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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 semi-

structured 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 
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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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 یها شبکه قیاز طر یسالمت اجتماع یارائه الگو جهت ارتقا

  (نستاگرامیا ی)مورد مطالعه: شبکه اجتماع یاجتماع

 

 

یمهسازمان
، دانشگاه تهران شیک یالملل نیب سیرسانه، پرد تیریمد یدکتر یدانشجو

 .رانی، اتهران
 

نوربخشونسي
 ،یدانشکده علوم اجتماع یگروه جامعه شناس اریدانش ،یجامعه شناس یدکتر

 .رانیدانشگاه تهران، تهران، ا
 

یبيهوشنگنا
دانشکده علوم  یگروه جامعه شناس اریدانش ،یسانجامعه ش یتخصص یدکتر

 .رانیدانشگاه تهران، تهران، ا ،یاجتماع

  چکیده
هدفازايناجتماعیبرهاياستفادهروزافرونازشبکه تأثیرگذاراست. ابعادمختلفسالمتکاربران،

 سالمت ارتقاي براي الگو ارائه شبکهپژوهش، طريق از اجتماعی تاکنوناجتماعی است. اينستاگرام

 استفاده گوناگون انواع رابطه انجامدرخصوص پژوهشی کاربران اجتماعی سالمت با ازاينستاگرام

پژوهشنگرفته اين در است. استفاده انواع و استفاده میزان بین رابطه بررسی به بااز اينستاگرام

پرداختهسالمت آن بهرهاجتماعیمخاطبین بخشنخستپژوهشبا در منظور بدين روششد. از گیري

پساينستاگراماقدامشدوسازبنديانواعگوناگوناستفادهساختاريافتهبهطبقهکیفیوانجاممصاحبهنیمه

بهره با بخشدوم پرسشنامهدر توزيع و روشکمی از شد.گیري پرداخته نظر بررسیروابطمورد به

روزازدادبیشازنیمیازکاربرانايرانیاينستاگرامبینيکتاسهساعتدرشبانههايپژوهشنشانيافته

از(است.بینمیزاناستفاده200/3)اجتماعیآناندرحدمتوسطکنندومیزانسالمتاينشبکهاستفادهمی

شاخص و سالمتاينستاگرام ارزشمنديو انواعهايانطباق، دارد. منفیوجود و معنادار اجتماعیرابطه

 استفاده گوناگون به شبکه اين نشان9از نتايج که است تقسیم قابل دسته استفاده داد اينستاگراماز

غوطهبراي شاخصسرگرمیو انطباقوريبا استفاده اما منفیدارد؛ معنادار اجتماعیرابطه اينستاگراماز

ازاجتماعیرابطهمعنادارومثبتدارد.استفادهاطالعاتباسالمتوبراييادگیري،اشتغالوانتقالدانش
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 براي اينستاگرام براي نیز و تعلقارتباطات با دخودابرازي مثبت معنادار رابطه اساساجتماعی بر ارد.

عواملسالمتيافته از ارتقايبخشی پژوهش، اين قابلهاي اينستاگرام طريق از فردي بعد اجتماعیدر

 گذارانقراربگیرد.توجهکاربرانومسئولینوسیاستتواندموردتحققاستواينموضوعمی

استفاده،  نوع استفاده، نزایم نستاگرام،یا ،یاجتماع یها شبکه ،یاجتماع یها رسانه :ها واژهکلید

.یاجتماع سالمت

  



 5|وهمکارانیزمان...؛قيازطریسالمتاجتماعيارائهالگوجهتارتقا

 مقدمه 

شد.توسطدانشمندانبهکارگرفته0992نخستینباراصطالحدنیايمجازيدراوايلدهه

بهدنیايمجازي»درواقع عنوان سازيشدۀ درونآنمردمياانهيرايکمحیطشبیه که

تعاملباشندتواننددرمی استتوصیف، شده )موسوي« ،0399 اين0: ارتباطاتیکهدر .)

هانگرش،شودنژاديوجنسیتیايجادمی،ملی،مکانی،هايزمانیفضافارغازمحدوديت

آوردکهمنجربهتغییردرنحوهعملکردوهايجديديرابرايافرادبهوجودمیوديدگاه

(.0399:30،شود)نورمحمديدردنیايحقیقیمیهاآنتعامالت

دردنیايمجازيرونديروبهرشدهاياجتماعیرسانهاستقبالاز،عصرامروزدر

رسانه شبکههاياينترنتیاعمدارد. میانجوامعرشداز سرعتدر به هاياجتماعیچنان

رسانهکرده احتمالی مرگ از برخی که میاند سخن آينده در غیراينترنتی گويندهاي

(Sabbar & Hyun, 2016: 208.)گرايشمخاطباننسبتبههاياجتماعی،رسانهدربین

بودههاياجتماعیشبکه قاسمبیشتر و عراقیاست)ذوالقدر زاده ،0390 شبکه33: هاي(.

فرصت آوردهاجتماعی فراهم اجتماعی ارتباطات براي را جديدي )هاي  ,Faelensاند

2021:1.)

دودرکشورمادردسترساستمختلفیوجوددارهاياجتماعیشبکهوجوداينکهبا

آماربراساسدرايراناجتماعیشبکهترينپراستفادهعنوانبهاينستاگراماجتماعیشبکهاما

0سايتالکسا آنالیزکننده سايتبنديرتبه)وبگاه استشناختهها(  ,Alexa, 2021)شده

website.)

ارائه آمار آخرين ايسپابرمبناي توسط شده ، افکارمرکز دانشجويان رانياسنجی

(ISPA, 1399, website) ، سال09ايرانیانبااليدرصد54بیشاز اجتماعیشبکهدر

اينموضوعنشان بهدهدبامیاينستاگرامعضوهستندو ازرسانهتأثیرتوجه دراستفاده ها

بر مجازي رفتاردنیاي و ذهنیت کاربرانروي شبکه، اينستاگرام نقشمیاجتماعی تواند

شبکهکهاستنيانمودتوانبدانتوجهايکهمیباشد.نکتهاتداشتهتأثیرپررنگیدراين

عالوهاجتماعی لذا و دارد گوناگونی استفاده موارد اينستاگرام استفاده میزان ازبر
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ماينستاگرا اينانواعمختلف، ايناستفاده میاز استکه شبکه يااتتأثیرتواند مثبتو

باشد.موضوعنوعاستفادهپیشازاينبیشتردررابطهمنفیمتفاوتیبررويکاربرانداشته

قرارگرفتهوبهمتغیرهاياجتماعیکمترتوجهشدهشناختیموردبررسیروانبامتغیرهاي

افسردگی با ازاينستاگرام برايمثالرابطهنوعاستفاده  ,Frison & Eggermont)است.

 ;Li; Chang)نفسعزتو(Sherlock & Wagstaff, 2019ترسواضطراب)،(2017

Chua & Loh, 2018)قرارگرفتهاست.موردبررسی

تجزيه وتحلیل از استفاده اجتماعی شبکهآثار اجتماعی، راهاي گوناگونی مزاياي

ازبه اجتماعیمردمکمکشناسیبهدرکرفتارهايجملهاينکهازنظرجامعهدنبالدارد.

گیريعمومیازلحاظخدماتعمومیبرايارائهمبانینظريدرخصوصتصمیم،کندمی

ثبات،تواندبهارتقايامنیتملیوازنظرکشوريمیوراهنمايیافکارعمومیمفیداست

 :Yu, Liu, Dou, Liu & Zhou, 2017پیشرفتاقتصاديوغیرهکمککند)،اقتصادي

533.)

زمینهيکیا ز از آنهاياجتماعیشبکههايمتأثر تمامیابعاد سالمتکاربراندر

نظريمقدم است)ساعیو ،0390 عموم049: نزد در گرچه .) سالمتبیشتر، از منظور

روانیوهاياخیرابعادديگريدرسالمتهمچونسالمتاستامادردههسالمتجسمی

زمان در قرارترنزديکهاي توجه سالمتمورد اجتماعی هیراست)گرفتهبعد ،آقاياري

جعفريمحمدپور و ،0394 بهداشتجهانی0: سازمان شرايط0(. به توجه لزوم به نیز

درمانیشونددرکناراهمیتخدماتاقتصاديواجتماعیکهموجببیمارشدنافرادمی

سالمت،سازمانبهداشتجهانی»قعکردهاست.درواتأکیدهادرتشخیصوبهبودبیماري

 بهرا کاملیجسمیعنوان رفاه از حالتی بیماريو، فقدان صرفاً نه و اجتماعی و روانی

(.WHO, 2014, website«)استمعلولیتتعريفکرده

 تأثیرابعادمختلفسالمتبريکديگر وازيکديگر بنابرمیتأثیرگذاشته پذيرندو

ازاينابعادبرديگريبرتريندارند.کدام،هیچازسالمتیانیسازمانبهداشتجهتعريف

سالمت بهاجتماعی رسانهعنوان ثانويه پیامدهاي از يکی و شبکهبهها هايويژه
                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      

1. WHO 



 7|وهمکارانیزمان...؛قيازطریسالمتاجتماعيارائهالگوجهتارتقا

(.0390:049،قابلتوجهاست)ساعیونظريمقدماجتماعی

درواقع،اجتماعیکهيکیازابعادسالمتدرکنارابعادجسمیوروانیاستسالمت

ازجنبه اياستکهوجودآناجتماعیمقولهسنجد.سالمتاجتماعیمیسالمتفردرا

 اثربخشیدر مختلفمیهايفعالیتموجبکارايیو امور در هرجامعهافراد و ايشود

اثربخشوفعالنیازدارد.،پیشرفتوشکوفايیبهافرادکارا،برايرشد

هايیکهطرفدارانزياديدارندوافرادويژهآنبهجتماعیهاياشبکهانواعاستفادهاز

در فعالیت صرف را زيادي آنزمان میها همچون اينستاگرام،شبکهکنند اجتماعی

جملهبعداجتماعیسالمترابهدنبالتواندپیامدهايگوناگونیدرمسائلاجتماعیمنمی

ارتقاي آنممکناستبه به توجه لذا باشد. يکدارايیداشته که جامعه سالمتافراد

عمومیاستوخیرعمومیدرآناستکمککند.دوشکافمهمدرادبیاتموجوددر

هابهبررسیابعادووجوددارد؛يکیايناستکهاکثرپژوهشهاياجتماعیشبکهزمینه

 اجتماعیشبکهآثار پرداختههاي اينستاگرام از غیر اکثبه اينکه ديگري و ريتاند

.شدهاستهايمربوطبهاينستاگرامدرجوامعآماريخارجازايرانانجامپژوهش

نوع چه ايرانی کاربران اوالً که است پژوهشاين اين پرسشاصلی دو بنابراين

هايیازاينستاگرامدارندودوماينکهچهروابطمعناداريبینمیزانونوعاستفادهاستفاده

اگرامباسالمتاجتماعیآنانوجوددارد.اينکاربرانازاينست

باتوجه ابعادمیاجتماعیاينستاگرامشبکهبهاينموضوعکهاستفادهازلذا تواندبا

ارتباطباشد ارتقايسالمتمختلفسالمتیکاربراندر لزوم اهمیتو اجتماعیافرادو

ابعادسالمت جامعهدرکنارديگر الگويمناسبجهتار، اجتماعیباتقايسالمتارائه

باشددرجامعهايرانموضوعیمهموقابلتوجهمیاجتماعیاينستاگرامشبکهازاستفاده

شود.کهدرپژوهشحاضربهآنپرداختهمی
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 مبانی نظری و مروری بر مطالعات گذشته

 های اجتماعی رسانه 

تاباسازدیمهاهستندکهافرادراقادروبرنامههاسايتوبايازشبکههاياجتماعیرسانه

همچنینبهکاربرانامکانتولید يکديگرمکالمهکنند. استفاده، درموردتبادلوبحث،

 & Bhandarkar, Pandey, Nayak, Pujaryدهد)محتوايموجوددروبجهانیرامی

Kumar, 2021: 38اجتماعیهايواقعويژگیخاصرسانه(.در هاست.تعاملیبودنآن،

اجتماعیرسانهمخاطب )راديوبرخالفرسانههاي جمعی هاي مطبوعات(، و تلويزيون

يکنه در هستند. محتوا تولیدکننده خود و دارند حضوريفعال بلکه نیستند منفعل تنها

هاياجتماعیبهاينشکلتعبیرشدهاستکهپژوهشازتغییرنقشافراددرعصرشبکه

جمعیرسانه رسانه0هاي جمیع به را خود عصرداده0هاجاي در که معنا اين به اند،

میشبکه ايفا را نقشيکرسانه فرد هر اجتماعی  ,Sabbar & Matheson)کندهاي

2019: 27.)

رابطه در انواع اجتماعیرسانهبا هاي بندي يکتقسیم توانیمدر هايشبکهبه

هااشارههاوفرومپادکست،هابالگمیکرو،یيجوامعمحتوا،هاکیيو،هاوبالگاجتماعی،

 (.0399:39،نمود)افتاده

 های اجتماعی شبکه

اجتماعیشبکه گونههاي از اجتماعیرسانهاي ويژگیهاي از يکی که مهمهستند هاي

آن ازها چندگانه آناستفاده اطالعاتها دسترسیبه از استکه مباحثات، سرگرمیتا،

عالوههاياجتماعیشبکه(.Gambo & Ozad, 2020: 2گیرد)برمیماعیشدنرادراجت

کاربران ارتباطاتمیان فرايند تسريع تسهیلو بر نسبتبه، موجبافزايشآگاهیآنان

هاياجتماعیرويکردهاوفرايندهاياجتماعیوهمچنینمنجربهاستفادهبهینهازسرمايه

                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      

1. Mass media 

2. Mass of media 



 9|وهمکارانیزمان...؛قيازطریسالمتاجتماعيارائهالگوجهتارتقا

گونهبهشوندمی اي انتقالکه در ارزش، بازيابی و جهتتولید اجتماعی دهیهاي

(.Peng & et al., 2018: 18شود)تريمیمناسب

هايمشابهیاماويژگی،دهندخدماتمتنوعیراارائهمیهاياجتماعیشبکهاگرچه

رايگان عضويت مانند: دارند )پست، کاربر توسط شده تولید هامحتواي وعکس، ها

توسعه،هايمشابه(مدرسهياعالقههم،تباطکاربرانباگذشتهمشترک)همکارار،ها(فیلم

اطالعاتروابطحرفه ارائه و دارايمشاغلمشابه افراد ايمیان خدمات، محصوالت، يا

(Kenton, 2019).

در اجتماعیشبکهمیان مختلفهاي اشتراک، به مانندخدمات تصوير گذاري

(.Hellberg, 2015: 19اند)ترعملکردهمخاطبموفقاينستاگرامدرزمینهجذب

 اجتماعی اینستاگرام  شبکه

آنسادهاست.بههمیندلیلبهازاستفادهاينستاگرامکاربريآسانیداردونحوهيادگیري

(.Hellberg, 2015: 19)شدهاستسرعتمحبوب

قابلیتويژگی و اينها به مختص فقط که نیست شکل اين به اينستاگرام هاي

رابهوجودآوردهباشدبلکهآنچهاينهاآنخوداجتماعیشبکهاپلیکیشنبودهباشدواين

مانند:؛کندايناستکهتوانستهاينعناصررابهخوبیباهمترکیبکندشبکهراويژهمی

ويرايشتصوير اشتراحاشیه، و مکان يکاپلیکیشنکنويسی عکسدر فوري گذاري

(.Hochman & Manovich, 2013: 8موبايلی)

 ها ها و تأثیرات رسانه از رسانه های استفاده  نظریات انگیزه 

رسانه فضايمجازيمانندساير در موضوع دو »ها و تأثیراستفاده جنبه« ساير از هابیشتر

هايسنتیرسانهدرموردقتمطالعاتدرحقی،موردتوجهمحققینومتخصصانبودهاست

یاست.بههمیندلیلنظرياتگذشتهانسانونوينيکوجهمشترکداردوآنمخاطب

شرايطرسانهرسانهتوانستهدرمورد کنندواندبا هاينويندرفضايمجازيتطبیقپیدا

(.0394:3،هاهمکاربردداشتهباشند)شاهقاسمیبراياينرسانه
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نظريهاستفاده»ها،ازرسانهاستفادههاوانواعهادرموردانگیزهتريننظريهازمهميکی

رضايتمندي 0و کاتز« توسطالهیو که ايننظريه پیيافتن0949)0است. مطرحشددر )

کنندواينهااستفادهمیپاسخبراياينپرسشاستکهمردمچراوبهچهمنظورازرسانه

يادآ استفادهمیکندکهافرادبراياهدافمتفاوتیازرسانهوريمینکتهرا ايدهها کنند.

اولیهکاتزبرايطرحايننظريهاينبودکهبجاياينکهمخاطبرامنفعلدرنظربگیريمو

بامخاطبچهمبپرسیمرسانه بايدبدانیمکهمخاطبانفعالهستندوبايدپرسیدکنندیها ،

رسانهچ هايسنتیکاربردداردوهمکند؟ايننظريهکههمبرايرسانههمیمخاطببا

هاينوين،براينمبنااستواراستکهمخاطبان،فعاالنهرسانهومحتوايیرادنبالبرايرسانه

درمی رضايتمنديبیشتريرا و کند رفع را نیازهايآنان بیشتر که باشد.کنند پیداشته

برآورده افراد که کنند،هرچقدر احساس بیشتر را يکمحتوا توسط نیازهايشان شدن

تانکارد، دنبالکنندبیشتراست)سورينو را 0390احتمالاينکهآنمحتوا :502-509.)

اينرضايتمندييکنوعآرامشخاطرذهنیاستوبستهبهايننظريهبیانمی کندکه

.(Huang & Su, 2018: 3ت)اعتقادات،هنجارها،نیازهاوعاليقهرفردمتفاوتاس

نظريهبري از يکی رسانهوِلمن حوزه در بررسیپردازان به استکه اجتماعی هاي

رسانه اين رسانهتأثیرات که است معتقد و پرداخته جامعه در تغییرها با اجتماعی هاي

بهپیآننوعیازفردگرايیاندودرالگوهايارتباطی،تعامالتاجتماعیراتقويتکرده

شبکه فردگرايی مینام مطرح وي است. ارتباطات مکمل که شده ايجاد کنداي

رسانهازآنجايی در مخاطبان رسانههايکه تأثیرات دارند، فعاالنه نقش هاياجتماعی

ارتباطات و جامعه در نوعاجتماعی تابع رسانهاجتماعی اين از افراد استاستفاده ها

(.0393:4)نوربخشوصحراگرد،

اينستاگرامازاستفادهکنندکهپیامدهاي(مطرحمی0202همچنینشلدونوبريانت)

 اينرسانهازاستفادههايافراددرانگیزهبهخاطرآننیستبلکهازاستفادهبهخاطرصرفاً

تواندمثبتيامنفیباشد.اينپیامدهامیهانوعاستفادهآناستوبستهبه

                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      

1. Uses and Gratifications Theory 

2. Katz 
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مطالعات دادهنشاناخیر رسانهاند که حال میيهادرعین اجتماعی اتتأثیرتوانند

اتمثبتیهمبگذارندتأثیرمختلفزندگیيهادرجنبهتوانندیهام،آنمنفیداشتهباشند

،مثالبستهبهعملکردافرادعنوانبهبگیرند.صحیحیمورداستفادهقراربهشرطیکهبهطرز

هممیاينرسانه انباشتاطالعاتنادرستوهمابزارتقويتدانشتواها باشندنندابزار

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

هااگردانشگاه،استداده(نشان0229)0دريکمثالديگرتحقیقجونزوهمکاران

استفادهکنندرسانهطرزصحیحیازاينبه انگیزهدانشجويانتوانندموجبتقويتمی،ها

هايبیشتردردانشجوياندرهمدرتحصیلوهمدراشتغالشوندکهاينامربهموفقیت

(.0395:32،معینیکیاوخالقخواه،زاهدبابالن،آريانیانجامد)زمینهدرسیوکاريمی

نشان0200)0برنتزگ پژوهشخود نیزدر ) دادکه استفاده پیامدهااينستاگرااز يمثبتیم

حفظرابطهبادوستانوفامیلودرکلبهبودپیوندهاي،جملهپیداکردندوستانجديداز

دنبالدارد.اجتماعیرابه

مطالعه در درولیکن توسطاستپلتونايکه 3خصوصاينستاگرام چتوين5لويیز، 4و

شد0203) انجام ) نشانيافته، رسانهها اين داد راتفاوتتواندیماجتماعی فردي هاي

مقايسهجهتدر رفتار و پیشگیري نگیناجتماعی جیانگو کند. در0202)2بینی نیز )

اجتماعیراطورمستقیماضطرابمبهاينستاگراازاستفادهپژوهشیدرسنگاپوردريافتندکه

اثرافزايشیبررويمقايسهافزايشنمی با یمغیرمستقصورتبهتوانداجتماعیمیدهداما

ايناضطرابرابیشترکند.

می نشان شبکهمطالعات از استفاده نوع که روانیدهند سالمت با اجتماعی هاي

دستآمدهنشاندادکهاستفادهنتايجبه،کاربرانارتباطدارد.برايمثالدريکفراتحلیل

                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      

1. Jones & et al 

2. Brandtzaeg 

3. Stapleton 

4. Luiz 

5. Chatwin 
6. Jiang & Ngien 
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 از بوکفیسنامناسب است همراه افسردگی و افزايشاضطراب  ,Marino, Gini)با

Vieno, & Spada, 2018.)

بهبررسیرابطهبیناستفادهازکلیهشبکه هاياجتماعیبافراتحلیلديگريکهاخیراً

آنسالمتروانیکاربران نامناسبازپرداختهاستنیزبیانمیها کندکههرچهاستفاده

 ,Huang)يابداضطرابوافسردگیواحساستنهايیافزايشمی،هابیشترباشداينشبکه

2020.)

صورتبهتواندهاياجتماعیمیتوانگفتکهنوعاستفادهازشبکهمیبرايناساس

بالقوهباسالمتاجتماعیکاربراننیزدرارتباطباشد.اگرچهکهدراينخصوصپژوهش

هاياجتماعیبامستقلیانجامنگرفتهامادربرخیمطالعاتبهرابطهبیناستفادهازشبکه

بهشدهاستهاياجتماعیمرتبطباسالمتپرداختهیازمؤلفهبرخ عنوانمثالپژوهشی.

هاياجتماعیباافزايشانزواياجتماعیحتیدردهدکهاستفادهنامناسبازشبکهنشانمی

(.Meshi; Cotton & Bender:2020هايسنیباالترهمراهاست)گروه

 و 0204)تمريوهاکانسون بررسی به پژوهشی در نیز )32 حوزه در تأثیرمقاله

ازاينکدامهیچهاياجتماعیبرروياعتماداجتماعیپرداختندودريافتندکهنتايجرسانه

کلینشانصورتبهمقاالت نیستومنفیرسانهتأثیردهنده هاياجتماعیبرروياعتماد

 مقاله02بلکه اينمقاالتبه میتاينرسانهمثبتأثیراز اشاره اعتماد بر باقیها و کنند

اند.راکشفنکردهداريمعنیمقاالتدراينحوزهرابطه

اساس میبر نظر به گذشت آنچه پژوهش رسد مورد ازدر استفاده بین ارتباط

تربررسیارتباطبیناستفادهعبارتدقیقهاياجتماعیباجنبهديگريازسالمتوبهشبکه

شب کاربراناز سالمتاجتماعی با اينستاگرام اجتماعی که قابلمی، دارايتواند و توجه

اهمیتباشد.

 اجتماعی سالمت

پژوهش طوردر به تعريفسالمتهايجهانی از جنبه کهکلیدو دارد اجتماعیوجود

واحدجامعه.درتعريفبراساسواحدفرداستوديگريتعريفبراساسيکیتعريف
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اجتماعیواحدفرد)کهمبنايدرنظرگرفتهشدهاينپژوهشبرايتعريفسالمتبراساس

شودوبهمعنايبعدنظرگرفتهمیيکصفتبرايفرددرعنوانبهاجتماعیسالمت،است(

نظر در روانی و جسمی بعد دو کنار در فرد سالمت از میاجتماعی وگرفته شود

اجتماعیسالمت،واحدجامعهبراساسعهاست.درتعريفکنندهروابطفردباجاممطرح

به میعنوان گرفته نظر در جامعه براي ويژگی و تعريفيکصفت بنابراين که ،شود

اياستسالمجامعهاجتماعیبهمعنايشرايطاجتماعیسالمتبخشبودهوجامعهسالمت

(.0393:009،کهازاينشرايطبرخوردارباشد)توکل

ج نظريهاز فردي تعريفسالمتنبه به متعددي پرداختهپردازان براياجتماعی اند.

نخستین سال در 0930بار سالمت، مفهوم برسلو و بهبلوک را اجتماعی درجه»عنوان

0دونالدوهمکارانش،0939درسالهاآنتعريفکردند.پساز«عملکرداعضايجامعه

سالمت را ايناجتماعی تعريفگونه اشخاصبا»کردند: شدن کیفیتدرگیر کمیتو

(.0393،بهنقلازمحمدنبی0399:92،)رفیعیوهمکاران«اجتماع

بیانمی0992)0همچنینالرسون ) که سالمتفردسالمت»کند اجتماعیبخشیاز

کهمترادفباگزارش«تفکرورفتار(است،درونیاو)احساسيهاپاسخاستکهشامل

ازکی نشانفرد عدمرضايتاواززندگیرا ديگراناستورضايتيا فیتروابطشبا

(.0992،بهنقلازالرسون0390:30،دهد)سامآراممی

جیکوب و سالمت0224)3اوستون نیز ) سطوح مترادفبا را يهامهارتاجتماعی

ايجامعهعضويازعنوانبهعملکرداجتماعیوتوانايیشناختهرفردازخود،اجتماعی

اند.دانستهتربزرگ

)5چو همکاران تکاملموضوعاتتحقیقاتمرتبطبا0202و منظور به اخیراً نیز )

دادهسالمت پايگاه اينموضوعدر مقاالتمرتبطبا زيادياز بررسیتعداد اجتماعیبه

سالمتپرداخته4اسکوپوس نهايت در و افزايشاند باعث که مثبتی تعامل را اجتماعی
                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      

1. Donald & et al 

2. Larson 

3. Ustun & Jakob 

4. Cho 

5. Scopus 
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بااليیازيکپارچگیشودودرجهاجتماعیدرسطحخردمیمشارکتفرديدرزندگی

اند.تعريفکرده،اجتماعیکهدرسطحکالنبامشکالتجمعیدرجامعهسروکاردارد

يکیازکامل :استمطرحشده0اجتماعیتوسطکییزترينتعاريفبرايسالمتاما

ابیوشناختفردازچگونگیعملکردشدراجتماعازارزياجتماعیعبارتاستسالمت»

ديگر افراد با روابطش کیفیت و گروه، و ازنزديکان عضوي وي که اجتماعی هاي

)آنهاست »Keyes, 1998: 130سالمت مدل است معتقد کییز امتداد(. در اجتماعی

حیدرخانی،نوربخشکند)شودوزمینهکارکردمثبترافراهممیروانیمطرحمیسالمت

محمدي و ،0392 :052) گسترده عاملی تحلیل يک در تعیین4و براي را شاخص

میسالمت پیشنهاد فردي بعد در اجتماعی که انطباقاندعبارتدهد اجتماعیاز: انسجام،

اجتماعی اجتماعیشکوفايی، پذيرشمشارکت، و )اجتماعی موسوياجتماعی ،شیانی،

(.0395:032،نیاوامیدنیافاطمی

پژوهش اکثر داخلیدر شده انجام هاي نام، اين بهها معادلنامعنوان فارسی هاي

سالمتشاخص هاي گرفته درنظر کییز اجتماعی است؛ باشده اينتوجهاما مفهوم به

،اجتماعیهايانطباقنام،سازيدراينپژوهشبهمنظوريکنوآوريوبومی،هاشاخص

اجتماعیتعلق اجتماعییبینخوش، اعتمادارزشمندي، و ايناجتماعی براي اجتماعی

پژوهشازايندرادامهاستولذاترهانزديکآندکهبهمفهومشوهاپیشنهادمیشاخص

شود.هااستفادهمیمعادل

 :8اجتماعی انطباق

يهایابيارزبینیاستودرواقعمنطقیوقابلپیش،يعنیاعتقادبهاينکهاجتماعقابلفهم

اجتماعیدرتوانگفتاينبعدازسالمتفردازاجتماعقابلفهمومحسوساستومی

شیانی،موسويمعنايیدرزندگیقابلمقايسهاست)مقابلبی وامیدنیافاطمی، نیا ،0395:

033.)

                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      

1. Keyes 

2. Social coherence 
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 :0اجتماعی تعلق

بهمعناياحساستعلقونزديکیبهجامعهاست و؛ تنها ازجامعهيعنیفردخودرا جدا

شودودرکندبخشیازجامعهاستوازطريقجامعهحمايتمیداندبلکهاحساسمینمی

(.0390:35،آنسهمدارد)سامآرام

 :8اجتماعی بینی خوش

رشدوپیشرفتاستوپتانسیلاينرشدراداردوبهيعنیاعتقادداشتنبهاينکهجامعهرو

بهحالتبالفعلدرمیباوربهاينکهجامعهاينتوا ازحالتبالقوه آورد)سامنايیخودرا

(.0390:35،آرام

 :3اجتماعی ارزشمندی

توانندارزشیبرايارائهبهجامعهدارندومیيعنیاينکهافراداحساسکنندکهچیزهايبا

عضويحیاتیبراياجتماعمی همچنینافرادخودرا دانندوسعیدرجامعهمفیدباشند.

(.0390:34،آنسهیمباشند)سامآرامکننددرمی

 :0اجتماعی اعتماد

اعتمادهاآنهاداردوبهپاکبودنذاتیانساناجتماعیفردنگاهمثبتبهماهیتدراعتماد

پذيردومجموعهرامیهاآنتوانندمؤثروکارآمدباشندوداردومعتقداستکهمردممی

کندشودکهفردبتوانددرکنارسايراعضايجامعهاحساسراحتیاينعواملسببمی

(.0390:35،سامآرام)

شرايطهايسالمتشاخص ريشهدر ارزيابیفرديهستنداما اجتماعیکییزاگرچه

 بنابراين و دارند جامعهتوانیماجتماعی اصل يک از کییز تئوري وگقت شناختی

 (.0395:039،فاطمینیاوامیدنیا،شیانی،موسويآيد)میشناختیروان
                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      

1. Social integration 

2. Social actualization 

3. Social contribution 

4. Social acceptance 
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الگويکییز اينپژوهشاز در شاخص، ارائه اجتماعیهايسالمتبرايتعريفو

.شدهاستاجتماعیاستفادهسالمتدرموردترينالگومرتبطعنوانبه

 مطالعات پیشین

اجتماعیشبکهازاستفادهانواعهاوباانگیزهدررابطههايگوناگونیدردههاخیرپژوهش

سطحبیناينستاگرام شدهدر  ;Ting, Ming, Run & Choo, 2015است)المللیانجام

Sheldon & Bryant, 2016; Huang & Su, 2018)

(درتحقیقیداليلاستفادهازاينستاگرامرادرپنجمورد0204تینگوهمکارانش)

،ارتباطاتوهایژگيبنديکردندکهشاملرضايتمنديولذتشخصی،مفیدبودنودسته

 .شوندیاجتماعیشدن،دريافتاطالعاتمحصوالتوسرگرمیم

ازاينستاگرامراکنجکاويدرداليلاستفادهيا(درمطالعه0202شلدونوبريانت)

موردديگران،مستندازسازيازلحظاتوايجادآلبومخاطرات،خوشبودنوخالقیت

برشمردند.

درپژوهشیانگیزه0209هوانگوسو) درپنجمورد( اينستاگرامرا از هاياستفاده

واقعیت،خودشاملتعاملاجتماعی،مستندسازيازوقايعمهم،پرتشدنحواسوفراراز

ابرازيوخالقیتيافتند.

انگیزه بررسی به کشور داخل در پژوهشیکه اما استفاده انواع و ها اينستاگراماز

پرداختهباشدفقطيکمورديافتشدکهآنهمبهبررسیدراينزمینهدرمیانجامعه

است.سال،پرداخته09آموزاندختر،يعنیافرادزيردانش

يهازهی(درپژوهشخودبهمنظورشناختانگ0393،درتاجومنادي)صادقزاده

اينستاگرام،باتکنیکمصاحبهبههفتموردرسیدندکهازآموزاندختردراستفادهدانش

ساالن،درانداز:تازگیونوظهوربودناپلیکیشناينستاگرام،تشويقدوستانوهمعبارت

قديموآغازروابطيهایاشتن،اوقاتفراغت،تداومدوستجرياناخبارواطالعاتقرارد

جديد،ابرازخويشتنوفرارازواقعیتوآرامشيافتن.



 07|وهمکارانیزمان...؛قيازطریسالمتاجتماعيارائهالگوجهتارتقا

هايانجامگرفتهدردههاخیر،همچنیندرحوزهمطالعاتمربوطبهرسانهدرپژوهش

است.هاياجتماعیمرتبطباسالمتتوجهشدهرويمؤلفههاياجتماعیبربهتأثیررسانه

هاياجتماعیمجازيوازشبکههانیزبهبررسیرابطهاستفادهتعدادمحدوديازپژوهش

هاصرفاًبهاندهرچندکهدراکثرقريببهاتفاقآنهاپرداختهاجتماعیکاربرانآنسالمت

استوبهاجتماعیکاربرانتوجهشدههاباسالمتازاينشبکهبررسیرابطهمیزاناستفاده

 وشاخصازاينشبکهرابطهبینانواعگوناگوناستفاده اجتماعیکاربرانهايسالمتها

کمتريصورتگرفته توجه موردبررسیارتباطبیناستفاده در شبکهاست. اجتماعیاز

اجتماعیکاربرانآندرداخلوخارجازکشورنیزپژوهشمستقلیاينستاگراموسالمت

است.انجامنگرفته

ب استفاده بین رابطه بررسی زمینه در که تحقیقات شبکهرخی بااز اجتماعی هاي

نشانسالمت است، شده رابطهاجتماعیانجام دهنده استفاده میزان شبکهمثبتبین هاياز

هايداخلیتوانبهپژوهشاجتماعیمخاطباناستکهدراينبابمیاجتماعیباسالمت

گودرزاز 0392)يجمله و شفائی( نیازي، خدادادي و پژوهش0399)مقدم به و هاي(

کرد.(اشاره0203)5کايوئنويوئنئن(وچی0202)3ولنتو0،مارلو0جملهبرکخارجیاز

شفائیبراي نیازي، خدادادمثال و بین0399)يمقدم بررسیرابطه پژوهشیبه در )

 شبکهمیزاناستفاده اجتماعیشهروندانساکنمناطقشمالوهاياجتماعیوسالمتاز

 استفاده میزان بین که دريافتند و پرداختند تهران شبکهجنوب واز اجتماعی هاي

عنادارمثبتاجتماعیرابطهماجتماعیوانطباقهايارزشمندياجتماعیوشاخصسالمت

اينشبکه در اثرحضور در تعامالتاجتماعیکه لذا دارد. میوجود وجود به باها آيد

شود.اجتماعیمیتقويتحسمشارکتباعثارتقايسالمت

( لنتو و مارلو مقاله0202برک، در نیز يا( عنوان اجتماعیوفعالیت»با هايشبکه

اجتماعی سالمت شبکه« در فعالیت که سرمايهدريافتند تقويت به منجر اجتماعی هاي

                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      

1. Burke 

2. Marlow 

3. Lento 

4. Chien Yuen & Yuen Ka 
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دهد.اجتماعیشدهودرنتیجهسالمتاجتماعیراافزايشمی

رابطه بیانگر نیز تحقیقات برخی استفاده میان شبکهمنفی بااز اجتماعی هاي

میاجتماعیمخاسالمت اينراستا جملههايداخلیازتوانبهپژوهشطبانهستندکهدر

0395)یاسیق و ) جعفري، و محمدپور هیر، پژوهش0394)آقاياري همچنین و هاي(

اشارهکرد.(0202وهمکاران)0جملهکیوخارجیاز

(درپژوهشیدرجامعهآماريدانشجويان0394برايمثالآقاياريهیروهمکاران)

شبکهدا در افراديکه میانگینسالمتاجتماعی که دريافتند تبريز هاياجتماعینشگاه

استوهمچنینترنيیهاعضويتندارندپاهايیکهدراينشبکهعضوهستندنسبتبهآن

شبکه از شاخصاستفاده شاخصکلسالمتاجتماعیو هايسازواريهاياجتماعیبا

گونهاستداللکردندهاايناجتماعیوارزشمندياجتماعیرابطهمعنادارومنفیدارد.آن

بهدلیلاستفادهنامناسبازشبکه هايکهپايینبودننسبیسطحسالمتاجتماعیاحتماالً

عیاست.اجتما

ايبهايننتیجهرسیدندکهکسانیکهداراي(نیزدرمطالعه0202کیووهمکاران)

شانکنند،خودآگاهیعمومیبوکاستفادهمیسطوحپايینخودشیفتگیهستندوازفیس

ودرنتیجهسالمتنندیبی،شرايطزندگیديگرانرازندگیخودشانبهترمابديیکاهشم

کند.شپیدامیشانکاهاجتماعی

 استفاده میان دوگانه رابطه نشانگر زمینه اين در تحقیقات از برخی ازهمچنین

هايازشبکهاجتماعیمخاطباناستبهاينمعناکهاستفادههاياجتماعیباسالمتشبکه

هااجتماعیتأثیرمثبتوبررويبرخیشاخصهايسالمتاجتماعیبررويبرخیشاخص

منفید اينشبکهتأثیر از افراد کیفاستفاده و کم چگونگیو تأثیراتبه اين و هاارد

زاده(،قلی0390هايساعیونظريمقدم)توانبهپژوهشبستگیدارد.دراينموردمی

(اشارهنمود.0394)براتدستجردي،داورپناهواسماعیلی(و0395خواجه)

قلیبراي )مثال خواجه مطالعه0395زاده در عالمه( دانشگاه دانشجويان میان ايدر

 استفاده دستيافتکه ايننتیجه شبکهطباطبائیبه سالمتاز اجتماعیهاياجتماعیبا
                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      

1. Qiu 
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 استفاده افزايش با که صورت اين به دارد معناداري شبکهرابطه اجتماعیاز هاي

هايتعلقاخصيابنداماشاجتماعیافزايشمیبینیوارزشمنديهاياعتماد،خوششاخص

يابند.اجتماعیکاهشمیوانطباق

هاياجتماعیباتغییرازرسانهدهنداستفادهنظرياتومطالعاتبررسیشدهنشانمی

هاياجتماعینقشفعاالنهکهمخاطباندررسانهارتباطیهمراهاستوازآنجايیالگوهاي

ارتتوانگفتتأثیراترسانهدارندمی باطاتاجتماعیتابعنوعاستفادههاياجتماعیدر

هابرتوانیمبگويیمتأثیراتاينرسانهترمیهااستکهدرمقیاسوسیعافرادازاينرسانه

هااست.هاازاينرسانهاجتماعیکاربراننیزتابعنوعاستفادهآنرويسالمت

هاياجتماعیبکهازشزمینهبررسیرابطهبینمیزاناستفادهشدهدرهايانجامپژوهش

براساسنتايجبهباسالمت منفیواجتماعینیز، بهسهگونهتحقیقاتمثبت، دستآمده

می تقسیم نشاندوگانه نیز موضوع اين که درشوند کاربران استفاده تفاوتنوع دهنده

هاياجتماعیازاينرسانهجوامعآماريمختلفودرنتیجهتفاوتنتايجتأثیراتاستفاده

بررويکاربراناست.

پژوهش مرور توجهبا لزوم به نظر پیشین، بههاي موارداستفاده پیامدهايبه دلیل

می میانمختلفیکه پژوهشیدرخصوصرابطه وجود عدم باشدو داشته همراه به تواند

اجتماعیکاربران،هدفاصلیاينپژوهششناختاينستاگرامباسالمتازانواعاستفاده

انو استفاده شبکهاع جهتاز الگو ارائه ايرانیو کاربران جامعه در اجتماعیاينستاگرام

اجتماعیارتقايسالمت با لذااجتماعیاينستاگرامشبکهازاستفاده درجامعهايراناست.

 و میزان بین که است اين تحقیق اين اصلی فرضیه استفاده اجتماعیشبکهازانواع

 اجتماعیکاربرانآنرابطهوجوددارد.باسالمتاينستاگرام

 چارچوب نظری

بهره با پژوهش اين خشنودي(در و )استفاده کاتز نظريات از گیري ،( اتتأثیروولمن

وافرادازاينرسانهنوعاستفادهدرارتباطاتاجتماعیتابعهاياجتماعیرسانه است( ها

)شاخص اجتماعی(هايسالمتکییز ب، دستهابتدا بنديه استفاده انواع اجتماعیشبکهاز
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 بین رابطه بررسی سپس و اينستاگرام اينستاگرامشبکهازاستفاده بااجتماعی

شکلزيراست:.مدلمفهومیپژوهشبهميپردازیماجتماعیمخاطبانآنسالمت

 
 . مدل مفهومی پژوهش0شکل 

 روش پژوهش

سالمتاجتماعی با اينستاگرام از استفاده انواع میان اينپژوهشبرايسنجشرابطه در

آن مخاطبان پرسشنامهآب، بتوانیم تا نیازمنديم استفاده انواع اين از لیستی به راتدا اي

داده میان همبستگی و رابطه بررسی به ادامه سپسدر و کنیم طراحی آن هايبرمبناي

دادهبه ازاينپرسشنامهبا هايیکهازپرسشنامهاستانداردسالمتاجتماعیبهدستآمده

می لذادست بپردازيم. بخشاولآيد پژوهشدر اين انجام براي نیاز مورد اطالعات

کیفی)مصاحبهبرايفهرستکردنانواعاستفادهازاينستاگرام(ودربخشدومصورتبه

 گردد.آوريمیکمی)پرسشنامه(جمعصورتبه

اينکه و اينستاگرام نوپايیپژوهشدرحوزه دلیلانتزاعیبودنو بخشاولبه در

انگیزههدفشناختن استظراتو هايکاربران بهره، نوعبا از روشکیفی از گیري

شناسايیانواعمختلف به ساختاريافته نیمه تکنیکمصاحبه با پديدارشناسیو ازاستفاده

بهفرضیهتحقیقکهبررسیپردازيم.دربخشدومباتوجهمازمنظرکاربرانآنمیاينستاگرا

 بینی اجتماعیخوش

 اجتماعیارزشمندی

 اجتماعیاعتماد

 اجتماعیسالمت

 اجتماعیتعلق

از میزان استفاده اجتماعیانطباق

 اینستاگراماجتماعیشبکه

از استفادهنوع

 اینستاگراماجتماعیشبکه
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انواع بینمیزانو ارابطه کاربراناز سالمتاجتماعیشبکهستفاده با اجتماعیاينستاگرام

روشکمیوابزارپرسشنامهبهبررسیاينازاستفادهبا،هايآناستکاربرانوشاخص

پردازيم.روابطمی

می زندگی ايران در که است افرادي کلیه شامل آماري کاربرجامعه و کنند

معیارمحاسبهحجمنمونهرسیدنبهغنايالزمو،ژوهشاينستاگرامهستند.دربخشاولپ

اطالعاتمی اشباع آن به اصطالحاً که بود شدن باتوجهتکراري کیفیگويند. شیوه به

بخش اين در پژوهش نمونه، روش ازاز پس که شد استفاده ناهمگن هدفمند گیري

ارانتخاباينافرادبديننفرازکاربراناينستاگراماشباعصورتگرفت.معی09مصاحبهبا

گروه تمام که میصورتبود استفاده اينستاگرام از که تحصیالتی و راهايسنی کنند

شاملشود.لذااينافرادترکیبیاززنومردباسطوحتحصیالتیمتفاوتودرردهسنی

09 دربخشدومپژوهش44تا سالانتخابشدند. گیريتصادفیسادهازروشنمونه،

انتخابافراد معیار و کرديم استفاده بخش، اين در لذا بود. اينستاگرام شبکه از استفاه

اجتماعیکییزوپرسشنامهمحققساختههايمربوطه)پرسشنامهاستانداردسالمتپرسشنامه

 و میزان استفاده انواع اينستاگرااز آنالين پرسشنامه سامانه طريق از پُرسال»م( شکل« به

میبرخط)آ قرار سازنده اختیار در لینکیرا اينسامانه گرديد. توزيع اونالين( تا دهد

باجامعههدفشبهاشتراکبگذاردواز بخواهدکهبهسؤاالتهاآنبتوانداينلینکرا

و دوستان از تعدادي براي پرسشنامه لینکاين بعدي مرحله در دهند. پاسخ پرسشنامه

رامهستندفرستادهشدوازآنانخواستهشدکهحتماًبهسؤاالتآشنايانکهکاربراينستاگ

برايديگرآشنايانشانارسالنمايندو پاسخدهندودرصورتتمايللینکپرسشنامهرا

اپوتلگرامواينستاگرامقرارگرفتتاواتسهاياجتماعیشبکهچنیناينلینکدرهم

،بودنداشتهباشند.پرسشنامهسبرابربراينمونهبدينصورتتمامیافرادجامعهآماريشان

422دهندگانبودودراينمدتبیشازآناليندراختیارپاسخصورتبهروزبهمدتسه

قبولپرسشنامهقابل530تعداد،شدهدريافتشدکهپسازحذفمواردناقصپرسشنامهپر

تنازمتخصصانوپژوهشگرانبهدستآمد.روايیصوريفرايندمصاحبهبهتأيیدچند
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هاازروايیصوريومحتوايیاستفادهحوزهتحقیقرسیدوبهمنظورتعیینروايیپرسشنامه

بهاينترتیبکهپرسشنامه هايمربوطهدراختیارمتخصصاندرحیطهموضوعموردشد.

ارگرفت.پژوهشقرارگرفتونظراتاصالحیآناندرپرسشنامهاعمالوموردتأيیدقر

داده آوري جمع پساز پرسشنامه پايايی تعیین براي نمونه از نفره32ها واردداده، ها

وپايايیتأيیدگرديد.کرونباخمحاسبهشدوضريبآلفايSPSSافزارنرم

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

 متغیر
آلفای 
 کرونباخ

تعداد کلی 
ها گویه  

ها مؤلفه  
تعداد 
 گویه

آلفای 
 کرونباخ

از  استفاده انواع
اینستاگرام اجتماعی شبکه  

0.88 30 

 0.76 4 سرگرمی

درجرياناخبار
گرفتنقرار  

2 0.83 

 0.74 5 ارتباطات

خريدودريافت
 0.8 3 اطالعاتمحصول

 0.83 4 يادگیري

 0.87 5 خودابرازي

وريدرغوطه
 0.81 3 اينستاگرام

 0.98 2 اشتغال

اطالعاتوانتقالدانش
 0.7 2 بهديگران

 های آن اجتماعی و شاخص . میزان آلفای کرونباخ مربوط به سالمت8جدول

 متغیر
آلفای 

 کرونباخ

تعداد کلی 

ها گویه  
ها مؤلفه  

تعداد 

 گویه

آلفای 

 کرونباخ

اجتماعیسالمت  0.84 33 

اجتماعیانطباق  6 0.7 

اجتماعیتعلق  7 0.73 

بینیاجتماعیخوش  7 0.71 

اجتماعیارزشمندي  6 0.85 

اجتماعیاعتماد  7 0.71 
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بخش در ادامه پژوهشدر اول داده، تحلیل بهبراي روشدستهاي از مصاحبه از آمده

بدينتحلیل شد. استفاده يادداشتمحتوا ابتدا در که ازترتیب اولیه مصاحبههاي هامتن

دهندهوبامعنیهايتشکیلينعبارتترکوچکمرحلهبهچندينبارمرورشدتاطیچند

بابرقراريارتباط،تبديلشوند.درمرحلهبعدبهمنظوريافتنمرکزيتیدربیناينکلمات

بنديصورتگرفت.سپسچندينشدهفرايندمقولهمعنايیومفهومیبینکلماتاستخراج

رتبهحرکاتقیاسیواستقرايیبینکلماتاولیهومقوالتنهايیانجامشدتادرنهايتم

مفاهیماصلیکههمانانواعگوناگوناستفادهکاربرانازاينستاگرامباشدبهدستآمدند.

ازآماردستهايبهبرايتحلیلداده،دربخشدومپژوهش آمدهازپرسشنامهابتدا

ازآزمونآماريضريبهمبستگیپیرسونتوصیفیوسپسبهد لیلکمیبودنمتغیرها

(.0390:050،استفادهشد)نايبیهاآنبرايسنجشروابطمیان

 ها یافته

نوعاساسی9هابخشاولپژوهشبراساسمصاحبهانجامشد.تحلیلمحتواياينمصاحبه

داد:مرانشاناينستاگراازاستفاده

 سرگرمی اینستاگرام برای از  استفاده  
مصاحبه از يکی رابطه اين در گفت: و"شوندگان بامزه آدماي اينستاگرام تو

منبهشونمیپیج میشمهايفانهستنکه وسرگرم فرد"خندم ديگريگفت:.

هايیکهدرحالپخشهستندروببینمامابايدهاوسريالمندوستدارمفیلم"
براشون اينستاگرامهم توي ولی گیره وقت همشون ديدن هم و کنم هزينه

هستوتفريحخوبیههايمختلفومهماينسريالسکانس فرد"ها ديگرينیز.

."دريککالمپرکردنوقت!"گفت:

 گرفتن اینستاگرام برای در جریان اخبار قرار از  استفاده 
منهمیشهخبرهارو"گفت:کنندهدرمصاحبهدراينرابطهيکیازافرادشرکت

حتیقبلازاينکهتلويزيوناونخبررواعالمکردهباشه!نمیبیاولتواينستاگرامم
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اينبرايمنخیلیجذابه فرد"و . چه"ديگريگفت: دنیا تو بدونم براياينکه
گزينه از يکی اينستاگرام میفته داره اتفاقاتی چه روزها اين و مهمیخبره هاي

."کنمازشاستفادهمیهستکه

 ارتباطات اینستاگرام برای از  استفاده 
ازطريقاينستاگرامازحالدوستانوفامیلباخبرمیشم"دراينراستافرديگفت:

عکس ديدن از مو لذت بخشهبرمیهاشون لذت دوري در همچنین"که .

فرد کرد: عنوان چنین اين میگذرونم"ديگري وقت دوستام با شرکت."اينجا

هادرارتباطباشمکهحتیبااينستاگراممیتونمباخیلی"کنندهديگرينیزگفت:
."شمارهتماسشونروندارم

 خرید و دریافت اطالعات محصول اینستاگرام برای از  استفاده 
گردمکهبتونمجنسمنبیشتردنبالآنالينشاپمی"دراينرابطهفرديگفت:

خريدآنالينبرايمثبتسفارشمنبیشتراستفاده"گفت:ديگري.فرد"اصلبخرم
"هست منمدللباسوکیفوکفشواينجور".همچنینفرديعنوانکرد:

."نمیبیچیزهاروم

 یادگیریاینستاگرام برایازاستفاده
فرديعنوانکرد: اينرابطه زمینه"در گرفتندر ايده هايمنبرايآموزشو

عالقه مورد از اينستاگرامم از ... تربیتکودکو و دکوراسیون تا گرفته هنر
م فرد"کنمیاستفاده . گفت: آدم"ديگري کردن دنبال برايبا حرفی که هايی

نسبتبهمسائل میدموديدم ارتقا گفتندارنسطحدانشوفرهنگخودمرو
."مختلفبازمیشه

 خودابرازی اینستاگرام برای از  استفاده 
اينر در فرديعنوانکرد: فیلم"ابطه عکسو میرم جاهايیکه از منمعموالً

اينجوريحسرمیگیم و ديگراننشونمیدم به ازطريقاينستاگرام رو اونها و
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فرد"خوبیدارم . هايیرودرموردمنازطريقاينستاگرامپست"ديگريگفت:
."کهبهديگراننشونبدمچقدرخوشحالموهمهچیخوبه!زارمیخودمم

 وری در اینستاگرام )کنجکاوی( اینستاگرام برای غوطه از  استفاده 
تابدونمدارنچیکارکنمیمنپیجدوستامروچکم"دراينرابطهفرديگفت:

فرد"کننمی . وکنمیهايمعروفرونگاهمپیجبالگرهاوآدم"ديگريگفت:
."،اينکهکجامیرن،چیمیخورن،چیمیپوشننمیبیزندگیشونروم

 اشتغال اینستاگرام برای از  استفاده 
 گفت: فردي راستا اين دست"در محصوالت طريقمن اين از رو خودم ساز

کسبمفروشمیم درآمد فرد"کنمیو . کرد: عنوان فروش"ديگري براي من
."کنمیازطريقاونمشتريجذبممحصوالتکارگاهمونيکپیجزدمو

 اطالعات به دیگران و  انتقال دانش  اینستاگرام برای از  استفاده 
 فرديگفت: اينرابطه بیزنس"در پیجممحتواهايآموزشیمربوطبه مندر

هابراشمفیدبودهواقعاًحالمووقتیکسیبههممیگهکهاينآموزشگذارمیم
برايکنمیکهاحساسمنمیبیوقتیمطلبیروم"گفت:ديگري.فرد"خوبمیشه
."فرستمیايهممفیده،اونمطلبروبراشمفردديگه

بخش يافتهدر پژوهشابتدا سپسيافتهدوم هايآماريارائههايآزمونهايتوصیفیو

شود.می

 از اینستاگرام  . فراوانی میزان استفاده روزانه3جدول 

 درصد تجمیعی درصد فراوانی روز اینستاگرام در شبانه از استفادهمیزان 

 9.4 9.4 50 ساعتازيککمتر

 34.4 02 000 ساعتيکتادو

 20.0 02.3 004 ساعتدوتاسه

 33.4 04.3 22 ساعتسهتاچهار
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 درصد تجمیعی درصد فراوانی روز اینستاگرام در شبانه از استفادهمیزان 

 92.9 9.3 52 ساعتچهارتاپنج

 022 03.0 43 ساعتبیشترازپنج

  411 134 کل

درصدآنانبینيک40دهدجمعبزرگیازافراديعنیبیشازنشانمی3جدولاطالعات

کنند.تاسهساعتازاينستاگراماستفادهمی

 از اینستاگرام  توصیفی متغیر میزان استفاده روزانه یها . آماره0جدول 

 کشیدگی چولگی میانگین

0.39 2.5 2.9- 

داده اساس بهبر دستهاي از آمده 5جدول از، روزانه استفاده میزان متغیر میانگین

دهندگانازاينستاگرامبهمدتاست.بهاينمعناکهمیانگیناستفادهپاسخ0.39اينستاگرام

روزاست.دقیقهدرشبانه53ساعتو0

 های آن اجتماعی و شاخص توصیفی سالمت یها . آماره5جدول 

 کشیدگی چولگی میانگین ها مؤلفه

 -2.22 -2.0 3.200 اجتماعی سالمت

 -2.23 -2.20 3.04 اجتماعی انطباق

 -2.0 -2.0 3.23 اجتماعی تعلق

 -2.3 2.29 0.90 اجتماعی بینی خوش

 2.4 -2.4 3.55 اجتماعی ارزشمندی

 -2.0 -2.222 0.44 اجتماعی اعتماد

جينتا 4جدول مدهدیمنشان ینسالمتاجتماعیانگیکه در استکه3.200کاربران

متوسطدرسالمتاجتماعنشان نمره میدهنده سالمتيهاانشاخصیکاربراناستاز

اجتماع شاخصارزشمنديی، میانگین با شاخصاعتماديباالتر3.55اجتماعی و نمره ن

 دادند.ننمرهرانشانيکمتر0.44نیانگیبامیاجتماع
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اجتماعی و  اینستاگرام با سالمت از  ع استفاده . ضرایب همبستگی پیرسون بین میزان و انوا6جدول

 های آن شاخص

 
انطباق 

 اجتماعی 

 تعلق

 اجتماعی 

 بینی خوش

 اجتماعی 

 ارزشمندی

 اجتماعی 

 اعتماد

 اجتماعی 

 سالمت

 اجتماعی 

میزان

اينستاگرامدرازاستفاده

 روزشبانه

 *123.- 0.068- **136.- 0.026- 0.072- **152.- پیرسونهمبستگیضريب

 0.011 0.16 0.005 0.592 0.133 0.002 معناداريسطح

اينستاگرامازاستفاده

 سرگرمیبراي

 0.083- 0.054- 0.046- 0.054- 0.014- **152.- پیرسونهمبستگیضريب

 0.084 0.26 0.342 0.265 0.779 0.002 معناداريسطح

اينستاگرامازاستفاده

درجرياناخباربراي

 گرفتنقرار

 0.009- 0.046 0.001- 0.033- 0.013 0.056- پیرسونهمبستگیضريب

 0.852 0.34 0.978 0.488 0.791 0.246 معناداريسطح

اينستاگرامازاستفاده

 ارتباطاتبراي

 0.075 0.028 0.054 0.02 *102. 0.063 پیرسونهمبستگیضريب

 0.122 0.569 0.26 0.681 0.034 0.191 معناداريسطح

اينستاگرامازاستفاده

ودريافتخريدبراي

 اطالعاتمحصول

 0.026 0.007 0.028 0.056 0.008 0.011- پیرسونهمبستگیضريب

 0.592 0.882 0.559 0.244 0.87 0.822 معناداريسطح

اينستاگرامازاستفاده

 براييادگیري

 *116. 0.028 **131. *117. 0.057 0.083 پیرسونهمبستگیضريب

 0.016 0.557 0.006 0.015 0.241 0.085 معناداريسطح

اينستاگرامازاستفاده

 خودابرازيبراي

 0.047 0.019 0.073 0.024- *102. 0.01- پیرسونهمبستگیضريب

 0.326 0.693 0.131 0.615 0.034 0.843 معناداريسطح

اينستاگرامازاستفاده

وريغوطهبراي

 )کنجکاوي(

 0.084- 0.041- 0.03- 0.016 0.088- **176.- پیرسونهمبستگیضريب

 0.081 0.399 0.528 0.739 0.067 0.000 معناداريسطح

اينستاگرامازاستفاده

 اشتغالبراي

 *113. 0.006- **211. 0.072 0.058 0.059 پیرسونهمبستگیضريب

 0.019 0.908 0.000 0.137 0.229 0.223 معناداريسطح

اينستاگرامازاستفاده

وانتقالدانشبراي

 اطالعاتبهديگران

 **162. 0.014 **200. *104. **146. *107. پیرسونهمبستگیضريب

 0.001 0.768 2.222 0.031 0.002 0.027 معناداريسطح
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روابطمعنادارمنفیبارنگنارنجیوروابطمعنادارمثبتبارنگسبزنمايش2درجدول

شده میداده مشاهده که همانطور اند. میزان بین شود استفاده واينستاگرااز م

معناداراجتماعیسالمت )رابطه دارد -2.003يوجود =r 2.200و =pرابطه اين اما )

است.در معکوس جهت میزان استفاده زيرشاخصاينستاگرااز با همچنین هايم

=2.224وr=-2.032اجتماعی)(وارزشمنديp=2.220وr=-2.040اجتماعی)انطباق

p)دادکهاينروابطنیزازنوعروابطمنفیاست.ينشانرابطهمعنادار

 گوناگون انواع میان در استفاده ماينستاگرااز استفادشاخص، يادگیريهاي براي ه

(2.002 =r 2.202و =p) براي، )استفاده 2.003اشتغال =r 2.209و =pاستفاده و )

براي انتقال دانش و )اطالعات ديگران 2.020به =r 2.220و =pشاخص با )

جهتمستقیماست.سايروجودداردوتمامیاينروابطدررابطهمعناداراجتماعیسالمت

 استفاده سالمتانواع شاخص با معناداراجتماعی ازرابطه برخی با اما ندارند ي

دادند.اجتماعیروابطمعناداريرانشانهايسالمتزيرشاخص

 استفاده براياينستاگرااز نیزم و ارتباطات زيرشاخصخودابرازيبراي با

تعلق معناداراجتماعی رابطه مثبتدارد. استفاده براياينستاگرااز زيرشاخصاشتم با غال

ارزشمندي معناداراجتماعی رابطه دارد. مثبت استفاده براياينستاگرااز م ودانشانتقال

اجتماعیهايانطباقبهديگرانبازيرشاخصاطالعات اجتماعیتعلق، اجتماعیبینیخوش،

مثبتدارد.رابطهمعناداراجتماعیوارزشمندي

 استفاده براياينستاگرااز برايسم همچنین و زيرشاخصغوطهرگرمی با وري

منفیدارد.رابطهمعناداراجتماعیانطباق

 ها تحلیل یافته
از:اندعبارتاينشبکهرسیديمکهازنوعاستفاده9به،هاپسازتحلیلمحتوايمصاحبه

سرگرمی قرار، اخبار گرفتندرجريان ارتباطات، محصول، اطالعات دريافت و ،خريد

يادگیري خودابرازي، )کنجکاوي(غوطه، اينستاگرام در وري اشتغال، انتقال ودانشو

بهديگران.اطالعات
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افرادمختلفبرمبناينیازهايمتفاوتیکهدارند،«استفادهورضايتمندي»برطبقنظريه

افرادبرايپاسخبهنیازاستفادهمیاجتماعیاينستاگرامشبکهاز اينکهچرا هايشانبهکنند.

رويمی آورندداليلاجتماعیاينفضا اقتصادي، مختلفیمی، تواندداشتهفرهنگیو...

پژوهش که میباشد آتی بههاي آنتوانند بپردازندها پژوهش؛ اين ذيل در آنچه اما

براي دريافتیم که است اين مثال استفاده براياينستاگرااز ازم داليلی به جملهسرگرمی

تفريحاتحضوريوی،گراننبودفضايتفريحیمناسب،هايزياددرگیري،وقتکمبود

کنندهدراينستاگراماستوهمچنینجذابومتنوعبودنورايگانبودنمحتواهايسرگرم

 يا برايدرمورد نبودفرصتاستفاده و اينفضا اشتغالداليلیهمچونجذابیتکاردر

 همچنین دارد. وجود ديگر فضاهاي در رابطهشغلی برايدر استفاده داليلیبا به خريد

درموردجملهدسترسیآسانبهمحصوالتموردعالقهوآگاهشدنازنظراتديگراناز

جملهتفادهبراييادگیريداليلیازاسدرموردتوانتوجهکردويامحصوالتمختلفمی

آموزشیودسترسیبهافرادگستردگیوتنوعمطالب،آموزشازراهدور،آموزشرايگان

حوزه همچنینتوانمنددر دارد. رابطههايمختلفوجود برايدر استفاده ارتباطاتبهبا

يوارتباطهايارتباطاتحضورهزينه،سختیرفتوآمد،داليلیهمچونکمبودوقت

درتواناشارهکردوياآسانوفراگیروتوسعهکمیتوکیفیتارتباطاتدراينفضامی

 برايمورد میاستفاده خودابرازي که کرد بیان را علت اين آنمیانسانتوان خواهد

کهخودشدوستداردودرذهنداردبهديگرانارائهدهدودرنتیجهبر تصويريرا

بگذارد.تأثیرننسبتبهخودشذهنیتديگرا

دادهانشانآمدهازپرسشنامهدستهايبهتوصیفیدادهوتحلیلتجزيهنتايجحاصلاز

اجتماعیشبکهروزبینيکتاسهساعتازاينکاربراندرشبانهدرصد42کهبیشاز

می پاسخاستفاده میانگیناستفاده سکنندو مدتدو به اينشبکه دهندگاناز 53اعتو

اجتماعیکاربرانموردمطالعهدرحدمتوسطاستامادوروزاست.سالمتدقیقهدرشبانه

دارند.ازسطحمتوسطقرارترنيیپااجتماعیدربینیواعتمادشاخصخوش

آزمون انجام افزايشبا با که هايآماريمشخصشد استفاده میزاناينستاگرااز م

ارزشمانطباق و سالمتندياجتماعی همچنین و میاجتماعی کاهش ايناجتماعی يابد.
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(همسواست.0202وکیووهمکاران)(0394همکاران)هايآقاياريهیروبايافته،نتیجه

زاده(وقلی0394همکاران)اجتماعیباپژوهشبراتدستجرديوهمچنیندربعدانطباق

( 0395خواجه اما دارد مطابقت ) مورد پژوهشارزشمنديمؤلفهدر اين با هااجتماعی

يافته همچنینايننتايجبا همخوانیندارد. )هاينیازيو ناهمسو0399همکاران کامالً )

مبااينستاگراازاستفادهرابطهمیزاندرموردتوانگفتاينپژوهشاست.درمجموعمی

هايآناجتماعیوشاخصسالمت گیردکهبهزعممیهايمنفیقراردردستهپژوهش،

 به مسئله اين پژوهشگر استفاده نوع کهاينستاگرااز معنا اين به است؛ مربوط م

اياستفادهمنفیدارندبیشترازانواعاجتماعیرابطههايسالمتايکهباشاخصاستفادهانواع

هاينمثبتدارندمورداستفادهکاربرانهستندکاجتماعیرابطههايسالمتکهباشاخص

گردد.لذابايدهايافرادبازمیموضوعبنابرنظريهاستفادهورضايتمنديبهنیازهاوانگیزه

منفیاجتماعیرابطهشودکهباسالمتهايیازاينشبکهمیآننیازهايیکهمنجربهاستفاده

برايکاهشاثراتمنفی و آنداردشناسايیشده برطرفشدنها يا آنو فضايیها در

ديگرتمهیداتیانديشیدهشود.

،هايآناجتماعیوشاخصمباسالمتاينستاگراازانواعاستفادهدرخصوصرابطه

يافته دستآمد. به توجهی قابل نشاننتايج ها که داد استفاده موارداينستاگرااز براي م

دارد.اجتماعیارتباطمعنادارومنفیانطباقوريبازيرشاخصسرگرمیوغوطه

استفاده سرگرمی منظور به بیشتر اينستاگرام از کسانیکه میان در که معنا اين به

کنندمی انطباق، میشاخص دارد. کمتري میزان استاجتماعی ممکن گفت توان

میسرگرمی ايجاد فضا اين طريق از که درهايی نهايت در باشود مخالف جهت

وانطباق باشد آناجتماعیکاربران درکمنطقیرها عدم انزواياجتماعیو سوي به ا

وريدرنسبتبهجامعهببرد.همچنیندرمیانکسانیکهازاينستاگرامبیشتربهمنظورغوطه

می)نستاگراميا استفاده کنندکنجکاوي( شاخصانطباق، میترنيیپااجتماعی تواناست.

کنکاشزندگیدي به بیشتر افراد که استزمانی میگفتممکن وقتگران و پردازند

شودنهاينامرباعثمی،کنندکهزندگیروزانهديگرانراببینندزياديراصرفاينمی

ظاهر با خود واقعی زندگی مقايسه به بلکه شوند غافل خود امور به رسیدگی از تنها
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ازديگرانمیزندگی بینندبپردازندودچاريأسوسردرگمیبشوندودردرکايکه

درزندگیبرسند.البتهاينپژوهشصرفاًمعنايیبینسبتبهجامعهناتوانشدهوبهتجربه

نهرابطهعلیومعلولی و بررسیروابطمعنادارپرداخته ايوممکناستچنینرابطهبه

وجودنداشتهباشد.

بازيرشاخصوخودابرازيارتباطاتمبراياينستاگراازاستفادهدادکههانشانامايافته

اجتماعیارتباطمعنادارومثبتدارد.بهاينمعناکهدرمیانکسانیکهازاينستاگرامتعلق

اجتماعیمیزانبیشتريدارد.شاخصتعلق،کنندبیشتربهمنظورارتباطاتاستفادهمی

براي اينستاگرام از که کسانی میان در میهمچنین استفاده بیشتر ،کنندخودابرازي

اجتماعیمیزانبیشتريدارد.صتعلقشاخ

شخصی وبصفحه ايجاد عللاصلی يکیاز فضاي، در بتواند فرد ايناستکه

درهرفعلاجتماعی ابرازکند. مجازيخودرا ازخود، که تمايلداردتصويريرا فرد

علتاينامرآناستکهبروزمی کهمیانساندهدکنترلکند. خواهدآنتصويريرا

تأثیردشدوستداردودرذهنداردبهديگرانارائهدهدودرنتیجهبرذهنیتديگرانخو

( پاداشدريافتکند و ديدگاه(Kaplan & Haenlein, 2010: 61گذاشته از آنکه با .

رفتخودابرازيدرفضاياينستاگرامبهايندلیلکهباعثرويارويیپژوهشگرانتظارمی

قضاوت با افراد و میها گوناگون شودبازخوردهاي شاخصمی، با هايتواند

هاياينپژوهشپاداشیکهبهيافتهاجتماعیارتباطمعکوسداشتهباشداماباتوجهسالمت

اجتماعیاستکهايننتیجهقابلکندبهبودتعلقفردباخودابرازيدراينرسانهدريافتمی

تأملاست.

در اما استفادهخصوصرابطه انواع سالمتاينستاگرااز با شاخصم هاياجتماعیو

ودانشوانتقالاشتغال،مبرايموارديادگیرياينستاگراازاستفادهدادکههانشانيافته،آن

هايآنارتباطمعنادارومثبتوجوددارد.اجتماعیوشاخصباسالمتاطالعات

کننديادگیرياستفادهمیدرمیانکسانیکهازاينستاگرامبیشتربهمنظور شاخص،

اجتماعیخوش بینی سالمتارزشمندي، شاخصکل و بیشترياجتماعی میزان اجتماعی

موضوعاتدرموردهايآموزشیدراينستاگرامگیريازفرصترسدبهرهمیدارد.بهنظر
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 و متنوع فروازاستفاده فکر به را افراد که نگرشوسیعمحتواهايی و برده هاآنبهتري

می سطحآگاهیو دانشدهدو میاطالعاتو ارتقا را بخشدافراد افزايشمی، با تواند

امیدواريبهجامعهوافزايشايناحساسکهافرادچیزهايباارزشیبرايارائهبهجامعه

تواننددرجامعهمفیدباشندهمراهباشد.دارندومی

اينستاگ از کسانیکه میان میهمچنیندر استفاده اشتغال منظور به بیشتر ،کنندرام

شاخصسالمت و فضايارزشمندياجتماعی که فرصتی دارد. بیشتري میزان اجتماعی

بهمیزانباالينرخاينستاگرامبرايايجادوتوسعهکسبوکارهافراهمکردهاستباتوجه

آنمانندفقر تبعاتمنفیناشیاز و جامعه بیکاريدر فساد، قابلا، بسیار ... فسردگیو

می است. ارزشمند و تقويتاينتوجه با اينستاگرام در کار کسبو گفتانجام توان

تواندمفیدباشدهمراهباشد.احساسکهفردچیزيبرايارائهبهجامعهداردومی

دانش انتقال منظور به بیشتر اينستاگرام از کسانیکه میان اطالعاتوهمچنیندر

میاستف کننداده انطباقشاخص، اجتماعیهاي اجتماعیتعلق، اجتماعیخوش، ،بینی

سالمتارزشمندي شاخصکل و میاجتماعی دارد. بیشتري میزان گفتاجتماعی توان

ارتقايسطحدانشوفرهنگو به اشتراکگذاريمحتواهايیکه به يا تولیدو با افراد

کمکمی کنداطالعاتديگران ، پیداحسمفید ارزشبودن احساسبا و دارند بودن

کنند.اينافرادحستعلقبیشتريبهجامعهدارندوبهرشدوشکوفايیآنامیدوارندومی

می ديگران از که خوبی بازخوردهاي نتیجه بهدر و داشت خواهند بهتري حال گیرند

شود.میکیفیتزندگیوروابطشانافزوده

رابطه درخصوص نهايت در و استفاده انواع سالمتاينستاگرااز با وم اجتماعی

هايآنشاخص نشانيافته، ها که داد استفاده اخباراينستاگرااز جريان در موارد براي م

شاخصقرار با دريافتاطالعاتمحصول خريدو اجتماعیارتباطهايسالمتگرفتنو

رفتپیگیرياخباردرهشگرانتظارمیمعناداريوجودندارد.باوجوداينکهازديدگاهپژو

اجتماعیکاربرانفضاياينستاگرامبهعلتبمبارانخبريوعدمسانسوراخبارباسالمت

نشاننمیدرارتباطباشدامايافته دهد.همچنینبااينکهانتظارهايتحقیقچنینچیزيرا
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تلزماعتمادبهديگراناستبابهدلیلاينکهمساجتماعیشبکهرفتفرايندخريددراينمی

باشدامانتايجپژوهشهیچارتباطیرادراينموردنشاننداد.دررابطهاجتماعیسالمت

 گیری نتیجه
اينکهباتوجه اساسبه پژوهشيافتهبر اين هاي غوطه، و باسرگرمی اينستاگرام در وري

درزندگیمعنايیبیافزايشاحساسعبارتیبامنفیداردوبهاجتماعیکاربرانرابطهانطباق

وکاهشکیفیتعملکرددرزندگیمرتبطاستلذاکاربرانبايدباآگاهیازاينموضوع

خودازاينشبکهرامديريتکنندوهمچنینمسئولیننیزعللتمايلافرادنوعاستفادهاين

هايوتوسعهسرگرمیقراردهندوبهايجادموردبررسیورشدندراينرسانهرابهغوطه

که چرا ورضايتمنديبراساسجايگزينبیانديشند. استفاده نظريه مخاطبانمحتوايیرا،

مناسبايگونهبهشدنبايدکنندکهنیازآنانرابرطرفکندوايننیازبهسرگرمدنبالمی

پاسخدادهشود.

ادامه در میيافته، پژوهشنشان اين اهاي در اشتغال که شاخصدهد با ينستاگرام

همانطورکهاجتماعیرابطهاجتماعیوشاخصکلسالمتارزشمندي وولمنمثبتدارد.

نوعدرارتباطاتاجتماعیتابعهاياجتماعیرسانهاتتأثیرکندکهدرنظريهخودبیانمی

کهاستفادهازاينستاگرامبرايمینیبیمدراينپژوهش،هااستافرادازاينرسانهاستفاده

بهبودايفاينقش اشتغالبا باتوجههاياجتماعیمرتبطاست. بهوجودمعضلبیکاريلذا

... ناامیديو و تبعآنافزايشفقروفساد به ايرانو درکشور وهمچنینلزومگسترده

شاخص از خود که امکانات به همگانی دسترسی و جامعه در عدالت ايهايجاد

هايکهافرادجامعهباتکیهبرتوانايیومهارتحال،اجتماعیدربعدجامعهاستسالمت

اينفضاياندتادرهايموجوددرسیستماشتغالدولتیتالشکردهدورازتبعیضخودوبه

بپردازند کار ايجادکسبو مجازيبه سیاست، مسئولینو اينمهمگذارانباتوجهلذا به

البتهذکرايننکتههاآندبهحمايتازاينکسبوکارهاوتوسعهتواننمی اقدامنمايند.

وشدهاستآيدکهپژوهشحاضردرزمانپاندمیويروسکروناانجامنظرمیضروريبه

وکارازطريقفضايازپیشافرادبهکسبآوردنبیشممکناستايننتايجيهدلیلروي
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دستآمدهشکلروابطبه،شدغیرازشرايطفعلیانجاممیبهمجازيباشدواگردرزمانی

اين بر عالوه داشت. ديگري يادگیري، براي مناسبی بستر دانشاينستاگرام انتقال وو

اينموارد سالمتيافتهبراساساطالعاتاستکه اجتماعیکاربرانهاياينپژوهشبا

نیزرابطه اينکارکردها مثبتدارند. می، همهم و بگیرد قرار کاربران توجه مورد تواند

انتقالدانش مسئولینباشد. توجه اينرسانهومورد ديگراندر اطالعاتبه اينمعنا، به

دانشوزندگی،فرهنگ،آگاهی،بهمنظورسعیدربهبودسطحتفکراستکهکاربران

گذارندايرابهاشتراکمیکنندويامحتواهايتولیدشدهديگرانمحتواهايیراتولیدمی

می نظرشان از که باشد. سودمند ديگران براي میدرواقعتواند اين گفت شبکهتوان

بدانتوجهاجتماعی فرهنگما دينو در استکه بستريبرايموضوعیفراهمآورده

شدهتأکیددوستیوخیرخواهیاست.همانطورکهدرديناسالمشدهوآنموضوعنوع

دراينپژوهش،کهپاداشنیکیجزنیکینیستولذابهکمکبهديگرانسفارششده

بهديگرانبیشتريناطالعاتودانشجهتانتقالمدراينستاگراازاستفادهبینیمکهنیزمی

سالمت با مثبت میرابطه که دارد را کاربران توجهاجتماعی پیشمورد بیشاز تواند

قرا ربگیرد.کاربران اساس گذشتبر نظري مبانی در که آنچه ، از استفاده شبکهنوع

تواندپیامدهايمثبتويامنفیرابهدنبالداشتهباشد.دراينپژوهشنیزبستهمیاجتماعی

روابطمثبتومنفیراباسالمتاجتماعیآنانشاهد،بهنوعاستفادهکاربرانازاينستاگرام

از همچنین جايیآنبوديم. اساس بر نظريکه مبانی آگاهی، سطح ارتقاي و ،آموزش

اشتغال تعییندرآمد، عوامل امکاناتاز به يکسان دسترسی سالمتيکو براي کننده

باتوجه استو يافتهجامعه به از استفاده پژوهشکه اين اينستاگراماجتماعیشبکههاي

کندمی کمک عوامل اين تأمین به تواند ، فاکتورهايبنابراين از بخشی ارتقاي

سالمت اين طريق از ومیاجتماعیشبکهاجتماعی مسئولین توجه مورد تواند

گذارانقراربگیرد.سیاست

اجتماعیباتوجهسالمتمنظورارتقايبهاينستاگراماجتماعیشبکهازاستفادهالگوي

گردد:میآمدهازپژوهشبهشکلزيرارائهبهروابطمعناداربهدست
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 استفاده از شبکه اجتماعی اینستاگرام به منظور ارتقای سالمت اجتماعی ی. الگو8شکل





انتقال 

 اطالعاتودانش

 اشتغال

 یادگیری

 اجتماعیانطباق

 اجتماعیتعلق

بینی خوش

 اجتماعی

 اجتماعیاعتماد

 اجتماعیارزشمندی

 اینستاگرامازاستفادهانواع اجتماعیسالمت
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 هاپیشنهاد

ايدرآموزشسوادرسانه،ترباتوجهبهمحبوبیتخاصاينستاگرامدرمیانجمعیتجوان

میوپرورشآموزش آموزشی نهادهاي ساير باو مخاطبان تعامل که کمککند تواند

ترباشد.آنسازندهازاستفادهواجتماعیاينستاگرامشبکهمحتواهايموجوددر

می امکاناتتفريحیوپیشنهاد توسعه و ايجاد به نهادهايمربوطه مسئولینو گردد

سرگرمیمتناسبباسلیقهووضعیتاقتصاديمردمدرفضايواقعیاهتمامورزندتابخشی

آنانبرايسرگرم نیاز انجاممطالشدنمرتفعاز و خصوصچگونگیبرآوردهعهدرگردد

شناسیآندرمطالعاتآيندهنیزشدننیازهايفراغتیوسرگرمیدراينستاگراموآسیب

شود.میپیشنهاد

اجتماعی سالمت با اينستاگرام در اشتغال بعد مثبت ارتباط به توجه با پیشنهاد،

زيبرايايجادحمايتوريگذارانعالوهبرانديشیدنوبرنامهگرددمسئولینوسیاستمی

می که افرادي به ايجادمساعدت کار و کسب فضا اين در درآمدخواهند و کرده

کنندکسب از، جديد مشاغل میبه که بالگینگ ايجادجمله فضا اين در شودتواند

 .يابدکارجديدبهاينمشاغلاختصاصنمودهوبخشیازتربیتنیرويتوجه
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 منابع
( جواد »0399افتاده، کتابرسانه(. نشر باز و کتاببازگشتعموم و اجتماعی «هاي فصلنامه،

 .53-35،شمارهاول،صصکتابمهر

هاينقششبکه(.»0395آريانی،ابراهیم؛زاهدبابالن،عادل؛معینیکیا،مهديوخالقخواه،علی)

مجلهدانشگاهی«.پژوهشیدانشجويانتحصیالتتکمیلیيهاتیاجتماعیمجازيدرقابل
 .39-02،صص0،شماره2دورهيادگیريالکترونیکی،

هايضريبنفوذشبکهیبررس(.«0394آقاياريهیر،توکل؛محمدپور،داريوشوجعفري،صابر)

سالمتاجت بر آن تأثیر و تلفنهمراه بر مبتنی دانشجويانماعی مطالعه: )مورد اجتماعی

-0،سالدوم،شمارهپنجم،صصشناسیسبکزندگیفصلنامهجامعه«.دانشگاهتبريز(

33. 

بررسیرابطهبینمیزان(.»0394الهواسماعیلی؛معصومه)براتدستجردي،نگین؛داورپناه،هدايت

 شبکهاستفاده فیساز سالمتاجتماعی و اصفهانبوک دانشگاه دانشجويان اجتماعی

(،شمارهاول،20،سالبیستوهفتم،شمارهپیاپی)شناسیکاربرديجامعه«.0390-0390

 .042-053صص

«.هادرمطالعاتجهانیوايرانیاجتماعی:ابعاد،محورهاوشاخصسالمت(.»0393توکل،محمد)

.034-004،سالچهارم،شمارهچهاردهم،صصفصلنامهاخالقزيستی

قاسم حسینو مرتضی)ذوالقدر، عراقی، »0390زاده ازبررسیانگیزه(. استفاده در هايکاربران

فصلنامهپژوهش«.بوک(عهمورديکاربرانشبکهاجتماعیفیسهاياجتماعی)مطالرسانه
 .49-34(،صص34)3،سالبیستم،شمارهارتباطی

اکبريان، و علیسینا رحیمی، ماريت؛ قازاريان، کیان؛ فروزش، مرسده؛ سمیعی، حسن؛ رفیعی،

( »0399مهدي سالمت(. شاخصترکیبی ايرانتدوين در اجتماعی مطالعات«. فصلنامه
 .000-90،صص09،شمارهمنیتاجتماعیا

هاياجتماعیبرسبکزندگی)باتأکیدتأثیرشبکه(.»0390ساعی،منصورونظريمقدم،جواد)

-049)صصهاياجتماعیمجموعمقاالتهمايشتخصصیشبکه«.اجتماعی(برسالمت

 (.پژوهشکدهفناورياطالعاتوارتباطاتجهاددانشگاهی،تهران،035

https://www.sid.ir/fa/Journal/JournalList.aspx?ID=7774
https://www.sid.ir/fa/Journal/JournalList.aspx?ID=7774
https://www.sid.ir/fa/Journal/JournalList.aspx?ID=7774
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)س اهلل عزت آرام، »0390ام اجتماعیسالمت(. مددکاري محوري نظريه اجتماعی، نشريه«.
 .40-03،صص0،شمارهپژوهشنامهمددکارياجتماعی

جیمزدبلیو) ورنرجیوتانکارد، 0390سورين، دهقان.«هايارتباطاتنظريه»(. علیرضا ترجمه: .

تهران:دانشگاهتهران،چاپششم.

اح قاسمی، )شاه »0394سان زمینه(. نظرمروريبر فضايمجازيبر «.ارتباطاتيهاهيهايتأثیر

 .0،شمارهمجلهرسانهجهانی

»0393صادقزاده،رقیه؛درتاج،فريبرزومنادي،مرتضی) آموزاندرهايدانشبررسیانگیزه(.

،سالفرهنگیفصلنامهمطالعاتمیان«.ازاپلیکیشناينستاگرام:يکپژوهشکیفیاستفاده

 .092-023،صص34سیزدهم،شماره

( فاطمه خواجه، زاده 0395قلی .)« استفاده میزان شبکهرابطه بااز مجازي اجتماعی هاي
سالمتسالمت خوابگاه ساکن دختر دانشجويان اجتماعی کارشناسیپايان«. ارشد،نامه

 دانشکدهعلوماجتماعی،دانشگاهعالمهطباطبائی.

( امین محمد 0395قیاسی، .)« استفاده تأثیر شبکهبررسی براز محور موبايل اجتماعی هاي
شبکهسالمت کاربران مطالعه: )مورد هرمزگان دانشگاه دانشجويان اجتماعیاجتماعی
ارشد،دانشگاههرمزگان.نامهکارشناسیپايان«.مجازي(

اجتماعی:هايمجازيباسالمتازشبکهاستفادهبررسیرابطهرويکرد»(.0392گودرزي،راضیه)
ارشد،دانشگاهنامهکارشناسیپايان«.موردمطالعهدانشجوياندانشگاهالزهرا)س(وتهران

 الزهرا)س(.

( سهیال امیدنیا، و سیاوش نیا، فاطمی ملیحه؛ شیانی، میرطاهر؛ »0395موسوي، مفهومی(. بسط

،سالفصلنامهعلمیپژوهشیرفاهاجتماعی«.اجتماعیسرمايهاجتماعیبارويکردسالمت

 .059-029،صص43پانزدهم،شماره

( میرنظیر »0399موسوي، )مطالعۀ(. مجازي فضاي در زنان ديدگی بزه بازنمايی نحوۀ تحلیل

ششمین،«هايخبريباشگاهخبرنگارانجوان،خبرآنالين،تابناکوايسنا(موردي،سايت
،تهران.نويندرحوزۀعلومانسانی،اقتصادوحسابداريايرانيهاهمايشملیپژوهش

تهران:نشرنی،چاپ«.SPSSبرنامهکامپیوتريآماردرعلوماجتماعی»(.0390نايبی،هوشنگ)

 اول.
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( کبري صحراگرد، و يونس 0393نوربخش، رسانه»(. تأثیر شناختی جامعه نوينبررسی هاي
اعتماد بر تهران(اجتماعاجتماعی دانشگاه دانشجويان مطالعه )مورد کاربران سومین«.ی

 ارديبهشت،تهران،ايران.30-32اجتماعیايران،يهابیهمايشملیآس

( اصغر محمدي، و هابیل حیدرخانی، يونس؛ 0392نوربخش، بین»(. ارتباط بررسی
سالمتحمايت و کرمانشاهاجتماعی شهر نشین حاشیه مناطق جوانان اجتماعی بررسی«.

 .043-033مسائلاجتماعیايران،دورههشتم،شمارهدوم،صص

( مرتضی »0399نورمحمدي، فضايمجازيچالش(. هويتدر فرهنگو حوزه،«. پگاه نشريه

 .30،ص020شماره

هاياجتماعیتبیینرابطهبینشبکه(.»0399نیازي،محسن؛شفائیمقدم،الهاموخدادادي،ناهید)

مو سالمتمجازي با محور حوزهبايل رويکرد مبناي بر پژوهشی شهروندان: اجتماعی

،سالدهم،شمارهسیوپنجم،فصلنامهمطالعاتجامعهشناختیشهري«.عمومیهابرماس
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