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Resum 

L’aplicació Instagram ha augmentat notablement el nombre d’usuaris en els últims 

anys. L’objectiu principal del present estudi és en primer lloc, conèixer la freqüència 

d’ús, que inclou el temps que estan diàriament els usuaris connectats a l’aplicació i la 

freqüència en la qual editen les fotografies abans de publicar-les, així com conèixer el 

perquè els joves utilitzen Instagram. En segon lloc, es centra a explorar la possible 

relació entre l’ús de l’aplicació i els seus motius amb els trets de personalitat narcisista. 

Per recollir les dades necessàries per conèixer aquestes relacions es va realitzar un 

qüestionari online amb una mostra de 195 joves Catalans, d’entre 18 i 33 anys. Els 

resultats d’aquest estudi mostren que el 55% dels joves participants utilitzen Instagram 

durant més d’una hora al dia i dins d’aquest grup, el 17% l’utilitza més de dues hores. 

La majoria dels joves editen les fotografies abans de publicar-les a la xarxa social per 

tal de voler ser acceptats. Quant a la motivació principal per utilitzar Instagram es troba 

que és el fet de conèixer sobre la vida dels altres. En relació als trets narcisistes dels 

participants, sembla existir una relació positiva entre els nivells elevats de narcisisme 

encobert i l’ús de l’aplicació per promocionar-se i augmentar la popularitat.  

Paraules clau: Instagram, xarxa social, motivació, trets narcisistes, ús d’Instagram 

Abstract 

The Instagram app has significantly increased the number of users in recent years. 

The main objective of the present study is, first of all, to know the frequency of use, 

which includes the time that the users are daily connected to the application and the 

frequency in which they edit their photographs before publishing them, as well as 

knowing why young people use Instagram. Secondly, it focuses on exploring the 

possible relationship between the use of the application and the motives of use with 

narcissistic traits. In order to collect the necessary data to know these relationships, an 

online questionnaire was carried out with a samble of 195 young Catalans, between 18 

and 33 years of age. The results of this study show that 55% of the young participants 

use Instagram for more than one hour a day, 17% use it for more than two hours. Most 

young people edit the photographs before publishing them on the social network. As to 

the main motivation of using Instagram one finds that it is the fact of knowing about the 

lives of others. In relation to the narcissistic traits of the participants, there seems to be 

a positive correlation between high levels of covert narcissism and using the 

application to promote and augment popularity.  

Keywords: Instagram, social networks, motivation, narcissistic traits, use Instagram 
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1. Introducció 
Actualment vivim connectats permanentment a les xarxes socials i som moltes les 

persones que el primer que fem abans d’anar a dormir i quan ens aixequem, és mirar 

el telèfon mòbil. La dependència cap aquest aparell forma part del dia a dia de molts 

joves i persones adultes en la nostra societat i constantment estem rebent un continu 

d’estímuls que ens fan consultar-lo contínuament. 

 

Marc Masip (2018), un psicòleg expert en addicció a les noves tecnologies, en el seu 

llibre titulat Desconecta, inclou una reflexió on et pregunta si avui has sortit al carrer i a 

continuació relata que si ho has fet o quan ho facis, veuràs més gent mirant al seu 

telèfon mòbil que no pas persones que no ho fan, ja que aquest aparell s’ha convertit 

en un objecte imprescindible en el nostre dia a dia. Moltes persones viuen amb una 

dependència cap al seu mòbil durant tot el dia i això pot provocar problemes en les 

relacions, tant familiars com socials, en el rendiment laboral o acadèmic o pot derivar a 

trastorns associats. Masip (2018) afegeix en el seu llibre que els adolescents 

consulten el seu mòbil de manera constant. El fet d’estar consultant contínuament 

l’aparell electrònic, pot comportar una disminució de la concentració i per tant, pot 

derivar a aïllaments socials, familiars i baix rendiment escolar a causa de la falta de 

concentració que comporta l’ús continuat de l’aparell electrònic.  

 

L’arribada i l’evolució de les noves tecnologies ens ha canviat la manera d’interactuar. 

En primer lloc, quan contactem amb una persona, sigui per WhatsApp, Instagram, 

Facebook, e-mail, etc., esperem una resposta instantània, ja que les xarxes socials 

ens donen això, la instantaneïtat, el fet d’obtenir respostes immediatament i quan no 

ho fan, ens sentim ignorats per aquella persona.  

 

En segon lloc, el fet de relacionar-se per una pantalla sempre és més fàcil que el cara 

a cara, ja que pots pensar més que dir-li en aquella persona i potser li diràs coses que 

cara a cara et farien més vergonya. El fet de mantenir converses a través de pantalles 

pot conduir a confusions, ja que el llenguatge no verbal no hi és present i una 

emoticona no és suficient moltes vegades i no transmet el que realment volem dir en 

aquell moment. Masip (2018) constata la curiositat en com el telèfon en principi era 

una eina per facilitar la comunicació i en realitat el que està portant és que ens 

incomuniquem cara a cara.  
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L’elecció d’aquest tema ha sorgit envers la preocupació que em genera l’ús de les 

xarxes socials, en concret l’aplicació Instagram. Vivim connectats permanentment i 

pengem i sabem tot el que fan les altres persones en tot moment. Segons l’estudi 

realitzat per Kircaburun and Griffiths (2018), el fet d’acceptar-se a un mateix, la 

consciència i l’autoestima estan negativament associats amb l’addicció a Instagram.  

 

La influència de les xarxes socials, en concret Instagram, comporta conseqüències 

negatives per exemple en el fet de no estar connectats a la xarxa, ja que fa sentir 

exclosos als usuaris de la societat i també del seu grup d’amics. En l’estudi realitzat 

per Balta, Emirtekin, Kircaburun i Griffiths (2018) afirmen que l’aplicació Instagram és 

molt atractiva per persones amb nivells elevats de FOMO (Fear Of Missing Out) i pot 

desencadenar-se un ús excessiu i compulsiu perquè Instagram és una xarxa popular 

que permet saber que és nou dels altres i que està passant a les seves vides a través 

de vídeos en directe i stories. 

 

M’agradaria afegir una experiència personal que un dia vaig viure de primera mà. 

Estava al ferrocarril de la ciutat de Barcelona just ara farà un any i van pujar dos joves 

d’uns 14 anys i es van assentar al meu costat. Un dels nois li va comentar a l’altre que 

l’havia agregat una noia a Instagram i que era molt guapa. L’altre noi li va demanar 

que li ensenyes el seu perfil i les fotografies que hi tenia. El noi li va ensenyar i 

ràpidament el seu company li va dir; “però si té molt pocs seguidors i mira, segueix a 

més gent de la que la segueix amb ella... Jo no l’acceptaria”. Davant d’aquesta 

conversa que vaig sentir em vaig quedar bastant perplexa, ja que em va sobtar el fet 

que en aquell cas els determinés tant el nombre de seguidors que té una persona.  

 

Per altra banda, hi ha qüestions positives que aporten les noves tecnologies. En 

primer lloc, tenim accés a una gran quantitat d’informació i hi podem accedir de 

manera instantània en qualsevol moment i gràcies a aquest fet, he pogut consultar 

molts articles i comparar teories i informació per l’elaboració d’aquest treball. En segon 

lloc, les noves tecnologies ens permeten actuar davant de situacions d’emergència i 

contactar amb persones que necessitem en un precís moment. En tercer lloc, les 

noves tecnologies ens permeten comunicar amb l’altre costat del món i realitzar 

videotrucades amb persones que viuen molt lluny de nosaltres. En quart lloc, tenim 

accés a tot el que passa de manera instantània en tot el món i estem informats de tots 

els esdeveniments.  
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Així doncs, l’objectiu principal d’aquest treball es centra en conèixer la freqüència d’ús i 

les motivacions dels joves per utilitzar Instagram i relacionar-ho amb els trets de la 

personalitat narcisista.  

 

Aquest treball es centra en un grup de població de joves que oscil·la dels 18 als 33 

anys, ja que segons l’estudi de Martín (2005) es descriu que l’entrada a la joventut es 

pot fixar als 18-20 anys, on s’evoluciona de l’adolescència a la joventut i a l’adultesa, 

de manera que això pot oscil·lar fins als 28 i 35 anys, ja que la majoria de persones es 

troben en una plena vitalitat fisiològica, biològica i cognitiva-intel·lectual.  

 

Aquest Treball Final de Grau, s’inicia introduint el concepte de les noves tecnologies i 

les xarxes socials i l’interès de la investigació. S’exposen les teories i es relacionen 

amb els estudis actuals sobre l’objecte d’investigació, que en aquest cas, és l’aplicació 

Instagram. En tercer lloc, es passa a l’explicació de la part pràctica la qual està 

composta per les hipòtesis i el disseny de la investigació. Seguidament dels resultats i 

anàlisi dels resultats, on a través de les estadístiques s’analitzen aquests i s’observen 

les correlacions entre l’ús d’Instagram, les motivacions d’ús i els trets de personalitat 

narcisista. Finalment, es conclou el treball amb una discussió sobre els resultats de 

l’estudi i unes conclusions.  

 

Per concloure, m’agradaria expressar l’agraïment a algunes persones que han ajudat 

en la realització i han col·laborat en aquest treball. Primer de tot, a la meva tutora Dra. 

Lucrezia Crescendi Lanna que ha resolt sempre eficaçment els dubtes que han anat 

sorgint al llarg de la realització del treball i ha guiat el desenvolupament d’aquest 

durant tota l’elaboració. També cal agrair als experts que van realitzar la validació de 

la traducció dels tests; Àngel Serra Jubany, Anna Segura Montagut, Lucrezia 

Crescendi Lanna i Ivan Alsina Jurnet. Finalment, expressar el meu agraïment cap als 

meus amics i amigues que van participar en la realització de la prova pilot i a la meva 

família per la seva ajuda i suport durant tot el procés d’elaboració d’aquest treball.  
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2. Fonamentació teòrica 
2.1. Instagram 
L’aplicació Instagram va ser creada per Kevin Systrom i Mike Krieger i va ser llençada 

a l’Apple Store el 6 d’octubre de 2010, els creadors van deixar la companyia el 

setembre del 2018. Actualment el director d’Instagram és Adam Mosseri, el qual se 

n’encarrega de supervisar totes les funcions del negoci, incloent-hi el producte i les 

operacions. Aquesta aplicació va guanyar ràpidament popularitat, arribant a tenir més 

de 100 milions d’usuaris actius el 26 de febrer del 2013 i més de 400 milions el 

setembre de 2015. Actualment, Instagram compta amb més de 900 milions d’usuaris 

actius i la compta oficial consta de 269 milions de seguidors (Instagram, 2019). 

 

Instagram és una xarxa social i aplicació per publicar fotos i vídeos on els seus usuaris 

també poden aplicar efectes fotogràfics com filtres, marcs, colors retro i compartir les 

fotografies a la mateixa xarxa social o en d’altres com Facebook, Tumblr i Twitter. Al 

mes de gener de 2011, Instagram va afegir els hastags per ajudar als usuaris a 

descobrir fotos que els altres usuaris compartien sobre el mateix tema. Al mateix any, 

al mes de desembre Instagram va ser nomenada com l’aplicació de l’any de l’App 

Store d’Apple. L’abril del 2012 es van connectar Instagram i Facebook, es va llençar 

l’aplicació pels dispositius Android i al desembre l’aplicació disposava de 25 idiomes.  

El febrer de 2013 es va introduir Instagram Web per tal d’accedir a l’aplicació 

mitjançant una pàgina web amb l’ordinador i al mateix any l’aplicació comptava amb 

100 milions d’usuaris. El maig de 2013, l’aplicació va introduir la possibilitat d’etiquetar 

a persones i marques en qualsevol de les fotos i així satisfeia una característica 

demanada pels usuaris. El 12 de desembre d’aquell mateix any es va integrar 

Instagram Direct, on possibilita l’opció d’enviar missatges directes i privats amb 

fotografies o vídeos, com els missatges de Facebook (Instagram, 2019). 

 

El setembre del 2015 Instagram ja comptava amb 400 milions d’usuaris. Va ser l’agost 

de 2016, on es va afegir la possibilitat de publicar fotos i vídeos de curta duració (15 

segons) limitats a 24hs (un dia) en un nou apartat anomenat Instagram Stories. 

Aquestes publicacions es poden acompanyar de filtres, mencions, links i stickers i hi 

ha diverses formes, com textos, boomerang, superzoom, rewind i mans lliures. És 

l’abril del 2017 on Instagram compta amb 700 milions d’usuaris actius i afegeix la 

característica dels filtres de la cara que seria una característica de realitat augmentada 

que va generar molt ús per part dels usuaris (Instagram, 2019). 
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Cada any es realitza un estudi anual de les xarxes socials a nivell d’Espanya elaborat 

per l’agència de Màrqueting Digital Elogia. L’estudi actual configura la novena edició 

que realitza IAB Spain (Interactive Advertising Bureau) anualment des del 2009. 

L’estudi compren una mostra de 1.084 participants d’ambdós sexes de 16 a 65 anys, 

l’àmbit geogràfic és Espanya, el treball de camp es va realitzar l’abril del 2018 i la 

tècnica utilitzada és una entrevista auto administrada per ordinador online. Segons la 

ONTSI (Observatorio Nacional de las Telecomunicaciones y de la Sociedad de la 

Información) (2018), en l’estudi del perfil sociodemogràfic d’internautes i d’anàlisis de 

dades INE 2017, un 85% dels internautes de 16-65 anys utilitzen les xarxes socials, el 

que representa més de 25,5 milions d’usuaris al nostre país.   

 

Dins d’aquests 85% d’usuaris de les xarxes socials, la mitjana d’edat d’usuari es troba 

als 38,4 anys, amb un 51% de dones i un 49% d’homes. Tenint en compte les franges 

d’edat, el 31% tenen de 16 a 30 anys, el 39% de 31 a 45 anys i el 30% restant de 46 a 

65 anys.  Pel que fa als estudis, els usuaris estudiants de primària es troben al 3%, els 

de secundària al 40%, els universitaris al 46% i els postuniversitaris al 10% (IAB, 

2018). 

 

Ponce-k (2012) afirma que les plataformes socials online són un conjunt d’estructures 

socials compostes per un grup de persones que tenen un interès comú, relació o 

activitat a través d’Internet, on també hi ha trobades socials i es troben preferències de 

consum d’informació mitjançant la comunicació instantània, tot i que també pot ser a 

través de la comunicació diferida.  

 

Segons el Estudio Anual de Redes Sociales del 2018, Facebook i WhatsApp 

segueixen sent les xarxes socials per excel·lència, encara que a diferència del 2017, 

Facebook perd penetració entre els usuaris. Youtube i Instagram són les següents 

xarxes i Instagram és la que més ha augmentat en els usuaris. Instagram es troba en 

ús en 49% d’usuaris mentre que Facebook i Whatsapp es troba en 87% d’ús. Segons 

la mitjana dels usuaris, utilitzen 4,7 xarxes socials a la vegada.  

 

La freqüència d’ús en hores diàries d’Instagram es troba en 57 minuts diaris. Pel que 

fa a la mitjana d’ús dels usuaris en les xarxes socials és de 58 minuts. Instagram 

destaca per ser de les top xarxes que més han augmentat la freqüència de visita. 

Respecte a les activitats realitzades a les xarxes socials, l’ús principal continua sent 

xatejar/enviar missatges (privats o públics) als contactes (66%), seguit de veure vídeos 
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i música (55%), veure que fan els meus contactes (44%), adquirir coneixement (cuina, 

maquillatge, bricolatge, etc.) (36%), publicar/penjar continguts (33%), etc. (IAB, 2018). 

 

En l’estudi esmentat anteriorment de IAB (2018) s’ha fet una comparativa en la 

Generació Z, que compren edats de 16 a 23 anys, i la generació Millenials, que 

compren edats de 24 a 38 anys. La generació Z té com a xarxes socials preferides 

Instagram, WhatsApp i Youtube, mentre que els Millenials, WhatsApp i Facebok són 

les seves xarxes preferides. La generació Z passa una mitjana d’1 hora i 24 minuts al 

dia a les xarxes socials mentre que els Millenials hi passen 1 hora i 12 minuts. A més a 

més, quasi la totalitat (92%) de la Generació Z segueix algun “influencer” a Instagram i 

Youtube.  

 

2.2. Addicció a les xarxes socials 
García del Castillo (2015) va realitzar una investigació on va descriure que les noves 

tecnologies s’introdueixen en la societat d’una manera accelerada i en pocs anys 

inundarien el mercat de consum i canviarien el nostre dia a dia. L’autor afegeix que 

avui en dia és inexplicable el fet de no poder comunicar-nos en temps real amb 

qualsevol part del món o haver d’acudir a una enciclopèdia en paper per consultar un 

dubte. La relació amb el món ha anat canviant i el nostre comportament també. Hem 

construït una nova realitat al voltant de les noves tecnologies, que en termes positius 

resulta ser un gran avanç de la societat, però que comporta unes conseqüències no 

tan positives.  

 

Potenza (2006) defineix en el seu estudi que una persona normal pot connectar-se a la 

xarxa social per plaer o per la mateixa funcionalitat de la conducta; però en el contrari, 

una persona addicta realitza aquesta acció per alleugerir la seva disfòria o un malestar 

emocional (avorriment, soledat, ràbia o excitació).  

 

Labrador i Villadangos (2009) especifiquen que algunes conductes considerades com 

normals i fins i tot saludables, es poden convertir en anormals segons la freqüència, 

intensitat o tems i dinars invertits per dur-la a terme. També afegeixen que una 

addicció sense droga són totes aquelles conductes repetitives que produeixen plaer i 

alleugeriment tensional, sobretot en les primeres etapes i que pot portar a una pèrdua 

de control d’aquesta.  
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Cía (2013) realitza un estudi on avalua els canvis en la nomenclatura de les addiccions 

en el DSM-5 i explica la inclusió d’una nova categoria dins d’aquestes, que s’anomena 

“Trastorns no relacionats a substàncies”, ja que lamentablement encara no s’ha inclòs 

“l’addicció a Internet” en les categories, malgrat que comporta una enorme i creixent 

importància mundial. L’autor també explica en el seu estudi que si un individu perd el 

control sobre una  conducta que li proporciona plaer, que després sobresurt de les 

altres activitats en la seva vida, aquest s’ha convertit en un addicte conductual.  

 

La dificultat per afrontar situacions, una baixa autoestima, la impulsivitat, la baixa 

tolerància a estímuls físics o psicològics desagradables com el dolor o la tristesa, un 

estat d’ànim depressiu i la recerca de sensacions fortes augmenten la predisposició i 

la vulnerabilitat perquè un subjecti desenvolupi una addicció en general i d’aquesta 

índole en particular.  

 

Cía (2013) defineix els símptomes principals d’una addicció com: 
• “Intens desig, ànsia o necessitat imparable de concretar l’activitat gratificant. 

• Pèrdua progressiva del control sobre la mateixa, fins i tot arribar al descontrol. 

• Descuidar les activitats habituals prèvies, tant les familiars, com les acadèmiques, 

laborals o de temps lliure. 

• Aquestes conseqüències negatives solen ser advertides per persones properes que li 

comuniquen al addicte, el qual, a pesar d’això, no deté l’activitat i es posa a la 
defensiva, negant el problema que pateix. 

• Progressiva focalització de les relacions, activitats i interessos en torn a l’addicció, amb 

descuit o abandonament dels interessos i relacions previs, externs a la conducta 

addictiva. 

• Irritabilitat i malestar davant la impossibilitat de concretar el patró o seqüència addictiva 
(abstinència) i impossibilitat de deixar de fer-ho, passat un curt període” (pag. 212) 

 

L’ús de les xarxes socials és en una activitat d’oci cada vegada més popular arreu del 

món (Kuss i Griffiths, 2011). Els usuaris utilitzen les xarxes socials per participar en 

diferents tipus d’entreteniments i activitats socials, com per exemple jugar, passar el 

temps, comunicar-se i publicar imatges (Allen, Ryan, Gray, Mclnerney i Waters, 2014; 

Ryan, Chester, Reece i Xenos, 2014).  

 

Echeburúa i Corral (2010) descriuen que qualsevol persona pot utilitzar les noves 

tecnologies com una eina per treballar o per plaer, però el problema apareix quan la 

persona sent un alleugeriment del malestar emocional quan recórrer de manera 

habitual a elles. Aquests autors també expliquen que  “Al marge de la vulnerabilitat 
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psicològica prèvia, l’abús de les xarxes socials, pot provocar una pèrdua d’habilitats en 

l’intercanvi personal, desencadenar una espècie d’analfabetisme relacional i facilitar la 

construcció de relacions socials fictícies” (p. 95). 

 

Els primers símptomes de l’addicció tecnològica els trobem quan la persona comença 

a desenvolupar comportaments diferents en el seu dia a dia (García del Castillo, 2015). 

L’addicció a les xarxes socials engloba el fet d’estar massa preocupat per les xarxes 

socials, ser conduït per una forta motivació en iniciar la sessió o utilitzar les xarxes 

socials, i dedicar tant temps i esforç a aquestes, que perjudiqui altres activitats socials, 

estudis/treball, relacions interpersonals i/o salut i benestar psicològic (Andreassen i 

Pallesen, 2014). 

 

Per tal d’explicar aquest ús compulsiu i excessiu, s’utilitza el model Biopsicosocial de 

Griffiths (2005), el qual es desenvolupa i es basa en comparar persones addictes a 

substàncies químiques (tabac, alcohol i altres drogues) amb persones que interactuen 

amb noves tecnologies o altres comportaments reforçants, concloent que la 

simptomatologia és similar en ambdós casos.  

 

Griffiths (2005) utilitza uns criteris clínics per especificar que una addicció química es 

pot adaptar a la d’una addicció conductual en una sèrie de paràmetres: 

 

• Saliencia: quan una activitat concreta es converteix en la més important per la 

persona i domina el seu pensament acompanyat de preocupacions i distorsions 

cognitives, emocions i comportaments, com per exemple el deteriorament del 

comportament social. Per exemple, que una persona addicta a les xarxes 

socials admeti que es passa molt del temps del seu dia observant que fan els 

altres a les xarxes socials.  

• Canvis d’humor: es tracta de l’experiència subjectiva que relaten les persones 

en una activitat en particular. El fet que la persona es drogui o realitzi l’activitat 

de la qual està addicte, produeix canvis d’humor al mateix temps. Per exemple, 

una persona amb addicció a les xarxes socials pot experimentar que quan està 

connectat amb les aplicacions s’oblida totalment dels seus problemes. 

• Tolerància: És el procés on es necessita cada vegada més quantitat de 

l’activitat en particular per poder aconseguir els efectes que produïa al principi. 

Per exemple, una persona pot estar més temps jugant amb el mòbil per sentir-

se millor.  
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• Síndrome d’abstinència: estat desagradable i/o efectes físics que es 

produeixen quan l’activitat no es realitza o es redueix. Per exemple, una 

persona que se senti malament si per algun motiu no pot accedir a les xarxes 

socials (falta de cobertura o no suficient senyal de wifi). 

• Conflicte: els conflictes entre la persona addicta i els que l’envolten (conflictes 

interpersonals) o amb un mateix (conflicte intrapsíquic). Per exemple, una 

persona que per passar moltes hores a les xarxes socials ha tingut problemes 

amb els seus millors amics i se’n dóna compte.  

• Recaiguda: Tendència a repetir els patrons anteriors de l’activitat després d’un 

temps d’abstinència. Per exemple, una persona que passi un temps sense 

connectar-se a les xarxes socials, quan hi torna, l’activitat segueix sent la 

mateixa. 

 

La població més vulnerable a possibles efectes de l’ús excessiu de les xarxes socials 

a Internet són els adolescents i els joves (Fernández, 2013). Andreassen, Pallesen i 

Griffiths (2016) escriuen que “L’ús addicte de les xarxes socials es va relacionar amb 

els més joves, ser dona, no estar en una relació, educació inferior, ser estudiant, tenir 

ingressos baixos, tenir trets narcisistes i autoestima negativa” (p.17). 

 

Carbonell, Chamarro, Oberst, Rodrigo i Prades (2018) han presentat un estudi on 

s’analitza la prevalença de la percepció d’un ús problemàtic d’internet i dels mòbils en 

persones joves durant el període d’anys del 2006-2017. El mètode utilitzat parteix d’un 

estudi longitudinal amb una mostra de 792 estudiants de la Universitat Ramon Llull de 

Barcelona. Els resultats de l’estudi han assegurat la idea que la percepció de l’ús 

problemàtic d’internet i els mòbils és present i ha augmentat durant l’última dècada. 

 

Carbonell et al. (2018) conclouen d’investigació amb un relat d’un fet que va succeir 

durant l’estudi, que és el següent:  

 
“L’any passat, quan vam ensenyar als estudiants de 4t del Grau de Psicologia una 

fotografia d’un mòbil Nokia vell, un d’ells va preguntar: “Però... era possible estar 

enganxat a això?”. Aquesta pregunta ens revela fins a quin punt el diagnòstic de les 

addiccions tecnològiques està influït pel temps i pel canvi social i cultural” (p. 9). 

 

2.2.1. Conceptes emergents en relació a les xarxes socials 
A causa de l’ús de les noves tecnologies, sorgeixen nous conceptes que els experts 

han identificat i descrit i han comprovat la seva incidència en grups de la població. 
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Aquests conceptes emergents i nous són el FOMO (Fear of Missing Out), que seria la 

por a perdre’s alguna cosa mentre no s’està connectat a les xarxes socials i el 

Phubbing, que seria el fet d’ignorar a les altres persones o sentir-se ignorat pels altres 

mentre s’està fent un ús de les xarxes socials o del mòbil. Els autors Abel, Buff i Burr 

(2016) van realitzar un estudi sobre les xarxes socials i el Fear of Missing Out a través 

de la creació d’una escala i una avaluació. Abel et al. (2016) van definir el concepte 

FOMO com una indicació de malestar o la sensació de pèrdua, pel fet de saber en tot 

moment el que estan fent els seus amics i experimentant i pensant que els seus amics 

estan millor que ell en aquell moment.  

 

El concepte FOMO ajuda a entendre i explicar l’ús abusiu de les xarxes socials entre 

la població adolescent. FOMO té una repercussió en les relacions socials a través de 

les xarxes socials, on es contempla que les experiències significatives són les que 

tenen relació amb les relacions personals o la sensació que s’han de mantenir les 

relacions socials satisfactòries. Les persones que tenen dificultats en mantenir 

relacions socials satisfactòries o positives, tendeixen a obtenir puntuacions superiors 

de FOMO, i aquestes augmenten quan utilitzen les xarxes socials per comunicar-se i 

interactuar amb altres individus (Abel et al. 2016). 

 

Salim, Rahardjo, Tanaya i Qurani (2017) van analitzar la influència de l’autoestima 

relacionada amb les relacions d’amistat i la por a perdre l’autopresentació dels usuaris 

d’Instagram (FOMO). Aquest estudi comptava amb una mostra de 326 persones 

(26.1% homes/ 73.9% dones) i amb una mitjana d’edat de 21,44 anys. En primer lloc, 

van descobrir que la por a perdre’s alguna cosa (FOMO) tenia influència en 

l’autopresentació dels subjectes en l’aplicació Instagram i la motivació principal per 

publicar-se o presentar-se a Internet és per transmetre una fotografia que l’individu 

considera desitjable. En segon lloc, els usuaris de les xarxes socials, per tal de ser 

acceptats en aquestes plataformes digitals, utilitzen editors per millorar les seves 

fotografies i els selfies, així com utilitzant filtres i hastags per fer més desitjable les 

seves publicacions. En tercer lloc, es va relacionar que les persones amb una alta 

autoestima relacionada amb les relacions d’amistat, també tenen uns alts nivells de 

FOMO. 

 

El concepte Phubbing, és definit pels autors Karadag, Tosuntas, Erzen, Duru, Bostan, 

Sahin et al. (2015) com “una persona mirant el seu telèfon mòbil durant una conversa 

amb altres persones, utilitzant el telèfon mòbil i escapant de la comunicació 
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interpersonal” (p.1). El terme phubbing és derivat de les paraules “phone”, que 

significa telèfon mòbil i “Snubbing”, que significa ignorar.  

 

En l’estudi realitzat per Balta, Emirtekin, Kircaburun i Griffiths (2018) s’analitzen les 

associacions directes i indirectes del neurotisisme, els trets d’ansietat i el FOMO amb 

el “phubbing” a través del FOMO i l’ús problemàtic d’Instagram. En aquest estudi es 

contava amb una mostra de 423 participants. Els resultats van mostrar que l’ús 

problemàtic d’Instagram conduïa a nivells més elevats de Phubbing. També afegeixen 

que l’aplicació Instagram és molt atractiva per persones amb nivells elevats de FOMO i 

pot desencadenar-ne un ús excessiu i compulsiu perquè Instagram és una xarxa 

popular que permet saber que és nou dels altres i que està passant a les seves vides 

a través de vídeos en directe i stories. A més a més, l’estudi ha obtingut resultats on 

les noies estudiants tenen més nivells elevats de phubbing i d’ús problemàtic 

d’Instagram en comparació amb els nois.  

 

 

2.3. La motivació 
Estudiar la motivació ens permet entendre de manera més concreta, les causes del 

comportament en les persones. La conducta humana és complexa i variable i 

existeixen i influencien un conjunt de motius que poden ser primaris o socials. La 

varietat dels motius socials és un terme molt ampli i pot influenciar en els motius més 

biològics de l’ésser humà. Per entendre el perquè del comportament humà, s’ha 

d’estudiar les necessitats fisiològiques i a més a més, elaborar diversos constructes 

psicològics com per exemple les expectatives que realitzem davant d’una conducta, 

les atribucions causals i les metes conductuals (Limonero, Villamarín i Casacuberta, 

2003).  

 

González (2008) defineix la motivació com la “complexa integració de processos 

psíquics que efectua la regulació inductora del comportament, ja que determina la 

direcció (cap a l’objecte-meta buscat o l’objecte evitat), la intensitat i el sentit 

(d’aproximació o evitació) del comportament” (p. 52). 

 

En un estudi sobre les motivacions intrínseques i extrínseques de Ryan i Deci (2000), 

defineixen la motivació intrínseca com la “Realització d’una activitat per satisfer les 

seves necessitats inherents més que per alguna altra cosa. Quan una persona es sent 

motivada intrínsecament, es mou per actuar per la diversió o el desafiament que li 
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comporta, en lloc de produir productes externs, pressions o recompenses” (p. 56). Les 

persones estan intrínsecament motivades per algunes activitats i no en altres, i no 

tothom està motivat intrínsecament per una tasca en concret (Ryan i Deci, 2000). 

 

Els elements que construeixen l’estat de consciència en indicadors de la motivació 

intrínseca per una tasca, són les emocions positives de gaudir i l’interès que 

acompanyen en el moment de realitzar aquesta (Ryan i Deci, 2000). L’autor 

Csikszentimihalyi (2000) va estudiar les característiques de l’experiència subjectiva, 

que seria l’estat de consciència que acompanya a la motivació intrínseca. L’autor ha 

anomenat experiència de flux en aquest estat de consciència del subjecte i un 

s’introdueix en un estat subjectin amb les següents característiques: 

 

• El subjecte està amb una elevada concentració focalitzada en el que està fent 

en el moment concret. 

• Es produeix una fusió entre l’acció i la conscienciació. 

• Pèrdua de la consciència del jo (a causa de l’alt nivell de concentració en la 

tasca). 

• Sensació de control de la tasca. 

• Distorsió temporal (normalment, hi ha una sensació que el temps ha passat 

més de pressa del normal). 

• Se sent bé després de realitzar la tasca (satisfet, actiu i confiat). 

 

Ryan i Deci (2000) defineixen la motivació extrínseca com a “un constructe que es 

refereix sempre que es fa una activitat per obtenir un resultat. La motivació extrínseca 

contrasta amb la motivació intrínseca, que es refereix a fer una activitat simplement 

per gaudir d’aquesta, en lloc del seu valor instrumental” (p. 60). 

 

Diferents autors han realitzat una tipologia de quines serien les necessitats que 

possibilitarien la mobilització d’una persona. Abraham Maslow ordena les necessitats 

bàsiques segons una jerarquia, de manera que unes serien més prioritàries que altres 

i sol quan estiguessin cobertes les inferiors, es podria ascendir en les altres fins a  

arribar a l’autoactualització. Maslow defineix l’autoactualització com la utilització plena i 

l’explotació de les habilitats, capacitats, etc. L’autoactualització no és un estat estàtic, 

sinó un procés continu on es fa un ús ple de les pròpies capacitats de l’individu 

(Fadiman i Frager, 2001). 
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Dins d’aquesta jerarquia de necessitats d’Abraham Maslow, Fadiman i Franger (2001) 

descriuen dos tipus de necessitat, les necessitats fisiològiques i les psicològiques. En 

les necessitats fisiològiques parlaríem per exemple de la necessitat d’aliment, aigua, 

oxigen, son i sexe. Maslow (1991) explicava que la persona que mor de set, no li 

interessarà complir ni assolir cap altra necessitat.  

 

Fent referència a la temàtica d’aquest treball que gira entorn de l’ús d’una determinada 

xarxa social com és l’Instagram, cal donar èmfasis en les necessitats psicològiques de 

la piràmide d’Abraham Maslow que comprenen les necessitats de seguretat, de sentit 

de pertinença i amor i d’estima. Pel que fa a les necessitats de seguretat, Maslow 

defineix que l’entorn de l’individu ha de ser relativament estable, segur i predicible 

perquè hi pugui viure. Fent referència a les necessitats de sentit de pertinença i amor, 

explica que a tots els éssers humans ens motiva el fet de buscar relacions íntimes i 

sentir que formes part en diferents grups. I per últim, en la necessitat d’estima, trobem 

dues classificacions. En primer lloc, el desig de competir i destacar com individus i en 

segon lloc, necessitem que els altres ens respectin, incloent-hi el reconeixement, 

l’admiració i la fama (Maslow, 1991). 

 

 

2.3.1. Estudis previs sobre la motivació en l’ús d’Instagram. 
A continuació es mostraran un conjunt d’estudis on s’examinen les motivacions d’ús i 

els tòpics d’interès en els usuaris d’Instagram en la població jove, ja que és en aquesta 

etapa on les xarxes socials han tingut més incidència (Fernández, 2013). 

 

En un estudi recent sobre les motivacions d’ús d’Instagram, Huang i Su (2018) van 

descobrir que els principals motius d’ús de l’aplicació eren mirar les publicacions dels 

altres, particularment relacionat amb les interaccions socials i la diversió. També és 

important remarcar que el sexe femení va mostrar més l’ús d’Instagram “per escapar 

de situacions incòmodes”, en comparació amb els estudiants masculins, on utilitzaven 

Instagram per “mostrar-se a ells mateixos” (pag. 8). 

 

En l’estudi de Huang i Su (2018), es va observar que el 42% de la mostra de 

participants utilitzava Instagram durant més d’1 hora cada dia, per tant hi ha un ús de 

l’aplicació per llargs períodes de temps. 

 

Sheldon i Bryant (2015), van utilitzar una mostra de 239 participants i van mesurar els 

motius d’ús, el nivell de satisfacció i l’activitat social i els trets narcisistes. En aquest 
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estudi el principal motiu dels participants en l’ús de l’aplicació va resultar ser el fet de 

conèixer que fan els altres, que aquesta acció inclou seguir i ficar like a les 

publicacions de les persones que segueixen en el dispositiu. El segon motiu, 

anomenat Documentació, es defineix en el moment que les persones volen mostrar el 

que fan en la seva vida i aquestes són més propenses a penjar una fotografia a 

Instagram en comptes de penjar un tweet sobre el que estan fent en aquell moment. El 

tercer motiu, anomenat Popularitat, parteix de l’ús de l’aplicació per promocionar-se i 

augmentar popularitat. El quart motiu, anomenat Creativitat, se centra en la fotografia i 

aquesta aplicació permet desenvolupar la creativitat a l’usuari.  

 

En l’estudi de Prades i Carbonell (2016), es van estudiar les motivacions socials i 

psicològiques per utilitzar Instagram en una mostra de 132 dones i 70 homes. En 

aquest estudi es va observar que el que motiva més als joves i als adolescents en l’ús 

d’aquesta aplicació és el fet de xafardejar, que inclou no perdre’s res i conèixer les 

últimes notícies, llocs i esdeveniments dels seus followers, tant si són del seu cercle 

quotidià i proper com si són desconeguts o famosos. En segon lloc, emmagatzemar, 

registrar i publicar tot el que fan en el seu dia a dia perquè els seus seguidors ho vegin. 

En últim lloc, interactuar amb els altres usuaris de l’aplicació a través de la creació 

d’un perfil personal i únic. 

 

Un altre concepte important i emergent en les xarxes socials és el selfie, el qual és: 

“una fotografia que et fas de tu mateix, normalment amb el dispositiu mòbil. Els Selfies 

són normalment publicats a les xarxes socials” (Cambridge University Press, 2019). 

 

Degut al gran ús d’aquesta paraula i l’acció selfie, Sung, Lee, Kim i Choi (1016) van 

descobrir les motivacions principals en publicar les selfies a les xarxes socials. En 

primer lloc, per recerca d’atenció, ja que Internet ha creat oportunitats als individus 

perquè construeixin i creïn una identitat ideal en un perfil anònim. En segon lloc, la 

comunicació, on els usuaris poden mantenir relacions a través de la xarxa social amb 

comentaris a les fotos i les reaccions que tenen els seus seguidors. En tercer lloc, 

l’arxiu, on l’usuari captura un lloc emocionant, un esdeveniment o un moment 

significatiu. I en quart lloc, l’entreteniment, on l’usuari realitza selfies per divertir-se i 

escapar de l’avorriment.  
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2.4. La personalitat narcisista 
Al DSM-V, la American Psychiatric Association (2014), defineix el Trastorn de la 

Personalitat Narcisista com: 

 
“Un patró dominant de grandesa (en la fantasia o en el comportament), necessitat 

d’admiració i falta d’empatia, que comença en les primeres etapes de la vida adulta i es 

presenta en diversos contextos, i que es manifesta per cinc (o més dels fets següents): 

1. Té sentiments de grandesa i prepotència (p. ex. exagera els seus èxits i talents, 
espera ser reconegut com a superior sense comptar amb els corresponents èxits). 

2. Està capficat en fantasies d’èxit, poder, resplendor, bellesa o amor ideal il·limitat. 

3. Creu que és “especial” i únic, i que sol poden comprendre’l o sol pot relacionar-se 

amb altres persones (o institucions) especials o d’alt estatus social. 

4. Té una necessitat excessiva d’admiració. 

5. Mostra un sentiment de privilegi (és a dir, expectatives no raonables de tractament 

especialment favorable o de compliment automàtic de les seves expectatives). 

6. Explota les relacions interpersonals (és a dir, s’aprofita dels altres pels seus propis 
beneficis). 

7. Manca d’empatia: no està disposat a reconèixer o a identificar-se amb els 

sentiments i les necessitats dels altres. 

8. Amb freqüència enveja als altres o creu que aquests tenen enveja d’ell. 

9. Mostra comportaments o actituds arrogants, de superioritat”. (p. 366) 

 

L’autor Alexander Lowen (2014), defineix la persona narcisista “com aquella en la que 

la preocupació es centra en ella mateixa excloent qualsevol altra cosa” (p. 21).  

 

En la societat actual cada vegada més s’imposen menys restriccions comportamentals 

i això anima a “exterioritzar” els impulsos sexuals en forma d’alliberament, però això 

minimitza els sentiments i el resultat d’aquesta restricció és el narcisisme. L’autor 

Alexander Lowen (2014), afirma que “El poder, el rendiment i la productivitat s’han 

convertit en valors dominants, i han desplaçat a virtuts tan “antiquades” com la dignitat, 

la integritat i el respecte a un mateix” (p. 26). 

 

Els autors Campbell i Foster (2007), expliquen el narcisisme com una qualitat del jo 

que té unes accions rellevants per pensar, sentir i comportar-se. Les persones amb 

trets de la personalitat narcisista tenen una visió distorsionada i augmentada, poc 

realista i positiva d’ells mateixos. Aquestes característiques produeixen que les 

persones amb trets narcisistes tinguin un fort enfocament propi, amb sentiments de 

dret i acompanyat de falta de respecte cap a les altres persones. Una de les principals 
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preocupacions dels narcisistes és centrar-se en què els pot beneficiar a ells mateixos, 

sense tenir en compte i no respectant tant les accions que puguin beneficiar (o fer mal) 

a les persones del seu voltant.  

 

Les persones amb trets narcisistes utilitzen una gran varietat d’estratègies 

d’autoregulació, com per exemple; demanda d’admiració, fanfarronejar, mostrar i 

exterioritzar béns materials, relacionar-se amb persones importants, etc. Aquestes 

estratègies d’autoregulació, són les caues i conseqüències de les creences pròpies 

distorsionades que tenen (Campbell i Foster, 2007). 

 

Per tal de mesurar els trets narcisistes, molts professionals decideixen utilitzar 

l’Inventari de Personalitat Narcissista (NPI), desenvolupat per Raskin i Hall (1988) 

Aquest test està compost per 40 ítems, però actualment també hi ha el NPI-13 i el NPI-

16. Segons diversos processos de validació, s’ha comprovat la fiabilitat i la validesa 

d’aquests tests més reduïts. Aquest inventari NPI-40 està compost per 3 factors que 

caracteritzen els trets principals del Narcisisme, que són; autoritat/lideratge, 

grandiositat/exhibicionisme i dret/explotació. En primer lloc, els autors Raskin i Terry 

(1988) descriuen la subescala d’autoritat o lideratge com que la persona presenta una 

capacitat de lideratge i volen estar a la direcció i guanyar força i poder. Alguns 

exemples serien; “Em veig a mi mateix com un bon líder”, “m’agrada realment ser el 

centre d’atenció”, “em descriuria com una persona amb una personalitat forta”, etc. 

 

En segon lloc, el concepte de grandiositat o exhibicionisme implica un conjunt de 

conceptes com per exemple; sentiments de dret que comporta que les persones amb 

trets narcisistes esperin privilegis especials en comparació amb els altres, tendència a 

veure en els altres les extensions d’un mateix, conjunt de pensaments prepotents que 

impliquen un control sobre els altres, inflexibilitat a les crítiques dels altres que 

comporta la percepció de les crítiques com una petició de canvi d’un mateix, 

predisposició a ser crític als altres en aspectes que s’oposen a un mateix, malfiar-se, 

l’enveja i la debilitat en centrar-se en els seus productes mentals (Raskin i Terry, 1988).  

 

En tercer lloc, trobem en la subescala el concepte de dret/explotació i en l’estudi de 

Ackerman et al. (2011), es va trobar que estava associat amb la impulsivitat antisocial i 

el maquiavel·lisme, on expliquen el grau baix de consciència del subjecte. Aquesta 

subescala és la que està més associada amb comportaments desadaptatius i 

psicopatologia, creences irracionals, baixa empatia cognitiva i emocional i baix 
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autoestima. Algun exemple d’aquesta categoria seria; “espero molt de les altres 

persones”, “insisteixo en tenir el respecte que em mereixo”, etc. 

 

Rose (2001) explica la diferència entre diferents tipus de narcisismes en el seu estudi 

anomenat; The happy and unhappy faces of narcissism. Algunes teories associen el 

narcisisme amb una mal adaptació per part de l’individu i sofriment i d’altres l’associen 

amb indicadors de benestar psicològic. Aquestes diferències es troben en el fet que 

algunes puntuacions narcisistes correlacionen positivament amb indicadors de 

benestar psicològic, mentre que algunes altres mesures correlacionen negativament 

amb els mateixos indicadors. A partir d’aquests resultats diversos psiquiatres com 

Cooper i Ronningstam (1992) i Gabbard (1989) van fer una distinció entre narcisistes 

oberts i encoberts.  

 

Els narcisistes oberts experimenten un gran sentit de si mateixos, acostumen a 

demanar l’atenció dels altres i són socialment bons tot i que no es preocupen i 

s’allunyen de les necessitats dels altres. Per altra banda, els narcisistes encoberts, se 

senten profundament inferiors als altres, són hipersensibles a les crítiques o 

comentaris dels altres i generalment estan insatisfets. Aquests dos tipus de narcisistes 

són molt egocèntrics i arrogants, tot i això en els aspectes que em comentat 

anteriorment els dos tipus de narcisistes oberts i encoberts es distingeixen entre si 

(Rose, 2001). 

 

En l’estudi de Rose (2001) es realitza una investigació amb 146 participants. Els 

resultats mostren que els narcisistes oberts obtenen puntuacions elevades i positives 

en felicitat i un autoestima elevat, mentre que els narcisistes encoberts obtenen 

puntuacions reduïdes en la felicitat i un inferior autoestima. També cal afegir que els 

trets que són comuns en els dos tipus de narcisisme, comentats anteriorment no estan 

relacionats amb l’autoestima i la felicitat.  

 

Els resultats demostren que els narcisistes oberts són més feliços perquè tenen una 

autoestima més elevat i la seva felicitat s’explica millor pels seus nivells d’autoestima 

que pels d’autoengany, mentre que els narcisistes encoberts són més infeliços, ja que 

experimenten un autoestima inferior.  

 

 

 

 



	22 

2.4.1. Estudis previs sobre la personalitat narcisista i l’ús d’Instagram 
Per tal de complementar els trets de personalitat narcisista esmentats en l’apartat 

anterior, a continuació es relacionarà amb un conjunt d’estudis actuals que relacionen 

els trets narcisistes amb l’ús d’Instagram.  

 

Moon, Lee, E., Lee, J., Choi i Sung (2016) van estudiar la relació entre el narcisisme i 

les accions d’autopromoció dels usuaris en l’aplicació Instagram. En aquest estudi es 

va realitzar una anàlisi de regressió i la mostra de participants era de 212 persones 

joves. En primer lloc, es va mostrar que l’exhibicionisme predeia i influenciava en la 

freqüència de les fotografies penjades i dels selfies, en canvi, no es relacionava amb el 

tret d’autoritat/lideratge. A més a més, el tret de dret/explotació en les escales de 

narcisisme no tenia cap influència en els comportaments d’autopromoció dels usuaris 

en Instagram. 

 

També és important remarcar, que es va comprovar que els individus amb nivells més 

elevats en Narcisisme es decanten més a publicar selfies, fotos d’autopresentació i 

actualitzar amb més freqüència la seva foto de perfil en comparació amb els individus 

amb nivells inferiors de narcisisme. Tanmateix, l’estudi confirmava que els individus 

amb nivells més elevats van valorar com més atractives les imatges del perfil 

d’Instagram, fomentant la idea que les persones amb trets elevats narcisistes es 

preocupen més pel seu aspecte físic. Finalment, es va comprovar que els participants 

amb nivells més elevats de trets, tendien a estar més temps utilitzant l’aplicació 

Instagram.  

 

Dumas, Maswell-Smith, Davis i Giulietti (2017) van realitzar un estudi a la població 

jove i adulta per veure els comportaments per obtenir atenció i aprovació dels altres a 

través de likes en l’aplicació Instagram. Aquest estudi comptava amb una mostra de 

198 participants i es va realitzar una replicació d’aquest en una mostra de 265 

persones. Al primer estudi es va realitzar una anàlisi factorial exploratori i en el segon, 

una anàlisi factorial confirmativa. 

 

Els resultats d’aquesta investigació, en relació amb la teoria van mostrar que les 

persones que tenien un nivell més elevat de narcisisme utilitzaven més l’aplicació 

Instagram i també eren més participatius en activitats per autopromocionar-se i 

mostrar creativitat. També expliquen que les persones narcisistes es focalitzen 

principalment en augmentar la seva xarxa social (nombre de seguidors) a Instagram, 

per exemple, comprant aquests. 
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Per altra banda, pel que fa a la població més jove, eren més sensibles en 

comprometre’s en actes més enganyosos i manipuladors per tal de captivar més 

l’atenció dels seus seguidors a Instagram. Dumas et al. (2017) afegeixen que “Aquesta 

població jove són els que tenen un nivell més elevat de narcisisme i un sentiment 

inferior de pertinença a un grup” (p.9) 

 

Paramboukis, Skues i Wise (2016) van investigar en el seu estudi, la relació entre els 

trets de narcisisme, l’autoestima i l’ús d’Instagram. Aquesta investigació comptava 

amb una mostra de 200 participants. En aquest estudi es van tenir en compte diversos 

comportaments d’Instagram, per exemple, el fet de penjar fotografies d’un mateix 

(aparença física) estava més relacionat amb el “narcisisme grandiós”, en canvi, les 

captacions de seguidors (“request for followers”) està més relacionat amb el 

narcisisme vulnerable. També es va descobrir que els participants amb un elevat 

narcisisme vulnerable i amb un baix narcisisme grandiós, tenien reaccions emocionals 

més intenses en rebre comentaris dels seus seguidors a Instagram. 

 

També van diferenciar que els que tenien un narcisisme vulnerable elevant, estaven 

més interessats a incrementar la seva popularitat i buscar l’acceptació dels altres i hi 

havia una relació negativa amb l’autoestima. En canvi, els que tenien un narcisisme 

grandiós elevat, a través dels actes per cridar l’atenció, buscaven ser admirats i 

considerats i hi havia una relació positiva amb l’autoestima (tot i que era feble) 

(Paramboukis et al., 2016). 

 

Per tal de concloure les diferències principals entre el narcisisme grandiós i el 

vulnerable amb relació en l’ús d’instagram, Paramboukis et al. (2016) afirmen que:  

 
“El narcisisme vulnerable sembla estar més fortament relacionat amb l’ús d’Instagram, 

amb altres narcisistes vulnerables que busquen aclamació i amb reaccions més 
sensibles als comentaris sobre les seves publicacions en l’aplicació. En contraposició, 

el Narcisisme grandiós està més relacionat en utilitzar Instagram per exhibir la seva 

superioritat sobre els altres, però no són massa sensibles als comentaris” (p. 91). 

 

Reed (2015), estudia en la seva investigació la relació entre el narcisisme i l’ús de la 

xarxa social, determinant la quantitat de selfies en Instagram. En aquest estudi hi van 

participar una mostra de 101 subjectes i es va realitzar una anàlisi de correlació. En 

aquesta investigació es va passar als subjectes el test NPI-40, l’Inventari de 

Personalitat Narcisista i cal destacar que els resultats no van ser significatius i no es 
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van trobar correlacions entre aquests i la proporció de selfies publicades en la mostra. 

Tot i així cal remarcar, que sí que hi va haver correlacions entre els subjectes que 

publiquen les selfies. Reed (2015), descriu que:  

 
“Quan la mostra només va consistir en participants que van publicar com a mínim un 

selfie en les últimes quatre setmanes, hi va haver una correlació que s’aproximava 

significativament a la relació entre les selfies publicades en les 30 últimes imatges i els 

resultats del test NPI-40” (p. 12) 

 

Tenint en compte un altre estudi sobre la relació del selfie i el Narcisisme, Barry, 

Doucette, Loflin, Rivera-Hudson i Herrington (2015) tampoc van trobar relacions 

significatives entre les relacions del narcisisme i l’autoestima amb el fet de publicar 

selfies, independentment del tema. Tot i així, els autors descriuen una relació 

significativa en alguna dimensió del narcisisme i en categories específiques del selfie. 

Barry et al., (2015) explica que: “El narcisisme vulnerable està relacionat amb publicar 

selfies amb aparença física (és a dir, fotografies que destaquen el físic)” (p. 8). 
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3. Metodologia 
3.1. Qüestions i hipòtesis 
Les preguntes d’investigació que han guiat aquest treball han estat les següents:  

1. Quin és l’ús que la població jove Catalana fa de la xarxa social Instagram? 

2. Quins són els motius principals que porten als joves catalans a utilitzar 

Instagram? 

3. Existeix una correlació entre l’ús i els motius d’ús d’Instagram i els trets de 

personalitat narcisista? 

 

A través de la recerca bibliogràfica i els resultats dels diversos estudis anomenats en 

els apartats anteriors on s’ha estudiat l’ús d’Instagram i els seus efectes, podem 

establir diverses hipòtesis en relació amb aquest tema: 

Els cinc autors estatunidencs i coreans Moon, Eunji Lee, Jung-Ah Lee, Choi i Sung 

(2016), van estudiar la relació entre el narcisisme i les accions d’autopromoció dels 

usuaris en l’aplicació Instagram. Es va comprovar que els participants amb nivells més 

elevats de narcisisme, tendien a estar més temps utilitzant l’aplicació Instagram. En 

relació amb els resultats d’aquest estudi es planteja la primera hipòtesi de la 

investigació: 

• H1: Els usuaris joves amb més ús d’Instagram presenten més trets narcisistes. 

Els quatre autors estatunidencs i canadencs Dumas, Maxwell-Smith, Davis i Giulietti 

(2017) van realitzar un estudi on van mostrar que les persones que tenien un nivell 

més elevat de narcisisme utilitzaven més l’aplicació Instagram i també eren més 

participatius en activitats per auto promocionar-se i mostrar creativitat. A través dels 

resultats d’aquesta investigació es plantegen les següents hipòtesis: 

• H2: Els usuaris joves d’Instagram amb nivells elevats de narcisisme tendeixen 

a participar més en activitats per tal de mostrar creativitat, com per exemple 

creant art a través d’Instagram o mostrant les seves habilitats fotogràfiques. 

 

• H3: Els usuaris joves d’Instagram amb nivells elevats de narcisisme tendeixen 

a participar més en activitats per auto promocionar-se a través de l’aplicació.  
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3.2. Disseny d’investigació 
La investigació d’aquest treball s’ha dut a terme mitjançant un disseny transversal i 

descriptiu. Aquest estudi és de caràcter quantitatiu i segueix un mètode no 

experimental amb disseny per enquesta, centrat i orientat dins del paradigma 

pragmàtic (Creswell, 2008). 

 

La mostra de l’estudi la formen una població jove de 18 a 33 anys. Per tal d’extreure la 

mostra s’ha utilitzat un mostreig no probabilístic per “bola de neu”, que consisteix en 

que un grup d’individus seleccionats per ser estudiats reclutin a nous participants del 

seu entorn i d’aquesta manera augmenta la mida de la mostra durant el 

desenvolupament del mostreig (León i Montero, 2015). 

 

L’enquesta tenia un format online i s’accedia a aquesta mitjançant un link (Annex 1).  

Es va realitzar la difusió de l’instrument a través de la seva publicació a les xarxes 

socials Twitter i Facebook i demanant a les persones més pròximes que la realitzessin 

i alhora si podien, que passessin el link a més gent. L’enquesta va obtenir la 

participació de 200 participants i va estar oberta durant 24 hores, ja que es va 

aconseguir la mostra desitjada durant aquest temps.  

 

Així doncs, aquest estudi pretén analitzar l’ús d’Instagram en una mostra de població 

jove i alhora relacionar aquest ús amb les motivacions d’ús de l’aplicació i els trets 

narcisistes de la personalitat. 

 

 

3.3. Mostra 
La mostra de la recerca es va centrar en la població jove, que es pot considerar en 

general com una generació de nadius digitals. En l’estudi de IAB (2018) (Interactive 

Advertising Bureau) esmentat en el primer apartat del marc teòric es definia la 

Generació Z, com els individus que comprenen edats de 16 a 23 anys, i la generació 

Millenials, que comprenen edats de 24 a 38 anys.  

 

Durant la recollida de les dades, es van obtenir les respostes de 200 participants. Els 

criteris d’inclusió per tal de participar en la investigació eren en primer lloc, acceptar la 

protecció de les dades i la confidencialitat, tenir un compte d’Instagram i tenir entre 18 i 

35 anys. Durant l’anàlisi de resultats, es van descartar les respostes de dos 

participants de 15-17 anys, la resposta d’un individu que va identificar la seva edat 
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com “30 i algo”, un participant que no tenia un compte d’Instagram i un altre que no va 

acceptar la protecció de les dades inicials en l’enquesta.  

 

La mostra final de l’estudi va quedar configurada per un total de 195 joves (145 dones i 

50 homes) d’edats compreses de 18 a 33 anys. Tots els participants de l’estudi van 

participar de manera totalment voluntària i anònima, sense cap recompensa de cap 

forma. 

 

3.3.1.  Aspectes ètics  

Per tal de garantir els aspectes ètics de la investigació, l’enquesta disposava d’un 

apartat amb el consentiment informat que es donava a conèixer als participants abans 

de la realització del test, on l’usuari podia escollir si acceptava o no.  

 

Aquest consentiment informat contenia informació per l’usuari com per exemple, que 

les dades que proporcionarien serien totalment anònimes i l’ús d’aquestes es limitaria 

per termes estrictament acadèmics. A més a més, s’afirmava el propi compromís de 

protegir les dades i mantenir la confidencialitat d’aquestes. També en la capçalera de 

l’enquesta s’informava que era una enquesta sobre l’ús d’Instagram i que la persona 

que realitzava aquesta investigació era una estudiant del Grau de Psicologia que 

estava realitzant el Treball Final de Grau sobre l’ús d’Instagram en la població jove.  

 

3.4. Instruments 
Per tal de recollir les dades es va elaborar un qüestionari que comptava amb 3 

instruments mitjançant els “formularis de Google”. Es va escollir aquesta eina perquè 

el procés del disseny de l’enquesta és fàcil de realitzar i al moment d’obtenir tots els 

resultats, es poden extreure aquests amb un Excel i per la posterior anàlisi de dades, 

aquest facilitaria el tractament estadístic, el qual s’ha realitzat mitjançant els 

programes Microsoft Excel i SPSS Stadistics.  

 

La primera part del qüestionari constava d’un breu apartat on es van registrar les 

variables sociodemogràfiques del (1) sexe i (2) l’edat.  

 

El següent instrument anomenat “Instagram Use” va ser extret de l’estudi realitzat per 

Sheldon i Bryant (2015). En aquest qüestionari es volia mesurar la freqüència d’ús de 

l’aplicació i es van formular les següents preguntes: 

1. Quina mitjana de temps utilitzes Instagram durant tot el dia? 
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2. Amb quina freqüència edites les fotos abans de penjar-les a Instagram? 

3. Quant de temps dediques a editar les fotos abans de penjar-les a Instagram? 

4. Amb quina freqüència utilitzes hastags a Instagram? 

 

Les preguntes contenien respostes tancades que eren les següents: (1) Entre 15-30 

minuts, (2) Entre 30 minuts i 1 hora, (3) Entre 1-2 hores i (4) + de 2 hores. Les 

preguntes 2 i 4 utilitzaven un tipus de resposta Likert de 5 punts (1= “Mai” a 5= 

“Sempre”). La pregunta 3 contenia les següents respostes tancades: (1) No les edito, 

(2) Menys de 15 minuts i (3) Més de 15 minuts. 

 

L’instrument “Motives for Instagram Use” (Annex 2) també va ser extret de l’estudi 

realitzat per Sheldon i Bryant (2015). Amb aquest instrument el que es volia mesurar 

eren els motius d’ús d’Instagram dels joves, és a dir, els diversos motius perquè 

utilitzen l’aplicació. El qüestionari consta de 18 ítems de resposta tipus Likert de 5 

punts (1= “Mai” a 5= “Sempre”). Els 18 ítems s’agrupen en els següents 4 factors: 

• Factor 1: Coneixement sobre els altres (Ítems: 1, 2, 3, 4 i 5). 

• Factor 2: Documentació (Ítems: 6, 7, 8, 9, 10 i 11). 

• Factor 3: Popularitat (Ítems: 12, 13, 14 i 15). 

• Factor 4: Creativitat (Ítems: 16, 17 i 18). 

 

L’instrument que registra els trets de narcisisme encobert dels participants és el test 

validat “The Maladaptive Covert Narcissism Scale” (MCNS); (Cheek, Hendin i Wink, 

2013) (Annex 3). Els 10 primers ítems d’aquest test corresponen a la “Hypersensitive 

Narcissism Scale” (HSNS); (Hendin i Cheek, 1997). Aquest test consta de 23 ítems de 

resposta tipus Likert de 5 punts (1= “Molt en desacord”, 2= “Bastant en desacord”, 3= 

“Neutral”, 4= “Bastant d’acord”, 5= “Molt d’acord”).  

 

Les puntuacions obtingudes del MCNS es classifiquen de la següent manera: 

• Per sota de 40: molt baix en narcisisme encobert. 

• Mitjans de 60: en la mitjana del narcisisme encobert.  

• Més de 82: narcisisme encobert alt. 

• Més de 97: narcisisme encobert molt alt.  
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3.5. Procés de validació 
El procés de validació (Annex 4) dels tests consistia en traduir els instruments de 

mesura originals al català, ja que aquests estaven en anglès. Els instruments escollits 

que es van traduir van ser el test “Motives for Instagram Use” i “Instagram Use” de 

l’estudi de Sheldon i Bryant (2015) i el test “The Maladaptative Covert Narcissism 

Scale (MCNS)” dels autors Cheek, Hendin i Wink, (2013).  

 

La primera part del procés consistia en la validació de la traducció per part de 4 

experts en psicologia i la segona fase consistia en realitzar una prova pilot amb 4 

participants entre 18 i 30 anys (Annex 5), per tal de comprovar si entenien les 

respostes del qüestionari publicat de manera online. En aquesta prova també es va 

comprovar a través dels 4 participants si podien respondre a través de les respostes 

tancades ja formulades les preguntes que se’ls hi demanava al qüestionari, ja que al 

ser els 4 participants, usuaris d’Instagram, algun d’ells feia més ús de l’aplicació que 

uns altres. A partir d’aquesta prova pilot es va detectar algun error ortogràfic en 

l’enquesta i es va modificar una resposta tancada afegint-hi una opció més per escollir.  

 

En primer lloc, van realitzar la traducció una persona bilingüe i una nativa i després es 

va passar a la validació de la traducció per part dels experts. Els 4 experts que van 

realitzar la validació de la traducció són professors actualment de la Universitat de Vic. 

El Dr. Àngel Serra Jubany és doctor en psicologia i llicenciat en belles arts, l’Anna 

Segura Montagut és llicenciada en psicologia i actualment està realitzant un Doctorat 

de personalitat, avaluació i tractament psicològic, la Dra. Lucrezia Crescenzi Lanna és 

experta en Psicologia Evolutiva i és la tutora del present Treball Final de Grau i l’Ivan 

Alsina Jurnet, és llicenciat en Psicologia i expert en aplicacions de realitat virtual i 

augmentada. 
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4. Resultats i anàlisi dels resultats 
A continuació es presenta en primer lloc els resultats de les dades sociodemogràfiques 

dels participants. En segon lloc, es descriuen els resultats de la freqüència d’ús 

d’Instagram dels joves catalans. En tercer lloc, s’exposen els principals motius d’ús de 

l’aplicació amb les variables corresponents per cada factor. En quart lloc, es presenten 

els resultats dels participants en el test MCNS que mesura el nivell dels trets 

narcisistes encoberts. Finalment, es descriuen les correlacions que s’han trobat en 

aquest estudi entre la freqüència d’ús, els motius d’ús d’Instagram i els resultats dels 

trets narcisistes.  

 

 

4.1. Les dades sociodemogràfiques dels participants 
En la primera part del qüestionari es plantegen unes preguntes per tal d’extreure les 

dades sociodemogràfiques dels participants. En la Figura 1 es pot observar que el 

nombre total de participants va ser 195 i que un gran grup de la mostra eren dones, el 

qual representa el 74% dels participants. Per tant, a l’hora de generalitzar els resultats 

s’ha de tenir en compte que no es diferencien els dos sexes, ja que no s’ha obtingut 

una mostra significativa per cada sexe. En referència a l’edat dels participants, en la 

Figura 2 s’il·lustra que el 90% de la mostra tenien entre 26 i 30 anys.  

 

 

 

 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 

145
74%

50
26%

Sexe

Dones
Homes

Figura 1. Percentatge i freqüència dels participants segons el 
sexe 

Font: Elaboració pròpia 
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4.2. La freqüència d’ús d’Instagram 
En la segona part del qüestionari es vol conèixer la mitjana del temps diari que passen 

els participants a Instagram, el temps i la freqüència en que estan editant les 

fotografies abans de publicar-les a través de l’aplicació i la freqüència en l’ús de 

hastags.  

 

A través de la Figura 3, es pot observar com el 38% de la mostra és la dada més 

elevada quant a la mitjana de temps diari de l’aplicació, el qual és entre 1 i 2 hores.  

En la Figura 4, és representat que el 71% de la mostra editava menys de 15 minuts les 

fotografies abans de publicar-les a l’aplicació.  

 

 

 
 
 
 
 
 
 
 

175
90%

15
8%

5
2%

Edat

18-25 anys
26-30 anys
33 anys

Figura 2. Percentatge i freqüència dels participants segons l'edat 
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10%
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35%
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34
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Mitjana de temps diari a Instagram

entre 15-30 min.
entre 30 min- 1 hora
1-2 hores
més de 2 hores

Font: Elaboració pròpia 

Font: Elaboració pròpia 

Figura 3. Percentatge i freqüència de la mitjana de temps dels participants a 
Instagram 



	32 

 
 
 
 
 
 
 

 

 

 

En referència a la freqüència d’edició de les fotografies abans de publicar-les, els 

participants disposaven de l’opció de respondre en una escala Likert de 5 punts 

(1=”mai” a 5=”sempre”). Per una banda, el 27% dels participants en la investigació van 

afirmar que sempre editaven les fotografies abans de publicar-les i el 14% no les 

editaven mai. Per altra banda, el 24% van seleccionar una resposta amb significació 2, 

el 20% una resposta amb significació 3 i el 15% una resposta amb significació 4. A 

continuació és mostra la Taula 1 amb la puntuació mitjana obtinguda en aquest ítem. 

 
Taula 1. Estadístics descriptius freqüència d'edició de fotografies 

Font: Elaboració pròpia 

 

En relació amb la freqüència d’ús de hastags, els participants disposaven d’una escala 

Likert de 5 punts (1=”mai” a 5=”sempre”). Per una banda, el 55% de la mostra de 

participants van afirmar que no utilitzaven hastags i el 6% que els utilitzaven sempre. 

D’altra banda, el 26% van seleccionar una resposta amb puntuació 2, el 9% una 

resposta amb puntuació 3 i el 4% una resposta amb puntuació 4. En la Taula 2 es 

mostra la puntuació mitjana obtinguda en aquest ítem.  

 
Puntuació 

Mitjana 
Desv. 
Error 

Puntuació 
Mínima 

Puntuació 
Màxima 

Desviació 
Estàndard 
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Temps d'edició de les fotografies 

No les editen
Menys de 15 minuts
Més de 15 minuts

Figura 4. Percentatge i freqüència d'edició de les fotografies 

Font: Elaboració pròpia 
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Taula 2. Estadístics descriptius de la freqüència d’ús de hastags 

Font: Elaboració pròpia 

 

4.3. Els motius d’ús d’Instagram 
Un dels objectius d’aquest treball és conèixer amb quina finalitat els joves utilitzen 

Instagram a través del test “Motives for Instagram Use” que va ser extret de l’estudi 

realitzat per Sheldon i Bryant (2015). El qüestionari consta de 18 ítems de resposta 

tipus Likert de 5 punts (1= “Mai” a 5= “Sempre”). Els ítems s’agrupen en els següents 

factors; coneixement sobre els altres, documentació, popularitat i creativitat. El factor 

que ha obtingut la puntuació mitjana més elevada ha estat el fet d’utilitzar Instagram 

per conèixer que fan els altres. Es poden observar a continuació en la Taula 3, les 

puntuacions mitjanes obtingudes en tots els factors i els seus coeficients de variació.  

 

Els resultats de la Taula 3 contenen el Coeficient de Variació el qual es pot definir com 

una mesura de la dispersió que descriu la variació dels resultats en relació amb la 

mitjana. Per tant, com més elevat sigui el coeficient de variació, més gran serà la 

dispersió de les dades. Tots els 4 factors tenen un Coeficient de Variació inferior a 0,5 

i el que té la puntuació més inferior és el “Factor 1: Coneixement sobre els altres”. 
 

Taula 3. Estadístics descriptius dels 4 Factors del test “Motives for Instagram Use”. 

Font: Elaboració pròpia 
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Factor 4: Creativitat 2,223 ,0712 ,9945 ,447 
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Per analitzar la relació lineal entre els diversos factors s’ha realitzat a través de la 

Correlació de Pearson. En la Taula 4 s’observen les correlacions entre els diversos 

Factors. Totes les correlacions estan entre els valors de (,252) i (,590) i cal destacar 

que no són valors molt elevats. Això indica que hi ha una relació entre els diferents 

factors i aquesta és positiva i no molt elevada, ja que quan augmenta un Factor, els 

altres també augmenten.  

 
Taula 4. Estadístics descriptius i correlacions dels 4 Factors del test “Motives for Instagram Use” 

Font: Elaboració pròpia 

 

Els 4 factors del test contenen diverses variables indicades a l’apartat d’instruments, 

en la metodologia i es poden observar les taules amb els estadístics descriptius dels 

subgrups de cada factor en l’Annex 6. Pel que fa al “Factor 1: coneixement sobre els 

altres”, la variable que va obtenir una puntuació més elevada respecte a les altres 

variables d’aquest factor va ser “Per veure les publicacions dels meus amics/gues”. En 

referència al “Factor 2: Documentació”, la variable amb més puntuació va ser “Per 

recordar esdeveniments especials”. El següent “Factor 3: Popularitat”, la variable amb 

la màxima puntuació va ser “Per mostrar publicacions als meus amics”. Quant al 

“Factor 4: Creativitat”, la variable que va obtenir una puntuació més elevada va ser 

“Per trobar gent amb qui tinc interessos comuns”.  

 

Si tenim en compte el Factor 1: “Coneixement sobre els altres”, la variable amb la 

puntuació mitjana més elevada és “Per veure les publicacions dels meus amics/gues” 

amb una puntuació de 4,08. Seguint amb el motiu “Per seguir els meus amics” que 

obté una mitjana de 3,97. A continuació es troba la variable “És divertit” amb una 

puntuació de 3,77. Seguidament trobem el motiu “Per interactuar amb els meus 

amics/gues” amb una puntuació mitjana de 3,20. Finalment hi ha el motiu “per ficar 

m’agrada a les publicacions dels meus seguidors/es” amb una puntuació mitjana de 

Factor 2: 
Documentació 

Factor 3: 
Popularitat 

Factor 4: 
Creativitat 

Factor 1: 
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3,02. Tots els motius del Factor 1 tenen una puntuació mínima d’1 i una puntuació 

màxima de 5. Tenint en compte el Coeficient de Variació, tots els 5 motius tenen un 

Coeficient de Variació inferior a 0,5. 

 

Quant al Factor 2: ”Documentació”, el motiu “Per recordar esdeveniments especials” 

ha estat l’element amb la puntuació mitjana més elevada amb una mitjana de 3,11. 

Seguidament del motiu “Per commemorar un esdeveniment” amb una puntuació 

mitjana de 3,07. Seguint amb el motiu “Per compartir la meva vida amb altres 

persones” amb una puntuació mitjana de 2,89. Continuant amb l’ordre, el motiu “per 

recordar alguna cosa important” (2,81), “Per documentar el que m’envolta” (2,76) i “Per 

representar la meva vida” (2,61). Totes les variables del Factor 2 tenen una puntuació 

mínima d’1 i una puntuació màxima de 5 i el Coeficient de Variació és inferior a 0,5 en 

tots els motius.  

 

En el Factor 3: “Popularitat”, el motiu “Per mostrar publicacions als meus amics” és 

l’element amb la puntuació mitjana més elevada (3,25). Seguidament amb l’ordre, el 

motiu “És divertit, “guai” (2,77), “Per promocionar-me” (1,84) i “Per ser popular” (1,80). 

Tots els motius del Factor 3 tenen una puntuació mínima d’1 i una puntuació màxima 

de 5 i el Coeficient de Variació és inferior a 0,5 en els motius “És divertit, “guai”” i en 

“Per mostrar publicacions als meus amics”, en canvi, és superior en els motius “Per ser 

popular” i “Per promocionar-me”.   

 

En el Factor 4: “Creativitat” el motiu amb una puntuació mitjana més elevada ha estat 

“Per trobar gent amb qui tinc interessos comuns” amb una puntuació de 2,59. Seguint 

amb l’ordre, el motiu “Per mostrar les meves habilitats fotogràfiques” (2,15) i “Per crear 

art” (1,92). Totes les variables del Factor 4 tenen una puntuació mínima d’1 i una 

puntuació màxima de 5 i el Coeficient de Variació és superior a 0,5 en els tres motius.  

 

 

4.4. Els trets narcisistes 
Respecte a un altre objectiu del treball el qual se centra a conèixer els trets narcisistes 

de la mostra, es va utilitzar el test “The Maladaptive Covert Narcissism Scale (MCNS; 

Cheek, Hendin i Wink, 2013) on la puntuació mitjana va ser de 52,79. A continuació en 

la Taula 5 es mostra els estadístics descriptius del test MCNS. 
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Taula 5. Estadístics descriptius del test MCNS. 

Font: Elaboració pròpia 

4.5. Les correlacions entre la freqüència d’ús, els motius d’ús 
d’Instagram i els trets narcisistes 

4.5.1. Correlació entre les puntuacions del test narcisista MCNS i els 
factors dels motius d’ús Instagram 

Certament per tal de comprovar si existeix una relació entre les puntuacions del test 

narcisista MCNS i els 4 factors dels motius d’ús d’Instagram comentats en l’apartat 

anterior, es van correlacionar les dades entre aquestes dos variables mitjançant una 

correlació lineal. En aquesta anàlisi es va rebutjar la hipòtesis nul·la, per tant les 

correlacions ens confirmen que existeix una relació entre les puntuacions del test 

narcisista i el Factor 3 dels motius d’ús d’Instagram.  

 

En el moment de rebutjar o no rebutjar una hipòtesi nul·la, es te en compte la 

Significació asimptòtica (bilateral) i en el cas que el seu valor sigui inferior a 0,05, es 

pot afirmar que hi ha una relació entre les dimensions que s’estan comparant. En la 

Taula 6 podem comprovar que la Beta del Factor 3 és positiva i el Sig. inferior a 0,05, 

per tant, això indica que hi ha relació positiva entre el Factor 3: “popularitat” i la 

puntuació del test narcisista MCNS.  

 
Taula 6. Correlació Lineal entre el test MCNS i els factors dels motius d’ús d’Instagram 

Font: Elaboració pròpia 
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4.5.2. Correlació entre les puntuacions del test Narcisista MCNS i el 
temps diari d’ús d’Instagram 

Sobre el fet de comprovar si existeix una relació entre les puntuacions del test 

narcisista i l’ús d’Instagram es va realitzar una correlació lineal i no es rebutja la 

hipòtesi nul·la, ja que les puntuacions del test narcisista són iguals segons l’ús 

d’Instagram que facin els usuaris i no hi ha cap relació significativa entre aquestes dos 

variables.  

 

A través de la Figura 5 del diagrama de caixes, s’explica com les puntuacions mitjanes 

de les categories de la mitjana de temps diari d’ús d’Instagram són molt semblants i hi 

ha la presència de valors atípics, que significa que estan molt lluny de la mitjana. 

Aquestes puntuacions atípiques corresponen als individus dels resultats del test de 

trets Narcisistes (109), (148), (159) i (160).  Les categories de la mitjana de temps diari 

d’ús d’Instagram són: entre 15 minuts i 30 minuts (0), entre 30 minuts i 1 hora (1), 

entre 1-2 hores (2) i més de 2 hores (3). 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
4.5.3. Correlació entre les puntuacions del test Narcisista MCNS i la 

freqüència d’edició de les fotografies a Instagram 
En relació amb el fet de comprovar si existeix una relació entre la freqüència d’edició 

de les fotografies amb la puntuació del test de trets narcisistes, es va realitzar una 

anàlisi amb Anova Unidireccional, ja que la variable de la freqüència d’edició de 

fotografies és qualitativa no binària i la variable del test narcisista és quantitativa.  

 

Figura 5 Diagrama de caixes comparant puntuacions totals amb l'ús d'Instagram 

Font: Elaboració pròpia 
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En la Taula 7 es pot percebre com no hi ha cap relació significativa, ja que Sig. és 

superior a 0,05, per tant no existeix cap relació significativa entre la freqüència d’edició 

de fotografies i les puntuacions del test narcisista MCNS. 
 

Taula 7. Anàlisis Anova entre les Puntuacions del test i la freqüència d'edició 

Font: Elaboració pròpia 

 

Per tal d’il·lustrar aquests resultats, a través de la Figura 6 del diagrama de caixes, es 

comunica com les puntuacions mitjanes de les categories de la freqüència d’edició de 

les fotografies difereixen en algunes categories i hi ha la presència de valors atípics, 

que significa que estan molt lluny de la mitjana. Aquestes puntuacions atípiques 

corresponen als individus dels resultats del test MCNS (109), (148) i (160).  Les 

categories de la freqüència d’edició de les fotografies són respostes de tipus Likert de 

5 punts (1= “Mai” a 5= “Sempre”). 
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Figura 6. Diagrama de caixes comparant les puntuacions del test amb la 
freqüència d'edició de les fotografies 
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5. Discussió 
L’objectiu principal d’aquesta investigació és conèixer l’ús d’Instagram i les 

motivacions per utilitzar-lo, alhora relacionant-ho amb els trets narcisistes en concret 

amb el narcisisme encobert, de la població jove. 

 

Amb relació a la mitjana de temps diària d’ús d’Instagram de la població jove Catalana, 

les dades d’aquest present estudi mostren que el 55% dels participants utilitzen 

Instagram durant més d’una hora al dia i dins d’aquest grup, el 17% l’utilitza més de 

dues hores. També cal afegir que el 35% l’utilitza entre 30 minuts i una hora i el 10% 

entre 15 i 30 minuts. Aquests resultats coincideixen en l’estudi recent de Huang i Su 

(2018), on es va observar que el 42% de la mostra de participants utilitzava Instagram 

durant més d’1 hora cada dia. Segons l’informe anual realitzat per l’Interactive 

Advertising Bureau (2018), la freqüència d’ús en hores diàries d’Instagram es troba en 

57 minuts diaris i segons l’estudi de Sheldon i Bryant (2015) els joves utilitzen aquesta 

xarxa social durant una mitjana d’1 hora i 14 minuts per dia. 

 

En referència a la freqüència d’edició de les fotografies abans de publicar-les a 

l’aplicació Instagram, el 62% dels participants les editen de manera freqüent a través 

de filtres i el 38% restant no les edita mai o quasi mai. En un estudi realitzat per Salim, 

Rahardjo, Tanaya i Qurani (2017) es va observar que els usuaris de les xarxes socials, 

per tal de ser acceptats en aquestes plataformes digitals, la majoria utilitzen editors per 

millorar les seves fotografies i els selfies, així com utilitzant filtres. Per tant, les dades 

suggereixen que la majoria dels joves que utilitzen l’aplicació per publicar fotografies 

ho realitzen per tal de ser acceptats pels altres.  

 

D’altra banda, en aquest treball s’ha analitzat l’ús de hastags dels participants, ja que 

els usuaris ho utilitzen perquè les seves fotos arribin a més seguidors/res de les 

xarxes socials que utilitzin aquella paraula concreta acompanyada del símbol “#”. El 

80% dels participants afirmen que no utilitzen mai o quasi mai els hastags. En aquest 

cas, els resultats són diferents dels de Salim i col·legues (2017), ja que es va observar 

que els usuaris utilitzaven sovint els hastags per fer més desitjables les seves 

publicacions. Per altra banda, Sheldon i Bryant (2015) indiquen que la majoria de joves 

utilitzen algunes vegades els hastags. És important tenir en compte que durant els 

últims tres anys, Instagram ha afegit moltes característiques a l’aplicació i aquestes 

poden haver influenciat en l’ús dels hastags. Per exemple, l’agost de 2016 l’aplicació 

va afegir la possibilitat de publicar fotografies i vídeos de curta duració limitats a 24hs 
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(un dia) en un nou apartat anomenat Instagram Stories i l’aplicació ja no contenia 

únicament publicacions permanents al perfil dels usuaris, sinó que va afegir la 

possibilitat de publicar contingut per un temps limitat. Cal remarcar que en l’ús 

d’Instagram Stories no s’acostuma a acompanyar de hastags (Instagram, 2019). 

 

En segon lloc, un dels objectius d’aquest treball consisteix en saber quins són els 

motius principals que porten als joves a utilitzar Instagram. Per tal d’extreure aquests 

resultats es va fer servir un test que avaluava aquestes motivacions de l’estudi dels 

autors Sheldon i Bryant (2015). Cal remarcar que els motius d’ús de l’aplicació 

d’aquesta investigació han obtingut el mateix ordre d’ús que l’estudi original dels 

autors anomenats anteriorment, tot i que les puntuacions de les variables de cada 

factor són diferents.  

 

El principal motiu de la mostra per utilitzar Instagram en aquest treball és utilitzar 

l’aplicació per conèixer sobre els altres, que inclou “veure les publicacions dels seus 

amics/gues”, la qual ha estat el motiu amb la puntuació més elevada dins d’aquest 

grup, seguidament dels motius; “seguir als amics/gues”, “perquè és divertit”, “per 

interactuar amb els amics/gues” i “per ficar m’agrada a les publicacions dels 

seguidors/es”. En l’estudi de Sheldon i Bryant (2015) en el motiu de conèixer sobre els 

altres, la variable “per seguir els amics/gues” va ser el més destacat. Cal remarcar 

també que en l’estudi de Prades i Carbonell (2016), es va observar que el fet que els 

motiva en major mesura als joves en l’ús d’aquesta aplicació és el fet de xafardejar, 

que inclou no perdre’s res i conèixer les últimes notícies, llocs i esdeveniments dels 

seus seguidors. Quant a l’investigació de Huang i Su (2018) es va descobrir que els 

principals motius d’ús de l’aplicació eren mirar les publicacions dels altres, 

particularment relacionat amb interaccions socials i la diversió.  

 

El segon motiu és l’anomenat “Documentació”, on el fet de recordar esdeveniments 

especials ha obtingut la puntuació més elevada, seguidament de; “per commemorar un 

esdeveniment”, “per compartir la meva vida amb altres persones”, “per recordar alguna 

cosa important”, “per documentar el que m’envolta” i “per representar la meva vida a 

través de fotos”. En la investigació de Sheldon i Bryant (2015) el motiu amb més 

puntuació va ser “per compartir la meva vida amb altres persones”. 

 

El tercer motiu s’anomena “Popularitat” i el motiu d’ús amb la puntuació mitjana més 

elevada ha estat el fet d’utilitzar Instagram per mostrar publicacions als amics/gues, 

seguidament de; “perquè és divertit”, “per promocionar-me” i “per ser popular”. 
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Sheldon i Bryant (2015) identifiquen el motiu “és divertit” dins d’aquest grup com el 

més elevat. 

 

El quart motiu anomenat “Creativitat”, que es relaciona amb el fet de trobar gent amb 

qui tenir interessos comuns, ha estat el motiu amb la puntuació mitjana més elevada, 

seguidament de; “per mostrar les habilitats fotogràfiques” i “per crear art”. Els autors 

Sheldon i Bryant (2015) van obtenir puntuacions mitjanes elevades en ”trobar gent 

amb qui tenir interessos comuns” i “per crear art”. 

 

En tercer lloc, una de les preguntes d’investigació que han guiat aquest treball ha estat 

el fet d’investigar si existeix una correlació entre l’ús d’Instagram ,els motius d’ús i els 

trets de personalitat narcisista. En aquest cas es relaciona amb el narcisisme encobert, 

ja que el test MCNS està enfocat en aquest factor.  

Moon, Eunji Lee, Jung-Ah Lee, Choi i Sung (2016) van estudiar la relació entre el 

narcisisme i les accions d’autopromoció dels usuaris en l’aplicació Instagram i van 

comprovar que els participants amb nivells més elevats de narcisisme, tendien a estar 

més temps utilitzant l’aplicació Instagram. Els mateixos resultats van ser trobats en la 

investigació de Dumas, Maswell-Smith, Davis i Giulietti (2017). 

En el present estudi s’ha comprovat aquesta relació i es difereix en els resultats 

trobats en les investigacions de Moon,et al. (2016) i Dumas et al. (2017). Per tant, no 

s’ha rebutjat la hipòtesi nul·la en que hi hagi una relació significativa entre el temps 

diari en Instagram amb uns nivells elevats de narcisisme.  

Paramboukis, Skues i Wise (2016) van investigar en el seu estudi, la relació entre els 

trets de narcisisme, l’autoestima i l’ús d’Instagram. Els autors van diferenciar que els 

que tenien un narcisisme vulnerable elevant, estaven més interessats a incrementar la 

seva popularitat i buscar l’acceptació dels altres i hi havia una relació negativa amb 

l’autoestima.  

En el present estudi no s’ha comprovat el nivell d’autoestima dels participants, per tant 

no podem relacionar-ho amb una característica de l’estudi dels autors, però sí que 

s’han relacionat els motius d’ús de l’aplicació amb els trets de personalitat. Convé 

destacar que el fet de no relacionar l’ús d’Instagram amb el nivell d’autoestima és una 

limitació a contemplar en aquest treball, ja que hagués pogut aportar informació molt 

rellevant i complementar l’estudi. Així com hagués sigut preat addicionar una recerca 
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sobre el FOMO (Fear of Missing Out) relacionant-ho amb les hores d’ús d’Instagram i 

alhora amb l’autoestima. 

El factor de la motivació que té relació amb els trets de la personalitat narcisista, en 

concret, amb el narcisisme encobert, és el Factor 3 anomenat “Popularitat”. Per una 

banda, els autors Paramboukis et al. (2016) van diferenciar que els participants amb 

un narcisisme vulnerable elevat, estaven interessats a incrementar la seva popularitat i 

alhora buscar l’acceptació dels altres. Per altra banda, en la investigació de Dumas et 

al. (2017) van trobar la relació que les persones que tenien un nivell més elevat de 

narcisisme utilitzaven més l’aplicació Instagram i eren més participatius en activitats 

per auto promocionar-se i mostrar creativitat.  

En l’estudi present, podem afirmar com els autors anomenats anteriorment que 

existeix una relació entre els nivells elevats de narcisisme i la motivació per utilitzar 

l’aplicació per promocionar-se i augmentar la popularitat. També cal remarcar que en 

els estudis anomenats en el paràgraf anterior van trobar una connexió significativa 

entre la quantitat de temps diari d’ús d’Instagram i els trets de personalitat narcisista. 

En la investigació de Dumas et al. (2017) afegeixen que els usuaris amb trets 

narcisistes utilitzaven l’aplicació per mostrar creativitat. En l’estudi present no s’ha 

trobat cap relació significativa entre aquestes dues variables.  

Per tant, es rebutja la hipòtesi nul·la i es confirma que els nivells de personalitat 

narcisista es relacionen positivament amb el factor de la popularitat, per tal de 

promocionar-se i guanyar popularitat a través Instagram. 

Un altre aspecte que s’ha analitzat en aquest treball és si existeix alguna relació 

significativa entre els trets narcisistes i la freqüència i el temps d’edició de les 

fotografies abans de penjar-les a l’aplicació. En l’estudi de Sheldon i Bryant (2015) van 

obtenir resultats on el narcisisme estava positivament i significativament relacionat 

amb la quantitat de temps que estaven editant les fotos els participants abans de 

penjar-les a Instagram. En el present estudi no es rebutja la hipòtesi nul·la, ja que no 

s’ha trobat cap relació significativa entre la freqüència d’edició i el temps d’edició de 

les fotografies amb els trets de personalitat Narcisista. 
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6. Conclusions 
En aquest apartat de conclusions es dóna una resposta a les preguntes d’investigació 

que han guiat aquest treball que es troben en l’apartat “3.1. Qüestions i hipòtesis” (pag. 

25) i es realitza una descripció de les hipòtesis i relacions que s’han trobat al llarg 

d’aquesta investigació. 

 

Una de les preguntes d’investigació era saber quin és l’ús que la població jove 

Catalana fa de la xarxa social Instagram. A través dels resultats, s’observa que el 55% 

dels joves enquestats afirmen utilitzar Instagram durant més d’una hora al dia i dins 

d’aquest grup, el 17% l’utilitza durant més de dues hores diàries.  

 

Quant a l’edició de fotografies, el 62% dels participants ho duen a terme de manera 

freqüent a través de filtres abans de publicar-les a l’aplicació Instagram i el 38% 

restant no les editen mai o quasi mai. Pel que fa al temps d’edició que es dediquen els 

joves a retocar les fotografies amb filtres abans de publicar-les, el 71% afirma estar 

menys de 15 minuts editant-les, el 21% afirma que no les editen i el 8% dediquen més 

de 15 minuts en l’edició fotogràfica. Per tant, s’afirma que la majoria d’usuaris editen 

les seves fotografies abans de publicar-les i aquest fet es pot relacionar amb les 

investigacions de Rahardjo et al. (2017) amb el fet de voler ser acceptats en aquestes 

plataformes digitals, ja que la majoria utilitzen editors i filtres per millorar les seves 

fotografies. 

 

En tercer lloc, el 80% dels participants d’aquesta investigació afirmen que no utilitzen 

mai o quasi mai els hastags en l’aplicació. Aquest fet pot estar relacionat amb els 

canvis que ha realitzat Instagram al llarg dels últims 3 anys en relació al fet d’afegir 

característiques com els Instagram Stories, ja que ha anat canviant a poc a poc la 

dinàmica de l’aplicació. 

 

La següent pregunta d’investigació que ha guiat aquest treball consisteix a conèixer 

quins són els motius que porten als joves a utilitzar Instagram, és a dir, saber la 

finalitat de per què utilitzen aquesta xarxa social. D’entrada, el principal motiu dels 

participants d’aquesta investigació en utilitzar Instagram és el fet de conèixer el que 

fan els altres, que aquest factor inclou motius com veure les publicacions dels seus 

amics/gues, el fet de seguir als amics/gues a l’aplicació, perquè Instagram és una 

plataforma divertida, per interactuar amb els amics/gues i per ficar m’agrada a les 

publicacions dels seguidors/es.  
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En segon lloc, es troba el motiu d’utilitzar Instagram per documentar-se, que inclou 

recordar esdeveniments especials, commemorar un esdeveniment, compartir la seva 

vida amb altres persones a través d’aquesta xarxa social, recordar alguna cosa 

important, documentar el que els envolta i representar la seva vida a través de 

fotografies.  

 

En referència al fet d’utilitzar Instagram per ser popular, estaria en el tercer lloc i inclou 

elements com mostrar publicacions als amics/gues, perquè Instagram és una cosa 

divertida, per promocionar-se a través de la xarxa social i per ser popular.  

 

El quart motiu té a veure en utilitzar l’aplicació per la creativitat que comporta, com per 

exemple, trobar gent amb qui tenir interessos comuns, mostrar les habilitats 

fotogràfiques i crear art.  

 

La darrera pregunta d’investigació que ha permès establir diverses hipòtesis a través 

de la recerca bibliogràfica i els resultats dels diversos estudis ha estat, comprovar si 

existeix una relació entre el temps diari d’ús d’Instagram i els motius d’ús anomenats 

anteriorment amb els trets de personalitat Narcisista.  
 

En relació a la investigació d’Andreassen et al. (2016), la primera hipòtesi planteja que 

els usuaris joves amb més ús de l’aplicació Instagram presenten més trets narcisistes. 

En aquest cas, es rebutja la hipòtesi nul·la, ja que a través de la anàlisi de resultats no 

s’ha trobat cap relació significativa que indiqui que les persones que facin més ús de 

l’aplicació presentin més trets narcisistes.  

 

En referència a l’estudi de Dumas et al. (2017), es van establir dues hipòtesis. La 

segona hipòtesi referencia que els usuaris joves d’Instagram amb nivells més elevats 

de narcisisme tendeixen a participar més en activitats per mostrar creativitat. Per 

aquest motiu, no es rebutja la hipòtesi nul·la ja no s’ha trobat cap relació que indiqui 

que els usuaris d’Instagram amb nivells elevats de narcisisme utilitzin l’aplicació per 

mostrar creativitat, que inclou aspectes com trobar gent amb qui tenir interessos 

comuns o mostrar habilitats.  

 

Respecte a la tercera hipòtesis, referencia que els usuaris joves d’Instagram amb 

nivells més elevats de narcisisme tendeixen a participar més en activitats per auto 

promocionar-se. Així doncs, es rebutja la hipòteis nul·la perquè s’ha pogut comprovar 

que els nivells elevats de narcisisme encobert dels participants de la present 
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investigació tenen relació una amb utilitzar Instagram amb finalitats per auto 

promocionar-se, ser populars i mostrar les publicacions als seus amics. És possible 

que les persones amb elevats trets narcisistes necessitin ser admirats i tenir aquesta 

necessitat de pertànyer a un grup, per això existeix relació amb aquest factor de la 

popularitat on els usuaris es promocionen i volen ser populars a través d’Instagram. 

Campbell i Foster (2007) descriuen que les persones amb trets narcisistes utilitzen una 

gran varietat d’estratègies d’autoregulació, com per exemple la necessitat d’admiració, 

fanfarronejar, mostrar i exterioritzar bens materials, etc. Expliquen que aquestes 

estratègies d’autoregulació, són les causes i conseqüències de les creences pròpies 

distorsionades que tenen.  

 
A continuació es proposa exposar les limitacions que ha tingut aquesta investigació, 

per tal que en recerques futures es tinguin en compte alguns elements. Primerament 

cal fer referència en la diferència significativa en la quantitat d’homes (26%) i dones 

(74%) de la investigació. Considerant que no era una relació equilibrada, no s’han 

pogut extreure resultats que diferenciïn ambdós sexes en les preguntes d’investigació i 

no s’han pogut generalitzar els resultats d’aquests. També cal remarcar que s’hauria 

d’haver inclòs l’opció de “altre” al recull de dades sociodemogràfiques del sexe en 

l’enquesta publicada a Internet.  

 

En referència al terme a estudiar sobre l’ús d’Instagram, primerament es volia analitzar 

l’addicció a aquesta aplicació, però durant el procés de recerca d’instruments per 

avaluar es va considerar que comportaria un temps molt elevat pel nombre de 

respostes i així doncs, la gent no respondria de manera sincera i hi hauria una baixa 

participació a causa d’abandonar l’enquesta. Hagués sigut interesant per la 

investigació saber si la població presenta addicció o no, ja que ara el que es sap és el 

nombre d’hores que l’utilitzen diàriament i en quina freqüència editen les fotografies. 

 

Certament després de realitzar l’enquesta i obtenir els resultats es va observar que 

potser s’hauria d’haver afegit un qüestionari sobre l’autoestima, ja que hagués pogut 

ser rellevant relacionar-ho amb l’ús d’Instagram i complementar-ho amb els trets de 

personalitat narcisista com han realitzat en l’estudi els autors Paramboukis, Skues i 

Wise (2016). Per altra banda, també hauria sigut interessant afegir un qüestionari que 

hagués recollit dades sobre el FOMO (Fear of Missing Out) i poder relacionar aquestes 

amb la freqüència d’ús de l’aplicació amb els joves.  
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En relació a la recollida de dades de la part pràctica a través d’una enquesta online, hi 

ha la probabilitat que els usuaris hagin pogut realitzar l’enquesta acompanyats o que 

no hagin estat del tot sincers en les preguntes a causa de la desitjabilitat social. En 

últim terme, al moment d’analitzar els resultats es va observar que en alguns casos 

concrets hi havia una acumulació de respostes a l’entorn del valor central, per tant, en 

alguns tipus de resposta hagués estat més adequat presentar una resposta de tipus 

Likert de 4 punts en comptes d’una escala Likert de 5 punts de tipus imparell que la 

que s’ha utilitzat.  

 

Actualment les xarxes socials estan presents en el nostre dia a dia i potser no estem 

preparats com a societat per afrontar els canvis que es puguin produir en el nostre dia 

a dia. L’addicció a determinades xarxes socials pot provocar diverses dificultats 

esmentades al llarg d’aquest treball en el marc teòric. Es considera que aquest treball 

pot aportar a la psicologia noves dades a través d’una mostra de població jove sobre 

l’ús que realitzen aquests en Instagram i els motius principals en utilitzar aquesta 

aplicació.  

 

Un dels punts forts principals de la investigació és que ha comptat amb un gran 

nombre d’estudis recents que han indagat sobre l’ús de l’aplicació Instagram amb 

diversos tipus de personalitat. També cal remarcar que els instruments per recollir les 

dades dels participants en aquesta investigació estan validats i pertanyen a estudis 

recents.  
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Annex 1. 
Link i imatges de l’enquesta publicada 

Link: https://goo.gl/forms/I4WUTED9AxtkL1ay1  
A continuació es mostra la versió final de l’enquesta publicada a Internet el dia 7 de 

febrer de 2019. 
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Annex 2. 
Instrument “Motives for Instagram Use”  
L’instrument està extret de l’estudi realitzat per Sheldon i Bryant (2015) i consta de 18 

ítems de resposta tipus Likert de 5 punts (1= “Mai” a 5= “Sempre”). 

 
Factor 1: Coneixement sobre els altres 

- Per interactuar amb els meus amics/gues 

- Per veure les publicacions dels meus amics/gues 

- És divertit 

- Per seguir els meus amics 

- Per ficar m’agrada a les publicacions dels meus seguidors/es 

 

Factor 2: Documentació 
- Per representar la meva vida a través de fotos 

- Per recordar esdeveniments especials 

- Per compartir la meva vida amb altres persones 

- Per documentar el que m’envolta 

- Per commemorar un esdeveniment 

- Per recordar alguna cosa important 

 

Factor 3: Popularitat 
- Per ser popular 

- És “guai” 

- Per promocionar-me 

- Per mostrar publicacions als meus amics 
 

Factor 4: Creativitat 
- Per trobar gent amb qui tinc interessos comuns 

- Per crear art 

- Per mostrar les meves habilitats fotogràfiques 
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Annex 3. 
Instrument “The Maladaptive Covert Narcissism Scale” (MCNS) 
 

Els autors d’aquest instrument són Cheek, Hendin i Wink (2013) i consta de 23 ítems 

de resposta tipus Likert de 5 punts (1= “Molt en desacord”, 2= “Bastant en desacord”, 

3= “Neutral”, 4= “Bastant d’acord”, 5= “Molt d’acord”).  

 
1. Puc estar totalment absorbit/da pensant en les meves preocupacions, en la 

salut, en els problemes o les relacions amb els altres. 

2. Fer el ridícul o els comentaris dels altres fereixen fàcilment els meus 

sentiments. 

3. Quan entro en un lloc, sovint em sento cohibit/da i sento que tothom m’està 

mirant. 

4. No m’agrada compartir reconeixements o premis per un èxit amb els altres. 

5. Sento que ja tinc suficient amb mi mateix/a com per preocupar-me dels 

problemes dels demés. 

6. Sento que sóc temperamentalment diferent de la majoria de persones.  

7. Sovint em prenc els comentaris dels altres d’una manera molt personal. 

8. M’obsessiono fàcilment en els meus interessos i oblido l’existència dels de les 

altres persones. 

9. No m’agrada estar en un grup de gent, tret que sàpiga que almenys un/a dels 

present m’aprecia.  

10. Em molesta i m’avorreix quan algú m’explica els seus problemes i em demana 

temps o suport.  

11. Estic gelós/a de la gent atractiva. 

12. Em sento humiliat/da quan se’m critica.  

13. Em pregunto perquè els altres no estan més agraïts per les meves bones 

qualitats. 

14. Acostumo a veure els altres com a bons o dolents. 

15. A vegades tinc fantasies sobre ser violent/a sense saber per què.  

16. Sóc especialment sensible a l’èxit o al fracàs.  

17. Tinc problemes que ningú més sembla entendre. 

18. Intento evitar el rebuig costi el que costi. 

19. Els meus pensaments, sentiments i accions horroritzarien a alguns dels meus 

amics/gues. 
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20. Tendeixo a involucrar-me en relacions en què adoro i menyspreo 

alternativament a l’altra persona. 

21. Fins i tot quan estic amb un grup d’amics/gues, sovint em sento molt sol/a i 

incòmode/a.  

22. Em molesten les persones que tenen el que a mi em falta. 

23. La derrota o la decepció m’avergonyeixen o m’enfaden, però intento no 

mostrar-ho.  
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Annex 4. 
Procés de validació de l’instrument 
Tests originals amb una traducció realitzada per dues persones (una 
bilingüe i l’altra nativa). 
 
TEST 1: Motives for Instagram use.  
Sheldon, P. i Bryant K. (2015). Instagram: Motives for its use and relationship to 

narcissism and contextual age. Computers in Human Behavior. Recuperat de: 

https://www.sciencedirect.com/science/article/pii/S0747563215303307?via%3Dihub  

 

Survey participants had to answer how often (from 1=never to 5=always) they used 

Instagram for the given reason. 

 

Factor 1: Suveillance/knowledge about others 
- To interact with my friends 

- To see “visual status updates” of my friends 

- It is fun 

- To follow my friends 

- To “like” my followers’ posts 

 

Factor 2: Documentation 
- To depict my life through photos 

- To remember special events 

- To share my life with other people 

- To document the world around me 

- To commemorate an event 

- To remember something important 

 

Factor 3: Coolness 
- To become popular 

- It is cool 

- To self-promote 

- To provide “visual status updates” for my friends 
 

Factor 4: creativity 
- To find people with whom I have common interests 



	67 

- To create art 

- To show off my photography skills 
 

TRADUCCIÓ EN CATALÀ 
Els participants enquestats tenen que respondre amb quina freqüència (des de 1= mai 

a 5= sempre) utilitzen Instagram per les següents raons: 

 

Factor 1: Vigilància/Coneixement sobre els altres 
- Per interactuar amb els meus amics/gues 

- Per veure les publicacions de l’estat dels meus amics/gues 

- És divertit 

- Per seguir els meus amics 

- Per ficar m’agrada a les publicacions dels meus seguidors/es 

 

Factor 2: Documentació 
- Per representar la meva vida a través de fotos 

- Per recordar esdeveniments especials 

- Per compartir la meva vida amb altres persones 

- Per documentar el món que m’envolta 

- Per commemorar un esdeveniment 

- Per recordar alguna cosa important 

 

Factor 3: “Ser guai”. 
- Per ser popular 

- És divertit 

- Per promocionar-me 

- Per adquirir un prestigi social 
 

Factor 4: Creativitat 
- Per trobar gent amb qui tenir interessos comuns 

- Per crear art 

- Per mostrar les meves habilitats fotogràfiques 
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TEST 2: Instagram use 
Sheldon, P. i Bryant K. (2015). Instagram: Motives for its use and relationship to 

narcissism and contextual age. Computers in Human Behavior. Recuperat de: 

https://www.sciencedirect.com/science/article/pii/S0747563215303307?via%3Dihub  

 
(Instagram use was measured as the amout of Instagram): 

- Use in hours and minutes per day 

- The amount of time spent editing the photos before uploading them on 

Instagram. 

- The frequency of using Instagram hastags (response options ranged from 
1=never to 5 always). 

 

 

TRADUCCIÓ EN CATALÀ 
L’ús d’instagram va ser mesurat com la freqüència d’ús: 

- Ús en hores i minuts per dia. 

- La quantitat de temps dedicat a editar fotos abans de penjar-les a Instagram 

- La freqüència d’utilitzar hastags d’Instagram  (les opcions de resposta van del 

1= mai a 5= sempre). 

 

TEST 3: The Maladaptive Covert Narcissism Scale (MCNS; Cheek, Hendin, & 
Wink, 2013).  
Els 10 primer ítems són de Hypersensitive Narcissism Scale (HSNS; Hendin & Cheek 

1997)]  

Please answer the following questions by deciding to what extent each item is 

characteristic of your feelings and behavior. Fill in the blank next to each item by 

choosing a number from the scale printed below.  

1 = very uncharacteristic or untrue, strongly disagree 

2 = uncharacteristic 

3 = neutral 

4 = characteristic 

5 = very characteristic or true, strongly agree 
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1. I can become entirely absorbed in thinking about my personal affairs, my 

health, my cares or my relations to others.  

2. My feelings are easily hurt by ridicule or by the slighting remarks of others.  

3. When I enter a room I often become self-conscious and feel that the eyes of 

others are upon me. 

4. I dislike sharing the credit of an achievement with others.  

5. I feel that I have enough on my hands without worrying about other people's 

troubles.  

6. I feel that I am temperamentally different from most people.  

7. I often interpret the remarks of others in a personal way.  

8. I easily become wrapped up in my own interests and forget the existence of 

others.  

9. I dislike being with a group unless I know that I am appreciated by at least one 

of those present.  

10. I am secretly "put out" or annoyed when other people come to me with their 

troubles, asking me for my time and sympathy.  

11. I am jealous of good-looking people. 

12. I tend to feel humiliated when criticized. 

13. I wonder why other people aren't more appreciative of my good qualities.  

14. I tend to see other people as being either great or terrible.  

15. I sometimes have fantasies about being violent without knowing why.  

16. I am especially sensitive to success and failure. 

17. I have problems that nobody else seems to understand. 

18. I try to avoid rejection at all costs.  

19. My secret thoughts, feelings, and actions would horrify some of my friends.  

20. I tend to become involved in relationships in which I alternately adore and 

despise the other person.  

21. Even when I am in a group of friends, I often feel very alone and uneasy. 

22. I resent others who have what I lack. 

23. Defeat or disappointment usually shame or anger me, but I try not to show it.  

 

TRADUCCIÓ EN CATALÀ 
Respon a les següents preguntes decidint fins a quin put cada ítem és característic en 

els vostres sentiments i en el comportament. Selecciona per cada element un número 

de l’escala que s’indica a continuació. 
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1= Molt poc comú o fals, molt en desacord. 

2= Inusualment 

3= Neutral 

4= Usualment (freqüentment) 

5= Molt usualment (freqüentment) o verdader, molt d’acord.  

 

1. Puc estar totalment absorbit/da pensant en els meus assumptes personals, en 

la salut, en els problemes o les relacions amb els altres. 

2. Fer el ridícul o els comentaris dels altres poden ferir fàcilment els meus 

sentiments. 

3. Quan entro en un lloc on hi ha gent, sovint em sento cohibit/da i sento que 

tothom m’està mirant. 

4. No m’agrada compartir reconeixements o premis per un èxit amb els altres. 

5. Sento que ja tinc suficient amb mi mateix/a com per preocupar-me dels 

problemes dels altres.  

6. Sento que sóc temperamentalment diferent a la majoria de persones.  

7. Sovint interpreto els comentaris dels altres d’una manera molt personal. 

8. M’obsessiono fàcilment en els meus interessos i oblido l’existència dels de les 

altres persones. 

9. No m’agrada estar amb un grup de gent, tret que sàpiga que sóc apreciat/da 

per almenys d’un dels presents. 

10. Quan la gent m’explica els seus problemes i em demanen temps o atenció, 

m’avorreixo o desconnecto.   

11. Estic gelós/a de la gent atractiva. 

12. Em sento humiliat/da quan es critica.  

13. Em pregunto perquè els altres no estan més agraïts de les meves bones 

qualitats. 

14. Acostumo a veure els altres com a bons o terribles. 

15. A vegades tinc fantasies de ser violent/a sense saber per què.  

16. Sóc especialment sensible al èxit o al fracàs.  

17. Tinc problemes que ningú més sembla entendre. 

18. Intento evitar el rebuig costi el que costi. 

19. Els meus pensaments, sentiments i accions secretes espantarien a alguns dels 

meus amics. 

20. Tendeixo a tenir relacions en què adoro i menyspreo alternativament a l’altra 

persona. 
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21. Fins i tot quan estic amb el meu grup d’amics/gues, sovint em sento molt sol/a i 

incòmode/a.  

22. Em molesten les persones que tenen el que a mi em falta. 

23. La derrota o la decepció m’avergonyeixen o m’enfaden, però intento no 

mostrar-ho.  

 

Tests amb la validació de la traducció per part de 4 experts 
 

TEST 1: Motives for Instagram use.  
Sheldon, P. i Bryant K. (2015). Instagram: Motives for its use and relationship to 

narcissism and contextual age. Computers in Human Behavior. Recuperat de: 

https://www.sciencedirect.com/science/article/pii/S0747563215303307?via%3Dihub  

 
Els participants enquestats tenen que respondre amb quina freqüència (des de 1= mai 

a 5= sempre) utilitzen Instagram per les següents raons: 

 

Factor 1: Coneixement sobre els altres 
- Per interactuar amb els meus amics/gues 

- Per veure les publicacions dels meus amics/gues 

- És divertit 

- Per seguir els meus amics 

- Per ficar m’agrada a les publicacions dels meus seguidors/es 
 

Factor 2: Documentació 
- Per representar la meva vida a través de fotos 

- Per recordar esdeveniments especials 

- Per compartir la meva vida amb altres persones 

- Per documentar el que m’envolta 

- Per commemorar un esdeveniment 

- Per recordar alguna cosa important 
 

Factor 3: Popularitat 
- Per ser popular 

- És divertit, “guai” 

- Per promocionar-me 

- Per mostrar publicacions als meus amics 
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Factor 4: Creativitat 
- Per trobar gent amb qui tinc interessos comuns 

- Per crear art 

- Per mostrar les meves habilitats fotogràfiques 

 

TEST 2: Instagram use 
Sheldon, P. i Bryant K. (2015). Instagram: Motives for its use and relationship to 

narcissism and contextual age. Computers in Human Behavior. Recuperat de: 

https://www.sciencedirect.com/science/article/pii/S0747563215303307?via%3Dihub  

 

L’ús d’instagram va ser mesurat com la freqüència d’ús: 

- Ús en hores i minuts per dia. 

- La quantitat de temps dedicat a editar fotos abans de penjar-les a Instagram 

- La freqüència d’utilitzar hastags d’Instagram  (les opcions de resposta van del 
1= mai a 5= sempre). 

 

TEST 3: The Maladaptive Covert Narcissism Scale (MCNS; Cheek, Hendin, & 
Wink, 2013).  
Els 10 primer ítems són de Hypersensitive Narcissism Scale (HSNS; Hendin & Cheek 

1997)]  

 

Si us plau, respon a les següents preguntes tenint en compte fins a quin punt cada 

ítem és característic dels teus sentiments i comportament. Selecciona per cada ítem 

un número de l’escala que s’indica a continuació. 

 

1= Molt en desacord. 

2= Bastant en desacord 

3= Neutral 

4= Bastant d’acord 

5= Molt d’acord.  

 

1. Puc estar totalment absorbit/da pensant en les meves preocupacions, en la 

salut, en els problemes o les relacions amb els altres. 

2. Fer el ridícul o els comentaris dels altres fereixen fàcilment els meus 

sentiments. 

3. Quan entro en un lloc, sovint em sento cohibit/da i sento que tothom m’està 

mirant. 
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4. No m’agrada compartir reconeixements o premis per un èxit amb els altres. 

5. Sento que ja tinc suficient amb mi mateix/a com per preocupar-me dels 

problemes dels demés 

6. Sento que sóc temperamentalment diferent de la majoria de persones.  

7. Sovint em prenc els comentaris dels altres d’una manera molt personal. 

8. M’obsessiono fàcilment en els meus interessos i oblido l’existència dels de les 

altres persones. 

9. No m’agrada estar en un grup de gent, tret que sàpiga que almenys un/a dels 

present m’aprecia.  

10. Em molesta i m’avorreix quan algú m’explica els seus problemes i em demana 

temps o suport.  

11. Estic gelós/a de la gent atractiva. 

12. Em sento humiliat/da quan se’m critica.  

13. Em pregunto perquè els altres no estan més agraïts per les meves bones 

qualitats. 

14. Acostumo a veure els altres com a bons o dolents. 

15. A vegades tinc fantasies sobre ser violent/a sense saber per què.  

16. Sóc especialment sensible a l’èxit o al fracàs.  

17. Tinc problemes que ningú més sembla entendre. 

18. Intento evitar el rebuig costi el que costi. 

19. Els meus pensaments, sentiments i accions horroritzarien a alguns dels meus 

amics/gues. 

20. Tendeixo a involucrar-me en relacions en què adoro i menyspreo 

alternativament a l’altra persona. 

21. Fins i tot quan estic amb un grup d’amics/gues, sovint em sento molt sol/a i 

incòmode/a. 

22. Em molesten les persones que tenen el que a mi em falta. 

23. La derrota o la decepció m’avergonyeixen o m’enfaden, però intento no 

mostrar-ho.  
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Annex 5. 
Prova pilot de l’Instrument 
 

1. Modificació en les respostes de l’apartat del qüestionari “freqüència d’ús 
d’Instagram”. 

- Menys de 15 minuts 

- 30 minuts 

- 1 hora 

- 1 hora i mitja                           à  
- 2 hores 

- Més de 2 hores 

 
2. Modificació en l’instrument Motives for Instagram use 

Factor 3: Popularitat 

- És divertit, “guai” à És “guai”. 

 
3. Modificació  en l’instrument : The Maladaptive Covert Narcissism Scale 

- “A vegades tinc fantasies de ser violent/a sense saber per què” à “A 

vegades tinc pensaments de ser violent/a sense saber per què. 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 

- Entre 15-30 minuts 

- Entre 30 minuts i 1 hora 

- Entre 1-2 hores 

- + de 2 hores                         
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Annex 6. 
Estadístics descriptius Instrument “Motives for Instagram Use” 
Taula 8. Estadístics descriptius del Factor 1 

Font: Elaboració pròpia 

 
Taula 9. Estadístics descriptius del Factor 2 

FACTOR 2 
Documentació 

Puntuació 
Mitjana 

Desv. 
Error 

Puntuació 
Mínima 

Puntuació 
Màxima 

Desviació 
Estàndard 

Coeficient 
de 

Variació 
Per 

representar la 
meva vida a 

través de 
fotos 

2,61 ,086 1 5 1,207 ,462 

Per recordar 
esdeveniment

s especials 
3,11 0,90 1 5 1,257 ,404 

FACTOR 1 
Coneixement 

sobre els 
altres 

Puntuació 
Mitjana 

Desv. 
Error 

Puntuació 
Mínima 

Puntuació 
Màxima 

Desviació 
Estàndard 

Coeficient 
de 

Variació 

Per 
interactuar 

amb els meus 
amics/gues 

3,40 ,076 1 5 1,150 ,338 

Per veure les 
publicacions 

dels meus 
amics/gues 

4,08 ,067 1 5 ,930 ,227 

És divertit 3,77 ,062 1 5 ,862 ,228 

Per seguir els 
meus amics 

3,97 ,097 1 5 ,987 ,248 

Per ficar 
m’agrada a les 
publicacions 

dels meus 
seguidors/es 

3,02 ,095 1 5 1,328 ,439 
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Per compartir 
la meva vida 
amb altres 
persones 

2,89 ,083 1 5 1,161 ,401 

Per 
documentar el 
que m’envolta 

2,76 ,085 1 5 1,187 ,430 

Per 
commemorar 

un 
esdeveniment 

3,07 ,081 1 5 1,133 ,369 

Per recordar 
alguna cosa 

important 
2,81 ,085 1 5 1,184 ,421 

Font: Elaboració pròpia 

 
Taula 10. Estadístics descriptius del Factor 3 

Font: Elaboració pròpia 

 

 

 

 

 

 

	

FACTOR 3 
Popularitat 

Puntuació 
Mitjana 

Desv. 
Error 

Puntuació 
Mínima 

Puntuació 
Màxima 

Desviació 
Estàndard 

Coeficient 
de 

Variació 
Per ser 
popular 

1,80 ,080 1 5 1,110 ,616 

És divertit, 
“guai” 

2,77 ,087 1 5 1,214 ,438 

Per 
promocionar-

me 
1,84 ,090 1 5 1,252 ,680 

Per mostrar 
publicacions 

als meus 
amics 

3,25 ,081 1 5 1,131 0,348 
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Taula 4. Estadístics descriptius del Factor 4 

Font: Elaboració pròpia 

	
	
 

	
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

FACTOR 4 
Creativitat 

Puntuació 
Mitjana 

Desv. 
Error 

Puntuació 
Mínima 

Puntuació 
Màxima 

Desviació 
Estàndard 

Coeficient 
de 

Variació 

Per trobar 
gent amb qui 

tinc interessos 
comuns 

2,59 ,098 1 5 1,364 ,526 

Per crear art 1,92 ,082 1 5 1,148 ,597 

Per mostrar 
les meves 
habilitats 

fotogràfiques 

2,15 ,087 1 5 1,221 ,567 
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