اﺳﺘﻔﺎده از ﻣﻮﺑﺎﯾﻞ و ﺷﺒﮑﻪﻫﺎی اﺟﺘﻤﺎﻋﯽ ﺿﺮری
ﺑﺮای ﺳﻼﻣﺖ روﺣﯽ ﻧﻮﺟﻮاﻧﺎن ﻧﺪارد  -دﯾﺠﯿﺎﺗﻮ
ﭘﯿﻤﺎن ﺣﺴﻨﯽ | دوﺷﻨﺒﻪ ۰۴ ،ﺷﻬﺮﯾﻮر ۱۳۹۸
ﭘﮋوﻫﺶ ﺟﺪﯾﺪ ﻣﺤﻘﻘﺎن در ﻣﻮرد ﻣﻀﺮات ﺷﺒﮑﻪ ﻫﺎی اﺟﺘﻤﺎﻋﯽ ﺑﺮای ﻧﻮﺟﻮاﻧﺎن ﻧﺸﺎن ﻣﯽ دﻫﺪ
اﺳﺘﻔﺎده از ﻣﻮﺑﺎﯾﻞ و ﺷﺒﮑﻪ ﻫﺎی اﺟﺘﻤﺎﻋﯽ ﺿﺮری ﺑﺮای ﺳﻼﻣﺖ روﺣﯽ ﻧﻮﺟﻮاﻧﺎن ﻧﺪارد.
ﻣﺤﻘﻘﺎن داﻧﺸﮕﺎه ﮐﺎﻟﯿﻔﺮﻧﯿﺎ ،ارواﯾﻦ ) (University of California, Irvineﺑﺎ ﺗﺤﻘﯿﻖ روی ﻣﺪت زﻣﺎن
ﺧﯿﺮه ﺷﺪن ﻧﻮﺟﻮاﻧﺎن ﺑﻪ ﻧﻤﺎﯾﺸﮕﺮ ﮔﻮﺷﯽ ،ﺑﻪ دﻧﺒﺎل ارﺗﺒﺎﻃﯽ ﻣﯿﺎن اﯾﻦ ﻣﻮﺿﻮع ﺑﺎ اﺣﺘﻤﺎل ﻣﺒﺘﻼ ﺷﺪن
ﻧﻮﺟﻮاﻧﺎن ﺑﻪ ﺑﯿﻤﺎری ﻫﺎی روﺣﯽ ﺑﻮدﻧﺪ .ﻫﻤﯿﻦ اﺑﺘﺪا ﻋﺮض ﮐﻨﯿﻢ ﮐﻪ آﻧﻬﺎ ارﺗﺒﺎﻃﯽ ﻣﯿﺎن اﺳﺘﻔﺎده از
ﻓﻨﺎوری ﻫﺎ و اﺣﺘﻤﺎل دﭼﺎر ﺷﺪن ﺑﻪ ﺑﯿﻤﺎری ﻫﺎی روﺣﯽ ﭘﯿﺪا ﻧﮑﺮدﻧﺪ.

ﻣﺤﻘﻘﺎن در آزﻣﺎﯾﺶ ﺧﻮد روی ﺑﯿﺶ از دو ﻫﺰار ﻓﺮد ﺟﻮان ﺗﺤﻘﯿﻖ ﻧﻤﻮده و ﺑﻪ ﻃﻮر وﯾﮋه ﻣﺪت زﻣﺎن
اﺳﺘﻔﺎده از ﺗﻠﻔﻦ ﻫﻤﺮاه را در  400ﻧﻮﺟﻮان ﺑﯿﻦ  10ﺗﺎ  15ﺳﺎل اﻧﺪازه ﮔﯿﺮی ﮐﺮدﻧﺪ .آﻧﻬﺎ ﻫﻤﭽﻨﯿﻦ در
ﻃﻮل ﻣﺪت آزﻣﺎﯾﺶ روزاﻧﻪ ﺳﻪ ﻣﺮﺗﺒﻪ وﺿﻌﯿﺖ روﺣﯽ ﻧﻮﺟﻮاﻧﺎن را ﺑﺮرﺳﯽ ﮐﺮدﻧﺪ.

ﻣﺤﻘﻘﺎن ﺑﻪ ﮐﻤﮏ داده ﻫﺎی ﺑﺪﺳﺖ آﻣﺪه ﺑﻪ دﻧﺒﺎل ﯾﺎﻓﺘﻦ ارﺗﺒﺎﻃﯽ ﺑﯿﻦ اﺑﺘﻼ ﺑﻪ ﺑﯿﻤﺎری ﻫﺎی روﺣﯽ در

آﯾﻨﺪه در ﻧﺘﯿﺠﻪ اﺳﺘﻔﺎده از ﺗﮑﻨﻮﻟﻮژی ﻫﺎ ﺑﻮدﻧﺪ .آﻧﻬﺎ ﻫﻤﭽﻨﯿﻦ ﻣﯽ ﺧﻮاﺳﺘﻨﺪ ﺑﺪاﻧﻨﺪ آﯾﺎ اﺳﺘﻔﺎده از
ﺷﺒﮑﻪ ﻫﺎی اﺟﺘﻤﺎﻋﯽ در ﯾﮏ روز ﺧﺎص ،ﺷﺪت ﺑﯿﻤﺎری روﺣﯽ را در آن روز ﺑﯿﺸﺘﺮ ﻣﯽ ﮐﻨﺪ ﯾﺎ ﻧﻪ .آﻧﻬﺎ
در ﻫﺮ دو ﺣﺎﻟﺖ ﻫﯿﭻ ارﺗﺒﺎﻃﯽ ﺑﯿﻦ اﺑﺘﻼ ﺑﻪ ﺑﯿﻤﺎری ﻫﺎی رواﻧﯽ و اﺳﺘﻔﺎده از ﺗﮑﻨﻮﻟﻮژی ﻫﺎ ﭘﯿﺪا
ﻧﮑﺮدﻧﺪ.
» «Michaeline Jensenﻧﻮﯾﺴﻨﺪه اﺻﻠﯽ اﯾﻦ ﺗﺤﻘﯿﻖ و ﭘﺮوﻓﺴﻮر رواﻧﺸﻨﺎﺳﯽ در داﻧﺸﮕﺎه ﮐﺎروﻟﯿﻨﺎی
ﺷﻤﺎﻟﯽ ) (University of North Carolinaﻣﯽ ﮔﻮﯾﺪ:

»ﺑﺮﺧﻼف ﺑﺎور ﻋﻤﻮﻣﯽ ﮐﻪ اﺳﺘﻔﺎده از ﮔﻮﺷﯽ و وﻗﺖ ﮔﺬراﻧﯽ در ﺷﺒﮑﻪ ﻫﺎی اﺟﺘﻤﺎﻋﯽ را ﺑﺮای
ﺳﻼﻣﺖ روﺣﯽ ﺟﻮاﻧﺎن ﻣﻀﺮ ﻣﯽ داﻧﺪ ،ﻣﺎ دﻻﯾﻞ ﻣﻨﻄﻘﯽ ﻣﯿﺎن اﯾﻦ دو ﻋﺎﻣﻞ ﺑﺎ رﯾﺴﮏ اﺑﺘﻼ ﺑﻪ
ﺑﯿﻤﺎری ﻫﺎی روﺣﯽ ﭘﯿﺪا ﻧﮑﺮدﯾﻢ«.
ﻣﺤﻘﻘﺎن ﻣﯽ ﮔﻮﯾﻨﺪ اﮔﺮ واﻟﺪﯾﻦ ﻣﯽ ﺧﻮاﻫﻨﺪ از وارد آﻣﺪن آﺳﯿﺐ ﺑﻪ ﺳﻼﻣﺖ روﺣﯽ ﻧﻮﺟﻮاﻧﺎن ﺧﻮد
ﺟﻠﻮﮔﯿﺮی ﮐﻨﻨﺪ ،ﺑﺎﯾﺪ ﺑﻪ ﺟﺎی ﺟﺮ و ﺑﺤﺚ در ﻣﻮرد ﻣﻀﺮات ﺷﺒﮑﻪ ﻫﺎی اﺟﺘﻤﺎﻋﯽ ﺑﺮای ﻧﻮﺟﻮاﻧﺎن ،روی
ﺑﺎﻻ ﺑﺮدن ﮐﯿﻔﯿﺖ ﮐﻠﯽ زﻧﺪﮔﯽ آﻧﻬﺎ ﺗﻤﺮﮐﺰ ﮐﻨﻨﺪ «Candice Odgers» .ﭘﺮوﻓﺴﻮر ﻋﻠﻮم رواﻧﺸﻨﺎﺳﯽ از

داﻧﺸﮕﺎه ﮐﺎﻟﯿﻔﺮﻧﯿﺎ ،ارواﯾﻦ در ﻫﻤﯿﻦ راﺑﻄﻪ ﻣﯽ ﮔﻮﯾﺪ:

»واﻟﺪﯾﻦ ﺑﺎﯾﺪ ﺑﺤﺚ ﮐﺮدن در ﻣﻮرد اﺛﺮات ﻣﻨﻔﯽ اﺳﺘﻔﺎده از ﻣﻮﺑﺎﯾﻞ و ﺷﺒﮑﻪ ﻫﺎی اﺟﺘﻤﺎﻋﯽ روی
ﺳﻼﻣﺖ روﺣﯽ ﻧﻮﺟﻮاﻧﺎن را ﺗﻤﺎم ﮐﻨﻨﺪ .ﺑﻪ ﺟﺎی ﺑﺤﺚ ﮐﺮدن ،ﺑﻪ دﻧﺒﺎل راﻫﮑﺎرﻫﺎ ﺑﺮای ﭘﺸﺘﯿﺒﺎﻧﯽ
ﮐﺮدن از آﻧﻬﺎ ﺑﻪ ﺑﻬﺘﺮﯾﻦ ﺷﮑﻞ ﭼﻪ در دﻧﯿﺎی واﻗﻌﯽ و ﭼﻪ در ﻓﻀﺎی ﻣﺠﺎزی ﺑﺎﺷﯿﺪ«.
اﯾﻦ ﺗﺤﻘﯿﻖ در ژورﻧﺎل  Clinical Psychological Scienceﺑﻪ ﭼﺎپ رﺳﯿﺪه اﺳﺖ.
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