
اين روزها بازار تبليغات از 
طريق اينستاگرام به قدری 
حتي  افراد  كه  است  داغ 
از فرزندان خود نيز براي 
گرفتن اليك و تاييد بيشتر كمك مي گيرند. اما 
والدينی كه با هدف مدلينگ فرزندان خود در 
سايت هاي مختلف و اينستاگرام درآمدزايی 
می كنند، بايد توجه داشته باشند با اين كار 
كرامت  روانی،  آسيب هاي  از  به غير  خود 
فرزندشان را هم خدشه دار می كنند. در واقع 
به حساب  به نوعی كودک آزاری  اين كار 
می آيد؛ چون آنها با خدشه دار كردن روحيات 
كودک، درآمد كسب می كنند بنابراين طبق 
قانون حمايت از كودكان و نوجوانان، اين 
موضوع مي تواند قابل پيگيری باشد. عالوه 
بر همه اينها بايد ببينيم اين كار چه تاثيری بر 
كودكان و آينده آنها دارد. در اين خصوص 
با دكتر مهديه صالحي، روان پزشك و عضو 
ايران  هيات علمي دانشگاه علوم پزشكي 

گفت و گو كرده ايم.

گفت  می توان  آيا  دكتر،  خانم   :
می تواند  مدل  به عنوان  كودک  از  استفاده 
از مصاديق كودک آزاری به حساب بيايد؟
بله، چون کودک آزاری مدل ها و روش های 
زیادی دارد؛ از پرخاشگری و آزار کالمی و 
داد و بیداد گرفته تا اذیت های فیزیکی؛ اما 
شایع ترین نوع کودک آزاری، غفلت از توجه 
شناخت  بنابراین  است.  کودک  نیازهای  به 
است  مهمی  بسیار  نیازهای کودک موضوع 
از  برخورداری  توجه شود.  آنها  به  باید  که 
دنیای کودکانه، بازی کردن و رفتن به مدرسه 
از جمله نیازهایی است که حتما باید به آنها 
توجه شود. وقتی کودک را به هر شکلی از 
دنیایش دور می کنیم، در واقع به نوعی به او 
زور می گوییم و با خودخواهی های خود سعی 
می کنیم او را مطابق میل خودمان تربیت کنیم 
و پرورش دهیم. در این صورت اجازه رشد 
مهارت های ارتباطی با هم سن و ساالنش را 

از او سلب می کنیم. 

: اگر خود كودكان از مطرح شدن 
در فضاهای مجازی استقبال كنند باز هم 
كودک آزاری  نوعی  به  می تواند  كار  اين 

محسوب شود؟
خیلی  انجام  از  است  ممکن  کودک  خود 
کارها از جمله ساعت ها بازی کردن با وسایل 
الکترونیکی و گوشی های موبایل یا خوردن 
شکالت و بستنی هم لذت ببرد و از آنها استقبال 
کند ولی دلیل نمی شود انجام این کار ها به نفع 
او باشد. گاهی بدون اینکه خودمان بدانیم به 
گونه ای با بچه ها رفتار می کنیم که برای آنها 
ضرر دارد و به نوعی سالمت جسم و روان 

آنها را در معرض آسیب قرار خواهد داد. 
دنیای مجازی حتی برای بزرگساالن هم فضای 
امنی به حساب نمی آید، چه برسد به بچه ها 
که هنوز با بسیاری از مفاهیم آشنا نیستند و 
نمی توانند از خود مراقبت کنند. در واقع می توان 

گفت فضای مجازی تا قبل از 15 تا 18 سالگی 
فضای امنی برای بچه ها نیست و آسیبی که به 
آنها می زند در هر سنی متفاوت است. مثال 
امکان دارد کودکان در سنین پایین با دیدن 
صحنه های خشونت آمیز یا قتل و کشت وکشتار 
در تلویزیون یا فضای مجازی، آن را کامال 
واقعی تلقی کنند و همان قدر آسیب ببینند و 
ناراحت شوند که بزرگساالن در واقعیت و 
صحنه های واقعی از چنین اتفاقات ناگواری 

از آن آزار می بینند و وحشت می کنند. 
چنین برداشت هایی از طرف کودکان باعث 
می شود آنها دچار مشکالت زیادی از جمله 
بی خوابی، ترس و اضطراب شوند. چون روان 
آنها هنوز قدرت هضم و بررسی بسیاری از 
این مشکالت را ندارد. ضمن اینکه مدت ها 

وقت آنها را نیز خواهد گرفت.

فضاهای  در  كودكان  مدلينگ   :
مجازی چه آسيب هايی را متوجه آنها می كند؟
توجه داشته باشیم کودکان کار هم به نوعی 
قربانی خشونت و فقر هستند. موضوع مهم 
دیگر، حریم خصوصی و رضایت و اراده فرد 

است که هنگام انجام این کار و استفاده کودک 
به عنوان مدل در فضاهای مجازی و اینستاگرام 
توجهی به آن نمی شود. در واقع رضایت و 
اراده، حریم خصوصی افراد را مشخص می کند. 
با توجه به اینکه کودکان آگاهی و اراده کافی 
برای تصمیم گیری در این خصوص را ندارند، 
می توان اصل را بررضایت نداشتن آنها و در 
نتیجه بر نقض حریم خصوصی آنها گذاشت. 
در  کودکان  تصاویر  انتشار  گاهی  همچنین 
فضای مجازی باعث به خطر افتادن امنیت آنها 
می شود. چون ممکن است باعث سوءاستفاده 
برای  نیز  این موضوع  افراد شود که  بعضی 
کودکان بسیار آسیب زاست و زنگ خطری 
برای خانواده ها به شمار می رود که باید از 

آن آگاه باشند.
زمانی که تصاویر کودکان  خود را در فضای 
مجازی به اشتراک می گذاریم، در واقع وضعیت 
زندگی ما به اشتراک گذاشته می شود و حتی 
جاهایی که فرزند ما بیشتر رفت و آمد می کند 
هم می تواند شناسایی  شود. بنابراین افرادی که 
با سوءنیت در فضای مجازی حضور دارند 
می توانند به راحتی از آنها سوء استفاده کنند. 

عالوه بر اینها شاید کودکان نخواهند زمانی 
و  خود  والدین  با  یا  می خوانند  شعری  که 
اطرافیان گفت وگو می کنند تصویری از آنها 
منتشر شود. اما والدین به فرزندان خود پاداش 
می دهند تا شیرین کاری کنند یا شعر بخوانند 
تا آنها نیز بتوانند از این موضوع برای جذب 
مخاطب بیشتر در صفحه های مجازی خود 
این  در  بیشتری  دنبال کنندگان  و  ببرند  بهره 
فضاها داشته باشند. این موضوع باعث می شود 
کودک مهر طلب شود و فکر کند همیشه باید 
به دنبال جلب نظر دیگران باشد. کودکان با اینکار 
یاد می گیرند برای ابراز وجود خود نیاز به تایید 
دیگران و جلب توجه آنها دارند. به همین خاطر 
برای جلب بیشتر مهر و تایید دیگران دائم 
در تالشند. این یکی از مهم ترین پیامدهای 
منفی است که حضور کودکان به عنوان مدل 

با خود به دنبال خواهد داشت.

: ارتباط چنين كودكانی با همسن 
و ساالن خود به چه صورت خواهد بود؟

معموال بچه های دیگر که چنین کارهایی برای 
جلب توجه دیگران نمی کنند، حس خوبی به 

این کودکان ندارند و اغلب فاصله ای بین آنها 
با بچه های دیگر ایجاد می شود. بعضی از آنها 
احساس ضعف و ناتوانی می کنند، حال آنکه 
اعتماد به نفس کودکانی هم که حضور زیاد 
و پررنگی در فضاهای مجازی دارند، اعتماد 
بین  از  زود  که خیلی  است  کاذبی  نفس  به 
می رود و حتی باعث می شود در آینده وقتی 
نتوانند مانند قبل نظر دیگران را جلب کنند 
و مورد تایید آنها باشند ناامید و دل زده شوند. 
همچنین خودنمایی کودکان در قالب مد و 
مدلینگ باعث احساس خودشیفتگی در سنین 
باالتر می شود و اگر در آینده به هر دلیلی چنین 
باشد  نداشته  وجود  افراد  این  برای  امکانی 
ممکن است دست به اقدامات هنجارشکنانه 

و خطرناکی بزنند. 

: مدلينگ كودكان می تواند به عنوان 
استفاده ابزاری از كودكان مطرح شود؟

نمایش دادن کودکان امروزه معموال از زمان 
همه  والدین  بعضی  و  می شود  شروع  تولد 
لحظات رشد فرزندان خود را برای نشان دادن 
به دیگران ثبت و ضبط می کنند و در معرض 
دید همگان قرار می دهند. در واقع آنها به این 
صورت برای فرزندشان هویت سازی می کنند. 
این نوعی استفاده ابزاری از کودکان به حساب 
می آید. چون گاهی کودک، ظاهر و پوشش زیبا 
را به عنوان یک اصل باور می کند. درحالی که 

چنین باوری فاصله زیادی با واقعیت دارد.
آینده  به  نکنیم چیزی که می تواند  فراموش 
و  استعدادها  کشف  کند  کمک  کودک 
نمایش  که  در صورتی  اوست.  توانایی های 
دادن کودک، آن گونه که خودمان می خواهیم 

مانع از بروز خالقیت های او خواهد شد.

: مدلينگ كودكان می تواند باعث 
افزايش اعتمادبه نفس آنها شود؟

اغلب پدر و مادرها فکر می کنند وقتی مدام 
به فرزند خود بگویند زیبا و بامزه است و از 
او بخواهند کارهای بامزه انجام دهد اعتماد به 
نفس او بیشتر می شود؛ حال آنکه چنین عباراتی 
برعکس عمل می کند و باعث برداشت اشتباه 
کودک می شود. چون او فکر می کند دیگران 

تا زمانی که او زیباست و کارهای بامزه انجام 
می دهد او را دوست دارند. 

والدین باید به فرزندان خود این پیام را بدهند 
که آنها در هر صورت، دوست داشتنی هستند 
و دوست داشتن شان هم به هیچ چیز دیگری 
خود  فرزند  به  باید  والدین  نیست.  وابسته 
البته  است.  ارزشمند  که  کنند  خاطرنشان 
می توانند به چگونگی انجام کارها، فعالیت ها و 
همچنین ارتباط گرفتن او با هم سن و ساالنش 
نیز توجه داشته باشند. چنین توجهاتی است 
کودکان  نفس  به  اعتماد  افزایش  باعث  که 

خواهد شد.

: مدلينگ كودكان چه تاثيری در 
روابط آنها با والدين شان دارد؟

شاید کودکان ابتدا به واسطه ارتباط بیشتر خود 
با والدین شان از طریق نمایش در اینترنت، 
احساس بهتری داشته باشند و از این کار استقبال 
کنند. ولی موضوع مهم، ارتباط کودکان با پدر 
و مادرشان، کیفیت این رابطه و وقت گذاشتن 
صحیح و کارآمد با آنهاست، نه صرفا بودن 
در کنار یکدیگر. بنابراین شاید برنامه ریزی 
والدین برای چگونگی نمایش فرزندشان در 
فضای مجازی باعث شود وقت بیشتری با 
او بگذرانند اما این زمان نمی تواند به رشد 
کودک کمکی کند. ضمن آنکه ممکن است 
در آینده نیز کودکان از والدین خود شکایت 
داشته باشند که چرا چنین کاری کرده و به 
آنها اجازه نداده اند که بیشتر بازی کنند، تفریح 
از  بیشتر  نهایت  باشند و در  بیشتری داشته 

کودکی کردن خود لذت ببرند. 

نمايش  به  والدين  عالقه  ريشه   :
فرزندشان در فضاهای مجازی  رفتارهای 

چيست؟
همه ما نیاز به تایید و توجه دیگران داریم. این 
موضوع وقتی در حد طبیعی باشد مشکلی به 
موجود نمی آورد. اما وقتی تمام توجه و تمرکز 
ما متوجه جلب نظر و تایید دیگران باشد حتما 
پیامدهای منفی به دنبال خواهد آورد و باعث 

کاهش عزت نفس افراد خواهد شد. 
همچنین بسیاری از والدین آگاهی الزم را در 
این زمینه ندارند و فکر می کنند به نفع کودک 
است که مدام رفتارهای او را در صفحه های 
مختلف مجازی نمایش دهند. به همین خاطر 
اطالع رسانی دقیق و درست به والدین و باال 
بردن آگاهی آنها در سطح جامعه از راه های 
مختلف، الزامی است. پدر و مادرها باید آگاه 
شوند و بدانند استفاده از کودک به عنوان مدل 
و  نیست  کودک  نفع  به  مجازی  فضای  در 
نمی تواند باعث رشد و پیشرفت فرزندشان 

در آینده شود. 
در واقع ما هنوز یاد نگرفته ایم چگونه باید 
از اینترنت استفاده کنیم چون سواد و آگاهی 
کافی از آن نداریم و با خطرات احتمالی آن 
نیز آشنا نیستیم. بنابراین معموال نوع حضور 
مکان ها  گونه  این  در  نیز  ما  فعالیت های  و 

اصولی و صحیح نیست.

بررسي استفاده ازکودکان به عنوان مدل در فضاهای مجازی

فرزندان خود را قرباني پديده مدلينگ نكنيد فرزندان خود را قرباني پديده مدلينگ نكنيد 

کودکان قرار است از ما خیلی چیزها را بیاموزند 
که یکی از آنها آگاهی به شرایط و حقوق خودشان 
است. آنها از طریق این آگاهی برخوردی متمدنانه 
بنگاه هایی خواهند داشت که سعی  افراد و  با 
می کنند در سکوت از نادانی افراد استفاده کرده 
از  یکی  کنند.  میل  و  حیف  را  آنها  حقوق  و 
روش های آموزش به کودکان که بسیار موثرتر 
از سایر روش هاست مشاهده والدینی است که 
با آگاهی به احقاق حقوق خود می پردازند. در 
ماهی هستیم که عزای حسینی به ما یادآوری می کند که نباید زیر 
بار حرف زور برویم و باید مسیر خود و دیگران را روشن سازیم 
قطعا از این طریق هم می توان به کسب صواب و معرفت پرداخت.
کودکی را با آزمون های فرافکن مورد ارزیابی قرار داده بودم. این 
آزمون ها به کودکان کمک می کند تا اطالعات دقیق تری در مورد 
اعضای خانواده و احساس خود به آنها به درمانگر بدهند و از 
این طریق مسائل مهمی در روابط خانوادگی می تواند دستگیر 
درمانگران شود. در ادامه کار شرکت بیمه ای که طرف قرارداد این 
خانواده بود از آنها دستور پزشک و جواب بررسی را خواسته بود. 
در پاسخ به آنها نامه ای دادم و به طور محترمانه توضیحاتی دادم 
که جواب این آزمون را به عنوان اسرار پزشکی باید تلقی نمود 
و امکان ارسال آنها برای شما وجود ندارد و شما باید به دستور 
انجام آزمون و گواهی انجام آن بسنده کنید. چند روز بعد مورد 

مشابهی را دیدم که از شرکت دیگری بیمه خود را دریافت می کرد 
و باعث شد که فکر کنم زیاده خواهی انسان ها پایانی ندارد. آنها 
گفته بودند که پزشک معتمد آن شرکت بیمه فخیمه! باید کودک 

را ویزیت کند و لزوم پرداخت ها را تایید نماید. 
با شنیدن این صحبت ها برای پدر توضیح دادم که بردن کودک نزد 
پزشکان مختلفی که بعضا ارتباط با کودک را هم بلد نیستند، به 
فرزند شما آسیب می زند؛ به نظرم بهترین راه این است که شرکت 
بیمه گذار محترم بداند که شما به حقوق خود واقف هستید و اگر 
به این کار خود ادامه دهد حق دارید از شرکت بیمه شکایت کنید.
متاسفانه نمونه هایی از این دست که حقوق افراد ضایع می شود و 

وقتی کسی بخواهد پیگیری کند، برچسب می خورد در مملکت 
یا  باشید  دیده  را  جیران  سریال  هم  شما  شاید  نیستند.  کم  ما 
افرادی را بشناسید که این سریال را دنبال کرده اند و به ناگهان 
با قطع سریال مواجه شده اند، چیزی که به عدم اعتماد موجود 
مهمی  و  ساده  موارد  چنین  در  وقتی  می زند.  دامن  جامعه  در 
زیر  هستند  نوجوان  آنها  از  بخشی  که  حقوق مصرف کنندگان 
دادن  توضیح  مسئول  را  خود  هیچ کس  و  می شود  گذاشته  پا 
نمی بیند و فقط با صحبت در مورد وجود یک شاکی خصوصی 
بسنده می کنند، چگونه می توان به بچه ها گفت که ما هم قانون 

داریم و ارباب رجوع را تکریم می کنیم. در این ارتباط هم، ما 
ارباب رجوع افرادی هستیم که وقت گران بهای ما را با پخش 
عذرخواهی  به  نیازی  هیچ  و  می کنند  تلف  ناتمام شان  سریال 

صوری هم نمی بینند.
اعتماد، یک سرمایه بزرگ در جامعه محسوب می شود که متاسفانه 
کسی به آن بهایی نمی دهد و وقتی در این موارد اعتراضی هم 
بکنی، متهم می شوی که صدایت از جای گرم درمی آید و نمی بینی 
که مردم در چه شرایط سختی روزگار می گذرانند. اتفاقا در این 
شرایط است که ثبات و داشتن قانون اهمیت بیشتری دارد و مانع 
از آن می شود که کودکان و نوجوانان ما بالد کفر را مهد قانون و 

نظم بدانند و بگویند هر چه می کشیم از دین و دینداری است.
مورد  در  نوجوانان  عجیب  افکار  با  روزها  این  در  شما  راستی 
نمی خواهند دین خود  این روزها که بچه ها  دین چه می کنید؟ 
را شناسنامه ای انتخاب کنند و دنبال اصولی می گردند که به ما 
از فلسفه  نادانی  با  را  یادآوری کنند که عمری  به عنوان والدین 
دین و دینداری سپری کردیم. حرف هایی که موجب دلخوری و 

دوری بیشتر بچه ها از والدین خود می شود.
پایان از یک رمان زیبا را برای شما می آورم که بر اهمیت  در 

آگاهی تاکید می ورزد.
»یادم افتاد که در زمان زنده بودن همیشه دوست داشتم در خواب 
بمیرم، االن از این آرزویم شرم می کنم. چقدر مسخره بود که 
دوست داشتم بمیرم بی آنکه متوجه مرگ شوم، دقیقا همان طور 
که همه عمرم زندگی کرده بودم بی اینکه متوجه زندگی بشوم.«

امیدوارم هر روز آگاهتر باشیم.
@frazand_e_man .با ما در تماس باشید

چقدر به حقوق مدنی خود واقف هستيم؟چقدر به حقوق مدنی خود واقف هستيم؟

 دکتر میترا 
حکیم شوشتری

فوق تخصص 
روان پزشکی 

کودک و نوجوان

اعتماد، يک سرمايه بزرگ در جامعه محسوب می شود اعتماد، يک سرمايه بزرگ در جامعه محسوب می شود 
که متاسفانه کسی به آن بهايی نمی دهد و وقتی در که متاسفانه کسی به آن بهايی نمی دهد و وقتی در 

اين موارد اعتراضی هم بكنی، متهم می شوی که اين موارد اعتراضی هم بكنی، متهم می شوی که 
صدايت از جای گرم درمی آيد و نمی بينی که مردم صدايت از جای گرم درمی آيد و نمی بينی که مردم 
در چه شرايط سختی روزگار می گذرانند. اتفاقا در در چه شرايط سختی روزگار می گذرانند. اتفاقا در 
اين شرايط است که ثبات و داشتن قانون اهميت اين شرايط است که ثبات و داشتن قانون اهميت 

بيشتری دارد و مانع از آن می شود که کودکان و بيشتری دارد و مانع از آن می شود که کودکان و 
نوجوانان ما بالد کفر را مهد قانون و نظم بدانند و نوجوانان ما بالد کفر را مهد قانون و نظم بدانند و 

بگويند هر چه می کشيم از دين و دينداری استبگويند هر چه می کشيم از دين و دينداری است

استفاده ابزاری از استفاده ابزاری از 
کودک برای جذب کودک برای جذب 

مخاطب بيشتر و اليک مخاطب بيشتر و اليک 
گرفتن از آنها باعث گرفتن از آنها باعث 

می شود کودک مهر طلب می شود کودک مهر طلب 
شود و فكر کند هميشه بايد به دنبال شود و فكر کند هميشه بايد به دنبال 

جلب نظر ديگران باشد. کودکان با اينكار جلب نظر ديگران باشد. کودکان با اينكار 
ياد می گيرند برای ابراز وجود خود ياد می گيرند برای ابراز وجود خود 

نياز به تاييد ديگران و جلب توجه آنها نياز به تاييد ديگران و جلب توجه آنها 
دارند. به همين خاطر برای جلب بيشتر دارند. به همين خاطر برای جلب بيشتر 

مهر و تاييد ديگران دائم در تالشند. مهر و تاييد ديگران دائم در تالشند. 
اين يكی از مهم ترين پيامدهای منفی اين يكی از مهم ترين پيامدهای منفی 

است که حضور کودکان به عنوان مدل با است که حضور کودکان به عنوان مدل با 
خود به دنبال خواهد داشتخود به دنبال خواهد داشت

  يکتا 
فراهاني 
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