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Abstract 
Purpose: This research aimed to analyze adolescents` motivational factors 

for using virtual social media. Method: This research was conducted using 

the qualitative approach of phenomenology type. For this purpose, 17 female 

adolescents aged 14 to 16 who were dysfunctional in the use of social media 

were selected using a purposeful sampling method based on criteria. The 

research was conducted through semi-structured interviews. Finally, the data 

were coded and categorized and the results were expressed using the method 

of narrative reporting. Findings: The analysis of experiences led to the 

identification of 7 main themes, including the symbiotic relationship with 

peers, omnipresence, emotion regulation, idealization versus normalization, 

social comparison, function, and response to existential-humanistic issues. 

each of them included 5, 7, 8, 4, 5, 15, and 3 sub-themes respectively. 

Conclusion: The results show that adolescents' problematic use of social 

networks is not motivated by newness or fashion, but purposefully and 

motivated by the fulfillment of basic needs (autonomy, competence, and 

communication). Therefore, in addition to recognizing the needs and 
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motivations of adolescents, the authorities must use the technological 

opportunities of social networks to respond to their neglected needs in the 

real world. Also, counselors can take preventive measures or design targeted 

technological content for them by considering the motivations of 

adolescents. 

Keywords: Motivation, Phenomenology, Social Media, Social Networks, 

Virtual Space, Adolescents 
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 یمجاز یاجتماع یها استفاده از رسانه یزشیعوامل انگ یواکاو

 یفیمطالعة ک کینوجوانان:  نیدر ب

 رانیمشاوره، گروه مشاوره، دانشگاه الزهرا، تهران، ا اریدانش   یاریپورشهر مایمه س

  

 رانیمشاوره، گروه مشاوره، دانشگاه الزهرا، تهران، ا اریاستاد  یعباس عبدالله

 

   ینیآرزو ام
 ،یتیو علوم ترب یشناس مشاوره، دانشکده روان یدکتر یدانشجو

 رانیدانشگاه الزهرا، تهران، ا

  چکیده
ی اجتماعی مجازی در بین ها رسانههدف: هدف پژوهش حاضر، واکاوی عوامل انگیزشی استفاده از 

نوجوانان بود. روش: این مطالعه به روش کیفی و با استفاده از رویکرد پدیدارشناسی انجام شد. بدین منظور، 

ی اجتماعی دچار بدکارکردی بودند به ها رسانهساله که در استفاده از  71تا  71نفر از نوجوانان دختر  71

از اینترنت  ساز مشکلدر مقیاس استفاده  771)نمره باالتر از ی هدفمندِ بر اساس معیار ریگ نمونهروش 

مصاحبه اولیه( انتخاب شدند. سپس عوامل  قیاز طرو تأیید بدکارکردی  3172لوپزفرناندز و همکاران، 

عمیق نیمه ساختاریافته  مصاحبةبه کمک  ها آنی اجتماعی از دیدگاه ها رسانهانگیزشی استفاده از 

ی و کدگذاری شده و نتایج با استفاده از روش گزارش بند طبقه ها داده تیدرنها. موردبررسی قرار گرفت

با  یستیرابطه همزمضمون اصلی شامل  1 ییشناسا: تحلیل تجارب، منجر به ها افتهروایی بیان شدند. ی

 سةیامقی، ساز یدر برابر عاد یآل ساز دهیا، جانیه میتنظ، جانبه حضور همهی، به گوش یهمساالن و وابستگ

 2و  75، 5، 1، 8، 1، 5شد که هر یک به ترتیب  گرا انسان -یپاسخ به مسائل وجودو  کارکردی، اجتماع

آن است که استفاده دردسرساز نوجوانان از  دهندةی: نتایج نشان ریگ جهینتمضمون فرعی را شامل شدند. 

صورت هدفمند و به انگیزه برآورده شدن  جدید یا مد روز بودن بلکه به زهیانگی اجتماعی نه به ها شبکه

. لذا الزم است متولیان امر ضمن به ردیگ یمنیازهای اساسی )خودمختاری، شایستگی و ارتباط( صورت 
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یی گو پاسخی اجتماعی، برای ها شبکه فناورانة فرصتی این گروه، از ها زهیانگرسمیت شناختن نیازها و 

نظر با در  توانند یمی کنند. همچنین مشاوران زیر برنامهدر دنیای واقعی  ها آن ماندةنیازهای مغفول  مناسب به

هدفمند برای  فناورانةاقدامات پیشگیرانه و یا طراحی محتواهای  در جهتی مذکور ها زهیانگ داشتن

 نوجوانان وارد عمل شوند.

 ،یمجاز یفضا ،یاجتماع یها شبکه ،یاجتماع یها رسانه ،یدارشناسیپد زه،یانگ :ها واژهکلید

  .نوجوانان



 66 |و همکاران    یاریپورشهر...؛ یمجاز یاجتماع یها استفاده از رسانه یزشیعوامل انگ یواکاو

 مقدمه و بیان مسئله

کمتر از بیست سال، نوجوانان در انواع مختلفی از ابزارهای تکنولوژی غرق  یزمان مدتدر  

ها اولین نسلی هستند که دنیای بدون تکنولوژی آن(. 3: 3137، 7)گاال و همکاران اند شده

، 3ی هوشمندها یگوشی اخیر با فراگیر شدن ها سالبرایشان متصور نیست و در طی 

رند )توئینگ، مارتین و ی دیجیتال داها شبکهزیادی در تولید محتوای  فعاالنةمشارکت 

عنوان یکی از نمادهای  به 1ی اجتماعیها شبکهی ها تیساگفت  توان یم (.5: 3178، 2کمپبل

ی را برای نوجوانان ایجاد کرده ا تازهی، محیط اجتماعی ا شبکهعصر اطالعات و جامعه 

)کاس و  باشد یمی متعددی برای تعامالت متنوع ها راهو  ها فرصت کنندةاست که فراهم 

ی اطالعاتی و ها یفناوربه عبارتی باید گفت، توسعه و پیشرفت  (. 2: 3171، 5گریفیتز

ی اجتماعی مجازی از ها شبکهی موجود در ها تیجذابشرایط زندگی امروزی از یکسو و 

ده ی ویژه شا عالقهبا  ها رسانهنوجوانان به استفاده از این  آوردن یروسوی دیگر منجر به 

ی هوشمند نیز ها یگوش(. در این شرایط، 781: 7231است )سراجی، حبیب زاده و رهنمو، 

ی ها شبکهکه  امروزه،  یا گونه به اند کردهرا تا حد زیادی تسهیل  ها شبکهدسترسی به این 

تلفن همراه نوجوانان را به خود اختصاص داده  شینما صفحهاجتماعی، بخش زیادی از 

تا  72درصد نوجوانان آمریکایی )سن  35ی اخیر مؤید آن است که بیش از ها دادهاست. 

از تبلت استفاده  ها آندرصد  51ی هوشمند دسترسی دارند و  بیش از ها یگوشسال( به  71

سال  1درصد از کودکان زیر  11در ایران نیز بیش از  (.3178)مرکز تحقیقات پیو،  کنند یم

سال  78ضای مجازی را افراد زیر میلیون نفر از کاربران ف 71دارای تبلت اختصاصی بوده و 

ی ها رسانهگفت، استفاده از  توان یمآمارها  بر اساس (.7111)عطنا،  اند دادهتشکیل 

نوجوانان مطرح است که با  روزمرةعنوان جزئی اساسی و مکمل در زندگی  به 1اجتماعی
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ی از خدمات و ا گستردهی کاربردی، طیف ها برنامهی از ابزارها و ا مجموعهفراهم کردن 

 (. 272: 3171)کاس و گریفیتز،  دهد یمعملکردها را به کاربران خود ارائه 

ی متفاوتی را ها پلتفرم، ساالن بزرگنوجوانان در مقایسه با  رسد یمهمچنین به نظر  

از این  ها آن استفادة که یطور به. دهند یمی اجتماعی ترجیح ها رسانهبرای حضور در 

ی ها پلتفرمبین  که از دهد یمی اخیر نشان ها دادهنیست. بوک  فیسبه  تنها محدود ها شبکه

 ازآن پسدرصد( و  13)چت  اسنپدرصد(،  13درصد(، اینستاگرام ) 85موجود، یوتیوب )

درصد( باالترین نرخ استفاده را در بین نوجوانان آمریکایی به خود  57)بوک  فیس

(. این در حالی است که در خصوص 3178)مرکز تحقیقات پیو،  اند دادهاختصاص 

ی اجتماعی، اطالعات دقیقی ها رسانهی ترجیحی نوجوانان ایرانی برای حضور در ها پلتفرم

کلی موجود حاکی از آن است که در طی دو سال اخیر،  یها گزارشدر دسترس نیست و 

درصد رسیده است.  15 درصد به 52، از سال 75ی اجتماعی باالی ها شبکهتعداد کاربران 

را جوانان و نوجوانان تشکیل  ها شبکهدرصد از کل کاربران این  11همچنین بیش از 

ی و عالقه به ی اجتماعها شبکهاین میزان استقبال از  شک یب(. 7111)فارس نیوز،  دهند یم

وجود،  . باایندهد یمکاربران برای استفاده از آن  7زةیانگی، خبر از ا شبکهی ها تعاملتداوم 

مخاطبان  زةیانگی فضای مجازی در ایران، توجه چندانی به نیازها و گذار استیس عرصةدر 

ی اجتماعی و تعامل در آن نشده است. در حقیقت نگاه منفی به ها شبکهدر پیوستن به این 

 گونه نیای مخاطبان ما را از شناخت علمی ها زهیانگی به توجه یبتحوالت فناوری و 

 (.782: 7237دور نگه داشته است )کیا و مرادآبادی،  ها زهیانگ

و  3ی اجتماعی نقش مهمی در تقویت تحول مثبت نوجوانیها رسانهاستفاده از  

و پرکردن اوقات  ها معاشرت توسعة رمنظو به عمدتاًفرد دارد و  ندةیآمشارکت مدنی 

عنوان  ی اجتماعی آنالین بهها رسانههمچنین نوجوانان از  .ردیگ یمقرار  مورداستفادهفراغت 

 کنند یمی هویت خود در برابر سردرگمی نقش استفاده ساز روشن منظور بهابزاری تعاملی 
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(. 871: 7،3137وظایف رشدی خود را به انجام رسانند )کاواموتو نیتر یاساستا یکی از 

شواهد چند تحقیق تجربی دیگر نیز حاکی از آن است ، ذکرشدهعالوه بر تأثیرات مثبت 

عنوان منابعی از سرمایه اجتماعی، اطالعات و ...  ی اجتماعی بهها شبکهفاده از که است

عمل کرده و سطح استرس و  زا استرسی ها تیموقعبین فرد و  3عنوان حائل به تواند یم

پریستین  ؛11: 3178، 2و تایمنسما رأسکاهش دهد ) یتوجه قابلعالئم بیماری را به میزان 

 (.712: 3133، 5؛ والفرز و یوتز718: 3131، 1و نابی

ی اجتماعی آنالین، جمعیتی ها رسانهوجود، نوجوانان به هنگام استفاده از  بااین 

به اقتضائات رشدی اوایل نوجوانی، وضعیت  با توجهچراکه . شوند یممحسوب  ریپذ بیآس

و فرایندهای  شود یمی بیشتر توصیف ثبات یبی مثبت کمتر و ها یژگیوهیجانی فرد با 

، 8در حال رشد و تکامل هستند )وارتبرگ و همکاران 1و کنترل هیجانی 1خودتنظیمی

ی ها رسانه درچنین شرایطی، افزایش استفاده از (. 2: 3171، 3؛ برتلسن و همکاران3: 3137

برای کنترل  یمیخودتنظی ها تیظرفاجتماعی آنالین برای نوجوانی که فاقد رشد کامل 

عالوه بر  (.1: 3137خطرآفرین باشد )وارتبرگ و همکاران،  تواند یممصرف آن است 

مستمر خود  سةیمقاموارد فوق، شواهدی مبنی بر حساسیت نوجوانان نسبت به خودانگاره و 

، ایجاد یخود ارزشمندمنجر به کاهش احساس  تواند یمبا همساالن وجود دارد که 

و افزایش سطح  (751: 3175اختالالت خوردن، افسردگی، چاقی )ولکر و همکاران، 

 ( در این دسته از کاربران اینترنتی شود . 3: 3133)والفرز و یوتز،  71استرس و اضطراب تأیید

ی در زندگی ا ستهبرجی اجتماعی فعالیت ها شبکهی ها تیساازآنجاکه استفاده از  
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در  ازحد شیب یگذران وقتی زیادی در خصوص تأثیرات ها ینگراننوجوانان است،  روزمرة

؛ 3: 3173وجود دارد )اندرسون،  ها آنشناختی  فضاهای مجازی بر سالمت جسمی و روان

(. همچنین ممکن است برخی از نوجوانان، 3: 3137همکاران،  ؛ گاال و7: 3133راسل، 

منجر به بروز اعتیاد  تواند یمبالقوه  طور بهی را پرورش دهند که ا ناسازگارانهرفتارهای 

. بر این اساس، فهم (1: 3178، 7اینترنتی یا سایر اختالالت شود )گریفیتز و همکاران

ی اجتماعی، موضوعی بسیار حیاتی و مهم ها شبکهبرای استفاده از  ها آنی اساسی ها زهیانگ

 است.

در پیشینه تحقیقاتی موجود، عوامل انگیزشی مختلفی برای استفاده نوجوانان از  

، 2؛ جارمن و همکاران1: 3171، 3ی اجتماعی ذکر شده است )کاس و گریفیتزها شبکه

 ر اساسب(. 733: 7231؛ سراجی و همکاران، 3: 3131، 1؛ رادجرز و همکاران2: 3137

اطالعات، سودمندی  یوجو جستسرگرمی،  ازجملهعواملی ( 18: 3175) 5مینیز آلتحقیق 

ی اساسی نوجوانان را تشکیل ها زهیانگ، بخش لذتشخصی، راحتی همراه با تعامل اجتماعی 

که آخرین مورد، در مقایسه با سایر عوامل، بیشترین تأثیر را به خود اختصاص داده  دهند یم

ی آنالین، ها ییخودافشاارتباطات و  ازجملهاست. همچنین در سایر تحقیقات، عواملی 

بار ی فردی، راحتی عملکردهای موبایل، در دسترس بودن، لذت و اعتها ارزشارتقاء 

زیبایی (، 837: 3171، 1نیاز به همنوایی با هنجارهای گروهی )چن و همکاران ،شده ادراک

، (3: 3137، 1بودن، کنجکاوی، طرفداری از برندها )دادو و یان فرد منحصربهشناسی، 

مورد اشاره  (2: 3137اجتماعی و گرفتن بازخوردهای ظاهری )جارمن و همکاران،  ةیسرما

 قرار گرفته است.

ی اساسی نوجوانان در استفاده از ها زهیانگی متنوعی نیز به تبیین ها هینظرو  ها مدل 
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ی موجود در این ها هینظردو مورد از مشهورترین  .اند پرداختهی اجتماعی ها شبکهاینترنت و 

. 7شناختی اساسی:  با تمرکز بر سه نیاز روان 7یگر نییخودتعاز نظریه اند  زمینه عبارت

( و تئوری استفاده و 321: 3،3111. شایستگی )دسی و رایان2ارتباط و  .3آزادی، 

 5بر اساس تئوری غرامت اجتماعی(. همچنین 573: 7312، 1و همکاران )کاتز 2رضایتمندی

افراد برای جبران خسارت اجتماعی ناشی از ضعف  احتماالًکه  شود یمنیز چنین ادعا 

 کنند یمی اجتماعی در تعامالت رودررو، از ارتباطات آنالین استفاده ها مهارت

 .(2 :3115)والکنبورگ و پتر، 

، 1جنسیت )توئینگ و مارتین ازجملهعالوه بر نظریات موجود، عوامل متعددی  

ی ها زهیانگاجتماعی در تبیین رابطه بین  ةیسرمایی و میزان گرا درون(، سن، 37: 3131

ی ا مجموعهی دارند. بعالوه، ا واسطهعی نقش ی اجتماها شبکهاز  ها آن استفادةنوجوانان و 

فرزندی، تعارضات والدینی، عوامل اجتماعی( و عوامل  -از عوامل بیرونی )مانند رابطه والد

، ضعف خودتنظیمی( نیز نقش 1یا هستهفردی )مانند عادت، احساس تنهایی، خودارزیابی 

صرف شده در اینترنت توسط نوجوانان و وابستگی به آن دارند )لی و  زمان مدتمهمی در 

 .(1: 7117؛ زندکریمی و همکاران، 3137؛ هی و همکاران، 313: 3171همکاران، 

ی اجتماعی، ها شبکهباتوجه به ماهیت ثابت اما در حال تکامل  رسد یموجود، به نظر  بااین

و خود مشوق  دهند یمو خدمات جدیدی که به کاربران ارائه  ها تیقابلو  ها پلتفرمگسترش 

(، تعامل با این 781: 7231ی برای افزایش استفاده هستند )سراجی و همکاران، ا بالقوه

ی پس این رفتار در ها زهیانگو  ها دگاهیدجدید و پویاست و کشف  کامالًای  سئلهمحیط، م

 .باشد یمنوجوانان نیازمند تحقیقات کیفی بیشتری 

ی اجتماعی ها شبکهگر آن است که امروزه در اثر استفاده از دی توجه قابلنکته  
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و  «7ترس از دست دادن»که  اند افتهی نیز ظهور یا تازهشناختی  ی روانها دهیپدمجازی، 

شواهد تجربی (. 3: 3133، 2هستند )لی و همکاران ها آندو نمونه از  «3فوبیای نبود موبایل»

فردی نوجوان نسبت به احساس عدم  مشغلةی فوق درکنار ها دهیپدحاکی از آن است که 

ی استرسی مضاعف شده و ها پاسخو بوک  فیسمحبوبیت و انزوا منجر به استفاده بیشتر از 

، 1ی هوشمند مرتبط هستند )تورل و همکارانها یگوشاز  ساز مشکلدو با استفاده  هر

3178 :5.) 

گفت حجم رو به رشدی از ادبیات تحقیقاتی، شواهدی از استرس،  توان یم 

توئینگ و مارتین، ؛ 3: 3133اضطراب، نشانگان وسواس و افسردگی )والفرز و همکاران،

(، خشونت 7231و همکاران،  مهر رانیا؛ 737: 7231(، افت تحصیلی )نعیمی، 37: 3131

(، نگرانی بیشتر درباره 711: 7233، وند خواجه؛ ابراهیمی و 1: 3173سایبری )اندرسون، 

(، کاهش 7: 3137؛ ووآنگ و همکاران، 3: 3131تصویر بدنی )رادجرز و همکاران، 

الکل )راسل،  ةیرو( و تمایل به مصرف بی 7111ی )قراباغی و همکاران، گرایشات اخالق

اما اند؛  کردهی اجتماعی گزارش ها رسانهاز  ازحد شیب کنندگان استفاده( را در 7: 3133

محبوبیت  باوجودچراکه  اند فیتوصنوجوانان در این زمینه با نوعی از پارادوکس قابل 

، خود آن را دارای تأثیر منفی ها آنزیاد از  استفادةی اجتماعی و ها رسانهی ها پلتفرمبرخی 

؛ 3171، 5)انجمن سلطنتی سالمت عمومی اند کردهگزارش  روانشانباالیی بر سالمت 

 توجه قابل(. باتوجه به جنبه پارادوکسیکال مذکور، رواج 2: 3178، 1رایدوت و راب

یای نبود موبایل و ارتباط آن با اعتیاد ی مانند ترس از دست دادن و فوبا تازهیی ها دهیپد

( نیاز به کشف 311: 3171شناختی )لی و همکاران،  اینترنتی و سایر مشکالت روان
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ی اجتماعی در بین نوجوانان ضروری ها شبکهفرایندهای انگیزشی مربوط به استفاده از 

 .شود یماحساس 

ی از ا مجموعهبه کمک  عمدتاًی اخیر ها پژوهشی محقق، ها یبررسبر اساس  

ی ها شبکهی مثبت حضور افراد در ها زهیانگی تحقیق کمی، به برجسته کردن ها روش

؛ کیان و 7231؛ سالمی و داستانی، 7231)افشانی و همکاران،  اند پرداختهاجتماعی مجازی 

. این در (7231؛ کاروانی و آتش افروز، 7237؛ کیا و نوری مرادآبادی، 7231همکاران، 

خاص، نوجوانان را به سمت  طور بهی که ا نهفتهی ها زهیانگنیازها و  حالی است که

، رفتارهای عادتی چک کردن، ترس از دست مدت یطوالنبدکارکردی )تعامل آنالین 

 کشف قابلی تحقیق کیفی ها روش قیاز طرو  کند یمدادن، فوبیای نبود موبایل( هدایت 

عنوان عامل  به ها زهیانگاست، کمتر موردبررسی قرار گرفته است. بدون تردید، کشف این 

گام در طراحی مداخالت مؤثر برای  نیتر مهمرفتار، اولین و  تداومی و ریگ شکلاساسی 

: 3171، 7از اینترنت هستند )شلدون و بریانت ازحد شیبافرادی است که در معرض استفاده 

نیز مؤید آن است ( 3: 3171) 2(. تحقیق بیشوف کستنر و همکاران311: 3113، 3؛ یورلند31

ی شخصیتی و جمعیت شناختی، ها یژگیودر مقایسه با متغیرهایی مانند  ها زهیانگکه 

ی برای اعتیاد اینترنتی هستند چراکه بیانگر یک یا چند مورد از تر یقو کنندة ینیب شیپ

موضوع،  جانبةبنابراین باتوجه به اهمیت همه ؛ باشند یمشناختی اساسی افراد  نیازهای روان

( و تفاوت 377: 3172، 1وابسته بودن استفاده از اینترنت به فرهنگ )جکسون و وانگ

وانان برای استفاده از آن در جوامع مختلف )بیشوف کستنر و همکاران، ی نوجها زهیانگ

از ، تحقیق حاضر به دنبال پر کردن شکاف دانشی موجود (878: 3137؛ کاواماتو، 2: 3171

ی اجتماعی ها شبکهعوامل انگیزشی زیربنایی استفاده از »است که  سؤالپاسخ به این  قیطر

 «چیست؟ اند شده توسط نوجوانانی که دچار بدکارکردی

ی اجتماعی ها شبکهنتایج این تحقیق عالوه بر افزودن به غنای ادبیات تئوریک  
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درک والدین و مربیان از علل بدکارکردی نوجوانان در استفاده  تواند یممجازی در ایران 

ی ارتباطی ناشی از این مسئله را بهتر مدیریت کنند. ها چالشرا ارتقا دهد تا  ها شبکهاز این 

ی در خصوص فرایندهای تر قیعمنتایج، به بینش  از طریق توانند یمهمچنین درمانگران 

سازگارانه/ ناسازگارانه از اینترنت در این گروه سنی دست یابند.  استفادةانگیزشی زیربنایی 

کشمکش در خصوص فیلتر  یجا به تواند یم کننده نگرانی ها زهیانگکشف  رسد یمبه نظر 

، زمینه مناسبی را برای اقدامات پیشگیرانه، مداخالت زودهنگام ها شبکهکردن یا نکردن این 

ی نوجوانان فراهم سازد و ها زهیانگهدفمند مطابق با نیازها و  فناورانةو یا طراحی محتواهای 

 شود.ی عمومی نیز مفید واقع گذار استیساز این طریق در حوزه 

 روش پژوهش

، تمایالت و ها زهیانگ بر اساسی اجتماعی مجازی ها شبکهازآنجاکه هریک از کاربران  

، کنند یمو از آن استفاده  شوند یمی اجتماعی ها شبکهی شخصی خود وارد ها شیگرا

در نظر گرفته شد.  3و از نوع پدیدارشناسی 7صورت کیفی روش اجرای این پژوهش به

چنین است که ماهیت اکتشافی و استقرایی آن به دنبال فهم  منطق استفاده از این روش

است و هدف اصلی آن درک عمیق و جامع الگوهای  کنندگان شرکتدنیای پدیداری 

ی مطرح است که به این مسئله، استفاده از این رویکرد در شرایط با توجه. باشد یمپدیدارها 

ی است که اطالعاتی در مورد آن وجود ندارد و یا ا عرصهپژوهشگر به دنبال کشف 

مدنظر است )پرویزی و احمدی،  دهیپدوجود اطالعات زیاد، فهم جدیدی از  رغم یعل

ی ها زهیانگ دةیپدعمیقی از  (. در پژوهش حاضر نیز دستیابی به فهم جدید و11: 7285

ر گروه سنی نوجوانان علت اصلی استفاده از رویکرد کیفی به شیوه استفاده از اینترنت د

ی به رفتارهای آنالین ده شکلاهمیت فراوان در  رغم یعلکه  باشد یمپدیدارشناسانه 

 یآور جمعنوجوانان، بررسی آن مورد غفلت قرار گرفته است. در این پژوهش جهت 

 سؤالد. به این صورت که تعدادی از مصاحبه عمیق نیمه ساختاریافته استفاده ش ها داده
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، برای رفع کنندگان شرکتموضوع تحقیق تهیه و پس از پاسخ  در خصوصبازپاسخ، 

، ها پرسشاصلی نیز پرسیده شد. در طراحی  سؤاالتابهامات احتمالی، سؤاالتی اضافه بر 

تحقیقات کیفی است،  ةیکلعالوه بر توجه به ماهیت پدیداری سؤال که رو حاکم بر 

 کنندگان شرکتو یا تغییرات شناختی  ها یتداعسؤاالتی در ارتباط با تفکرات، احساسات، 

عنوان وجه افتراق روش  با نظرگرفتن دو بعد زمان و مکان نیز طراحی شد که توجه به آن به

سؤاالت طراحی شده  ازجملهی تحقیق کیفی ضروری است. ها روشپدیدارشناسی از سایر 

ی اجتماعی و به چه دلیل استفاده ها شبکهاز کدام  معموالًبه موارد زیر اشاره کرد:  توان یم

ی اجتماعی عضو هستی؟ آیا در ها شبکهی؟ در حال حاضر چه مدت است که در کن یم

خودت علت این  ازنظری؟ ا دادهی را به شبکه دیگر ترجیح ا شبکهطول زمان، استفاده از 

ی اجتماعی چیست؟ اگر چنین اتفاقی ها شبکهبدون  روز بهبت احساست نس ترجیح چیست؟

ی؟ وقتی دیگران درباره دلیل ده یمی بیشتر از همه چه چیزی را از دست کن یمبیفتد، فکر 

ی؟ سپس بر اساس ده یمچه توضیحی  معموالً، کنند یم سؤال ها شبکهاز  ات استفاده

ی اکتشافی، تالش ها پرسشاستفاده از  هدایت شد و با ها مصاحبه، روند شده دادهی ها پاسخ

 کننده شرکتاگر  مثال عنوان بهعمیق موردبررسی بیشتر قرار گیرد ) شدةی بیان ها جنبهشد تا 

منظورتان از فرار کردن از خود چیست؟ فرار از  شد یم سؤال، کرد یمبه فرار از خود اشاره 

 اجتماعی را تحت تأثیر داده است؟ی ها شبکهشما را برای استفاده از  زةیانگخود چگونه 

ثبت و مفاهیم موجود استخراج و  ها پاسخو اجرای مصاحبه،  سؤاالتپس از طراحی  

بندی شدند. الزم به ذکر است که این نوع از مصاحبه به دلیل ویژگی عمیق بودن و  دسته

ه آن از سی تا چهل دقیقه ب زمان مدتی کیفی است و ها پژوهش، مناسب یریپذ انعطاف

استفاده شد.  7و گزارش نتایج نیز از روش روایتی ها داده لیوتحل هیتجزطول انجامید. جهت 

ی اصلی و فرعی تحقیق به این شکل بود که پس از جلب ها تمدستیابی به  نحوةهمچنین 

و هر مصاحبه بالفاصله پس از  شده ضبط ها مصاحبه ةیکل، کنندگان شرکترضایت آگاهانه 

نوعی سنخ شناسی از  تیدرنهاقرار گرفت.  لیوتحل هیتجزپیاده شدن روی کاغذ، مورد 

                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      

1. Narrative 
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ی اجتماعی مجازی ارائه شد. الزم به ذکر است ها شبکهی نوجوانان در استفاده از ها زهیانگ

 کننده رکتش، هر مصاحبه پس از تحلیل، به همراه ها دادهبررسی صحت و قابلیت  منظور به

اطالعات، تأیید و تغییرات الزم اعمال شود و از  وسقم صحتموردبررسی قرار گرفت تا 

ی قبلی پژوهشگران در استخراج مضامین به حداقل ها فرض شیپاین طریق، امکان تأثیر 

، از روش بازنگری ناظران در قالب شده استخراجی ها تم تر قیدقبررسی  منظور بهبرسد. 

ات تکمیلی همکاران نیز استفاده شد و هر دو روش مذکور، قابلیت اعتبار استفاده از نظر

نیز نکاتی از  ها دادهرا تأیید نمودند. در راستای توجه به اتکاپذیری  شده استخراجی ها تم

قبیل دقیق بودن در تمام مراحل پژوهش، روشن بودن روش پژوهش، درگیری و بررسی 

 قرار گرفت. موردتوجه ندگانشو مصاحبهمداوم و ارتباط مناسب با 

نفر  71 رندةیدربرگپژوهش  نمونةدر پژوهش کیفی،  7باتوجه به اصل اشباع اطالعاتی 

نفر و پایه  1نفر؛ پایه هشتم:  5سال بود )پایه هفتم:  71تا  71سنی  بازةاز نوجوانان دختر در 

نوجوانان دوره متوسطه اول شهر تهران در سال تحصیلی  جامعةنفر(. این نمونه از  8نهم: 

بر اساس معیار انتخاب شد. بدین منظور پس  3ی هدفمندریگ نمونهو به روش  7117-7111

لوپزفرناندز و  2از اینترنت ساز مشکلاز کسب مجوزهای الزم از مدرسه، مقیاس استفاده 

ن دختر توزیع شد. این مقیاس از دانش آموزا نفره 211( در بین جمعیت 3172همکاران )

نمره در  783تا  31نوجوانان از اینترنت را در طیفی از  ساز مشکل استفادة، شدت یسؤال 31

و ضمن برخورداری از روایی  دهد یمقرار  موردسنجشی ا درجه 1یک مقیاس لیکرت 

/. گزارش شده است )شالچی و 35آلفای کرونباخ نیز  برحسبمطلوب، پایایی آن 

باالتر از  نمرةی از افراد داوطلب دارای ا هیاطالع از طریق(. سپس، 713: 7111ن، همکارا

ی ا هیاولدر پرسشنامه )کاربران دچار بدکارکردی باالتر از متوسط(، مصاحبه  771

تشریح شد. معیارهای ورود لحاظ شده در مصاحبه  ها آنو اهداف تحقیق برای  آمده عمل به

ی اجتماعی مجازی، صرف ها شبکهسال عضویت فعال در  3اولیه عبارت بود از: حداقل 

                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      

1. Data saturation 

2. Purposive sampling 

3. Problematic Internet Entertainment Use Scale 
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ی اجتماعی، وجود عالئمی از بدکارکردی مانند ها شبکهبودن در  روز بهساعت از  2حداقل 

کنترل تکانه ضعیف، تصویر بدنی،  دربارةحساسیت نسبت به ارزیابی همساالن، نگرانی 

بعد، اصول اخالقی  مرحلةرفتارهای عادتی چک کردن گوشی و یا فوبیای نبود موبایل. در 

مربوط به کسب رضایت آگاهانه، حفظ گمنامی و محرمانگی برای نوجوانان واجد شرایط 

ی عمیق نیمه ساختاریافته تا رسیدن به ها مصاحبهاولیه توضیح داده شد و انجام  مصاحبةدر 

عنوان معیار  نفر( ادامه یافت. همچنین تمایل به شرکت در مصاحبه به 71د اشباع نظری )ح

ی ها مالکعنوان  اطالعات به ارائةمصاحبه یا منصرف شدن از  ادامةورود و عدم تمایل به 

 عمومی خروج از پژوهش در نظر گرفته شد.

 ها افتهی

در  ها مصاحبهاز تحلیل  شده راجاستخی اصلی و فرعی ها تمی پژوهش، ها افتهی بر اساس 

 پرداخته خواهد شد. ها آنارائه شده است که در ادامه به توضیح مبسوط  7جدول شماره 

 از مصاحبه نیمه ساختاریافته با نوجوانان شده استخراجی اصلی و فرعی ها تم. 1جدول 

 ی فرعیها تم ی اصلیها تم

رابطه همزیستی با همساالن و  .7

 وابستگی به گوشی

( احساس فشار برای 2( پیدا کردن دوستان جدید، 3وابستگی به همساالن  (7

( وابستگی به گوشی و 5( ترس از دست دادن، 1آنالین و در دسترس بودن، 

 فوبیای نبود موبایل

، کنترل جانبه همهحضور  .3

 کردن و کنترل نشدن

( نادیده گرفتن 2( نظارت بر فعالیت دیگران، 3حفظ حریم شخصی،  (7

( دشواری 5و چک کردن عادت گونه،  ها یاستور( دنبال کردن 1اطرافیان، 

 نفس اعتمادبه( 1بودن همیشگی و بدون محدودیت مکانی،  در دسترس( 1کنترل، 

 و حس کنترل

( فرار از واقعیت/ 2( بهبود خلق، 3، یحوصلگ یبمقابله با احساس کسالت و  (7 تنظیم/ بهبود هیجان .2

( مقابله با احساس 1امید،  ةیروح( ارتقا 1( بهبود انگیزه، 5( لذت و تفریح، 1خود، 

 ( برقراری ارتباط با احساسات8تنهایی، 

آل سازی در برابر  ایده .1

 خود و دیگران یساز یعاد

ی ها مهارت( جبران 3، شده ادراککمبودهای ظاهری/عاطفی  جبران (7

وانمود  (1( اتخاذ دیدگاه واقع بینانه در مورد خود و دیگران، 2اجتماعی ضعیف، 

 خوب

( پیشگیری از قضاوت 2( قیاس خود با همساالن، 3تأثیرپذیری از همساالن،  (7 اجتماعی سهیمقا .5
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 ی فرعیها تم ی اصلیها تم

 ( نیاز به گرفتن بازخورد مثبت از همساالن5( نیاز به تأیید و اعتبار، 1شدن، 

عملکردهای تسهیل  -کارکرد .1

 ارتباطی

( سهولت، 2( الهام گرفتن، 3خودافشایی و کشف عالیق مشترک با دیگران،  (7

( بهبود رابطه درون 5( تسهیل ارتباطات بین فردی، 1راحتی، تنوع، جذابیت، 

( مرزگذاری و صمیمیت گریزی، 1( تعلق به گروه و حس درک شدن، 1فردی، 

 ییجو صرفه( 77ال کردن عالئق، ( دنب71( تحقیق،3( سرگرمی )پرکردن وقت(، 8

( بهبود 71( چندجانبه بودن، 72( یادگیری/ بهبود عملکرد مدرسه، 73در وقت، 

 ( رابطه با جنس مخالف75، ها تیقابلمستمر 

 -پاسخ به مسائل وجودی .1

 گرا انسان

( اتخاذ نوع 2( شکوفایی استعدادها / غلبه بر موانع رشد، 3، یابی تیهو (7

 ینیب جهانخاصی از 

 رابطه همزیستی با همساالن و وابستگی به گوشی .1

ی این مضمون اصلی، وابستگی ها رمضمونیز، یکی از کنندگان شرکتی ها پاسخ بر اساس 

یکی از دوستام که ». اند کردهی خود به آن اشاره ها گفتهبه همساالن است که نوجوانان در 

در تماس بودیم و اخبار  باهمدر حدی که بیست و چهاری  باهام خوب بود. اش رابطه

ساله(. همچنین پیدا کردن دوستان  75)نوجوان،  «میگفت یکارامون رو به هم م قهیدق به قهیدق

تونستم دوستای جدیدی پیدا کنم که از »عنوان دومین زیرمضمون، شناسایی شد  جدید به

و در (. احساس فشار برای آنالین ساله 75)نوجوان،  «خیلی جهتا هم شبیه خودم بودن

خب »دسترس بودن، زیر مضمون سوم این مضمون اصلی است که به آن اشاره شده است 

کارامو کامل انجام داده باشم ولی  که یوقتمنم ترجیح میدم بتونم گوشیمو بذارم کنار تا 

 «باید جواب بدم االن نیهمرو گوشیم و میگم  پرم یمناتیفیکیشن میاد، سریع  که نیهم

عنوان  ی خود به ترس از دست دادن بهها گفتههمچنین نوجوانان در ساله(.  71)نوجوان، 

باید  حتماًوقتی دوستام پست یا استوری میذارن » اند داشتهچهارمین زیرمضمون اشاره 

یه چیز مهمی رو از دست  مثالًریپالی کنم و جوابشونو بدم. اگرنه خیلی عصبی میشم. انگار 

که مبادا چیزی باشه و من از  چرخم یمدادم یا از بقیه جا موندم. خالصه که دائم تو اینستا 

ساله(. وابستگی به گوشی و فوبیای نبود موبایل نیز آخرین  71)نوجوان،  «قلم انداخته باشم

میشم تا وقتی ی که بیدار ا لحظهگوشیم از »در این بخش است  شده استخراجزیر مضمون 
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تو دستمه. مگر اینکه بخوام برم دستشویی یا جلوی بابام مجبور باشم بذارمش  خوابم یم

 ساله(. 75)نوجوان،  «انگار روانی میشم واقعاًیعنی اگر یه ساعت خاموش باشه ؛ کنار

 ، کنترل کردن و کنترل نشدنجانبه همهحضور  .2

عنوان دومین مضمون  منجر به شناسایی این مضمون به کنندگان شرکتتحلیل تجارب  

 ها آن بر اساس، تجاربی را عنوان کردند که کنندگان شرکتاصلی تحقیق شد. در این زمینه 

، کنترل کردن و کنترل نشدن به شکل زیر مشخص شده جانبه همهی حضور ها رمضمونیز

دارم. چون توی تلگرام یه سری  یتر احساس امنواتساپ به »( حفظ حریم شخصی 7است: 

نه و این خیلی بهم حس واتساپ پی وی تو پیدا کنن و بهت پیام بدم ولی توی  تونن یم

( نظارت بر 3ساله(.  75)نوجوان،  «خوبی میده که انگار اینجا کسی نمیتونه مزاحمم بشه

دارن چیکار خیلی وقتا تو اینستا دلم میخواد بدونم که دوستام یا بقیه »فعالیت دیگران 

 «چه کارایی می کنن. شاید یه جور چک کردن باشه در واقع  مثالً. االن کجان یا کنن یم

ی هامو برو  دورحوصله  واقعاًبنظرم وقتی »( نادیده گرفتن اطرافیان 2ساله(.  71)نوجوان، 

نجا . وقتی میرم اواند نجاتمی اجتماعی تنها راه ها شبکهندارم، یا حرفا و گیرای مامانمو، 

و  ها یاستور( دنبال کردن 1ساله(.  71)نوجوان،  «بی خیال شون بشم تونم یم تر راحت

دیگه مامانم خوب میدونه صبح که بیدار میشم قبل هرچیزی باید »چک کردن عادت گونه 

استوریای اینستای کل دوستامو نگاه کنم که نپرن. انگار عادت کردم که اینستا و واتس اپو 

این فقط من »( دشواری کنترل 5ساله(.  75)نوجوان،  «ر همه رو چک کنم باز کنم و یه دو

 کس چیهمردم همینن. حتی مامان بابام و  همة باًیتقر. کنم یمنیستم که خیلی استفاده 

 کالًکه  کنم یم. من خودم اینقد استفاده ها شبکهباعث بشه کمتر برن سمت این  تونه ینم

( در دسترس 1ساله(.  71)نوجوان،  «خسته شم یا چشمم دیگه نبینه. دست خودم نیست 

با چندتای دوستام که سال قبل از چت  اسنپبا »بودن همیشگی و بدون محدودیت مکانی 

و با هم کال  شون نمیبب تونم یم. درسته خیلی دورشدیم ولی میکن یمایران رفتن صحبت 

 تونم یم نمیب یموقتی »و حس کنترل  نفس اعتمادبه( 1ساله(.  71)نوجوان،  «هرروز  میکن یم

صورت آنالین با سوشال مدیا انجام بدم، یه حس  رو به خواد یمهرکاری که دلم 
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 «. انگار هیچ محدودیتی برام نیست و همه چی تو مشتمه کنم یمپیدا  نفس اعتمادبه

 ساله(. 75)نوجوان، 

 تنظیم/ بهبود هیجان .3

و  شده استخراجتنظیم / بهبود هیجان، سومین مضمون اصلی است که از تجارب نوجوانان  

تو » یحوصلگ یب( مقابله با احساس کسالت و 7زیر را دربرگرفته است:  یها مضمون ریز

. شدم یم حوصله یبکسل و  واقعاًاین مدت که کرونا هم بود و دائم تو خونه بودیم، 

طی  حوصلگی بیوقتمو به  ذاشت ینمو  داشتم یبرمچیکار کنم؟ سریع گوشیمو  گفتم یم

ی ها شبکهتو این مدت سختی که داشتم رفتن تو »( بهبود خلق 3ساله(.  71)نوجوان،  «کنم 

حالم بهتر بشه و از حس افسرده  کرد یمو چت با دوستام تنها راهی بود که کمک  اجتماعی

فرار از »( فرار از واقعیت/ خود 2ساله(.  75)نوجوان،  «م بیرون و خیلی عصبانیم بیا حال یبو 

یه سری فکرا، احساسا، رفتارای دور و بریا، مشکالت خانوادگی و یا از خودم. وقتی میری 

ها و کاناال، اینقدر سریع فضا عوض میشه که تو از خودتم دور میشی و  توی اینستا یا چت

با دوستام توی »( لذت و تفریح 1ساله(.  71، )نوجوان «میره زندگی خودت چیه تیاد

بعضی وقتا یکی رو سر کار  مثالًیا  میخند یمو کلی  میذار یمجک و چالشای فان واتساپ 

یعنی هر موسیقی که »( بهبود انگیزه 5 ساله(. 71)نوجوان،  «و خیلی حال میده  میذار یم

ی ت یب اینکه»( ارتقا روحیه امید 1ساله(.  75)نوجوان،  «دارن یه انگیزه و انرژی به ما میده 

برای خودشون یه هدف مشخص کردن و هنوزم که هنوزه با وجود اینهمه مخالفت و  ،اس

 «مشکالت، هنوز دارن ادامه میدن و اهمیت نمیدن به حرفای مزخرف بقیه خیلی برام جذابه

تنهام و چت کردن با  واقعاً کنم یمحس »( مقابله با احساس تنهایی 1ساله(.  75)نوجوان، 

( برقراری ارتباط 8ساله(.  71)نوجوان،  «دوستای مجازیم، باعث میشه کمتر این حسو بکنم

متن متحرک یه آهنگ غمگینو  کنم یتی حالم بده یا غمگینم، شروع موق»با احساسات 

 « کنم یم مه هیهنگ و حتی گرآو غمگینی مو قشنگ به تصویر میارم با  کنم یطراحی م

 ساله(. 71)نوجوان، 
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 ی خود و دیگرانساز یعادسازی در برابر  آل دهیا .4

سازی  آل ایدهعنوان اولین زیرمضمون  به شده ادراکجبران کمبودهای ظاهری/ عاطفی  

 واقعاًکه دیگه نیاز هر دختریه. در مورد خودم چت  اسنپ»صورت زیر بیان شده است  به

که چت  اسنپقشنگ نیست و خب با فیلترای  واقعاًصورتم  کنم یمهمینه. خودم احساس 

 (. ساله 71نوجوان، «خیلی بهتر میشم کنم یمو حس  رمیگ یمعکس  اند یعیطب ام یلیخ

 باشد یمی اجتماعی ضعیف نیز دومین زیرمضمون این مضمون اصلی ها مهارتجبران 

اکانت فیک دارم که میرم  ی هستم ولی تو اینستا چند تاا یمنزوتو جمع دوستان آدم خیلی »

 رنیگ یمو اونام خیلی تحویل  زنم یمبا بقیه حرف  باحالعنوان یه آدم خیلی اجتماعی و  به

ساله(. همچنین  75)نوجوان،  «چنین آدمی نیستم اصالًتو مدرسه  که یدرحال

عنوان سومین  به اتخاذ دیدگاه واقع بینانه در مورد خود و دیگران به کنندگان شرکت

 ها مدلکه عکسای مختلف  نهیا هام زهیانگیکی از » اند کردهزیرمضمون به شکل زیر اشاره 

اون  اصالًو متوجه میشم اینام کلی ادیت میشن و  کنم یمو بازیگرای معروفو با هم مقایسه 

ی ا یمعمولنیستن و آدمای  العاده فوقه پوست عالی و هیکل با ی میکن یمچیزی که ما فکر 

 نیچن نیاعنوان آخرین زیر مضمون  ساله(. وانمود خوب نیز به 71)نوجوان،  «مثل ما هستن

برای من اینستا جایی هست که راحت ازش عکس خونه، »قرار گرفت است  مورداشاره

و  ذارم یمماشین یا آدمایی که دوس دارمو برمیدارم. بعد همونو رو پروفایالی خودم 

 «که این منم و یه جورایی چیزی که دلم میخواد باشم رو بروز میدم کنم یموانمود 

 ساله(. 71)نوجوان، 

 اجتماعی هسیمقا .5

زیر مضمون است که  5 رندةیدربرگعنوان پنجمین مضمون اصلی،  اجتماعی به سةیمقا 

تو محل ما جایی که میرم اسکیت، همه » باشد یمتأثیرپذیری از همساالن  ها آناولین 

قیاس خود با همساالن  ساله(. 71)نوجوان،  «دوستام اینستا دارن و منم برای همین ریختم

و در  نمیب یمپستای دوستامو توی اینستا  معموالً»ست از عنوان دومین زیرمضمون عبارت ا به

 «کنم یمیا من فکر  ترن خوشگلمورد اینکه چه کارایی کردن، آرایش شون چطوریه، اونا 
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عنوان زیر  پیشگیری از قضاوت شدن به به کنندگان شرکتساله(. همچنین  71)نوجوان، 

به این فکر می کنن که  رنیگ یم دوستام وقتی عکسی اکثراً» اند کردهمضمون سوم اشاره 

ببینم عکس بدی  کنم یمخودشون خوب افتاده باشن و بقیه براشون مهم نیستن. منم چک 

)نوجوان،  «همونقدر بی ریختم واقعاًاز من شیر نکرده باشن چون ممکنه بقیه فک کنن من 

عنوان چهارمین زیرمضمون، توسط نوجوانان چنین بیان  (. نیاز به تأیید و اعتبار بهساله 75

ازش  ینیب یبه عرضه کردن و بعد م یکن یوقتی یه استعدادی رو شروع م»شده است 

 «الیک و کامنتای خوب، واقعاً حس خوبی میده استقبال میشه خوشحال میشی دیگه.

به نیاز به گرفتن بازخورد مثبت از جانب  گانکنند شرکتساله(. همچنین  71)نوجوان، 

بیشتر برام مهمه که دوستام درباره م » اند کردهعنوان پنجمین زیرمضمون اشاره  همساالن به

چه نظری میدن، چه کامنتی میذارن و بیشتر برای گرفتن دلگرمی و حرفای خوب اوناست 

 ساله(. 71)نوجوان،  «یا آشناهای دور ها بهیغرکه پست میذارم نه 

 تسهیل عملکردهای ارتباطی –کارکرد  .6

 کنندگان شرکتی ها گفتهاز  شده استخراجعنوان ششمین مضمون  این مضمون به 

( خودافشایی و کشف 7زیرمضمون فرعی است که در ادامه خواهند آمد:  75 رندةیدربرگ

چت. چون اونجا با دوستای فابم، یه سری  بیشتر از همه اسنپ»عالئق مشترک با دیگران 

هم سلیقه باشیم، خیلی  آگهو  میکن یمعکس، فیلم و چیزایی که میخوام اونو ببین رو شیر 

اینکه که  است تر نیپخوبیه »( الهام گرفتن 3 ساله(. 75)نوجوان،  «هم میشیم تر یمیصم

خالقانه بگیری و به  دةیاار تا ی درباره هر چیزی از مدل مو تا تزیین اتاق و... هزتون یمتوش 

 کالً»( سهولت، راحتی، تنوع، جذابیت 2 ساله(. 75)نوجوان،  «سلیقه خودت انجامش بدی

که نشستم تو خونه بدون هیچ تالشی بهش  یطور نیهمهم راحت تره، هم جذاب تره. 

( 1 ساله(. 71)نوجوان،  «متنوعه. هر چی که بخوام اون تو هست ام یلیخدسترسی دارم و 

 1تو کانال تلگرامی یه دوست مجازی پیدا کردم که بیشتر از »تسهیل ارتباطات بین فردی 

و وقتی همدیگه رو حضوری دیدیم، دیگه انگار استرسم  میزد یمماه با هم آنالین حرف 

 رابطة( بهبود 5ساله(.  71)نوجوان،  «باهاش ارتباط برقرار کنم  تونستم یمکمتر بود و بهتر 
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که نخوام ازش فرار  هبرام مهم ام ییه موضوعی ناراحتم اون قدر یه وقتایی از»درون فردی 

تا به نتیجه برسم و از کلنجار با  کنم یهنگ میذارم و بهش فکر مآبرای خودم یه  ،کنم

که فقط خودم داخلشم.  ی دارمیه کانال تلگرام»ساله(.  71)نوجوان،  « خودم دربیام بیرون

. بعد روی هر سمینو یم کنه یاونجا در مورد موضوعی که اتفاق افتاده و خیلی اذیتم م

و تهش احساس  دم یم جواب یه زاویه دیگه و خودم دوباره از کنم یکدوم ریپالی م

م با خودم بهتره  . اینجوری رابطهکردم یاز چیزی بوده که فک م تر کیمشکلم کوچ کنم یم

فکر کنین یه »( تعلق به گروه و حس درک شدن 1 ساله(. 71)نوجوان،  « وم میشمرآو 

تعداد خیلی زیاد نوجوون که همه هم سن و سال هم بودیم، درباره مسئله هامون با هم 

( مرزگذاری و صمیمیت گریزی 1ساله(.  75)نوجوان،  «میدیفهم یو همو م میزد یحرف م

ا رو از دور ببینم تا اینکه باهاشون رابطه نزدیک طوری شدم که دوس دارم آدم داًیجد»

هم راحت نیستم  ام یمیداشته باشم یا چت کنم و گپ بزنم. مثالً االن دیگه با دوستای صم

که همه چیو بگم بهشون. بخاطر همین ترجیح میدم برم ایسنتا بچرخم تا اینکه با دوستام درد 

دلیل اصلیم فقط و فقط »( سرگرمی )پرکردن وقت( 8 ساله(. 75)نوجوان،  « دل کنم

سرچ کنم و  تونم یمبرای هر چیزی که بخوام »( تحقیق 3ساله(.  71)نوجوان،  «سرگرمیه

اخبار جنایی و »( دنبال کردن عالئق 71ساله(.  75)نوجوان،  «اطالعات به دست بیارم

هم آدمای مورد عالقه م و هم  . حاالکنم یمبازیگرا و تتلو که مورد عالقه م بود رو دنبال 

( صرفه جویی در 77ساله(.  71)نوجوان،  «کارای مورد عالقه م مثه نقاشی، رنگ روغن 

اینستا انجام میدم و خب خیلی وقتم  از طریقیه سری کالسا یا خریدا رو آنالین یا »وقت 

 قه هام مثهعال»( یادگیری/ بهبود عملکرد مدرسه 73ساله(.  71)نوجوان،  «کمتر تلف میشه 

معلمامون ». «براشون نمیب یمو آموزش  کنم یمتوی یوتیوب دنبال رنگ روغن و رقص رو 

اند که اکثر  خیلی خوب درس نمیدن ولی توی پیجی که اینستا دارم یه گروه آموشی

( چندجانبه بودن 72ساله(.  71)نوجوان،  « کنم یمیا رفع اشکال  رمیگ یمدرسامو اونجا یاد 

، هم ادیت نمیب یمبه درد نمیخوره ولی من تو اینستا هم فیلم و کلیپ  کنن یمخیلیا فک »

 ساله(. 71)نوجوان،  "، هم موزیک و تایپ سریعرمیگ یم، هم همزمان رقص یاد زنم یم
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واتس اپو خیلی نیستم. آپدیت هاش هم خیلی به درد بخور » ها تیقابل( بهبود مستمر 71

همین  مثالً. کنن یمز یه قابلیت جدید و باحال اضافه و اینستا هر روچت  اسنپنیست ولی 

برنامة  از طریق»( رابطه با جنس مخالف 75 ساله(. 71)نوجوان،  «ی جدید اینستا ها لیر

 ساله(. 71)نوجوان،  « االنم رل زدیم و با هم آشنا شدیم پسر پاتوق، با دوست

 گرا انسان -پاسخ به مسائل وجودی .7

 گرا انسان -که پاسخ به مسائل وجودی دهد یمنشان  کننده شرکتتحلیل تجارب افراد  

( 7 اند از: ی آن عبارتها رمضمونیزعنوان آخرین مضمون اصلی استخراج شده است و  به

و تالش  کنم یممن اونجا مدلی که دوست دارم باشم و زندگی کنم رو پیدا »یابی -هویت

که چه لباسی بپوشم، چه اعتقادی داشته باشم، این مثالًتا بتونم شبیه بهش رفتار کنم.  کنم یم

( شکوفایی استعدادها / غلبه بر موانع 3ساله(.  71)نوجوان،  «چطور به سالمتیم اهمیت بدم

 71)نوجوان،  «، یه جور شکوفایی استعدادم هست دیگهکنم یرای من که طراحی مب»رشد 

م نیست تو واالن شرایط زندگی م زیاد خوب نیست. معل من گفتم یقبلش به خودم م». ساله(

تو  دمید یم توی اینستا ما موردعالقهآینده موفق بشم. ولی با خوندن زندگی نامة خوانندة 

و حتی پول  کنن یم شخواننده شه، خانوادش از خونه بیرون خواسته ینوجوانی سر اینکه م

 « ها شکستش ندادن رسیده و این مانع یا م نداشته و االن به جای فوق العادههخرید غذا 

میشه فوت  یا بابا بزرگم یک هفته»ی نیب جهان( اتخاذ نوع خاصی از 2 ساله(. 71)نوجوان، 

. منم بهشون گفتم یونگی گذره یکه عمر خیلی زود ممیگن  م همش کرده. خانواده

و  گذرن یساعتایی که نمیم بین دخیلی عجیبه. ما گیرکر «م( میگه که  )خواننده مورد عالقه

و بهشون گفتم شما ؟ ذرونیگه رو چطور بظهر لح یخوا ی. تو مگذره یعمری که زود م

 .»ظرمهم در موردش فک کنین. نظرش خیلی جالب و درسته بن

 یریگ جهینتبحث و  

ی از فضا و ظرفیت ریگ بهرهنشان از هدفمندی نوجوانان در  ها افتهنتایج حاصل از تحلیل ی 

استفاده از آن نه به انگیزه جدید یا مد روز  که یطور بهی اجتماعی مجازی دارد. ها شبکه
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و  ردیگ یمشناختی صورت  برآورده کردن نیازهای بنیادین روان زةیانگبودن، بلکه به 

ی ها شبکهگفت در بستر  توان یمدارد. به عبارت بهتر  یشمار یبکارکردهای پیدا و پنهان 

به وسعت جهان ذهنی صاحب صفحه، نیازها و مطالبات  ییها کنشاجتماعی مجازی، 

عنوان الگویی پیشتاز در  گری به نییخود تع ةینظرکه در چارچوب  شود یمدرونی او انجام 

فعال  ذاتاًعنوان موجودی  حوزه انگیزش و رفتار قابل تبیین است. در این چارچوب، انسان به

رشد، تسلط و چالش با  از طریقتا  دکن یمو رشد محور، گرایش به تکامل دارد و تالش 

یکپارچه کند و به »خود«محیط، عناصر وجودی خود را در قالب یک حس منسجم از 

به رسمیت شناختن/  از طریقفعلیت برساند. در این مسیر، این عوامل محیطی هستند که 

را تحت تأثیر قرار خواهند  اش یدرونشناختی اساسی او، انگیزش  نشناختن نیازهای روان

( نیاز به شایستگی و 3( نیاز به خودمختاری و استقالل، 7اند از:  داد. این نیازها عبارت

 کفایت و ( نیاز به وابستگی و تعلق به دیگران )ارتباط(.

شناختی  یی که بتوانند نیازهای روانها آموزشو یا  ها تیفعال، ها طیمحبراین اساس،  

میل و خواست خود فرد دنبال  بر اساسفعال و ارضا نمایند، مشتاقانه و اساسی افراد را 

شناختی،  خواهند شد. این در حالی است که اگر محیط، در عوض پاسخ به نیازها روان

 خواهد شد. زده پسرا نادیده بگیرد، از سوی افراد با اکراه دنبال شده و یا  ها آن

 رسد یمتحقیق حاضر، به نظر  انکنندگ شرکتبا تحلیل و بررسی عمیق تجارب  

یی قادر به ارضای نیازهای ها تیقابلی اجتماعی مجازی با برخورداری از ها شبکه

برای حضور و  ها آنشناختی بنیادین نوجوانان هستند و همین امر، انگیزش درونی  روان

ه با امکان برقراری رابط مثال عنوان بهرا تقویت نموده است.  ها شبکهدر  یدائمفعالیت 

ی ها تیفعالی از جهان، آزادی در انتخاب و دنبال کردن افراد و ا نقطهافرادی از هر 

)خوانندگان،  یابی تیهومنابع جدید و متنوع  ارائةدر طیفی بسیار وسیع و  موردعالقه

ستاگرام است که نیاز ذاتی نی ایها تیقابل ازجمله، قهرمانان ورزشی و..( ها مدلبازیگران، 

. در حقیقت نوجوان با بودن در این فضا، احساس کند یمخودمختاری را ارضا  ها آن

حق انتخاب و تعیین رفتارهای خود را داشته باشد تا  تواند یمانسان آزادی است که  کند یم



 0410 زمستان|  25شمارة  | دهمسیزسال  | یدرمان فصلنامه فرهنگ مشاوره و روان  | 66

در این فضا اعمالی را  تواند یماینکه رویدادهای محیطی رفتارهای او را تعیین کنند. او 

( از درک منبع علیت 7 رفتار خودمختار را دارا هستند: یعنی فةمؤلانجام دهد که هر سه 

دنبال کردن یک خواننده به دلیل عالقه و ارزش نه  مثال عنوان به) اند شدهشخصی ناشی 

انتخاب  شخصاًرا  ها آن( بدون احساس التزام و اجبار اطرافیان، 3 اجبار یا محدودیت(،

)اراده(. فراهم کردن محیط حامی  کند یم( آزادانه دنبال 2کرده )درک انتخاب( و 

و تمایالت خود را دنبال کنند و  ها ارزشنوجوانان را ترغیب کند تا  تواند یمخودمختاری 

باقی بمانند. این در حالی است که محیط  ها شبکه کنندة بیشتری در محیط حمایت زةیانگبا 

ایجاد فشار و اجبار برای احساس کردن، فکر  از طریق تواند یمخانه/ مدرسه  کنندةکنترل 

ی از قبل تعیین شده، نیاز به خودمختاری را در سن حساس ا وهیشکردن و یا رفتار کردن به 

 زهیانگ یبنوجوانی مورد غفلت قرار داده و نوجوان را برای حفظ ارتباط با چنین محیطی 

مرزهای سختگیرانه، نوجوانان در ی با ها خانوادهکند. نکته قابل توجه دیگر آن است که در 

خصوص آرایش ظاهری، پوشش و حدود آن، تحت کنترل اصول و ترجیحات والدینی 

در  تر یخصوصی ها اکانتهستند. این در حالی است که استفاده از فیلترها، ساخت 

تا فارغ  دهد یماین امکان را ها  آنی کاربری فیک اینستاگرامی به ها حسابو یا چت  اسنپ

ی بیرونی معطوف به خانواده یا فرهنگ، بر اساس تمایالت، ترجیحات و ها نترلکاز 

ی خود رفتار کنند و نه مجزا از آن. لذا احساس خودمختاری بیشتری را نیز تجربه ها خواسته

 .دهد یمرا نیز افزایش  ها شبکهحضور فعال و مستمر در  زةیانگخواهند کرد که به طبع آن، 

 باهدفی فیلم و عکس شخصی گذار اشتراکرفتارهای دیگری مانند  رسد یمبه نظر  

تا  کند یمی تأییدآمیز از جانب همساالن، به نوجوانان کمک ها کامنتگرفتن الیک و 

و  کننده لیتسهاحساس شایستگی و کفایت بیشتری را تجربه کنند. همچنین نقش 

و آفرینش  شده ادراکی مهارت -، امکان جبران کمبودهای ظاهریها شبکه کننده جبران

پایین فراهم ساخته است. از طرفی  نفس عزترا برای برخی نوجوانان دارای  آل ایدهخودی 

عنوان مکانی برای شناسایی و طرح  ی اجتماعی بهها شبکهی دیگر، ا عدهبرای 

احساس نیاز به  بازخوردهای مثبت، ارائة از طریق تواند یممطرح است که  شانیاستعدادها
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درونی کافی برای تداوم استفاده از این محیط  زةیانگو  کندکافی و شایسته بودن را تأمین 

 .سازدرا فراهم 

نیازهای بنیادین خودمختاری و شایستگی به  کنندةعالوه بر موارد مذکور که ارضا  

ی، ابی دوستی ها برنامهو  ها کانال، رفتارهایی مانند عضویت در روند یمشمار 

ی وضعیت، پست و ویدئو، چت کردن با دوستان واقعی و یا ارتباط با دوستان گذار اشتراک

ی برای فعال ا عرصهکارهای جالبی هستند که  علت نیا بهمجازی، بالگرها و یا اینفلوئنسرها 

گفت ارتباط ساختار  توان یم. کنند یمو ارضا کردن نیاز به ارتباط و تعلق به دیگران فراهم 

به تعلق حمایت  ها آنشی بسیار مهمی است زیرا وقتی روابط میان فردی افراد از نیاز انگیز

و مشکالت  شوند یم رتریپذ انعطاف، در برابر استرس کنند یم فهیوظ انجام، بهتر کند یم

ی نوجوانان نیز مؤید این نکته است ها مصاحبه. تحلیل دهند یمشناختی کمتری را بروز  روان

ی مجازی و احساس پیوند اجتماعی، درک شدن از جانب ها گروهکه تعلق داشتن به 

و همدالنه، احساس مهم و ارزشمند دانسته  زیدآمییتأی ها کامنتچت،  از طریقهمساالن 

منجر به افکار و احساسات  آزادانةشدن از جانب اینفلوئنسرها و امکان خودافشایی و بیان 

، مرا دوست دارند و دهند یمکه دیگران به رفاه من اهمیت  شوند یماین ادراک خوشایند 

، همچنان دوست داشته شوم. این کارکردها در ام یواقعخود  ارائة رغم یعل توانم یم

آن احساس تنهایی و انزوای  تبع بهی اجتماعی و گذار فاصلهوضعیت بغرنج اپیدمی کرونا، 

، کنند یمتجربه  بالقوه احساس تنهایی بیشتری را طور بهبرای نوجوانان که  تواند یماجتماعی 

عنوان ابزاری  ی خود، از آن بهها گفتهکه بر اساس  یا گونه بهاهمیتی دوچندان داشته باشد. 

قوی در جهت مقابله با احساسات منفی، افزایش انگیزه و امید و تنظیم هیجان استفاده 

ی اجتماعی، بار مشکالت عملکردی سیستم ها شبکه رسد یمبه نظر  . در حقیقتاند کرده

اما ازآنجاکه  اند دهیکشبه دوش  تنه کیآموزشی، خانواده و جامعه در شرایط اپیدمی را 

ی خودتنظیمی الزم برای استفاده از آن هستند، دچار بدکارکردی ها تیظرفنوجوانان، فاقد 

 ها آناولیه، خود تبدیل به مشکلی جدید برای  حل راهعنوان  ی مجازی بهها شبکهشده و 

 شده است.
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ی و احساس گذار فاصله درازمدتاثرات  دهد یمی اخیر نشان ها یبررسازآنجاکه  

ی پیش رو خود را در قالب اختالالت فیزیولوژیک وابسته به ها سالدر  تواند یمتنهایی 

در مغز، کاهش سطح عملکرد  حافظهاز  کننده یبانیپشتاسترس، کوچک شدن نواحی 

عملکردهای اجرایی، اضطراب و افسردگی نشان دهد )کومار و  حوزةشناختی در 

(، استفاده از حداکثر ظرفیت سیستم سالمت روان جامعه برای انجام 1211: 3137، 7سالیناس

 چرخةتا بتوانند از  رسد یمبرای نوجوانان ضروری به نظر  خصوصاًمداخالت ثانویه 

شامل استفاده  تواند یماین مداخالت  ها افتهی بر اساسم بخش مشکل خارج شوند. خودتداو

و تسهیل ارتباطات اجتماعی در  ی، هنردرمانیدرمان خندهی، آگاه ذهنیی مانند ها روشاز 

در کاهش اثرات انزوای  ها آنی آموزشی باشد که تأثیر مثبت ها کارگاهمدارس و یا 

 (.7: 3137، 3مز و همکاراناجتماعی تأیید شده است )ویلیا

از مصاحبه با  شده استخراجی ها زهیانگعالوه بر موارد فوق باید گفت، اگرچه برخی  

اطالعات، راحتی همراه با تعامل اجتماعی  یوجو جستسرگرمی،  ازجملهنوجوانان 

ی ها ییخودافشا(، 788: 7231؛ سراجی و همکاران، 12: 3175مینیز،  آل) بخش لذت

، نیاز به همنوایی با هنجارهای گروهی شده ادراکآنالین، در دسترس بودن، لذت و اعتبار 

( و گرفتن بازخوردهای 321: 7231؛ افشانی و همکاران، 11: 3171، 2)چن و همکاران

( همسو با نتایج تحقیقات پیشین است اما پاسخ به 77: 3137ظاهری )جارمن و همکاران، 

جدیدی در تحقیق حاضر است که در تحقیقات پیشین  افتة، یاگر انسان -مسائل وجودی

گوشزد  شیازپ شیبذکر نشده و اهمیت توجه به نگرش وجودی در کار با نوجوانان را 

نوجوانان با دلمشغولی در خصوص موضوعات  رسد یم. به عبارتی به نظر کند یم

تا با  اند تالشی مانند مرگ، نیستی، رشد، سرنوشت، انتخاب و هویت، در ا انهیوجودگرا

وجودگرایانه  قاًیعمی ها پرسشی مجازی، پاسخی برای ها شبکهاستفاده از منابع اطالعاتی 

ی را در خصوص خود، دیگران و دنیا اتخاذ کنند. نیب جهانخود بیابند و نوع خاصی از 

                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      

1. Kumar, A. & Salinas, J. 

2. Williams, K. & et al. 

3. Chen, C. & et al. 
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در  ذکرشدهلبه بر احساس تنهایی هیجانی دو عامل فرار از واقعیت و غ زةیانگهمچنین 

. باشند یم( هستند که با نتایج تحقیق حاضر نیز همسو 38: 7235تحقیق خدابخشی )

بودن و طرفداری از برندها نیز  فرد منحصربه( از 3: 3137وجود در تحقیق دادو و یان ) بااین

ی نوجوانان ایرانی به دلیل ها گفتهعنوان دو انگیزه یاد شده است که در تحقیق حاضر،  به

 ی نداشتند.ا اشارهتفاوت در تجارب زیسته و فرهنگ، به آن 

ی خود، به دو ها گفتهآن است که نوجوانان در  ها افتهدر ی ذکر قابلمتعارض  جنبة 

. این تعارض اند کردهاشاره  زمان همصورت  فرار از خود و بهبود رابطه با خود به زةیانگ

ی خودتنظیمی ها مهارتبیین شود که ممکن است به دلیل عدم رشد کامل چنین ت تواند یم

بهبود ارتباط درون فردی و به  منظور به ها شبکهی فردی، برخی از نوجوانان از ها تفاوتو 

کشتی  افتةی منفی. همچنین در تأیید یا وهیششده باشند و برخی به  مند بهرهی مثبت ا وهیش

ی مجازی و ها یدوستی اجتماعی ها شبکه( باید گفت، اگرچه 71: 7231آرای و اکبریان )

افرادی که در فواصل جغرافیایی  دوستانةاما بر روابط  اند کرده تر مستحکماز راه دور را 

ی مشخص زیگر متیصمکه در قالب زیرمضمون  اند داشتهنزدیک به هم هستند، تأثیر منفی 

 شده است.

گفت، اگرچه ممکن است در نگاه اول چنین به نظر  توان یمی موارد فوق بند جمعبا  

ی خاص خود، نوجوانان را جذب ها یژگیوبا  صرفاًهستند که  ها شبکهبرسد که این 

 ها شبکه نانیآفر نقش نیتر مهمباید گفت، کاربران که  تر قیدقاما در نگاهی  اند کرده

ی خاص خود وارد ها زهیانگی فعاالنه و بر اساس تمایالت و ا وهیش، به شوند یممحسوب 

، سپس خواست را به دنبال شود یمی که با احساس نیاز شروع ا زهیانگ. شوند یم ها شبکه

که محصول آن، رفتارِ نیل به هدف  شود یمهدفی  یسو بهو موجب تنش و کنش  آورد یم

 در سطح فردی، خانوادگی و ها آن ماندةپاسخ نیازهای مغفول  تواند یماست. رفتاری که 

گری و استفاده و  ی خودتعیینها هینظراجتماعی در دنیای واقعی باشد و در چارچوب 

و  گذارانه استیسقابل تشریح است. لذا الزم است قبل از هرگونه اقدام  یخوب بهالتذاذ، 

از سوی متولیان امر، نیازها و  ها شبکهفیلترکردن یا نکردن  درحوزةی آتی ریگ جهت
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اقشار جامعه به رسمیت شناخته شود تا  نیتر حساسعنوان یکی از  ی نوجوانان بهها زهیانگ

یی مناسب به گو پاسخی اجتماعی، برای ها شبکهی فناورانه ها فرصتبتوان ضمن استفاده از 

ی کرد. همچنین مشاوران و دست زیر برنامهدر دنیای واقعی  ها آن ماندةنیازهای مغفول 

، ذکرشدهی ها زهیانگنیازها و  نظر داشتنبا در  توانند یمن نیز سالمت روا حوزةاندرکاران 

هدفمند با تمرکز بر بهبود تنظیم  فناورانةبرای اقدامات پیشگیرانه و یا طراحی محتواهای 

برای نوجوانان وارد  یابی تیهوی ارتباطی، خودپذیری، استعدادیابی و ها مهارتهیجانی، 

ی پژوهش حاضر در اختیار مربیان مدارس، متولیان امر ها افتهقراردادن ی عمل شوند.

 زةیانگدر جهت درک هرچه بهتر  ها آنبخشی به  در آگاهی تواند یمآموزش و والدین نیز 

 ی آموزشی و تربیتی کارآمدتر مفید واقع شود.ها وهیشرفتارهای اینترنتی نوجوانان و اتخاذ 

از نوجوانان شهر  موردمطالعه نمونةیی نیز مواجه بود. ها تیمحدودپژوهش حاضر با  

ی ها زهیانگبا توجه به تأثیر عوامل فرهنگی بر  شود یمتهران انتخاب شدند و بنابراین پیشنهاد 

 موردمطالعه نمونةگیرد. همچنین افراد، تحقیقات مشابهی در سایر شهرها نیز صورت 

، مطالعات مشابهی در ها زهیانگمحدود به دختران بوده است و باتوجه به نقش جنسیت در 

 تواند یماطالعات حاصل از این پژوهش  حال نیباا. شود یمجمعیت نوجوانان پسر پیشنهاد 

این پدیده آشکار ی دیگری از ها افقی بیشتر در این حوزه قرارگیرد تا ها پژوهش ةیدستما

 شود.
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