ﺑﻪوﯾﮋه در ﺑﺨﺶ ﻧﻈﺮﯾﻪﻫﺎ اﯾﻦ ﻓﺮﺻﺖ را در اﺧﺘﯿﺎر ﮐﺎرﺑﺮان ﻗﺮار داده ﺗﺎ در ﺑﺨﺶ ﻧﻈﺮﯾﻪﻫﺎ
ﺑﯿﺸﺘﺮ ﺑﻪ ﺑﯿﺎن ﺣﺲﻫﺎ و ﯾﺎﻓﺘﻦ اﻓﺮاد ﻫﻢﺳﻮ ﺑﺎ ﺧﻮد روی آورﻧﺪ .ﺑﺮای ﺑﺴﯿﺎری از ﮐﺎرﺑﺮان اﯾﻨﺴﺘﺎﮔﺮام ،ارﺳﺎل ﻋﮑﺲ ﭼﻪ
ﺗﻮﺳﻂ ﺧﻮدﺷﺎن و ﭼﻪ ﺗﻮﺳﻂ ﮐﺎرﺑﺮان ﻓﻘﻂ ﺑﻬﺎﻧﻪای اﺳﺖ ﺑﺮای آﻏﺎز ﯾﮏ ﮔﻔﺖوﮔﻮی اﯾﻨﺘﺮﻧﺘﯽ.
کامنتهای اینستاگرام به بخش مهمی از این پلتفرم
تبدیل شدهاند.
)طرح از (The Atlantic

ﺑﺮای ﻣﺜﺎل ،در ﺑﺴﯿﺎری از ﺻﻔﺤﺎت اﯾﻨﺴﺘﺎﮔﺮاﻣﯽ ﻫﺮ روز ﯾﮏ ﻋﮑﺲ ﺗﮑﺮاری ارﺳﺎل ﻣﯽﮐﻨﻨﺪ )در ﺑﺨﺶﻫﺎی ﻗﺒﻠﯽ دﻧﯿﺎی
ﻣﻮﺑﺎﯾﻞ ﺑﻪ آن اﺷﺎره ﮐﺮدﯾﻢ( و ﻋﮑﺲ ﻣﻬﻢ ﻧﯿﺴﺖ ،ﺑﻠﮑﻪ ﻧﻈﺮﯾﻪﻫﺎﯾﯽ ﮐﻪ در ﭘﺎﯾﯿﻦ ﻋﮑﺲ ﺑﯿﻦ ﮐﺎرﺑﺮان رد و ﺑﺪل ﻣﯽﺷﻮد،
اﻫﻤﯿﺖ دارد و اﯾﻦ ﻣﻮﺿﻮع ﭼﻨﺎن اﻫﻤﯿﺘﯽ ﭘﯿﺪا ﮐﺮده ﮐﻪ ﺻﻔﺤﺎﺗﯽ در اﯾﻨﺴﺘﺎﮔﺮام ﻓﻘﻂ ﮐﺎﻣﻨﺖﻫﺎی ردوﺑﺪل ﺷﺪه ﺗﻮﺳﻂ
اﻓﺮاد ﻣﺸﻬﻮر را ﭘﻮﺷﺶ ﻣﯽدﻫﻨﺪ .ﺻﺎﺣﺐ ﯾﮑﯽ از اﯾﻦ ﺻﻔﺤﺎت ﮐﻪ در ﯾﮏ ﺷﺮﮐﺖ ﺗﺒﻠﯿﻐﺎﺗﯽ ﮐﺎر ﻣﯽﮐﻨﺪ و ﮐﺎﻣﻨﺖﻫﺎﯾﯽ را
ﮐﻪ ورزﺷﮑﺎران در اﯾﻨﺴﺘﺎﮔﺮام رد وﺑﺪل ﻣﯽﮐﻨﻨﺪ رﺻﺪ ﻣﯽﮐﻨﺪ ،ﻣﻌﺘﻘﺪ اﺳﺖ» :از ﮐﺎﻣﻨﺖﻫﺎﯾﯽ ﮐﻪ ورزﺷﮑﺎران ﺑﺎ ﯾﮑﺪﯾﮕﺮ
ردوﺑﺪل ﻣﯽﮐﻨﻨﺪ ﺑﻪﺧﻮﺑﯽ ﻣﯽﺗﻮان ﺑﻪ ﻗﺎﺑﻠﯿﺖﻫﺎی ﺗﯿﻤﯽ آنﻫﺎ ﭘﯽ ﺑﺮد و ﺣﺘﯽ از ﻻﺑﻪﻻی ﮐﺎﻣﻨﺖﻫﺎ ﻣﯽﺗﻮان اﻃﻼﻋﺎت ﻣﻔﯿﺪی

را ﺑﻪدﺳﺖ آورد«.

ﻣﻄﻠﺐ ﭘﯿﺸﻨﻬﺎدی

اﻧﺘﺨﺎب ﻫﺸﺘﮓ ﻣﻨﺎﺳﺐ ﺑﺎ ﻋﮑﺲﻫﺎ ،اوﻟﻮﯾﺖ اول ﮐﺎرﺑﺮان اﯾﻨﺴﺘﺎﮔﺮام
ﭼﮕﻮﻧﻪ ﺑﺎ اﭘﻠﯿﮑﯿﺸﻦﻫﺎی ﺗﻮﻟﯿﺪ ﺧﻮدﮐﺎر ﻫﺸﺘﮓ ﻣﺨﺎﻃﺒﺎن ﺑﯿﺸﺘﺮی در اﯾﻨﺴﺘﺎﮔﺮام داﺷﺘﻪ ﺑﺎﺷﯿﻢ
ﺑﻪ ﻋﻘﯿﺪه او» :ﺷﻤﺎ ﻣﯽﺗﻮاﻧﯿﺪ ﺧﻮدﺗﺎن ﻣﻄﻠﺒﯽ را در ﺻﻔﺤﻪ ﺷﺨﺼﯽﺗﺎن ﭘﺴﺖ ﮐﻨﯿﺪ ،اﻣﺎ اﮔﺮ ﺑﺮای ﭘﺴﺖ ﻓﺮد دﯾﮕﺮی
ﮐﺎﻣﻨﺖ ﺑﮕﺬارﯾﺪ ﺷﺎﻧﺲ ﺑﯿﺸﺘﺮی ﺧﻮاﻫﯿﺪ داﺷﺖ ﮐﻪ ﺻﺪاﯾﺘﺎن ﺷﻨﯿﺪه ﺷﻮد و ﺑﺘﻮاﻧﯿﺪ ﯾﮏ ﮔﻔﺖوﮔﻮ را آﻏﺎز ﮐﻨﯿﺪ «.اﻟﺒﺘﻪ در
اﯾﻦ ﻣﯿﺎن ﻧﺒﺎﯾﺪ ﮐﺎﻣﻨﺖﻫﺎی ﻣﻨﻔﯽ و در ﻣﻮاردی ﻏﯿﺮاﺧﻼﻗﯽ را ﮐﻪ ﺗﻌﺪادﺷﺎن ﮐﻢ ﻧﯿﺴﺖ ،از ﻧﻈﺮ دور ﮐﺮد
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