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عکس روز
 ۱۶۰تُن دارو و تجهیزات پزشکی برای زائران اربعین

IRNA

کودکان در چه سنی میتوانند از شبکههای اجتماعی استفاده کنند؟
بســیاری از شــبکههای اجتماعــی بــه کــودکان زیــر
 ۱۳ســال اجــازه ثبــت حســاب کاربــری را نمیدهنــد.
علیرغــم محدودیــت ســنی بــرای شــبکههای
اجتماعــی ،بســیاری از کــودکان از ایــن شــبکهها بــدون
اطــاع و رضایــت والدینشــان اســتفاده میکننــد.
زندگــی مــا از دهــه پیــش تــا بــه حــال بــا وجــود
شــبکههای اجتماعــی متفــاوت شــده اســت؛ امــا
آیــا ایــن تفــاوت زندگــی کــودکان مــارا تحــت تاثیــر
قــرار نمیدهــد؟! کــودکان و نوجوانــان از والدیــن
خــود الگــو میگیرنــد و ایــن موضــوع تــا جایــی
پیــش رفتــه اســت کــه بــا وجــود محدودیــت ســنی،
میــزان اســتفاده کــودکان زیــر  ۱۱ســال از شــبکههای
اجتماعــی در حــال افزایــش اســت .طبــق گــزارش
ســالیانهای آفکام( تنظیــم کننــده روابــط انگلیــس)،
ســرویسها و دســتگاههایی کــه توســط ســنین ۱۵
ســال بــه پاییــن مــورد اســتفاده اســت تقریبــا دارای
 ۲۰۰۰اکانــت شــخصی در شــبکههای اجتماعــی
هســتند .برخــاف واقعیــت ،بســیاری از شــبکههای
اجتماعــی بــه کــودکان زیــر  ۱۳ســال اجــازه ثبــت
حســاب کاربــری را نمیدهنــد .علیرغــم محدودیــت
ســنی بــرای شــبکههای اجتماعــی ،بســیاری از

کــودکان از ایــن شــبکهها بــدون اطــاع و رضایــت
والدینشــان اســتفاده میکننــد.
حواسمان به کاربران کودک
شبکههای اجتماعی باشد
کــودکان  ۱۳ســاله ،معمــوال در شــبکههای فیســبوک،
توییتــر ،اینســتاگرام ،پینترســت و اســنپچت حســاب
کاربــری دارنــد .بــرای اســتفاده از یوتیــوب بایــد
 ۱۸ســال داشــته باشــند ولــی کــودکان  ۱۳ســاله
میتواننــد بــا رضایــت والدیــن اکانــت داشــته باشــند.
تنهــا چنــد روز بعــد از ایــن یافتههــا ،مــت هنــوک
(وزیــر بهداشــت انگلســتان) ایــن بیانیــه را منتشــر
کــرد« :تمــام شــرکتهای شــبکههای اجتماعــی از
داشــتن محتواهــای آســیبزا منــع هســتند» .ایــن
بیانیــه در پــی مــرگ نوجــوان  ۱۴ســاله بــه نــام مولــی
روســل بــود .ایــن نوجــوان در شــبک ه اجتماعــی خــود
تصاویــری را دنبــال میکــرد کــه دقیقــا مرتبــط بــا
خودکشــی او بــوده اســت .تصاویــری کــه محتــوای
افســردگی و خــودآزاری و خودکشــی داشــتند.
ایــن گزارشهــا مــا را از فشــاری کــه شــبکههای
اجتماعــی بــر نوجوانــان دارنــد نیــز مطلــع میکننــد.
 ۷۸درصــد از ایــن نوجوانــان میگوینــد بیشــترین

فشــاری کــه بــه روان آنهــا وارد میشــود ،محبــوب
بــه نظــر رســیدن اســت.
راحت از کنارش نگذریم
یــک ســوم والدیــن کــودکان میداننــد کودکانشــان
ســن مناســب اســتفاده از فضــای مجــازی را نــدارد ولی
توجــه کافــی بــه اهمیــت ایــن موضــوع حیاتــی ندارنــد.
بهتــر اســت والدیــن و سرپرســتان از فعالیتهــای
آنالیــن کــودکان و نوجوانــان خــود خبــر داشــته
باشــند .خــوب اســت اگــر شــبکههای اجتماعــی
مخصــوص بــه کــودکان زیــر  ۱۵ســال را بشناســیم
و آن را بــه فرزنــدان خــود معرفــی کنیــم زیــرا کــه
فضایــی امنتــر نســبت بــه شــبکههای اجتماعــی
بزرگســاالن دارنــد ،ماننــد :یورزفــر (،)yoursphere
فــن الال ( )fanlalaو گــروم سوشــال (grom
 )socialشــما همچنیــن میتوانیــد لیســت دههــا
شــبکه اجتماعــی را کــه مناســب کــودکان اســت
و میتواننــد بــدون هیــچ ضــرری از آن اســتفاده
کننــد را از گــوگل پیــدا کــرده و بــا آن آشــنا شــوید.
گــزارش ســالیانه آفکام از رشــد جمعیتــی اســتفاده از
اینســتاگرام ،واتــس آپ و اســنپ چــت بیــن ســنین
 ۱۲تــا  ۱۵ســال خبــر داد ،در حالــی کــه فیســبوک
 ۳۱درصــد ایــن جمعیــت را دار بــر میگیــرد و اصلــی
تریــن گزینــه اســت.

