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 ی بهداشتیهاسازمانی اجتماعی در هاشبکهتحلیل محتوای 

 

 3نسب، سید حسن حاتمی2زادهشهناز نایب، 1بهزاد انجذاب

 
 

  چكيده
ست. ی بهداشتی فراهم نموده اهامراقبتمت و ی تغییر رفتار سالهابرنامهی اجتماعی، پتانسیل بسیار زیادی را برای اشاعه هاشبکهو ظهور  2ی وب هایورآفنرشد چشمگیر  مقدمه:

ی بندطبقهرایه اش حاضر، م پژوهارند. هدف از انجا، سهم زیادی در استفاده از این ابزار دهابرنامهعامالن اصلی این  عنوان بهخدمات بهداشتی نیز  دهنده هیاراو مراکز  هاسازمان

 .ی بهداشتی بودهاسازمانی اجتماعی هاشبکهمحتوای منتشر شده در 

اری ین حوزه، کدگذاج کار محققان ی پیشین و نتایهاچارچوبو بررسی  موجود اتیبر اساس ادبمطالعه به روش تحلیل محتوای کیفی انجام شد. در گام اول،  نیا :بررسيروش 

سازمان بهداشتی مطرح در جهان،  11های اجتماعی شبکه در صفحات شده منتشری هاپستعدد از  582ی مشتمل بر انمونه لیتحل و هیتجزاولیه صورت گرفت و در گام بعدی با 

 .گردید لیتکمی و کدگذاری بندمقوله

 ی، کارکردی، هشداری،اتجربه، کنندهدعوت آموزشی، احساسی، رویدادی،، اطالعاتی» طبقه اصلی شامل 14در  که دیگردطبقه فرعی  27منجر به استخراج  هادادهتحلیل  ها:يافته

 . قرار گرفت« کارمندان، چالشی، معرفی، تبلیغاتی، ابرازی و افراد مشهور

 تواندیمحوزه سالمت،  گذاراناستیسخاص برای  طور بهی بندطبقهی بهداشتی ارایه نمود. این هاپستی بندطبقهی به دست آمده، چارچوب جامعی را برای هاافتهی گيري:نتيجه

 .ردقرار گی استفاده موردی اجتماعی هاشبکهتعامل با مخاطبان  منظور بهی نو و استفاده روزمره هادهیادر تولید محتوای بهداشتی با 

 تحلیل محتوا ؛هاسازمان ؛یشبکه اجتماع ؛یرسانه اجتماع هاي کليدي:واژه

ها برای کنند. این سازمانمخاطب استفاده می با تعامل و گفتگو جادای جهت ابزاری و اطالعات توزیع برای کانالی عنوانبه  اجتماعی هایشبکه های بهداشتی ازسازمان پيام کليدي:

 هایبکهش از استفاده جایی کهنیاز دارند. از آن تعامل با مخاطبان تقویت و دسترسی گسترش برای هاروش بهترین اجتماعی، به یک برنامه استراتژیک شامل هایاز شبکه مؤثراستفاده 

 .بپردازند خود نفع به اراین ابز از استفاده چگونگی بررسی به که است آن ترمعقول سالمتی -بهداشتی هایسازمان برای باشد،می شدن فراگیر حال در اجتماعی

 
 15/9/1398: انتشارتاریخ  8/9/1398 پذیرش مقاله: 8/7/1398 مقاله: دریافت

 243-252(: 5) 16؛ 1398ات سالمت مدیریت اطالع. ی بهداشتیهاسازمانی اجتماعی در هاشبکهتحلیل محتوای  .نسب سید حسنزاده شهناز، حاتمیانجذاب بهزاد، نایب ارجاع:

 

 مقدمه
 یهاو فراگیر شدن اینترنت در بیشتر سطوح، رسانه یورآامروزه با پیشرفت فن

. (1)اند پیدا کرده یاژهیجایگاه و ،این عصر ملزوماتعنوان یکی از  اجتماعی به

 ی اجتماعی بتوانند با هارسانهباعث شده است تا  2آوری وب ظهور فن
 ها RSS، هایکیوها، بالگ، میکروهاوبالگکاربران و با یکدیگر در قالب 

(Really Simple Syndication ،)ی ویدئو و گذاراشتراکی به هاتیسا

در طول دهه گذشته،  .(2)ی اجتماعی به تعامل اطالعات بپردازند هاشبکه

. (3) اندنفوذ کرده ی نیزبهداشت یهابه صنعت مراقبت یاجتماع یهارسانه

از  ی،بهداشت یهادهندگان مراقبت هیارا گریو د هاکینیکل ها،مارستانیب
خود و  مارانیارتباط با ب جهت Twitterو  Facebookمانند  یاجتماع یهاشبکه

بهداشت  یهااز سازمان یاریبسهمچنین، . کنندیجامعه اطراف استفاده م
 ییو دارو یی، اداره مواد غذاآمریکا متحده االتیمانند مراکز کنترل ا یعموم

، کایرآم یانجمن بهداشت عموم ی و، سازمان بهداشت جهانآمریکا متحده االتیا
 .(4-7)ی اجتماعی دارند هارسانهحضور فعالی در 

 میانگین با آمریکا بالغین از درصد 79 حدود که داد نشان نتایج گزارشی
درصد از  24و  Instagramدرصد از  Facebook ،32 از باالتر و سال 18 سنی

Twitter ی حاکی از آن است رسم ریغ. همچنین، آمارهای (8)کنند می استفاده
ی اجتماعی هاشبکهدرصد از افراد جامعه ایران جزء کاربران فعال  30که 

ی اجتماعی در سراسر هارسانه. وجود بیش از سه میلیارد کاربر (9) باشندیم
د درمان و بهبو منظور به هارسانهی زیادی را برای این هافرصت، (10)جهان 

. این پذیرش و استفاده گسترده از (11) آوردیمارایه خدمات به بیماران پدید 
 دهنده نشانبانشان، ی بهداشتی و مخاطهاسازمانی اجتماعی از جانب هارسانه

ی مجازی برای نشر خدمات بهداشتی و اهداف هاطیمحافزایش اعتماد به 
 ارتباطی است.
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رمان، دی اجتماعی در حوزه بهداشت و هارسانهجنبه کلیدی کاربرد 
باشد. بعضی ی بهداشتی میهاسازمانتوسط  شده منتشرمحتوای واقعی 

 ی برایای اجتماعه، برخی از رسانهکنندیمخدمات خود را تبلیغ  هامارستانیب
ر به ، بعضی دیگکنندیمارایه نکات بهداشتی و سالمت به مخاطبان استفاده 

ی آورجمعپردازند و برخی نیز به دنبال ی تحقیقاتی میهاتیفعالاعالم 
از این ابزار،  مؤثراستفاده  منظور به(. 12-14) ندهست یمالی هاکمک

مدیریت  هافرمتپلی خود را بر روی این هاتیفعالی بهداشتی باید هاسازمان
با  کنندیمیی که منتشر هاپستنمایند و اطمینان حاصل کنند که محتوای 

 مطابقت دارد. هاآناهداف اصلی 
زه سالمت و بستر تعاملی ی اجتماعی در حوهارسانهبا توجه به اهمیت 

ی متن، عکس، ویدئو و... در اختیار گذاراشتراکدر قالب به  هارسانهکه این 
ند، هدف از انجام پژوهش حاضر، طراحی دهیممتولیان این حوزه قرار 

ی اجتماعی بر هارسانهی بهداشتی در هاامیپی بندطبقهچارچوبی به منظور 
ی هاسازماندر قالب یک راهنما برای « استراتژی پیام»مبنای مفهوم 

بهداشتی بود. استراتژی پیام در ادبیات بازاریابی و در یک تبلیغ به معنای آن 
. استراتژی پیام، وظیفه معین کردن قلمروی (15)« چه بگوییم» است که

. با توجه به تعریف استراتژی پیام، در (16)ا بر عهده دارد محتوایی یک تبلیغ ر
دار ی مفهومی و معنیبندطبقهی بهداشتی در یک هاامیپاین تحقیق به تحلیل 

 .پرداخته شد
 

 روش بررسی
ی بهداشتی بود که هاپست ی شاملجامعه آمارو  از نوع کیفیحاضر  مطالعه

. شدیممنتشر  هاآنی اجتماعی هاشبکهی بهداشتی در هاسازمانتوسط 
بر اساس گزارش ی از جامعه آماری طی سه مرحله انجام گرفت. ریگنمونه
 ،Burson-Marsteller ،Twitter، Facebookتوسط  یجهان یاجتماع یهارسانه

YouTube، Google+  وPinterest استفاده  مورد یاجتماع یهارسانه نیشتریب

در پژوهش مذکور،  .باشندمی Fortune ستیسازمان برتر ل 100 انیمدر 
Facebook  ،بهبه دلیل بیشترین محبوبیت و باالترین آمار کاربر در سراسر جهان 

 . (17) ی انتخاب گردیدبررس موردشبکه اجتماعی  عنوان
 هیتجزکه یک سایت  Socialbakers.comدر تحقیق حاضر، توسط سایت 

 Facebook، یک لیست از صفحات است یاجتماعی هاشبکه لیتحل و
ی دولتی بود هاسازمانشد. این لیست شامل ی بهداشتی دولتی تهیه هاسازمان

در  سازمان دولتی با بیشترین طرفدار 1000که طبق آمار مذکور، جزء 
Facebook یی که صفحات هاسازمانگیری، بودند. برای نمونهFacebook هاآن 

ن ، از ایدندشیمی بهداشتی محسوب هاسازمانبه زبان انگلیسی بود و جزء 
 (.1سازمان( )جدول  11شدند )لیست انتخاب 

ی فعلی در هاوهیشنظر بود. مطابق با  موردمرحله پایانی، تعیین بازه زمانی 
بود که بر این اساس،  ماهه کی استفاده موردادبیات موضوع، بیشترین بازه 

 April 30تا  1ی مذکور در بازه زمانی هانمونهدر  شده منتشری هاپستتمامی 
ی اجتماعی، یک بازه هارسانهی قرار گرفت. در محیط بررس مورد 2019سال 
ی یک صفحه اجتماعی هاپستکافی برای بررسی انتشار  اندازه بهی اهفتهچهار 

یی هاپستی شامل تمام بررس موردهای خالصه، نمونه طور به. (18) است یکاف
 Facebookبود که صفحات منتخب در بازه زمانی مذکور در صفحه اجتماعی 

 پست(. 582) بودند خود منتشر کرده
م نجاا یبرا یروش مناسب ،یفیک یمحتوا لیبا توجه به هدف، روش تحل

جو جست بود. بدین ترتیب، هر پست بهداشتی در صفحات مذکورحاضر  مطالعه

 هانکیل، هالمیف، هاعکسمتون، )گردید و تمام اطالعاتی که به همراه آن بود 

 .شد گرفتهدر نظر  لیتحل و هیتجزو...(، به عنوان واحد 

ی شامل امرحلهمحتوای سه در تحقیق حاضر، از روش تحلیل 

ی به انتخاب سازآمادهمرحله  گردید. استفاده« ی و گزارشسازماندهی، سازآماده»

ی اطالعات به کدگذاری سازماندهموضوع تحقیق و انتخاب واحد تحلیل، مرحله 

 .(19)پردازد می آمده دست بهمفاهیم و مرحله گزارش به ارایه نتایج 

 

 ی در تحلیل محتوابررس موردی هاسازمان: 1جدول 

کشور  سازمان Facebookصفحه 

 وابسته

 بندي صفحه دررتبه

 ي دولتيهاسازمانميان 

تعداد دوستداران 

 صفحه

 4104125 16 جهانی WHO@ بهداشت جهانی سازمان

 874007 174 آمریکا CDC@ هایماریبمرکز کنترل و پیشگیری از 

 768700 197 انگلستان @givebloodnhs دپارتمان اهدای خون() یملخدمات بهداشت 

 613140 273 کانادا @HealthResearchInCanada بهداشت کانادا قاتیسسه تحقؤم

 525639 323 آمریکا @Healthcare.gov خدمات بیمه دولتی آمریکا

 352103 530 آمریکا @nih.gov ملی بهداشتسسه ؤم

 307585 621 جهانی @whowpro س آرامبهداشت جهانی در غرب اقیانوی سازمان امنطقهدفتر 

 285308 675 سنگاپور @hpbsg شورای ارتقای سالمت سنگاپور

 276088 699 آمریکا @nimhgov ملی سالمت روانسسه ؤم

 224405 859 آمریکا @HHS یو خدمات انسانآمریکا  متحده االتیوزارت بهداشت ا

 222219 869 آمریکا @FoodSafety.gov تغذیهآژانس دولتی بهداشت 
 

https://www.facebook.com/pg/WHO/about/?ref=page_internal
https://www.facebook.com/pg/WHO/about/?ref=page_internal
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محور یا نظریه شده تیهداگام اول تحلیل محتوا با استفاده از رویکرد 
، به بررسی ادبیات موجود پرداخت. این روش Shannonو  Hsiehپیشنهادی 

پدیده وجود  نهیزم دری اهیاولکه تئوری یا پژوهش  شودیمزمانی به کار گرفته 
گردد و کدگذاری اولیه با این چارچوب نظری از آن استفاده می عنوان بهدارد و 

به تمرکز بر  تواندیمی پیشین هاهینظر. (20) شودیمی نظری شروع هاچارچوب
 موردیی را درباره متغیرهای هاینیبشیپکه این امر پرسش تحقیق کمک کند 

 .دنماییمفراهم  نظر
مرحله  نیا ی خام بود.هادادهی جدید از هامقولهگام بعدی شامل استخراج 

که پژوهشگر به دنبال اجتناب از تکرار کدگذاری قبلی است  شودیمزمانی اجرا 
 بهپست(  582شده )ی ریگنمونهی هاپست، تحلیل محتوا بر روی جهینت در. (20)

بررسی  باشده در هر پست انجام گرفت. پی بردن به پیام اصلی مخابره  منظور
ی که زمینه یهادهیاو  هایهمانظر، کلمات کلیدی، درون موردی هاپستکل 

ی شد. در مرحله بعد و بر اساس گذارعالمترساندن مطلبی بود، توسط نویسنده 
ی گردید. کدگذاری شده بود، گذارعالمتیی که هاقسمتتعاریف نظری، 

نبود، مشخص و سپس با تحلیل نویسنده  هاآنیی که امکان کدگذاری هاداده
یک طبقه اصلی جدید و یا یک طبقه فرعی جدید پیشنهاد شد. در گام سوم، با 

 طبقه اصلی شناسایی گردید. 14ترکیب نتایج مراحل قبل، 
ی تصادفی در اخوشه صورت بهدرصد محتوا  10در فرایند اعتبارسنجی، 

قرار ذار ثانویه تحلیل در اختیار کدگواحد  58در مجموع، ) شدی بررسحجم نمونه 
ر طبقه هی صورت گرفته در هایکدگذاردرصد از  10(. بدین ترتیب که گرفت

ی علم تیأهاصلی بعد از آموزش کامل در اختیار فرد دومی که یکی از اعضای 
 قرار د،ش انجام داده بوپژوه نهیزم دری متعددی هانامهانیپابود و مقاالت و 

در  Kappa. ضریب شد یبررسی یا عدم همخوانی نتایج آن همخوانو  گرفت
توافق  به دست آمد که ضریب مناسبی جهت همخوانی و 743/0مطالعه حاضر، 

 .باشدیم، پایایی پژوهش جهینت درکدگذارها و 
 

 هایافته
 ارایه شده است. 2طبقه اصلی استخراج گردید که در جدول  14در پایان فرایند تحلیل، 

 

 محتوااز تحلیل  شده استخراج: کدها، طبقات فرعی و طبقات اصلی 2جدول 

 درصد فراواني در نمونه() ياصلطبقه  طبقه فرعي کد

 درصد( 43اطالعاتی ) بیان آمار نتایج مطالعات

 نتایج سرشماری

 اخبار نقل از روزنامه

 ی خبریهاشبکه

 ی اطالعاتروزآوربه

 نتایج مصاحبه با فعاالن حوزه سالمت

 ارایه گزارش کنفرانس مطبوعاتی

 بیان واقعیات تشریح فرایند اتفاقات

 اصالح باور غلط

 دیدانستیمآیا 

 گزارش مستند از وقایع

 اطالعات مازاد بیشتر برای مطالعه عمناب

 هاروسیونحوه کار 

 داروها نحوه کار

 هاسازماننحوه کار 

 تعریف اصطالحات

 درصد( 40آموزشی ) آموزش مدیریت بیماری مراقبت از بیمار
  ی بیماریهانشانهعالیم و 

  راهکارهای مقابله با بیماری

  نحوه مواجهه افراد با بیماری

  فاکتورهابیان ریسک 

  بیان علل بیماری

  تشخیص بیماری

  درمان بیماری

  چگونگی پیشگیری
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 )ادامه( محتوااز تحلیل  شده استخراج: کدها، طبقات فرعی و طبقات اصلی 2جدول 

 درصد فراواني در نمونه() ياصلطبقه  طبقه فرعي کد
  نکات آموزشی ارایه بهترین راهکار

 یاهیتغذنکات 

 استانداردها

 هایآگاه

 نکات مهم

 آموزشی یراهنماها ی آموزشیهاستیلچک
 هادستورالعمل

 بروشور آموزشی

 لیست برای انجام کار

 ی موقعیتیهاآموزش مقایسه دو یا چند وضعیت
 ی درخواستیهاآموزش مخاطبان سؤاالتی علمی به هاپاسخ

 درصد( 24احساسی ) برانگیختن احساس مثبت برانگیختن احساس افتخار
 برانگیختن احساس شادی

 نمایش موفقیت در شکست بیماری

 برانگیختن احساس منفی منزجرکنندهاستفاده از محتوای 
 برانگیختن احساس ترس

 طنزگونهبیان  طعنه زدن

 یطبعشوخبرانگیختن حس 

 جک

 درصد( 19رویدادی ) رویداد بهداشتی کنفرانس
 هفته خاص
 روز خاص

 رویداد بهداشتی سالگرد

 رویداد اختصاصی

 هاشیهما

 اکتشافات

 برگزاری نشست ساالنه

 رویداد تقویمی یادبود

 روزشمار رویداد

 تولد

 درگذشت

 عید پاک

 تقویم

 سالگرد رویداد تاریخی

 درصد( 17) کنندهدعوت کمپینی دعوت به کمپین
  بسیج ملی

  فراخوان

  اقدامی دعوت به رویداد

   دعوت به مکان

   ممنوعیت انجام فعالیت

   این کارها را انجام دهید.

 دعوت برای حضور
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 )ادامه( محتوااز تحلیل  شده استخراج: کدها، طبقات فرعی و طبقات اصلی 2جدول 

 درصد فراواني در نمونه() ياصلطبقه  طبقه فرعي کد

 درصد( 8ی )اتجربه یالحظهتجربه  احساس غرور یگذاراشتراکبه 

 ی لحظهگذاراشتراک

 ی موقعیتگذاراشتراک

 تجربه استفاده از محصول یا خدمت

 دارمدتتجربه  داستان زندگی

 درصد( 7کارکردی ) خدماتی های سالمتیکار با اپلیکیشن

 ابزاری کار با ابزار سالمتی

 درصد( 6هشداری ) پیش از اضطرار گزارش شیوع

 درراهبالیای طبیعی 

 ی مقابله با موقعیت اضطراریهاراه

 حین اضطرار نیاز فوری

 اعالم وضعیت قرمز

 بعد از اضطرار اعالم وضعیت سفید

 ی بعد از اضطرارهامراقبت

 درصد( 6کارمندان ) متخصصان متخصصان سازمان

 کارمندان ی دوستانه کارمندانهاگروه

 درصد( 6چالشی )  طرح پرسش

 ینظرسنج

 یریگیرأ

 برگزاری مسابقه

 درصد( 2معرفی ) معرفی افراد معرفی یک پزشک

 فعالین حوزه بهداشت و سالمت

 رهبران بهداشت

 دانشمندان

 معرفی محقق

 معرفی موضوعی معرفی دپارتمان

 معرفی برنامه

 معرفی سازمان

 درصد( 1تبلیغاتی )  ترویجیعناصر 

  شناسایی برند جدید

  تبلیغ اسپانسر

  ارایه خدمت جدید از سازمان

 درصد( 1ابرازی )کمتر از   عرض تبریک

 عرض تسلیت

 بیان همدردی

 قدردانی

 درصد( 1افراد مشهور )کمتر از   استفاده از هنرمندان

 رگذاریتأثاستفاده از افراد 

 های سیاسیاستفاده از شخصیت
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ی نیبدرونی تجربی و هادادهیی از هانمونه لهیوس بهدر ادامه، هر طبقه 
 .شد دادهادبیات مرتبط شرح 

ه اطالع یی که واقعیات یا آماری را بهاپست ی:اطالعاتی هاپست

 لیتحلی هادادهسری از بیان یک، هاپست. هدف اصلی این رساندیممخاطبان 
 ت ی از مسایل اساپارهی سازروشنرفع ابهام و یا  منظور بهو یا خام  شده

مثال، پست زیر آماری را تحت عنوان اختالل مصرف الکل در  طور به. (23-21)
 .کندیمجوانان عنوان 

ر د البزرگسمیلیون  14حدود  کهی حال درالکل آگاهی، یک واقعیت: »
 هاآندرصد  10آمریکا دارای اختالل مصرف الکل هستند، کمتر از  متحده االتیا

 .کنندیمهر نوع درمانی را دریافت 
یدن ز نوشعبارتند ا هانشانه؟ این دیدانیمی اختالل مصرف الکل را هانشانهآیا 

دن به امه دامجاز و عدم توانایی در رفع تشنگی، مصرف الکل یا اد حد از شیب
 «.شودیمیا دوستان  هموجب به دردسر افتادن خانواد که یزمانمصرف آن حتی 

باشد. می فردیی که به دنبال آموزش به هاپست ی آموزشی:هاپست

ی هامهارت، افزودن به دانش افراد و همچنین، آموزش هاپستهدف اصلی این 
 . (14 ،24) ستا هاآنجدید به 

و  کندیما نوجوان در رابطه با مسایل جنسی صحبت پست زیر از چالش ب
ان خود یی هستند که با فرزندهاآنوالدین  نیترموفقکه  رساندیماین پیام را 

 .زنندیمی مسایل حرف تمام بهراجع 
یل برای بعضی از والدین صحبت با کودکانشان راجع به برخی مسا»

وفق ، پدر و مادر محال نیا بایک چالش باشد.  تواندیمهمچون مسایل جنسی 
جا چند ر اینصحبت کنند. د زیچ همهکسانی هستند که با فرزندانشان در مورد 

 «.نکته برای کمک به شما در مورد شروع مکالمه دشوار وجود دارد

ت افراد یی که سعی در برانگیختن احساساهاپستی احساسی: هاپست

...(، زجار و، شادی، اناحساسات )ترس از زبان مملو از توانندیم هاپستدارند. این 
 ستفادها ؤثرمبرای تولید پاسخ  تیاهمیبگونه، طنز و یا بیان چیزهای داستان

 واسطه بهی احساسی، رساندن یک مطلب به مخاطب هاپستکنند. هدف اصلی 
 .باشدیمبرقراری احساسی ارتباط با وی 

 سازی!..هفته جهانی ایمنی»

 .کندیمحفظ ن را در سراسر جها میلیون نفر 3تا  2جان  ساله هر نواکسیناسیو
 وانواده خکه مطمئن شوید شما،  این خاطر بهیک قهرمان واکسن باشید و 

 «.، وظیفه خود را انجام دهیدمانندیمبدون بیماری  تانجامعه
جان وز هیمنجر به بر تواندیمقهرمان بودن کلمه احساسی عمیقی است که 

 .ی افزایش دهدتوجه قابل گونه بهها با سازمان را تعامل آن در مخاطبان شود و

ی مطالبی که گذاراشتراک به هاپستاین دسته از  ی رویدادی:هاپست

. در حوزه سالمت، اغلب (25 ،26)پردازند خاص است، می زمان کمرتبط با ی
مانند روز سرطان، روز کنترل است ) شده فیتعربرای هر موضوع یک روز خاص 

، شروع هاپستدیابت، روز ترویج استفاده از کاندوم و...(. هدف عمده این دسته از 
یی که به هاپستکردن یک مکالمه میان کاربران به بهانه یک رویداد است. 

 .رندیگیمنیز در این دسته قرار  شوندیممنتشر  بهانه رویدادهای تقویمی
ن و زما امروز روز جهانی سالمت است! نیمی از جمعیت سراسر جهان در»
 تغییر اید آن رای بهداشتی دسترسی ندارند. ما بهامراقبتبه  ازین موردمکان 

 «.دهیم و از سالمت برای همه حمایت کنیم

مضمون دعوت به شرکت  هاپستمحتوای این  :کنندهدعوتی هاپست

 عوت بهداز  هاپستدر یک امر یا به انجام رساندن یک تست خاص را دارد. این 
به  ا دعوتکار همچون دعوت به ارایه نظر راجع به یک موضوع ت نیترکوچک

 .(27-29)گیرد ی گسترده جهانی را در برمیهانیکمپشرکت در 
ی سابق هایگاریسی هاپستدر سری  توانیمرا  هاپستی از این انمونه

(Former smokers که در صفحه )Facebook CDC است،  شده منتشر
 مشاهده کرد.

کات نتمین سال ، داستان خود را در هشهاآنابق و خانواده ی سهایگاریس»
CDC  کات . در این نگذارندیمی سابق، به اشتراک هایگاریساز کمپین

 «.ی ناشی از کشیدن سیگار آشنا شویدهایماریببا  دیتوانیم

افراد با به  ی، برانگیختناتجربهی هاپستکارکرد  ی:اتجربهی هاپست

 .شوندیمدر دو دسته کلی ظاهر  هاپستی فردی است. این هاتجربهی گذاراشتراک
دسته اول با به اشتراک گذاشتن سرگذشت فرد در قالب یک داستان یا 

گذاری یک و دسته دوم با اشتراک (30)ویدئو، به برانگیختن احساسات دیگران 
در  شده منتشر. به عنوان مثال، پست (31) پردازدیمتجربه به ترویج یک عمل 

آوریل با نمایش یک کارت اهدای خون از  26صفحه اهدای خون در تاریخ 
کنندگان این صفحه، سعی در انگیزش افراد برای عضو شدن در جامه دنبال
 کنندگان خون را دارد.اهدا

ر یا وسیله به بررسی کارکرد یک ابزا هاپستاین  کارکردی: یهاپست

ط با ی مرتبهاپست. پردازدیمو فواید استفاده از آن در بحث ارتقای سالمت 
ی هاستگاهدز اتشویق افراد به استفاده از کاندوم در روابط جنسی یا استفاده 

 از این نوع هستند. قند خونی ریگاندازه

خبر از یک موقعیت  هاپستی این محتوا ی هشداری:هاپست

ی هاپستدر دسته  توانیمرا  هاپستاضطراری دارد. شاید بتوان گفت که این 
، نویسنده هاپست، اما به دلیل ماهیت اضطرار و فوریت این داد قراراطالعاتی 

در نظر گرفته است. بسته به نوع پیام  هاآنی برای اجداگانهی بنددسته
ی مختلفی برای این هاپستاضطرار در کدام مرحله است،  کهنیااضطراری و 

شیوع یک بیماری مانند آنفوالنزا یا  تواندیم. اضطرار شودیمدسته مخابره 
Salmonella  به  .(32 ،33)و یا وقوع یک رخداد طبیعی همچون سیل یا طوفان باشد

باشد و در مرحله پیش از اضطرار می E. coliعنوان مثال، پست زیر برای شیوع 
 . دهدیمیی برای مقابله با آن را ارایه هاهیتوص

 نشأمه گوشت گاو ی هشدار: شواهد اولیه حاکی از آن است کروزرسانبه»
ست. برای . هنوز هیچ برند خاصی شناسایی نشده اباشدیم E. coli 0103شیوع 

و  هادست کامل بپزید. همچنین، طور بهاز بین بردن میکروب، گوشت گاو را 
ا تد دهی تشووسایلی که با گوشت خام برخورد داشته است را با آب و صابون شس

 «.جلوگیری کنید هاکروبیماز انتشار 

ی کارمندان به موضوعات مختلفی هاپستی کارمندان: هاپست

ی هایسرگرمهمچون تخصص فنی کارکنان، فلسفه مدیریتی آنان یا عالیق و 
به کارکنان توانایی ارتباط مستقیم با  هاپست. این (26)پردازد می هاآنشخصی 

 با CDCدر صفحه  لیآور 29 خیارتپست  . به عنوان مثال،دهدیممخاطبان را 
ی وی در مورد هاافتهاطالعات اپیدمی، به ارایه ی مأمور شاموت زیما یمعرف

 پردازد.سیگارهای الکترونیک می

درگیر ساختن ذهن مخاطبان  هدف با هاپستاین  ی چالشی:هاپست
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 صورت بهی چالشی به طور عمده هاپست. گرددیمبه یک موضوع خاص منتشر 
 تا نظرات خود را با سازمان در خواهدیمشود و از مخاطبان می مطرحی سؤال

طراحی یک مسابقه یا  صورت به تواندیم هاپستمیان بگذارند. همچنین، این 
 هاآنتوسعه دانش بهداشتی و یا حل مشکالتی که سازمان با  هدف بایک رقابت 

 و سؤال. به عنوان مثال، پست زیر با طرح یک (30)مواجه است، مطرح گردد 
 دارد.  شده مطرح سؤالی به نظردهمسابقه، سعی در برانگیختن افراد برای 

 ریتأثی و، بر سالمت کندیمصحیح یا غلط: آیا جایی که یک فرد زندگی »
ین ع به ارا راج ؟ دانش خودشودیمی بهداشتی هاینابرابرو یا منجر به  گذاردیم

ه ویدئویی از مؤسسموضوع بسنجید و جواب صحیح به این پرسش را در 
 «.بهداشت ملی از زبان دکتر نانسی برین مشاهده کنید

ها، معرفی پزشکان، متخصصان، هدف از این پست ی معرفی:هاپست

مان ان سازمندجزء کار لزوماًسیاستمداران و یا افراد مطرح در حوزه سالمت که 
باشد. یممان ی جدید سازهابرنامهی جدید و یا هابخشنیستند، معرفی دپارتمان، 

بان مخاط نظر تبادلای به دنبال ایجاد بستری بر هاپستبا انتشار این  هاسازمان
 پیرامون این موضوعات هستند.

 ، موجب تبلیغشده هیارای تبلیغاتی با پیام هاپست ی تبلیغاتی:هاپست

ی اسپانسری هاپستدر قالب  هاپست . این دسته ازشوندیمیک برند خاص 
حات ، در صفی معروف و یا تبلیغ یک ابزار برای یک برند خاصهاشرکتبرای 

ابقه، رکت در مسبه طور مثال، دعوت از افراد جهت ش .شودیممنتشر  هاسازمان
 وال درت کوکاکی و انجام کارهای فیزیکی با اسپانسری شرکروادهیپتشویق به 

 های مسابقه.مالی و جایزه نیتأم
 به کارناوال جزیره بیایید. با کوکاکوال بدون شکر،»

در  ام دهید تاتو و بابل بامپ را انج تاککیتی کارناوال شامل هایباز
 «کنید!! نامثبتهزار دالری شرکت کنید. اکنون  44ی یک جایزه کشقرعه

 ی تبریک، تسلیت، تشکر،هاتیموقعبه ابراز  هاپستاین  ی ابرازی:هاپست

ان ت سازمو احساسا با ابراز تفکرات هاپست. این قبیل از پردازندیمهمدردی و... 
 .دینمایم نسبت به یک موضوع، افراد را نیز متمایل به ابراز تفکرات خودشان

تشکر از  آوریل دپارتمان اهدای خون به 18به عنوان مثال: پست تاریخ 
 پردازد.، میکنندیمخون خود را اهدا  هافرادی ک

برای  رگذاریتأثاز افراد مشهور و  هاپستاین  ی افراد مشهور:هاپست

برای ترغیب  استفاده موردی هایاستراتژبرند. یکی از بیان مطالب خود بهره می
ی مشهور است. نتایج مطالعات نشان داده است که هاتیشخصافراد، استفاده از 

 نیا وجود بای در طول زمان، حتی ارسانهی هاتیشخصقرار گرفتن در معرض 
که مردم احساس نزدیکی با آن  شودیمباشد، باعث  هارسانهارتباط از طریق  که

 . (34)فرد مشهور پیدا کنند 
ی معروف بریتانیایی( رپرها )یکی از Rak-Suبه عنوان مثال: نمایش تصویر 

 در حال اهدای خون در صفحه خدمات بهداشت ملی.
 

 بحث
در  توانندیمی بهداشتی هاسازمانبر اساس نتایج به دست آمده از مطالعه حاضر، 

آموزشی، احساسی، رویدادی، ، اطالعاتی» طبقه اصلی 14چارچوبی مشتمل بر 
ی، کارکردی، هشداری، کارمندان، چالشی، معرفی، تبلیغاتی، اتجربه، کنندهدعوت

و  Thackerayبپردازند.  تعاملخود به  مخاطبانبا « ابرازی و افراد مشهور

ادارات بهداشت و درمان ایالتی،  Twitterفرم همکاران در پژوهشی بر روی پلت
ر محوی بهداشتی را به اطالعات سازمانهاسازماندر  شده منتشرمحتوای 

ند. بر اساس نتایج کرددرصد( تقسیم  37/69)محور درصد( و سالمتی 14/29)
ی مختلفی هادستهدر  یی که در مورد خود سازمان بود،هاتیتوئتحقیق آنان، 

 همچون رویدادها، تشکر و قدردانی، درخواست بازخورد و پیشنهاد، واقعیات،
ی متمرکز بر موضوعات سالمت شخصی در هاتیتوئها و گزارش اخبار،
ی گوناگونی مانند دعوت به تست سالمت پیشگیرانه، اطالعات سالمت هادسته

عمومی، ارتباطات مبتنی بر ریسک، بیشتر بیاموزید و نکات آموزشی منتشر شده 
دو  بیبا ترک ،حاضر مطالعهشده در  در نظر گرفته یاطالعات یبندطبقه. (23)بود 

( همخوانی 23و همکاران ) Thackeray پژوهششده در  مطرح یبعد اطالعات
 .ردیگیموجود را در برم قاتطبریو تمام ز داشت

Kordzadeh  وYoung  در تحقیق خود با تحلیل موضوعی محتوای
Facebook  موضوع  11فهرستی از  آمریکا، متحده االتیاهفده بیمارستان

عضو،  یاطالعات اهداشامل  هاسازمانی اجتماعی این هارسانهدر  شده منتشر
، شناخت یژهو ی، شناخت روزهای، اخبار سازمانیپژوهش یهاتی، فعالیدادهارو

کارمندان، استخدام کارمندان، استخدام داوطلبان، به اشتراک گذاشتن 
و به  یسالمت اطالعات مربوط به یگذار، به اشتراکیمارانب یتموفق یهاداستان
. نتایج مطالعه آنان در (26)هداشتی را شناسایی کردند اطالعات ب یگذاراشتراک

مانند شناخت روزهای ویژه، شناخت کارمندان، به  هایبندطبقهبرخی از 
ی اطالعات گذاراشتراکی موفقیت بیماران و به هاداستانی گذاراشتراک

 بررسی حاضر بود.ی بندطبقه(، مشابه با 26ی )سالمت بهبهداشت و مربوط 
Househ  ی بهداشتی هاسازمانی اجتماعی در هاشبکهنیز عنوان کرد که

یی همچون جذب سرمایه، خدمات و پشتیبانی مشتری، هاتیفعالبرای  ندنتوایم
قرار  استفاده موردارایه اخبار و اطالعات، آموزش بیمار و تبلیغ خدمات جدید 

ای جدا از عنوان مقوله بیمار، به گیرند. در پژوهش وی نیز مبحث آموزش به
ی بنددسته. برخی تحقیقات نیز (24)بود شده  گرفتهمقوله اطالعاتی در نظر 

را در دسته اخبار قرار  آناند و ی برای آموزش بهداشتی قایل نشدهااگانهجد
ی اجتماعی هاشبکهی محتوای بنددستهو همکاران با  Ramanadhanدهند. می

سرمایه،  بجذ»مقوله محتوایی شامل  8ی بهداشتی، هادپارتمانمنتشر شده در 
اخبار و آموزش بهداشتی، عالیق انسانی، مطالب تخصصی، عمومی، ارتقای 

 .(14)را گزارش کردند « ی دیگر و...هاسازمانسازمان، ارتقای 
 Facebookو همکاران که به تحلیل محتوای صفحه  Rahimدر پژوهش 

آموزش بهداشتی، »وزارت بهداشت مالزی پرداخت، انواع اطالعات بهداشتی به 
ها، ی گردید. در تحقیق آنبندمیتقس« ارتقای سازمانی و ارتباطات مبتنی بر خطر

ی آموزشی و تبلیغاتی، بخشی از محتوای اطالعاتی قلمداد شده است محتوا
ی هاشبکهی بهداشتی در هاسازمان؛ در حالی که تمامی اطالعاتی که (35)

، رونیا ازجنبه آموزشی و تبلیغاتی ندارد.  لزوماً ، کنندیماجتماعی منتشر 
(، با پژوهش حاضر که 35و همکاران ) Rahimدر مطالعه  شده هیارای بندمیتقس

 این دو مقوله را جدا از مقوله اطالعاتی در نظر گرفته است، تفاوت دارد.
Pan  یابزار ارتباط کیعنوان  به یاجتماع یهااز شبکه ،خود تحقیقدر 

 نیکمپ یمحتوا لیبه تحل که او. یاد کرد یبهداشت یهانیکمپ یارتقا یبرا
به چهار  نیکمپ نیا یهاامیپ داشت کهپرداخت، اذعان  تریاسمارت در توئسان

. (29) اندشده میتقس «یغاتیو تبل یاطالعات ،یتعامل ،یکارکرد»دسته 
 گری، با د(29د )بو در نظر گرفته نیاستفاده در کمپ یبرا Panکه  ییهایبندقهطب
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 یهاشبکه یهاامیکننده، از پدعوت طبقه اصلیدر کنار  حاضرکه مطالعه  اتیطبق
 .بود، سازگاری داشتاستخراج کرده  یاجتماع
 

 گیرینتیجه
ر دتفکر  یبرا ی را، چارچوب جامعدر پژوهش حاضر شده شنهادیپ یبندطبقه

ر ابزا تواندیم چارچوب نیطور خاص، ا . بهدهدیه میارا یبهداشت یهامورد پست
زه حو گذارانستایس ینو برا یهادهیبا ا یبهداشت یمحتوا دیدر تول یبخشالهام

 یهابکهشمنظور تعامل با مخاطبان  استفاده روزمره به ،نیسالمت و همچن
 نیه از ابا استفاد توانندیحوزه م نیا ن، فعاالنی. عالوه بر اباشد یاجتماع

ازمان س یدیتول یامحتو سهیمقا وخود  ییمحتوا یاستراتژ میچارچوب، به تنظ
کدام  کهوند متوجه ش توانندیم ،مثال به عنوان. بپردازند گرید یهاخود با سازمان

 ه سطوحبمنجر  یبندکدام طبقه ایانتشار را دارد  نیکمتریا  نیشتریب یبندطبقه
 ،شده حاصل نشی. بر اساس بگرددیمخاطبان م یریاز درگ یباالتر

ه از منظور استفادبه  خود را یهایاستراتژ توانندیم حتوام دکنندگانیتول
 .نمایند یسنجبازحو ممکن نهای اجتماعی به بهترین شبکه

 

 پیشنهادها
ریزان حوزه برنامه شودیمهای مستخرج از تحقیق حاضر، پیشنهاد بندیبر اساس طبقه

ی اجتماعی هدایت هاشبکهسالمت، اهداف کلیدی بازاریابی را از طریق صفحات 
و  یکارکرد یهادر مورد محصول از پست یآگاه جادیا یبراای که کنند؛ به گونه

اجتماعات  جادیا ی، برایغاتیتبل یهااز پست فروش یسازهیشب یبرا ،یآموزش
 یو عاطف یرتباطات شخصا جادیای، برای و چالش یدعوت یهااز پستی بهداشت

از سازمان خود  یتجارب واقع برای شنیدن ی،احساس یهابا مخاطبان از پست ترقیعم
ی و برای ارایه پیشنهادهای درمانی و بهداشتی صحیح از اتجربه یهاپستاز 

ی فیلترینگ هاتیمحدودبه  با توجههمچنین،  .نمایند استفاده های افراد مشهورپست
ی اجتماعی سالمت داخلی به مدیران هاشبکهاندازی ی اجتماعی جهانی، راههاشبکه

 .گرددگذاران حوزه سالمت پیشنهاد میارشد و سیاست
 

 تشکر و قدردانی
و  که در انجام این مطالعه همکاری نمودند، تشکروسیله از تمام افرادی بدین 

 . آیدقدردانی به عمل می
 

 تضاد منافع
 .اندنداشتهگونه تضاد منافعی در انجام مطالعه حاضر، نویسندگان هیچ
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Abstract 
Introduction: The dramatic growth of Web 2 technologies and the emergence of social networks fosters great potential for the 

dissemination of health behavior change programs and healthcare. Organizations and providers of health services, as major 

contributors to these programs, have a large share of these tools. This study aimed to provide a classification for the content that 

health organizations publish on social networks. 

Methods: This study was conducted through qualitative content analysis method. To this end, in the first step based on the 

literature, the study of the previous frameworks and the results of the researchers work in this field, initial coding was done; and in 

the next step, by analyzing a sample of 582 posts published on social networks by 11 leading health organizations in the world, 

categorization and coding were completed. 

Results: Data analysis revealed in the extraction of 27 subcategories that consisted of 14 main categories including informational, 

educational, emotional, event, inviting, experiential, functional, alerting, employee, challenging, introductory, advertising, 

expressive, and celebrities for health organization content. 

Conclusion: The findings of the present study provide a comprehensive framework for the classification of health posts. This 

classification can be used by health policymakers to generate health-related content with new ideas as well as daily use to interact 

with social media audiences. 
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