FARSI
ﺑرﮔﮫ ﻧﮑﺎت ﻣﮭم ﺑرای ﺧﺎﻧواده ھﺎ

ﺑﮫ اﺷﺗراک ﮔذاﺷﺗن ﺗﺻﺎوﯾر و ﻋﮑﺳﮭﺎی دﯾﺟﯾﺗﺎﻟﯽ

اﻣروزه از طرﯾق رﺳﺎﻧﮫ ھﺎی اﺟﺗﻣﺎﻋﯽ ﺑﮫ اﺷﺗراک ﮔذاﺷﺗن ﻋﮑس ﮐﺎر آﺳﺎﻧﯽ اﺳت .ﮐودﮐﺎن دوﺳت دارﻧد ﻋﮑﺳﮭﺎی دوﺳﺗﺎن ﺧود را دﻧﺑﺎل ﮐﻧﻧد
و ﺗﺻﺎوﯾر ﻟﺣظﮫ ھﺎﯾﯽ ﮐﮫ ﺑﺎ ھم ھﺳﺗﻧد را ﺑﮫ اﺷﺗراک ﺑﮕذارﻧد و ﺑراﺣﺗﯽ ﺑﺎ ھم در ارﺗﺑﺎط ﺑﺎﺷﻧد .ﺑﺎ اﯾن ﺣﺎل ،ﮐودﮐﺎن ھﻣﯾﺷﮫ درﺑﺎره آﻧﭼﮫ ﮐﮫ
ارﺳﺎل ﻣﯾﮑﻧﻧد ﻓﮑر ﻧﻣﯾﮑﻧﻧد .ﻋﮑﺳﮭﺎﯾﯽ ﮐﮫ ﻓﮑر ﻣﯾﮑﻧﻧد ﺧﺻوﺻﯽ اﺳت ﻣﻣﮑن اﺳت ﺑراﺣﺗﯽ در درﺳﺗرس ﻋﻣوم ﻗرار ﺑﮕﯾرد .ﺑﮫ ھﻣﺎن ﻧﺳﺑت،
اﻧﺗﺧﺎب آﻧﮭﺎ در ﻋﮑس ﻣﯾﺗواﻧد ﺑر روی دﯾﮕران ﻧﯾز ﺗﺎﺛﯾر ﺑﮕذارد .ﺑﺎ ھم )ﺷﻣﺎ و ﻓرزﻧداﺗﺎن( درﺑﺎره اھﻣﯾت ﺣﻔظ اﺣﺗرام ﺑﮫ ﺧود و ﺑﮫ دﯾﮕران
ﺻﺣﺑت ﮐﻧﯾد وﻗﺗﯽ ﻋﮑﺳﯽ را ﺑﺻورت آﻧﻼﯾن ﺑﮫ اﺷﺗراک ﻣﯾﮕذارﯾد.

• ﺑﺎ ھم دﯾﮕر ﻣﺣدودﯾت ﺗﻌﯾﯾن ﮐﻧﯾد.
درﺑﺎره ارزﺷﮭﺎ و اﻧﺗظﺎرات ﺧﺎﻧوادﮔﯽ ﺧود درﻣورد ﺑﮫ اﺷﺗراک ﮔذاﺷﺗن ﻋﮑس ﺻﺣﺑت ﮐﻧﯾد .ﻋﮑﺳﮭﺎﯾﯽ ﮐﮫ رﻓﺗﺎر ﻏﯾرﻗﺎﻧوﻧﯽ را ﻧﺷﺎن
ﻣﯾدھد )ﺑﮫ ﻋﻧوان ﻣﺛﺎل ،ﻧوﺷﯾدن ﻣﺷروﺑﺎت اﻟﮑﻠﯽ زﯾر ﺳن ﯾﺎ ارﺳﺎل ﭘﯾﺎﻣﮏ در ﺣﯾن راﻧﻧدﮔﯽ( ﺑﮫ وﺿوح ﺑﯾﺎن از ﯾﮏ ﻋﻣﻠﮑرد ﻧﺎ درﺳت
اﺳت .اﻣﺎ ﻣواﻓﻘت در اﯾﻧﮑﮫ ﮐﺟﺎ در ﺑراﺑر ﻋﮑﺳﮭﺎی دﯾﮕران ﺑﺎﯾد ﺧط ﻗرﻣز ﮐﺷﯾد ﻣﻣﮑن اﺳت ﭼﺎﻟش ﺑراﻧﮕﯾز ﺑﺎﺷد  -ﺑرای ﻣﺛﺎل ،ﻋﮑﺳﮭﺎﯾﯽ
از دﺧﺗرﺗﺎن ﺑﺎ ﺑﯾﮑﯾﻧﯽ )ﻣﺎﯾو دو ﺗﯾﮑﮫ( ﯾﺎ ﭘﺳرﺗﺎن ﮐﮫ ﺑﺎ ﭘرروﯾﯽ ﺟﻠو دورﺑﯾن ژﺳت ﮔرﻓﺗﮫ اﺳت  .-ﺑﺎ ﺑﺣث درﺑﺎره ﻋواﻗب و اﺛرات ارﺳﺎل
اﯾن ﻧوع ﻋﮑﺳﮭﺎ ﺷروع ﮐﻧﯾد .ﭼطور ﺑر روی آﺑروی ﮐودﮐﺎن ﺷﻣﺎ اﺛر ﺧواھد ﮔذاﺷت؟ ﺑﮫ ﮐودﮐﺎن ﺧود ﯾﺎدآوری ﮐﻧﯾد ﮐﮫ ﺑﻣﺣض اﯾﻧﮑﮫ ﯾﮏ
ﻋﮑس را ﺑﺻورت آﻧﻼﯾن ارﺳﺎل ﻣﯾﮑﻧﻧد ،دﯾﮕر از ﮐﻧﺗرل ﺧﺎرج ﺧواھد ﺷد  -ﭼﻧﯾن ﻋﮑس ھﺎﯾﯽ ﻣﯾﺗواﻧد ﺗوﺳط واﻟدﯾن ﯾﮏ دوﺳت ،ﯾﮏ
ﻣﺷﺎور رﺳﻣﯽ ﮐﺎﻟﺞ ،و ﯾﺎ ﮐﺎرﻓرﻣﺎی آﯾﻧده ﻣﺷﺎھده ﺷود .ﻣﺣﺗوﯾﺎت آﻧﻼﯾن ﺑﮫ آﺳﺎﻧﯽ ﻗﺎﺑل ﺟﺳﺗﺟو اﺳت و اﻏﻠب ﻣﻧﺟر ﺑﮫ در دﺳﺗرس ﻗرار
ﮔرﻓﺗن ﮐﺳﺎﻧﯽ ﻣﯾﺷود ﮐﮫ ﻗﺻد ﻧﺷﺎن دادن آﻧرا ﺑﮫ آﻧﮭﺎ ﻧداﺷﺗﮫ اﯾم .و ﺑراﺣﺗﯽ از ﻣوﺿوع ﺧﺎرج ﻣﯾﺷود .در ﻧﮭﺎﯾت ،آن ﻋﮑس ﻧﯾز داﺋﻣﯽ
ﻣﯾﺷود ،ﺑﮫ اﯾن ﻣﻌﻧﯽ ﮐﮫ در ھر زﻣﺎن ﻗﺎﺑل دﺳﺗرس ﻣﯾﺑﺎﺷد.

• ﺑﮫ ﮐودﮐﺎن ﺧود ﯾﺎدآوری ﮐﻧﯾد ﮐﮫ اﺛرات ﯾﮏ ﻋﮑس ﺷﺎﻣل ﮐﺳﺎﻧﯽ ﮐﮫ در آن ﻋﮑس ھﺳﺗﻧد ھم ﻣﯾﺷود.
اﯾﻧﮑﮫ ﮐودک ﺷﻣﺎ ﻗﺑل از ارﺳﺎل ﻋﮑس ﺑﺻورت آﻧﻼﯾن ﺑﺗواﻧد از ھﻣﮫ ﮐﺳﺎﻧﯽ ﮐﮫ در ﻋﮑس ھﺳﺗﻧد اﺟﺎزه ﺑﮕﯾرد ﻣﻣﮑن اﺳت ﺑﻧظر ﻏﯾر
واﻗﻌﯽ ﺑﺎﺷد ،اﻣﺎ اﯾن ﯾﮏ ھدف ارزﺷﻣﻧد اﺳت .وﻗﺗﯽ ﺗﺻﻣﯾم دارﻧد ﻋﮑﺳﯽ ﮐﮫ ﺗﺎزه ﮔرﻓﺗﮫ ﺷده را ارﺳﺎل ﮐﻧﻧد آﻧﮭﺎ را ﺗﺷوﯾق ﮐﻧﯾد ﺗﺎ ﻗﺑل از
اﻧﺟﺎم اﯾن ﮐﺎر اﺑﺗدا ﺑﭘرﺳﻧد" ،ﮔوش ﮐﻧﯾد  -ﻣن ﻣﯾﺧواھم اﯾن ﻋﮑس را روی اﯾﻧﺳﺗﺎﮔرام ارﺳﺎل ﮐﻧم ،ھﻣﮫ ﻣوﻓق ھﺳﺗﻧد؟" از ﮐودک ﺧود
ﺑﺧواھﯾد ﺻﺎدﻗﺎﻧﮫ ﻓﮑر ﮐﻧد ﮐﮫ آﯾﺎ ھﻣﮫ ﮐﺳﺎﻧﯾﮑﮫ در ﻋﮑس ھﺳﺗﻧد درﻣورد ارﺳﺎل آن ﻋﮑس ﺑﺻورت آﻧﻼﯾن اﺣﺳﺎس ﺧوﺑﯽ دارﻧد .اﮔر
ﮐودک ﺷﻣﺎ ﺗﺻﯾم اﺷﺗﺑﺎه ﮔرﻓت و در ﻧﺗﯾﺟﮫ آن ﮐﺳﯽ از او ﺧواﺳت ﺗﺎ ﻋﮑس را ﺑﺻورت آﻧﻼﯾن ﺣذف ﮐﻧد ،او )ﮐودک ﺷﻣﺎ( ﻣﺳﺋول ﺣذف
آن ﻋﮑس اﺳت .ﺑﮭﺗرﯾن راه ﺑرای روﺷن ﮐردن ﻣﻔﮭوم اﯾن درک آوردن ﻣﺛﺎل و ﻧﻣوﻧﮫ در ﻣﻧزل اﺳت .اﮔر ﻣﯾﺧواھﯾد ﯾﮏ ﻋﮑس از
ﺗﻌطﯾﻼت اﺧﯾر ﺧﺎﻧوادﮔﯽ را ﺑﺻورت آﻧﻼﯾن ارﺳﺎل ﮐﻧﯾد ،اﺑﺗدا از اﻓراد ﺧﺎﻧواده اﺟﺎزه ﺑﮕﯾرﯾد و ﯾﺎ ﻧظرﺧواھﯽ ﮐﻧﯾد .اﯾن ھﻣﭼﻧﯾن ﻣﯾﺗواﻧد
ﯾﮏ ﻓرﺻت ﻋﺎﻟﯽ ﺑرای ﻧﺷﺎن دادن اﯾن ﻧوع اﺣﺗرام ﺑﮫ ﮐودک ﺷﻣﺎ ﺑﻌﻧوان ﯾﮏ ﻧﻣوﻧﮫ ﺑﺎﺷد.

• کودک ﺧود را ﺗﺷوﯾق ﮐﻧﯾد ﺗﺎ ﺑﺎ ﺷﺧﺻﯽ ﮐﮫ ﻋﮑﺳﯽ ﻏﯾر ﺟذاب ارﺳﺎل ﻣﯾﮑﻧد رو در رو ﺻﺣﺑت ﮐﻧد.
ﻋﮑس ھﺎی ﺑﮫ اﺷﺗراک ﮔذاﺷﺗﮫ ﺷده ﺑﺻورت آﻧﻼﯾن ﺑﺧﺷﯽ از دﻧﯾﺎی اﻣروز ﻣﺎﺳت و اﺟﺗﻧﺎب از آن اﻣﮑﺎن ﭘذﯾر ﻧﯾﺳت .ﺣﺗﯽ اﮔر ﮐودﮐﺎن
ﺷﻣﺎ ﻗﺻد ﺑﮫ اﺷﺗراک ﮔذاﺷﺗن ﻋﮑس ﺑﺻورت آﻧﻼﯾن را ﻧدارﻧد ،دوﺳﺗﺎن اﻧﮭﺎ ﻣﻣﮑن اﺳت اﯾن ﮐﺎر را ﺑﮑﻧﻧد .اﻣﺎ ﻣﻣﮑن اﺳت ﮐﺎر
دﺷواری ﺑﺎﺷد ﺗﺎ از دﯾﮕران ﺑﺧواھﯾد ﻋﮑﺳﮭﺎ را ﺑﺻورت آﻧﻼﯾن ارﺳﺎل ﻧﮑﻧﻧد و ﯾﺎ آﻧﮭﺎ را ﺣذف ﮐﻧﻧد .اﮔر ﮐودک ﺷﻣﺎ ﻧﻣﯾداﻧد در ﭼﻧﯾن
ﺷراﯾطﯽ ﭼﮫ ﺑﺎﯾد ﺑﮕوﯾد ﺷﻣﺎ ﻣﯾﺗواﻧﯾد آﻧﭼﮫ ﮐﮫ در اﯾﻧﺟﺎ آﻣده اﺳت را ﭘﯾﺷﻧﮭﺎد دھﯾد ﺑﻌﻧوان ﻣﺛﺎل" ،ﮔوش ﮐن ،ﻣن ﺧود را از ﻋﮑﺳﯽ ﮐﮫ ﺗو
ﺑﺻورت آﻧﻼﯾن ارﺳﺎل ﮐردی  untaggedﮐرده ام ،اﻣﺎ ﻣﯾﺧواﺳﺗم ﺑداﻧم آﯾﺎ ﻣﻣﮑن اﺳت ﺗو ﻋﮑس را ﺣذف ﮐﻧﯽ .از ﻧظر ﻣن ﻋﮑس ﺟﺎﻟﺑﯽ
ﻧﯾﺳت و ﮐﺎﺷﮑﯽ روی ]ﻓﯾﺳﺑوک/اﯾﻧﺳﺗﺎﮔرام /وﻏﯾره[ ﻧﺑﺎﺷد .واﻗﻌﺎ از ﺗو ﻣﺗﺷﮑرم ".ﺑﮭﺗر اﺳت اﯾن ﮔﻔﺗﮕو ﺧﺎرج از ﻓﺿﺎی اﯾﻧﺗرﻧت
ﺻورت ﮔﯾرد ،رو رد رو ،ﺗﺎ ﻣﻧﺟر ﺑﮫ ﺟﻧﮓ و دﻋوا ھﺎی آﻧﻼﯾن ﻧﺷود.
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