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چکیده
طـی ده سـال گذشـته، شـبکه های اجتماعـی مجـازی، بـه جنبـه ای از جامعه 
مـدرن تبدیـل  شـده اند و به طـور اخـص، شـبکه های اجتماعـی مبتنـی بـر تصویر 
ماننـد اینسـتاگرام، بـه نحـو فزاینـده ای رشـد یافته انـد، امـا هنـوز هم بسـياري از 
آثـار آنهـا بـر نگـرش و رفتار كاربرانشـان ناشـناخته اسـت. هـدف از ایـن پژوهش، 
بررسـی تأثير اعتياد به اینسـتاگرام بر سـطح انتظارات و خواسـته هاي دانشـجویان 
بـوده اسـت كـه بـر اسـاس نظریـه محروميـت نسـبي مي توانـد اعتمادبه نفـس و 
احسـاس خوشـبختی افـراد را تحـت تأثيـر قـرار دهـد. پژوهـش در سـال 1398 
انجـام  گرفتـه و داده های آن از طریق پرسشـنامه ای محقق سـاخته جمع آوری شـد 
كـه روایـي آن، بـا روش روایـی صـوری و همگـرا و پایایـي آن، بـا آلفـای كرونبـاخ 
ارزیابي و تأیيد شـده اسـت. نمونه پژوهش شـامل 211 نفر از دانشـجویان دانشگاه 
علـوم و تحقيقـات تهـران بوده اسـت كه بـا روش نمونه گيری در دسـترس انتخاب 
شـده اند و پرسشـنامه، به صـورت الکترونيکـي و بـا اسـتفاده از گوگل فرم برایشـان 
ارسـال شـده اسـت. نتایـج حاصـل از آزمـون فرضيه هـا نشـان می دهد كـه اعتياد 
بـه اینسـتاگرام، تأثيـر منفـی و معنـادار بـر احسـاس خوشـبختی و اعتمادبه نفس 
دانشـجویان و داشـتن اعتمادبه نفـس، اثـر مثبـت و معنـادار بـر حس خوشـبختی 
آنـان دارد. به عبـارت  دیگـر، اعتيـاد به اینسـتاگرام منجـر به كاهـش اعتمادبه نفس 

و احسـاس خوشـبختي در دانشـجویان مي شـود.
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)ویژه شبکه های اجتمـاعی 
»ایـنـستــــــاگــــرام«( 

مقدمه
اینسـتاگرام یکـی از سـریع ترین برنامه هـا در رسـانه ها ی اجتماعـی رو بـه رشـد 
اسـت )آندرسـون1 و جيانـگ2، 2018(. اینسـتاگرام، نوعـی برنامـه  موبایـل اسـت كه 
از طریـق آن، كاربـران می تواننـد عکس هـا و فيلم هـا را همـراه بـا زیرنویس هـای 
ایـن پسـت ها تشـویق  بـه  ضميمه شـده ارسـال كننـد. سـایر كاربـران، در پاسـخ 
می شـوند كـه آنهـا را الیـک كننـد، نظـر دهنـد و بـا یکدیگـر در موردشـان بحـث 
كننـد )تریفيـرو3، 2018(. امـروزه در دنيـا فعاليت در شـبکه هاي اجتماعـي مجازي، 
به عنـوان یکـي از فعاليت هـاي اصلـي افـراد، به طـور گسـترده اي رواج یافتـه اسـت. 
هرچنـد تاكنـون اسـتفاده از شـبکه های اجتماعـی مجـازی بـرای بسـياری از افـراد 
مشکل سـاز نبـوده اسـت، امـا تعـداد افـرادي كـه بـه دليل اعتيـاد بـه اینسـتاگرام4، 
مجبـور بـه اسـتفاده بيش ازحـد از آن می شـوند، كم نيسـت )آندرسـن5 و همـکاران، 
2017(. شـبکه های اجتماعـی مجـازي ماننـد فيس بـوک6 و اینسـتاگرام، ميليون هـا 
نفـر را بـه خـود جلـب كرده انـد. بـا اینکـه پژوهش هـای مرتبـط بـا شـبکه اجتماعی 
اینسـتاگرام مراحـل اوليـه خـود را سـپري می كننـد؛ یافته هـا نشـان مي دهـد كـه 
اینسـتاگرام تأثيـر عميقي بر ویژگی های روان شـناختی افراد داشـته اسـت )هولند7 و 
تيگمـن8، 2017(. همان گونـه كـه د- وریـس9 و همـکاران )2017( مطـرح كرده اند، 
اینسـتاگرام بـا سـایر شـبکه های اجتماعـی، به ویـژه فيس بـوک تفاوت های بسـياری 
دارد. مـرور ادبيـات نيـز حاكـی از آن اسـت كـه »محوریـت تصاویر« در اینسـتاگرام، 
آن را از سـایر برنامه هـای رسـانه های اجتماعـی مبتنـی بـر متـن، ماننـد فيس بـوک 
و تویيتـر10 متمایـز می كنـد. عـالوه بـر ایـن، بـه عقيـده جانسـون11 و وسـترویک12 
)2016( پسـت های رسـانه های اجتماعی مبتنی بر تصویر، در مقایسـه با پسـت های 

رسـانه ها ی اجتماعـی مبتنـی تأثيـرات متفاوتـی بـر روحيـه كاربـران دارند.
در حـال حاضـر، در سراسـر جهـان، در حـدود 800 ميليـون نفـر در مـاه و 500 
ميليـون نفـر روزانـه از اینسـتاگرام اسـتفاده می كنند. هـر روز در حـدود 95 ميليون 
عکـس و 300 ميليـون پخـش زنـده13 بارگـذاری می شـود و ایـن پسـت ها روزانـه 
4/2 ميليـارد »الیـک14« دریافت می كنند )اصالم15، 2018(. اسـتفاده از اینسـتاگرام 
در حـال گسـترش و پيشـی گرفتـن از سـایر بسـترهای شـبکه های اجتماعـی مانند 
فيس بـوک، تویيتـر و اسـنپ چـت16 به ویـژه در ميـان نوجوانـان و بزرگسـاالن اسـت

مشکل سـازی  خطـرات  محبوبيـت،  ایـن  و  باهتيـار18، 2017(  و  )كيکابـورن17 
را بـرای برخـی از كاربـران ایجـاد می كنـد )كاس19 و گریفيتـز20، 2017(. ازجملـه 
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می تـوان بـه اعتيـاد و وابسـتگی بـه شـبکه های اجتماعـی مجـازی به عنـوان یکی از 
مشـکالت جـدی افـراد اشـاره كـرد )بشـرپور و همـکاران، 2016(.

طـی دو دهـه گذشـته، اعتيـاد بـه اینترنـت تبدیـل به موضوعـی محبـوب برای 
پژوهـش در زمينـه اعتيادهـای رفتـاری شـده اسـت. پژوهش هـای اوليه، بر اسـتفاده 
نادرسـت از اینترنـت تمركـز داشـته و گـزارش داده انـد كـه بـه نظـر می رسـد برخی 
از كاربـران اینترنـت، بـه همـان روشـی كـه افراد به مـواد مخدر یـا الکل اعتيـاد پيدا 
می كننـد، بـه اینترنـت معتـاد شـده اند و اسـتفاده از ایـن شـبکه می توانـد تأثيـرات 

منفـی بـر زندگی آنـان بگـذارد )گریفيتـز، 1995(.
اعتيـاد به شـبکه های اجتماعی مجازی ممکن اسـت منجر بـه رفتارهای انحرافی 
و مضـر بـرای كاربرانی شـود كـه به طور افراطی از ایـن فضا اسـتفاده می كنند )تورل1 
و باچارا2، 2017(. با اینکه اینسـتاگرام، بسـتری جدید در رسـانه های اجتماعی اسـت 
كـه در سـال 2010 متولد شـده اسـت، نتایج منتشـر شـده یک پژوهـش ميدانی در 
مركـز افکارسـنجی ایـران )ایسـپا( از افزایـش محبوبيت این رسـانه در ميـان جوانان 
كشـور، پـس از فيلتـر شـدن تلگـرام حکایـت دارد؛ به طوری كـه در این گـزارش، به 
حضور 54 درصدی جوانان 18 تا 29 سـاله ایرانی در شـبکه اینسـتاگرام اشـاره شـده 
اسـت و ایـن موضـوع، اهميت و ضـرورت پژوهـش درباره آثار اسـتفاده از این رسـانه 

را بـر ابعـاد مختلف زندگـی كاربران نشـان می دهد.
نکتـه حایـز اهميـت ایـن اسـت كـه كاربـران اینسـتاگرام در ایـن فضـای جذاب 
رسـانه ای، بـا ظاهری ایـده آل از زندگی دیگران روبه رو هسـتند كـه در صورت فقدان 
سـواد رسـانه اي، ممکن اسـت به صورت ناخواسـته، سـطح خواسـته ها و انتظاراتشـان 
را افزایـش دهـد. در چنيـن شـرایطی، اگـر فـرد از توانایـی و امکانـات الزم بـرای 
بـرآورده سـاختن این سـطح از خواسـته ها و انتظـارات جدید برخوردار نباشـد، دچار 
احسـاس محروميـت نسـبی می شـود كه نتيجـه آن می توانـد كاهش سـطح رضایت، 
اعتمادبه نفـس و احسـاس خوشـبختی باشـد. بـا توجـه بـه مطالعـات اندكـی كـه در 
مـورد اینسـتاگرام و تأثيـرات آن بـر زندگی كاربـران صورت گرفته اسـت، در پژوهش 
حاضـر تـالش می شـود تا چگونگـي تأثيـر اعتياد بـه اینسـتاگرام بـر اعتمادبه نفس و 

حس خوشـبختی نشـان داده شـود.
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پیشینه پژوهش
جدول 1. پیشینه تجربی

نتایجنویسندگان
نعامی و نوری 
ثمرین )1395(

بين احساس تنهایی و عزت نفس با اعتياد به شبکه مجازی رابطه معناداری 
وجود دارد.

انسروی و همکاران 
)1393(

بين حمایت اجتماعی درک شده از سوی خانواده و اعتياد دانش آموزان به 
اینترنت، تفاوت معناداری وجود دارد، بين شادكامی و اعتياد به اینترنت، 
تفاوت معناداری مشاهده نشد، بين تعارض نوجوانان با والدین و اعتياد به 

اینترنت تفاوت معناداری دیده می شود.
بيدی و همکاران 

)1391(
افسردگی، سازگاری اجتماعی و عزت نفس، به طور معناداری اعتياد به اینترنت 

را پيش بينی می كند.
نيازی و كرمانی 
نصرآبادی )1391(

با افزایش ميزان اعتياد به اینترنت از ميزان اعتماد اجتماعی پاسخگویان 
كاسته می شود.

رسانه های اجتماعی درصورتی كه منجر به مقایسه اجتماعی نشوند، این چای1 )2018(
قابليت را دارند كه افراد را خوشحال تر كنند.

اعتياد به اینستاگرام با سازگاری، باوجدان بودن و رضایت از خود، ارتباط كيکابورن )2016(
معکوس دارد.

تریفيرو )2018(
كاربرانی كه از اینستاگرام استفاده می كنند، سطح باالتری از عزت نفس و 

احساس خوشبختی )بهزیستی( را نسبت به افرادی كه از اینستاگرام استفاده 
نمی كنند، نشان می دهند.

دگان2 )2016(

استفاده از سایت های شبکه های اجتماعی تأثير زیادی بر رضایت از زندگی، 
خوشحالی و بهزیستی روان شناختی دارد و چنان كه در این پژوهش نشان 
داده شده، افرادی كه از سایت های شبکه های اجتماعی استفاده می كنند، 

احساس خوشبختی و رضایت از زندگی دارند.

دیون3 )2016(

افرادی كه از طریق اینستاگرام زندگی افراد مشهور را دنبال می كرده اند، 
رضایت كمتری از زندگی داشته اند اما به اظهار نویسنده، برای تأیيد این نکته 
كه مقایسه اجتماعی ميزان رضایت از زندگی را كاهش می دهد، پژوهش های 

تجربی بيشتری الزم است.

با بررسـی پيشـينه پژوهش مشـاهده می شـود كه مطالعات صورت گرفته به طور 
عمـده، حـول موضـوع اعتيـاد بـه شـبکه های مجـازی می گردنـد و به طـور خـاص بر 
اینسـتاگرام تأكيـد ندارنـد. پژوهش هـای مرتبط با اینسـتاگرام نيز بر اسـتفاده از این 
شـبکه مجـازی و پيامدهـای آن متمركز شـده اند و مسـئله اعتياد را مـورد توجه قرار 
نداده انـد ازایـن رو، در پژوهـش حاضـر، اعتياد به شـبکه مجـازی اینسـتاگرام با توجه 

بـه محبوبيـت فزاینده آن مورد بررسـی قرار گرفته اسـت.

1. Chae
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چارچوب نظری پژوهش
مطـرح  خوشـبختي  احسـاس  و  اعتمادبه نفـس  دربـاره  متعـددي  نظریه هـاي 
شـده اند كـه برخـي، دربـاره عوامل شـکل دهنده و برخي، دربـاره آثار آننـد. پرداختن 
بـه همـه ایـن نظریه هـا از حوصلـه مقالـه خـارج اسـت؛ ازایـن رو، در ادامـه، نظریـه 
محروميت نسـبي1 كه شـاكله پژوهش حاضر بر آن اسـتوار اسـت، تشـریح مي شـود.

نظریـه محروميـت نسـبي را تـد رابـرت گـر2 در سـال 1970 مطـرح كـرد؛ وي 
معتقـد اسـت كـه هـرگاه افراد در راه رسـيدن بـه آمال و اهدافشـان با مانعـي روبه رو 
شـوند، دچـار محروميـت نسـبي مي شـوند، به عبارت  دیگر، محروميت نسـبي، ناشـي 
از تفـاوت ادراک  شـده ميـان انتظـارات )خواسـته ها( و توانایي هـای )داشـته ها( افراد 
اسـت كـه بـر ایجاد احسـاس نارضایتي تأثيـر دارد. محروميت نسـبي مي تواند ناشـي 
از سـه وضعيت باشـد، در وضعيت اول، خواسـته هاي فرد ثابت اسـت اما توانایي هاي 
وي مـدام كاهـش مي یابـد، وضعيـت دوم، نتيجه بلندپروازي فرد اسـت، زیـرا در این 
حالـت، توانایي هـاي وی ثابت اسـت اما انتظارات و خواسـته هایش به شـکل صعودي 
افزایـش مي یابـد و در وضعيت سـوم كه احسـاس محروميت تشـدید مي شـود، عامل 
اصلـی، سـير صعـودي انتظـارات و به طـور همزمـان كاهـش توانایي هـاي فرد اسـت. 
هرچقـدر محروميـت نسـبي ناشـي از فاصلـه ميـان انتظـارات و توانایي هـا بيشـتر 
باشـد، سـطح نارضایتـي فـرد از شـرایطي كـه در آن قـرار دارد، بيشـتر مي شـود و 
احسـاس خوشـبختي كاهش مي یابد )گر، ترجمه مرشـدی زاد و مشـيرزاده، 1388(. 
فعاليـت كاربـران در شـبکه هاي اجتماعـي مي توانـد باعـث تغيير سـطح خواسـته ها 
و انتظاراتشـان شـود. شـبکه های اجتماعـی بر ابعاد مختلـف زندگی جوامـع، ازجمله 
ابعـاد اقتصـادی، اجتماعـی، سياسـی و حتی شـکل دهی بـه هویت افـراد تأثيرگذارند 

.)1395 )جعفری، 
اینسـتاگرام، به طـور خاص، به كاربران خـود امکان ویرایـش و بارگذاری3 عکس ها 
و فيلم هـا، دریافـت نظرهـا و »الیک« ها، دنبال كـردن پروفایل دیگران و دنبال شـدن 
از سـوی آنـان را می دهـد. اینسـتاگرام بـا ویژگـی جدیـدی كـه به تازگی اضافـه كرده 
اسـت، كاربـران خـود را قادر بـه پخـش برنامه های زنـده می كند. چنيـن ویژگی هایی 
ممکـن اسـت در مـواردی منجـر به اسـتفاده بيش ازحـد از طریـق اصرار مـداوم برای 
بـه اشـتراک گذاری مکـرر عکس هـا و فيلم هـا بـا )الـف( چـک كـردن تعـداد اعالن ها 
)از طریـق الیـک و نظـر( بـرای عکس هـا و فيلم هـای بارگذاری شـده )باالكریشـنان4 
و گریفيتـز، 2017( و یـا )ب( چـک كـردن بيش ازحـد پروفایـل، عکس هـا و فيلم های 
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اشـتراكی دیگـران شـود )متيـو1، 2014(. الهباش2 و مـا3 )2017(، انگيزه  اسـتفاده از 
اینسـتاگرام را سـرگرمی، راحتـی، جذابيـت، گـذر زمـان، خوداظهـاری، خودتعریفـی، 
تعامـل اجتماعـی و تبـادل اطالعـات داشـته اند. آمارهـای اخيـر نشـان می دهـد كـه 
بيـش از دوسـوم كاربـران اینترنـت، كاربـران فعـال شـبکه های اجتماعی نيز هسـتند 
اسـتفاده  بـه  منجـر  محبوبيـت،  ایـن  كـه  می شـود  پيش بينـی   .)2017 )كمـپ4، 
مشکل سـاز و سوءاسـتفاده از محيط هـای خـاص بـرای اقليت كاربران آن شـود )كاس 
و گریفيتـز، 2017(. همان گونـه كـه پيش ازایـن گفتـه شـد، اینسـتاگرام، روزانه 500 
ميليـون كاربـر فعـال دارد. به گفتـه وردویـن5 و همـکاران )2017(، اسـتفاده  فعال از 
رسـانه های اجتماعـی، هنگامـی اتفـاق می افتـد كـه اعضـا به طـور فعـال بـا محتـوای 
سـایر كاربـران ارتبـاط برقـرار كنند. ایـن نـوع رفتارها ممکن اسـت شـامل بارگذاری 
تصویـر در اینسـتاگرام، الیـک كـردن محتـوای اشـخاص دیگـر یـا اظهارنظـر دربـاره 
وضعيـت دیگـران باشـد. در مقابـل اسـتفاده غيرفعال )منفعـل( هنگامـی رخ می دهد 
كـه كاربـران بدون تعامل، بر حسـاب های دیگران نظـارت كنند )وردویـن و همکاران، 
2017(. بـرای  مثـال، می تـوان بـه پيمایـش سـاده در خبرهـای یک شـخص یـا مرور 
تصاویـر آپلـود شـده از سـوی سـایر كاربران اشـاره كـرد. اسـتفاده فعال و مناسـب از 
اینسـتاگرام ممکـن اسـت نتایـج سـودمندی بـه همراه داشـته باشـد. به گفتـه ميرز6 
)2000( رابطـه مثبـت و معنـاداری ميـان روابط اجتماعـی مثبت و رفـاه فردی وجود 
دارد؛ امـا اسـتفاده منفعـل ممکـن اسـت سـودمند نباشـد؛ یکـی از رایج تریـن نتایـج 
اسـتفاده غيرفعـال از رسـانه های اجتماعـی، حسـادت اجتماعـی اسـت كـه به طـور 

معمـول در نتيجـه  مقایسـه اجتماعـی اتفاق می افتـد )تریفيـرو7، 2018(.
حسـادت اجتماعی »تركيبی از احساسـات ناخوشـایند و اغلب دردناک اسـت كه 
بـا كمبـود، خصومـت و نارضایتی ناشـی از مقایسـه با شـخص یـا گروهـی از افراد كه 

چيـزی كـه مـا می خواهيـم را دارند، ایجاد می شـود« )اسـميت8 و كيـم9، 2007(.
آندرسـن و پاالسـن10 )2014( اعتيـاد بـه شـبکه های مجـازی را گذرانـدن زمان 
زیـاد در شـبکه های مجـازی بـه دليـل اشـتياق غيرقابل كنترلـی می دانند كـه منجر 
بـه عواقـب منفـی در زندگـی واقعی می شـود. اعتياد اینترنتـی نوعی رفتار وسواسـی 
یـا تمایـل بـه برقـراری ارتبـاط یـا نمـودی از انتقـال یـا بازتـاب ارتبـاط و رفـع نيـاز 
قلمـداد می شـود )قاسـمی و ملک احمـدی، 1389(. مطالعـات متعـدد، عوامل منفی 
مربـوط بـه اعتيـاد به شـبکه های مجـازی را بررسـی كرده انـد )گریفيتز و همـکاران، 
2014 و كاس و گریفيتز، 2017(. در این مطالعات، گزارش  شـده اسـت كه اسـتفاده 
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مشکل سـاز از شـبکه های مجـازی، بـا عوامـل روانـی، زیسـتی و اجتماعـی ازجملـه 
افسـردگی زیاد )كيکابـورن، 2016(، تنهایی )د كاک1 و همکاران، 2014(، مشـکالت 
خـواب )ورنـون2 و همـکاران، 2015(، رفاه روانی پایين )ستيسـی3 و اویزال4، 2015(، 
رضایـت كـم از زندگی )بالچنيـو5 و همکاران، 2016( و ارتباط اجتماعی )ساوسـی6 و 
آیسـان7، 2017( مرتبط اسـت. در این ميان، نوجوانان سـرعت بيشـتری در پذیرش 
رسـانه های جدیـد نسـبت بـه بزرگسـاالن دارنـد و ایـن ممکـن اسـت دليلـی بـرای 
اسـتفاده مشکل سـاز و عـوارض جانبـی مختلـف باشـد )كيـم و كيـم، 2012(. برخی 
اعتيـاد بـه شـبکه های مجـازی را نوعی اختـالل رفتـاری در نظر می گيرنـد )هوانگ8 
و پـارک9، 2016(. امـا اسـتفاده از شـبکه های مجـازی، به طـور مسـتقيم بـه اعتيـاد 
منجـر نمی شـود. مطالعـات قبلـی گـزارش داده انـد كـه یـک متغيـر كنتـرل بـه نام 
جریـان، بيـن اسـتفاده از رسـانه و اعتيـاد وجـود دارد و ایـن جریان، ميـزان اعتياد را 
تعييـن می كنـد )پـارک، 2014(. اصطـالح »جریـان« كـه از سـوی چيکسـن متالی 
)1977( پيشـنهاد شـده اسـت نشـان دهنده وضعيـت درگيـری و لـذت كامـل در 
یـک فعاليـت اسـت. نـووک10 )2000(، ویژگی هـای اصلـی جریـان را تمركـز و حس 
نادرسـت زمـان می دانـد. یانـگ )1998(، نيـز نشـان می دهد كـه اعتياد به رسـانه ها 
می توانـد بـا اسـتفاده از آنها به مـدت  زمان طوالنی، عالیم گوشـه گيری، وسـواس، از 
دسـت دادن خودكنترلی و اسـتفاده مداوم مشـخص شـود )هوانگ و پارک، 2016(. 
نتایـج پژوهش هـا نشـان داده انـد كه اعتيـاد بـه شـبکه های اجتماعی مجـازی مانند 
اینسـتاگرام می توانـد بـا اعتمـاد نفـس ارتباط داشـته باشـد. اسـتپلتون11 و همکاران 
)2017( اعتمادبه نفـس را بـه شـيوه های مختلفـی تعریـف كرده اند كه عموماً شـامل 
اعتمـاد بـه توانایی هـای شـخص در انجـام كارهـا می شـود )كالرک12 و همـکاران، 
2008 و چمـرز13 و همـکاران، 2000(. افـراد بـا یادگيـری و تصميم گيـری، بازخورد 
خاصـی از توانایی هـای خـود كسـب می كننـد و به این ترتيـب، باورهایـی را در آن 
توانایی هـا پـرورش می دهنـد كـه بـا عنـوان اعتمادبه نفـس توصيف می شـوند )پارک 
و همـکاران، 2007(. افـراد برخـوردار از اعتمادبه نفـس بيشـتر، عمومـاً بـرای رفتاری 
كـه در آن اعتمادبه نفـس دارنـد، انگيـزه بيشـتری از خـود نشـان می دهنـد )چمرز و 
همـکاران، 2000(. همچنيـن اعتمادبه نفـس به صـورت »ارزیابی مثبت یـا منفی یک 

فـرد از خود« تعریف  شـده اسـت )اسـميت و همـکاران، 2014(.
اعتيـاد بـه شـبکه های مجـازی می توانـد بـر احسـاس خوشـبختی و رضایـت از 
زندگـی فـرد اثرگـذار باشـد )چـو14 و آج15، 2012(. خوشـبختی واژه ای بـه معنـای 
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بهزیسـتی اسـت. الیـارد1 )2005( خوشـبختی را لـذت بـردن از زندگـی و احسـاس 
عالـی تعریـف كـرده اسـت. شـاخص احسـاس خوشـبختی به طـور معمول، بـا تجربه 

احساسـات مثبـت ماننـد ایمنـی، شـادی و اميـد مشـخص می شـود.
احسـاس خوشـبختی معنای ارزیابی شـخصی افراد از كيفيت زندگی خود اسـت )داینر 
و داینـر2، 2009(. داینـر و داینـر )2009( به جـای حـس خوشـبختی، اصطـالح بهزیسـتی 
ذهنـی را به كاربرده انـد؛ آنـان اظهـار داشـته اند رضایـت از زندگـی ، یکـی از مؤلفه هـای 
شـناختی شـادی، مبتنـی بـر مقایسـه بيـن وضعيـت فعلـی فـرد و معيارهـای تعيين  شـده 
اسـت. اگر اسـتفاده از شـبکه های اجتماعی باعث ارزیابی منفی از زندگی شـخص شـود ، 
بـر حـس خوشـبختی وی تأثيـر می گـذارد. مطالعـات قبلـی تأیيـد كرده انـد كه اسـتفاده از 

شـبکه های اجتماعـی، بـر ابعـاد حس خوشـبختی تأثيـر دارد )ترامهولـت3، 2016(.
بـا مـرور ادبيـات و پيشـينه پژوهـش، ابتـدا فرضيه ها مشـخص شـدند و سـپس، 
طراحـی مـدل مفهومـی پژوهـش به صورت شـکل 1 صـورت گرفت. جـدول 2 منابع 

مـورد اسـتفاده بـراي تعييـن روابـط در مدل مفهومـی را نشـان می دهد.

جدول 2. منابع تجربی مفاهیم مدل پژوهش

منبع تجربیمدل

بالچينو و همکاران )2016( و هاوی4 و سامانا5  )2016( اعتياد به اینستاگرام ← اعتمادبه نفس

اویزال )2015( و مؤسس6  و همکاران )2014( اعتياد به اینستاگرام ← حس خوشبختی

چمرز و همکاران )2000( اعتمادبه نفس ← حس خوشبختی

شکل 1. مدل مفهومی پژوهش 

اعتياد به  اینستاگرام

اعتماد به  نفس

حس  خوشبختی
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فرضیه های پژوهش
 1. اعتياد به اینستاگرام تأثير منفی و معنی دار بر اعتمادبه نفس دارد. 

 2. اعتياد به اینستاگرام تأثير منفی و معنی دار بر احساس خوشبختی دارد. 
 3. اعتمادبه نفس تأثير مثبت و معنی دار بر احساس خوشبختی دارد. 

روش شناسی پژوهش
ایـن پژوهـش، از نظـر هـدف، كاربـردی و از لحـاظ گـردآوری داده ها، پيمایشـی 
اسـت. ابـزار مـورد اسـتفاده نيـز  پرسشـنامه ای شـامل 2 بخـش اسـت؛ بخـش اول، 
اطالعـات دموگرافيـک و بخش دوم، پرسـش های تخصصی  پژوهـش را دربرمی گيرد. 
بـرای طراحـی سـؤاالت مربـوط بـه اعتيـاد بـه اینسـتاگرام، از پرسشـنامه شـاهين 
و  روزنبـرگ1  )1965(  اسـتاندارد  از پرسشـنامه  اعتمادبه نفـس،  )2018(،  سـؤاالت 
سـؤاالت حس خوشـبختی، از هيلز2  و  آرگيل3  )2002( اسـتفاده شـده اسـت. جامعه 
آمـاری را دانشـجویان دانشـگاه علـوم و تحقيقـات تهـران تشـکيل  داده انـد و از یـک 
قاعـده سرانگشـتی بـرای تعييـن حجم نمونـه در روش معادالت سـاختاری اسـتفاده 
شـده اسـت؛ به  این  صورت كه تعداد حجم نمونه، 5 تا 15 برابر سـؤاالت پرسشـنامه 
تعييـن می شـود )هومن، 1384(. پرسشـنامه  طراحی شـده شـامل 18 سـؤال بود كه 
بـر ایـن اسـاس، حجـم نمونـه بایـد بـه عـددی بيـن 90 تـا 270 می رسـيد. اعضاي 
 نمونـه بـا روش نمونه گيـري در دسـترس انتخـاب شـدند و پرسشـنامه الکترونيکـي 
از طریـق گـوگل فـرم در اختيـار  آنـان قـرار گرفـت. پرسشـنامه ها در آبان مـاه سـال 
1398 جمـع آوری شـدند و تعـداد 211 پرسشـنامه كه به درسـتی  تکميل  شـده بود، 
مـورد تجزیه وتحليـل قـرار گرفـت. بـرای اندازه گيـری روایـی ابـزار گـردآوری داده، 
از روایـی  صـوری و روایـی همگـرا ) 4AVE ( اسـتفاده شـد و به منظـور بررسـی روایـی 
صـوری، پرسشـنامه در اختيـار جمعی از  اسـتادان دانشـگاه و صاحبنظـران این حوزه 
قـرار گرفـت كـه مـورد تأیيـد واقع شـد. اعتبـار همگرا نيـز به ایـن اصـل  برمی گردد 
كـه شـاخص های هـر سـازه بایـد بـا یکدیگـر همبسـتگی ميانـه  ای داشـته باشـند؛ 
همچنيـن قابـل  ذكر اسـت كه  سـطح قبولی  AVE، 0/4 به باال اسـت )لـی و همکاران، 
2008(. بـرای اندازه گيـری پایایـی پرسشـنامه از آلفـای  كرونبـاخ و ضریـب پایایـی 
تركيبی )5CR ( اسـتفاده شـد. مقادیر باالتر از 0/6 در  CR، پایایی قابل     قبول را نشـان 
 می دهنـد. در نهایـت نيـز داده های جمع آوری  شـده با اسـتفاده از نرم افـزار  PLS  مورد 

تجزیه وتحليـل قـرار گرفت. 

1 . Rosenberg
2 . Hills  

3 . Argyle 
4 . Average Variance Extracted

5. Composite Reliability



84
پژوهش های ارتبـاطی
ــم سـال بیـست  و هـفتــ

شمـاره 1 )پیاپي 101( 
ــــار 1399  بـهــــــ

)ویژه شبکه های اجتمـاعی 
»ایـنـستــــــاگــــرام«( 

جـدول 3 نشـان دهنده ميـزان روایـی و پایایی پرسشـنامه اسـت و همان گونه كه 
دیـده می شـود، سـازه های پژوهـش  از روایـی و پایایـی مناسـب برخوردارنـد )ميزان 

مـورد   قبول بـرای آلفای كرونبـاخ، باالی 0/6 اسـت(. 

جدول 3. روایی و پایایی سازه های پژوهش

روایی همگراضریب پایایی ترکیبیضریب آلفای کرونباخسازه های پژوهش

 0/474  0/861  0/814 اعتياد به اینستاگرام

 0/519  0/840  0/763 اعتمادبه نفس

 0/405  0/793  0/728 احساس خوشبختی

یافته های پژوهش
در ایـن بخـش ابتـدا، به بررسـی ویژگی هـای دموگرافيـک پرسشـنامه در جدول 
4 پرداخته می شـود و سـپس از  طریق تحليل مسـير فرضيات بررسـی خواهند شـد. 

جدول 4. ویژگی های دموگرافیک

درصد فراوانیویژگی های مورد بررسی

جنسيت
 73/9 زن
 26/1 مرد

سن

 36/9  20 تا 25 سال
 35/1  26 تا 30 سال
 14/4  31 تا 35 سال

 13/5  40 به باال

ميزان تحصيالت
 44/9 كارشناسی

 46/6 كارشناسی ارشد
 8/5 دكترا

ميزان استفاده از اینستاگرام در روز

 9 كمتر از 1 ساعت
 35/5  1 تا 3 ساعت
 46/4  3 تا 5 ساعت

 11  5 ساعت به باال
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در سـطح معنـاداری 90، 95 و 99 درصـد، مقـدار عـدد معنـاداری بـا حداقـل 
آمـار 1/64، 1/96، 2/58 مقایسـه  می شـود. طبـق نتایـج جدول، فرضيـه اول »اعتياد 
بـه اینسـتاگرام تأثيـر منفـی و معنی دار بـر اعتمادبه نفـس دارد« در  سـطح معناداری 
14/012 و ضریـب تأثيـر 0/626- تأیيـد شـد. فرضيـه دوم »اعتيـاد بـه اینسـتاگرام 
تأثيـر منفـی و  معنـی دار بـر حـس خوشـبختی دارد« در سـطح معنـاداری 9/735 و 
بـا ضریـب تأثيـر 0/301- تأیيـد شـد. فرضيـه سـوم   »اعتمادبه نفـس تأثيـر مثبت و 
معنـی دار بـر احسـاس خوشـبختی دارد« در سـطح معنـاداری 25/449 و بـا ضریب 
تأثيـر   0/683 تأیيـد شـد. شـکل 2 نشـان دهنده ضرایـب مسـير و سـطح معنـا داری 

روابـط مـدل اسـت. جـدول 5 نتایـج آزمـون  فرضيه هـا را نشـان می دهـد. 

جدول 5. نتایج آزمون فرضیه ها

مقدار فرضیه ها
تأثیر

سطح 
نتیجهمقدار  pمعناداری

 1. اعتياد به اینستاگرام تأثير منفی و معنا دار بر 
تأیيد P  > 0/01 14/012  0/626- اعتمادبه نفس  دارد. 

 2. اعتياد به اینستاگرام تأثير منفی و معنا دار بر 
تأیيد P  > 0/01 9/735  0/301- احساس  خوشبختی دارد. 

 3. اعتمادبه نفس تأثير مثبت و معنا دار بر 
تأیيد P  > 0/01 25/449  0/683 احساس خوشبختی  دارد. 

شکل 2. مدل مفهومی در حالت ضریب معناداری و ضرایب مسیر 

اعتياد به  اینستاگرام

اعتماد به  نفس

 خوشبختی

 )14/012( -0/626 

 )9/735( -0/301 

 )25/449( 0/683 
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از معيارهـای ضـروری بـرای بـرازش مـدل معيار   R2  اسـت. مقادیـر   R2  تنها برای 
سـازه های درون زا محاسـبه  می شـود و در مـورد سـازه های بـرون زا، ایـن متغير صفر 
اسـت. جـدول 6 مقادیـر   R2  را نشـان می دهـد و بـر ایـن  اسـاس، مـدل پژوهـش از 

بـرازش مطلوبـی برخوردار اسـت. 

جدول 6. برازش مدل

نتیجه  برازش RedundancyR2سازه های پژوهش

مطلوب 0/780  0/131 احساس خوشبختی

مطلوب 0/391  0/198 اعتمادبه نفس

)GOF( شاخص نیکویی برازش
ایـن معيـار از حاصل ضـرب مقادیـر اشـتراكی سـازه ها در مقادیـر R2 مربـوط 
بـه آنهـا به دسـت آمده و نشـان دهنده مقـدار تأثيرپذیـری شـاخص های یـک سـازه 
درون زاسـت كـه از یـک یـا چنـد شـاخص بـرون زا تأثيـر می پذیـرد. در مـورد مقدار 
مـالک برای این شـاخص، عددی بيان نشـده و ميانگين شـاخص افزونگـی یک معيار 

كلـی كيفيـت مدل سـاختاری اسـت.
برای بررسی برازش مدل كلی معيار 1GOF به ترتيب زیر محاسبه شد:

GOF= 
بـا اسـتفاده از رابطـه بـاال، ابتـدا ميانگيـن مقادیـر اشـتراكی  
متغيرهـای پنهـان محاسـبه شـد و پـس از محاسـبه R2 كـه مقادیـر آن در جدول 6 
قابـل  مشـاهده اسـت، مقدار شـاخص GOF برابر با 0/309 به دسـت آمد كـه این عدد 
بـا توجـه به سـه مقـدار 0/01، 0/25 و 0/36 به عنوان مقادیر ضعيف، متوسـط و قوی 

بـرای GOF نشـان از بـرازش كلی قوی مـدل دارد. 

بحث و نتیجه گیری
اینسـتاگرام یکی از پدیده های به نسـبت جدید در عصر حاضر اسـت كه از سـال 
2010 ایجـاد شـده و تاكنـون توجـه كاربـران زیـادی را بـه خـود جلب كرده اسـت. 
اسـتفاده از ایـن شـبکه اجتماعـی در نـگاه اول، موجب افزایـش ارتباطـات اجتماعی 
می شـود و از این بابت می تواند مزایای فراوانی به همراه داشـته باشـد؛ اما مشـکل از 

1 .  Goodness of Fit (GoF) 
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جایـی آغـاز می شـود كه كاربـران به اسـتفاده از آن اعتياد پيدا مي كننـد و بيش ازحد 
در آن غـرق مي شـوند. هـدف از این پژوهش، مدل سـازی تأثير اعتياد به اینسـتاگرام 
بـر اعتمادبه نفـس و احسـاس خوشـبختی دانشـجویان بوده اسـت. برای ایـن منظور، 
ابتـدا ادبيـات پژوهـش و مطالعـات پيشـين مـورد بررسـی و تحليـل قـرار گرفـت و 
سـپس مدلـی بـر ایـن اسـاس طراحـی شـد. فرضيه های مـدل بـا روش مدل سـازی 
معـادالت سـاختاری بررسـی و تأیيـد شـدند. نتایج حاصـل از آزمون فرضيه ها نشـان 
داد كـه اعتيـاد بـه اینسـتاگرام بـر اعتمادبه نفـس دانشـجویان تأثير منفـی و معنادار 
دارد. بـه ایـن معنـی كـه هرچـه ميـزان اسـتفاده از اینسـتاگرام افزایش یابـد، ميزان 
اعتمادبه نفـس كاهـش پيـدا می كند. افراد مشـهور و موفق، در صفحـات مجازی خود 
صرفـاً تصاویـر موفقيت هـا و پاداش هایشـان را قرار می دهند و در پشـت ایـن تصاویر، 
تالش هایـی كـه برای رسـيدن به ایـن موفقيت صورت گرفته اسـت، پنهـان می ماند. 
پژوهشـگران بـه ایـن نتيجـه رسـيده اند كـه هـرگاه افـراد موفقيت هـای دیگـران را 
بـدون در نظـر گرفتـن شکست هایشـان ببيننـد، تصـور می كننـد دیگران همـواره از 
آنهـا موفق تر هسـتند و تکرار این احسـاس موجـب كاهش و در مـوارد حادتر، از بين 
رفتـن اعتمادبه نفس شـان می شـود. اكثـر مطالعاتـی كـه رابطـه  بيـن اعتمادبه نفس و 
اسـتفاده از شـبکه های اجتماعـی را بررسـی كرده انـد، نشـان داده انـد افـرادی كه به 
اسـتفاده از اینسـتاگرام اعتيـاد دارنـد، از اعتمادبه نفـس پایين تری برخوردار هسـتند 
)بالچنيـو و همـکاران، 2016؛ هـاوی و سـاماها، 2016، دیـون )2015(، و بيـدی 
و همـکاران، 1391(. مطالعـه ا ی گسـترده روی 23592 كاربـر رسـانه های اجتماعـی 
)فيس بـوک، اینسـتاگرام و تویيتـر( نشـان داد كـه اسـتفاده معتادانه از این رسـانه ها، 

بـا اعتمادبه نفـس پایين مرتبط اسـت )آندرسـن و همـکاران، 2017(.
در فرضيـه دوم، تأثيـر منفـی و معنـی دار اعتيـاد بـه اینسـتاگرام و بـر احسـاس 
خوشـبختی تأیيـد شـد. در ادبيـات، احسـاس خوشـبختی، لـذت بـردن از زندگـی و 
ارزیابی كيفيت آن تعریف شـده اسـت. در وهله اول، افراد با اسـتفاده از اینسـتاگرام، 
احسـاس شـادی و سرخوشـی خواهنـد داشـت چنان كـه در پژوهش هـای پيشـين 
)تریفيرو، 2018 و دگان، 2016( تأیيد شـده اسـت؛ اسـتفاده )مناسـب و مطلوب( از 
اینسـتاگرام موجب احسـاس خوشـبختی و بهزیسـتی می شـود اما در صورت استفاده 
بيـش  از حـد و پيمایـش صفحـات افـراد مشـهور، مدل هـا و افـراد موفـق، كاربـران 
دسـت بـه مقایسـه اجتماعـی خواهنـد زد و ادامـه ایـن رونـد، حسـرت اجتماعـی و 
نارضایتـی از زندگـی را در پـی خواهـد داشـت و تأثير منفی بر احسـاس خوشـبختی 
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خواهـد گذاشـت. چـای )2018( در پژوهـش خـود اظهـار كـرده اسـت؛ رسـانه های 
اجتماعـی درصورتی كـه منجـر بـه مقایسـه اجتماعـی نشـوند، قـادر بـه خوشـحال 
كـردن كاربـران خواهنـد بـود. ایـن نتيجـه همسـو بـا نتایـج پژوهش هـای اویـزال 
)2015(، مؤسـس و همـکاران )2014( اسـت. همچنيـن در ایـن پژوهـش، تأثيـر 
مثبـت و معنـادار اعتمادبه نفـس بـر احسـاس خوشـبختی تأیيد شـد. افـراد در كاری 
كـه اعتمادبه نفس شـان باالتـر اسـت، انگيـزه بيشـتر و احسـاس مطلوب تـری دارند و 
انجـام آن را لذت بخش تـر می داننـد )چمـرز و همـکاران، 2000(. اینسـتاگرام بـرای 
مدیریـت ميـزان اسـتفاده از ایـن برنامه، به تازگی گزینـه ای را در اختيـار كاربران قرار 
داده اسـت تـا از طریـق آن، مـدت زمـان حضـور خـود را از پيـش تعيين كننـد و در 

هنـگام پيمایـش عکس هـا غـرق دنيـای مجازی نشـوند. 
بـا بررسـی نتایج این پژوهش، پيشـنهاد می شـود كـه برای حفظ سـالمت روانی، 
كاربـران از برنامـه اینسـتاگرام به ميـزان مطلوب اسـتفاده كننـد و از تأثيرات مخرب 
آن بـر روح و روان خـود آگاه باشـند. نصـب برنامه هایـی كـه بـا ایجـاد محدودیـت 
زمانـی روزانـه بـرای اسـتفاده از رسـانه های اجتماعـی، از اعتيـاد كاربـران بـه آنهـا 
جلوگيـری می كنـد، یکـی از راه هـای مدیریـت اسـتفاده از ایـن رسانه هاسـت. یکـی 
دیگـر از راه هـای كاهش آسـيب های اسـتفاده از رسـانه های اجتماعی، ارتقای سـطح 
سـواد رسـانه ای كاربـران اسـت؛ ازاین رو، بـا توجه به نتایج به دسـت  آمـده از پژوهش، 
اقدامات جدی مسـئوالن ذی ربط در خصوص افزایش سـطح سـواد رسـانه ای جامعه 

و به طـور اخـص، دانشـجویان جـدی بـه نظر می رسـد. 
همچنيـن بهتـر اسـت در رسـانه های جمعـی، ارتباطـات بـا دوسـتان واقعـی بـه 
جـای حضـور در اینسـتاگرام و ارتبـاط بـا دوسـتان مجـازی، تبليـغ شـود تـا جوانان 
ترغيـب شـوند كـه اوقـات بيـکاری و فراغـت خـود را بـا حضـور فيزیکـی در جمـع 

دوسـتان و خانـواده یـا برنامه هـای مفيـد ورزشـی پـر كننـد.
پژوهـش حاضـر بـا محدودیت هایـی نيـز مواجـه بـوده اسـت؛ ازجملـه اینکـه 
بـرای جمـع آوری داده هـا از پرسشـنامه اسـتفاده  شـده اسـت و به این ترتيـب، صحت 
اطالعـات می توانـد تحـت تأثيـر صداقـت پاسـخ دهنده و یـا شـرایط روحـی وی در 
زمـان پاسـخگویی قـرار گرفتـه باشـد؛ همچنين تأثيـر مداخله گـر متغيرهایـی مانند 
خانـواده، دوسـتان و برخی رسـانه های سـنتی همچـون رادیو تلویزیـون و مطبوعات، 
كم اهميـت فـرض شـده اسـت؛ امـری كه از سـوی پژوهشـگران آتـی می توانـد مورد 
بررسـی قـرار گيـرد؛ همچنين پيشـنهاد می شـود كـه در خصـوص تأثير اینسـتاگرام 
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بـر سـایر ابعـاد رفتـاري ماننـد نگـرش، ادارک و انگيـزه، اسـتفاده از پویایي سيسـتم 
بـراي شبيه سـازي و تأثيـر ميزان اسـتفاده از این شـبکه بر اعتمادبه نفس و احسـاس 
خوشـبختي در طـول زمـان، نيـز پژوهش هـای انجـام شـود و دربـاره ارتبـاط سـن، 
جنسـيت، شـغل و مـدرک تحصيلـي بـا تأثيرگـذاری اینسـتاگرام بـر ویژگي هـاي 

رفتـاري افـراد مطالعـات الزم صـورت گيرد.
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