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 نصائح للعائلة

 المظھر تأثیرھا على مدى وسائل التواصل األجتماعي و
 

كیف تؤثر تجارب الشباب المراھقین في إستخدام وسائل األتصال األجتماعي على مظھرھم؟ لیس لدى المراھقین الیوم األمكانیة على تبادل 
 یمكنھمساعة. كما  24 على مدار األخرین وأراؤھمومشاركة أفكارھم وصورھم وأشرطة الفدیو فحسب بل وبأمكانھم أیضاً الحصول على ردود 

ودعونا ال ننسى لقطات أقرانھم المغریة والمنتقاة -الدخول على سیل ال نھایة لھ من الصور وما ینشره األخرون على وسائل التواصل األجتماعي
جتماعیاً. أبعنایة فائقة عادة. لیس من الغرابة في شيء من الناحیة التنمویة أن ینجذب المراھق الى أعجاب أحد أقرانھ بھ وألنتھاز الفرصة لقبولھ 

 لكن تخلق مواقع التواصل األجتماعي تحدیات فریدة من نوعھا بصدد تربیة األوالد، والمظھر على وجھ الخصوص.
 

 أسأل أبنك/أبنتك المراھق حول كیفیة أختیاره لصورة معینة لغرض نشرھا. •
بادلھ الناس مع األخرین یكون متعمداً ویبذلون جھداً قد تبدو الھیئة المختارة بعنایة على شبكة األنترنت صورة عفویة. لكن في الواقع ما یت

ووقتاً طویالً في التفكیر فیما ستحملھ صورة معینة من معنى. أطلب من المراھق أن یفكر في أحد األیام الصعبة التي مرت بھ أو في یوم 
عم أو ال؟ ھل یتذّكر إن قام أحد أصدقاءه بنشر فھل سیقوم بنشر ذلك على األنترنت؟ لماذا ن -شعر فیھ بأنھ شخص ال یتمتع بسحر الجاذبیة 

صورة ال تعتبر بالصورة المثالیة؟ ضع في الحسبان أن تكون صریحاً معھ حول ما تقوم بنشره أنت بنفسك من عدمھ. ما الذي یدفعنا جمیعاً 
 الى نشر لقطات معینة ألنفسنا من عدمھ على شبكة األنترنت؟

 
 التعلیقات المنشورة على األنترنت بعین الناقد الثاقبة.تشجیع المراھق على مشاھدة الصور و •

ن توجد طریقتان رئیسیتان تؤثر من خاللھا وسائل التواصل األجتماعي على مظھر المراھق. أوالً، یعتقد المراھق بأن األخرین دائماً یتمیزو
ریقة الثانیة ھي عن طریق المالحظات وردود بالجمال والكمال نتیجة مشاھدتھ لصور مغریة منشورة لھم على شبكة األنترنت.  والط

األفعال التي یستلمھا المراھق بشكل منفرد حول صوره المنشورة. فقد یبدأ المراھق في تصدیق ما یقولھ األخرون عنھ، أو حتى یساوره 
لى أھبة األستعداد أللتقاط شعور بعدم األطمئنان نتیجة عدم تعلیق األخرین حول ما نشره.  یجب التصدي للتصور القائل بأن الجمیع ع

صورة لھم وذلك من خالل التوضیح بأن الصورة الملتقطة ال تحكي القصة كاملة، فقد یكون قد تم التالعب بھا أو ھي ببساطة خارج 
نھا السیاق. كما یجب مساعدة المراھق على التعامل مع التعلیقات المنشورة على األنترنت عبر طرح األسئلة عن الصور التي یشاھدو

 والتعلیقات المنشورة علیھا.
 

 تقدیم الثناء والمدیح للمراھق عن أشیاء أخرى غیر المظھر. •
على الرغم من أن ھذا األمر یبدو واضحاً للعیان، أال أنھ یجب تحقیق التوزان بشأن األراء والتعلیقات التي یتلقاھا المراھق على شبكة 

نتیجة نشر صورة مغریة یعد من األمور المثیرة. حاول توجیھ ردود أفعالك على  األنترنت.  إن أستالم إشارات األعجاب والتشجیع
كمھاراتھ، ھوایاتھ وأھتماماتھ. باألضافة الى تشجیع المراھق على ترك بصمة رقمیة أیجابیة على  -جوانب أخرى من شخصیة المراھق 

 األنترنت عبر تقدیم ھویة متوازنة تسلّط الضوء على شخصیتھ بالكامل.
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

CONNECTING  FAMILIES  ©2014  www.commonsense.org /educators 

LS-ISD-Family Tip Social Media and Body Image 

http://www.commonsense.org/educators

	• أسأل أبنك/أبنتك المراهق حول كيفية أختياره لصورة معينة لغرض نشرها.
	• تشجيع المراهق على مشاهدة الصور والتعليقات المنشورة على الأنترنت بعين الناقد الثاقبة.
	• تقديم الثناء والمديح للمراهق عن أشياء أخرى غير المظهر.

