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افرادی که به جای تجربه زندگی واقعی، روز 
و شب در دنیای مجازی زندگی می کنند، 
دنیای جالبی دارند. آنها حتی روزمرگي و 
با  عادي ترين موارد در واقعیت زندگی را 
افزودن رنگ و لعاب و استفاده از نرم افزارها 
و برنامه های مختلف، مي آرايند و در شبکه های 
مجازی به اشتراک می گذارند تا همه بدانند 
امروز چه خوردند، چه پوشیدند، کجا رفتند 
و... گاهی پا از اين فراتر می گذارند و برای 
پربیننده تر شدن و کسب فالورهای بیشتر، از 
بچه های خود کمک می گیرند. آنهايی که مانند 
حیوانی دست آموز به کودک خردسال خود 
ياد می دهند درباره مواردی حرف بزند که 
مفهومش را نمی داند. آنهايی که ندانسته با 
ارسال هر عکس، ويدئو يا پیام زندگی خود 
را در دنیای آنالين منتشر می کنند و نمی دانند 
چه عواقبی در انتظار آنهاست و از همه اينها 
بدتر اين والدين فراموش کرده اند با اين کارها 
در نقش الگوی عملی، چگونه آينده بچه های 
خود را در معرض انواع آسیب ها قرار می دهند.

اگر شما به عنوان بزرگ تر عضو خانواده و در 
نقش پدر یا مادر به جای تجربه دنیای واقعی و 
لذت بردن از با هم بودن، مدام سر در تلفن همراه 
و تبلت خود دارید و دغدغه تان فعال بودن در 
فضای مجازی و کسب بیشترین تعداد بیننده است 
باید بدانید فرزندتان خیلي زود از دردسرهای 
فضای مجازی و آزار افراد سودجو که در کمین 
قربانی کردن بچه ها هستند، آسیب های جدی 
خواهد دید، آسیب هایی که شما نمی توانید برایش 
کاری کنید. صدماتی که نه فقط او که زندگی 
شخصی و اجتماعی شما را هم تحت الشعاع 

قرار خواهد داد.
گمان نکنید فرزند شما کودک کم سن و سالی است 
و هیچ خطری او را تهدید نمی کند. اتفاقا همان 
بچه های 3 و 4 ساله ای که باعث افتخار پدر و 
مادرشان هستند و والدین به عنوان توانمندي مهم، 
با لذت می گویند رمز تلفن همراهم را باز می کند 
و هر بازی ای می خواهد در اینترنت دانلود می کند 

و این کار را مایه مباهات می دانند، در معرض 
خطر هستند. این بچه ها باید تحت  آموزش قرار 
گیرند. وقتی بچه دبستانی شما یا کوچک تر بدون 
نظارت و آموزش یا حضور شما وارد فضای 
آنالین می شود در معرض هر اطالعاتی قرار 
می گیرد؛ از تماشاي رفتارهای پرخطر تا تصاویر 

جنسی و نامناسب و خشونت و...
باید مراقبش باشید. آیا حاضرید فرزندتان را 
وسط یک جنگل یا بیابان رها کنید و بي خیال 
به خانه برگردید؟ پس چطور او را بدون آگاهي 
و نظارت در این فضاي پرخطر رها مي کنید؟ 
اگر ما بچه ها را بدون آموزش رها کنیم، امکان 
هرگونه آسیبی وجود دارد؛ به ویژه بچه هایی که 
والدینشان الگوی خوبی نبوده  و قوانین استفاده 

از رسانه ها را آموزش نداده اند.
براي آموزش امروز بهتر از فرداست )میان تیتر(
بچه هاي ما قبل از رسیدن به سن درک بسیاری 
مسائل، وارد دنیاي بدون حد و مرزي مي شوند 

که در این فضاي مجازي هر کسي از هر گوشه 
دنیا آنچه دلخواهش بوده با دیگران به اشتراک 
گذاشته؛ این کودک و حتي نوجوان ما، امکان 
دارد آسیب های جدي ببیند چرا که بیشتر بچه ها 
نمی توانند باور کنند کسی که در چت روم با 
آنها حرف می زند، لزوما همان کسي نیست 
که ادعا مي کند. او ممکن است مردی باشد 
که خود را در قالب یک دختربچه دبستانی 
معرفی کند یا زنی که می گوید پسري نوجوان 
است. کودک باور نمی کند بسیاری از این افراد 
بیمارند و سالمت روانی ندارند. متاسفانه چندی 
قبل دختر 11 ساله ای را ویزیت کردم که قربانی 
همین رابطه شده بود و در نهایت، مرد 25 ساله 
با عکس و فیلم هایی که از طریق مجازی از او 
به دست آورده بود تهدیدش می کرد و او را 
وادار به مالقات حضوری و تجاوز به عنف 
کرده بود. جالب اینکه این فرد بیمار با انتشار 
فیلم خود در فضای مجازی، مدارک الزم را 

برای به زندان افتادنش در اختیار دادگاه و این 
خانواده قرار داده بود. خانواده ای که حاال با 
یک کودک وحشت زده و مضطرب مواجه اند 
و با دارو هم عالئمش قابل کنترل نیست. این 
پایان غفلت و آموزش ندادن به بچه هاست. 
نگذاریم استفاده از فضاي اینترنت که مي تواند 
بجا و حتي لذت بخش باشد، چنین تلخ و گران 

برایمان تمام شود.

نقطه شروع آموزش ها مهم است
نکته مهم این است که اول باید خود والدین 
در استفاده از این فضا آموزش ببینند. قبل از 
هر چیز باید الگوی خوبی باشید. نمی گویم از 
اینترنت و فواید آن  فضای مجازی و دنیای 
چشم پوشی کنید چون در زندگی امروز چنین 
توصیه ای بی مورد است، بلکه برای استفاده از آن 
محدودیت و قوانینی بگذارید که همه اعضای 
خانواده و در رأس آن شما و همسرتان پایبند 

آموزش است.  بعدی  بسیار مهم  باشید. قدم 
با آموزش به موقع و استفاده درست از چنین 
رسانه هایی و مرور قوانین استفاده از این فضاها 

می  توانید فرزندتان را بیمه کنید.

آموزش اسرار دنياي مجازي
همان طور که در راستای آموزش مسائل جنسی 
گفتیم، بدون معطلی و در تناسب با سن کودک 
آموزش اطالعات مختلف را شروع کنید تا 
کودک مجبور نباشد سواالت خود را در اینترنت 
یا منابع دیگر نامعتبر جستجو کند. باید به بچه ها 
یاد بدهیم چطور صفحه اینستاگرام یا تلگرام 
از  اداره و مدیریت کنند. قبل  و...  خود را 
ارسال هر عکس یا متن این جمله کلیدی را 
از خودتان بپرسید؛»آیا مطمئن هستم پشیمان 
نمی شوم؟« به فرزندتان هم بیاموزید آن را از 
خود بپرسد. به بچه ها بگویید به هیچ کس 
اعتماد نکنند. بسیاري از  در فضای مجازی 

فیلم ها و تصاویر با هدف جلب بیننده بیشتر 
و رقابت با دیگران طراحي مي شوند. قدم مهم 
بعد، گذاشتن شرط و شروط و تعیین حد و 
مرزهاست. کودک باید بداند روی عملکردش 
یادگیری  او در حال رشد و  دارید.  نظارت 
پرورش  فضا ها  این  تحت تاثیر  اگر  و  است 
یابد، آموزش بسیاری مسائل از جمله حریم 
همان  بود.  خواهد  دشوار  او  به  خصوصی 
طور که می دانید در این فضاها موضوعی به 
عنوان رفتار ناپسند و قبیح وجود ندارد. هر 
کسی امکان دارد بدترین حرف ها یا تصاویر 
را منتشر و خط قرمزها را رد کند تا دیده شود، 
در چنین شرایطي که قبح و زشتي بسیاري 
مسائل زیر پا گذاشته مي شود، تربیت بچه ها 
و آموزش هاي مهم زندگي دشوار خواهدشد.

تعيين حد و مرزها و خطوط قرمز
شما هستید که به عنوان والدین آگاه انتخاب 
در  و  ببیند  را  چیزی  چه  کودکتان  می کنید 
صفحات مجازي چه فعالیتي کند چون بچه ها 
درک الزم را براي این انتخاب ندارند.کامال 
طبیعي است که بچه های کنجکاو ما هیجان را 
تجربه کنند و از ناشناخته ها سر دربیاورند؛ هر 
واژه اي را جستجو و صفحات مختلف مجازي 
را دنبال کنند. بهتر است چنین تجربه ای در 
حضور ما و با نظارتمان  باشد زیرا ما مرزها 
را مي شناسیم اما این تجربه، به تنهایی بسیار 
آسیب زننده است. اگر آنها بدانند حدومرز 
بودن در این فضای مجازی و اینترنت چیست 
و در صورت رعایت نکردن قوانین چه تنبیه 
و محرومیتی در انتظارشان است مانند بسیاری 
از قواعد تربیتی که در خانه اعمال مي شود 
و با کمال میل آن را می پذیرند، می توانند از 
بودن در این رسانه و فضا هم لذت ببرند. 
توصیه آخر اینکه دنبال معرفی جایگزین های 
واقعی و لذت بخش در فضای حقیقی زندگی 
کودک باشید تا ناخودآگاه از فضای مجازی 
دورتر شود. در این راه خودتان الگو باشید. 
ترتیب دادن دورهمي ها و برنامه هاي دوستانه 
و تجربه لذت هاي واقعي، بازي و هم صحبتي 
براي  قطعا  نیستند  مجازي  که  آدم هایي  با 
کودک بهتر است. طعم این لذت را به کودک 

بچشانید.

قبل از هر فعاليتي در دنياي مجازي و غرق شدن در رقابت هاي آن زنگ خطر را  به صدا درآوريد
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آشفته نشوید! این کنجکاوی کامال طبیعی است و 
جستجوکردن این موضوع، شبیه تمایل بچه های 
خردسال به تماشای چندباره فیلم های سینمایی 
است که آنها را می ترساند اما آنها بارها آن را تماشا 
می کنند. خیلی از کودکان آن صحنه های وحشتناک 
را چند بار نگاه می کنند چون از نظر هیجانی و احساسی تحت تاثیر 

آن محتوا قرار می گیرند.
بنابراین آنها برای فهمیدن آن حس و کنترل و مسلط شدن بر آن 
حس تالش می کنند. )با تماشای چندباره عکس یا فیلم پورن(نه تنها 
باید بر خودتان مسلط شوید، بلکه در واقع باید از اینکه بچه هاي شما 
هر کلمه ای را جستجو کنند که به نظرتان وحشتناک است، به عنوان 
اندازه ای فهمیدید در ذهنش چه  تا  فرصت نگاه کنید چون شما 
می گذرد و احتماال چه نوع کنجکاوی هایی دارد بنابراین می توانید 
آموزش هایتان را بر آن مباحث متمرکز تر کنید. اصال نباید با رویکرد 

تنبیه پیش بروید. باید طوری رفتار کنید که کودک بفهمد این جستحو 
کردن کامال طبیعی است اما منبع درستی انتخاب نکرده. به او اطمینان 
بدهید که قضاوتش نمی کنید و بگویید خیلی از بچه ها ممکن است 
این کار را انجام بدهند اما منبع درستی برای پاسخگویی به سواالتشان 
پیدا نکرده اند و در اینترنت هر متني را هر کسي مي تواند بنویسد، 

پس ممکن است آسیب ببیند.
با همین رویکرد گفت وگو در آرامش پیش بروید و دلیل جستجوی 
کودک را  بپرسید. نظرتان را با او در میان بگذارید و دالیلتان را 
شرح بدهید و علت موافقت یا مخالفت او را با نظرتان بپرسید. این 
نوع گفت وگو می تواند یک تهدید را به فرصت فوق العاده ای برای 

آگاهی بخشی به کودک تبدیل کند.
به یاد داشته باشید امور جنسی یک کودک کامال متفاوت از بزرگساالن 
است و رفتارهای جنسی زودهنگام کودکان نشانه کافی و خوب 
برای آنچه در آینده برای آنها در امور جنسی اتفاق می افتد، نیست. 

والدین نباید رفتارهای جنسی کودکان را با لنز یک بزرگسال ببینند.
به هیح وجه کودک را تنبیه نکنید. فریاد زدن و تنبیه، او را از دنبال 
کردن اطالعات جنسی متوقف نمی کند، بلکه بیشتر این کار را به 
حالت پنهانی انجام می دهد و حالت میوه ممنوعه برای او به وجود 
می آید. خودتان با او صحبت کنید و با گفت وگوی پرسش محور 

هر سوالی دارد پاسخ بدهید.
صادقانه با فرزندتان صحبت کنید. به او اثبات کنید شما نه خجالت زده 
هستید و نه درباره کنجکاوی او قضاوتش کرده اید. طوری هم نشان 
ندهید که انگار عمل او اوج شرارت است زیرا به او آسیب می رساند 
و باعث نقصانش می شود. به او نشان دهید هر وقت خواست می تواند 
نزد شما بیاید و سواالتش را بپرسد. شما اگر هم ندانید، با استفاده 
از منابع معتبر و تهیه کتاب یاري اش مي کنید تا به جواب ها برسد. 
باید طوری آنها را پرورش دهید تا بتوانند از انجام آنچه که به آنها 

آسیب می رساند، خود را حفظ کنند.

داستان های  فیلم(  یا  )عکس  دیده  او  که  آنچه  بگویید  کودک  به 
ساخته شده هستند و آدم های آنها به خاطر بازی کردنشان و آنچه 
انجام می دهند، پول می گیرند. با آنها درباره نشانه های یک رفتار 
جنسی سالم صحبت کنید؛ صمیمیت، تعهد، رضایت و مسوولیت 
در رابطه جنسی. این مفاهیم به ندرت در رسانه ها بازنمایی می شوند، 

در حالي که این مفاهیم در زندگي فوق العاده مهم هستند.
اگر بچه ها دائم از بزرگساالن خود بشنوند که تمایالت جنسی رابطه 
تنگاتنگی با عشق، احترام و مهر ورزیدن دارد، در صورت تماشای 
پورنوگرافی به غیرواقعی بودن آنها پی می برند. براي نظارت بهتر 
مي توانید از نرم افزار کنترل استفاده کودک از تلفن همراه و تبلت 
استفاده کنید. خیلی وقت ها شما تلفن همراه تان را به کودک می دهید 
تا با آن بازی کند اما نگرانید که به برخی برنامه ها مثل تلگرام وارد 
شود یا به برخی فیلم ها دسترسی داشته باشد. با استفاده از نرم افزار 

تلفن همراه می توانید دسترسی کودکتان را به آنها محدود کنید.

اگرمتوجهشديمكودکيكمحتوایجنسیرادراينترنتجستجوكرده،چهكاركنيم؟
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