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Depresia este una dintre cele mai comune probleme de sănătate în rândul tinerilor, 

numărul de noi cazuri apărute în ultima perioadă a crescut alarmant. Studiile făcute au arătat că 

cei mai expuşi depresiei sunt tinerii cu vârste cuprinse între 10 şi 25 de ani. Depresia a fost 

asociată cu performanţele şcolare scăzute şi abandonul şcolar. Depresia este de cele mai multe 

ori nediagnosticată, deoarece tinerii nu merg la doctor şi nu vor să recunoască că au probleme. 

Termenul de „depresie Facebook” a fost inventat în 2011, pentru a descrie depresia care 

apare la tinerii care petrec foarte mult timp pe reţelele de socializare. 

Peste 90 % din elevi au conturi de Facebook şi petrec în medie 60 de minute pe zi pe 

Facebook. În ciuda a numeroase studii care au investigat factori psihologici precum: 

caracteristicile personale, stima de sine, singurătatea şi narcisismul şi cum aceşti factori sunt 

relaţionaţi cu Facebook-ul, nu există multe studii de specialitate care să arate o legătură clară 

între depresie şi Facebook. 

Una dintre modalităţile de comunicare uzuale folosite de utilizatorii Facebook este 

actualizare stării (status update), care reflectă ceea ce un individ gândeşte sau simte la un 

moment dat. deoarece elevii ne furnizează informaţii despre gândurile sau sentimentele lor pe 

Facebook,n este posibil să identificăm şi să ajutăm elevii care suferă de depresie fără ca aceştia 

să fi fost diagnosticaţi de un doctor. Moreno and colleagues (2011) au examinat postările de pe 

Facebook a 200 de persoane şi au ajuns la concluzia că 25 % dintre aceştia prezintă semne 

incipiente de depresie, iar 2,5 % prezintă semene de depresie profundă. 

Un studiu din Croaţia (Pantic et al., 2012) a arătat că timpul petrecut pe Facebook este un 

factor foarte important în corelaţie cu depresia. Aceste rezultate au fost confirmate şi de studiul 

efectuat de Rosen et al. (2013), care a arătat că elevii care folosesc foarte des Facebook-ul şi cei 

care îşi actualizează foarte des profilul prezintă mau multe simptome ale unei depresii majore. 

Un studiu al unor studenţii de la o Universitate americană a arătat că utilizatorii de Facebook 

sunt mai predispuşi la singurătate şi izolare. 

Rosen (2013) a arătat că elevii cu un nivel ridicat de narcisism şi care utilizează des 

Facebook-ul nu prezintă un aşa mare risc de depresie. 

Un studiu efectuat la Universitatea Lancaster, la care au participat tineri din 15 ţări, a 

evidenţiat faptul că e mai deprimant să te compari cu oamenii de pe reţelele de socializare, decât 

să te compari cu oamenii în realitate. 

Efectul pe care îl are Facebook-ul asupra stării emoţionale a tinerilor poate fi influenţată 

de factori precum: frecvenţa utilizării şi natura activităţilor de pe Facebook. În prezent 

eficacitatea Facebook-ului ca instrument de diagnosticare rămâne neclară, dar specialişti ar 

trebui să fie vigilenţi şi să verifice în mod regulat postărilor tinerilor pe Facebook. Monitorizarea 

activităţilor de pe Facebook poate furniza o nouă perspectivă asupra stării emoţionale a tinerilor. 

Un tânăr care în prezent nu prezintă nici un fel de simptom al depresiei, dacă ar fi chestionat 

serios cu privire la unele probleme existenţiale ar putea furniza date suplimentare despre starea 

sa emoţională reală. Dată fiind răspândirea foarte largă a Facebook-ului în rândul tinerilor, o 

supraveghere mai atentă a mesajelor postate de aceştia poate constitui un punct de sprijin pentru 

a caracteriza starea lor emoţională 

Tinerii din ziua de azi sunt consumatori avizi de Facebook, deci populaţia tânără este 

predispusă bolilor mintale. 
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