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 پژوهش و بررسی  بنابراین .میباشد جهان  سراسر  بین زوجین در  در  اپلیکیشن  ترین  محبوب  از  یکی  اینستاگرام حاضر  حال  در

 از استفاده در زوجین  هاو علل گرایش  انگیزه شناسایی حاضر اصلی پژوهش هدف .است مهم موضوعات از یکی زمینه این در

سال ساکن در تبریز استفاده شده  37تا  27زوج در شرایط سنی 21برای این پژوهش از  . باشد کیفی می روش  به  اینستاگرام

 آوری جمع روش د.رام را داشته انسال سابقه عضویت و استفاده فعال در اینستاگ 4است. نمونه های مورد مطالعه حداقل 

 که داد نشان نتایج و شد استفاده محتوا تحلیل روش از ها داده تحلیل برای .میشود مصاحبه شامل حاضر پژوهش در اطالعات

تناب از  اج،نسیجذابیت های بصری ج،تبلیغات و درآمدزایی،شامل اینستاگرام از  استفاده برای ینزوجانگیزه  علل گرایش و 

،  بودن نوظهور و تازگی ، بروز یدید و مدل هاتلگرام،مشاهده اکسسوری های ج شتن محدودیت هایندا،واقعیت های روزانه

 می استفاده اینستاگرام از  مختلفی دالیل بنابه ن زوجی کهیافت ها نشان داد  نتایج .باشد می روابط جدید آغاز و ،  خویشتن ابراز 

 از  استفاده درزوج ها  کردن هدفمند و ساختن  توانمند برای ی نخستگام تواند میو علل گرایش   ها انگیزه این شناسایی کنند

 .باشد اینستاگرام

 پژوهش کیفی  ین ،رایش،  زوجگعلل  اینستاگرام، :کلیدی واژگان
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تماعی و اجارها و ارزش های ان،کانون اصلی حفظ سنت ها، هنجی انسازنده زندگامعه سلول سانواده ،پایه بنیادین جخ مقدمه:

ی گیرد .انسان در خانواده شکل مواده واحدی است که براساس ازدواج بروز عواطف انسانی و پرورش احتماعی است.خانمحل 

عصر .(1389آموزد )ر.ک:کفاشی، ران است را میروابط با دیگی د ها و چگونگموعه ای باید نبایکه مج امعه پذیری رافرآیند ج

معی از حمله تلویزیون و ما عصر تاخت و تاز وسایل ارتباط جدنیای کنونی روهی و ارتباطات است و حاضر عصر رسانه های گ

هان قطه از ج توانند با هر ن ذشته را ندارند و هر لحظه در هر مکانی میامروز دیگر محدودیت های گ زوحین نت می باشد.اینتر

اد پیوند های مناسب در اقصی مجازی ایجویژگیهای اینترنت و فضای .از مهم ترین باط برقرار کنندکه تمایل داشته باشند ارت

یرین بشر برای مراه تقویت تعامل و روابط انسانی صحیح میان آنها آرزوی ده باشد.با نزدیک کردن ملتها به نقاط کشورها می

واقعیت این است که گسترش شبکه جهانی هانی شدن میسر خواهد شد.ایجاد آرمان شهری جهانی و یا به عبارتی دیگر ج

ت فاصله ها را کم کرده و به ایحاد نوعی تشابه در میان افراد ملل مختلف انجامیده است . جهان گستره ی جامعه ی اینترن

اطالعاتی که در قالب اینترنت و به طبع آن فضای مجازی تبلور یافته است راه را برای کسانیکه اقلیت نامیده می شوند و تالش 

ر ساخته است.شبکه ی اینترنت همانند محل مجازی مالقات عمومی شهروندان برای شنیده شدن صدایشان داشته اند هموا

جهان است یک نقطه ی تالقی عمومی که در آن میلیونها نفر از بیش از صدوپنجاه و پنج کشور جهان با هم ارتباط دارند. 

اینستاگرام با توئیتر،تلکرام ،مانند  زیمحاقاعده ی کلی حاکم بر اینترنت ، استفاده از اطالعات به گونه ای آزاد است؛رسانه های 

ورود خود به عرصه ی جامعه در هر مقطع زمانی که ورود کرده اند تأثیر خود را بر ساخت جوامع بخصوص غیرصنعتی و 

 جوامعی که مصرف کننده این ابزار بوده اند برجا گذاشته و روابط اجتماعی بین افراد را دچار تحول کرده که گاه سازنده و گاه

شبکه های اجتماعی مختلفی برای ارتباط انسانها از طریق اینترنت وجود دارد که ازجمله آنها می توان به  .مخرب هستند.

اینستاگرام اشاره کرد؛اینستاگرام یک شبکه اجتماعی است که به شکلی کامال رایگان به کاربران اجازه می دهد، عکسها و فیلم 

راه اندازی شد اما بطور  2010اگرچه این برنامه ، تنها در سال 2( kusyanti&wh,1620های خود را به اشتراک بگذارند.)

ترین شبکه اجتماعی درحال رشد پیوسته و بسیار قوی رشد کرده است براساس تحقیقات واگنر اینستاگرام سریع

 2017شد. در سال اینستاگرام برای اولین بار توسط کوین سیسترم و مایک کریگر راه اندازی 3( wagner,2015)است
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اینستاگرام بالغ بر هفتصد میلیون کاربر داشته است و در ایران کاربران آن به حالت چشمگیری رشد پیدا کرده اند )نفاحی و 

  2018در تابستان  می کننداز اینستاکرام استقبال بیشتری  تلگرام ین به نسبت جزو(. امروزه گزارش شده 1395همکاران 

.طبق آمار تعداد کاربران فعال ماهانه یک میلیارد و تعداد کاربران میلیارد کاربر را کسب کرد 1نقطه عطف ،اینستاگرام سرانجام 

 4( 2019stina NewberryChri)،درصد میباشد 68رام بیش از نفر است و کاربران زن در اینستاگ میلیون 500روزانه حدود 

ها را به کنند، پستهای اجتماعی در وب است، در آنجا افراد، تولید محتوا میترین پلتفرم امروز اینستاگرام یکی از محبوب .

. باتوجه به ماهیت 5(salmon, 2018) کنندهای موردعالقه خود ارتباط برقرار میگذارند و با دوستان و برنداشتراک می 

، تحقیق و پژوهش در این (chou&edg,2012:beak2014)که می تواند توأم با پیامدهای مثبت و منفی باشد اینستاگرام 

زمینه ضروری می باشد.در بین عوامل تعیین کننده و پیش بین نتایج مثبت و منفی یکی از مهمترین عامل ها انگیزش می 

متفاوت می تواند رفتارهای متفاوتی در استفاده از  باشد که شاخص مهمی در پیش بینی رفتار انسان است. انگیزه های

اینستاگرام ایجاد کند. بنابراین بررسی انگیزه ها از اهمیت ویژه ای برخوردار است. با این حال ارزیابی انگیزه های کاربران، امری 

پژوهش حاضر بررسی  پیچیده  و وابسته به فرهنگ هر جامعه ای است و مستلزم استفاده از پژوهش کیفی است. هدف اصلی

  تاگرام در جامعه ی زوجین می باشدعلل گرایش استفاده از اینس

 تحقیق  اتیادب. 1

 نیا تیصورت گرفته است که ضمن نشان دادن اهم نستاگرامیا شنیکیدر رابطه اپل یمختلف یپژوهش ها ریاخ یدر دهه ها 

به عنوان مثال باکو همکاران در سال .6 (2017ua & et al, Ph)باشد یمطلب م نیوابسته به فرهنگ بودن ا انگریموضوع ب

 یم نستاگرامیا رینظ یاجتماع  یخود نشان دادند که استفاده از شبکه ها یدر پژوهش ها ۲۰۱۲و چوو ادج در سال  ۲۰۱۴

 chou &dege,2014,را به همراه داشته باشد یمفرط اجتماع  سهیو مقا ییها، احساس تنها شنیکیبه اپل ادیتواند اعت

2012) 7Beak & eta()ی م نستاگرامیدر پژوهش خود نشان داد استفاده از ا ۲۰۱۲در سال  یکه برنتز گ ستیدر حال نیا 

باشد  یاجتماع  یوندهایپ  تیتعامل با دوستان و خانواده و تقو د،یجد یانسان ها افتنی رینظ یمثبت یامدهایتواند موجب پ 

(,Brandtzaeg2012 )8در  تی است نکته حائز اهم ییامدهایتوام با چه پ  یماع اجت یاز شبکه هااستفاده  نکهیصرف نظر از ا

  ن یافراد است که چن زهیانگ نیزند بلکه ا یرا رقم نم امدهایپ  نیا نستاگرامیاست که صرف استفاده از ا نیرابطه ا نیا
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 یپژوهش ها نستاگرامیز ااستفاده ا یها زهی. در رابطه با انگ9( Sheldon & Bryant ,2016به همراه دارد ) ییامدهایپ 

استفاده از  یها زهیانگ |، ۲۰۱۶صورت گرفته است. به عنوان مثال شلدون وبریانت در سال  یالملل نیدر سطح ب یمختلف

دانشگاه  یدانشجو ۲۳۹از  اآنه یقرار دادند. نظرسنج یرا مورد بررس یضمن یفتگیو ارتباط آن با سن و خودش نستاگرامیا

ثبت و مستند "، "زیر نظر داشتن / شناخت دیگران"بود که دالیل اصلی استفاده از اینستاگرام  قتیحق نیبازگو کننده ا

است. همچنین بین سطوح باالی فعالیتهای اجتماعی )مسافرت، حضور بهم  "خالقیت"و "خوش بودن "، "ساختن لحظات

ای استفاده از اینستاگرام به عنوان وسیله ای رساندن در رویدادهای ورزشی، معاشرت با دوستان و غیره( و انگیزه داشتن بر

توسط چونگی  ۲۰۱۴برای ثبت و مستند ساختن این لحظات رابطه ای مستقیم وجود دارد. در پژوهشی دیگر که در سال 

یه موارد  انجام شده است رابطه بین انگیزه های مورد استفاده، خود ابرازی و تعداد فالوئرهای اینستاگرام با استفاده از اعمال نظر

دانشجوی کارشناسی از دانشگاه  ۱۸۱استفاده و رضایت در کنار دیدگاه مدیریت تأثیر گذاری بررسی شده است. در مجموع 

شهر هنگ کنگ برای نظر سنجی کمی استفاده شده است. در نتایج پژوهش بیان شده است که جستجوی اطالعات، ارتباطات 

هار انگیزه افراد در توضیح استفاده از شبکه های اجتماعی مجازی همچون بین فردی، خود ابرازی و گریز به عنوان چ

بیان کرده که بسیاری از افراد از سایت های شبکه اجتماعی برای  ۲۰۰۸در سال  ۱اینستاگرام است. همچنین شلدون 

زوهش اندکی در حوزه پ  در ایرانپاسخگویی به نیازهایی همچون گسترش ارتباطات، سرگرمی و گذران وقت استفاده می کنند.

به بررسی استفاده در طی یک مطالعه کیفی  96در سال  جپژوهش صادق زاده ،درتاین در این اپلیکیشن شده و تنها مورد جزو

مثال دادگران، خرازی و دیلشکی در سال ، تحت عنوان ری ی دیگرام در دانش آموزان پرداخته است.بقیه پژوهش ها از اینستاگ

لعه موردی به بررسی نقش اینستاگرام در ترویج فرهنگ کتابخوانی پرداخته اند و یا رضایی و شبیری در در طی یک مطا ۱۳۹۶

با سواد زیست محیطی پرداخته  در پژوهش خود به بررسی رابطه بین استفاده از اپلیکیشن هایی نظیر اینستاگرام ۱۳۹۴سال 

. رام پرداخته اندای لذت آور از راه اینستاگمل موثر در خرید هو همحنین پژوهش نعامی عبداهلل و همکاران در خصوص عوا اند

 یفیکه در قالب طرح ک یصورت گرفته است و پژوهش یکم یاز موارد پژوهش در قالب پژوهش ها یاریبسالزم بذکر است 

تواند به همراه  یم نستاگرامیکه استفاده از ا یمختلف یامدهایو پ  ت یخورد. نظر به اهم یصورت گرفته باشد کمتر به چشم م

رفتار  یها در جهت ده زهیکه انگ یو با توجه به نقش ،یفیمطلب در قالب پژوهش ک نیبه ا قیلزوم نگاه عم زیداشته باشد و ن

 .باشد یم یرانیا زوحینجامعه مختص  رد نستاگرامیاستفاده از ا یها زهیانگ ییپژوهش حاضر شناسا یکنند، هدف اصل یم فایا

 تحقیق  اتیادب
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 و اینترنت بر مبتنی عکاسانه محتوای انتشار زمینه در جدید  های پدیده ترین مهم از توان می را اینستتاگرام شک، بدون

 هوشمند  همراه های گوشی روی بر شده عرضه برنامه این کاربران انفجاری و وقفه بی گسترش.دانست جدید هایفزارا سخت

 رویکرد نتیجه ، دیگر طرف از و جوامع گوناگون زارها در سخت از نوع اینبه فزونی  رو محبوبیت  به وابسته/اول درجه در

 تازگی به و ،گوگل لپ ا های شرکت توسط آمده وجود به جدید فرهنگ از برداری بهره در شرکت این مدیران مناسب

 کسب ها شبکه این هرا از بسیاری و بتوده زیاد افراد میان در اجتماعی های شبکه رشد اخیر سال چند طی.  است مایکروسافت

 نستاگرامیاستفاده از ا یها زهیاگرچه در رابطه با انگ .اند شناسانده همه به و داده گسترش ایران در را خود مختلف وکارهای

 یروانشناخت یو آزمون ها شیآزما ،یابی نهیها در قالب زم هینظر نیاز ا یاریبس حال نیوجود دارد با ا یمختلف یها هینظر

 خورد یبه چشم م یپژوهش اندک یفیها در پژوهش ک هینظر نیرار گرفته اند و در رابطه با کاربرد اق دییمورد تا

(McQuail,2010)یمند تیاستفاده و رضا هینظر نستاگرامیاستفاده از ا یها زهیها در رابطه با انگ هینظر نیاز مهمتر یکی 

 نستاگرامیا رینظ ییها شنیکیفعاالنه از اپل یانسان ها به شکلکند چرا و چطور  نییاست که تب نیا یدر پ  هینظر نیباشد. ا یم

است و صرفا مربوط به  یحالت ذهن کی یمند تیرضاه،ینظر نیخاص خود را مرتفع سازند. در ا یازهایکنند تا ن یاستفاده م

از تجربه استفاده از دارد که برگرفته  ییایخاطر ذهن تیاشاره به رضا یمند تیشود. در واقع رضا یاز رفتار نم ینوع خاص

بر حسب  نستاگرامیو استفاده افراد مختلف از ا یمند تیکند که رضا یم دینکته تاک نی بر ا هینظر نیاست. ا شنیکیاپل

 هینظر نیدر ا یاصل یازهاین , su&etl)2018متفاوت است ) گریبه فرد د یها از فرد حیارزش ها و ترج ،یاعتقادات فرد

 ,Perse,)1994از تنش هستند ) ییو رها یشدن، سرگرم یکسب اطالعات، اجتماع  یبرا زشیاز انگ یگسترده ا یشکل ها

است که در رابطه با  ییها هینظر گرید مخاطبان از یوابستگ هینظر تیارزش، و در نها -انتظار  هیعمل مستدل، نظر نظریة

نگرش به  لیکننده تبد نییعامل تع ریدو متغ عمل مستدل هیکاربرد دارد. در نظر نستاگرامیاستفاده از ا یها زهیانگ نییتب

 ر شبکه مورد نظر حال آنان را بهت ایموضوع هستند که آ نیاست. افراد به دنبال ا یرفتار است که شامل قصد و هنجار اجتماع 

تدل انتخاب برنامه مس نی(. بنابرایدارند )هنجار اجتماع  یو بخصوص دوستان ما چه نظر انیاطراف نکهیکرده است. دوم ا

شدن شبکه توسط  رفتهیخلق( و وابسته به ارزش ) پذ رییاطالعات و تغ ی)جستجو میاست که ما از آن شبکه دار یانتظار

داشته  ییما را برآورده سازد و ارزش باال یازهایکه ن میکن یرا انتخاب م یاارزش ما شبکه  -است. طبق مدل انتظار  گرانید

موجب  یابیارز نیا جهیبر آورده شده اند در نت یچگونه و تا چه اندازه ا ازهاین نیظر اباشد. پس از استفاده از شبکه مورد ن

مخاطبان، رسانه ها، جامعه  یوابستگ هینظر(. ۱۳۸۸آرا ،  میعدم استفاده خواهد شد )حک ایاستفاده مجدد  یبرا یریگ میتصم

 ییازهایشده است. ن یو وابسته به رسانه ها معرفمنفعل  یفرد عنصر هینظر نی. در ادهدیو مخاطبان را مورد توجه قرار م

 یبستگشده است که افراد وا انیب هینظر نی. در ادینما یاو را منفعل م یزندگ یها تیاز واقع زیهمچون داشتن اطالعات و گر



زاده،  یمهد باشد ) یگوناگون متفاوت م یها در افراد گروه ها و فرهنگ ها یوابستگ نیبه رسانه ها دارند. ا یمتفاوت یها

۱۳۸۹ .) 

عه کننده در طول سه ماه به یک مرکز مشاوره در تبریز جوجین مراز هیپژوهش شامل کل نیجامعه هدف ا روش پژوهش

انتخاب شدند. در  یفیهدفمند )متناسب با پژوهش ک یریدانش آموز با استفاده از روش نمونه گ ۲۱آنها  نیکه از ب میباشد. 

به شرکت در امر  لیو تما ییاست که توانا یکسان یکاربرد دارد پژوهشگر در پ  یفیپژوهش ککه در  یرینوع نمونه گ نیا

الزم و  یبه غنا دنینمونه، رس تعداد نیانتخاب ا اریکنند. مع انیتوانند افکار خود را ب یروشن م یپژوهش دارند و به شکل

 ادیشده ز یجمع آور میمفاه نیکه شباهت ب ردیگ یصورت م یبود اشباع زمان یشدن و در اصطالح اشباع اطالعات یتکرار

در نظر گرفته شده  ییارهاینمونه ها مع (. جهت انتخاب Glaser& Strauss , 1967) دیایبوجود ن یدیجد میشود و مفاه

است.  امنستاگریفعال بودن فرد در ا اریمع نیبوده اند. دوم نستاگرامیکه حداقل دو سال عضو ا یانتخاب افراد اریمع نیبود. اول

پژوهش شناخت  نیهدف ا نکهیا لیاست، بدل یفیحاضر روش ک ژوهش. روش پ در روز است قهیدق 30 تیفعال زانیحداقل م

ممکن   ینجزو نکهیبه ا عنایت است. با  نستاگرامیا یمجاز یدر ارتباط با شبکه اجتماع  زوحین  یها زهینظرات، افکار و انگ

 نیندهند وجود دارد، در ا یواقع ینکه به پرسشنامه پاسخهایباشند و امکان ا دیخود دچار ترس و ترد دیعقا انیاست در ب

 یا شهیکل یپاسخ ها افتنیاز نوع مصاحبه، فرصت فکر کردن و  یفیاستفاده شده است. در روش ک یفیپژوهش از روش ک

و  ودش یآغاز نم یختارمندسا هیبا فرض یفیباشد. در واقع روش ک یکم م اریمصاحبه شوندگان در زمان مصاحبه بس یبرا

. اعداد در آن ردیگ یها کمک م هیاز نظر لیاطالعات، در تحل یروش پس از گرداور نیکند. در ا یرا دنبال نم یتست شیآزما

آنچه  افتنی یپاتون معتقد است که ما برا(. ۱۳۸۵ ،یدارد )مناد تیداده ها اهم قیعم لیو تحل ریندارند، و تفس ینقش خاص

. احساسات، میرا مشاهده کن زهایهمه چ میتوان ی. ما نممیکن یست، با مردم مصاحبه میقابل مشاهده ن میتقکه به طور مس

 که موضوع نیکه در گذشته رخ داده است، مشاهده کرد. ا ییتوان رفتارها یباشند. نم یافکار و مقصودها قابل مشاهده نم

سوال کرد  یستیموارد ذکر شده با نیباشد. در همه ا یاهده نمکنند، قابل مش یرا در ذهن خود چگونه تصور م ایمردم، دن

 یشده ا یطراح شیبر اساس سؤاالت باز و سؤاالت از پ  افتهیساختار مهیاطالعات، مصاحبه ن یابزار جمع آور (. ۱۳۸۹)دالور، 

رسش ها بعد از پ  نیا یمحتوائ یشده است. روائ یطراح نیشیپ  یها و پژوهش ها هیتوسط پژوهشگر بر اساس نظر که است

 صورت گرفته است  ریداده ها طبق مراحل ز لیاست. تحل دهیدانشگاه رس یعلم ئتیعضو ه 4 دییبه تا یبازنگر

ها. جدول  افتهی یرمز گذار ندیبا فرا اتیجزئ لیتحل( ۳مطالعه داده ها ( ۲ لیتحل یو آماده کردن داده ها برا ی( سازمانده1

 باشد ینمونه حاضر در پژوهش م یتشناخ تینشان دهنده اطالعات جمع( ۱)



 آقاتحصیالت  خانمتحصیالت  تعداد فالوئر ها حداکثر زمان فعالیت حداقل زمان فعالیت ردیف

 دیپلم ارشد 450 ساعت 2 ساعت 3 1

 دیپلم فوق دیپلم 300 ساعت 2 ساعت 2 2

 ارشد دیپلم 230 ساعت 2 دقیقه  30 3

 دیپلم فوق دیپلم 2010 ساعت2 ساعت 3 4

 زیر دیپلم دیپلم 2100 ساعت 3 ساعت  1 5

 سانسیل لیسانس 300 ساعت 3 ساعت  1 6

 دکترا فوق دیپلم 30000 ساعت 3 ساعت1 7

 دیپلم فوق دیپلم 100 ساعت 1 ساعت 2 8

 دیپلم دیپلم 120 ساعت 1 دقیقه 30 9

 فوق دیپلم دیپلم 200 ساعت 2 ساعت 2 10

 لیسانس دکترا 21221 ساعت 2 دقیقه 30 11

 دیپلم دیپلم 300 ساعت 2 دقیقه 40 12

 لیسانس لیسانس 580 ساعت  3 دقیقه 40 13

 لیسانس سانسیل 1000 ساعت 3 ساعت 2 14

 پلمید دیپلم 1200 ساعت 3 ساعت 1 15

 فوق لیسانس سانسیل 1500 ساعت 2 ساعت 2 16

 پلمید دیپلم 1800 ساعت 1 ساعت 1 17

 لیسانس مدیپل 800 ساعت 2 ساعت 2 18

 لیسانس فوق دیپلم 300 ساعت 2 ساعت1 19

 دیپلم دیپلم 1000 ساعت 3 ساعت 2 20

 لیسانس سانسیل 2000 ساعت 1 ساعت 2 21

دقیقه از  30ساعت و  3دقیقه و حداکثر  44( نشان می دهد اعضای نمونه بطور میانگین حداقل ۱همانگونه که جدول )

می باشد. آنها به طور  زوحینن یافته نشان دهنده شیوع استفاده از این اپلیکیشن در بین اینستاگرام استفاده می کنند. که ای

می باشند. برای تحلیل یافته ها، از روش تحلیل محتوا  دیپلمفالوئر دارند و اکثریت اولیای آنها دارای حداقل  67511میانگین 



ور می شود تا به کوچکترین واحدهای تشکیل دهنده و چندین بار مر ینجزواستفاده شد. در این روش متن مصاحبه ها با 

اساس  نی( شکسته شوند. سپس این کلمات با هدف یافتن مرکزیتی در بینآنها مرور و بر هم۲معنی دار )تم یا درونمایه ی 

ثبات  تیر نهاشوند تا د یبار تکرار م نیچند ییو مقوالت نها هیمتون اول نیب ییو استقرا یاسیشوند. حرکات ق یم یمقوله بند

 لیحاصل شود. در پژوهش حاضر، تحل ندیگو یپژوهشگران درباره آنچه داده ها م نیمشترک ب تیقابل قبول و احساس رضا

 یباز و کدها یاز کدها یا دهی( گز۲نشان داد جدول ) نستاگرامیدر ا تیاز عضو ینجزو زهیرا در انگ  یعامل اساس 8 یمحتوا

 .دهدیرا نشان م یمحور

 

 

 

 نستاگرامیدر ا تیاز عضو ینجزو یها زهیانگ یمحور  یباز و کدها یکدها(. ۲) جدول

 گزیده کد های باز کد های محوری  گزیده کد های باز کد های محوری 

 آپدیت تصویری هر لحظه ی جنسی بصری های ،جذابیت اپلیکیشن با امکانات بروز تازگی و نوظهور بودن 

عدم محدودیت های تلکرم و 

 توئیتر 

 دین مانکن ها دی

نبی بیشتر جرنامه های ب

 برای عکاسی و الیو بودن

 نسی جعدم فیلترینک 

 های واقعیت از ،اجتناب داشتن درآمد های میلیونی  درآمدزایی ، و تبلیغات

 روزانه 

 شریک مناسب برای تنهایی

تبلیغ و ارائه کاال در تمام 

 دنیا

 فراموش کردن مشکالت

رایکان ارتباط با شبکه های 

 فروش

فراموشی تلخی های روابط 

 ین جبین زو

دیدن مدل ها و مزون های  های اکسسوری مشاهده اخبار آپدیت لحظه یدر جریان اخبار و اطالعات 



 روز    بروز، های مدل و جدید قرار داشتن 

 دید منزلجدیدن وسایل   دیدن زندکی شخصی افراد

 کاری تخصصی دیدن وسایل  ارتباط با شبکه های خبری 

 دوستان خوبی پیداکردم ارتباط با دوستان خود و پیدا کردن دوستان و روابط جدید

 ریان کارهای روزانه دوستام بودمجدر 

 پیدان کردن دوست از تمام دنیا

 بمن اعتماد بنفس میدهد ، خویشتن ابراز ،

 الیک ها برای من پرانرژی بود بمن اعتماد بنفس میداد

 فالوور ها احساس بزرکی و دیده شدن میدادافزایش 

و نو ظهور  یشود. .. تازگ یصورت ارائه م نیبد ینجزو یها زهیانگ یاساس عامل 8در مجموع و با توجه به اطالعات جدول،  

 بودن؛

که به نوبه  تین اشاره کردند که اینستاکرام اپلیکیشنی یا امکانات بروز و کاربردی اسجاکثریت زو :تازکی و نوظهور بودن-1

مانند تماعی تک میباشد.از دیکر تازکی های آن عدم محدویت فیلترینک در استفاده از آن میباشد و جخود در برنامه های ا

 یر برنامه های فیلترشکن نمی شونددرگرام تلگ

ب و کار را در این درصد از کاربران اینستاگرام حداقل یک پیج کس 85ین اظهار کرد جیکی از زو :تبلیغات و درآمد زایی-2

؛ مانند هر پلتفرم اجتماعی دیگر، برندهایی که خواهان استفاده بیشتر از اینستاگرام هستند به کنندشبکه اجتماعی فالو می

تر است. توجهی فالوور نیاز دارند. فالوورهای بیشتر به معنای تعامالت بیشتر، اعتبار بیشتر و حضور آنالین قوی تعداد قابل

میلیارد دالر درآمد در سال را با ایجاد ارتباط  6.48ها شرفت در اینستاگرام بیش از یک بازی اعداد است. شرکتدرواقع پی

های میلیونی اینستاگرامی بزنید و بخواهید یک اگر سری به پیج .کنندواقعی با افراد در صفحه اینستاگرام خود، کسب می

منتشر کنند، دلیل دست و پا زدن عجیب و غریب ادمین این صفحات برای شان ساعت در پیج 24تبلیغ ساده را تنها برای 

میلیون عضو داشته باشند،  2ساعته البته اگر نزدیک به  24هایی که برای یک تبلیغ افزایش فالوئر را متوجه خواهید شد. پیج

استوری برای تبلیغ   25پست و  10قط میلیونی در ماه ف 2دانند! بنابراین اگر یک پیج میلیون تومان را عددی منصفانه می 5

گیرند باید ها که معموال تبلیغات زیادی میمیلیون تومان خواهد شد این پیج 100اش نزدیک به منتشر کند، درآمد ماهانه

م شان را روی گزینه آنفالو فشار ندهن مدتی است پخش زنده در اینستاگراهایی به خرج بدهند تا فالوئرهایشان، انگشتخالقیت

 .ای با انداختن دامی احساسی، به دنبال کسب درآمد هستندهای ایرانی وارد مرحله جدیدی شده است و ظاهرا عدهبین اکانت



صبح نوشته: »یک شاخ اینستاگرامی به اسم ... با همسرش قهر کردن. بعد از چند به طور مثال، فرید عطارزاده خبرنگار هفت

کا ۵۰ها به دقیقه کامنت ۱۰زنم به ... . در مدت هزارتا[ کامنت بذارید زنگ می ۴0ا ]ک۴۰دقیقه  ۴۰روز دیشب گفت اگه تو 

شون رو زنده دیدن!« شاید با شنیدن چنین مواردی با خود فکر کنید هزار نفر هم آشتی ۴۰رسید. اومدن الیو، آشتی کردن و 

 ای را دنبال کنند؟آخر چطور ممکن است افراد حاضر شوند چنین پخش زنده

: آپدیت لحظه اخبار و دیدن زندکی اشخاص صمیمی و ارتباط با شبکه های در جریان اخبار و اطالعات قرار داشتن -3

 خبری از دیکر علل کرایش قریب به اتفاق زوحین در مصاحبه عنوان کردند

یزیکی به راحتی با :بدون داشتن محدودیت های ارتباط فارتباط با دوستان خود و پیدا کردن دوستان و روابط جدید -4

نسیت های مختلف را فرآهم جسمی مکان ارتباط با ملیت ها و ج افراد مختلف در هر ساعت از شبانه روز و در هر شرایط

 میکند بدون پیکیری ها و دردسرهای حقوقی 

ز طریق تصویری که م ،امکان نمایش فیلم های الیو ،عکس های خود میباشد.آنها ااراز ویژکی های اینستاگ:ابراز خویشتن ،-5

ذب کنند و بر تعدا فالوئر های خو اضافه کنند.یکی از مصاحبه کر ها جرنند تا بتوانند الیک های زیادی از خود به نمایش میکذا

بیان میکرد من از طریق ایسنتا عکس هر روز خود را که از نوزاد ام میکذارم و الیک زیاد میکیرم حس خوبی پیدا میکنم.و 

ه شوندکان اضهار میکرد دوست دارم عکس های همکاران را ببینم که کحا میروند و و کارهای روزمره آنها را آقای از مصاحب

ببینم هرحند کاهی از این عکس ها را با خودم مقایسه میکنم از حمله سفرهای تفریحی اشان را ناراحت میشم و روز و شاید 

 هفته ام خراب میشود. 

نسی و بصری الزم را جذابیت جن اظهار میکردن که دیکر همسرشان امصاحبه شوندگ برخی از :نسیجذابیت بصری ج،-6

را میبیند و حتی تبادل احساسی ندارند و به نوعی یکنواخت شدن.و رمانیکه وارد اینستا میشن و سلبریت هاو مانکن ها ی زیبا 

 شود  ندین ساعته آنها در اینستامیج سی میشوند و همین حس باعث تداومنجان جام میدهن احساس برانکییختکی و هیجان

اظهار میکرد وقتی بخانه میرسم برای فرار از مشکالت محل کار یک از مصاحبه شوندکان : تناب از واقعیت های روزانهاج-7

ا نکردی ب جسرم عنوان میکرد تو با من ازدوارام پناه میبرم ،تا حدی که همگ ل یکنواختی های همسرم بهه اینستاو عدم تحم

مصاحبه کننده دیکر میکفت مدت سه ساعت در اینستا هستم و اصا زمان از یادم کردی.  جازی و تخیالتت ازدواجنیایی مد

میرود و ذهنم درکیر مشکالت و تنش های عاطفی و مالی بین همسرم نمیشوم و واقعا این حس را دوست دارم  و واسه همینه 

 که همیشه تو اینستا هستم

یکی از علل اصلی کرایش در خانم هارو ین خانم جپس از مصاحبه با زو:دید و مدل های روزی جمشاهده اکسسوری ها-8

 شمی در فضای رسانه و دیدن وسایل لوکس به خود اختصاص میدادجشم هم جدید و جوسایل دیدن 



 

 

 

  بحث و نتیجه گیری  

رام از فردی به فرد دیگر متفاوت است زیرا که هر مرور ادبیات نظری بیانگر این است که انگیزه افراد در استفاده از اینستاگ

انسانی ارزش ها، اعتقادات، و نیازهای منحصر به فرد خود را دارد از این رو در نظریه ها تاکید بر تحقیق و پژوهش در این 

سوی دیگر زمینه و یافتن محورهای انگیزشی اصلی افراد است که می تواند از فرهنگی به فرهنگ دیگر متفاوت باشد. از 

پیشینه پژوهشی نشان دهنده این است که بسیاری از پژوهش ها در زمینه انگیزه استفاده از اینستاگرام در قالب طرح های 

گرفته  همبستگی و آزمایشی صورت گرفته و پژوهش های بسیار کمی در سطح بین المللی در قالب پژوهش کیفی صورت

ی در این زمینه به چشم نمی خورد. بنابراین با توجه به اینکه در عرصه بین است این در حالی است که در سطح ملی پژوهش

صورت گرفته و نظر به اهمیت هایی که انگیزه در شکل دهی و  ینجزوالمللی بسیاری از پژوهش ها در جامعه ای به غیر از 

 رام صورت گرفت.هدایت رفتار دارد این پژوهش با هدف یافتن انگیزه های استفاده از اپلیکیشن اینستاگ

پژوهش حاضر با استفاده از روش کیفی سعی کرده است به بررسی انگیزه های عضویت در شبکه اجتماعی مجازی اینستاگرام :

مصاحبه حضوری انجام شده است. با استفاده از روش  زوحین بپردازد. بدین منظور با استفاده از روش نمونه گیری هدفمند، با 

هفت مقوله اصلی از داده های کیفی استخراج شده است که این هفت مقوله مهم و اصلی شامل  تحلیل محتوا مصاحبه ها،

تازگی و نوظهور بودن، تشویق دوستان وهمساالن، در جریان اخبار و اطالعات قرار داشتن، گذراندن اوقات فراغت، ارتباط با 

ر از واقعیت است. نتایج برسی مصاحبه ها و مقوله های دوستان خود و پیدا کردن دوستان و روابط جدید، ابراز خویشتن و فرا

همسان است.  ۲۰۰۸و شلدون،  ۲۰۱۴ذکر شده نشان می دهد که نتایج این پژوهش با جنبه هایی از پژوهش های چونگ، 

قی، ذوالقدر و قاسم زاده عرا ۱۳۹۵همچنین نتایج بدست آمده با برخی از نتایج پژوهش های رزاقی، شارع پور و علیزاده، 

 در زمینه انگیزه های کاربران فیسبوک هماهنگ می باشد. ۱۳۹۱و کیا و نوری مراد آبادی،  ۱۳۹۱

ماهیتی اطالعاتی و ارتباطی دارد بیشتر  در رابطه با یافته های بدست آمده می توان گفت اینستاگرام برخالف فیسبوک که

یافته های پژوهش حاضر نشان داد کاربران در این اپلیکیشن ماهیتی شخصی و فردی دارد. از این رو بنظر می رسد آنچنان که 

بیشتر به دنبال مرتفع ساختن نیازهای شخصی هستند. همچنین در رابطه با یافته های فوق می توان گفت: همانگونه که در 

به این نظریه  نظریه عمل مستدل آمده است، دو عامل سبب تبدیل نگرش به رفتار است که شامل قصد و هنجار است. با توجه

کاربران شبکه اینستاگرام، قصد داشتند که استفاده از شبکه موجب تغییر وضعیت روانی آنان بشود و اطرافیان و دوستان این 



عمل را تایید کنند. همانطور که از تحلیل مصاحبه ها این مساله نمود پیدا کرده بود که کاربران اینستاگرام، زمان را گم کرده و 

شاط بخش بوده و برای مدتی توانسته اند مشکالت خود را فراموش کنند و تایید دوستان خود را دریافت کرده اند. برای آنان ن

همچنین طبق نظریه استفاده و رضامندی، اگر کاربران شبکه نیازهایشان ارضا بشود تمایل بیشتری در استفاده از شبکه ها 

ساعت های زیادی در اینستاگرام و افزودن تعداد فالوورها در گذر زمان  دارند. بررسی مصاحبه ها نشان می دهد که گذراندن

این موضوع را تایید می نماید. عالوه بر این طبق نظریه انتظار ارزش فشار دوستان و همساالن و تشویق آنان، پیدا کردن روابط 

است. در مجموع می توان گفت که یافته های و دوستان جدید، خودابرازی و باالرفتن اطالعات نیازهای افراد را برآورده کرده 

پژوهش حاضر با توجه به نظریه های استفاده از شبکه های اجتماعی قابل تبیین می باشد زیرا همانگونه که عامل های کشف 

د برای را برطرف کند زیرا که اوقات فراعت آنها را پر می کنین  جزوشده نشان می دهد اپلیکیشن اینستاگرام می تواند نیازهای 

اپلیکیشن اینستاگرام را ارزشمند تلقی می کنند و به  زوحین    آنها مهیج است و در مجموع حال آنها را بهتر می کند بنابراین

استفاده از آن ادامه می دهند.هر پژوهش در کنار بدیع بودن خود محدودیت هایی نیز دارد در پژوهش حاضر باید توجه داشت 

، یک شهر، یک بازه زمانی بود که این مطلب هنگام تعمیم ین مراحعه کننده به یک مرکز  جزوه که مصاحبه ها صرفا مربوط ب

، مشاوران و پژوهشگران کمک ینجزوباید مورد توجه قرار بگیرد. یافته های پژوهش حاضر به  ینجزونتایج به سایر  شهرها و 

مداخله ای طراحی کنند. همچنین یافته های پژوهش  در صورت نیاز برنامه هایزوحین  می کند تا با توجه به انگیزه های 

مبنایی برای سایر پژوهش ها باشد به عنوان مثال پژوهشگران دیگر می توانند در قالب مدل های مفهومی   .حاضر می تواند

میتوان    ه که کفته شدجه به آنموع و با توحجدر م  دهند.  برازش یافته های بدست آمده را در سطح میدانی مورد آزمون قرار

تربیت شده اند ماهیتی حندکانه و  ین ایرانی که در فرهنکی بخصوص جدر زو  گرامهای استفاده از اینستاه کرفت که انکیزه جنتی

م درنظر کرفت که ارگ  استفاده از اینستا  ین هنکامجهمه زو  ند بعدی دارد بصورتی که نمیتوان یک نسخه واحد برای انکیزه ج

نین این از محدویت های پزوهش جستفاده از این اپلیکیشن است و همودن سازه انکیزش در مفهوم ااین مطلب بیانکر پیحیده ب

قش بسزا در استفاده تعدادی از  محور عمده را در این رابطه دسته بندی کرد که هریک ن 8بشمار می روددر حالت کلی میتوان 
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