* رشد مغز :
جوانــان و نوجوانــان مبتــا بــه اعتیــاد اینترنتــی
در طــول زمــان دچــار تغییــرات ســاختاری
خصوصــا در قشــر خا کســتری مغــز خواهنــد شــد
کــه میتوانــد کیفیــت یادگیــری ورونــد تحصیــات
آنهــا را مختــل کنــد .
اثــرات مثبــت رســانه هــای اجتماعــی بــر جوانــان
و نوجوانــان
* دسترسی به اطالعات سالمت :
اطالعــات متخصــص ســامت کــه شــبکه هــای
اجتماعــی ارائــه میدهــد بــرای نوجوانانــی کــه
ممکــن اســت از مســائل بهداشــت روان رنــج
ببرنــد فرصتــی بــرای خوانــدن ،تماشــا یــا گــوش
دادن و درک تجربــه هــای بهداشــتی دیگــران
فراهــم میکنــد کــه آنهــا را متصــل میکنــد بــه
واقعیــت و هویــت واقعــی خــود.
* حمایت عاطفی :
مکالمــات در رســانه هــای اجتماعــی مــی تواننــد
جوانــان و نوجوانــان را بــا تعامــات ضــروری بــرای
غلبــه بــر مســائل مربــوط بــه ســامت آمــاده کننــد
بــه خصــوص هنگامــی کــه ممکــن اســت بــرای
حمایــت چهــره بــه چهــره در فضــای واقعــی
دسترســی وجــود نداشــته باشــد.
* ابعاد اجتماعی :
بســیاری از جوانــان و نوجوانــان بــا پیوســتن بــه
گروههــا ویــا صفحــات مربــوط بــه آنهــا میتواننــد
همــدردی و افــکار ونگرانــی هــای خــود را بــا افــراد
دیگــری بــه اشــترا ک گذارنــد.

* خود باوری :
خودبــاوری و هویــت فــردی جنبــه هــای مهــم
توســعه در طــول ســال هــا هســتند .رســانه هــای
اجتماعــی مــی تواننــد بــه عنــوان یــک ســکوی
موثــر بــرای بیــان احســاس مثبــت عمــل کننــد،
بــه ایــن ترتیــب کــه جوانــان و نوجوانــان بهتریــن
ایــده هــای خــود را ارائــه دهنــد .
* روابط :
شــواهدی وجــود دارد مبنــی بــر اینکــه دوســتی
قــوی جوانــان و نوجوانــان میتوانــد بــا تعامــات
رســانه هــای اجتماعــی تقویــت شــود و آنهــا
بتواننــد بــا کســانی کــه قبــا مــی شــناختند
ارتباطــات قویتــری برقــرار کننــد.

تأثیر فضای مجازی
بر سالمت روان
جوانان و نوجوانان

فضای مجازی :
در طــی  25ســال گذشــته اطالعــات جدیــد و
فنــاوری هــای ارتباطــی تغییــرات زیــادی کــرده
اســت و افــراد تعامــات زیــادی بــا دنیــای اطــراف
خــود دارنــد فضــای ســایبری  ،فضــای دیجیتــال
 /فضــای مجــازی اســت کــه از طریــق شــبکه
هــای رایانــه ای ایجــاد میشــود و بــا اســتفاده
از جلوههــای ســمعی و بصــری ســعی در شــبیه
ســازی دنیــای واقعــی دارد  .فضــای مجــازی
فرصــت هــای زیــادی را در امــر آمــوزش  ،بــه
اشــترا ک گــذاری وارتبــاط ارایــه میدهدکــه تــا
قبــل از آن ممکــن نبــود .
فضای مجازی شامل موارد زیر است :
الــف) زیــر ســاخت هــای فیزیکــی و ابــزار ارتبــاط
از راه دور
ب) شبکه های کامپیوتری و ارتباط آنها
( اینترنت )
ج) اینترنت

تاثیر منفی رسانه های اجتماعی در
نوجوانان :
* افسردگی و اضطراب
تحقیقــات نشــان میدهــد کــه جوانــان و
نوجوانانــی کــه بیــش از  2ســاعت در روز صــرف
اســتفاده از رســانه هــای اجتماعــی میکننــد،
بیشــتر احتمــال دارد کــه در معــرض خطــر ابتــا
بــه اختــاالت روانــی ماننــد افســردگی و اضطــراب
قــرار گیرنــد.
* خواب:
مطالعــات متعــدد نشــان داده اســت کــه افزایــش
اســتفاده از رســانه هــای اجتماعــی و تجهیزاتــی
ماننــد تلفــن  ،لــب تــاب قبــل از خــواب ارتبــاط
معنــی داری بــا کیفیــت پاییــن خــواب در جوانان
و نوجوانــان دارد.
* تصویر بدن :
مطالعــات نشــان داده اســت نوجوانــان و
جوانانــی کــه فقــط از فیــس بــوک بــرای مــدت
کوتاهــی هــم اســتفاده کردهانــد ،نگرانیهــای
بیشــتری در مــورد تصویــر بــدن خــود نســبت
بــه افــرادی کــه اصــا از ایــن شــبکهها اســتفاده
نکردهانــد دارنــد.
* سایبری :
بدرفتــاری در دوران کودکــی یکــی از عوامــل
خطــر عمــده بــرای تعــدادی از مســائل ،از جملــه
ســامت روان ،آمــوزش و ارتباطــات اجتماعــی بــا
اثــرات طوالنــی مــدت اســت کــه اغلــب از طریــق
بزرگســالی انجــام میشــود.

* اعتیاد به اینترنت :
کیمبرلــی یانــگ بــرای اولیــن بــار در مقالــه ای در
ســال  1996مطــرح کــرد کــه اســتفاده نامناســب از
کامپیوتــر میتوانــد معیارهــای اعتیــاد را پــر کنــد
در کشــورهایی مثــل چیــن وکــره جنوبــی اعتیــاد
بــه اینترنــت بــه عنــوان یــک تهدیــد ســامت
عمومــی تلقــی میشــود .
* رفتارهای جنسی :
یکــی از اثــرات منفــی رســانه هــای اجتماعــی بــر
جوانــان و نوجوانــان فراوانــی محتواهــای واضــح
جنســی در ســامانه هــای مختلــف اســت .
برخــورد بــا محتــوای جنســی کــه رفتارهــای
خطرنــا ک یــا غیــر واقعــی را بــه تصویــر میکشــد
اثــرات منفــی بــر نوجوانانــی کــه در آغــاز تکامــل
هویــت جنســی خــود هســتند میگــذارد .
ایــن امــر موجــب میشــود کــه آنهــا انتظــارات غیــر
معقولــی از هنجارهــای جنســی داشــته باشــند و
در برقــراری ارتبــاط جنســی ســالم دچــار مشــکل
شــوند.

