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 برگھ نکات مھم برای خانواده ھا

 فرھنک سلفی
 

 نبض (کنترل) پست آنھا (کودکان) را در دست بگیرید.  •
کھ نشان از نارسیست بودن  و   شانبراحتی میتوان شاھد ژست گرفتن و لب غنچھ کردن کودکان در مقابل دوربین بود و از رفتارھای

اما قبل از اینکھ قضاوت کنید، از کودکان خود سواالتی کھ در اینجا مطرح شده را بپرسید و با جدیت و دارد ترسید.  گیخودشیفت
چھ چیز در سلفی وجود دارد کھ تو  )2(چرا دوست داری از خود عکس سلفی بگیری؟  )1(حوصلھ بھ پاسخ ھای آنھا گوش دھید:  

یگیری کدامیک از سلفی ھا را بھ اشتراک بگذاری؟ کجا و چطور یک چطور تصمیم م )3(دوست داری؟ کدام سلفی را دوست نداری؟ 
معموال دوستانت چھ کار میکنند و چھ میگویند وقتی یک سلفی را بھ اشتراک میگذاری؟ آیا تا بحال  )4(سلفی را بھ اشتراک میگذاری؟ 

ی ھای خود، میتوانید مشخص کنید کھ آیا سلفواکنشی گرفتھ ای کھ انتظارش را نداشتی؟ با در دست گرفتن نبض (کنترل) پست کودکان 
یا نھ.  اگر تصویری کھ آنھا بنمایش میگذارند شما را نگران  داردو نیاز بھ دخالت شما داشتھ آنھا موردی جدی است کھ جای نگرانی 

جلوی آینھ ساعتھا وقت صرف کنند واکنش نشان  میکند، دلیلش را توضیح دھید؛ اگر تعداد سلفی مشکل ایجاد میکند، مثل زمانیکھ اگر
 دھید. 

 
 انتظارات و توقعات خانوادگی را توضیح دھید. •

ر میتوانند فرصت خوبی باشند تا س(عکسھای سلفی) کھ کودکان میگیرند و بھ اشتراک میگذارند، اما آنھا  سلفی تنھا نوعی عکس است
کودکان باید یا نباید بصورت آنالین بھ اشتراک بگذارند.  آیا  صحبت را درباره دنیای دیجیتال باز کنید و اینکھ چھ تصاویری را

عکس بگیرند؟ آیا تفاوتی بین آنچھ کھ آنھا میتوانند عکس بگیرند و آنچھ (از آنھا) فعالیتھای خاصی وجود دارد کھ کودکان نباید ھرگز 
رات خانوادگی توضح میدھید، بھ کودکان کھ میتوانند بصورت آنالین بھ اشتراک بگذارند وجود دارد؟ وقتی شما درباره توقعات و انتظا

  .بعد از پخش آن بفکر بیافتندبجای اینکھ  -کمک میکنید در شرایطی کھ احتمال خطر وجود دارد قبل از ھر کاری ابتدا فکر کنند 
 

 کنید. و آگاھانھ تشویق بھ استفاده ھوشیارانھ  •
عی) میبینند قرار میگیرند، اما شما میتوانید با تشویق ما میدانیم کودکان تحت تاثیر آنچھ کھ در صفحھ خبرھای خود (رسانھ ھای اجتما

آنھا بھ اینکھ عاقالنھ و ھوشیارانھ از آن استفاده کنند بھ آنھا کمک کنید.  این طرز فکر را کھ ھمھ در رسانھ ھای اجتماعی ھمیشھ 
کھ آنالین  بھ آنچھ ،احترام و ھوشیارانھ در عین از بین ببرید.  آنھا را تشویق کنید با چشم بازکاملترین و بی عیب ترین بنظر میر سند 

میبینند نگاه کنند؛ از آنھا بپرسید فکز میکنند چرا یک دوست یک عکس را آنالین پست کرده است و آن شخص انتظار دارد چھ واکنشی 
میدھد فکر کنند و بھ پست ھایی کھ از کودکان بخواھید بھ پستھایی کھ بھ آنھا احساس خوبی درمورد خودشان   دریافت کند.در قبال آن 

بھ آنھا  احساس بد میدھد توجھ نکنند.  توجھ داشتھ باشید نظراتی کھ کودکان بصورت آنالین دریافت میکنند معموال براساس ظاھرشان 
 تعریفھید از بھترین ویژگی ھای آنھا بر روی جنبھ ھای دیگر کودکان خود تمرکز کنید و وقتی در منزل درمورد آنھا نظر میداست.  

 کنید و بھ آنھا کمک کنید وقتی در مورد دوستان خود نظر میدھند مثبت باشد و فقط بر اساس ظاھرشان نباشد. 
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	• نبض (کنترل) پست آنها (کودکان) را در دست بگیرید.
	• انتظارات و توقعات خانوادگی را توضیح دهید.
	• تشویق به استفاده هوشیارانه و آگاهانه کنید.

