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 شوند؟ افسردگی باعث توانند می واقعاً اجتماعی های رسانه آیا

. است گسترده ، دارند ذهنی بهزیستی بر منفی تأثیر اجتماعی های رسانه که تصور این

 که گویند می ، اند داده انجام جدید مدت طوالنی مطالعه یک که محققانی حال این با

 .نباشد چنین است ممکن

 می باعث که است شدید کافی اندازه به جوانان بر اجتماعی های رسانه ظاهری تأثیرات

 .کند خاموش را خود همراه تلفن کسی هر شود

 

 اجتماعی های رسانه به اعتیاد به توانند می جوانان که اند داده نشان مطالعات از برخی

 .شوند مبتال

 

 و ضعیف نفس به اعتماد ، ضعیف خواب با را موضوع این دیگر مطالعات ، حال همین در

 .است کرده مرتبط ضعیف بالقوه روانی سالمت

 

 می اجتماعی های رسانه از استفاده که را عقیده این اکنون جدید تحقیقات ، حال این با

 .است کرده برطرف ، کند ایجاد افسردگی تواند

 

 اما ، است داده انجام واحد نقطه یک از گیری اندازه اساس بر را ادعا این قبلی مطالعات

 .است داشته مدت طوالنی رویکردی جدید مطالعه این
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 می ، کانادا ، کاترین سنت در بروک دانشگاه از ، تحقیقات اصلی نویسنده ، هفر تیلور

 استفاده که کنید گیری نتیجه تا کنید دنبال را افراد همان زمان مرور به باید شما": گوید

 ".کند می بینی پیش را بیشتری افسردگی عالئم اجتماعی های رسانه از

 

 تجربی صورت به را فرض این توانستیم ما ، بزرگ طولی نمونه دو از استفاده با"

 ".کنیم آزمایش

 

 روان سالمت بر واقعی تأثیر

 594 از یکی. است شده متمرکز کنندگان شرکت از جداگانه گروه دو بر مطالعه این

 دیگر نفر. است شده تشکیل کانادا ، انتاریو در هشتم یا هفتم ، ششم کالس در نوجوان

 .بود ارشد کارشناسی دانشجوی 1132 شامل

 

 آنها. دادند قرار بررسی مورد سال 2 مدت به سال در بار یک را جوان 2 گروه تیم این

 .کردند استفاده سال 6 کل برای سالمند دانشجویان از تحصیلی سال شروع با سالها

 

 های رسانه در هفته آخر و تعطیل روزهای گذراندن چگونگی بر متمرکز سؤاالت این

 جمله از هایی فعالیت صرف را خود وقت چقدر اینکه همچنین و ، است بوده اجتماعی

 .اند کرده خانه کارهای انجام و ورزش ، تلویزیون تماشای
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 مقطع دانشجویان برای. دادند قرار بررسی مورد را افسردگی عالئم همچنین آنها

 اپیدمیولوژیک مطالعات افسردگی مرکز از استفاده با را عالئم این ، ارشد کارشناسی

 جوان کنندگان شرکت برای سن مناسب اما مشابه نسخه از آنها. کردند گیری اندازه

 .کردند استفاده

 جنس و سن نظر از را آن و کرده تحلیل و تجزیه را ها داده محققان ، بعد مرحله در

 آمده روانشناختی علوم بالینی ژورنال در اکنون که - ها یافته این. کنند می تفکیک

 نمی افسردگی عالئم به منجر بعدا اجتماعی های رسانه از استفاده که داد نشان - است

 .بود صادق کنندگان شرکت گروه دو هر در امر این. شود

 

 از استفاده باالتر افسردگی عالئم ، نوجوان زنان در که دریافتند همچنین دانشمندان

 در زنانی که کند می خاطرنشان هفر. کند می بینی پیش را دیرتر اجتماعی های رسانه

 به خود احساس بهبود و تالش برای است ممکن کنند می کمبود احساس که" سن این

 ".آورند روی اجتماعی های رسانه

 

 اجتماعی های رسانه در ترس کاهش

 به منجر اجتماعی های رسانه از حد از بیش استفاده که است آن از حاکی ها یافته این

 ترس ترساندن سمت به نوعی به است ممکن این ، همه از مهمتر. شود نمی افسردگی

 .برود پیش فناوری تأثیرات از عمومی
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 افسردگی "مانند ای رسانه عناوین والدین وقتی" ، دهد می توضیح هفر که همانطور

 های رسانه از استفاده که دارد وجود ذاتی فرضیه این ، خوانند می را" بوک فیس

 .شود می افسردگی به منجر اجتماعی

 که باشد داشته نقش شخصیت مانند عواملی در هایی تفاوت که دارد وجود احتمال این

 ، مثال عنوان به. بگذارند تأثیر ذهنی بهزیستی بر توانند می اجتماعی های رسانه چگونه

 ابزار یک عنوان به را اجتماعی های رسانه از منفی استفاده است ممکن جوانان از برخی

 با ارتباط برای روش این از است ممکن دیگر برخی که حالی در ، کنند انتخاب مقایسه

 .کنند استفاده خود دوستان

 

 ، مقامات به تا بپردازند موارد این جمله از هایی انگیزه به باید دانشمندان اکنون

  .دریابند خود پیشبرد برای را راه بهترین تا کنند کمک والدین و پزشکی متخصصان
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