اﯾﻨﺴﺘﺎﮔﺮام ﺑﯿﺶ از ﻫﺮ ﺷﺒﮑﻪ اﺟﺘﻤﺎﻋﯽ دﯾﮕﺮی،
ﺳﻼﻣﺖ ذﻫﻨﯽ اﻓﺮاد ﺟﻮان را ﺗﻬﺪﯾﺪ ﻣﯽ ﮐﻨﺪ -
دﯾﺠﯿﺎﺗﻮ
ﺷﺎﯾﺎن ﺿﯿﺎﯾﯽ | ﺷﻨﺒﻪ ۳۰ ،اردﯾﺒﻬﺸﺖ ۱۳۹۶
ﺑﻨﺎﺑﺮ ﮔﺰارﺷﯽ از ﺳﻮی اﻧﺠﻤﻦ ﺳﻼﻣﺖ ﻋﻤﻮﻣﯽ اﻧﮕﻠﯿﺲ ،اﯾﻨﺴﺘﺎﮔﺮام ﻣﻀﺮﺗﺮﯾﻦ اﭘﻠﯿﮑﯿﺸﻦ ﺷﺒﮑﻪ
اﺟﺘﻤﺎﻋﯽ ﺑﺮای ﺳﻼﻣﺖ ذﻫﻦ اﻓﺮاد ﺟﻮان اﺳﺖ و اﺳﻨﭙﭽﺖ ﻫﻢ ﺑﺎ ﻓﺎﺻﻠﻪ ﮐﻤﯽ در رده دوم ﻗﺮار دارد.

اﯾﻦ اﻧﺠﻤﻦ ،ﻧﺰدﯾﮏ ﺑﻪ  1500ﻧﻮﺟﻮان و ﺟﻮان  14اﻟﯽ  24ﺳﺎﻟﻪ را ﻣﻮرد ﻧﻈﺮﺳﻨﺠﯽ ﻗﺮار داده ﺗﺎ
ﻣﺘﻮﺟﻪ ﺷﻮد ﮐﻪ ﭘﻠﺘﻔﺮم ﻫﺎی ﺷﺒﮑﻪ اﺟﺘﻤﺎﻋﯽ ،ﺗﺎ ﭼﻪ ﺣﺪ ﺳﻼﻣﺖ ذﻫﻦ را در ﺣﻮزه ﻫﺎﯾﯽ ﻣﺎﻧﻨﺪ ﻧﮕﺮاﻧﯽ،
اﻓﺴﺮدﮔﯽ ،ﺷﻨﺎﺧﺖ ﺧﻮد و ﺗﺼﻮﯾﺮ ﺑﺪن ﺗﺤﺖ ﺗﺎﺛﯿﺮ ﻗﺮار ﻣﯽ دﻫﺪ.
ﻧﺘﺎﯾﺞ ﺗﺤﻘﯿﻘﺎت ﻧﺸﺎن داد ﮐﻪ ﯾﻮﺗﻮب ﺑﯿﺸﺘﺮی ﺗﺎﺛﯿﺮ ﻣﺜﺒﺖ را روی ﻧﻮﺟﻮاﻧﺎن و ﺟﻮاﻧﺎن ﻣﯽ ﮔﺬارد اﻣﺎ
اﯾﻨﺴﺘﺎﮔﺮام ،اﺳﻨﭙﭽﺖ ،ﻓﯿﺴﺒﻮک و ﺗﻮﺘﺮ ،ﻫﻤﮕﯽ ﺗﺎﺛﯿﺮﻫﺎی ﻣﻨﻔﯽ ﺧﺎص ﺧﻮد را روی ﺳﻼﻣﺖ ذﻫﻨﯽ

اﻓﺮاد داﺷﺘﻪ اﻧﺪ.

اﯾﻨﺴﺘﺎﮔﺮام ﺳﺒﺐ ﻣﯽ ﺷﻮد ﺗﺎ زﻧﺎن ﺟﻮان ﺧﻮدﺷﺎن را ﺑﺎ ﻧﺴﺨﻪ ای ﻓﺘﻮﺷﺎﭘﯽ ،ﻓﯿﻠﺘﺮ ﺷﺪه و
ﻏﯿﺮواﻗﻌﯽ از واﻗﻌﯿﺖ ﻣﻘﺎﯾﺴﻪ ﮐﻨﻨﺪ
اﯾﻨﺴﺘﺎﮔﺮام ،ﯾﮑﯽ از ﻣﺤﺒﻮب ﺗﺮﯾﻦ ﺷﺒﮑﻪ ﻫﺎی اﺟﺘﻤﺎﻋﯽ ﻓﻌﻠﯽ ﺑﺎ ﺑﯿﺶ از  700ﻣﯿﻠﯿﻮن ﮐﺎرﺑﺮ در ﺳﺮاﺳﺮ
ﺟﻬﺎن ،از ﻧﻈﺮ ﺗﺎﺛﯿﺮات ﻣﻨﻔﯽ ﺧﺼﻮﺻﺎً روی زﻧﺎن ﺟﻮان ،در ﺻﺪر ﻟﯿﺴﺖ ﻗﺮار دارد .ﻣﺖ ﮐﺮاﭼﺮ ،ﯾﮑﯽ از
ﻧﻮﯾﺴﻨﺪﮔﺎن ﮔﺰارش ﻣﯽ ﮔﻮﯾﺪ ﮐﻪ اﯾﻨﺴﺘﺎﮔﺮام ﺳﺒﺐ ﻣﯽ ﺷﻮد ﺗﺎ زﻧﺎن ﺟﻮان »ﺧﻮدﺷﺎن را ﺑﺎ ﻧﺴﺨﻪ ای
ﻓﺘﻮﺷﺎﭘﯽ ،ﻓﯿﻠﺘﺮ ﺷﺪه ،دﺳﺘﮑﺎری ﺷﺪه و ﻏﯿﺮواﻗﻌﯽ از واﻗﻌﯿﺖ ﻣﻘﺎﯾﺴﻪ ﻧﻤﺎﯾﻨﺪ«.

ﺑﺮای ﺣﻞ اﯾﻦ ﻣﺸﮑﻞ ،اﻧﺠﻤﻦ ﻣﻮرد اﺷﺎره ﺑﺎ ﭘﻠﺘﻔﺮم ﻫﺎی ﺷﺒﮑﻪ اﺟﺘﻤﺎﻋﯽ ارﺗﺒﺎط ﺑﺮﻗﺮار ﮐﺮده ﺗﺎ ﺑﺎ ﻗﺮار
دادن ﻧﻮﻋﯽ ﻫﺸﺪار روی ﺗﺼﺎوﯾﺮی ﮐﻪ ﺑﻪ ﺻﻮرت دﯾﺠﯿﺘﺎﻟﯽ دﺳﺘﮑﺎری ﺷﺪه اﻧﺪ ،ﺑﻪ ﻣﻘﺎﺑﻠﻪ ﺑﺎ اﺣﺴﺎس
»ﻋﺪم ﮐﻔﺎﯾﺖ« و »اﺿﻄﺮاب« در ﻣﯿﺎن ﮐﺎرﺑﺮان ﺟﻮان ﺑﭙﺮدازﻧﺪ .ﮐﺮاﭼﺮ ﻣﯽ ﮔﻮﯾﺪ:

ﻣﺎ از اﯾﻦ ﭘﻠﺘﻔﺮم ﻫﺎ ﻧﻤﯽ ﺧﻮاﻫﯿﻢ ﮐﻪ ﻓﺘﻮﺷﺎپ ﯾﺎ ﻓﯿﻠﺘﺮﮔﺬاری را ﻣﻤﻨﻮع ﮐﻨﻨﺪ ،اﻣﺎ ﻫﻨﮕﺎﻣﯽ ﮐﻪ
ﺗﺼﺎوﯾﺮ دﭼﺎر ﺗﻐﺮ ﺷﺪه اﻧﺪ ،ﺑﻪ ﻣﺮدم اﻃﻼع داده ﺷﻮد ﺗﺎ ﮐﺎرﺑﺮ اﺣﺴﺎس ﻧﮑﻨﺪ ﺗﺼﻮﯾﺮ ﻣﻮرد ﻧﻈﺮ
واﻗﻌﯽ اﺳﺖ .ﻣﺎ واﻗﻌﺎً ﻣﯽ ﺧﻮاﻫﯿﻢ اﺑﺰارﻫﺎ و داﻧﺶ ﻻزم را در اﺧﺘﯿﺎر اﻓﺮاد ﺟﻮان ﻗﺮار دﻫﯿﻢ ﺗﺎ ﻧﻪ

ﺗﻨﻬﺎ از ﭘﻠﺘﻔﺮم ﻫﺎی ﺷﺒﮑﻪ اﺟﺘﻤﺎﻋﯽ ﺑﻪ ﺷﮑﻠﯽ ﻣﺜﺒﺖ اﺳﺘﻔﺎده ﮐﻨﻨﺪ ،ﺑﻠﮑﻪ ﺳﻼﻣﺖ ذﻫﻨﯽ ﺷﺎن ﻫﻢ
ﺑﻬﺒﻮد ﯾﺎﺑﺪ.
در ﺟﻤﻊ ﺑﻨﺪی اﯾﻦ ﮔﺰارش ﮔﻔﺘﻪ ﺷﺪه ﮐﻪ ﮔﺮﭼﻪ اﯾﻨﺴﺘﺎﮔﺮام ﺗﺎﺛﯿﺮی ﻣﻨﻔﯽ روی ﺗﺼﻮﯾﺮ ﺑﺪن ،اﻟﮕﻮﻫﺎی
ﺧﻮاب و اﻓﺰاﯾﺶ »ﺗﺮس از ﺟﺪاﻣﺎﻧﺪﮔﯽ –  «FOMOﻣﯽ ﮔﺬارد اﻣﺎ ﺗﺎﺛﯿﺮی ﻣﺜﺒﺖ در ﺧﻮد ﺑﯿﺎﻧﯽ و
ﺷﻨﺎﺧﺖ از ﺧﻮد در ﻣﯿﺎن ﺑﺴﯿﺎری از ﮐﺎرﺑﺮان ﺟﻮاﻧﺶ داﺷﺘﻪ اﺳﺖ.
دﯾﺠﯿﺎﺗﻮ

