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Abstract
The increasing use of social networks is affecting various dimensions of
users' health. The purpose of this study is to provide a pattern for promoting
social health through the social network Instagram. For this purpose, in the
first part of the research, using a qualitative method and conducting a semistructured interview, various types of use of Instagram were classified, and
then in the second part, using quantitative method and distribution of
questionnaires, the desired relationships were examined. Findings show that
more than half of Iranian Instagram users use this network for one to three
hours a day and their social health is average (3.022). There is a significant
and negative relationship between the rate of use of Instagram and the
indicators of social coherence, social contribution, and social health. The
various types of use of this network can be divided into 9 categories, the
results of which show that the use of Instagram for entertainment and
immersion has a negative relationship with the index of social adaptation.
But using Instagram for learning, employment, and knowledge transfer has a
significant and positive relationship with social health. Using Instagram for
communication as well as for self-expression has a positive and significant
relationship with social integration. According to the findings of this study,
the promotion of some social health factors in the individual dimension can
 Corresponding Author: Mahsa_zamani_80@yahoo.com
How to Cite: Zamani, M., Nourbakhsh, Y., Nayebi, H. (2022). Presenting a Pattern
for Promoting Social Health through Social Networks (Case Study: Instagram Social
Network), Journal of New Media Studies, 7(28), 1-42.

Original Research
Accepted: 21/12/2021

Mahsa Zamani

Received: 20/90/2021

Presenting a Pattern for Promoting Social Health
through Social Networks (Case Study: Instagram Social
Network)

ISSN: 2538-2209

DOI: 10.22054/NMS.2022.63698.1277

eISSN: 2476-6550

New Media Studies
Vol. 7, No.28, Winter 2022
nms.atu.ac.ir

0011| زمستان22فصلنامهمطالعاترسانههاينوين|سالهفتم| شمارة

|2

be achieved through Instagram, and this issue can be considered by users,
officials, and policymakers.

Keywords: Social Media, Social Networks, Instagram, Rate of Use, Type
of Use, Social Health.
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مقاله پژوهشی

فصلنامهمطالعاترسانههاينوين


ارائه الگو جهت ارتقای سالمت اجتماعی از طریق شبکههای
اجتماعی (مورد مطالعه :شبکه اجتماعی اینستاگرام)
 

يونسنوربخش
هوشنگنايبی

تهران ،ایران.




دکتری جامعه شناسی ،دانشیار گروه جامعه شناسی دانشکده علوم اجتماعی،

تاریخ ارسال0033/30/03 :

مهسازمانی

دانشجوی دکتری مدیریت رسانه ،پردیس بین المللی کیش دانشگاه تهران،

دانشگاه تهران ،تهران ،ایران.
دکتری تخصصی جامعه شناسی ،دانشیار گروه جامعه شناسی دانشکده علوم

چکیده
هاياجتماعیبر ابعادمختلفسالمتکاربران،تأثیرگذاراست.هدفازاين
استفادهروزافرونازشبکه 

پژوهش ،ارائه الگو براي ارتقاي سالمت اجتماعی از طريق شبکه اجتماعی اينستاگرام است .تاکنون
درخصوص رابطه انواع گوناگون استفاده ازاينستاگرام با سالمت اجتماعی کاربران پژوهشی انجام
سالمتاجتماعی مخاطبین آن پرداختهشد .بدين منظور در بخش نخست پژوهش با بهرهگیري از روش

ازاينستاگراماقدامشدوسپس
ساختاريافتهبهطبقهبنديانواعگوناگوناستفاده 

کیفیوانجاممصاحبهنیمه

در بخش دوم با بهرهگیري از روش کمی و توزيع پرسشنامه به بررسی روابط مورد نظر پرداخته شد.
دادبیشازنیمیازکاربرانايرانیاينستاگرامبینيکتاسهساعتدرشبانهروزاز


هايپژوهشنشان

يافته

ISSN: 2538-2209

نگرفتهاست .در اين پژوهش به بررسی رابطه بین میزان استفاده و انواع استفاده از اينستاگرام با


تاریخ پذیرش0033/30/03 :

اجتماعی ،دانشگاه تهران ،تهران ،ایران.

)است.بینمیزاناستفادهاز

کنندومیزانسالمتاجتماعیآناندرحدمتوسط(3/200

اينشبکهاستفادهمی
گوناگون استفاده از اين شبکه به  9دسته قابل تقسیم است که نتايج نشانداد استفاده از اينستاگرام
انطباقاجتماعی رابطه معنادار منفی دارد؛ اما استفاده از اينستاگرام

برايسرگرمی و غوطهوري با شاخص 

اجتماعیرابطهمعنادارومثبتدارد.استفادهاز


اطالعاتباسالمت
براييادگیري،اشتغالوانتقالدانش 
و
مقالهحاضربرگرفتهازرسالهدکتريباهمینعنواناست .
نويسندهمسئولMahsa_zamani_80@yahoo.com:

eISSN: 2476-6550

اينستاگرام و شاخصهاي انطباق ،ارزشمندي و سالمتاجتماعی رابطه معنادار و منفی وجود دارد .انواع
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اينستاگرام براي ارتباطات و نیز براي خودابرازي با تعلقاجتماعی رابطه معنادار مثبت دارد .بر اساس
يافتههاي اين پژوهش ،ارتقاي بخشی از عوامل سالمتاجتماعی در بعد فردي از طريق اينستاگرام قابل

توجهکاربرانومسئولینوسیاستگذارانقراربگیرد.

تحققاستواينموضوعمیتواندمورد


کلیدواژهها :رسانههای اجتماعی ،شبکههای اجتماعی ،اینستاگرام ،میزاناستفاده ،نوعاستفاده،

سالمتاجتماعی .
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مقدمه
نخستینباراصطالحدنیايمجازيدراوايلدهه 0992توسطدانشمندانبهکارگرفتهشد.
انهاي کهدرونآنمردم
درواقع«دنیايمجازيبهعنوان يکمحیطشبیه سازيشدۀراي 
میتواننددرتعاملباشند،توصیفشدهاست»(موسوي.)0:0399،ارتباطاتیکهدراين

نگرشها

فضافارغازمحدوديتهايزمانی،مکانی،ملی،نژاديوجنسیتیايجادمیشود،

هايجديديرابرايافرادبهوجودمیآوردکهمنجربهتغییردرنحوهعملکردو


وديدگاه
دردنیايحقیقیمیشود(نورمحمدي .)30:0399،

تعامالتآنها
رسانههاياجتماعی دردنیايمجازيرونديروبهرشد
درعصرامروز،استقبالاز 
دارد .رسانههاي اينترنتی اعماز شبکههاي اجتماعی چنان به سرعت در میان جوامع رشد
کردهاند که برخی از مرگ احتمالی رسانههاي غیراينترنتی در آينده سخن میگويند

(.)Sabbar & Hyun, 2016: 208دربینرسانههاياجتماعی،گرايشمخاطباننسبتبه
شبکههاي اجتماعی بیشتر بودهاست (ذوالقدر و قاسمزاده عراقی .)33 :0390 ،شبکههاي
اجتماعی فرصتهاي جديدي را براي ارتباطات اجتماعی فراهم آوردهاند ( Faelens,

 .)2021:1
باوجوداينکهشبکههاياجتماعی مختلفیوجودداردودرکشورمادردسترساست
شبکهاجتماعیدرايرانبراساسآمار
پراستفادهترين 

اجتماعیاينستاگرامبهعنوان

شبکه
اما 
0

شناختهشده است ( Alexa, 2021,

سايتها) 

سايت الکسا (وبگاه آنالیزکننده رتبهبندي 

 .)website
برمبناي آخرين آمار ارائهشده توسط ايسپا ،مرکز افکارسنجی دانشجويان ايران
اجتماعی

شبکه 
( ،)ISPA, 1399, websiteبیشاز 54درصد ايرانیان باالي 09سال در 
استفادهازرسانهها در

میدهدباتوجهبهتأثیر 
اينستاگرامعضوهستندواينموضوعنشان 
میتواند نقش
دنیاي مجازي برروي ذهنیت و رفتارکاربران ،شبکهاجتماعی اينستاگرام  
شبکه
ايکهمیتوانبدانتوجهنموداين است که 


باشد.نکته
پررنگیدراينتأثیراتداشته
اجتماعی اينستاگرام موارد استفاده گوناگونی دارد و لذا عالوهبر میزان استفاده از
1. Alexa
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شبکهاستکهمیتواند تأثیراتمثبت و يا

استفادهازاين

اينستاگرام ،اينانواعمختلف
منفیمتفاوتیبررويکاربرانداشته باشد.موضوعنوعاستفادهپیشازاينبیشتردررابطه
بامتغیرهايروانشناختیموردبررسی قرارگرفتهوبهمتغیرهاياجتماعیکمترتوجهشده
است.برايمثالرابطهنوعاستفادهازاينستاگرامباافسردگی( Frison & Eggermont,
عزتنفس ( ;Li; Chang
،)2017ترسواضطراب( )Sherlock & Wagstaff, 2019و 

)Chua & Loh, 2018موردبررسیقرارگرفتهاست .
تجزيهوتحلیل آثار اجتماعی استفاده از شبکههاي اجتماعی ،مزاياي گوناگونی را
جملهاينکهازنظرجامعهشناسیبهدرکرفتارهاياجتماعیمردمکمک

بهدنبالدارد.از

ازلحاظخدماتعمومیبرايارائهمبانینظريدرخصوصتصمیمگیريعمومی

میکند،

وازنظرکشوريمیتواندبهارتقايامنیتملی،ثبات

وراهنمايیافکارعمومیمفیداست
اقتصادي،پیشرفتاقتصاديوغیرهکمککند( Yu, Liu, Dou, Liu & Zhou, 2017:

 .)533
شبکههاي اجتماعی سالمت کاربران در تمامی ابعاد آن
يکی از زمینههاي متأثر از  
است (ساعی و نظري مقدم .)049 :0390 ،گرچه در نزد عموم ،منظور از سالمت بیشتر
سالمتجسمیاستامادردهههاياخیرابعادديگريدرسالمتهمچونسالمتروانیو
نزديکتر بعد اجتماعی سالمت مورد توجه قرارگرفتهاست (آقاياري هیر،

در زمانهاي 
محمدپور و جعفري .)0 :0394 ،سازمان بهداشت جهانی 0نیز به لزوم توجه به شرايط
اقتصاديواجتماعیکهموجببیمارشدنافرادمیشونددرکناراهمیتخدماتدرمانی

درتشخیصوبهبودبیماريهاتأکیدکردهاست.درواقع«سازمانبهداشتجهانی،سالمت
را بهعنوان حالتی از رفاه کاملی جسمی ،روانی و اجتماعی و نه صرفاً فقدان بیماري و
معلولیتتعريفکردهاست»( .)WHO, 2014, website
میپذيرندوبنابر
ابعادمختلفسالمتبريکديگرتأثیر گذاشتهوازيکديگرتأثیر  
،هیچکدامازاينابعادبرديگريبرتريندارند .
تعريفسازمانبهداشتجهانیازسالمتی 
بهويژه شبکههاي
سالمتاجتماعی بهعنوان يکی از پیامدهاي ثانويه رسانهها و  

1. WHO
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اجتماعیقابلتوجهاست(ساعیونظريمقدم .)049:0390،
سالمت اجتماعیکهيکیازابعادسالمتدرکنارابعادجسمیوروانیاست،درواقع

سنجد.سالمتاجتماعیمقولهاياستکهوجودآن


اجتماعیمی
سالمتفردراازجنبه 

موجبکارايی واثربخشیدر فعالیتهاي افراددر امورمختلف میشود و هرجامعهاي
برايرشد،پیشرفتوشکوفايیبهافرادکارا،اثربخشوفعالنیازدارد .
ويژهآنهايیکهطرفدارانزياديدارندوافراد

انواعاستفادهازشبکههاياجتماعیبه
شبکه اجتماعی اينستاگرام،
میکنند همچون  
زمان زيادي را صرف فعالیت در آنها  
میتواندپیامدهايگوناگونیدرمسائلاجتماعیمنجملهبعداجتماعیسالمترابهدنبال

داشته باشد .لذا توجه به آن ممکن است به ارتقاي سالمت افراد جامعه که يک دارايی
عمومیاستوخیرعمومیدرآناستکمککند.دوشکافمهمدرادبیاتموجوددر
شبکههاياجتماعی وجوددارد؛يکیايناستکهاکثرپژوهشهابهبررسیابعادو
زمینه 
شبکههاي اجتماعی به غیر از اينستاگرام پرداختهاند و ديگري اينکه اکثريت
آثار  
پژوهشهايمربوطبهاينستاگرامدرجوامعآماريخارجازايرانانجامشدهاست .

بنابراين دو پرسش اصلی اين پژوهش اين است که اوالً کاربران ايرانی چه نوع
استفادههايیازاينستاگرامدارندودوماينکهچهروابطمعناداريبینمیزانونوعاستفاده

اينکاربرانازاينستاگرامباسالمتاجتماعیآنانوجوددارد .
میتواندباابعاد
لذاباتوجه بهاينموضوعکهاستفادهازشبکه اجتماعیاينستاگرام  


مختلف سالمتی کاربران در ارتباط باشد و اهمیت و لزوم ارتقاي سالمتاجتماعی افراد
تقايسالمتاجتماعیبا

جامعهدرکنارديگرابعادسالمت،ارائهالگويمناسبجهتار
درجامعهايرانموضوعیمهموقابلتوجهمیباشد

استفادهاز شبکه اجتماعیاينستاگرام 

کهدرپژوهشحاضربهآنپرداختهمیشود .
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مبانی نظری و مروری بر مطالعات گذشته
رسانههای اجتماعی
یسازدتابا
وبرنامههاهستندکهافرادراقادرم 

سايتها

شبکهاياز 
وب
رسانههاياجتماعی 
يکديگرمکالمهکنند.همچنین بهکاربرانامکانتولید،استفاده،تبادلوبحثدرمورد
محتوايموجوددروبجهانیرامیدهد( & Bhandarkar, Pandey, Nayak, Pujary


هاياجتماعی،تعاملیبودنآنهاست.
واقعويژگیخاصرسانه 

 Kumar, 2021: 38
).در
رسانههاي اجتماعی برخالف رسانههاي جمعی (راديو ،تلويزيون و مطبوعات)
مخاطب  
نهتنها منفعل نیستند بلکه حضوري فعال دارند و خود تولیدکننده محتوا هستند .در يک

پژوهشازتغییرنقشافراددرعصرشبکههاياجتماعیبهاينشکلتعبیرشدهاستکه

دادهاند ،به اين معنا که در عصر
رسانههاي جمعی 0جاي خود را به جمیع رسانهها  0
شبکههاي اجتماعی هر فرد نقش يک رسانه را ايفا میکند ( Sabbar & Matheson,

 .)2019: 27
یتوان به شبکههاي
رسانههاي اجتماعی در يک تقسیم بندي م 
در رابطه با انواع  
هاوفرومهااشاره


پادکست
بالگها،


میکرو
کیها،جوامعمحتوايی،
وبالگها،وي 

اجتماعی،
نمود(افتاده.)39:0399،

شبکههای اجتماعی
رسانههاي اجتماعی هستند که يکی از ويژگیهاي مهم
گونهاي از  
شبکههاي اجتماعی  
آنهااستفادهچندگانهاز آنهااستکهاز دسترسی بهاطالعات ،مباحثات ،سرگرمیتا

برمیگیرد(.)Gambo & Ozad, 2020: 2شبکههاياجتماعیعالوه
ماعیشدنرادر 

اجت
بر تسهیل و تسريع فرايند ارتباطات میان کاربران ،موجب افزايش آگاهی آنان نسبت به
رويکردهاوفرايندهاياجتماعیوهمچنینمنجربهاستفادهبهینهازسرمايههاياجتماعی

1. Mass media
2. Mass of media
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گونهاي که در انتقال ،تولید و بازيابی ارزشهاي اجتماعی جهتدهی
به 
میشوند  

مناسبتريمیشود( .)Peng & et al., 2018: 18

اماويژگیهايمشابهی

خدماتمتنوعیراارائهمیدهند،

اگرچهشبکههاياجتماعی 
عکسها و

دارند مانند :عضويت رايگان ،محتواي تولید شده توسط کاربر (پستها ،
مدرسهياعالقههايمشابه)،توسعه

فیلمها)،ارتباطکاربرانباگذشتهمشترک(همکار ،
هم
روابط حرفهاي میان افراد داراي مشاغل مشابه و ارائه اطالعات ،خدمات ،يا محصوالت
( .)Kenton, 2019
در میان شبکههاي اجتماعی مختلف ،خدمات به اشتراکگذاري تصوير مانند
ترعملکردهاند( .)Hellberg, 2015: 19


مخاطبموفق
اينستاگرامدرزمینهجذب

شبکه اجتماعی اینستاگرام
استفادهازآنسادهاست.بههمیندلیلبه

اينستاگرامکاربريآسانیداردونحوهيادگیري
سرعتمحبوبشدهاست( .)Hellberg, 2015: 19
ويژگیها و قابلیتهاي اينستاگرام به اين شکل نیست که فقط مختص به اين

شبکهاجتماعیخودآنهارابهوجودآوردهباشدبلکهآنچهاين
اپلیکیشنبودهباشدواين 
شبکهراويژهمیکندايناستکهتوانستهاينعناصررابهخوبیباهمترکیبکند؛مانند:

ويرايش تصوير ،حاشیهنويسی مکان و اشتراکگذاري فوري عکس در يک اپلیکیشن
موبايلی( .)Hochman & Manovich, 2013: 8

نظریات انگیزههای استفاده از رسانهها و تأثیرات رسانهها
در فضاي مجازي مانند ساير رسانهها دو موضوع «استفاده و تأثیر» بیشتر از ساير جنبهها
موردتوجهمحققینومتخصصانبودهاست،درحقیقتمطالعاتدرموردرسانههايسنتی
ونوينيکوجهمشترکداردوآنمخاطبانسانیاست.بههمیندلیلنظرياتگذشته
اندباشرايطرسانههاينويندرفضايمجازيتطبیقپیداکنندو


رسانهتوانسته
درمورد
براياينرسانههاهمکاربردداشتهباشند(شاهقاسمی .)3:0394،
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ازرسانهها«،نظريهاستفاده


استفاده
هادرموردانگیزههاوانواع


تريننظريه

ازمهم
يکی
و رضايتمندي »0است .اين نظريه که توسط الهیو کاتز)0949( 0مطرح شد در پی يافتن
پاسخبراياينپرسشاستکهمردمچراوبهچهمنظورازرسانههااستفادهمیکنندواين

هااستفادهمیکنند.ايده


کندکهافرادبراياهدافمتفاوتیازرسانه

وريمی
نکتهرايادآ
اولیهکاتزبرايطرحايننظريهاينبودکهبجاياينکهمخاطبرامنفعلدرنظربگیريمو
یکنند،بايدبدانیمکهمخاطبانفعالهستندوبايدپرسید
بپرسیمرسانههابامخاطبچهم 
کند؟ايننظريهکههمبرايرسانههايسنتیکاربردداردوهم

مخاطببارسانهچهمی
برايرسانههاينوين،براينمبنااستواراستکهمخاطبان،فعاالنهرسانهومحتوايیرادنبال
میکنند که بیشتر نیازهاي آنان را رفع کند و رضايتمندي بیشتري را درپی داشته باشد.

هرچقدر که افراد برآوردهشدن نیازهايشان توسط يک محتوا را بیشتر احساس کنند،
احتمالاينکهآنمحتوارادنبالکنندبیشتراست(سورينوتانکارد.)509-502:0390،
ايننظريهبیانمی کندکهاينرضايتمندييکنوعآرامشخاطرذهنیاستوبستهبه

اعتقادات،هنجارها،نیازهاوعاليقهرفردمتفاوتاست( .)Huang & Su, 2018: 3
بريوِلمن يکی از نظريهپردازان در حوزه رسانههاي اجتماعی است که به بررسی
تأثیرات اين رسانهها در جامعه پرداخته و معتقد است که رسانههاي اجتماعی با تغییر
الگوهايارتباطی،تعامالتاجتماعیراتقويتکردهاندودرپیآننوعیازفردگرايی به

نام فردگرايی شبکهاي ايجاد شده که مکمل ارتباطات است .وي مطرح میکند
ازآنجايیکه مخاطبان در رسانههاياجتماعی نقش فعاالنه دارند ،تأثیرات رسانههاي
اجتماعی در جامعه و ارتباطاتاجتماعی تابع نوع استفاده افراد از اين رسانهها است
(نوربخشوصحراگرد .)4:0393،
استفادهاز اينستاگرام

)مطرحمیکنندکهپیامدهاي

همچنینشلدونوبريانت(0202
استفادهاز اينرسانه

انگیزههايافراددر

استفادهاز آننیستبلکهبهخاطر 

صرفاًبهخاطر 
اينپیامدهامیتواندمثبتيامنفیباشد .

استوبستهبهنوعاستفادهآنها
1. Uses and Gratifications Theory
2. Katz
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دادهاند درعین حال که رسانههاي اجتماعی میتوانند تأثیرات
مطالعات اخیر نشان  
یتوانند درجنبههاي مختلفزندگیتأثیراتمثبتیهمبگذارند
منفیداشتهباشند،آنهام 
بهشرطیکهبهطرزصحیحیمورداستفادهقراربگیرند.بهعنوانمثالبستهبهعملکردافراد،
هاهممیتوانندابزارانباشتاطالعاتنادرستوهمابزارتقويتدانشباشند


اينرسانه
( .)Sabbar, Abdollahinezhad, Heidari & Mohammadi, 2021:151
اگردانشگاهها

)نشاندادهاست،

دريکمثالديگرتحقیقجونزوهمکاران0229( 0
بهطرزصحیحیازاينرسانههااستفادهکنند،میتوانندموجبتقويت انگیزهدانشجويان
همدرتحصیلوهمدراشتغالشوندکهاينامربهموفقیتهايبیشتردردانشجوياندر
زمینهدرسیوکاريمیانجامد(آريانی،زاهدبابالن،معینیکیاوخالقخواه.)32:0395،

ازاينستاگرامپیامدهايمثبتی
استفاده 

برنتزگ )0200( 0نیزدرپژوهشخود نشاندادکه
ازجملهپیداکردندوستانجديد،حفظرابطهبادوستانوفامیلودرکلبهبودپیوندهاي

اجتماعیرابهدنبالدارد .
3

5

4

ولیکن در مطالعهاي که درخصوص اينستاگرام توسط استپلتون  ،لويیز و چتوين 
یتواند تفاوتهاي فردي را
( )0203انجام شد ،يافتهها نشانداد اين رسانهاجتماعی م 
درجهتگیري و رفتار مقايسهاجتماعی پیشبینی کند .جیانگ و نگین )0202( 2نیز در

استفادهازاينستاگرامبهطورمستقیماضطراباجتماعیرا

پژوهشیدرسنگاپوردريافتندکه
بهصورت غیرمستقیم
اجتماعیمیتواند  

افزايشنمیدهدامابااثرافزايشیبررويمقايسه 

ايناضطرابرابیشترکند .
مطالعات نشان میدهند که نوع استفاده از شبکههاي اجتماعی با سالمت روانی
نتايجبهدستآمدهنشاندادکهاستفاده

کاربرانارتباطدارد.برايمثالدريکفراتحلیل،

1. Jones & et al
2. Brandtzaeg
3. Stapleton
4. Luiz
5. Chatwin
6. Jiang & Ngien
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فیسبوک با افزايش اضطراب و افسردگی همراه است ( Marino, Gini,
نامناسب از  

 .)Vieno, & Spada, 2018
فراتحلیلديگريکهاخیراًبهبررسیرابطهبیناستفادهازکلیهشبکههاياجتماعیبا
پرداختهاستنیزبیانمیکندکههرچهاستفادهنامناسباز

سالمتروانیکاربران آنها
اضطرابوافسردگیواحساستنهايیافزايشمیيابد ( Huang,

اينشبکههابیشترباشد،


 .)2020
بهصورت
هاياجتماعیمیتواند 

میتوانگفتکهنوعاستفادهازشبکه
برايناساس 
بالقوهباسالمتاجتماعیکاربراننیزدرارتباطباشد.اگرچهکهدراينخصوصپژوهش
مستقلیانجامنگرفتهامادربرخیمطالعاتبهرابطهبیناستفادهازشبکههاياجتماعیبا

.بهعنوانمثالپژوهشی
برخیازمؤلفههاياجتماعیمرتبطباسالمتپرداختهشدهاست 
نشانمیدهدکهاستفادهنامناسبازشبکههاياجتماعیباافزايشانزواياجتماعیحتیدر

گروههايسنیباالترهمراهاست( .)Meshi; Cotton & Bender:2020

هاکانسون و ويتمر ( )0204نیز در پژوهشی به بررسی  32مقاله در حوزه تأثیر
رسانههاياجتماعیبرروياعتماداجتماعیپرداختندودريافتندکهنتايجهیچکدامازاين
کلینشاندهندهتأثیر منفیرسانههاياجتماعیبرروياعتمادنیستو

بهصورت 
مقاالت  
بلکه  02مقاله از اين مقاالت به تأثیر مثبت اين رسانهها بر اعتماد اشاره میکنند و باقی
راکشفنکردهاند .

مقاالتدراينحوزهرابطهمعنیداري
بر اساس آنچه گذشت به نظر میرسد پژوهش در مورد ارتباط بین استفاده از
عبارتدقیقتربررسیارتباطبیناستفاده


هاياجتماعیباجنبهديگريازسالمتوبه
شبکه
میتواند قابلتوجه و داراي
از شبکه اجتماعی اينستاگرام با سالمت اجتماعی کاربران  ،
اهمیتباشد .

سالمتاجتماعی
در پژوهشهاي جهانی به طورکلی دو جنبه از تعريف سالمتاجتماعی وجود دارد که
يکیتعريف براساسواحدفرداستوديگريتعريف براساسواحدجامعه.درتعريف
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براساس واحدفرد(کهمبنايدرنظرگرفتهشدهاينپژوهشبرايتعريفسالمتاجتماعی
نظرگرفتهمیشودوبهمعنايبعد

سالمتاجتماعیبهعنوانيکصفتبرايفرددر

است)،
اجتماعی از سالمت فرد در کنار دو بعد جسمی و روانی در نظرگرفته میشود و
سالمتاجتماعی

مطرحکنندهروابطفردباجامعهاست.درتعريف براساسواحدجامعه،

بهعنوان يک صفت و ويژگی براي جامعه در نظر گرفته میشود که بنابراين تعريف،
سالمت اجتماعیبهمعنايشرايطاجتماعیسالمتبخشبودهوجامعهسالمجامعهاياست

کهازاينشرايطبرخوردارباشد(توکل .)009:0393،
از جنبه فردي نظريهپردازان متعددي به تعريف سالمتاجتماعی پرداختهاند .براي
نخستینبار در سال  ،0930بلوک و برسلو مفهوم سالمتاجتماعی را بهعنوان «درجه
عملکرداعضايجامعه»تعريفکردند.پساز آنهادرسال،0939دونالدوهمکارانش0
اينگونه تعريف کردند« :کمیت و کیفیت درگیر شدن اشخاص با
سالمتاجتماعی را  

اجتماع»(رفیعیوهمکاران92:0399،بهنقلازمحمدنبی .)0393،
سالمتاجتماعی بخشی از سالمت فرد

همچنین الرسون )0992( 0بیان میکند که «
استکهشاملپاسخهاي درونیاو(احساس،تفکرورفتار)است»کهمترادفباگزارش
فردازکی فیتروابطشباديگراناستورضايتياعدمرضايتاواززندگیرانشان
میدهد(سامآرام30:0390،بهنقلازالرسون .)0992،

اوستون و جیکوب )0224( 3نیز سالمتاجتماعی را مترادف با سطوح مهارتهاي
اجتماعی،عملکرداجتماعیوتوانايیشناختهرفردازخودبهعنوانعضوياز جامعهاي
دانستهاند .

بزرگتر

چو 5و همکاران ( )0202نیز اخیراً به منظور تکامل موضوعات تحقیقات مرتبط با
سالمت اجتماعیبهبررسی تعداد زياديازمقاالتمرتبط بااين موضوع درپايگاه داده

پرداختهاند و در نهايت سالمتاجتماعی را تعامل مثبتی که باعث افزايش

اسکوپوس 4
1. Donald & et al
2. Larson
3. Ustun & Jakob
4. Cho
5. Scopus
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اجتماعیدرسطحخردمیشودودرجه بااليیازيکپارچگی

مشارکتفرديدرزندگی
تعريفکردهاند .

اجتماعیکهدرسطحکالنبامشکالتجمعیدرجامعهسروکاردارد،
مطرحشدهاست:

ترينتعاريفبرايسالمتاجتماعیتوسطکییز 0


امايکیازکامل
سالمتاجتماعیعبارتاستازارزيابیوشناختفردازچگونگیعملکردشدراجتماع

«
و کیفیت روابطش با افراد ديگر ،نزديکان و گروههاي اجتماعی که وي عضوي از
آنهاست» ( .)Keyes, 1998: 130کییز معتقد است مدل سالمتاجتماعی در امتداد
سالمتروانیمطرحمیشودوزمینهکارکردمثبترافراهممیکند(نوربخش،حیدرخانی
و محمدي )052 :0392 ،و در يک تحلیل عاملی گسترده  4شاخص را براي تعیین
عبارتانداز :انطباقاجتماعی ،انسجام

سالمتاجتماعی در بعد فردي پیشنهاد میدهد که 

اجتماعی ،شکوفايیاجتماعی ،مشارکتاجتماعی و پذيرشاجتماعی (موسوي ،شیانی،
فاطمینیاوامیدنیا .)032:0395،

نامهاي فارسی معادل
در اکثر پژوهشهاي انجام شده داخلی ،اين نامها بهعنوان  
شاخصهاي سالمتاجتماعی کییز درنظر گرفته شده است؛ اما باتوجه به مفهوم اين

هايانطباقاجتماعی،

دراينپژوهشبهمنظوريکنوآوريوبومیسازي ،
نام

شاخصها،

ارزشمندياجتماعی و اعتماداجتماعی براي اين

یاجتماعی ،
خوشبین 

تعلقاجتماعی ،

هانزديکتراستولذادرادامهپژوهشازاين

شاخصهاپیشنهادمیشودکهبهمفهومآن

معادلهااستفادهمیشود .


انطباقاجتماعی:8
يعنیاعتقادبهاينکهاجتماعقابلفهم،منطقیوقابلپیشبینیاستودرواقعارزيابیهاي
توانگفتاينبعدازسالمتاجتماعیدر


فردازاجتماعقابلفهمومحسوساستومی
فاطمینیاوامیدنیا:0395،

مقابلبیمعنايیدرزندگیقابلمقايسهاست(موسوي،شیانی،

 .)033
1. Keyes
2. Social coherence
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تعلقاجتماعی:0
بهمعناياحساستعلقونزديکیبهجامعهاست؛يعنیفردخودراتنهاوجداازجامعه
داندبلکهاحساسمیکندبخشیازجامعهاستوازطريقجامعهحمايتمیشودودر


نمی
آنسهمدارد(سامآرام .)35:0390،

خوشبینیاجتماعی:8
يعنیاعتقادداشتنبهاينکهجامعهروبهرشدوپیشرفتاستوپتانسیلاينرشدراداردو
نايیخودراازحالتبالقوهبهحالتبالفعلدرمیآورد(سام

باوربهاينکهجامعهاينتوا
آرام .)35:0390،

ارزشمندیاجتماعی:3
ارزشیبرايارائهبهجامعهدارندومیتوانند

يعنیاينکهافراداحساسکنندکهچیزهايبا
درجامعهمفیدباشند.همچنینافرادخودراعضويحیاتیبراياجتماعمیدانندوسعی

میکننددرآنسهیمباشند(سامآرام .)34:0390،


اعتماداجتماعی:0
دراعتماداجتماعیفردنگاهمثبتبهماهیتانسانهاداردوبهپاکبودنذاتیآنهااعتماد

رامیپذيردومجموعه
داردومعتقداستکهمردممیتوانندمؤثروکارآمدباشندوآنها 
اينعواملسببمیشودکهفردبتوانددرکنارسايراعضايجامعهاحساسراحتیکند
(سامآرام .)35:0390،
هايسالمتاجتماعیکییزاگرچهارزيابی فرديهستنداماريشهدرشرايط

شاخص
یتوان گقت تئوري کییز از يک اصل جامعهشناختی و
اجتماعی دارند و بنابراين م 
میآيد(موسوي،شیانی،فاطمینیاوامیدنیا.)039:0395،
روانشناختی 

1. Social integration
2. Social actualization
3. Social contribution
4. Social acceptance
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در اين پژوهش از الگوي کییز ،براي تعريف و ارائه شاخصهاي سالمتاجتماعی
سالمتاجتماعیاستفادهشدهاست .

بهعنوانمرتبطترينالگودرمورد


مطالعات پیشین
شبکهاجتماعی
استفادهاز 

باانگیزههاو 
انواع

دردههاخیرپژوهشهايگوناگونیدررابطه

اينستاگرام در سطح بینالمللی انجام شدهاست ( ;Ting, Ming, Run & Choo, 2015

 )Sheldon & Bryant, 2016; Huang & Su, 2018
تینگوهمکارانش()0204درتحقیقیداليلاستفادهازاينستاگرامرادرپنجمورد
یها،ارتباطاتو
دسته بنديکردندکهشاملرضايتمنديولذتشخصی،مفیدبودنويژگ 

یشوند.
اجتماعیشدن،دريافتاطالعاتمحصوالتوسرگرمیم 
)درمطالعهاي داليلاستفادهازاينستاگرامراکنجکاويدر

شلدونوبريانت(0202
موردديگران،مستندازسازيازلحظاتوايجادآلبومخاطرات،خوشبودنوخالقیت
برشمردند .
هوانگوسو()0209درپژوهشیانگیزههاياستفادهازاينستاگرامرادرپنجمورد
شاملتعاملاجتماعی،مستندسازيازوقايعمهم،پرتشدنحواسوفرارازواقعیت،خود
ابرازيوخالقیتيافتند .
اما پژوهشی که در داخل کشور به بررسی انگیزهها و انواع استفاده از اينستاگرام
پرداختهباشدفقطيکمورديافتشدکهآنهمبهبررسیدراينزمینهدرمیانجامعه
دانشآموزاندختر،يعنیافرادزير09سال،پرداختهاست .

زههاي
صادقزاده،درتاجومنادي()0393درپژوهشخودبهمنظورشناختانگی 
ازاينستاگرام،باتکنیکمصاحبهبههفتموردرسیدندکه
آموزاندختردراستفاده 


دانش
انداز:تازگیونوظهوربودناپلیکیشناينستاگرام،تشويقدوستانوهمساالن،در


عبارت
یهايقديموآغازروابط
جرياناخبارواطالعاتقرارداشتن،اوقاتفراغت،تداومدوست 
جديد،ابرازخويشتنوفرارازواقعیتوآرامشيافتن .
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همچنیندرحوزهمطالعاتمربوطبهرسانهدرپژوهشهايانجامگرفتهدردههاخیر،

رويمؤلفههاياجتماعیمرتبطباسالمتتوجهشدهاست.

بهتأثیررسانههاياجتماعیبر

هانیزبهبررسیرابطهاستفادهازشبکههاياجتماعیمجازيو

تعدادمحدوديازپژوهش
هاپرداختهاندهرچندکهدراکثرقريببهاتفاقآنهاصرفاًبه

سالمتاجتماعیکاربرانآن

ازاينشبکههاباسالمتاجتماعیکاربرانتوجهشدهاستوبه


بررسیرابطهمیزاناستفاده
ازاينشبکههاوشاخصهايسالمتاجتماعیکاربران


رابطهبینانواعگوناگوناستفاده
توجه کمتري صورت گرفتهاست .در موردبررسی ارتباط بین استفاده از شبکه اجتماعی
اينستاگراموسالمت اجتماعیکاربرانآندرداخلوخارجازکشورنیزپژوهشمستقلی

انجامنگرفتهاست .
برخی تحقیقات که در زمینه بررسی رابطه بین استفاده از شبکههاي اجتماعی با
سالمتاجتماعی انجام شده است ،نشاندهنده رابطهمثبت بین میزان استفاده از شبکههاي

توانبهپژوهشهايداخلی


اجتماعیمخاطباناستکهدراينبابمی

اجتماعیباسالمت
ازجمله گودرزي ( )0392و نیازي ،شفائیمقدم و خدادادي ( )0399و به پژوهشهاي
)وچیئنيوئنويوئنکا)0203(5اشارهکرد .

خارجیازجملهبرک،0مارلو0ولنتو0202(3
برايمثال نیازي ،شفائیمقدم و خدادادي ( )0399در پژوهشی به بررسی رابطه بین

هاياجتماعیوسالمتاجتماعیشهروندانساکنمناطقشمال و


ازشبکه

میزاناستفاده
جنوب تهران پرداختند و دريافتند که بین میزان استفاده از شبکههاي اجتماعی و
هايارزشمندياجتماعیوانطباقاجتماعیرابطهمعنادارمثبت

سالمتاجتماعیوشاخص

وجود دارد .لذا تعامالتاجتماعی کهدر اثر حضور دراين شبکههابه وجود میآيد با
اجتماعیمیشود .


تقويتحسمشارکتباعثارتقايسالمت
برک ،مارلو و لنتو ( )0202نیز در مقالهاي با عنوان «فعالیتهاي شبکه اجتماعی و
سالمت اجتماعی» دريافتند که فعالیت در شبکههاي اجتماعی منجر به تقويت سرمايه
1. Burke
2. Marlow
3. Lento
4. Chien Yuen & Yuen Ka
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اجتماعیشدهودرنتیجهسالمتاجتماعیراافزايشمیدهد .

برخی تحقیقات نیز بیانگر رابطهمنفی میان استفاده از شبکههاي اجتماعی با
توانبهپژوهشهايداخلیازجمله


طبانهستندکهدراينراستامی
سالمتاجتماعیمخا

قیاسی ( )0395و آقاياري هیر ،محمدپور و جعفري )0394( ،و همچنین پژوهشهاي
خارجیازجملهکیو0وهمکاران()0202اشارهکرد .

برايمثالآقاياريهیروهمکاران()0394درپژوهشیدرجامعهآماريدانشجويان
دا نشگاه تبريز دريافتند که میانگین سالمت اجتماعی افرادي که در شبکههاي اجتماعی
نتر استوهمچنین
عضوهستندنسبتبهآنهايیکهدراينشبکههاعضويتندارندپايی 

استفاده از شبکههاي اجتماعی با شاخص کل سالمت اجتماعی و شاخصهاي سازواري
هااينگونهاستداللکردند

اجتماعیوارزشمندياجتماعیرابطهمعنادارومنفیدارد.آن
کهپايینبودننسبیسطحسالمتاجتماعیاحتماالًبهدلیلاستفادهنامناسبازشبکههاي
اجتماعیاست .
)نیزدرمطالعهايبهايننتیجهرسیدندکهکسانیکهداراي

کیووهمکاران(0202
کنند،خودآگاهیعمومیشان


بوکاستفادهمی

سطوحپايینخودشیفتگیهستندوازفیس
یبینندودرنتیجهسالمت
یيابد،شرايطزندگیديگرانرازندگیخودشانبهترم 
کاهشم 
شپیدامیکند .

اجتماعیشانکاه

همچنین برخی از تحقیقات در اين زمینه نشانگر رابطه دوگانه میان استفاده از
اجتماعیمخاطباناستبهاينمعناکهاستفادهازشبکههاي


هاياجتماعیباسالمت
شبکه
هايسالمتاجتماعیتأثیرمثبتوبررويبرخیشاخصها

اجتماعیبررويبرخیشاخص
تأثیر منفی د ارد و اين تأثیرات به چگونگی و کم و کیف استفاده افراد از اين شبکهها
)،قلیزاده

بستگیدارد.دراينموردمیتوانبهپژوهشهايساعیونظريمقدم(0390
خواجه()0395وبراتدستجردي،داورپناهواسماعیلی()0394اشارهنمود .
برايمثال قلیزاده خواجه ( )0395در مطالعهاي در میان دانشجويان دانشگاه عالمه

طباطبائی به اين نتیجه دست يافت که استفاده از شبکههاي اجتماعی با سالمتاجتماعی
1. Qiu
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رابطه معناداري دارد به اين صورت که با افزايش استفاده از شبکههاي اجتماعی
اجتماعیافزايشمیيابنداماشاخصهايتعلق


بینیوارزشمندي

هاياعتماد،خوش

شاخص
اجتماعیکاهشمیيابند .


وانطباق
دهنداستفادهازرسانههاياجتماعیباتغییر


نظرياتومطالعاتبررسیشدهنشانمی
الگوهايارتباطیهمراهاستوازآنجايیکهمخاطباندررسانههاياجتماعینقشفعاالنه
توانگفتتأثیراترسانههاياجتماعیدرارتباطاتاجتماعیتابعنوعاستفاده


دارندمی
توانیمبگويیمتأثیراتاينرسانههابر

هااستکهدرمقیاسوسیعترمی


افرادازاينرسانه
هاازاينرسانههااست .

رويسالمتاجتماعیکاربراننیزتابعنوعاستفادهآن

پژوهشهايانجامشدهدرزمینهبررسیرابطهبینمیزاناستفادهازشبکههاياجتماعی

اجتماعینیز،براساسنتايجبه دستآمدهبهسهگونهتحقیقاتمثبت،منفیو


باسالمت
دوگانه تقسیم میشوند که اين موضوع نیز نشاندهنده تفاوت نوع استفاده کاربران در
جوامعآماريمختلفودرنتیجهتفاوتنتايجتأثیراتاستفادهازاينرسانههاياجتماعی
بررويکاربراناست .
با مرور پژوهشهاي پیشین ،نظر به لزوم توجهبه موارداستفاده بهدلیل پیامدهاي
مختلفی که میتواند به همراه داشته باشد و عدم وجود پژوهشی درخصوص رابطه میان
اينستاگرامباسالمتاجتماعیکاربران،هدفاصلیاينپژوهششناخت

انواعاستفاده 
از

انواع استفاده از شبکه اجتماعی اينستاگرام در جامعه کاربران ايرانی و ارائه الگو جهت
شبکه اجتماعیاينستاگرام درجامعهايراناست.لذا
استفادهاز  

ارتقايسالمتاجتماعی با
شبکه اجتماعی
فرضیه اصلی اين تحقیق اين است که بین میزان و انواع استفاده از  
باسالمتاجتماعیکاربرانآنرابطهوجوددارد.

اينستاگرام

چارچوب نظری
در اين پژوهش با بهرهگیري از نظريات کاتز (استفاده و خشنودي) ،وولمن (تأثیرات
افرادازاينرسانههااست)و

رسانههاياجتماعی درارتباطاتاجتماعیتابعنوعاستفاده
شبکه اجتماعی
کییز (شاخصهاي سالمتاجتماعی) ،ابتدا به دستهبندي انواع استفاده از  
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اينستاگرام و سپس بررسی رابطه بین استفاده از شبکه اجتماعی اينستاگرام با
یپردازيم.مدلمفهومیپژوهشبهشکلزيراست :
سالمتاجتماعیمخاطبانآنم 

انطباقاجتماعی

میزان استفادهاز
شبکهاجتماعیاینستاگرام

تعلقاجتماعی

ارزشمندیاجتماعی

سالمتاجتماعی

خوشبینی اجتماعی

نوعاستفادهاز
شبکهاجتماعیاینستاگرام

اعتماداجتماعی

شکل  .0مدل مفهومی پژوهش

روش پژوهش
در اين پژوهش براي سنجش رابطه میان انواع استفاده از اينستاگرام با سالمت اجتماعی
مخاطبان آن ،آب تدا به لیستی از اين انواع استفاده نیازمنديم تا بتوانیم پرسشنامهاي را
برمبناي آن طراحی کنیم و سپس در ادامه به بررسی رابطه و همبستگی میان دادههاي
دستآمدهازاينپرسشنامهبادادههايیکهازپرسشنامهاستانداردسالمتاجتماعیبه


به
دست میآيد بپردازيم .لذا اطالعات مورد نیاز براي انجام اين پژوهش در بخش اول
بهصورت کیفی(مصاحبهبرايفهرستکردنانواعاستفادهازاينستاگرام)ودربخشدوم

آوريمیگردد.


کمی(پرسشنامه)جمع
بهصورت

در بخشاول بهدلیل انتزاعیبودن و نوپايیپژوهشدرحوزه اينستاگرام و اينکه
هدف شناخت نظرات و انگیزههاي کاربران است ،با بهرهگیري از روش کیفی از نوع
استفادهاز

پديدارشناسی و باتکنیک مصاحبه نیمهساختاريافته به شناسايی انواعمختلف
پردازيم.دربخشدومباتوجهبهفرضیهتحقیقکهبررسی


مازمنظرکاربرانآنمی
اينستاگرا
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اينستاگرامباسالمتاجتماعی

رابطهبینمیزانوانواعاستفادهکاربرانازشبکه اجتماعی 

استفادهاز روشکمیوابزارپرسشنامهبهبررسیاين

کاربرانوشاخصهايآناست،با

روابطمیپردازيم .
جامعه آماري شامل کلیه افرادي است که در ايران زندگی میکنند و کاربر
اينستاگرامهستند.دربخشاولپژوهش،معیارمحاسبهحجمنمونهرسیدنبهغنايالزمو
تکراري شدن بود که اصطالحاً به آن اشباع اطالعات میگويند .باتوجهبه شیوه کیفی
پژوهش در اين بخش ،از روش نمونه گیري هدفمند ناهمگن استفاده شد که پس از
مصاحبهبا09نفرازکاربراناينستاگراماشباعصورتگرفت.معیارانتخاباينافرادبدين
صورت بود که تمام گروههاي سنی و تحصیالتی که از اينستاگرام استفاده میکنند را
شاملشود.لذااينافرادترکیبیاززنومردباسطوحتحصیالتیمتفاوتودرردهسنی
ازروشنمونهگیريتصادفیساده

 09تا 44سالانتخابشدند.دربخشدومپژوهش،
استفاده کرديم و معیار انتخاب افراد ،استفاه از شبکه اينستاگرام بود .لذا در اين بخش
هايمربوطه(پرسشنامهاستانداردسالمتاجتماعیکییزوپرسشنامهمحققساخته


پرسشنامه
میزان و انواع استفاده از اينستاگرام) از طريق سامانه پرسشنامه آنالين «پُرسال» به شکل
برخط (آ نالين) توزيع گرديد .اين سامانه لینکی را در اختیار سازنده قرار میدهد تا او
بتوانداينلینکراباجامعههدفشبهاشتراکبگذاردواز آنهابخواهدکهبهسؤاالت
پرسشنامه پاسخ دهند .در مرحله بعدي لینک اين پرسشنامه براي تعدادي از دوستان و
آشنايانکهکاربراينستاگ رامهستندفرستادهشدوازآنانخواستهشدکهحتماًبهسؤاالت
پاسخدهندودرصورتتمايللینکپرسشنامهرابرايديگرآشنايانشانارسالنمايندو
همچنیناينلینکدرشبکههاياجتماعی واتساپوتلگرامواينستاگرامقرارگرفتتا
بدينصورتتمامیافرادجامعهآماريشانسبرابربراينمونهبودنداشتهباشند.پرسشنامه،
آناليندراختیارپاسخدهندگانبودودراينمدتبیشاز422

بهصورت
بهمدتسهروز 
پرسشنامهپرشدهدريافتشدکهپسازحذفمواردناقص،تعداد530پرسشنامهقابلقبول
بهدستآمد.روايیصوريفرايندمصاحبهبهتأيیدچند تنازمتخصصانوپژوهشگران
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حوزهتحقیقرسیدوبهمنظورتعیینروايیپرسشنامههاازروايیصوريومحتوايیاستفاده
شد.بهاينترتیبکهپرسشنامههايمربوطهدراختیارمتخصصاندرحیطهموضوعمورد
پژوهشقرارگرفتونظراتاصالحیآناندرپرسشنامهاعمالوموردتأيیدقرارگرفت.
دادهها وارد
براي تعیین پايايی پرسشنامه پس از جمع آوري دادهها از نمونه  32نفره  ،
نرمافزارSPSSشدوضريبآلفايکرونباخمحاسبهوپايايیتأيیدگرديد .

جدول  .0میزان آلفای کرونباخ مربوط به انواع استفاده از اینستاگرام
متغیر

آلفای
کرونباخ

تعداد کلی
گویهها

انواعاستفادهاز
شبکهاجتماعیاینستاگرام

0.88

30

مؤلفهها

تعداد
گویه

آلفای
کرونباخ

سرگرمی

4

0.76

درجرياناخبار

2

0.83

ارتباطات

5

0.74

3

0.8

يادگیري

4

0.83

خودابرازي

5

0.87

غوطهوريدر


3

0.81

اشتغال

2

0.98

واطالعات
انتقالدانش 


2

0.7

قرارگرفتن

خريدودريافت
اطالعاتمحصول

اينستاگرام

بهديگران

جدول .8میزان آلفای کرونباخ مربوط به سالمتاجتماعی و شاخصهای آن
متغیر

سالمتاجتماعی


آلفای

تعداد کلی

کرونباخ

گویهها

0.84

33

تعداد

آلفای

گویه

کرونباخ

انطباقاجتماعی


6

0.7

تعلقاجتماعی


7

0.73

خوشبینیاجتماعی


7

0.71

ارزشمندياجتماعی


6

0.85

اعتماداجتماعی


7

0.71

مؤلفهها
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دستآمده از مصاحبه از روش
در ادامه در بخشاول پژوهش ،براي تحلیل دادههاي به 
تحلیلمحتوا استفاده شد .بدينترتیب که در ابتدا يادداشتهاي اولیه از متن مصاحبهها
چندينبارمرورشدتاطیچندمرحلهبه کوچکترينعبارتهايتشکیلدهندهوبامعنی
تبديلشوند.درمرحلهبعدبهمنظوريافتنمرکزيتیدربیناينکلمات،بابرقراريارتباط
معنايیومفهومیبینکلماتاستخراجشدهفرايندمقولهبنديصورتگرفت.سپسچندين
م رتبهحرکاتقیاسیواستقرايیبینکلماتاولیهومقوالتنهايیانجامشدتادرنهايت
مفاهیماصلیکههمانانواعگوناگوناستفادهکاربرانازاينستاگرامباشدبهدستآمدند .
دستآمدهازپرسشنامهابتداازآمار
هايبه 

دربخشدومپژوهش،برايتحلیلداده
توصیفیوسپسبهدلیلکمیبودنمتغیرهاازآزمونآماريضريبهمبستگیپیرسون
برايسنجشروابطمیانآنهااستفادهشد(نايبی .)050:0390،

یافتهها
بخشاولپژوهشبراساسمصاحبهانجامشد.تحلیلمحتواياينمصاحبهها9نوعاساسی
مرانشانداد :

ازاينستاگرا
استفاده 


استفاده از اینستاگرام برایسرگرمی
در اين رابطه يکی از مصاحبهشوندگان گفت " :تو اينستاگرام آدماي بامزه و
هايفانهستنکهمنبهشونمیخندموسرگرممیشم" .فردديگري گفت:


پیج

هاوسريالهايیکهدرحالپخشهستندروببینمامابايد


مندوستدارمفیلم
"
هم براشون هزينه کنم و هم ديدن همشون وقت گیره ولی توي اينستاگرام
.فردديگرينیز
هايمختلفومهماينسريالهاهستوتفريحخوبیه" 


سکانس
گفت":دريککالمپرکردنوقت!" .

استفاده از اینستاگرام برای در جریان اخبار قرارگرفتن
دراينرابطهيکیازافرادشرکتکنندهدرمصاحبه گفت":منهمیشهخبرهارو

یبینمحتیقبلازاينکهتلويزيوناونخبررواعالمکردهباشه!
اولتواينستاگرامم 
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و اينبراي من خیلی جذابه" .فردديگري گفت" :براي اينکهبدونم تو دنیا چه
خبره و اين روزها چه اتفاقاتی داره میفته اينستاگرام يکی از گزينههاي مهمی
ازشاستفادهمیکنم" .

هستکه

استفاده از اینستاگرام برایارتباطات
دراينراستافرديگفت":ازطريقاينستاگرامازحالدوستانوفامیلباخبرمیشم
یبرم که در دوري لذت بخشه" .همچنین
و از ديدن عکسهاشون لذت م 
فردديگري اين چنین عنوان کرد" :اينجا با دوستام وقت میگذرونم" .شرکت


بااينستاگراممیتونمباخیلیهادرارتباطباشمکهحتی

کنندهديگرينیزگفت":
شمارهتماسشونروندارم" .

استفاده از اینستاگرام برایخرید و دریافت اطالعات محصول
منبیشتردنبالآنالينشاپمیگردمکهبتونمجنس

دراينرابطهفرديگفت":
برايخريدآنالين
مثبتسفارش 


منبیشتراستفاده
.فردديگريگفت":
اصلبخرم" 
هست".همچنینفرديعنوانکرد":منمدللباسوکیفوکفشواينجور
یبینم" .
چیزهاروم 

استفادهازاینستاگرام براییادگیری
در اين رابطه فردي عنوان کرد ":من براي آموزش و ايده گرفتن در زمینههاي
مورد عالقهم از هنر گرفته تا دکوراسیون و تربیت کودک و  ...از اينستاگرام
یکنم" .فردديگري گفت" :با دنبال کردن آدمهايی که حرفی براي
استفاده م 
گفتندارنسطحدانشوفرهنگخودمروارتقامیدموديدمنسبتبهمسائل
مختلفبازمیشه" .

استفاده از اینستاگرام برایخودابرازی
در اين رابطه فردي عنوان کرد" :من معموالً از جاهايی که میرم عکس و فیلم
یگیرم  واونهاروازطريقاينستاگرامبهديگراننشونمیدمواينجوريحس
م
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منازطريقاينستاگرامپستهايیرودرمورد

.فردديگريگفت":
خوبیدارم" 
یزارمکهبهديگراننشونبدمچقدرخوشحالموهمهچیخوبه!" .
خودمم 

استفاده از اینستاگرام برای غوطهوری در اینستاگرام (کنجکاوی)
یکنمتابدونمدارنچیکار
دراينرابطهفرديگفت":منپیجدوستامروچکم 
یکنم و
پیجبالگرهاوآدمهايمعروفرونگاهم 

.فردديگريگفت":
میکنن" 

یبینم،اينکهکجامیرن،چیمیخورن،چیمیپوشن" .
زندگیشونروم 

استفاده از اینستاگرام برایاشتغال
در اين راستا فردي گفت" :من محصوالت دستساز خودم رو از اين طريق
یکنم" .فردديگري عنوان کرد" :من براي فروش
یفروشم و درآمد کسب م 
م
یکنم" .
محصوالتکارگاهمونيکپیجزدموازطريقاونمشتريجذبم 

استفاده از اینستاگرام برایانتقال دانش و اطالعات به دیگران
در اين رابطه فردي گفت " :مندر پیجممحتواهايآموزشیمربوطبهبیزنس
ووقتیکسیبههممیگهکهاينآموزشهابراشمفیدبودهواقعاًحالم

یگذارم 
م
یکنمبراي
یبینمکهاحساسم 
.فردديگريگفت":وقتیمطلبیروم 
خوبمیشه" 
یفرستم" .
فردديگهايهممفیده،اونمطلبروبراشم 


در بخشدوم پژوهش ابتدا يافتههاي توصیفی و سپس يافتههاي آزمونهاي آماري ارائه
میشود .

جدول  .3فراوانی میزان استفاده روزانه از اینستاگرام
میزان استفادهازاینستاگرام در شبانهروز

فراوانی

درصد

درصد تجمیعی

کمترازيکساعت

50

9.4

9.4

يکتادوساعت

000

02

34.4

دوتاسهساعت

004

02.3

20.0

سهتاچهارساعت

22

04.3

33.4
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میزان استفادهازاینستاگرام در شبانهروز

فراوانی

درصد

درصد تجمیعی

چهارتاپنجساعت

52

9.3

92.9

بیشترازپنجساعت

43

03.0

022

کل

134

411

نشانمیدهدجمعبزرگیازافراديعنیبیشاز40درصدآنانبینيک

اطالعاتجدول3
تاسهساعتازاينستاگراماستفادهمیکنند .

جدول  .0آمارههای توصیفی متغیر میزان استفاده روزانه از اینستاگرام
میانگین

چولگی

کشیدگی

0.39

2.5

-2.9

دستآمده از جدول  ،5میانگین متغیر میزان استفاده روزانه از
بر اساس دادههاي به 
است.بهاينمعناکهمیانگیناستفادهپاسخدهندگانازاينستاگرامبهمدت

اينستاگرام0.39
0ساعتو53دقیقهدرشبانهروزاست .
جدول  .5آمارههای توصیفی سالمتاجتماعی و شاخصهای آن
مؤلفهها

میانگین

چولگی

کشیدگی

سالمتاجتماعی

3.200

-2.0

-2.22

انطباقاجتماعی

3.04

-2.20

-2.23

تعلقاجتماعی

3.23

-2.0

-2.0

خوشبینیاجتماعی

0.90

2.29

-2.3

ارزشمندیاجتماعی

3.55

-2.4

2.4

اعتماداجتماعی

0.44

-2.222

-2.0

یدهد که میانگین سالمت اجتماعی در کاربران  3.200است که
نتايج جدول  4نشان م 
نشاندهنده نمرهمتوسطدرسالمتاجتماعی کاربراناستاز میانشاخصهاي سالمت

اجتماعی ،شاخص ارزشمندياجتماعی با میانگین  3.55باالترين نمره و شاخص اعتماد
ننمرهرانشاندادند.

اجتماعیبامیانگین0.44کمتري
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جدول .6ضرایب همبستگی پیرسون بین میزان و انواع استفاده از اینستاگرام با سالمتاجتماعی و
شاخصهای آن
انطباق

تعلق خوشبینی ارزشمندی اعتماد سالمت

اجتماعی اجتماعی اجتماعی اجتماعی اجتماعی اجتماعی


ضريب
همبستگیپیرسون **-0.072 -.152

-0.026

**-.136

-.123* -0.068

0.133

0.592

0.005

0.011



ضريب
ازاينستاگرام
استفاده 

همبستگیپیرسون **-0.014 -.152

-0.054

-0.046

-0.083 -0.054

0.002

0.779

0.265

0.342

0.26

0.084



ضريب
ازاينستاگرام
استفاده 

همبستگیپیرسون -0.056

0.013

-0.033

-0.001

0.046

-0.009

0.246

0.791

0.488

0.978

0.34

0.852



ضريب
ازاينستاگرام
استفاده 

همبستگیپیرسون 0.063

*.102

0.02

0.054

0.028

0.075

0.191

0.034

0.681

0.26

0.569

0.122



ضريب
ازاينستاگرام
استفاده 

همبستگیپیرسون -0.011

0.008

0.056

0.028

0.007

0.026

0.822

0.87

0.244

0.559

0.882

0.592



ضريب
ازاينستاگرام
استفاده 

همبستگیپیرسون 0.083

0.057

*.117

**.131

0.028

*.116

0.085

0.241

0.015

0.006

0.557

0.016



ضريب
ازاينستاگرام
استفاده 

همبستگیپیرسون -0.01

*.102

-0.024

0.073

0.019

0.047

0.843

0.034

0.615

0.131

0.693

0.326



ضريب
ازاينستاگرام
استفاده 

همبستگیپیرسون **-0.088 -.176

0.016

-0.03

-0.084 -0.041

0.000

0.067

0.739

0.528

0.399

0.081



ضريب
ازاينستاگرام
استفاده 

همبستگیپیرسون 0.059

0.058

0.072

**.211

-0.006

*.113

0.223

0.229

0.137

0.000

0.908

0.019



ضريب
ازاينستاگرام
استفاده 

همبستگیپیرسون *.107

**.146

*.104

**.200

0.014

**.162

0.027

0.002

0.031

2.222

0.768

0.001

میزان

ازاينستاگرامدر
استفاده 

شبانهروز

برايسرگرمی

برايدرجرياناخبار

قرارگرفتن

برايارتباطات

برايخريدودريافت

اطالعاتمحصول
براييادگیري
برايخودابرازي

برايغوطهوري

(کنجکاوي)
براياشتغال

انتقالدانشو


براي
اطالعاتبهديگران

سطحمعناداري


سطحمعناداري


سطحمعناداري


سطحمعناداري


سطحمعناداري


سطحمعناداري

سطحمعناداري


سطحمعناداري


سطحمعناداري


سطحمعناداري


0.002

0.16
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درجدول 2روابطمعنادارمنفیبارنگنارنجیوروابطمعنادارمثبتبارنگسبزنمايش
داده شدهاند .همانطور که مشاهده میشود بین میزان استفاده از اينستاگرام و
سالمتاجتماعی رابطه معناداري وجود دارد ( r = -2.003و  )p = 2.200اما اين رابطه

درجهت معکوس است .میزان استفاده از اينستاگرام همچنین با زيرشاخصهاي

)وارزشمندياجتماعی(r=-2.032و=2.224

انطباقاجتماعی(r=-2.040وp=2.220

ينشاندادکهاينروابطنیزازنوعروابطمنفیاست .

)pرابطهمعنادار
در میان انواع گوناگون استفاده از اينستاگرام ،شاخصهاي استفاده براي يادگیري
( r =2.002و  ،)p = 2.202استفاده براياشتغال ( r =2.003و  )p = 2.209و استفاده
برايانتقال دانش و اطالعات به ديگران ( r =2.020و  )p = 2.220با شاخص

وجودداردوتمامیاينروابطدرجهتمستقیماست.ساير

سالمتاجتماعیرابطهمعنادار 

انواع استفاده با شاخص سالمتاجتماعی رابطه معناداري ندارند اما با برخی از
اجتماعیروابطمعناداريرانشاندادند .


هايسالمت

زيرشاخص
استفاده از اينستاگرام برايارتباطات و نیز براي خودابرازي با زيرشاخص
تعلقاجتماعی رابطه معنادار مثبت دارد .استفاده از اينستاگرام براياشتغال با زيرشاخص

ارزشمندياجتماعی رابطه معنادار مثبت دارد .استفاده از اينستاگرام برايانتقال دانش و

بینیاجتماعی
خوش 

تعلقاجتماعی،
هايانطباقاجتماعی ،


بهديگرانبازيرشاخص
اطالعات
وارزشمندياجتماعیرابطهمعنادارمثبتدارد .

استفاده از اينستاگرام برايسرگرمی و همچنین برايغوطهوري با زيرشاخص
انطباقاجتماعیرابطهمعنادارمنفیدارد .


تحلیل یافتهها
عبارتاند از:

نوعاستفادهاز اينشبکهرسیديمکه

پسازتحلیلمحتوايمصاحبهها،به 9

سرگرمی ،درجريان اخبار قرارگرفتن ،ارتباطات ،خريد و دريافت اطالعات محصول،
غوطهوري در اينستاگرام (کنجکاوي) ،اشتغال و انتقال دانش و
يادگیري ،خودابرازي  ،
اطالعاتبهديگران .
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برطبقنظريه«استفادهورضايتمندي»،افرادمختلفبرمبناينیازهايمتفاوتیکهدارند
استفادهمیکنند.اينکهچراافرادبرايپاسخبهنیازهايشانبه

شبکه اجتماعیاينستاگرام 
از 
اين فضا روي میآورند داليل اجتماعی ،اقتصادي ،فرهنگی و ...مختلفی میتواند داشته
باشد که پژوهشهاي آتی میتوانند به آنها بپردازند؛ اما آنچه در ذيل اين پژوهش
دريافتیم برايمثال اين است که استفاده از اينستاگرام برايسرگرمی به داليلی ازجمله
درگیريهايزياد،نبودفضايتفريحیمناسب،گرانی تفريحاتحضوريو

کمبودوقت،
همچنینجذابومتنوعبودنورايگانبودنمحتواهايسرگرمکنندهدراينستاگراماستو

يادرمورداستفادهبراي اشتغالداليلیهمچونجذابیتکاردراينفضاونبودفرصت
شغلی در فضاهاي ديگر وجود دارد .همچنین در رابطه با استفاده برايخريد به داليلی
از جملهدسترسیآسانبهمحصوالتموردعالقهوآگاهشدنازنظراتديگراندرمورد

محصوالتمختلفمیتوانتوجهکردويادرمورداستفادهبراييادگیريداليلیازجمله

آموزشرايگان،آموزشازراهدور،گستردگیوتنوعمطالبآموزشیودسترسیبهافراد
توانمند در حوزههاي مختلف وجود دارد .همچنین در رابطه با استفاده برايارتباطات به
داليلیهمچونکمبودوقت،سختیرفتوآمد،هزينههايارتباطاتحضوريوارتباط
آسانوفراگیروتوسعهکمیتوکیفیتارتباطاتدراينفضامیتواناشارهکردويادر

میخواهد آن
مورد استفاده برايخودابرازي میتوان اين علت را بیان کرد که انسان  
تصويريراکهخودشدوستداردودرذهنداردبهديگرانارائهدهدودرنتیجهبر
ذهنیتديگراننسبتبهخودشتأثیربگذارد .
هانشانداد


آمدهازپرسشنامه
هايبه 
دست

نتايجحاصلازتجزيهوتحلیلتوصیفیداده
کهبیشاز 42درصد کاربراندرشبانهروزبینيکتاسهساعتازاينشبکه اجتماعی
استفاده میکنند ومیانگیناستفادهپاسخدهندگاناز اين شبکه بهمدتدوساعت و53
دقیقهدرشبانهروزاست.سالمتاجتماعیکاربرانموردمطالعهدرحدمتوسطاستامادو
بینیواعتماداجتماعیدرپايینترازسطحمتوسطقراردارند .


شاخصخوش
با انجام آزمونهاي آماري مشخص شد که با افزايش استفاده از اينستاگرام میزان
ندياجتماعی و همچنین سالمتاجتماعی کاهش میيابد .اين
انطباقاجتماعی و ارزشم 
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بايافتههايآقاياريهیروهمکاران()0394وکیووهمکاران()0202همسواست.

نتیجه،
همچنیندربعدانطباقاجتماعیباپژوهشبراتدستجرديوهمکاران()0394وقلیزاده

ارزشمندياجتماعی با اين پژوهشها

خواجه ( )0395مطابقت دارد اما در مورد مؤلفه 
همخوانی ندارد .همچنین اين نتايج با يافتههاي نیازي و همکاران ( )0399کامالً ناهمسو
ازاينستاگرامبا
استفاده 

است.درمجموعمیتوانگفتاينپژوهشدرموردرابطهمیزان

میگیردکهبهزعم
دردستهپژوهشهايمنفیقرار 

سالمتاجتماعیوشاخصهايآن،

پژوهشگر اين مسئله به نوع استفاده از اينستاگرام مربوط است؛ به اين معنا که
استفادهاي


منفیدارندبیشترازانواع

اجتماعیرابطه

هايسالمت
استفادهايکهباشاخص


انواع
اجتماعیرابطهمثبتدارندمورداستفادهکاربرانهستندکهاين


هايسالمت

کهباشاخص
هايافرادبازمیگردد.لذابايد

موضوعبنابرنظريهاستفادهورضايتمنديبهنیازهاوانگیزه
اجتماعیرابطهمنفی


شودکهباسالمت

هايیازاينشبکهمی
آننیازهايیکهمنجربهاستفاده
داردشناسايیشدهوبرايکاهشاثراتمنفی آنهاويابرطرفشدن آنهادرفضايی
ديگرتمهیداتیانديشیدهشود .
اجتماعیوشاخصهايآن،


مباسالمت
ازاينستاگرا
درخصوصرابطهانواعاستفاده 
نتايج قابل توجهی به دست آمد .يافتهها نشانداد که استفاده از اينستاگرام براي موارد
انطباقاجتماعیارتباطمعنادارومنفیدارد .

وريبازيرشاخص


سرگرمیوغوطه
به اين معنا که در میان کسانی که از اينستاگرام بیشتر به منظور سرگرمی استفاده
میکنند ،شاخص انطباقاجتماعی میزان کمتري دارد .میتوان گفت ممکن است

سرگرمیهايی که از طريق اين فضا ايجاد میشود در نهايت درجهت مخالف با

انطباقاجتماعی کاربران باشد و آنها را به سوي انزواي اجتماعی و عدم درک منطقی

نسبتبهجامعهببرد.همچنیندرمیانکسانیکهازاينستاگرامبیشتربهمنظورغوطهوريدر

اينستاگرام (کنجکاوي) استفاده میکنند ،شاخص انطباقاجتماعی پايینتر است .میتوان
گفت ممکن است زمانی که افراد بیشتر به کنکاش زندگی ديگران میپردازند و وقت
اينامرباعثمیشودنه

زياديراصرفاينمیکنندکهزندگیروزانهديگرانراببینند،

تنها از رسیدگی به امور خود غافل شوند بلکه به مقايسه زندگی واقعی خود با ظاهر
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ايکهازديگرانمی بینندبپردازندودچاريأسو سردرگمیبشوندودردرک


زندگی
بیمعنايیدرزندگیبرسند.البتهاينپژوهشصرفاً
نسبتبهجامعهناتوانشدهوبهتجربه  
وممکناستچنینرابطهاي

بهبررسیروابطمعنادارپرداختهونهرابطهعلیومعلولی 
وجودنداشتهباشد .
مبرايارتباطاتوخودابرازيبازيرشاخص

استفادهازاينستاگرا

هانشاندادکه


امايافته
تعلق اجتماعیارتباطمعنادارومثبتدارد.بهاينمعناکهدرمیانکسانیکهازاينستاگرام

شاخصتعلقاجتماعیمیزانبیشتريدارد .

بیشتربهمنظورارتباطاتاستفادهمیکنند،

همچنین در میان کسانی که از اينستاگرام برايخودابرازي بیشتر استفاده میکنند،
صتعلقاجتماعیمیزانبیشتريدارد .

شاخ
يکی از علل اصلی ايجاد وب صفحه شخصی ،اين است که فرد بتواند در فضاي
مجازيخودراابرازکند.درهرفعلاجتماعی،فردتمايلداردتصويريراکهازخود
بروزمیدهدکنترلکند.علتاينامرآناستکهانسان میخواهدآنتصويريراکه

خودشدوستداردودرذهنداردبهديگرانارائهدهدودرنتیجهبرذهنیتديگرانتأثیر
گذاشته و پاداش دريافت کند ( .)Kaplan & Haenlein, 2010: 61با آنکه از ديدگاه
پژوهشگرانتظارمیرفتخودابرازيدرفضاياينستاگرامبهايندلیلکهباعثرويارويی
میتواند با شاخصهاي
افراد با قضاوتها و بازخوردهاي گوناگون میشود  ،
اجتماعیارتباطمعکوسداشتهباشداماباتوجهبهيافتههاياينپژوهشپاداشیکه


سالمت
کندبهبودتعلقاجتماعیاستکهايننتیجهقابل

فردباخودابرازيدراينرسانهدريافتمی
تأملاست .
اما درخصوص رابطه انواع استفاده از اينستاگرام با سالمتاجتماعی و شاخصهاي
دانشو

ازاينستاگرامبرايموارديادگیري،اشتغالوانتقال
استفاده 

هانشاندادکه

آن،يافته
باسالمتاجتماعیوشاخصهايآنارتباطمعنادارومثبتوجوددارد .

اطالعات
يادگیرياستفادهمیکنند،شاخص

درمیانکسانیکهازاينستاگرامبیشتربهمنظور 
ارزشمندياجتماعی و شاخص کل سالمتاجتماعی میزان بیشتري

خوشبینی اجتماعی ،

گیريازفرصتهايآموزشیدراينستاگرامدرموردموضوعات


رسدبهره
دارد.بهنظر 
می
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متنوع و استفاده از محتواهايی که افراد را به فکر فروبرده و نگرش وسیعتري به آنها
میتواند با افزايش
میدهد و سطح آگاهی و دانش و اطالعات افراد را ارتقا میبخشد  ،

امیدواريبهجامعهوافزايشايناحساسکهافرادچیزهايباارزشیبرايارائهبهجامعه
دارندومیتواننددرجامعهمفیدباشندهمراهباشد .

همچنین در میان کسانی که از اينستاگرام بیشتر به منظور اشتغال استفاده میکنند،
ارزشمندياجتماعی میزان بیشتري دارد .فرصتی که فضاي

سالمتاجتماعی و شاخص 

اينستاگرامبرايايجادوتوسعهکسبوکارهافراهمکردهاستباتوجهبهمیزانباالينرخ

بیکاريدر جامعه وتبعاتمنفی ناشیازآنمانندفقر ،فساد ،افسردگی و ...بسیار قابل
توجه و ارزشمند است .می توان گفت انجام کسب و کار در اينستاگرام با تقويت اين
احساسکهفردچیزيبرايارائهبهجامعهداردومیتواندمفیدباشدهمراهباشد .

همچنین در میان کسانی که از اينستاگرام بیشتر به منظور انتقال دانش و اطالعات
خوشبینی اجتماعی،

تعلقاجتماعی ،
شاخصهاي انطباقاجتماعی  ،

استفاده میکنند ،
ارزشمندياجتماعی و شاخص کل سالمتاجتماعی میزان بیشتري دارد .میتوان گفت

افرادباتولیدويابهاشتراکگذاريمحتواهايیکهبهارتقايسطحدانشوفرهنگو
اطالعات ديگران کمک میکند ،حس مفید بودن دارند و احساس با ارزش بودن پیدا
می کنند.اينافرادحستعلقبیشتريبهجامعهدارندوبهرشدوشکوفايیآنامیدوارندو

در نتیجه بازخوردهاي خوبی که از ديگران میگیرند حال بهتري خواهند داشت و به
میشود .
کیفیتزندگیوروابطشانافزوده 
و در نهايت درخصوص رابطه انواع استفاده از اينستاگرام با سالمتاجتماعی و
يافتهها نشانداد که استفاده از اينستاگرام براي موارد در جريان اخبار
شاخصهاي آن  ،

قرارگرفتن و خريد و دريافت اطالعات محصول با شاخصهاي سالمتاجتماعی ارتباط

هشگرانتظارمیرفتپیگیرياخباردر

معناداريوجودندارد.باوجوداينکهازديدگاهپژو
فضاياينستاگرامبهعلتبمبارانخبريوعدمسانسوراخبارباسالمتاجتماعیکاربران

هايتحقیقچنینچیزيرانشاننمیدهد.همچنینبااينکهانتظار

درارتباطباشدامايافته
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میرفتفرايندخريددراينشبکهاجتماعیبهدلیلاينکهمستلزماعتمادبهديگراناستبا

سالمتاجتماعیدررابطهباشدامانتايجپژوهشهیچارتباطیرادراينموردنشاننداد .


نتیجهگیری
يافتههاي اين پژوهش ،سرگرمی و غوطهوري در اينستاگرام با
باتوجهبه اينکه بر اساس  

بیمعنايیدرزندگی
منفیداردوبهعبارتیباافزايشاحساس 


اجتماعیکاربرانرابطه

انطباق
وکاهشکیفیتعملکرددرزندگیمرتبطاستلذاکاربرانبايدباآگاهیازاينموضوع
ايننوعاستفاده خودازاينشبکهرامديريتکنندوهمچنینمسئولیننیزعللتمايلافراد
وتوسعهسرگرمیهاي

بهغوطهورشدندراينرسانهراموردبررسی قراردهندوبهايجاد

جايگزينبیانديشند.چراکه براساسنظريهاستفادهورضايتمندي،مخاطبانمحتوايیرا
بهگونهايمناسب
کنندکهنیازآنانرابرطرفکندوايننیازبهسرگرمشدنبايد 


دنبالمی
پاسخدادهشود .
يافتههاي اين پژوهش نشان میدهد که اشتغال در اينستاگرام با شاخص
در ادامه  ،
اجتماعیرابطهمثبتدارد.همانطورکهوولمن


اجتماعیوشاخصکلسالمت

ارزشمندي
رسانههاياجتماعی درارتباطاتاجتماعیتابعنوع
درنظريهخودبیانمیکندکهتأثیرات 
یبینیم کهاستفادهازاينستاگرامبراي
افرادازاينرسانههااست،دراينپژوهشم 

استفاده
لذاباتوجهبهوجودمعضلبیکاري

اشتغالبابهبودايفاينقشهاياجتماعیمرتبطاست.
گستردهدرکشورايرانوبهتبعآنافزايشفقروفسادوناامیديو ...وهمچنینلزوم
ايجاد عدالت در جامعه و دسترسی همگانی به امکانات که خود از شاخصهاي
کهافرادجامعهباتکیهبرتوانايیومهارتهاي

سالمتاجتماعیدربعدجامعهاست،حال

هايموجوددرسیستماشتغالدولتیتالشکردهاندتادراينفضاي


دورازتبعیض
خودوبه
مجازي به ايجاد کسب و کاربپردازند ،لذامسئولین و سیاستگذاران باتوجهبه اينمهم
میتوانندبهحمايتازاينکسبوکارهاوتوسعه آنهااقدامنمايند.البتهذکرايننکته

نظرمی آيدکهپژوهشحاضردرزمانپاندمیويروسکروناانجامشدهاستو


ضروريبه
ازپیشافرادبهکسبوکارازطريقفضاي

ممکناستايننتايجيهدلیلرويآوردنبیش
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روابطبهدستآمدهشکل

غیرازشرايطفعلیانجاممیشد،

مجازيباشدواگردرزمانیبه
ديگري داشت .عالوه بر اين ،اينستاگرام بستر مناسبی براي يادگیري و انتقال دانش و
هاياينپژوهشباسالمتاجتماعیکاربران

اطالعاتاستکهاينموارد براساسيافته
رابطهمثبت دارند .اين کارکردها نیز ،هم میتواند مورد توجه کاربران قرار بگیرد و هم

موردتوجهمسئولین باشد .انتقال دانش و اطالعات بهديگراندر اين رسانه ،بهاينمعنا
استکهکاربران بهمنظورسعیدربهبودسطحتفکر،آگاهی،فرهنگ،دانشوزندگی
ايرابهاشتراکمیگذارند


کنندويامحتواهايتولیدشده
ديگرانمحتواهايیراتولیدمی
میتوان گفت اين شبکه
که از نظرشان میتواند براي ديگران سودمند باشد .درواقع  
اجتماعی  بستري برايموضوعیفراهمآوردهاستکه در دين وفرهنگما بدانتوجه
شدهوآنموضوعنوعدوستیوخیرخواهیاست.همانطورکهدرديناسالمتأکید شده

کهپاداشنیکیجزنیکینیستولذابهکمکبهديگرانسفارششده،دراينپژوهش
دانشواطالعاتبهديگرانبیشترين

مدرجهتانتقال
ازاينستاگرا 
استفاده 

نیزمیبینیمکه

رابطه مثبت با سالمتاجتماعی کاربران را دارد که میتواند بیش از پیش مورد توجه
کاربران قراربگیرد .بر اساس آنچه که در مبانی نظري گذشت ،نوع استفاده از شبکه
می تواندپیامدهايمثبتويامنفیرابهدنبالداشتهباشد.دراينپژوهشنیزبسته
اجتماعی 
بهنوعاستفادهکاربرانازاينستاگرام،روابطمثبتومنفیراباسالمتاجتماعیآنانشاهد
بوديم .همچنین ازآنجايیکه بر اساس مبانی نظري ،آموزش و ارتقاي سطح آگاهی،
اشتغال ،درآمد و دسترسی يکسان به امکانات از عوامل تعیینکننده براي سالمت يک
شبکه اجتماعی اينستاگرام
جامعه است و باتوجهبه يافتههاي اين پژوهش که استفاده از  
میتواند به تأمین اين عوامل کمک کند ،بنابراين ارتقاي بخشی از فاکتورهاي

شبکه اجتماعی میتواند مورد توجه مسئولین و
سالمتاجتماعی از طريق اين  

سیاستگذارانقراربگیرد .

الگوياستفادهازشبکهاجتماعیاينستاگرامبهمنظورارتقاي سالمتاجتماعیباتوجه
میگردد :
بهروابطمعناداربهدستآمدهازپژوهشبهشکلزيرارائه 
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سالمتاجتماعی

انواعاستفادهازاینستاگرام

انطباقاجتماعی
یادگیری

تعلقاجتماعی

خوشبینی

اشتغال

اجتماعی

ارزشمندیاجتماعی
انتقال
دانشواطالعات
اعتماداجتماعی

شکل .8الگوی استفاده از شبکه اجتماعی اینستاگرام به منظور ارتقای سالمت اجتماعی
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پیشنهادها
آموزشسوادرسانهايدر

باتوجهبهمحبوبیتخاصاينستاگرامدرمیانجمعیتجوانتر،
آموزشوپرورش و ساير نهادهاي آموزشی میتواند کمک کند که تعامل مخاطبان با

آنسازندهترباشد .

شبکهاجتماعیاينستاگرامواستفادهاز
محتواهايموجوددر 
پیشنهاد میگرددمسئولین و نهادهايمربوطه به ايجاد وتوسعهامکاناتتفريحی و
سرگرمیمتناسبباسلیقهووضعیتاقتصاديمردمدرفضايواقعیاهتمامورزندتابخشی
ازنیازآنانبرايسرگرمشدنمرتفعگرددوانجاممطالعهدرخصوصچگونگیبرآورده
شدننیازهايفراغتیوسرگرمیدراينستاگراموآسیبشناسیآندرمطالعاتآيندهنیز
میشود .
پیشنهاد 
با توجه به ارتباط مثبت بعد اشتغال در اينستاگرام با سالمت اجتماعی ،پیشنهاد
گذارانعالوهبرانديشیدنوبرنامهريزيبرايايجادحمايتو


گرددمسئولینوسیاست

می
مساعدت به افرادي که میخواهند در اين فضا کسب و کار ايجادکرده و درآمد
کسبکنند ،به مشاغل جديد ازجمله بالگینگ که میتواند در اين فضا ايجادشود

توجهنمودهوبخشیازتربیتنیرويکارجديدبهاينمشاغلاختصاصيابد.
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