FARSI
ﺑرﮔﮫ ﻧﮑﺎت ﻣﮭم ﺑرای ﺧﺎﻧواده ھﺎ

رﺳﺎﻧﮫ ھﺎی اﺟﺗﻣﺎﻋﯽ و ظواھر

ﭼطور رﺳﺎﻧﮫ ھﺎی اﺟﺗﻣﺎﻋﯽ )درﻣﯾﺎن( ﻧوﺟواﻧﺎن در ﺑﺗﺻوﯾر ﮐﺷﯾدن و ﻧﺷﺎن دادن ظﺎھرﺷﺎن ﺗﺎﺛﯾر ﮔذار اﺳت؟ ﻧوﺟواﻧﺎن اﻣروزه ﻧﮫ ﺗﻧﮭﺎ ﻗﺎدرﻧد
ﻋﻘﺎﯾد ،ﺗﺻﺎوﯾر و وﯾدﯾو ھﺎی ﺧود را ﺑﮫ اﺷﺗراک ﺑﮕذارﻧد ﺑﻠﮑﮫ  24ﺳﺎﻋﺗﮫ ﺑﮫ ﻧظرات دﯾﮕران درﺑﺎره ﺧود ﻧﯾز دﺳﺗرﺳﯽ دارﻧد .در رﺳﺎﻧﮫ ھﺎی
اﺟﺗﻣﺎﻋﯽ ،ﻧوﺟواﻧﺎن ھﻣﭼﻧﯾن ﺑطور ﮔﺳﺗرده ای ﺑﮫ ﺗﺻﺎوﯾر و ﭘﺳﺗﮭﺎی دﯾﮕران دﺳﺗرﺳﯽ دارﻧد  -و ﻓراﻣوش ﻧﮑﻧﯾد ﮐﮫ اﻏﻠب اﯾن ﺗﺻﺎوﯾر ﺑﺎ دﻗت
و از ﻣﯾﺎن ﺑﮭﺗرﯾن ھﺎ اﻧﺗﺧﺎب ﻣﯾﺷوﻧد .ﺟﺎی ﺗﻌﺟب ﻧﯾﺳت ﮐﮫ ﻧوﺟواﻧﺎن ﺗﺣت ﻧظرات ھﻣﺳن و ﺳﺎﻻن ﺧود ﻗرار ﻣﯾﮕﯾرﻧد و ﺟذب ﺗﺻوﯾب و
ﺳﺗﺎﯾش ﻋﻣوم ﻣﯾﺷوﻧد .اﻣﺎ رﺳﺎﻧﮫ ھﺎی اﺟﺗﻣﺎﻋﯽ ﭼﺎﻟش ﺑﺧﺻوﺻﯽ را ﺑرای واﻟدﯾن اﯾﺟﺎد ﻣﯾﮑﻧﻧد ﺑوﯾژه در راﺑطﮫ ﺑﺎ ﺑﺗﺻوﯾر ﮐﺷﯾدن ظﺎھر.

• از ﻓرزﻧدان ﻧوﺟوان ﺧود ﺑﭘرﺳﯾد ﭼطور ﺗﺻﻣﯾم ﻣﯾﮕﯾرﻧد ﮐﮫ ﮐدام ﻋﮑس ﺧود را ﺑﮫ اﺷﺗراک ﺑﮕذارﻧد.
دﺳﺗﮑﺎری و ﺗرﻣﯾم ﯾﮏ ﻋﮑس ﺑﺻورت آﻧﻼﯾن ﺑﻧظر ﮐﺎر ﺳﺎده ای اﺳت .اﻣﺎ در ﺣﻘﯾﻘت ،ﻣردم ﻋﻣدا ﺗﺻوﯾری را ﺑﮫ اﺷﺗراک ﻣﯾﮕذارﻧد ﮐﮫ
از ﻗﺑل ﺑﺎ ﻓﮑر و دﻗت روی آن ﺗﺻوﯾر ﮐﺎر ﺷده اﺳت .از ﻧوﺟواﻧﺎن ﺧود ﺑﺧواھﯾد درﺑﺎره روزی ﻓﮑر ﮐﻧﻧد ﮐﮫ اﺣﺳﺎس ﺧوﺑﯽ درﺑﺎره
ظﺎھر ﺧود ﻧداﺷﺗﮫ اﻧد  -آﯾﺎ آن را ﺑﮫ اﺷﺗراک ﻣﯾﮕذارﻧد؟ ﭼرا و ﯾﺎ ﭼرا ﻧﮫ؟ آﯾﺎ ﺑﯾﺎد ﻣﯽ آورﻧد )آﯾﺎ ﺗﺎ ﺑﺣﺎل اﺗﻔﺎق اﻓﺗﺎده اﺳت ﮐﮫ( دوﺳﺗﯽ ﺣﺗﯽ
ﯾﮑﺑﺎر ﻋﮑﺳﯽ را ﺑﮫ اﺷﺗراک ﺑﮕذارد ﮐﮫ ﮐﻣﯽ ﻋﯾب و اﯾراد داﺷﺗﮫ ﺑﺎﺷد؟ درﺑﺎره اﯾﻧﮑﮫ ﭼﮫ ﭼﯾزی را ﭘﺳت ﮐﻧﯾد ﯾﺎ ﻧﮑﯾﻧد ﺑﯾﺎﻧدﯾﺷﯾد .ﭼﮫ
اﻧﮕﯾزه ای ﺑﺎﻋث ﻣﯾﺷود ﻣﺎ ﺗﺻﺎوﯾری از ﺑﮭﺗرﯾن ﻟﺣظﮫ ھﺎی زﻧدﮔﯽ ﻣﺎن را ﺑﺻورت آﻧﻼﯾن ﺑﮫ اﺷﺗراک ﺑﮕذارﯾم ﯾﺎ ﻧﮕذارﯾم ،؟

• ﻧوﺟواﻧﺎن را ﺗﺷوﯾق ﮐﻧﯾد ﺗﺎ ﻋﮑﺳﮭﺎ و ﻧظرات ﭘﺳت ﺷده آﻧﻼﯾن را ھوﺷﯾﺎراﻧﮫ و ﺑﺎ ﭼﺷم ﺑﺎز ﺑﺑﯾﻧﻧد.
دو راه اﺻﻠﯽ در رﺳﺎﻧﮫ ھﺎی اﺟﺗﻣﺎﻋﯽ وﺟود دارد ﮐﮫ ﻣﯾﺗواﻧد ﺑر روی ظﺎھر ﻧوﺟواﻧﺎن ﺗﺎﺛﯾر ﺑﮕذارد .اﺑﺗدا ،ﺑدﻟﯾل اﯾﻧﮑﮫ ﻧوﺟواﻧﺎن ﺷﺎھد
ﺗﻣﺟﯾدھﺎی ﺑﺳﯾﺎری از دﯾﮕران ﺑﺻورت آﻧﻼﯾن ھﺳﺗﻧد ،ﻣﻣﮑن اﺳت ﺑﺎور ﮐﻧﻧد دﯾﮕران ھﻣﯾﺷﮫ زﯾﺑﺎ و ﺑﯽ ﻋﯾب ھﺳﺗﻧد .دوم درﯾﺎﻓت ﻧظرات
دﯾﮕران درﺑﺎره ﻋﺳﮑﮭﺎی ﺷﺧﺻﯽ ﺧود اﺳت .آﻧﮭﺎ ﻣﻣﮑن اﺳت آﻧﭼﮫ ﮐﮫ ﻣردم درﺑﺎره ﺷﺎن ﻣﯾﮕوﯾﻧد ﺑﺎور ﮐﻧﻧد ﯾﺎ ﺣﺗﯽ زﻣﺎﻧﯾﮑﮫ ﮐﺳﯽ
درﺑﺎره آﻧﮭﺎ ﻧظر ﻧدھد اﺣﺳﺎس ﻧﺎ اﻣﻧﯽ ﮐﻧﻧد .ﺑﺎ ﺗوﺿﯾﺢ اﯾﻧﮑﮫ ﻋﮑﺳﮭﺎ ﺗﻣﺎم داﺳﺗﺎن را ﻧﻣﯾﮕوﯾﻧد )واﻗﻌﯾت ھﻣﯾﺷﮫ در ﻋﮑﺳﮭﺎ ﻧﺷﺎن داده
ﻧﻣﯾﺷود( و ﻣﻣﮑن اﺳت ﺑﺻورت دﯾﺟﯾﺗﺎﻟﯽ دﺳﺗﮑﺎری ﺷده ﺑﺎﺷﻧد ﯾﺎ اﯾﻧﮑﮫ ﻣﻣﮑن اﺳت ﺧﺎرج از ﻣﺣﺗوا ﮔرﻓﺗﮫ ﺷده ﺑﺎﺷﻧد ،ادﻋﺎی اﯾﻧﮑﮫ ھﻣﮫ
در ﻣﻘﺎﺑل دورﺑﯾن ھﻣﯾﺷﮫ آﻣﺎده ھﺳﺗﻧد را رد ﮐﻧﯾد .ﺑﺎ ﺳواﻻﺗﯽ درﻣورد ﻋﮑﺳﮭﺎﯾﯽ ﮐﮫ ﻣﺷﺎھده ﻣﯾﮑﻧﻧد و ﻧظراﺗﯽ ﮐﮫ درﯾﺎﻓت ﻣﯾﮑﻧﻧد ﺑﮫ
ﻧوﺟواﻧﺎن ﺧود ﮐﻣﮏ ﮐﻧﯾد در ﻣﻘﺎﺑل ﻧظرات )ﮐﺎﻣﻧﺗﮭﺎی( آﻧﻼﯾن ﺑﺎ دراﯾت ﺑرﺧورد ﮐﻧﻧد.

• از ﻧوﺟواﻧﺎن ﺧود ﺑرای وﯾژﮔﯾﮭﺎی دﯾﮕری ﻏﯾر از ظﺎھرﺷﺎن ﺗﻣﺟﯾد ﮐﻧﯾد.
ﻣﻣﮑن اﺳت ﺑوﺿوح آﺷﮑﺎر ﺑﺎﺷد ،اﻣﺎ ﺷﻣﺎ ﻣﯾﺑﺎﯾﺳت در ﻧظراﺗﯽ ﮐﮫ ﻧوﺟواﻧﺎن ﺑﺻورت آﻧﻼﯾن درﯾﺎﻓت ﻣﯾﮑﻧﻧد ﺗﻌﺎدل ﺑرﻗرار ﮐﻧﯾد.
درﯾﺎﻓت "ﻻﯾﮏ" و ﻧظرات ﻣﺛﺑت در واﮐﻧش ﺑﮫ ﯾﮏ ﺗﺻوﯾر ﺧوﺷﺎﯾﻧد ﻣﯾﺗواﻧد ﺳﻣﯽ ﺑﺎﺷد )ﺗﺎﺛﯾر ﻣﻧﻔﯽ داﺷﺗﮫ ﺑﺎﺷد( .ﺳﻌﯽ ﮐﻧﯾد ﻧظرات
)ﮐﺎﻣﻧﺗﮭﺎی( ﺧود را درﺑﺎره ھوﯾت ﻧوﺟوان ﺧود ﺑر روی ﺳﺎﯾر وﯾژﮔﯽ ھﺎی او ﻣﺗﻣرﮐز ﮐﻧﯾد  -ﻣﮭﺎرﺗﮭﺎ ،ﺳرﮔرﻣﯽ ھﺎ ،و ﻋﻼﯾق .آﻧﮭﺎ را
ﺗﺷوﯾق ﮐﻧﯾد ﺑﺎ ﻧﺷﺎن دادن ھوﯾﺗﯽ ﮐﮫ ﻣﺗﻌﺎدل اﺳت و ﺑﯾﺎن ﮐﻧﻧده ﮐل ﺷﺧﺻﯾت آﻧﮭﺎﺳت ﺑدﻧﺑﺎل ﻓﺿﺎی ﻣﺛﺑت در آﻧﻼﯾن ﺑﺎﺷﻧد.
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