ﻓﯿﺴﺒﻮک ﺑﺎ اراﺋﻪ اﺑﺰاری ﺟﺪﯾﺪ ﻣﯽ ﺗﻮاﻧﺪ ﺟﻠﻮی
ﺧﻮدﮐﺸﯽ اﻓﺮاد را ﺑﮕﯿﺮد  -دﯾﺠﯿﺎﺗﻮ
اﻣﯿﻦ ﺑﯿﮓزاده | ﭘﻨﺠﺸﻨﺒﻪ ۲۷ ،ﺧﺮداد ۱۳۹۵
اﮔﺮ ﺑﺎ ﺧﻮاﻧﺪن آﺧﺮﯾﻦ ﭘﺴﺖ دوﺳﺖ ﻓﯿﺴﺒﻮﮐﯽ ﺗﺎن اﺣﺴﺎس ﮐﺮده اﯾﺪ ﮐﻪ ﻓﮑﺮ ﺧﻮدﮐﺸﯽ را در ﺳﺮش
ﻣﯽ ﭘﺮوراﻧﺪ ،اﻣﺎ از اﯾﻦ ﻣﻮﺿﻮع ﻣﻄﻤﺌﻦ ﻧﯿﺴﺘﯿﺪ ﯾﺎ اﯾﻨﮑﻪ ﺑﺮای ﺟﻠﻮﮔﯿﺮی از آن آﻣﺎدﮔﯽ ﮐﺎﻓﯽ را ﻧﺪارﯾﺪ،
از اﯾﻦ ﭘﺲ اﺑﺰاری ﺟﺪﯾﺪ در اﯾﻦ ﺷﺒﮑﻪ اﺟﺘﻤﺎﻋﯽ ﻣﯽ ﺗﻮاﻧﺪ ﺑﻪ ﮐﻤﮏ ﺗﺎن ﺑﯿﺎﯾﺪ.
ﻓﯿﺴﺒﻮک ﺑﻪ ﺗﺎزﮔﯽ اﺑﺰار ﺟﻠﻮﮔﯿﺮی از ﺧﻮدﮐﺸﯽ ﺧﻮد ﮐﻪ ﺑﺎ ﻫﻤﮑﺎری و ﭘﺸﺘﯿﺒﺎﻧﯽ ﺳﺎزﻣﺎن ﻫﺎی ﺳﻼﻣﺖ
رواﻧﯽ ﻓﺮاﻫﻢ ﮐﺮده را اﻣﺮوز در اﺧﺘﯿﺎر ﮐﻠﯿﻪ ﮐﺎرﺑﺮاﻧﺶ در ﺳﺮاﺳﺮ دﻧﯿﺎ ﻗﺮار داده اﺳﺖ .اﺑﺰار ﯾﺎدﺷﺪه ﭼﻨﺪ

ﻣﺎه ﭘﯿﺶ ﺑﺮای آزﻣﺎﯾﺶ در اﺧﺘﯿﺎر ﺗﻌﺪاد ﻣﺤﺪودی از ﮐﺎرﺑﺮان آﻣﺮﯾﮑﺎﯾﯽ و اﻧﮕﻠﯿﺴﯽ ﻗﺮار ﮔﺮﻓﺘﻪ ﺑﻮد،
اﻣﺎ ﺗﺎ اﻣﺮوز ﻫﻤﮕﺎن ﺑﻪ آن دﺳﺘﺮﺳﯽ ﻧﺪاﺷﺘﻨﺪ .ﺗﯿﻢ ﻓﯿﺴﺒﻮک ﺑﺮای اراﺋﻪ اﯾﻦ ﻗﺎﺑﻠﯿﺖ ﺑﺎ ﻧﯿﺮوﻫﺎی
ﺑﻮﻣﯽ ﻫﺮ ﮐﺸﻮر ﻫﻤﮑﺎری ﮐﺮده ﺗﺎ ﺑﺘﻮاﻧﺪ از ﮐﻠﯿﻪ زﺑﺎن ﻫﺎی راﯾﺞ در اﯾﻦ ﺷﺒﮑﻪ اﺟﺘﻤﺎﻋﯽ ﭘﺸﺘﯿﺒﺎﻧﯽ ﺑﻪ
ﻋﻤﻞ آورد.
وﻗﺘﯽ ﮐﻪ ﭘﺴﺘﯽ را از ﻃﺮﯾﻖ اﯾﻦ اﺑﺰار ﺗﺤﺖ ﻋﻨﻮان ﻣﺸﮑﻮک ﺑﻪ ﺧﻮدﮐﺸﯽ ﻋﻼﻣﺖ ﮔﺬاری ﻣﯽ ﮐﻨﯿﺪ،
ﻧﻮﯾﺴﻨﺪه آن ﭘﯿﻐﺎﻣﯽ درﯾﺎﻓﺖ ﻣﯽ ﮐﻨﺪ ﮐﻪ ﻣﺤﺘﻮای ﻧﻮﺷﺘﻪ اش ﺑﺮای ﺑﻌﻀﯽ ﮐﺎرﺑﺮان ﻧﮕﺮاﻧﯽ ﻫﺎﯾﯽ را در
ﭘﯽ داﺷﺘﻪ .در اﯾﻦ ﺻﻮرت ﺑﻪ ﻓﺮد ﮔﯿﺮﻧﺪه ﭘﯿﻐﺎم ﭘﯿﺸﻨﻬﺎد ﻣﯽ ﺷﻮد ﮐﻪ ﺑﺎ دوﺳﺖ ﻗﺎﺑﻞ اﻃﻤﯿﻨﺎﻧﯽ
ﺻﺤﺒﺖ ﮐﻨﺪ ،ﺑﺎ ﻣﺮاﮐﺰ اﻣﺪادی ﺑﺮای ﮔﺮﻓﺘﻦ ﻣﺸﺎوره و ﭘﺸﺘﯿﺒﺎﻧﯽ ﺗﻤﺎس ﮔﺮﻓﺘﻪ ﯾﺎ اﯾﻨﮑﻪ ﭘﯿﻐﺎم درﯾﺎﻓﺘﯽ
را ﻧﺎدﯾﺪه ﺑﮕﯿﺮد.
اﻟﺒﺘﻪ اﺣﺘﻤﺎل ﺳﻮء اﺳﺘﻔﺎده از اﯾﻦ ﻗﺎﺑﻠﯿﺖ ﻫﻢ ﺑﺴﯿﺎر ﺑﺎﻻﺳﺖ .ﺷﺎﯾﺪ اﻓﺮادی ﭘﯿﺪا ﺷﻮﻧﺪ ﮐﻪ ﺑﺨﻮاﻫﻨﺪ ﺑﻪ
ﺷﻮﺧﯽ و ﺧﻨﺪه ،ﭘﺴﺖ ﻫﺎی دوﺳﺘﺎن ﺧﻮد را ﺗﺤﺖ ﻋﻨﻮان ﻣﺸﮑﻮک ﺑﻪ ﺧﻮدﮐﺸﯽ ﻋﻼﻣﺖ ﮔﺬاری
ﻧﻤﺎﯾﻨﺪ .ﻓﯿﺴﺒﻮک ﺑﺮای ﺟﻠﻮﮔﯿﺮی از اﯾﻦ ﻣﻮﺿﻮع ﺗﯿﻤﯽ ﺗﺸﮑﯿﻞ داده ﮐﻪ ﺑﺎ ﺑﺮرﺳﯽ ﭘﺴﺖ ﻫﺎی ﮔﺰارش
ﺷﺪه ،آﻧﻬﺎﯾﯽ ﮐﻪ ﺟﺪی ﺗﺮ ﺑﻮده و اﺣﺘﻤﺎل وﻗﻮع ﺣﺎدﺛﻪ در آﻧﻬﺎ ﺑﺎﻻﺳﺖ در در اوﻟﻮﯾﺖ رﺳﯿﺪﮔﯽ ﻗﺮار
ﻣﯽ دﻫﻨﺪ.
ﺑﺪ ﻧﯿﺴﺖ ﺑﺪاﻧﯿﺪ ﮐﻪ در ﺣﺎل ﺣﺎﺿﺮ ﺧﻮدﮐﺸﯽ دﻫﻤﯿﻦ ﻋﻠﺖ ﺷﺎﯾﻊ ﻣﺮگ اﻓﺮاد در اﯾﺎﻻت ﻣﺘﺤﺪه
آﻣﺮﯾﮑﺎﺳﺖ و دوﻣﯿﻦ دﻟﯿﻞ ﻣﺮگ اﻓﺮادی در رﻧﺞ ﺳﻨﯽ  15ﺗﺎ  24ﺳﺎل در ﺳﺮاﺳﺮ دﻧﯿﺎ ﻣﺤﺴﻮب ﻣﯽ
ﺷﻮد .ﻫﻤﭽﻨﯿﻦ اﻓﺴﺮدﮔﯽ ﻧﺎﺷﯽ از ﮐﻤﺒﻮد ﺗﻮﺟﻪ و ﻣﺰاﺣﻤﺖ ﻫﺎی ﺳﺎﯾﺒﺮی ﺷﺎﯾﻊ ﺗﺮﯾﻦ دﻻﯾﻠﯽ ﻫﺴﺘﻨﺪ
ﮐﻪ ﻣﯽ ﺗﻮاﻧﻨﺪ اﻓﺮاد را ﺑﻪ ﻓﮑﺮ ﺧﻮدﮐﺸﯽ ﺑﯿﻨﺪازﻧﺪ .ﺑﻪ ﻫﻤﯿﻦ ﺧﺎﻃﺮ اﺳﺖ ﮐﻪ ﮐﻤﭙﺎﻧﯽ ﻫﺎﯾﯽ ﻫﻤﭽﻮن
ﻓﯿﺴﺒﻮک اﯾﻦ روزﻫﺎ ﺑﻪ ﺷﺪت ﺑﺮای اﯾﺠﺎد ﻣﺤﯿﻄﯽ اﻣﻦ در ﻓﻀﺎی ﻣﺠﺎزی ﺗﻼش ﻣﯽ ﮐﻨﻨﺪ.
ﺑﺮای ﮐﺎرﺑﺮاﻧﯽ ﮐﻪ ﺑﺎﺑﺖ وﺿﻌﯿﺖ روﺣﯽ دوﺳﺘﺎن ﺷﺎن ﻧﮕﺮان اﻧﺪ ،اﻣﺎ ﻧﻤﯽ داﻧﻨﺪ ﮐﻪ ﭼﮕﻮﻧﻪ او را ﯾﺎری

ﮐﻨﻨﺪ ،اﺑﺰار ﺟﺪﯾﺪ ﻓﯿﺴﺒﻮک ﻣﯽ ﺗﻮاﻧﺪ وﺳﯿﻠﻪ ای ﺑﺴﯿﺎر ﮐﺎرﺑﺮدی ﺑﻪ ﺣﺴﺎب ﺑﯿﺎﯾﺪ.
دﯾﺠﯿﺎﺗﻮ

