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 برگھ نکات مھم برای خانواده ھا

 ظواھررسانھ ھای اجتماعی و 
 

؟ نوجوانان امروزه نھ تنھا قادرند گذار استتاثیر ظاھرشان نوجوانان در بتصویر کشیدن و نشان دادن (درمیان)  چطور رسانھ ھای اجتماعی 
ساعتھ بھ نظرات دیگران درباره خود نیز دسترسی دارند.  در رسانھ ھای  24عقاید، تصاویر و ویدیو ھای خود را بھ اشتراک بگذارند بلکھ 

ا دقت باین تصاویر و فراموش نکنید کھ اغلب  -اجتماعی، نوجوانان ھمچنین بطور گسترده ای بھ تصاویر و پستھای دیگران دسترسی دارند 
یب و تصوجذب و قرار میگیرند نظرات ھمسن و ساالن خود  نوجوانان تحت.  جای تعجب نیست کھ میشوندانتخاب  ھابھترین  از میانو 

 بتصویر کشیدن ظاھر.با در رابطھ  بویژهد نبرای والدین ایجاد میکنرا میشوند.  اما رسانھ ھای اجتماعی چالش بخصوصی ستایش عموم 
 

  از فرزندان نوجوان خود بپرسید چطور تصمیم میگیرند کھ کدام عکس خود را بھ اشتراک بگذارند. •
 ھک را بھ اشتراک میگذارند تصویریدستکاری و ترمیم یک عکس بصورت آنالین بنظر کار ساده ای است. اما در حقیقت، مردم عمدا 

خوبی درباره احساس  فکر کنند کھ یخود بخواھید درباره روز انقبل با فکر و دقت روی آن تصویر کار شده است.  از نوجواناز 
تی دوستی ح(آیا تا بحال اتفاق افتاده است کھ) می آورند  یادن را بھ اشتراک میگذارند؟ چرا و یا چرا نھ؟ آیا بآیا آ - خود نداشتھ اندظاھر 

چھ  . یدبیاندیشیا نکیند درباره اینکھ چھ چیزی را پست کنید   ؟بھ اشتراک بگذارد کھ کمی عیب و ایراد داشتھ باشدرا یکبار عکسی 
 ، ؟بھ اشتراک بگذاریم یا نگذاریمآنالین  بصورترا  مان زندگی ھای لحظھ بھترین از تصاویریانگیزه ای باعث میشود ما 

 
 نوجوانان را تشویق کنید تا عکسھا و نظرات پست شده آنالین را ھوشیارانھ و با چشم باز ببینند.   •

شاھد گذارد. ابتدا، بدلیل اینکھ نوجوانان دو راه اصلی در رسانھ ھای اجتماعی وجود دارد کھ میتواند بر روی ظاھر نوجوانان تاثیر ب
ظرات ن دریافت، ممکن است باور کنند دیگران ھمیشھ زیبا و بی عیب ھستند.  دوم ھستندتمجیدھای بسیاری از دیگران بصورت آنالین 

زمانیکھ کسی  .  آنھا ممکن است آنچھ کھ مردم درباره شان میگویند باور کنند یا حتی درباره عسکھای شخصی خود استدیگران 
درباره آنھا نظر ندھد احساس نا امنی کنند.  با توضیح اینکھ عکسھا تمام داستان را نمیگویند (واقعیت ھمیشھ در عکسھا نشان داده 

ھمھ  ھی اینکنمیشود) و ممکن است بصورت دیجیتالی دستکاری شده باشند یا اینکھ ممکن است خارج از محتوا گرفتھ شده باشند، ادعا
با سواالتی درمورد عکسھایی کھ مشاھده میکنند و نظراتی کھ دریافت میکنند بھ   .رد کنیدرا بل دوربین ھمیشھ آماده ھستند در مقا

  با درایت برخورد کنند. نظرات (کامنتھای) آنالین  در مقابلنوجوانان خود کمک کنید 
 

 ظاھرشان تمجید کنید. از دیگری غیر  ویژگیھایاز نوجوانان خود برای  •
در نظراتی کھ نوجوانان بصورت آنالین دریافت میکنند تعادل برقرار کنید.  میبایست اما شما  ،ممکن است بوضوح آشکار باشد

 منفی داشتھ باشد).  سعی کنید نظراتخوشایند میتواند سمی باشد (تاثیر تصویر دریافت "الیک" و نظرات مثبت در واکنش بھ یک 
مھارتھا، سرگرمی ھا، و عالیق. آنھا را  -متمرکز کنید  اوویژگی ھای سایر نوجوان خود بر روی  (کامنتھای) خود را درباره ھویت

 بدنبال فضای مثبت در آنالین باشند. آنھاست  شخصیت کل کننده بیان و است متعادل کھ ھویتی دادن نشان باتشویق کنید 
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	• از فرزندان نوجوان خود بپرسید چطور تصمیم میگیرند که کدام عکس خود را به اشتراک بگذارند.
	•  نوجوانان را تشویق کنید تا عکسها و نظرات پست شده آنلاین را هوشیارانه و با چشم باز ببینند.
	• از نوجوانان خود برای ویژگیهای دیگری غیر از ظاهرشان تمجید کنید.

