FARSI
ﺑرﮔﮫ ﻧﮑﺎت ﻣﮭم ﺑرای ﺧﺎﻧواده ھﺎ

ﻓرھﻧﮏ ﺳﻠﻔﯽ

• ﻧﺑض )ﮐﻧﺗرل( ﭘﺳت آﻧﮭﺎ )ﮐودﮐﺎن( را در دﺳت ﺑﮕﯾرﯾد.
ﺑراﺣﺗﯽ ﻣﯾﺗوان ﺷﺎھد ژﺳت ﮔرﻓﺗن و ﻟب ﻏﻧﭼﮫ ﮐردن ﮐودﮐﺎن در ﻣﻘﺎﺑل دورﺑﯾن ﺑود و از رﻓﺗﺎرھﺎﯾﺷﺎن ﮐﮫ ﻧﺷﺎن از ﻧﺎرﺳﯾﺳت ﺑودن و
ﺧودﺷﯾﻔﺗﮕﯽ دارد ﺗرﺳﯾد .اﻣﺎ ﻗﺑل از اﯾﻧﮑﮫ ﻗﺿﺎوت ﮐﻧﯾد ،از ﮐودﮐﺎن ﺧود ﺳواﻻﺗﯽ ﮐﮫ در اﯾﻧﺟﺎ ﻣطرح ﺷده را ﺑﭘرﺳﯾد و ﺑﺎ ﺟدﯾت و
ﺣوﺻﻠﮫ ﺑﮫ ﭘﺎﺳﺦ ھﺎی آﻧﮭﺎ ﮔوش دھﯾد (1) :ﭼرا دوﺳت داری از ﺧود ﻋﮑس ﺳﻠﻔﯽ ﺑﮕﯾری؟ ) (2ﭼﮫ ﭼﯾز در ﺳﻠﻔﯽ وﺟود دارد ﮐﮫ ﺗو
دوﺳت داری؟ ﮐدام ﺳﻠﻔﯽ را دوﺳت ﻧداری؟ ) (3ﭼطور ﺗﺻﻣﯾم ﻣﯾﮕﯾری ﮐداﻣﯾﮏ از ﺳﻠﻔﯽ ھﺎ را ﺑﮫ اﺷﺗراک ﺑﮕذاری؟ ﮐﺟﺎ و ﭼطور ﯾﮏ
ﺳﻠﻔﯽ را ﺑﮫ اﺷﺗراک ﻣﯾﮕذاری؟ ) (4ﻣﻌﻣوﻻ دوﺳﺗﺎﻧت ﭼﮫ ﮐﺎر ﻣﯾﮑﻧﻧد و ﭼﮫ ﻣﯾﮕوﯾﻧد وﻗﺗﯽ ﯾﮏ ﺳﻠﻔﯽ را ﺑﮫ اﺷﺗراک ﻣﯾﮕذاری؟ آﯾﺎ ﺗﺎ ﺑﺣﺎل
واﮐﻧﺷﯽ ﮔرﻓﺗﮫ ای ﮐﮫ اﻧﺗظﺎرش را ﻧداﺷﺗﯽ؟ ﺑﺎ در دﺳت ﮔرﻓﺗن ﻧﺑض )ﮐﻧﺗرل( ﭘﺳت ﮐودﮐﺎن ﺧود ،ﻣﯾﺗواﻧﯾد ﻣﺷﺧص ﮐﻧﯾد ﮐﮫ آﯾﺎ ﺳﻠﻔﯽ ھﺎی
آﻧﮭﺎ ﻣوردی ﺟدی اﺳت ﮐﮫ ﺟﺎی ﻧﮕراﻧﯽ داﺷﺗﮫ و ﻧﯾﺎز ﺑﮫ دﺧﺎﻟت ﺷﻣﺎ دارد ﯾﺎ ﻧﮫ .اﮔر ﺗﺻوﯾری ﮐﮫ آﻧﮭﺎ ﺑﻧﻣﺎﯾش ﻣﯾﮕذارﻧد ﺷﻣﺎ را ﻧﮕران
ﻣﯾﮑﻧد ،دﻟﯾﻠش را ﺗوﺿﯾﺢ دھﯾد؛ اﮔر ﺗﻌداد ﺳﻠﻔﯽ ﻣﺷﮑل اﯾﺟﺎد ﻣﯾﮑﻧد ،ﻣﺛل زﻣﺎﻧﯾﮑﮫ اﮔر ﺟﻠوی آﯾﻧﮫ ﺳﺎﻋﺗﮭﺎ وﻗت ﺻرف ﮐﻧﻧد واﮐﻧش ﻧﺷﺎن
دھﯾد.

• اﻧﺗظﺎرات و ﺗوﻗﻌﺎت ﺧﺎﻧوادﮔﯽ را ﺗوﺿﯾﺢ دھﯾد.
ﺳﻠﻔﯽ ﺗﻧﮭﺎ ﻧوﻋﯽ ﻋﮑس اﺳت ﮐﮫ ﮐودﮐﺎن ﻣﯾﮕﯾرﻧد و ﺑﮫ اﺷﺗراک ﻣﯾﮕذارﻧد ،اﻣﺎ آﻧﮭﺎ )ﻋﮑﺳﮭﺎی ﺳﻠﻔﯽ( ﻣﯾﺗواﻧﻧد ﻓرﺻت ﺧوﺑﯽ ﺑﺎﺷﻧد ﺗﺎ ﺳر
ﺻﺣﺑت را درﺑﺎره دﻧﯾﺎی دﯾﺟﯾﺗﺎل ﺑﺎز ﮐﻧﯾد و اﯾﻧﮑﮫ ﭼﮫ ﺗﺻﺎوﯾری را ﮐودﮐﺎن ﺑﺎﯾد ﯾﺎ ﻧﺑﺎﯾد ﺑﺻورت آﻧﻼﯾن ﺑﮫ اﺷﺗراک ﺑﮕذارﻧد .آﯾﺎ
ﻓﻌﺎﻟﯾﺗﮭﺎی ﺧﺎﺻﯽ وﺟود دارد ﮐﮫ ﮐودﮐﺎن ﻧﺑﺎﯾد ھرﮔز )از آﻧﮭﺎ( ﻋﮑس ﺑﮕﯾرﻧد؟ آﯾﺎ ﺗﻔﺎوﺗﯽ ﺑﯾن آﻧﭼﮫ ﮐﮫ آﻧﮭﺎ ﻣﯾﺗواﻧﻧد ﻋﮑس ﺑﮕﯾرﻧد و آﻧﭼﮫ
ﮐﮫ ﻣﯾﺗواﻧﻧد ﺑﺻورت آﻧﻼﯾن ﺑﮫ اﺷﺗراک ﺑﮕذارﻧد وﺟود دارد؟ وﻗﺗﯽ ﺷﻣﺎ درﺑﺎره ﺗوﻗﻌﺎت و اﻧﺗظﺎرات ﺧﺎﻧوادﮔﯽ ﺗوﺿﺢ ﻣﯾدھﯾد ،ﺑﮫ ﮐودﮐﺎن
ﮐﻣﮏ ﻣﯾﮑﻧﯾد در ﺷراﯾطﯽ ﮐﮫ اﺣﺗﻣﺎل ﺧطر وﺟود دارد ﻗﺑل از ھر ﮐﺎری اﺑﺗدا ﻓﮑر ﮐﻧﻧد  -ﺑﺟﺎی اﯾﻧﮑﮫ ﺑﻌد از ﭘﺧش آن ﺑﻔﮑر ﺑﯾﺎﻓﺗﻧد.

• ﺗﺷوﯾق ﺑﮫ اﺳﺗﻔﺎده ھوﺷﯾﺎراﻧﮫ و آﮔﺎھﺎﻧﮫ ﮐﻧﯾد.
ﻣﺎ ﻣﯾداﻧﯾم ﮐودﮐﺎن ﺗﺣت ﺗﺎﺛﯾر آﻧﭼﮫ ﮐﮫ در ﺻﻔﺣﮫ ﺧﺑرھﺎی ﺧود )رﺳﺎﻧﮫ ھﺎی اﺟﺗﻣﺎﻋﯽ( ﻣﯾﺑﯾﻧﻧد ﻗرار ﻣﯾﮕﯾرﻧد ،اﻣﺎ ﺷﻣﺎ ﻣﯾﺗواﻧﯾد ﺑﺎ ﺗﺷوﯾق
آﻧﮭﺎ ﺑﮫ اﯾﻧﮑﮫ ﻋﺎﻗﻼﻧﮫ و ھوﺷﯾﺎراﻧﮫ از آن اﺳﺗﻔﺎده ﮐﻧﻧد ﺑﮫ آﻧﮭﺎ ﮐﻣﮏ ﮐﻧﯾد .اﯾن طرز ﻓﮑر را ﮐﮫ ھﻣﮫ در رﺳﺎﻧﮫ ھﺎی اﺟﺗﻣﺎﻋﯽ ھﻣﯾﺷﮫ
ﮐﺎﻣﻠﺗرﯾن و ﺑﯽ ﻋﯾب ﺗرﯾن ﺑﻧظر ﻣﯾر ﺳﻧد از ﺑﯾن ﺑﺑرﯾد .آﻧﮭﺎ را ﺗﺷوﯾق ﮐﻧﯾد ﺑﺎ ﭼﺷم ﺑﺎز و ھوﺷﯾﺎراﻧﮫ در ﻋﯾن اﺣﺗرام ،ﺑﮫ آﻧﭼﮫ ﮐﮫ آﻧﻼﯾن
ﻣﯾﺑﯾﻧﻧد ﻧﮕﺎه ﮐﻧﻧد؛ از آﻧﮭﺎ ﺑﭘرﺳﯾد ﻓﮑز ﻣﯾﮑﻧﻧد ﭼرا ﯾﮏ دوﺳت ﯾﮏ ﻋﮑس را آﻧﻼﯾن ﭘﺳت ﮐرده اﺳت و آن ﺷﺧص اﻧﺗظﺎر دارد ﭼﮫ واﮐﻧﺷﯽ
در ﻗﺑﺎل آن درﯾﺎﻓت ﮐﻧد .از ﮐودﮐﺎن ﺑﺧواھﯾد ﺑﮫ ﭘﺳﺗﮭﺎﯾﯽ ﮐﮫ ﺑﮫ آﻧﮭﺎ اﺣﺳﺎس ﺧوﺑﯽ درﻣورد ﺧودﺷﺎن ﻣﯾدھد ﻓﮑر ﮐﻧﻧد و ﺑﮫ ﭘﺳت ھﺎﯾﯽ ﮐﮫ
ﺑﮫ آﻧﮭﺎ اﺣﺳﺎس ﺑد ﻣﯾدھد ﺗوﺟﮫ ﻧﮑﻧﻧد .ﺗوﺟﮫ داﺷﺗﮫ ﺑﺎﺷﯾد ﻧظراﺗﯽ ﮐﮫ ﮐودﮐﺎن ﺑﺻورت آﻧﻼﯾن درﯾﺎﻓت ﻣﯾﮑﻧﻧد ﻣﻌﻣوﻻ ﺑراﺳﺎس ظﺎھرﺷﺎن
اﺳت .ﺑر روی ﺟﻧﺑﮫ ھﺎی دﯾﮕر ﮐودﮐﺎن ﺧود ﺗﻣرﮐز ﮐﻧﯾد و وﻗﺗﯽ در ﻣﻧزل درﻣورد آﻧﮭﺎ ﻧظر ﻣﯾدھﯾد از ﺑﮭﺗرﯾن وﯾژﮔﯽ ھﺎی آﻧﮭﺎ ﺗﻌرﯾف
ﮐﻧﯾد و ﺑﮫ آﻧﮭﺎ ﮐﻣﮏ ﮐﻧﯾد وﻗﺗﯽ در ﻣورد دوﺳﺗﺎن ﺧود ﻧظر ﻣﯾدھﻧد ﻣﺛﺑت ﺑﺎﺷد و ﻓﻘط ﺑر اﺳﺎس ظﺎھرﺷﺎن ﻧﺑﺎﺷد.

www.commonsense.org/educators

© 2015

CONNECTING FAMILIES

LS-ISD-Family Tip Selfie Culture

