ARABIC
نصائح للعائلة

ثقافة أخذ الصور الشخصية )السيلفي(
• تعرف على منشوراتھم.
من السھل مشاھدة الطريقة التي يقف بھا األطفال وھم عابسي الوجه أمام الكاميرا أللتقاط صورة لھم والھلع عندما نتصور بأن سلوكياتھم
ھي عالمة على النرجسية أو االھتمام الزائد بأنفسھم أو ھيئتھم .ولكن قبل االنتقال إلى أي استنتاجات ،ضع في اإلعتبار أن تطلب من
أطفالك اإلجابة عن األسئلة التالية واإلستماع بجدية إلى ردودھم (1) :لماذا تحب التقاط صور السيلفي؟ ) (2ما الذي تحبه في إلتقاط الصور
الشخصية؟ ماھي الصور الشخصية التي ال تعجبك؟ ) (3كيف تحدد الصور الشخصية التي ترغب في مشاركتھا؟ أين وكيف ستشارك
صورة شخصية؟ ) (4ما الذي يفعله أصدقاؤك عادة أو ما يقولونه عندما تنشر صورة شخصية؟ ھل سبق لك أن تلقيت رد فعل لم تكن
تتوقعه؟ من خالل جس النبض حول ما ينشره أطفالك ،يمكنك تحديد ما إذا كانت صورھم الشخصية تمثل في الواقع ما يدعو للقلق ومن ثم
إتخاذ ميتناسب ً
وفقا لذلك .إذا كانت الصورة التي يشاركونھا مصدر قلق بالنسبة لك ،وضح السبب :إذا كانت الكمية نفسھا ھي المشكلة،
عندھا يكون ردك بنفس الطريقة التي ستتبعھا عند قيام طفلك بقضاء ساعات أمام المرآة.

• توضيح توقعات العائلة.
الصور الشخصية ھي نوع واحد فقط من الصور الفوتوغرافية التي يقوم األطفال بإلتقاطھا ونشرھا ،ولكن يمكن أن تكون بمثابة فرصة
مفيدة للتعمق في محادثة حول مايمكن أن يتركه نشر الصور من أثر وماھي الصور التي يجب على األطفال مشاركتھا أو عدم مشاركتھا
عبر اإلنترنت .ھل ھناك أنشطة محددة ال ينبغي لھم مطلقا ً تصويرھا؟ ھل ھناك فرق بين الصور المسموح لھم بالتقاطھا والصور التي
يمكنھم مشاركتھا عبر اإلنترنت؟ عندما تبين توقعاتك ،فإنك تساعد األطفال على التفكير في المواقف التي يكونون فيھا عرضة لإلنتقاد قبل
الوقوع فيھا  -بدالً من أن تكون الصورة قد انتشرت بالفعل.

• تشجيع اإلستخدام الواعي.
نحن نعلم أن األطفال يتأثرون بالمحتوى الذي يشاھدونه في التعليقات ،ولكن يمكنك المساعدة من خالل تشجيعھم على اإلستفادة منه بشكل
واعي .بين خطأ الفكرة القائلة بأن الصور على وسائل التواصل اإلجتماعي تعكس المثالية والسعادة التي يعيشھا الشخص في حياته .شجع
العين الناقدة فيما يتعلق بما يشاھدونه عبر اإلنترنت :اسألھم عن السبب وراء قيام صديق بنشر صورة معينة عبر اإلنترنت ،ونوع التفاعل
الذي كان يأمله ھذا الشخص من ذلك.شجع األطفال على التفكير في أنواع المشاركات التي تشعرھم بأنھم أفضل بشأن أنفسھم وأنواع
المشاركات التي تجعلھم يشعرون بأنھم أسوأ.
وضح أيضا ً أن اآلراء والتعليقات التي يقدمھا األطفال ويحصلون عليھا عبر اإلنترنت تعتمد في الغالب على المظھر المادي .تأكد من
تركيزك على جوانب أخرى لسمات جيدة يحملھا أطفالك عند إبداء آرائك ومالحظاتك في المنزل ،وساعدھم على ممارسة دعم أصدقائھم
بشكل إيجابي ال يعتمد على المظھر كليا ً.
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