
سبک زندگیبالگری و تاثیرآن بر
کاری از مرکز نسرا سازمان فضای مجازی بسیج استان سمنان



مقدمه

جداجزونیزاینترنت،ارتباطاتوتکنولوژیدورهروزهااین
ونتاینترازاینکهبرایایعده.استشدهامروزهزندگینشدنی

اینهبراخودمحصوالتببرندرااستفادهنهایتتکنولوژیاین
.کنندمیبالگاصطالحبهیاتبلیغروش

فضایدراغلبکههستندمجازیفضایالهههای«بالگرها»
یبراقانونیهیچومیتازندکشورروزهایاینرهایوبیقانون
.نداردوجودآنهااموربهرسیدگی



مقدمه

یاوخودشانازوگرفتهدستبهموبایلیکی
ازومیگذارداشتراکبهمیگیرد،فیلمزندگیشان

برایگذاشتناستوریدرحالشبتاصبح
یامخاطبانشانبرایهمهرکدام.استمخاطبانش

ییککردند،انتخابرانامهاییفالوورهایشانهمان
ویدمیگدیگریبیوتی،بچهمیگویدفالوورشبه

رویراخودشمخصوصنامهرکسوخلففرزندان
دافرافعالیتایننام.استگذاشتهفالوورهایش

راماینستاگدرکهشغلیهمانیاومجازیفضایدر
.استبالگری.کردندایجادخودشانبرای



بالگ چیست؟

الصهکلمهیبالگیککلمهانگلیسیوخ
تبهبالگردرلغ. شدهازکلمهوبالگاست
یکهیعنیکس. معنایوبالگنویساست
امادرطولزمان. وبالگنویسیمیکند

. تاسشدهمعنایبالگردستخوشتغییر



اترامروزهاینواژهدرمیانکاربراناینترنتمفهومیفر
گروبال. ازیکوبالگنویسسادهرابهذهنمیرساند
بهکسیاطالقمیشودکهباکسبشهرتو
بهطوری. معروفیتدرحرفهیخودصاحبنظرباشد

کهازدیدگاهخودشوبراساستجربهها،نظریاتو
سلیقهیشخصیخودشدرموردموضوعاتمختلف

میکندونظراتاوموردتولیدمحتوااظهارنظرو
.قبولمردماست

بالگ چیست؟



بالگر کیست؟

تنگفبرایحرفیخاصیزمینهدرکهاستکسیالگرب
وبیخخیلیارتباطکههستندافرادیاغلبهابالگردارد،
دیگرانرویتوانندمیسریعخیلیودارندمردمبا

توانندمیدارندکهدانشیواسطهبهآنهاباشند،تاثیرگذار
کیکنند،متقاعدگوناگونهایانتخاببرایرادیگران
طالحاصبهیامیکندتولیدمحتواکهاستکسیبالگر
کهتاسهدفیراستایدرمحتواتولیداین…کندمیبالگ
یکردوداردهدفییکبالگرهرپس.کندمیدنبالبالگر
.کندمیفعالیتخاصزمینه



بالگر کیست؟

یکبالگرواقعیمیداندکهقدرتآن
ندبواسطهتوجهمردمافزایشپیدامیک
لذاهموارهتالشمیکندکهرضایت
دمدنبالکنندگانخودراجلبکندومر
ثربهاواعتمادکنند،بههمیندلیلاک
بالگرهااگرقرارباشدمحصولبرند

.کنندخاصیراتبلیغ
بهصورتشفافبهنقدوبررسینقاط
ضعفوقوتآنمیپردازندو

کنند،همچنینبرندهایبزرگنماییمی
کهبهبالگرهارجوعمیکننداغلب
برندهایمعتبروموفقیهستندکهاز
رسالتیکبالگربهخوبیمطلع

.هستند



بالگری

یستوبالگریشغلمبتنیبرشبکهاجتماع
دتنهاحیاتشبهآنبستگیداردوشای
راماد. بتوانگفتنوعیشغلکاذباست
همهجایدنیابالگرهاتخصصهای

.تخودشاناس
نیمامادرمیاناینستاگرامرهایایرانیمیبی

والتشانکهبابتتبلیغقرنیزدیوارشانویات
مهآنهافیلمهایتبلیغاتیپرمیکنندچونه

دررارایگانگرفتهاندوحاالبایددرصفحه
یکاریکهکمترکس. موردشصحبتکنند

حاضراستانجامدهدوعزتنفسشراتا
.اینحدپایینبیاورد



بالگری در ایران

شبکههایاوایلووبالگهادوراندراگرایراندربالگری
گیطبیضابوبیقانونیدرروزهااین.بودمفیداجتماعی
بهتبدیلبالگرها.رفتهاستقهقرابهمجازیفضای

نیازمنددیروزتااگر.شدهاندمجازیفضایالهههای
یازینچیزهیچبهامروزبودندمحتواتولیدبرایتخصص
.ندارند
دستباوولعباراغذایشانمیخندند،میرقصند،آنها

هبحتیرادهانشانبزاقصدایومیخورنددوربینجلوی
پایکهحسرتهاییرویازومیدهندنشانمخاطب

ونیچندمیلیارتشیکمیشودتلنبارهمرویصفحهشان
.بدهندحمایتیاوحملهدستوروقتشبهتامیسازند



د؟بالگر چکارمیکن

صاحبانبیشترمردم،ماندنقرنطینهدروکروناشیوعگسترشبا
حسابیروزهااینواندآوردهرویمجازیتبلیغبهکاروکسب
رینپردرآمدتلیستبهنگاهیاگر.طالستبالگرهاکاروکسب

.استبودنبالگرشغلهااینازبیاندازیدیکیجهانشغلهای
در.دارندباالییبسیاردرآمدمجازیدنیایدربالگرهاامروزه

ودشدهانعالقهمندشغلاینبهجوانانازبسیاریاخیرسالهای
.رفتهاندمجازیفضایدرشدنبالگرسمتبه



انواع حوزه های بالگری



انواع بالگری پرطرفدار

فودبالگر بیوتی بالگر ری  استای  بالگال

فشن بالگر بالگرسفر بالگرطنز



الی  استای  بالگر

بیشتربالگرهایایرانیدرحوزه
الیفاستایلمشغولهستندو
ازاینطریقدرآمدکسب

هالیفاستایلبالگر،ب. میکنند
افرادیگفتهمیشودکهاز
روزمرگیهایوزندگی

شخصیشانتصاویریبه
اینبالگرها. اشتراکمیگذارند

تمامیلحظاتیکهباخانواده
میگذارندویابهمهمانی،

میروندو... خرید،تفریحو
اینهارابافالوورهایشانبه

.میگذارنداشتراک

اکثرابهصورتخانوادگیدر
فضایمجازیفعالهستنداما

فنفراصلیاکثراصفحاتالی
استایل،دخترانهستندکه

همسران،فرزندانویا
خانوادههایشاندراینمسیر

بالگرهای. همراهیشانمیکنند
هالیفاستایل،هرتبلیغیک

پیشنهادشودراانجاممیدهند
وتنهادریکحوزهخاص
.تبلیغاتانجامنمیدهند



بیوتی بالگر

گرفتتصمیمایرانیدختریکباراولینبرای
وکندآرایشراخودشموبایلشدوربینمقابل
هباینستاگرامدرراآنایرانازخارجنمونههایمانند

انمخاطبباصورتشآرایشیدربارهوگذارداشتراک
ایندرکهزیادیافرادآنازبعد.کندصحبتخود
رایشگفعالیتنوعاینبهداشتندرشتهسرزمینه
.«بالگربیوتی»شدنامشانوکردندپیدا



بیوتی بالگر

دارندوبیوتیبالگرهایایرانیازبالگرهاییهستندکهطرفدارانزیادیدرفضایمجازی
بیوتیبالگرهایا. فراهماستیوتیوبدرآمدزاییبرایاینبالگرهادراینستاگراموبستر

دوآرایشیباتستونقدلوازمآرایشیوبهداشتیبهفالوورهایخوزیباییبالگرهای
.وسالمتیخودمراقبتکنندپوستکمکمیکنندتااز



بیوتی بالگر

عدهایازاینبالگرهادر
ایرانوعدهاینیزدرخارج
ازایراندرزمینهمشغولبه

بیوتیبیشتر. فعالیتهستند
هبالگرهادخترانهستندوب
زتازگیتعداداندکشماریا
درپسرانبهایننوعبالگری
.اینستاگرامرویآورند

اینافرادآرایشمیکنندو
دربارهمارکلوازمآرایشیخود
ویاکاربردآنبافالوورهایشان
حرفمیزنندبعدازآنکه

مخاطبشانراجذبکردنداز
یبرندهایلوازمآرایش

تبلیغاتبهداشتی دریافت
کردهومبالغزیادیرابابت

اینتبلیغات
.بهدستمیآورند



فودبالگرها

افودبالگرهابهافرادیگفتهمیشودکهیاآشپزهستندوی
یدالبتهتسترهایغذاراهمبا. ایدههاییبرایغذاوآشپزیدارند

.  دراینطبقهبندیاضافهکنیم



فودبالگرها

اینگروهازبالگرها
غذاهایدوربینمقابل

مختلفراتستکردهواز
طعمآنبرای

.فالوورهایشانمیگویند

فودبالگرهاهنگامتست
کردنغذاازمیکروفن
یاستفادهمیکنندتاصدا
غذادرفیلمضبط

تسترهایغذامعموال.شود
ذابایدبیطرفنسبتبهغ

نظربدهند،درموردتست
وغذااطالعاتداشتهباشند

.  مزههارابشناسند



ستاگرامایندرفعالیتبهمشغولفودبالگریزمینهزیادیپسرانودختران
ورستورانهاازکردندجذبفالوورکهآنازبعدافراداین.هستند

اینازومیکنندمعرفیمخاطبانشانبهوگرفتهتبلیغاتفروشندگان
.میکننددرآمدکسبطریق

فودبالگرها



فشن بالگر

بالگرها،گروهیازبالگرهادرفشن
فضایمجازیهستندکهبالباسهاو
استایلموردعالقهشان،درصفحه
اینستاگرامخودتصاویرشانرابه

.اشتراکمیگذارند

افرادباجذبفالوورومخاطب،ازمزونهاواین
آنالینهایشاپهاییکهلباسعرضهمیکنند،
هاوتبلیغاتدریافتکردهوبابرتنکردنلباس

ازگرفتنعکسهایمتنوعتبلیغاتانجامدادهو
رهااینفشنبالگ. اینطریقدرآمدکسبمیکنند

ولباسمداکثراطراحلباسبودهویادرحوزه
.فعالیتزیادیداشتهاند



بالگر طنر

دخترانو. کاربالگرهایطنزساختنفیلمهایطنزوفاناست
.  دپسرانهردوبهنسبتنزدیکبههمدراینزمینهفعالهستن

هگاهیدرساختکلیپهاشئوناترارعایتمیکننداماگاهیهمب
.  صورتغیرمتعارفسعیدرخنداندنمخاطبانشانمیکنند

ضورهمچنینگاهیدرکلیپهایفاندختروپسردرکناریکدیگرح
هدارندوفیلمهابهصورتمشترکساختهوبهاشتراکگذاشت

.میشود

تعدادبالگرهایسرگرمیوتفریحیزیاداستاماتعدادانگشت
زاینبالگرهاا. شماریازاینبالگرهابسیارمعروفومشهورشدند

پیجهایطنزوسرگرمی. اینستاگرامدرآمدخوبیکسبمیکنند
جزواینستاگرامبهدلیلعمومیبودنموضوعطرفدارانزیادیدارندو

.پیجهایپربازدیداینستاگراممحسوبمیشوند



حوزهبالگریسفر٬درلیستانواعبالگرهایاینستاگرام
تعداد. یکیازجذابتریننوعبالگریاستگردشگریو

مبالگرهاتوریس. بالگرهایسفرمعروفوموفقایرانیکمنیستند
سبوعاشقانسفرهمبهمسافرتمیروند،همازاینستاگرامک

شورنقاطتفریحیمختلفدرکاینافرادبهشهرهاو. درآمدمیکنند
.  سفرکردهوبامخاطبانشانبهاشتراکمیگذارند

بالگر سفر

انظربالگرهایسفرمعموالبهنقاطیسفرمیکنندکهناشناختهبودهت
ردخترانوپسرانه. فالوورهاوافرادیکهدنبالشانمیکنندجلبشود

مودودراینزمینهفعالهستندامابالگرهایسفردختردرایرانکمداری
.بیشترپسراندراینزمینهفعالیتمیکنند



آیا می دانید؟؟

فعالیتبالگرهایایرانیبیشتردراینستاگراممشغولبه
هستندچراکهاینشبکهیاجتماعیدرکشورایران
طرفدارانبسیارزیادیداردوطبقاعالمفیسبوک،

.تندپراستفادهیاینستاگرامهسکشور۷مردمایرانجز



آمارمحتوای رصد شده



آمارفعالیت بالگرهای ایرانی

12
درصد مد

8
درصد سفر

9
درصد خودآرایی 16

درصد آشپزی ۳۹
رصدد سبکزندگی

5
درصد 2لباس

درصد ورزش

9
درصد متفرقه

آمار چه می گوید؟



نمونه پست با 
بیشترین بازدید



نمونه پست با 
بیشترین کامنت



نمودار برترین بالگرها بر
اساس میزان تاثیر



برترین بالگرها



برترین بالگرها



برترین بالگرها



برترین بالگرها



برترین بالگرها



برترین بالگرها



برترین بالگرها



نمودار رشد بالگری در گذر زمان



زمینه فعالیت بالگرهای خانم



ابرهشتگ های زنان بالگر



5

3

مشکالت زناشویی

2

نارضایتی از زندگی واقعی و
احساس آزادی در 

مجازیفضای 

1

انگیزه کسب درآمد 
بیشترثروت و 

6

کسب شهرت و معروف 
شدن در فضای مجازی

5

وابستگی به فضای مجازی

4

افسردگی در زندگی واقعی

دالی  ورود خانم ها به فضای بالگری

7

کسبتالش برای 
اعتبار اجتماعی



تحلی  رفتاری بالگرهای زن

تحلی  رفتاری 
بالگرهای زن 
در اینستاگرام

زندگی الکچرین به تصویرکشید

ترویج فرهنگ مصرف گرایی

نمایش نیمه جذاب زندگی بدون حتی یک نقطه تاریک

عدم پایبندی به چارچوبها و هنجارها

بی توجهی به رویدادهای اجتماعی و فرهنگی

فراهم کردن زمینه تقلید و الگوبرداری مخاطبان

نمایش جزئیات زندگی خصوصی



ارضای همزمان نیازهای بصری، منطقی و عاطفی کاربران مخصوصا قشر جوان و نوجوان

تحقق یادگیری اجتماعی با مشاهده رفتار بالگرها که به روش الگوبرداری محقق می شود

انتقال نرم و پنهان مفاهیم فرهنگی، سیاسی و اجتماعی به مخاطبین

سعی در نمایش سبک زندگی خود و تالش برای ایجاد تغييرات در نظام ارزشي مخاطبان

ایجاد ادبیاتی مشترک میان خود و مخاطبان و تعام  بر پایه اعتماد و نزدیکی بیش از اندازه و 
ازبین بردن حریم خصوصی

تغيير ارزش، رفتارها و نگرش های مخاطبین

سعی در ابراز خود به شیوه هایی که در دنیای واقعی امکان آن وجود ندارد به علت سهولت 
برقراری ارتباط و امکان محقق شدن برخی لذت ها عواط ، معناها و هویتها در دنیای مجازی 

تاثیر بالگرها بر مخاطبین



سبک تعامالت 
اجتماعی

شيوه تغذيه

نوع پوشاک و 
خود )پیروی از مد
(آرایی

نوع صحبت 
کردن و ادبیات 
گفتاری

دکوراسیون، 
معماری و اثاثیه 

(نوع مسکن)

نوع وسیله 
نقلیه شخصی

شیوه های گذران 
اوقات فراغت

سبک مسافرت

ژست )اطفار
(های جدید

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

:دارند

مصادیق تأثیرگذاری 
بالگرها در زندگی



رد مخاطبین نسبت به محتوای سبک زندگی بیشترین بازخو
.اندرا از خود نشان داده 

Earth
ن تولید شده به طور متوسط بی( عکس)نسبت به محتوای تصویری 

.انددرصد از مخاطبین واکنش نشان داده 20تا 10

بالگرهای سبک زندگی بیشترین مخاطب را جذب کرده اند

Venus
مخاطبین نسبت به محتوای پوشاک کمترین بازخورد را از 

.اندخود نشان داده 

Earth
90تولید شده به طور متوسط بین ( کلیپ)نسبت به محتوای ویدئویی 

.درصد از مخاطبین واکنش نشان داده اند130تا 

Earth
بین بالگرهای سبک زندگی؛ بالگرهای مادر، مخاطبین بیشتری را 

.خود جذب کرده اندبه  مصادیق تأثیرگذاری 
بالگرها در زندگی



تالش برای کسب 
اعتبار اجتماعی

مشکالت فرهنگی، 
اجتماعي مشکالت خانوادگی مشکالت اقتصادي

تالش برای کسب 
موفقیتهای اقتصادی

سرگرم شدن و لذت 
بردن فرزند از فضای 

مجازی
تالش برای طرح فرزند 
در فضای مجازی

انگیزش های گرایش 
مادران به بالگری



رفتاربالگرهایایرانیباهیچ
ساختاروضابطههایفرهنگ

همخوانیندارد،آنجهانی
...هابا فحشدادن

ساختکلیپهاییبا
محتوایجنسی

ازکودکاندرمحتواهایاستفاده
تبلیغیوحتیرقصاندنآنها

اکسبدرآمدوتبلیغاتببرای
هیچقانونوضابطهایدر

گغربیترینواروپاییترینفرهن
.  .نمیخواندممکنهم

...متاسفانه
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نبالگرهایفشنمدوزیباییبیشترینتوجهرادرمیا،(الیفاستایل)زندگیسبک-
. داردخانم

طنز،زیبااییکهبیشترینتأثیررادرحوزهبالگریدارند،فعالیتشانمحوربالگرهایی-
.  شودوسبکزندگیراشاملمی

نجارهاکهبهدرجهایازشهرتواعتبارمیرسند،برایگذشتنازبرخیهبالگرهایی-
.دارندترجیحبهادامهفعالیتدرخارجازکشور

موضوعدلیلجذابیتهاودرآمدباالیبالگری،درسالهایاخیراقبالزیادیبهاینبه-
. شودمخصوصادرمیانخانمهاوزوجهایجوانمشاهدهمی

غییاربهدلیلنفوذزیاددرالیههایمختلفاجتماعیجامعهقدرتایجاادتبالگرها-
.دارندرا...درسبکزندگی،نوعتغذیه،نوعپوشاک،شیوهگفتاروتعاملاجتماعیو
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