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درباره زندگی مان آدرس غلط ندهیم 

چرا نباید زندگی خصوصی را در شبکه های اجتماعی ریخت؟چرا نباید زندگی خصوصی را در شبکه های اجتماعی ریخت؟
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رونق شبکه های اجتماعی در سال های اخیر باعث شده برخی از مردم 
احساس کنند باید خبرنگار زندگی شخصی خودشان باشند و لحظه لحظه 
زندگی شخصی شان را در آن گزارش کنند، از میز غذا گرفته تا رستوران های 
رفته یا حتی نرفته و سفرهای کوتاه وغیره، اما این کار چه پیامدهای بدی 
دارد و چرا نباید این کار را انجام داد. بسیار طبیعی است که شما وقتی در 
حال انجام یک کار خوب و یا جالب هستید بخواهید آن را با آب و تاب 
در رسانه های اجتماعی پست کنید. اما افراط در این موضوع می تواند تبعات 
بدی هم برای خودتان و هم برای دیگران داشته باشند. ضرب المثل رایج 
انگلیسی هست که می گوید »زندگی خصوصی، زندگی شاد است« چون 
مردم نمی توانند در مورد شما زیاد حرف بزنند و یا شایعه پراکنی کنند. 
شما هم پیرامون شایعه هایی که برایتان ایجاد شده است نگران نمی شوید 
و مجبور به تکذیب آن نیستید. برای همین است که زندگی خصوصی 
یک زندگی شاد است و فقط کسانی که به حریم خصوصی شان اهمیت 

می دهند لذت ناشی از آن را می چشند.
 مقاومت در برابر تمایل به اشتراک گذاری بیشتر در شبکه های اجتماعی 
در سال های اخیر تبدیل به یک مشکل بزرگ شده است. به خصوص 
برای کسانی که اطالعات شخصی زیادی را از خودشان در اختیار دیگران 
قرار می دهند. گاهی این اشتراک گذاری به مسائل شخصی نیز می انجامد 
که می توان به این عمل »oversharing« گفت. یکجورهایی سر ریز 
کرده اند. آنها از شبکه به عنوان جایی برای تخلیه منظم احساساتشان 
استفاده می کنند. مدام از خانواده و روابط و مسائل شخصی شان می نویسند. 
و روزی چندبار درباره کارهایی که در حال انجام هستند و یا می خواهند 
انجام دهند پست و مطلب می گذارند. اما چرا نباید زندگی خصوصی 
ما در شبکه اجتماعی مثل یک کتاب باز برای همه قابل خواندن باشد؟
بسیاریازواکنشهابهشماغیرواقعیمیشود. همه برای شما خوشحال 
نیستند. شما لحظات شاد و دستاوردهایتان را در شبکه های اجتماعی پست 
می کنید تا تبریک دریافت کرده و یا افراد بفهمند که زندگی شما چقدر 
شاد است. اما حقیقت این است که حتی با وجود همه نظرات مثبت در 
پست های شما، واقعا همه درباره آن ها خوشحال نیستند و حمایت زیادی 
از آن نمی کنند. بعضی افراد ممکن است شمارا مثل یک انسان مغرور ببینند 
که منجر به حسادت ورزی نسبت به شما می شود.)حتی اگر بهتر باشد که 
ما اهمیتی به آنچه که مردم درباره ی ما فکر می کنند ندهیم( یا حتی تالش 
کنند آن موفقیت را خراب کنند. همچنین پست کردن مسائل احساسی 
یا شرایطی که برای شما اتفاق افتاده است براساس جمع کردن ترحم 
از دنبال کننده هایتان همیشه یک حرکت اشتباه است. درام شما صرفا 

یک سرگرمی برای آن ها است زیرا واقعا هیچ کس اهمیت نمی دهد.
بهدیگرانآدرسغلطمیدهید! وقتی شما دائما از زندگی شخصی تان 
در فضای مجازی مطلب و عکس می گذارید. ناخوادگاه به دیگران این 
حس را می دهید که زندگی تان خیلی بهتر از آنهاست. از این رو غیرمستقیم 
عزت نفس پایین و حس ناامنی در زندگی شخصی آنها ایجاد می کنید. 
همچنین ناخودآگاه آنها را تشویق می کنید که با استانداردهای زندگی 
شما زندگی کنند و حتی تشویق می کنید که آنها هم دائما از زندگی 
شخصی و خصوصی شان عکس و مطلب منتشر کنند و این اصال خوب 

نیست. یعنی اشتباه شما بقیه را نیز به اشتباه می اندازد.
با  برای صمیمی شدن  گاهی شما  پایینمیآید.  عزتنفستان
مخاطبتان در شبکه اجتماعی محتوای خصوصی منتشر می کنید؛ اما 
آن طور که توقع دارید بازخورد نمی گیرید و برخی هم برایتان کامنت های 
بدی می گذارند. این جس بعد می تواند عزت نفس تان را پایین بیاورد 

و حالتان را نسبت به خودتان و زندگی تان و حتی آن خاطره خوشی 
که بابتش عکس منتشر کردید بد کند.

امنیتتانراکممیکند. اطالعات شخصی شما برای شما بسیار مهم 
است و قرار دادن آن ها در اختیار همه برای داشتن بسیار حرکت اشتباهی 
است. بعضی از مردم تالش می کنند با آرشیو کردن اطالعات شخصی 
شما به شما آسیب برسانند و یا با ساختن حساب های کاربری فیک و 
جعلی با شماره و مشخصات شما کالهبرداری کنند.مجرمان سایبری 
تنها نیاز به اطالعات شخصی اندکی از شما دارد تا از طریق آن به محل 

کار، منزل و یا حتی به افراد نزدیکتان آسیب بزنند.
سابقهشماراخرابمیکند. این روزها شما اگر برای کار به هر 
آن  را جویا می شوند.  اینترنتی شما  کنید آدرس های  مراجعه  جایی 
وقت وقتی صفحه شما را چک کنند و ببنند که درباره انتشار مطالب 
خصوصی بسیار فعال هستید. به احتمال زیاد شما را نمی پسندند و 

رد صالحیت خواهید شد حتی اگر شما واجد شرایط آن شغل باشید 
ممکن است این عدم تایید برایتان رخ دهد.

رابطههایتانراخرابمیکند. میل به تولید محتواهای خصوصی و 
حرف زدن درباره رفتارهای همسر،مادر، خواهر و حتی دوست و آشنا و 
ردپایشان در محتواهای شما ممکن است نارضایتی آن ها را در پی داشته 
باشد و رابطه شما را دچار خدشه کند. بسیاری از کسانی که عکس های زن 
و شوهری عاشقانه داشتند و توانسته بودند مخاطبان زیادی را هم جذب 
خودشان کنند به دلیل چالش ها و مشکالت به وجود آمده از پیامدهای 
تلخ همین انتشار عکس های خصوصی مجبور به طالق و جدایی از هم 
شدند. مردم نیز در شبکه همه چیز شما را تماشا می کنند و برای اینکه 

درام زندگی تان را از دست ندهند همچنان دنبالتان می کنند.
فضایمجازیواینترنتفراموشکارنیست! وقتی شما سریع همه 
چیز را در شبکه های اجتماعی پست می کنید این زمینه وجوددارد که شما 
بتوانید یک چیز اشتباه پست کنید قبل از اینکه آن را بسنجید و بخواهید آن 
را پاک کنید. بعضی افراد آن را در تلفن همراهشان ذخیره کرده اند. وقتی 
عصبانیتتان را پست می کنید و یا از ناراحتی تان می گویید ممکن است بعد 
از فرونشستن آن پشیمان شوید و حتی پست تان را پاک کنید. اما همچنان رد 
آن در اینترنت مانده است. وقتی بیش از حد از زندگی شخصی تان عکس و 
فیلم می گذارید و از عشق های آتشین تان می گوید اما دچار پیامدهای تلخ 
و طالق می شوید. فالوئرهایتان هنوز عکس های شخصی شما را خوب به 
یاد دارند و در اینترنت به راحتی یافت می شود و باید به تک تک تان درباره 

جزییات زندگی و دالیل جدایی تان بگویید. این اصال خوشایند نیست.

گاهی شما برای صمیمی شدن با مخاطبتان گاهی شما برای صمیمی شدن با مخاطبتان 
در شبکه اجتماعی محتوای خصوصی منتشر در شبکه اجتماعی محتوای خصوصی منتشر 
می کنید؛ اما آن طور که توقع دارید بازخورد می کنید؛ اما آن طور که توقع دارید بازخورد 

نمی گیرید و برخی هم برایتان کامنت های بدی نمی گیرید و برخی هم برایتان کامنت های بدی 
می گذارند. این جس بعد می تواند عزت نفس تان می گذارند. این جس بعد می تواند عزت نفس تان 

را پایین بیاورد و حالتان را نسبت به خودتان را پایین بیاورد و حالتان را نسبت به خودتان 
و زندگی تان و حتی آن خاطره خوشی که بابتش و زندگی تان و حتی آن خاطره خوشی که بابتش 

عکس منتشر کردید بد کندعکس منتشر کردید بد کند

جدیدترین مطالعه که در نشریه روانشناسی اجتماعی 
و بالینی منتشر شده وضعیت نامساعد سالمت روانی 
را به استفاده از شبکه های اجتماعی ربط می دهد 
و حتی شواهد بیشتری را برای تایید این فرضیه 

ارائه کرده است.
استفاده از شبکه های اجتماعی یک بار دیگر به 
تنهایی و افسردگی ارتباط داده شد. چندین سال 
است که تحقیقات از وجود چنین ارتباطی خبر 
می دهند، اما دانشمندان دانشگاه پنسیلوانیا می گویند 
که این مطالعه جدید جامع ترین و همه جانبه ترین 
و دقیق ترین مطالعه ای است که تا این تاریخ در 

این باره انجام شده است.
شبکه های اجتماعی مزایایی هم دارند، اما اکثر مردم 
معموال در استفاده همراه با اعتدال از حساب های 
کاربری شبکه های اجتماعی خود مشکل دارند. بر 
اساس این مطالعه جدید، این نوع استفاده می تواند 
وضعیت ذهنی فرد را دچار مشکالتی کند تا جایی 
که حتی برای کسانی که به شبکه های اجتماعی اعتیاد 
پیدا کرده اند درمان ها و بازپروری هایی در نظرگرفته 
شده است. از آنجا که سایت هایی چون فیس بوک 
و اینستاگرام به بخشی از زندگی روزمره تبدیل 
شده اند، دانشمندان به فکر افتاده اند که آیا استفاده 
از آنها می تواند در ایجاد مشکالت سالمت روانی 

نقش داشته باشند یا خیر.
به نوشته دیس اینسایدر در واقع مطالعات از ارتباط 
بین استفاده از شبکه های اجتماعی و افسردگی چندین 
سال است که خبر می دهند. ما به نقطه ای رسیده ایم 
که در آن مردم در دورکردن خودشان از شبکه های 

اجتماعی دچار مشکل شده اند.
این جدیدترین مطالعه که در نشریه روانشناسی 
اجتماعی و بالینی منتشر شده وضعیت نامساعد 
سالمت روانی را به استفاده از شبکه های اجتماعی 
ربط می دهد و حتی شواهد بیشتری را برای تایید 
این فرضیه ارائه کرده است. پژوهشگران دانشگاه 
پنسیلوانیا آگاهانه تجربه خود را به گونه ای طراحی 
کرده اند که به نسبت مطالعات پیشین فراگیری بیشتری 
داشته باشد. آنها به جای اتکا به داده های آزمایشگاهی 
کوتاه مدت یا پرسشنامه هایی که خود فرد پاسخ 
اسکرین  تا  خواستند  دانشجو   143 از  می دهد، 
شات هایی را از نمایشگر تلفن خود در طول یک 
هفته به اشتراک بگذارند تا از آنها برای گردآوری 
داده هایی در این باره استفاده شود که آنها چگونه 
از اپلیکیشن های شبکه های اجتماع از جمله فیس 

بوک، اسنپ چت و اینستاگرام استفاده می کنند.
بر اساس یک گزارش از این مطالعه که دیس اینساید 
انجام داده، به سوژه های این مطالعه نه گفته شد که رفتار 
معمول خود را در شبکه های اجتماعی حفظ کنند و 
نه زمان استفاده از آنها را به 10 دقیقه در روز محدود 
کنند. در کنار داده های دریافتی از اسکرین شات 
ها، پژوهشگران میزان ترس از گمشدن، اضطراب، 
افسردگی و تنهایی را که مشارکت کنندگان تجربه 

کرده اند را نیز زیر نظر داشتند.
ملیسا جی.هانت روانشناس از دانشگاه پنسیلوانیا و 
نویسنده ارشد این گزارش می گوید: »یک الگوی 
مشخص در این مورد وجود داشت. استفاده کمتر از 
میزان معمول از شبکه های اجتماعی، به کاهش های 
قابل مالحظه ای در میزان افسردگی و تنهایی منجر 
می شود. این اثرات به خصوص در کسانی متمایزتر 
بود که وقتی وارد مطالعه شدند افسرده تر بودند. این 
یافته کمی نمادین است که کاستن از میزان استفاده از 
شبکه های اجتماعی، عمال موجب می شود که کمتر 
احساس تنهایی کنید.« وی افزود: »برخی از مطالعات 
موجود در مورد شبکه های اجتماعی می گویند که 
اجتماعی  مقایسه های  از  عظیمی  حجم  آنها  در 
اتفاق می افتد. وقتی به زندگی دیگران به خصوص 
دراینستاگرام نگاه می کنید، به سادگی ممکن است 
چنین نتیجه گیری کنید که زندگی هر کس دیگری 

بهتر و یا شادتر از زندگی شماست.«
آلیسون آبرامز به بیزینس اینسایدر می گوید: »اگر شما 
بیشتر وقتتان را صرف گشت و گذار در میان فیدهای 
خبری و کنترل زندگی دیگران و مقایسه آنها با زندگی 
خودتان کنید، در معرض خطر نشان دادن نشانه های 
افسردگی یا اضطراب )یا موقعیتی بدتر از این( قرار 
می گیرید. به خصوص در کسانی که اعتماد به نفس 

پایینی دارند این وضعیت بیشتر صادق است.«
یقینا مزایای فیزیکی و سالمت روانی مشخصی در 
استفاده از فناوری وجود دارد. نتایج نشان می دهند 
که شبکه های اجتماعی و نمایشگرها هر دو را باید با 
اعتدال استفاده کرد: درست مثل اکثر چیزهای دیگر. 
هانت می گوید: »وقتی که شما سرگرم وقت گذرانی 
در شبکه های اجتماعی نیستید، عمال زمان بیشتری 
را صرف چیزهایی می کنید که بیشتر محتمل است 
احساس بهتری را نسبت به زندگی خودتان در شما به 
وجود بیاورند. به طور کلی من می گویم که گوشی تان 
را کنار بگذارید و وقتتان را با کسانی سر کنید که در 

زندگی تان حضور دارند.«

نتیجه مطالعه ای که در کنفرانس ساالنه انجمن روانشناسان انگلیس ارائه شده نشان می دهد 
تماشای صحنه های خشن در رسانه های اجتماعی ممکن است به بروز اختالل تنش زای پس 
از رویداد منجر شود. دکتر »پم رامسدن« استاد دانشکده علوم اجتماعی دانشگاه بردفورد که 
این مطالعه را انجام داده می گوید: تاثیر منفی تماشای صحنه های خشن و رنج دیگران روی 
اشخاصی که مشاغل درمانی دارند مدت هاست که شناخته شده است. مطالعات مختلف نشان 
داده اند دیدن افرادی که آسیب روحی خورده اند باعث صدمات روحی در بیننده می شود که به 
آن »آسیب روحی نیابتی« می گویند. وی افزود: شبکه های اجتماعی باعث شده اند تا همه بتوانند 
اخبار خشونت بار و تصاویر فجیع را با جزئیانی وحشتناک و بدون تعدیل ببینند. تماشای این 
اتفاقات و حس کردن عذاب افرادی که آنها را تجربه کرده اند ممکن است بر زندگی روزمره 
ما تاثیر بدی داشته باشد. در این بررسی ما می خواستیم دریابیم که آیا ممکن است تاثیر دیدن 
این تصاویر بر مردم طوالنی تر باشد و باعث اضطراب و استرس و نیز بروز اختالل تنش زای 
پس از رویداد در آنها شود؟ در این مطالعه 189 نفر زن و مرد که متوسط سن شان 37 سال بود 
شرکت داشتند که پس از تماشای صحنه های وحشتناک از جمله فرو ریختن برج های تجارت 
جهانی، تیراندازی به شاگردان مدرسه و بمب گذاری انتحاری از چندین زاویه از نظر روانی 
ارزیابی شدند. بررسی نتایج ارزیابی ها نشان داد که 22 درصد افراد شرکت کننده به طرز بارزی 

از نظر روانی تحت تاثیر تماشای این تصاویر قرار گرفته بودند در حالی که هیچ یک از آنها در 
معرض هیچ رویداد تکان دهنده ای در زندگی خود نبودند و فقط این تصاویر را در شبکه های 
اجتماعی تماشا کرده بودند. دکتر رامسدن می گوید: این واقعا نگران کننده است که نزدیک به 
یک چهارم کسانی که این تصاویر را تماشا کرده بودند در ارزیابی بالینی از نظر ابتال به اختالل 
تنش زای پس از رویداد، نمره باالیی گرفتند و این خطر برای افراد معاشرتی و برونگرا بیشتر 
بود. وی تاکید کرد: با وجود تلفن های هوشمند و تبلت که دسترسی به شبکه های اجتماعی را 
افزایش داده الزم است که مطمئن شویم مردم از خطرات تماشای چنین تصاویری آگاهند و 

در صورت نیاز از کمک و حمایت برخوردار هستند.
اختالل تنش زای پس از رویداد معموال در افرادی بروز می کند که شاهد اتفاقات وحشتناک 
بوده اند، کسانی که در جنگ یا اسیر بوده اند و نیز افرادی که شاهد یا قربانی تصادف ترافیکی 
یا قربانی تجاوز بوده اند. این افراد مرتب خاطره، صحنه ها و احساسات خودشان در زمان این 
اتفاقات برایشان زنده می شود یا خواب آنها را می بینند. آنها اضطراب و افسردگی شدید پیدا 
می کنند و به راحتی از کوره در می روند و به شدت عصبانی می شوند. این افراد احساسات و 
عواطف مثبت را حس نمی کنند، عالقه به زندگی و فعالیت هایش را از دست می دهند و برای 

پرهیز از زنده شدن آن اتفاق، فعالیت و معاشرت های خود را محدود می کنند.

تاثیر سوء مشاهده تصاویر خشن در شبکه های اجتماعی بر سالمت روان

ارتباط استفاده از شبکه های اجتماعی 
حتما شما هم می دانید که شبکه های با تنهایی و افسردگی

اجتماعی می توانند روی روابط عاطفی 
ما تاثیر منفی بگذارند، اما چگونه می توان 
به فعالیت خود در شبکه های اجتماعی 
ادامه داد به گونه ای که آسیبی به روابط 
عاطفی مان وارد نشود؟ در این مطلب به رفتار های ممنوعه ای 
که متاهل ها باید در شبکه های اجتماعی، چون اینستاگرام 

خودداری کنند، اشاره کرده ایم.
شریکقبلیزندگیتانرافالونکنید. حتی اگر فردی که 
در حال حاضر در زندگی تان است مشکلی با این که شما 
عشق قبلی تان را دنبال کنید نداشته باشد، باز هم بهتر است 
که این کار را انجام ندهید. اگر چه شریک زندگی تان به 
روی خودش نمی آورد اما در اعماق قلب اش عالقه ای به 
این موضوع ندارد. اگر شما واقعا او را از زندگی تان بیرون 

کرده اید، پس باید از دنیای مجازی تان هم بیرونش کنید.
عکسهایغیراخالقیراالیکنکنید. شبکه اجتماعی چون 
اینستاگرام پر از عکس های مختلف، از دخترها و پسرها گرفته 
تا عکس های غیراخالقی و... است. شما با الیک کردن چنین 
عکس هایی، در واقع طرف مقابل تان را حساس می کنید. بنابراین 
بهتر است از الیک یا دنبال کردن چنین عکس هایی بپرهیزید.
پیغامخصوصیندهید. آیا شما دوست دارید که شریک 
زندگی تان به یک جنس مخالف پیغام خصوصی دهد؟ آیا 

اگر او پیغام خصوصی شما را با فرد دیگری ببند، ناراحت 
نمی شود؟ اگر نمی توانید جلوی خودتان را برای پیغام دادن به 
افراد دیگر بگیرید، بدین معنی است که برای شروع یک رابطه 
عاطفی هنوز آمادگی ندارید. اگر چه ممکن است این کار از نظر 
شما خیانت نباشد اما می تواند میان تان آتشی بزرگ برپا کند.

بهعکسهایاوواکنشمنفینشانندهید. دوست داشتن 
زیاد حساسیت هم می آورد. اینکه شما دوست نداشته باشید 
شریک زندگی تان از خودش در اینستاگرام عکس بگذارد، طبیعی 
است اما نباید بدون دلیل نسبت به این مساله واکنش منفی 
نشان دهید. تنها در صورتی که دیدید عکس های او مشکلی 

دارند، آن را با زبان خوش به او گوشزد کنید.
رابطهتانراپنهاننکنید. اگر شما واقعا در رابطه ای عاطفی به 
سر می برید، نباید آن را در اینستاگرام پنهان کنید. البته الزم نیست 
که این مساله را جار بزنید اما این که با جنس های مخالف به 
گونه ای برخورد کنید که گویی مجرد هستید، عاقبت خوبی ندارد.
پسازدعوا،پستنگذارید. اگر با شریک زندگی تان دعوا 
کرده اید، عصبانیت تان را در اینستاگرام خالی نکنید. در واقع 
شبکه های اجتماعی نباید وسیله ای برای اذیت طرف مقابل تان 
باشد. حتی اگر شما پس از آن دعوا و پست، آشتی کردید و همه 
چیز را از یاد بردید، فالوورهایتان پست شما را فراموش نمی کنند.
احساستانرابیانکنید. شما مجبور نیستید هر پستی که 
شریک زندگی تان منتشر کرد را الیک کنید. اگر چیزهایی 

که او در صفحه اش می گذارد شما را ناراحت کرد، حتما 
احساسات تان را با او در میان بگذارید. 

شریک  اگر  باشید.  نداشته کاری او قبلی باعکسهای
زندگی تان عکس هایی قبل از آشنایی با شما در اینستاگرام 
خود دارد، به آنها گیر ندهید. شما می توانید در مورد پست هایی 
که او در طول رابطه با شما گذاشته با او بحث کنید اما نباید به 
گذشته او کاری داشته باشید. گذشته هر چه بود گذشت و حال 
شما در زندگی او هستید، بنابراین تالش تان را برای ساختن 
آینده ای روشن صرف کنید، نه گذشته ای که دیگر برنمی گردد.
درگذشتنعکسهایمشترک،زیادهروینکنید. حتما 
دیده اید زوج هایی را که از هر قدمی که برمی دارند عکس 
می گیرند و عکس هایشان را در اینستاگرام منتشر می کنند. 
خوب است که شما هر از گاهی عکسی از عشق تان را در 

صفحه تان بگذارید اما نباید در این کار زیاده روی کنید. 
اینستاگرامراخیلیجدینگیرید. شبکه های اجتماعی فواید 
بسیاری دارند، به عنوان مثال ما را از اخبار روز جهان باخبر 
می کنند، ارتباط مان را با دوستانمان حفظ می کنند و قدرت 
خالقیت ما را باال می برند اما نباید آن را خیلی جدی بگیریم. شما 
نباید به تک تک قدم هایی که شریک زندگی تان در اینستاگرام 
بر می دارد حساس باشید. عشق تان جدا از دنیای مجازی، یک 
دنیای واقعی دارد که شما را در آن شریک کرده پس واقعیت 

را به خاطر یک دنیای مجازی نابود نکنید.

کار های ممنوعه برای متاهل ها در اینستاگرام
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