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Abstract 
The purpose of this study was to assess and identify 
the cognitive and emotional experiences of 
adolescents’ use of Instagram using a 
phenomenological method. The sample consisted of 
twelve adolescents (seven females and five males) in 
Tehran. Recruitment was conducted from December to 
January 2022 using random selection. First, the 
Internet Addiction Test (Young, 1998) was 
administered. Those who scored from “moderate” to 
“severe on” this test were recruited for the study 
(Semi-structured interviews were conducted, and data 
were analyzed using Colaizzi’s method. Three main 
themes emerged from the analyzes: 1) reasons for 
using Instagram (including subthemes such as 
entertainment and leisure, exploration, and anxiety), 2) 
interesting content for adolescents (including 
subthemes such as education, recreation, and 
entertainment), and 3) cognitive and emotional 
experiences (including subthemes such as pleasant 
experiences and unpleasant experiences). The results 
suggest that adolescents’ mental health is greatly 
affected by Instagram social media use. The findings 
warrant the formulation of educational programs to 
prepare and protect this population from the negative 
effects of Instagram use. 
Keywords: Instagram, Cognitive Experiences, 
Emotional Experiences, Adolescents. 

 دهیچک
ر نوجوانان د یو احساس یتجارب شناخت ییهدف پژوهش حاضر شناسا

ـ بـود. ا  نسـتاگرام یاستفاده از ا و  يپـژوهش از نظـر هـدف کـاربرد     نی
بـود.   یدارشناسـ یو از نـوع پد  یفـ یک هـا  افتـه ی يلحاظ نحوة گردآور به

نفـر   12سال شهر تهران بود که  12-14شامل نوجوانان  يجامعۀ آمار
بـه روش   1400تا بهمن  يد یپسر) در بازة زمان 5دختر و  7ها ( از آن

ـ کنندگان به پرسشـنامۀ اعت  اب شدند. در ابتدا شرکتدردسترس انتخ  ادی
 فیـ هـا در ط  پاسخ دادنـد کـه اگـر نمـرة آن     )IAT( انگی نترنتیبه ا

. سـپس مصـاحبۀ   شـدند  یقرار داشت، وارد پژوهش م دیمتوسط تا شد
با افـراد انجـام گرفـت و سـپس مکتـوب شـد.        افتهیساختار مهین قیعم

ـ و تحل هیجزت يزیکال يا مرحله به روش هفت زیها ن داده شـدند. در   لی
 نستاگرامیاستفاده از ا لیشامل دال یمضمون اصل 3 ،یفیمطالعۀ ک نیا

ـ و فراغت، قابل یسرگرم یفرع نی(با مضام اکسـپلورر و اضـطراب)،    تی
و  یآموزشـ  یفرعـ  نینوجوانـان (بـا مضـام    يکننده برا جذب يمحتوا

 یرعف نی(با مضام یو احساس یشناخت يها ) و تجربهیو سرگرم حیفرت
 هـا  افتـه یشد. با توجـه بـه    یی) شناساندیو ناخوشا ندیخوشا يها تجربه

 یهسـتند و زنـدگ   نستاگرامیدر ا يادیگفت نوجوانان ساعات ز توان یم
الزم اسـت بـه    نیاسـت؛ بنـابرا   یشبکۀ اجتمـاع  نیا ریها تحت تأث آن

 شود. نیتدو یآموزش يها ها و طرح برنامه نان،آ  طیتناسب شرا
 ،یتجـارب احساسـ   ،یتجـارب شـناخت   نستاگرام،یا :يدیکل يها واژه

 نوجوانان.
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 مقدمه
که در  اند شدهبر سالمت روان انجام  1اجتماعی يها رسانهاثرات استفاده از بارة اخیر، مطالعاتی در يها سال در

در  تري را مهمرشدي و اهمیت بهزیستی در آن، نقش  يها یدگیچیپنوجوانی به سبب دورة در این میان 
؛ جنسن، گورج، راسل و آدگرز، 2020، برگ والکنو  سرز یک، لیدر وناست (بینز، پولز،  داشته ها پژوهش

که با تغییرات  آید شمار می بهبین کودکی و بزرگسالی  يا دورهطور که مشخص است، نوجوانی  ). همان2019
 بر تواند یماجتماعی همراه است؛ تحوالتی که  يها نقشرشد بیولوژیکی، شناختی و  يالگوهاو تحوالتی در 

(ساویر،  شودنوجوان منجر  نفس عزت يریگ شکلو به  بگذاردآتی تأثیر  يها سال درشناختی  ن  روارشد 
در ارزیابی  یناتوان). از آنجا که تعارض اصلی نوجوانان، بحران هویت و 2018آزوپاردي، ویکرماراتن و پتن، 

اهمیت یابد که  شیازپ شیبارتباط با دیگران و ورود به دنیاي اجتماعی  رود یمانتظار ، )2021است (وگا،  2خود
شدن فضا و امکانات کافی براي کاهش  اجتماعی و فراهم يها رسانهدسترسی فوري به دلیل  که این امر به

گذشته همراه بوده است (کالرك،  يها سال در مقایسه باانزواي اجتماعی و کسب حمایت با سهولت بیشتري 
 ).2020بنرجی و آمرتونگا، 

از اینچلی و  نقل  به 2018، 2017( 3يا مدرسهتاري کودکان سالمت رف یالملل نیبگزارش براساس 
 شوند یماجتماعی توصیف  يها رسانه ةسال کاربران فشرد 13-17 درصد از نوجوانان 35) 2020همکاران، 

اخیر با سرعت  يها سالدرصد از نوجوانان طی  45. دارندطور مداوم با دیگر کاربران تماس آنالین  که به
از  .)2018(اندرسون و جیانگ،  اند کردهو با دیگران ارتباط برقرار  اند شدهجازي آنالین بیشتري در فضاي م

اجتماعی دارند که به بروز مشکالت رفتاري  يها شبکهاز  زا مشکل ةدرصد از نوجوانان استفاد 7این میان، 
یت رفتاري از هنجار تبع ینوع توان یم)؛ بنابراین 2020شدید در آنان منجر شده است (اینچلی و همکاران، 

در این میان براساس . )2017اجتماعی را در میان نوجوانان شاهد بود (گریفیث و کاس،  يها شبکهفرهنگی 
محبوبیت » چت اسنپ«و » اینستاگرام« يها پلتفرم، 2017در دانشگاه شیکاگو در سال  شده انجامنظرسنجی 

(مرکز تحقیقات افکار  گذارند یمبر سبک زندگی آنان ی فراوانو تأثیرات  اند یافتهبیشتري در میان نوجوانان 
 ).2017در دانشگاه شیکاگو،  4ملی

اجتماعی، چندین عامل توضیحی درنظر  يها شبکهنوجوانان از استفادة افزایش محبوبیت و دالیل   بارةدر
 توان یم یطورکل هبباشند.  رگذاریتأثبودن آن  نیآفر مشکلبه شدت در  با توجه توانند یمگرفته شده است که 

 يمحتواها 5دادن ازدست سمانند ترکرد: در تبیین علل استفاده اشاره به چهار بعد فردي 
)، خانوادگی (کاهش حمایت خانواده و عملکرد 2018شده در صفحات (اسکات و وودز،  گذاشته اشتراك به

1. Social Media Use (SMU) 
2. self 
3. Health Behavior In School-Aged Children (HBSC) 
4. The National Opinion Research Center (NORC) 
5. Fear of Missing Out (FOMO) 
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کاهش  دهند یمنشان  اعضاي خانواده وجود دارد)، دوستان و همساالن (تحقیقات میانپایینی که در 
(بوئر  )گذارند یماجتماعی  يها شبکهنوجوانان در استفاده از  هاي هدوستی، تأثیر مستقیمی بر تجرب يها شبکه

سۀ یمقامنظور  فرهنگ کنترل و پیگیري به يساز يعاد) و عوامل سطح کالن (از جمله 2020و همکاران، 
(لی، هو و  )دهند یمان در زندگی شخصی خود انجام که سایر کاربر ییکارهازندگی خود با دیگران و کشف 

 .)2017الوین، 
. اند داشتهصورت جزئی اشاره  اجتماعی به يها شبکهاستفاده از  يها زهیانگاز مطالعات به دیگر  يا پاره
از  يا پارهارضاي براي )، افراد 1973(، هاس و گراویچ) کاتزU&G( 1استفاده و رضایت ۀنظری براساس

شناختی  يازهاینند از: ا تا به رضایت کافی برسند. این نیازها عبارت کنند یماستفاده  ها رسانهد از خو يازهاین
، یشناخت ییبایزعاطفی (مربوط به تقویت تجارب  يازهاین(مربوط به تقویت اطالعات، دانش و درك)، 

ثبات و موقعیت)،  (مربوط به تقویت اعتبار، اطمینان، 2شخصی ۀیکپارچ يازهاینو عاطفی)،  یبخش لذت
(مربوط  4تنش يرهاساز يازهاین(مربوط به تقویت ارتباط با خانواده و دوستان) و  3اجتماعی ۀیکپارچ يازهاین

 & Uنظریه  ۀبر پای شده انجام). تعدادي از مطالعات 2017به فرار و انحراف از واقعیت) (چایلد و هریداکیس، 
G  ۀمثال مطالع ؛ براياند کردهو تغییر  اند همیت خود را از دست دادها ازهایناز این  يا پاره، اند دادهنشان 

دیگران را بارة راحتی، فضایی براي بیان عقیده و دانش در ماننددیگري  يازهاین) 2013وایتنینگ و ویلیامز (
 کند در یک فضاي آنالین با دیگران تعامل تواند یمکه فرد در پی آن  اند کردهجدید مطرح  يازهاینعنوان  به

دست آورد. یکی دیگر از  و دیدن محتواي دیگران به ها عکس يگذار اشتراك و حسی از تعلق اجتماعی را با به
 ییجو نانیاطمزة یانگ) است که دو 2019این نظریه، پژوهش شلدون و نیومن ( ۀبر پای شده انجاممطالعات 

ما را در استفاده از اینستاگرام و دیگر  ياازهین دیگرکه  کند میرا مطرح  6فردي ) و طرد بینERS( 5ازحد شیب
گرایش رفتاري به درخواست مکرر و مداوم از  ازحد شیب ییجو نانیاطم. زنند یماجتماعی رقم  يها شبکه

بارة دنبال اطمینان خاطر در بودن است. از آنجا که نوجوانان به داشتنی بودن و دوست ارزشمندبارة دیگران در
 ها آنترس از ارزیابی منفی  معموالًهستند،  خود  تیخالقظاهر فیزیکی، استعداد و  بسیاري از موارد از جمله
افرادي که به چنین اطمینان  دهد یم. مطالعات نشان شود یمازحد منجر  جویی بیش به تحریک رفتار اطمینان

تحریک رفتار ند که ترس از ارزیابی منفی در آنان به ا ههستند و استدالل کرد ناامنخاطري نیاز دارند، 
 ،است مواجهمنفی  ازحد شیب ییجو نانیاطم بابراي مثال فردي که  ؛شود یممنجر  ازحد شیبجویی  اطمینان

شخصی خود را ببندد صفحۀ یا  کندکافی دریافت نکند، پست خود را حذف » الیک«ممکن است اگر 
فاده از اینستاگرام به طرد ). از سوي دیگر، برخی دالیل است2014کاریک و اندرسون،  ، مکنتاكیکل مک(

1. Uses & Gratification Theory (U&G Theory) 
2. personal integrative needs 
3. social integrative needs 
4. tension release needs 
5. Excessive Reassurance Seeking (ERS) 
6. interpersonal rejection 
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که  کند یمحسی از طردشدن را در افراد ایجاد ها  آنتعامالت اجتماعی یا کاهش  نبودفردي مربوط است.  بین
(شلدون و نیومن،  شود میعنوان راهی براي افزایش محبوبیت منجر  به افزایش فعالیت در دنیاي مجازي به

2019.( 
که شامل  کردندجدیدي را براي استفاده از اینستاگرام شناسایی  يها زهیانگ) 2016شلدون و برایانت (

میزان تمایل کاربران را به یادآوري  يمستندساز ةاست. انگیز 3و ارتقاي خود 2یپرت حواس، 1يمستندساز
در پروفایل کاربري خود نشان  ها آنرة یذخو  وهایدیوو  ها عکسي گذار اشتراك بهخاص با  يدادهایرو
ي ناشی از ها تیرضا  ، دربارةدنشو یمی که کسالت و رهایی عاطفی نیز تعریف پرت حواساف و . انحردهد یم

 فضاهااز این  ازحد شیاستفادة بي روزمرة زندگی است که به ها استرسبراي فرار از  بخش لذتهاي  تجربه
 به گران،ید نگاه از بودن ارزشمند و شدن دهید يبرا تالش يمعنا به ،خود يارتقا ةزیانگ و شود یممنجر 

ي ها زهیانگ) یکی دیگر از 2017در پژوهش لی، هو و الوین ( .کند یم تیتقو راازنگاه همساالن  خصوص
عنوان  ویژه در اینستاگرام به ي هنري خود است که بهها مهارتي اجتماعی ابراز خالقیت و ها شبکهاستفاده از 

صفحات افراد مختلف به دیگران، امتیازي  شدن ختهشنایک فضاي بصري، این بعد اهمیت فراوانی دارد و در 
 .شود یمي خالقانه عملی ها هشتگي رنگی یا لترهایفکه با استفاده از  دیآ یمحساب  ویژه به

اجتماعی انجام  يها شبکهنوجوانان در استفاده از  يازهاینو  ها زهیانگبارة کمتري در يها پژوهشدر ایران 
نوجوانان با هدف تغیر سبک زندگی خود از  دهد یم) نشان 1397اجري (فرقانی و مهمطالعۀ است.  گرفته

نحوة خودآرایی، گذراندن اوقات فراغت و وة یشتغذیه، وة یشتا نوع پوشش،  کنند یماینستاگرام استفاده 
تشویق  دهد یم) نشان 1397، درتاج و منادي (زاده مطالعۀ صادقبرقراري تعامالت اجتماعی را آموزش ببینند. 

آوردن سریع اخبار از منابع اطالعاتی مختلف، گذراندن  دست ستان و همساالن به حضور در این رسانه، بهدو
اجتماعی است که شبکۀ اصلی عضویت در این  يها زهیانگاز  ،اوقات فراغت، ابراز خویشتن و فرار از واقعیت

. در پژوهش اطهري و وجود دارد تغییر وضعیت روانی و تأیید اطرافیان و دوستان نهفته ها همۀ آندر بطن 
ارتباطی خود در این  يها شبکهبرقراري تعامل و گسترش دلیل  نوجوانان به شد) نیز مشخص 1395یغموري (

 .رندیپذ یمو از آن تأثیر  دارندفضا فعالیت 
کردن  در دنبال ازهاینتأثیرگذاري این دسته از وة یش، شود میشده مشخص  آنچه از مطالعات انجام

سالمت مطالعۀ سالمت روان آن است. براساس  يامدهایپکاربران اینستاگرام و  میاناهاي مختلف در محتو
عنوان نتیجه و  واکنش رفتاري به 9استفاده از اینستاگرام،  يها زهیانگدنبال  ، بهيا مدرسهرفتاري کودکان 

توجهی که صرف فعالیت  قابلند از: اشتغال (زمان ا خروجی بعد از هر انگیزه شناسایی شده است که عبارت
موردنظر در آن  ۀزمانی که شخص در یک حالت خمودگی بعد از استفاده از رسان (مدت يریگ کناره)، شود یم

براي  ناموفق يها تالش)، کاهش تحمل ابهام، مشکل در کاهش یا توقف استفاده (ماند یمحالت باقی 

1. documentation 
2. diversion 
3. self-promotion 
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دیگر، فریب یا  يکارها با وجوددیگر، تداوم استفاده  يها تیفعال ندادن استفاده از رسانه)، انجامکردن  متوقف
از مشکالت ارتباطی و  ییها نشانهپوشاندن واقعیت، استفاده براي فرار یا تسکین روحیات منفی و وجود 

 مشاهده کرد ها پژوهشبا مرور  توان یمآور نیست و  ). این نتایج تعجب2014اجتماعی (پتري و همکاران، 
به ، کنند یمو ارضا  دهند میاجتماعی سازمان  يها شبکهخود را با استفاده از  يازهاین از بخشیکسانی که 

به  با توجه ؛ با این حالمانند یمدر این فضا باقی  بیشتريو تعداد ساعت  دارنداحتمال زیاد درگیري بیشتري 
 بود.نتیجه متفاوت خواهد  ،شدت نیاز یا مشکالتی که در دنیاي واقعی نوجوان وجود دارد

از محیط اطراف، بررسی  يریرپذیتأثنوجوانی و دورة توجه به اهمیت باالي  گفت با توان یمدرنهایت 
ضرورت انجام  باید دانست متعدد در این زمینه، يها پژوهش. با توجه به فراوانی داردبیشتر این دوران اهمیت 

، تر دهیچیپنوجوانی دورة  حاضر چیست؟ از یک سو، با وجود آنکه بینش نوجوانان در طولمطالعۀ 
)، 2004خود بپردازند (برك و پترسون،  يها جنبهبه ارزیابی  توانند یمو بهتر  شود یم تر باثباتو  تر افتهی سازمان

در این شناختی  ن  رواو نوسانات  زیآم مخاطره يرفتارهارشدي از ادبیات پژوهشی، حاکی از افزایش  به بخش رو
 7در  که يطور بهاجتماعی و فضاي مجازي دارد؛  يها رسانهیمی با استفاده از دوران است که ارتباط مستق

اضطراب و افسردگی دیده شده است (اینچلی و همکاران،  ماننددرصد از نوجوانان مشکالت رفتاري بسیاري 
2020.( 

یک بعد  نوجوانان و دالیل آنان تنها ازاستفادة ، به بررسی ماهیت ها پژوهشاز سوي دیگر، بسیاري از 
به مشکالت رفتاري ایجادشده در نوجوانان معطوف بوده است  ها آنجۀ ینتو  اند پرداختهشناختی یا عاطفی 

 يها افتهینۀ یزمموجود در  يها تیمحدودبنابراین با توجه به  ؛)2021(سارونسکی، باشینگ و کراهی، 
اجتماعی شبکۀ انان در استفاده از شناسایی تجارب شناختی و هیجانی نوجوبارة پژوهشی، انجام پژوهشی در

دورة که از  ییها يبند میتقسبا وجود  همچنین. رسد یمنظر  اینستاگرام، در فرهنگ ایران امري ضروري به
) 2018)، در پژوهش ساویر، ازپادي، ویکرامرسن و پاتن (2015، 1نوجوانی وجود دارد (سازمان جهانی بهداشت

-20( 3سالگی) و نوجوانی ثانویه 10-15( 2دو بخش نوجوانی اولیه که شامل ه استتعریف جدیدي ارائه شد
و  شناختی ن  روانوجوانی، با تغییرات دورة پژوهشی از آنجا که ورود به  يها افتهیبراساس . سالگی) است 15

 يرفتارهااز  يا رهیزنجهویت،  يریگ شکلهمراه است و به سبب نیاز نوجوان به امنیت و  یشناخت عصب
پژوهش حاضر با هدف شناسایی تجارب ، )2019، 4(آکادمی پزشکی اطفال آمریکا شود میرا منجر اجتماعی 

 5دارشناسانهیمطالعۀ پدشناختی و هیجانی نوجوانان (نوجوانی اولیه) در استفاده از اینستاگرام در قالب یک 
 است؟ اجتماعی اینستاگرام چگونهۀ شبکنوجوانان از استفاده از ستۀ یتجربۀ زپاسخ دهد که  سؤالانجام شد تا به این 

1. world health oraganization 
2. younger (or early) adolescents 
3. older adolescents 
4. American Academy of Pediatrics (AAP) 
5. phenomenological study 
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 روش
ا ر ج ش ا ه و رو عه، نمون  جام
از نظر لغوي،  یدارشناسیپد ۀ. مطالعه استانجام شد یدارشناسیپدو با روش  1این پژوهش با رویکردي کیفی

و قضاوت ارزشی است. در این مطالعه، به جهان  يگذار ارزشفارغ از هرگونه  ها آنو توصیف  ها دهیپد ۀمطالع
). 1391، نورينیري، رهنورد و علی، دهقان(امامی سیگارودي شود می، توجه کند ی میزندگطور که فرد  نهما

 باز سؤال يها، تعداد ن مصاحبهی. در ااست 2مه ساختاریافتهین ۀن پژوهش، مصاحبیها در ا داده يروش گردآور
منظور رفع ابهام، سؤاالت  به کنندگان، موضوع پژوهش طرح شد و پس از پاسخ مشارکتبارة پاسخ ثابت در

 بندي شد. ها استخراج و طبقه م موجود از پاسخیها ثبت و مفاه بعد پاسخ ۀشد. در مرحل مطرحز ین يگرید
بودند. براي  1400سال استان تهران در سال  12-14آماري پژوهش دختران و پسران نوجوان جامعۀ 

مطالعه از  مورد ۀبه موضوع پژوهش، نمون با توجه دردسترس استفاده شد. يریگ نمونهاز روش  يریگ نمونه
ورود به  يارهایمع. کردند استفاده میاز شبکه اجتماعی اینستاگرام  تا حد زیادينوجوانانی انتخاب شد که  میان

. شرط 2 کردند؛ می. نوجوانانی که روزانه بیش از دو ساعت از اینستاگرام استفاده 1پژوهش عبارت بودند از: 
الزم خواندن و  يها ییتوانا کنندگان شرکت. 3 ؛مربوط به نوجوانان رعایت شده باشد سال 12-14سنی 

. ساکن 5 کنند؛. با رضایت خود در پژوهش شرکت 4 ؛شخصی خود را داشته باشند هاي هنوشتن و بیان تجرب
 ۀبه پرسشنام گانکنند شرکتدر ابتدا  همچنینبیماري روانی مزمن نداشته باشند.  ۀ. سابق6 ؛شهر تهران باشند

، وارد گرفت میدر طیف متوسط تا شدید قرار  ها آن ةنمر اگر) پاسخ دادند و 1998اعتیاد به اینترنت یانگ (
با رضایت کامل در  ها آنداده شد و  شوندگان مصاحبهابتداي مصاحبه اطالعات الزم به  در .شدند میپژوهش 

 افتهیساختار مهینمصاحبه به روش  سؤاالتافیک، اطالعات دموگر يآور جمعپژوهش شرکت کردند. پس از 
به حد  ها یآزمودنبه حالتی از تکثر و اشباع برسد، تعداد  ها پاسخ. در پژوهش کیفی هنگامی که شدمطرح 

صورت  کننده شرکتپسر)  5و  دختر 7نوجوان ( 12نصاب رسیده است که در این پژوهش این اشباع با 
که اطالعات جدیدي از  افتد یماست و زمانی اتفاق  يریگ نمونهکفایت ۀ شاندر پژوهش ن ها دادهاشباع  گرفت.

با  ها مصاحبه. شدصورت آنالین انجام  دقیقه بود و به 60 ها مصاحبهنیاید. میانگین زمان  دست به ها مصاحبه
تجزیه و  3کالیزي يا مرحلهو درنهایت به روش هفت  ندذخیره شد اجرا براي شوندگان اجازة مصاحبهاطالع و 
مرحلۀ . هفت ابدی یمادامه  ها دادهتحلیل تا اشباع  يها دادهاز گردآوري  در بیشتر موارد. این الگو شدندتحلیل 

. 2 ،براي دستیابی به یک مفهوم کلی ها آنو خواندن مکرر  ها مصاحبه. نوشتن متن 1ند از: ا کالیزي عبارت
شدة  يساز ادهیپشونده با بررسی متون  مصاحبهافراد ستۀ یتجربۀ زاستخراج جمالت مهم و مرتبط با 

. 4 .کردن معانی مهم جمالت که همان استخراج کدهاي مهم با توجه به جمالت است . فرموله3 ،ها مصاحبه

1. qualitative research 
2. semi–structured interview 
3. colaizzi 
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. تلفیق نتایج 5 ،عنوان زیرمضمون یا زیرطبقه با ها خوشهمرتبط به هم در شدة  قراردادن معانی فرموله
منظور رسیدن به  کردن توصیف جامع به . فرموله6 ،امع توسط پژوهشگرزیرطبقات در قالب یک توصیف ج

جویاشدن  با ها افتهی. اعتبارسنجی نهایی 7 ،یا مضامین اصلی ها طبقهدستیابی به براي ساختار ذاتی پدیده 
(اکبري بورنگ و  هاست آن هاي هپژوهش که بازتابی از تجرب يها افتهبارة یشوندگان در مجدد نظر مصاحبه

 ).1399ر، پو
ساختاریافته،  نیمه ۀپژوهش به این صورت بود که پس از مصاحب يها افتهیاساس تحلیل  براین

شد. در ادامه جمالت مهم  اجراصورت کامل ضبط و سپس بازشنوي و  به کنندگان مشارکت يها صحبت
. سپس نداج شدصورت کد استخر به ند،صورت مستقیم مرتبط با موضوع و هدف پژوهش بود که به ها مصاحبه

پژوهش در اختیار  يها افتهیشدند. درنهایت  يگذار نامبا مفهوم مشترك در یک طبقه قرار گرفتند و  یکدهای
 .صورت گرفتتغییرات الزم  ها آنتوجه به نظر  قرار گرفت و با شوندگان مصاحبه

کار گرفته شده است که  ) به1989در این تحقیق چهار معیار گوبا و لینکلن ( ها دادهبراي استحکام بیشتر 
 ها دادهاست. براي تضمین قابلیت اعتبار  4يریپذ و انتقال 3يریدپذییتأ ،2يریپذ نانیاطم، 1يریباورپذشامل 

تا صحت نتایج تأیید شود و تغییرات  شد یمکننده بازگشت داده  پس از تجزیه و تحلیل هر مصاحبه به شرکت
دربارة روند مصاحبه و تحلیل آن استفاده شد. براي تضمین  الزم صورت بگیرد. همچنین از نظرات استادان

قابلیت اطمینان و کفایت از نظارت و راهنمایی افراد متخصص در حوزة پژوهش و روش پژوهش استفاده شد؛ 
 يریدپذأییتبراي  اعمال شد. ها آندر اختیار همکاران قرار گرفت و نظرات  ها يکدگذاربه این صورت که 
مراحل انجام کار و  ۀخود را در کار وارد نکنند و با ثبت هم يها يریسوگن قضاوت و سعی شد پژوهشگرا

آموزان  پذیري نیز از دانش توجه به اصل انتقال منظور بهحفظ مستندات به قابلیت تعمیم پژوهش کمک کنند. 
 در سطوح مختلف سنی، جنسی و خانوادگی استفاده شد.

 سنجشابزار 
شنامۀ س ر عت پ دیا ا ا ه  ریب تنت  )IAT( 5ن

است. این پرسشنامه در طیف  سؤال 20این پرسشنامه را طراحی کرد که  1998کیمبرلی یانگ در سال 
ي بند طبقهموافقم)  کامالًمخالفم، مخالفم، نه مخالف و نه موافق، موافقم و  کامالًي (ا درجه لیکرت پنج

اند از: مشکالت اجتماعی،  به اینترنت عبارت. عوامل اعتیاد شوند یمي گذار نمره 5تا  1ترتیب از  که به شود یم
ی به شغل و وظایف. روایی پرسشنامۀ اعتیاد به اینترنت را توجه یبنداشتن، چت و  بر عملکرد، کنترل ریتأث

1. trustworthiness 
2. credibility 
3. validation 
4. transformability 
5. Internet Addiction Test (IAT) 
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ي مشکالت ها اسیمق اند. پایایی آن نیز با استفاده از ضریب آلفاي کرونباخ براي خرده سازندگان آن تأیید کرده
 81/0ی به شغل و وظایف توجه یبو  79/0، چت 80/0نداشتن  ، کنترل83/0بر عملکرد  ریثتأ، 81/0اجتماعی 

ترتیب  ) آلفاي کرونباخ را به1390فرد، اسالمی و رضاپور (  جنتی  ). در ایران نیز علوي،2009است (یانگ، 
 دست آوردند. به 62/0، 74/0، 75/0، 73/0، 81/0ذکرشده 

 توصیفی يها افتهی
 ین سنیانگیم ،جدول براساس این. دهد یمرا نشان  کنندگان مشارکت یشناخت تیجمع يها یژگیو، 1جدول 

ساعت در  5آنان از شبکه اجتماعی اینستاگرام استفادة و میانگین  سال 5/12در پژوهش  کنندگان مشارکت
 .ه استروز گزارش شد

 کنندگان مشارکت یشناخت تیجمع يها یژگی. و1جدول 

 کیفی يها افتهی
اجتماعی اینستاگرام شبکۀ احساسی و شناختی نوجوانان در استفاده از  يها تجربه، ها مصاحبهکدگذاري پس از 

شده  شد. مضامین اصلی کدگذاري يبند طبقهمفهوم اولیه  24مضمون فرعی و  هفت ،مضمون اصلی سهدر 
 دو(با  »کننده جذباي محتواه«فرعی)،  مضمون سه(با  »زیاد از اینستاگراماستفادة دالیل «از:  اند عبارت

هاي  هایی از گفته مضمون فرعی). در ادامه چکیده دو(با  »احساسی و شناختی يها تجربه«مضمون فرعی) و 
 است.آمده استخراج شده،  ها هایی که مضمون از آن مصاحبه ةکنندگان و شمار مشارکت

 ةشمار
 کننده مشارکت

 سن تیجنس
روزانه  ةاستفاد زمان مدت

 نستاگرامیاز ا
 خواهر تعداد

 برادر ای
 بیترت

 تولد
 تیوضع
 مادر اشتغال

 دار خانه اول فرزند 1 6 14 دختر 1
 پرستار دوم فرزند 1 10 13 دختر 2
 معلم اول فرزند 2 4 14 دختر 3
 مهیب کارمند فرزند تک - 2 14 دختر 4
 دار انهخ دوم فرزند 2 3 14 دختر 5
 دار خانه دوم فرزند 2 2 14 پسر 6
 دار خانه آخر فرزند 4 4 14 پسر 7
 معلم اول فرزند 1 5 12 پسر 8
 دار خانه اول فرزند 1 3 14 پسر 9

 پزشک اول فرزند 1 6 13 پسر 10
 دار خانه دوم فرزند 2 9 14 دختر 11
 شگریآرا فرزند تک - 6 14 دختر 12
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 نستاگرامیدر استفاده از شبکه ا نوجوانان يها تجربه ي. کدگذار2 جدول

 یفراوان هیاول میمفاه یفرع مضمون یاصل مضمون

از  ادیز ةاستفاد لیدال
 نستاگرامیا

 فراغت و یسرگرم
 3 گذراندن وقت

 3 حیتفر
 3 يکاربرد و کننده سرگرم يوهایدیو

 3 جذاب و موردعالقه يمحتوا شینما اکسپلور تیقابل

 اضطراب
 4 تیواقع از اجتناب

 2 مسئلهاز حل  اجتناب

کننده  جذب يحتواهام
 نوجوانان يبرا

 یآموزش

 7 یورزش
 3 يآشپز

 4 یدرس يمحتوا
 5 ییبایز و شیآرا
 4 یزشیانگ یشناس روان

 یسرگرم و حیتفر

 3 )مرهایگ( يوتریکامپ يها يباز کنانیباز
 7 طنز

 3 اقوام و دوستان
 5 یجنس يمحتواها
 5 رپ یقیموس

و  یاحساس يها تجربه
 یشناخت

 ندیناخوشا يها تجربه

 7 یخستگ و یکالفگ
 8 زمان نکردن تیریمد لیدل به يخودسرزنشگر
 9 تیکفا نداشتنو  یارزش یب احساس

 6 يفرد نیب يها يو خشم از ناهنجار غم

 ندیخوشا يها تجربه

 3 دیجد مطالب يریادگی از یخوشحال
 3 يساز هدف و مثبت يرسازیتصو

 3 موقت زشیانگ
 4 اطالعات روزکردن به يبرا تالش

ستفاد لیدال دیز ةا ز ا میا ا را ستاگ  ن
پرداخته  ،براي اعتیاد به فضاي اینستاگرام اشاره کردند شوندگان مصاحبهبه دالیلی که  در مضمون اصلی اول،

عتقد بودند م و دانستند یمشده است. بسیاري از نوجوانان اینستاگرام را فضایی براي سرگرمی و فراغت 
. قابلیت اکسپلور کند یمگوناگون ارضا  يها جنبهرا در  ها آنوهاي کاربردي، نیازهاي یوید ۀاینستاگرام با ارائ

. دانستند یمزمان باالي استفاده از این فضا  اینستاگرام موردي بود که نوجوانان آن را دلیلی براي مدت
. در ادامه ستها آنام محیطی براي فرار از اضطراب بسیاري از نوجوانان معتقد بودند اینستاگر همچنین
 .شود یمذکر  ها مصاحبهاین مضمون بر اساس  يها مصداق

براي  ره. واسه تفریح و سرگرمی خوبه/ م سر می یی دوست دارم برم که حوصلهها زمانمن بیشتر «
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که تو کمترین تایم بهم وهایی ببینم یوید کنم یممن بیشتر سعی  رم تو اینستا/ ی میوقت گذرون ی وسرگرم
 (سرگرمی و فراغت). »گه که بلد نیستم ایی که بهم چیزایی میهاي خوبی یاد بده یا الیوهچیز

هم اینکه به ، شه چون هم نتم فوري تموم می ؛م خوندس هموقع فاتح  رم تو اکسپلور که دیگه اون می«
و یهو اینترنتم  نمیب یمو یساعته دارم وید چند ،نمیب یمرم توش  خیلی تایمم رفته/ یهو می نمیب یمم آ خودم می
ده از  انگار منو هی هل می ؛تونم بیام بیرون شه/ بعد این اکسپلور لعنتی وقتی میرم توش دیگه نمی تموم می

 (قابلیت اکسپلور). »این پیج به اون پیج
تو اینستا و رم  می ،امو انجام بدمهشدید داشته باشم که نتونم کار اضطرابوقتی که یه  من هر«
/ گردم یمرم تو اینستا  تونم کاري کنم می من وقتی خیلی استرس یه چیزو دارم و نمی /چرخم یمجور  همین

» رم اینستا الکی شه می واسه یه کاري و مغزم قفل می، رمیگ یمم واسه اینکه خیلی استرس ه اه بعضی وقت
 .اضطراب)(

واها حت ب يم ذ ده ج  کنن
از دیدگاه اهاي جذاب نوجوانان در اینستاگرام پرداخته شده است. در مضمون اصلی دوم به محتو

شناسی انگیزشی، آموزش و انگیزش  ن با محتواي ورزشی، آموزش آشپزي، روا ییها جیپ ،شوندگان مصاحبه
کامپیوتري، بالگرهاي آرایشی و زیبایی، طنز، دوستان و اقوام، محتواهاي جنسی و موسیقی  يها يبازدرسی، 
جذاب است  ها آنبراي  ،محتواهاي آموزشی و تفریح و سرگرمی قرار داد ۀرا در دو طبق ها آن توان یمرپ که 

 ها مصاحبهاین مضمون براساس  يها مصداقساعات زیادي را در این فضا باشند. در ادامه  شود یم سببو 
 .شده استذکر 

ی ورزش يها لمیفیاد بگیرم/  خوام چون خیلی تکواندو دوست دارم و می ؛نمیب یمتکواندو  يها لمیف«
رفتن  گه بدون باشگاه هایی که بهم می . پیجکنم یمبهم یاد بده/ ورزشی رو خیلی دنبال  سکه تنی نمیب یم

 (ورزشی). »چیکار کنم تو خونه که هیکل خوبی داشته باشم جذابه برام
المللی  آشپز بین ندهیآچون دوست دارم در  ؛نمیب یموهاي آموزشی یش وید هم و هما من عاشق آشپزي«
مثل غذاهاي ، جوري چیزاي خوشمزه درست کنیم هده چ وهایی که یاد مییدستپخت/ وید ۀبرم تو برنامو بشم 

ایی که واسه آشپزیه دوست دارم و هی ازش یاد ه من خیلی پیج مثل نواب ابراهیمی/ ،نمیب یمفودي رو  تفس
 .(آشپزي) »رمیگ یم

خونه و من چون خیلی اون دانشگاه رو دوست  هست که دانشگاه خوبی می چهار ۀا رتبه یکی از این پیج«
من تو پیجم  ها بچهاي انگیزشی در ارتباط با درس/ معلممون گفته بود که ه و پیج کنم یمدنبالش  ،دارم

وهاي آموزشی یجوري که روزي دو سه ساعت وید ؛کردم یمذارم و من خیلی دنبال  درس رو می يها آموزش
 .درسی)( »دمید یم

دوسش  ؛رایش کنیمآجوري  هده چ نگ یاد میشزیاد/ الناز گلرخ خیلی ق کنم یمصدف بیوتی رو دنبال «
 آرایش و زیبایی).( »کنم یمرایش اینا دنبال آدارم/ شکیبا و صدف بیوتی رو براي 
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تونی  و میگن برو ت زنن می ایی که انگیزشی حرف میه شناس روان مثالً ؛دن هایی که بهم انگیزه می پیج«
شناسی و جذب و این حرفاس رو  مثل دکتر هالکویی/ آیناز آریانا درمورد روان نمیب یمادامه بده رو خیلی 

امو جذب کنم رو ه جوري رابطه رو ادامه بدم و هدف هگیرم ازش که چ می / گلرو که هرچی یادکنم یمدنبال 
 .شناسی انگیزشی) (روان »خیلی دوست دارم

ا هولی تو اینستام گیمسیتی یا سهیل مرادي رو دارم/ از گیمر ،کنم تو یوتیوب دنبال میرو بیشتر  گیمرها«
 .کامپیوتري) يها يباز(بازیکنان » شم هابوالفضل و حامد هاللی و کول گیمر رو پای

 اکبر اقبالی طنز ویدیو شتریبخواه و مهدي تبریزي/  مثل میالد قاسم نمیب یمار د هخند ویدیوبیشتر «
و  نمیب یمدار  خنده پیازشون کل. نمیب یمخواه رو  میالد بابایی یا قاسم دار خنده يها جیپشم/  و شاد می نمیب یم

 (طنز).» نمیب یمرو حامد تبریزي  طنزوهاي ی/ ویدشم یسرگرم م
هامون  لیفام يها جیپکنن/ که چیکار می نمیب یمو  کنم یم هامو نگاه م پیجاي دوسته اه بعضی وقت«

 (دوستان و اقوام). »نمیب یمرو  انیشناآ ایدوستان  يها جیپ/ کنم یمهم دنبال 
ا رو که ه اما بعضی پیج ،کنه براي محتواهاي سکسی فیلترینگ زیادي داره و خب اذیت می کالًاینستا «

 .(محتواهاي جنسی) »اي سکسیش جذابهه ا و فیلمه / ردیون باحاله. عکسنمیب یمذاره  عکساي خفنی می
کوروش  ها خوانندهکنمشون/ عاشق رپ یاسم/ تو  خیلی دنبال می .ط یاس و آرتا وانتونزخواننده فق«

(موسیقی  »و خیلی دوست دارمر رو خیلی دوست دارم/ حمید صفت و بهزاد زندیا /نمشیب یموانتونز خفنه و 
 .رپ)

ه جرب س يها ت سا ح خت و یا ا  یشن
بیان کردند که بعد از  کنندگان شرکت، استاین پژوهش  يها مضمون نیتر مهمدر مضمون اصلی سوم که از 

زمان،  نکردن دلیل مدیریت مانند کالفگی و خستگی، خودسرزنشگري به ییها تجربهاستفاده از اینستاگرام 
 يها يناهنجار، خوشحالی از یادگیري مطالب جدید، غم و خشم ناشی از نداشتن و کفایت یارزش یباحساس 

روزکردن اطالعات داشتند.  سازي، انگیزش موقت و تالش براي به فردي، تصویرسازي مثبت و هدف بین
این  يها مصداقدر ادامه  کهگرفت  رخوشایند و ناخوشایند قرا يها تجربهدر دو مضمون فرعی  ها افتهی

 .شده استذکر  ها مصاحبهمضمون براساس 
/ حس خستگی. خوابم یم مریگ یمو  رمیگ یمم بیرون یه حالت کالفگی دارم. سردرد آ وقتی از اینستا می«

 (کالفگی و خستگی).» خوابم یمشونو گذاشتن رو دوش من و  ا باراي زندگیه آدم ۀانگار هم
وقت بخواي بیاي بیرون از اینستا/  تونی هر که چرا تو نمی کنم یمخودمو سرزنش  ،مونم وقتی خیلی می«

هی به خودم  شعور/ دي بی زمانتو هدر میدم که چرا انقدر  بعدش به خودم فحش می ،وقتی یه تایم زیاد باشم
 نکردن دلیل مدیریت (خودسرزنشگري به »مونی ري توش صد ساعت می می بر سرتدم که خاك  فحش می

 زمان).
دونم فازم  که من هنوز سردرگمم و نمی کنم یماي خودم مقایسه ه وسال همسن ۀخیلی خودمو با بقی«
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ا ه چقدر آدم نمیب یم ،کنم یمرو باال پایین  اه ستا که پیجنرن/تو ایآ درمیبعد اونا دارن میلیارد میلیارد پول  ،چیه
حوصله  گیره و خسته و بی که تایم زیادي رو می ولی من انگار از همه عقبم/ همین ،دونن اي زیادي میهچیز
ه رن و خوب و خوشحالن مقایسآ مختلف پول درمی يها راهش خودمو با آدمایی که دارن از  هشم و هم می

(احساس  »اه تونم برم کار کنم مثل این چرا نمی ،که چرا اصن باید درس بخونم نهایو تو ذهنم  کنم یم
 ).نداشتن ارزشی و کفایت یب

هم ه اعصابمو ب ،کنن احترامی می کنن یا به یه نژاد یا حیوان خاصی بی احترامی اینا می اینکه هی بهم بی«
کنن  ا میه یا شایعه این گن میذارن به فالنی بدوبیراه  ن استوري میآ د از اینا که میآ ریزن/ خیلی بدم می می

 فردي). بین يها يناهنجار(غم و خشم از  »کنم یمرو مخمن و آنفالوشون 
و خب اون تو  رمیگ یمیاد  يهاییه که یه چیز زندگیم اون لحظه يها قهیدق نیتر قشنگتونم بگم  می«

 کنم یمو حل ر تونستم حل کنم اي که نمی لهئبعد مس ،نمیب یمو درسمو یدوی مثالً ؛فتها اینستا خیلی اتفاق می
(خوشحالی از یادگیري » دخترم نیتر خوشحالاز ته دل  ها لحظه اون خونم. یه چیز می ها بچهحقوق  یا درمورد

 مطالب جدید).
و  کنم یم رفک که دوست دارم بهشون برسم ییزایبه چ ،نمیب یمده  وقتی یه پیچی رو که بهم انگیزه می«

 ای کنم یتصور م یبهشت دیدانشگاه شه يخودم رو تو. دم یقرار م تیموقع ناون مکان و او يخودم رو تو
. فکر شم یمثل اونا م يروز هی /کنم یم تصور م همورد عالق نیماش يتو یخودم رو در حال رانندگ مثالً

شته باشم و برم تو خیابون بچرخم. اینکه که یه روزي بتونم ورزشکار خوبی باشم یا ماشین خوب دا کنم یم
 سازي). (تصویرسازي مثبت و هدف »ر داشته باشم و پول دربیارمویه عالمه فالو

تا چند ساعت خیلی بهم  وهایدیویعنی این ؛ دارم يادیز یلیخ يصبح انرژ مثالًکه  رمیگ یم يانرژ«
/ تا کنم یم هریذخ و تا چند ساعتش يانرژ ه/خیلی خوب رمیگ یما ه انرژي مثبتی که از این پیج ده. انرژي می

 »شه دونم چرا بعدش کم می نمی ؛اما فقط چندساعته ،کنمبامو هچند ساعت خیلی انرژي دارم که کار
 (انگیزش موقت).

گه  داره می و خونه ن که آدم خفنیه و داره تو بهترین دانشگاه درس میوفالن نوجو مثالً نمیب یموقتی «
اي جدید یاد هرم سمتش/ اینکه همش دارم چیز منم میو شه  دیدتون عوض می ،نیدکه فالن کتابو بخو

(تالش  »ش خیلی برام جذابه ههم ،اه مختلف درسی و هنري و این يها نهیزمحاال تو  ،که بلد نیستم رمیگ یم
 روزکردن اطالعات). براي به

 يریگ جهینتبحث و 
ین پژوهش، شناسایی تجارب شناختی و احساسی از فضاي مجازي، هدف ا يریرپذیتأثدلیل اهمیت  به

پژوهش، دالیل استفاده از  يها افتهی براساساجتماعی اینستاگرام بود. شبکۀ نوجوانان در استفاده از 
احساسی و شناختی مضامین اصلی شناخته  هاي هبراي نوجوانان و تجرب کننده جذباینستاگرام، محتواي 
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پرداخته شد، در   جداگانه یشکل پژوهش به هریک از این مضامین به يها افتهیشدند. از آنجا که در بخش 
 .اند بررسی شدهبحث نیز این سه مبحث مجزا 

سال  12-14 سنیبازة  در نوجوانان هیجانی و شناختی تجارب اصلی پژوهش مربوط به شناسایی سؤال
نوجوانان در  دهد مینشان  ها حبهمصاحاصل از تحلیل  يها دادهاجتماعی اینستاگرام بود. شبکۀ  از استفاده در

: دالیل استفاده از اینستاگرام، محتواي اند بودهرو  هبر یکدیگر روب مؤثردسته از عوامل  سهاین تجربه، با 
 دالیل استفاده از اینستاگرام، شاملیعنی  شناختی و احساسی. مضمون اصلی اول، يها تجربهو  کننده جذب

موجود از جمله دالیل  ۀپیشین ۀبود. با مطالع اکسپلور و اضطراب ابلیتفراغت، ق و مضمون فرعی سرگرمی سه
. عالوه بر گرفتند یمبندي دالیل فردي، خانوادگی و اجتماعی قرار  پرتکرار در استفاده از اینستاگرام در طبقه

ي مثال برا ؛اشاره کرد ها افتهیبه همسوبودن  توان یم داخل و خارج از ایران يها پژوهشآن با مروري بر 
گذاشتن لحظات  اشتراك برقراري ارتباط، به، دهد یم) نشان 2021پژوهش فیدان، دباق و فیدان ( يها افتهی

. ماهیت بصري اینستاگرام به استنوجوانان از اینستاگرام بهاستفادة خود و کسب دانش از دالیل اصلی 
با این  ؛کردن در آن صرف کنند سکرولجو و او تا زمان بیشتري را با جست شود میشدن کاربران منجر  سرگرم

. در شود میبا آن منجر  مواجههمحتوا نیز به جذابیت اینستاگرام و دامنۀ گستردة بر ماهیت بصري،  حال، عالوه
آوردن  دست نظارت و به«زة یانگدیگري که به بررسی دالیل استفاده از اینستاگرام پرداخته بود، چهار مطالعۀ 

دالیل اصلی شناخته شدند که در » بودن و مشهورشدن و خالقیت ، خفنيمستندساز، دیگراندربارة اطالعات 
 .کرد یمآوردن اطالعات بیشترین انگیزه را براي استفاده از اینستاگرام ایجاد  دست به میاناین 

براي کسب اطالعات است که  ییربنایززة یانگ) ها بهیغرنظارت بر فعالیت دیگران (خانواده، دوستان و 
و حسی از  ارائه دهددوستان شبکۀ اقتصادي، وضعیت روابط و -وضعیت اجتماعیدربارة دانشی را  تواند یم

 يا پاره نیز) 2013). در پژوهش وایتینگ و ویلیامز (2016(شلدون و برایانت،  کندآرامش را براي کاربر فراهم 
ایجاد فضایی براي برقراري . 1 :داصلی استفاده از اینستاگرام بدین شرح گزارش ش يها زهیانگاز دالیل و 

و و محصوالت مختلف  دادهایدربارة روجوي اطالعات چه و جست. 2 ،ارتباط و تعامالت اجتماعی با دیگران
دست  زمان اطالعات بسیاري را به نیتر کوتاهدر  توان یمتخصصی که حوزة ارتقاي دانش در یک دلیل  چه به

کردن،  یا با یک هدف مشخص فعالیت دادن اشتن کاري براي انجامگذراندن زمان هنگام خستگی، ند. 3 .آورد
ویی، موسیقی، خواندن یوید يها پستایجاد سرگرمی از طریق خواندن نظرات دیگران و خندیدن، تماشاي . 4

 .ها شهیاندایجاد فضایی براي بیان عقاید و  .6آرامش و . 5کردن صفحات طنز،  متنی از کتاب و حتی دنبال
یکی از دالیل  شداجتماعی پرداخته بود، مشخص  يها شبکهنوجوانان از استفادة دیگري که به مطالعۀ در 

اجتماعی در این  يبازخوردها .د ابراز خود و کاهش اضطراب ناشی از آن استبعاصلی استفاده از اینستاگرام، 
بران و نظرات متفاوت به ، تعامالت مختلف با سایر کارکنندگان دنبالگرفتن، تعداد  از جمله الیک ها رسانه

که به میزان شدت آن با کاهش  شود میایجاد حسی از هویت و در مسیر درست بودن در نوجوانان منجر 
دیگر نیز  يها یابیارز). 2021، بو، هال و نادسن، لند جت(اسکوگن،  بستگی داردسالمت روان و کیفیت زندگی 

 13-15در دختران  که، نگرانی از تصویر بدن است نوجوانیدورة در  ها عمدة اضطراببخش  دهد یمنشان 
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بدنی الغر افزایش  يساز یدروناجتماعی،  يها شبکهمنفعالنه از استفادة دنبال  به. سال نمود بیشتري دارد
نفس، افزایش احساس شرم و اختالالت خوردن منجر  عزت و و این امر به کاهش رضایت از بدن یابد می
؛ 2015(پپین و اندرس،  گذارد میتأثیر  هویت فردبر و  دهد میماعی را افزایش اضطراب اجت شود. همچنین می

) در جوانان 1400دالور و فرهنگی ( ،). در ایران نیز نتایج تحقیق کریمی2018استرابل، پتري و پوکوالنگارا، 
براي دیدن  يا نهرساداشتن  دردست ،کاربران اینستاگرامی از استفاده از این فضاتجربۀ  دهد یمبزرگسال نشان 

. درواقع اینستاگرام آورد یمکننده را فراهم  شدنی که عالوه بر کارایی، فضایی سرگرم دیده ؛شدن است دیده و
، درتاج و منادي زاده صادق شدن است. همچنین مشهورشدن و تحسین منظور بهبراي این افراد فضایی 

اینستاگرام پرداختند. نتایج برنامۀ در استفاده از  آموزان دانش يها زهیانگ) در پژوهش خود به بررسی 1397(
جریان اخبار و  در ،تشویق دوستان و همساالن ،بودن تازگی و نوظهور«اصلی مقولۀ هفت دهندة  نشان

 »فرار از واقعیت و ابراز خود ،ارتباط با دوستان و پیداکردن دوستان ،گذراندن اوقات فراغت ،اطالعات بودن
 وهش حاضر همسو هستند.نوعی با پژ بود که به

گفت از آنجا که افراد در سنین مختلف به دالیل گوناگون ساعات  توان یمدر تبیین نتایج این مضمون 
غیرضروري و  ةکاهش استفاد براي توان یم، با کشف این دالیل گذرانند یمزیادي را در فضاي مجازي 

دلیلی براي  تواند یمضمون، رهایی از اضطراب توجه به نتایج این م از این فضا اقدام کرد. با زننده بیآس
، کند میسرگرمی و دوري موقت از واقعیت را فراهم  زمینۀاز آنجا که این فضا . آوردن به اینستاگرام باشد روي

که استرس یک  اند کرده بیانمختلفی  يها هینظربستري براي اجتناب از اضطراب نوجوانان باشد.  تواند یم
(اباتا و  نامند یم يا مقابله يها مهارتیت بیرونی است و تالش فرد براي مدیریت آن را ادراك فردي از موقع

مثبت  يا مقابله يها مهارتاو از استفادة ). سالمت فرد تحت تأثیر 1987، من فلک؛ الزاروس و 1991موس، 
به نتایج این پژوهش با توجه . )2013اجتنابی) است (متیو و نانو،  يرفتارهاوري) یا منفی (آ روي يرفتارها(
و  آورند یمزندگی واقعی به فضاي مجازي روي  يها اضطرابگفت نوجوانان براي اجتناب از  توان یم

اما در ساز باشد، کار مدت  روشدن با آن شاید در کوتاه رویکردي اجتنابی دارند. اجتناب از حل مسئله و روبه
. گذارد می ریتأثمختلف زندگی او  يها جنبهبر  و شود یممدت سبب آسیب به سالمت روان نوجوان  طوالنی

بودن اینستاگرام براي افزایش اطالعات نوجوانان غافل شد؛ درواقع نوجوانی که  نباید از کاربردي همچنین
وهاي کاربردي یاینستاگرام که مملو از وید ماننددنبال دریافت اطالعات در کمترین زمان است، در فضایی  به

و، متن، یکه ترکیبی از وید يا چندرسانه يها آموزشهایش را ارضا کند؛ به عبارت دیگر نیاز تواند یماست، 
 .دنشو یمو ایجاد جذابیت براي نوجوانان  ها دادهافزایش  سبب ند،ستهصدا و انیمیشن 

 توان یم .یکی دیگر از دالیل استفاده از اینستاگرام قابلیت اکسپلور بود که نوجوانان به آن اشاره کردند
محتواي جذاب  نیتر مرتبطاینستاگرام قابلیت هوش مصنوعی اکسپلور آن است که  يها یژگیوفت یکی از گ

وي دیگر و از یو به ویدیموجب شود نوجوان از یک وید تواند یم . این امردهد یمبراي فرد را به او پیشنهاد 
گفت  توان یمضمون اول توجه به م یک صفحه به صفحه دیگر منتقل شود و متوجه گذشت زمان نشود. با

بودن  ؛ درواقع با توجه به دردسترسبسیار مهم استوالدین در این سنین  از سويمدیریت زمان نوجوان 
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خالی نوجوانان با توجه به  يها زماناینستاگرام براي نوجوانان باید به این نکته توجه کرد که پوشش مناسب 
باشد. توجه به دالیل مثبت استفاده  کننده کمکاز این فضا کاهش ساعات استفاده براي  تواند یم ها آنعالیق 
قبلی و مباحث  يها پژوهشجدید این پژوهش است که در  يها افتهیاز جمله  اجتماعی اینستاگرام ۀاز شبک

دالیلی مانند کاربردي بودن ویدیوهاي اینستاگرام و انتقال مطالب در  .نظري کمتر به آن اشاره شده بود
 گیرد.بقرار  مدنظرگوناگون براي نوجوانان  يها برنامهدر طراحی  تواند یمن از مواردي است که زما نیتر کوتاه

 شناسی آشپزي، روان ورزشی، آموزش لدر اینستاگرام، شام کننده جذبمضمون اصلی دوم، محتواي 
زیبایی،  و آرایش ، بالگرهاي)گیمرها( کامپیوتري يها يباز درسی، بازیکنان انگیزش و انگیزشی، آموزش

است که در دو مضمون فرعی آموزشی و تفریح و  رپ جنسی و موسیقی اقوام، محتواهاي و طنز، دوستان
صفحات ورزشی و سالمت جسمانی  شد،) مشخص 2021مایوه و جونز ( ند. در پژوهشا هسرگرمی قرار گرفت

. در کنند یمجنسیتی کمک  ياه آرمانو  آل دهیاکه در دستیابی نوجوان به اندام  هستنداز صفحات پربازدید 
درست  يها وهیششدن، یادگیري رت يقوآوردن عضله و  دست شده در مردان به اصلی شناساییزة یانگ، میاناین 

غذایی،  يها میرژترتیب صفحات مبتنی بر  که زنان به درحالی ؛است آل دهیاکردن و رسیدن به اندام  ورزش
. در پژوهشی کیفی که نقش اینستاگرام در افزایش کنند یم کاهش وزن و درنهایت صفحات ورزشی را دنبال

یکی از تأثیرات اینستاگرام  شد، مشخص را بررسی کرده استجدید  يها يبازآگاهی کاربران از انتشار 
یک امتیاز براي معرفی  رااین ویژگی  توانند یم ابانیبازاررو  ؛ از ایناست کنندگان مصرفافزایش آگاهی 

کاربران نوجوان و جوان از اهمیت  میانکامپیوتري در  يها يبازبارة درویژه  و این امر به بدانندمحصول خود 
 ).2019برخوردار است (پانکرگو، تامبوآن و روموکوي،  يتر ژهیو

کلی شاید بتوان  صورت به .با توجه به نیازهاي او متفاوت باشد تواند یم ها يبازدالیل توجه نوجوان به 
دلیل  د، احساس شایستگی او را بهنشو نوجوانموجب گسترش ارتباطات  دنتوان یمنتی اینتر يها يبازگفت 
 ؛دننوجوان شو يریپذ تیمسئول سبب دنتوان یمو از سوي دیگر حتی  افزایش دهند ها يباززیاد بر  نسبتاًتسلط 

یا منفی هستند و  گفت مثبت توان ینمدارد و  يا گستردهمحتواهاي گوناگون بر نوجوانان طیف  ریتأثبنابراین 
 تواند یمکامپیوتري  يها يبازمثال  رايب ؛بستگی دارد کننده دنبالاستفاده از این فضا و محتواهاي  ةبه نحو

ثیرات منفی بر شناخت أ)، اعتیاد به فضاي مجازي و ت2000دیل،  و سبب پرخاشگري نوجوانان (اندرسون
) شود. 2009کردن (گرتمیر و آسوالد،  همدلی و کمک ۀتقویت روحی و )2010نوجوان (بیلی، وست و اندرسون، 

 شدمشخص  صورت گرفت،کردن صفحات زیبایی از سوي کاربران  در پژوهشی که به دالیل دنبال
محصوالت زیبایی و مفیدبودن  ةاو دربار یک بالگر زیبایی، آشنایی با سبک زندگی او، اطالعات بودن معروف

) که با توجه به 2021یت این پیوند است (کوستا، تروکلی و آبداال، دالیل تقو نیتر عمدهاین اطالعات از 
پژوهش عباسی و جعفري  براساسنیاز خود را ارضا کند.  تواند یماهمیت به زیبایی در این سن، نوجوان 

سبک زندگی ارتباط معناداري وجود  يریگ شکلزمان استفاده از اینستاگرام و  بین مدت شد) مشخص 1399(
با  يحد تا نیست ها یتیسلبراز صفحات افراد مشهور در اینستاگرام و  ریتأث ک زندگی افراد بیدارد که سب

ست که نشان دادند صفحات خاصی مانند ا ) همسو1398و شیخی ( زاده يرضوجهرمی،  اکبرزادهپژوهش 
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 د.ندار زنان يها ارزشو تأثیر مستقیمی بر تغییر در  اند مواجه شدهاستقبال بیشتري  با ها یتیسلبر
دارد و با آگاهی از آن  يا گستردهمحتواي جذاب براي نوجوانان طیف  ،گفت توان یمدر تبیین نتایج حاضر 

عالقه و جذاب براي  به بیانی دیگر موضوعات مورد. در شناخت دنیاي نوجوانی گامی اساسی برداشت توان یم
رچوب معینی قرار دارد که اینستاگرام با معمول در یک چا طور مشخص بوده و به کنوننوجوانان از گذشته تا

مهم این است که تمام این محتواها  ۀ. نکتکندنوجوانان را فراهم  ۀعالق توانسته محتواي مورد ها آنشناخت 
نمونه نتایج پژوهش  برايمنفی بگذارند؛  يریتأثبر سبک زندگی نوجوان  توانند یمسودمند نیستند و 

که  افتد یمطور مداوم اتفاق  اجتماعی به يها رسانهاس خود با دیگران در قی دهد یم) نشان 2020الکومنیج (
 موارد متعددي از افسردگی یا حتی خودکشی را منجر شده است.

، خوانندگان و بازیگران است که ها مدلخود با افراد مشهور، سۀ یمقا، مربوط به ها اسیقاز این  يا پاره
در این  استانداردهاسطح باالیی از  زیرا( دهد یمافزایش  ها آنه بمیل و آرزوي نوجوان را براي شبیه شدن 

را  ها آنسبک زندگی  توانند ینم نوجوانان از آنجا که . همچنیندارد) شدن وجود پذیرش و تأییددلیل  افراد به
 بر . عالوهشوند یم شناختی ن  رواپایین، اضطراب و دیگر مشکالت  نفس عزتداشته باشند، دچار افسردگی، 

نتایج  نمونه براي اشاره کرد؛آن بر سالمت جسمانی نیز  ریتأثبه  توان یمفضاي مجازي بر سالمت روان  ریتأث
 ییها پستمحتواي  متأثر ازکیفیت خواب نوجوانان  دهد یم) نشان 2021( بالک  دن ونو  برگفلدپژوهش 

به  میرمستقیغطور  ر در اینستاگرام بهافراد مشهو يها پست که يطور به ؛کنند یماست که در اینستاگرام دنبال 
 از جملهبا محوریت موسیقی و هنر  يها پستو تنها  شود یمکاهش کیفیت خواب و مدت زمان آن منجر 

و  شوند  میکاهش خستگی سبب ، سازند میکه نشانگان خواب را فعال  شوند یمشناخته  بخش آرامشعوامل 
 ریتأثمختلف زندگی نوجوان  يها جنبهبر  تواند یموجانبه است و د ریتأث. این دهند یمکیفیت خواب را افزایش 

که کنند نوجوانان محتواها را بر اساس عالیق و نیازهاي خود جذب میگفت  توان یمصورت کلی  . بهبگذارد
 . همچنینصورت مثبت باشد محتواهاي گوناگون به دربارةبررسی و اکتشاف  ،با تحلیل تواند یماین جذب 

صورت جذب بدون تحلیل و بررسی باشد که  نوجوانان داشته باشد یا منفعالنه به یابی تیهودر  ثريؤنقش م
 .کند یمدر این صورت نوجوان محتواهاي گوناگون را تغذیه 

شناختی و احساسی، شامل  يها تجربهنقطه عطف این پژوهش باشد،  تواند یمکه ، مضمون اصلی سوم
، نداشتن کفایت و یارزش یب زمان، احساس نکردن مدیریت لیلد به يگر خودسرزنشخستگی،  و کالفگی

 و مثبت فردي، تصویرسازي بین يها يناهنجار از ناشی خشم و جدید، غم مطالب یادگیري از خوشحالی
 يها تجربهاطالعات است که در دو مضمون فرعی  روزکردن به براي و تالش موقت سازي، انگیزش هدف

) 2021( سرز یکو  لیدرا ونگرفتند. نتایج پژوهش والکنبرگ، پول، بینز،  ند قرارناخوشای يها تجربهخوشایند و 
نفس او ارتباط دارد  با میزان عزت يمعنادارطور  اجتماعی به يها شبکهنوجوان از استفادة میزان  دهد یمنشان 

یین زمان بیشتري را نفس پا مثبت یا منفی را به همراه داشته باشد. نوجوانان با عزتهاي  هتجرب تواند یمکه 
مثبت کمتري نیز دارند. از  هاي بهو تجر کنند یماجتماعی صرف  يها شبکههمساالن خود در  در مقایسه با

و پس از کسب تجربیات منفی  شود بیشتر میمثبت  هاي تجربهنفس نوجوان پس از کسب  سوي دیگر، عزت
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مستقیم  تواند یمی در فضاي مجازي است که دریافت يمحتواهاقدرت  دهندة که این امر نشان ابدی یمکاهش 
 شده را تحت تأثیر قرار دهد. و کیفیت زمان صرف بگذاردبر کسب هویت و رضایت از خود تأثیر 

بسیاري از نوجوانان تصویري که از خود  دهد یم) نشان 2021دباق و فیدان ( ،پژوهش فیدان يها افتهی
. اند کردهاست که از دیگران در اینستاگرام دریافت  ییبازخوردهاخودشان و  دگاهیاز دمتأثر  ،آورند یمدست  به

 نبودنوخو و پایبند خودشدن، اعتیاد، تغییرات خلقفتۀ یشمنفی اینستاگرام از جمله  تأثیراتبیشتر نوجوانان از 
ان آنخودپندارة بر منجر شده و  ها آنبه اخالق یاد کردند که به مشکالتی در خواب، مدرسه و عملکرد فردي 

بسیاري از نوجوانان به محض دریافت  شد) مشخص 2020رهاردیو و مولیانی ( است. در پژوهش گذاشتهتأثیر 
دهند  میگذاشته، حساسیت باالیی نشان  اشتراك خود یا محتواي بهدربارة اجتماعی  يها شبکهنظرات منفی در 

تا با احتیاط  کندا در آنان تقویت اضطراب اجتماعی ر تواند یمکه  شوند یمدچار احساس شرم و ناراحتی  و
که به بررسی ارتباط  يا مطالعه. در گذارد یمتأثیر  ها آننفس  بر عزت میمستقبیشتري رفتار کنند و این امر 

زمانی آزاد  يها بازهدر  شدمدیریت زمان، اعتیاد به فضاي مجازي و رضایت از زندگی پرداخته بود، مشخص 
و نداشتن زمان،  بودن هنگام مشغول که یدرحال ؛تأثیري مثبت داشته باشد واندت یم ها رسانهاستفاده از این 
، آرو  زیگ سن( شودبه افزایش اضطراب و کاهش رضایت از زندگی منجر  تواند یم ها شبکهاستفاده از این 

2021.( 
متضاد احساساتی دوگانه و با ) گاهی کاربران اینستاگرام 1400پژوهش کریمی و همکاران ( براساسدر 

از پیامدهاي  ها آناین باشد که  ةدهند که سراسر مثبت یا منفی نیست و شاید نشانشوند  مواجه می
و  يآباد عیشف، مهر رانیاآن آگاهی دارند. در پژوهش از حد زیادي  در اینستاگرام غافل نیستند و تا شدن مواجه

 با اوموجب شود  تواند یماي مجازي و وابستگی نوجوان به فض ازحد شیبفعالیت  شد) مشخص 1397نعیمی (
زندگی براساس محیط فضاي مجازي  يالگوو  ها ارزشتغییراتی در  تدریج بهو  مواجه شوداطالعات بیهوده 

 ایجاد شود.
مثبت و منفی در  هاي هترکیبی از تجرب رسد یمنظر  آمده از این مضمون به دست با توجه به نتایج به

منفی  هاي همثبت، تجرب هاي هوجود تجرب با کنندگان مشارکتبر اظهار  ارد که بنااستفاده از اینستاگرام وجود د
گرایانه از  زمانی که تکانش اما ،مدیریت زمان خود آگاهی دارد ةکه نوجوان بر نحو بیشتر است؛ درحالی ها آن

) 2017( 1یانجمن سلطنتی بهداشت عموممطالعۀ  براساسمشکالت بیشتري دارد.  ،اینستاگرام استفاده کند
منفی را بر سالمت روانی  تأثیراتاجتماعی مختلف، اینستاگرام باالترین نرخ  يها شبکه میاندر  شدمشخص 

، احساس تنهایی، افسردگی، خودپندارهمتمرکز بر ابراز خود،  ها بیآسبیشترین  میاننوجوانان دارد که در این 
ضایتی از تصویر بدن است و ارتباط مستقیمی اضطراب، ترس از دست دادن محتوا، کاهش ساعت خواب و نار

بنابراین والدین باید بر استفاده از  ؛اجتماعی و بروز عالئم وجود داردرسانۀ بین مدت زمان استفاده از این 
 در این سن نظارت داشته باشند و محدودیت الزم را اعمال کنند. ویژه بهفرزندان  اینستاگرام

1. Royal Society for Public Health (RSPH) 
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اجتماعی و ارتباط  يها رسانهنوجوانان در کشور ایران با وجود  هاي هبنتیجه گرفت تجر توان یمدرنهایت 
نوجوانان سایر  هاي هاز آن دارند، از چندین جهت، با تجرب يریرپذیتأثمستقیمی که با فرهنگ غربی و 

مختلف براي  يها رسانههویت هستند، از  يریگ بازة شکلیکسان است. از آنجا که نوجوانان در  ها فرهنگ
با این  ؛کنند یمو رضایت از زندگی استفاده  نفس عزتارتباطی با دیگران، افزایش  يها تنشخود، کاهش ابراز 

زمان استفاده، ماهیت محتواهایی که  مشابه به تناسب مدت يها پلتفرمحال، استفاده از اینستاگرام و سایر 
 شناختی ن  روا يها یآشفتگبا  از سوي نوجوان ممکن است يا مقابله يها مهارتو ندانستن  شوند یمدنبال 

نشده در بافت ارتباطات اجتماعی با خانواده و دوستان،  حل هاي که تعارضویژه این ؛ بهبیشتري همراه باشد
تر،  و از همه مهم شود میکه به افزایش مشکالت سالمت روان منجر  آورد یماضطراب شدیدي را به همراه 

 دهد. میزندگی) را تغییر  تنهایی و معناي مانندوجودي ( هاي هتجرب
نمونه از سطح شهر تهران بود و ممکن است در  این است که این پژوهش يها تیمحدوداز جمله 

نحوة . در عین حال که در دست بیاید بهدیگر، نتایج دیگري  يشهرهامختلف در  يها تیقومو  ها فرهنگ
وابسته به فرهنگ نیز باشد و بررسی  يامر رسد یمبه نظر  د،اینستاگرام یک شباهت فرهنگی وجود دارتجربۀ 

شیوع ویروس دورة فرهنگی آن، از اهمیت پژوهشی باالیی برخوردار است. همچنین این پژوهش در  خرده
زمان استفاده از  مدتبر و تعطیلی مدارس،  آمدها و سبب محدودیت رفت کرونا انجام شده است که به

زمانی مختلف و به تفکیک  يها بازهدر  شود یمرو پیشنهاد  ناز ای ؛است گذاشتهاجتماعی تأثیر  يها شبکه
این پژوهش،  يها افتهیبراساس  شود میپیشنهاد همچنین گیرد. ب صورتجنسیت نیز تحقیق و بررسی 

به  یده میتعمبزرگ توزیع شود تا نتایج پژوهش حاضر، قابلیت نمونۀ کمی طراحی و بین یک  يها پرسشنامه
 يها بستهدر طراحی  تواند یممشابه  يها پژوهشباشد. همچنین نتایج این پژوهش و ایران را داشته جامعۀ 

 هر فرد و متناسب با فرهنگ ایرانی استفاده شود.شدة  تجربه يها چالشآموزش فردي، براساس 

 منابع
 یرانتفـاع یغ اجتماعی بر تعامالت اجتماعی نوجوانان دختر مـدارس  يها شبکه). تأثیر 1395یغموري، م. ( .، واطهري، ا

 .169-189، )15(8 .پژوهشی اسالم و علوم اجتماعی-علمیفصلنامۀ دویک تهران.  ۀآموزش و پرورش منطق
مـوردي:   ۀ). نقش اینستاگرام در مدیریت بدن زنـان؛ مطالعـ  1398و شیخی، م. ( .،، نزاده يرضو .،جاکبرزاده جهرمی، 

 .37-79، )20(5 .نوین ياه رسانهمطالعات  ۀفصلنامزنان مناطق یک و بیست تهران. 
 (مبتنـی بـر روش کالیـزي).    یدارشناسیپدکیفی با رویکرد  يها دادهتحلیل ). 1399پور، س. ( .، وع. اکبري بورنگ، م

 بیرجند: دانشگاه بیرجند.
ـ و  .،رهنـورد، ز  .،دهقـان نیـري، ن   . ح.،امامی سیگارودي، ع تحقیـق کیفـی:    یشناسـ  روش). 1391، س. (ينـور  یعل

 .56-63، )68(22 .نگر جامعپرستاري و مامایی ی. پدیدارشناس
اجتماعی مجازي بر سـالمت   يها شبکه یشناس بیآس). بررسی کیفی 1397و نعیمی، ا. ( .،، عيآباد عیشف .،، ممهر رانیا

، )33(9 .(فرهنـگ مشـاوره)   یدرمـان  روانفرهنگ مشاوره و  ۀنشری(از دیدگاه مشاوران مدارس).  آموزان دانشروان 
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72-43. 
: نسـتاگرام یا شـن یکیدر اسـتفاده از اپل  آموزان دانش يها زهیانگ ی). بررس1397م. (ي، مناد و .،ف ،درتاج .،ر ،زاده صادق
 .167-190 ،)35(13 .یفرهنگ انیمطالعات م یعلم ۀفصلنام. یفیپژوهش ک کی

فصـلنامۀ  ی کاربران ایرانـی.  بر سبک زندگ ها یتیسلبراینستاگرامی  يها کنش). تأثیر 1399جعفري، ع. ( .، وعباسی، ع
 .33-54، )101(1 .ارتباطی يها پژوهش

 TR -IV-DSMتشخیصـی  يهـا  مالكارزیابی  ).1390رضاپور، ح. ( .، واسالمی، م .،، ففرد یجنت .،س .علوي، س
 .31-35، )6(13 .تحقیقات علوم پزشکی زاهدان ۀمجل .براي تشخیص اختالل اعتیاد به اینترنت

اجتماعی مجازي و تغییر در سبک زندگی  يها شبکهبین میزان استفاده از  ۀ). رابط1397اجري، ر. (مه .، وم .فرقانی، م
 .259-292، )13(4 .نوین يها رسانهمطالعات  ۀنشریجوانان. 

ـ د دیجد ۀ: تجربنستاگرامیا). 1400. (ا .ع ،یو فرهنگ .،دالور، ع .،ب ،یمیکر ـ و د دنی نشـر  اي آن. امـده یشـدن و پ  دهی
 .29-51، )1(32 .رسانه

References 
American Academy of Pediatrics (2019). Stages of Adolescence. 

https://www.healthychildren.org/English/ages-stages/teen/Pages/Stages-of-
Adolescence.aspx 

Anderson, C. A., & Dill, K. E. (2000). Video games and aggressive thoughts, feelings, 
and behavior in the laboratory and in life. Journal of Personality and Social 
Psychology, 78(4), 772-790. 

Anderson, M., & Jiang, J. (2018). Teens, social media & technology 2018. Pew 
Research Center, 31(2018), 1673-1689. 

Bailey, K., West, R., & Anderson, C. A. (2010). A negative association between video 
game experience and proactive cognitive control. Psychophysiology, 47(1), 34-42. 

Bergfeld, N. S., & Van den Bulck, J. (2021). It's not all about the likes: Social media 
affordances with nighttime, problematic, and adverse use as predictors of 
adolescent sleep indicators. Sleep Health, 7(5), 548-555. 

Berk, L. E., & Petersen, A. (2004). Development through the lifespan. Boston, MA: 
Allyn and Bacon. 

Beyens, I., Pouwels, J. L., van Driel, I. I., Keijsers, L., & Valkenburg, P. M. (2020). 
The effect of social media on well-being differs from adolescent to 
adolescent. Scientific Reports, 10(1), 1-11. 

Boer, M., Van Den Eijnden, R. J., Boniel-Nissim, M., Wong, S. L., Inchley, J. C., 
Badura, P., ... & Stevens, G. W. (2020). Adolescents' intense and problematic 
social media use and their well-being in 29 countries. Journal of Adolescent 
Health, 66(6), S89-S99. 

Cengiz, R., & Er, B. (2021). Investigation of the Relationship between Free Time 
Management, Social Media Addiction and Life Satisfaction of University Students 

https://www.healthychildren.org/English/ages-stages/teen/Pages/Stages-of-Adolescence.aspx
https://www.healthychildren.org/English/ages-stages/teen/Pages/Stages-of-Adolescence.aspx


 ...و  یشناخت يها تجربه                                                                                                                              158

During the COVID-19 Pandemic Process. Journal of Educational Issues, 7(3), 85-
99. 

Child, J. T., & Haridakis, P. (2017). Uses and Gratifications Theory: Considering 
Media Use in the Context of Family Communication. Engaging Theories in Family 
Communication, 337-348. 

Clark, H., Banerjee, A., & Ameratunga, S. (2020). A future for the world’s children? 
A WHO-UNICEF-Lancet Commission. Lancet, 22(85), 1-54. 

Costa, A. M. B. M., Troccoli, I. R., & Abdalla, M. M. (2021). Why follow beauty 
bloggers? An investigation with Brazilian consumers. International Journal of 
Internet Marketing and Advertising, 15(3), 281-301. 

Ebata, A. T., & Moos, R. H. (1991). Coping and adjustment in distressed and healthy 
adolescents. Journal of Applied Developmental Psychology, 12(1), 33-54. 

Fidan, M., Debbağ, M., & Fidan, B. (2021). Adolescents Like Instagram! From Secret 
Dangers to an Educational Model by its Use Motives and Features: An Analysis of 
Their Mind Maps. Journal of Educational Technology Systems, 49(4), 501-531. 

Greitemeyer, 'T., & Osswald, S. (2009). Prosocial video games reduce aggressive 
cognitions. Journal of Experimental Social Psychology, 45(4), 896-900. 

Griffiths, M. D., & Kuss, D. (2017). Adolescent social media addiction 
(revisited). Education and Health, 35(3), 49-52. 

Guba, E. G., and Y. S. Lincoln (1989). Fourth generation evaluation. Newbury Park. 
CA: Sage. 

Inchley, J., Currie, D., Budisavljevic, S., Torsheim, T., Jåstad, A., Cosma, A., ... & 
Samdal, O. (2020). Spotlight on adolescent health and well-being. Findings from 
the 2017/2018 Health Behaviour in School-aged Children (HBSC) survey in 
Europe and Canada. WHO Regional Office for Europe, 1, 1-67. 

Jensen, M., George, M. J., Russell, M. R., & Odgers, C. L. (2019). Young 
adolescents’ digital technology uses and mental health symptoms: Little evidence 
of longitudinal or daily linkages. Clinical Psychological Science, 7(6), 1416-1433. 

Katz, E., Haas, H., & Gurevitch, M. (1973). On the use of the mass media for 
important things. American sociological review, 38(2),164-181. 

Lazarus, R. S., & Folkman, S. (1987). Transactional theory and research on emotions 
and coping. European Journal of personality, 1(3), 141-169. 

Lee, E. W., Ho, S. S., & Lwin, M. O. (2017). Explicating problematic social network 
sites use: A review of concepts, theoretical frameworks, and future directions for 
communication theorizing. New Media & Society, 19(2), 308-326. 

Lokumannage, A. (2020). Social media and its impact on adolescents’ sense of body 
image in Sri Lanka. International Journal of Multidisciplinary Studies, 7(2), 116-
125. 



 159                                  دهمزسی ، سال3پژوهشی، شماره  -شناختی، علمی روان کاربردي هاي پژوهش نامه فصل

Mathew, A., & Nanoo, S. (2013). Psychosocial stressors and patterns of coping in 
adolescent suicide attempters. Indian journal of psychological medicine, 35(1), 39-
46. 

Mayoh, J., & Jones, I. (2021). Young People’s Experiences of Engaging with 
Fitspiration on Instagram: Gendered Perspective. Journal of Medical Internet 
Research, 23(10), e17811. 

McClintock, A. S., McCarrick, S. M., & Anderson, T. (2014). Excessive reassurance-
seeking and interpersonal dependency: Assessing incremental 
associations. Personality and Individual Differences, 64, 94-97. 

NORC at the University of Chicago. (2017). New survey: Snapchat and Instagram are 
most popular social media platforms among American teens: Black teens are the 
most active on social media and messaging apps. Science Daily. Retrieved July 9, 
2017 from www.sciencedaily.com/releases/2017/04/170421113306.htm 

Pangkerego, I. C., Tumbuan, W. J., & Rumokoy, F. S. (2019). The impact of 
Instagram in-app advertising to consumer awareness of the new mobile games 
(Case Study: Adolescents in Tomohon). Jurnal EMBA: Jurnal Riset Ekonomi, 
Manajemen, Bisnis dan Akuntansi, 7(1), 171-180. 

Pepin, G., & Endresz, N. (2015). Facebook, Instagram, Pinterest and co.: body image 
and social media. Journal of Eating Disorders, 3(1), 1. 

Petry, N. M., Rehbein, F., Gentile, D. A., Lemmens, J. S., Rumpf, H. J., Mößle, T., ... 
& O'Brien, C. P. (2014). An international consensus for assessing internet gaming 
disorder using the new DSM-5 approach. Addiction, 109(9), 1399-1406. 

Rahardjo, W., & Mulyani, I. (2020). Instagram addiction in teenagers: The role of type 
D personality, self-esteem, and fear of missing out. Psikohumaniora: Jurnal 
Penelitian Psikologi, 5(1), 29-44. 

RSPH, Y. (2017). Status of Mind: Social Media and Young People's Mental Health 
and wellbeing. Royal Society for Public Health (RSPH) and the Young Health 
Movement (YHM). Retrieved from: https://www. rsph. org. 
uk/uploads/assets/uploaded/d125b27c-0b62-41c5-a2c0155a8887cd01. pdf. 

Sawyer, S. M., Azzopardi, P. S., Wickremarathne, D., & Patton, G. C. (2018). The age 
of adolescence. The Lancet Child & Adolescent Health, 2(3), 223-228. 

Scott, H., & Woods, H. C. (2018). Fear of missing out and sleep: Cognitive 
behavioural factors in adolescents' nighttime social media use. Journal of 
Adolescence, 68, 61-65. 

Sheldon, P., & Bryant, K. (2016). Instagram: Motives for its use and relationship to 
narcissism and contextual age. Computers in Human Behavior, 58, 8997. 

http://www.sciencedaily.com/releases/2017/04/170421113306.htm


 ...و  یشناخت يها تجربه                                                                                                                              160

Sheldon, P., & Newman, M. (2019). Instagram and american teens: understanding 
motives for its use and relationship to excessive reassurance-seeking and 
interpersonal rejection. The Journal of Social Media in Society, 8(1), 1-16. 

Skogen, J. C., Hjetland, G. J., Bøe, T., Hella, R. T., & Knudsen, A. K. (2021). 
Through the looking glass of social media. Focus on self-presentation and 
association with mental health and quality of life. A cross-sectional survey-based 
study. International Journal of Environmental Research and Public Health, 18(6), 
3319, 1-16. 

Skowronski, M., Busching, R., & Krahé, B. (2021). Links between exposure to 
sexualized Instagram images and body image concerns in girls and boys. Journal 
of Media Psychology: Theories, Methods, and Applications. Theories, Methods, 
and Applications, 34(1), 55-62. 

Strubel, J., Petrie, T. A., & Pookulangara, S. (2018). “Like” me: Shopping, self-
display, body image, and social networking sites. Psychology of Popular Media 
Culture, 7(3), 328-344. 

Valkenburg, P. M., Pouwels, J. L., Beyens, I., van Driel, I. I., & Keijsers, L. (2021). 
Adolescents’ Social Media Experiences and Their Self-Esteem: A Person-Specific 
Susceptibility Perspective. Technology, Mind, and Behavior, 2(2), 1-12. 

Vega, K. (2021). Increasing Adolescents' Awareness of the Impacts of Social 
Networking Sites. Capston Projects and Master’s Theses, 1101, 1-23. 

Whiting, A., & Williams, D. (2013). Why people use social media: a uses and 
gratifications approach. Qualitative Market Research: An International Journal, 
16(4), 362-369. 

World Health Organization. (2015). Global technical strategy for malaria 2016-2030. 
World Health Organization https://www.who.int/publications/i/item/9789241564991 
Young, K. S. (1998). Internet addiction: The emergence of a new clinical disorder. 

Cyber Psychology & Behavior, 1(3), 237-244. 
Young, K. S. (2009). Internet addiction test. Center for on-line addictions. 

 

https://www.who.int/publications/i/item/9789241564991



