آن چه پدر و مادرها باید درباره نتایج یک پژوهش جدید در زمینه دسترسی نوجوانان به محتواهای غیراخالقی بدانند

آگاهیوالدین،تنها راه مدیریتبحران

الهام یوسفی | روزنامه نگار

آشنایی نوجوان ها با ستاره های غیراخالقی

«فردینعلیخواه»جامعهشناس،دراینبارهنوشته«:دیروز
شنیدم ...یکیازدانشجویانمدرمقطعکارشناسیارشد
جامعهشناسیازپایاننامهاشدفاعکرد.موضوعپژوهش
شدنجنسی
ایشاننقشرسانههایجدیددراجتماعی
ِ
دانش آموزان بود .او برای شــناخت نقش این رســانهها،
مصاحبههای گســتردهای با دانش آموزان دبیرســتانی
انجام داده بود .یافتههای جالــب او در خصوص موضوع
پژوهش در مقالهای مســتقل ارائه خواهد شد ولی یکی
از یافتههای او برای من بســیار قابلتامل بــود .برخی از
دانش آمــوزان در مصاحبهها گفته بودنــد« :از زمانی که
تلگرام فیلتر شــد آن ها برای دسترسی به تلگرام بهناچار
فیلترشــکنهای متعددی را در تلفن همــراه خود نصب
کردهاند .بــا نصب این فیلترشــکنها بهتدریــج در گروه
دوستانشان این خبر میپیچد که بهراحتی میتوانند به
سایتهایپخشفیلمهایپورنوگرافیدسترسیداشته
باشند.برخیازایندانشآموزاندرپاسخبهسؤالیدیگر،
حداقل پنج ستاره فیلمهای پورنو گرافی را نام برده اند».
«علیخواه» در پاسخ به خبرنگار زندگی ســام برای ارائه
توضیحــات بیشــتر دربــاره این پژوهــش گفــت« :اجازه
بفرماییدپایاننامهآمادهشود.ایشانبهتازگیدفاعکرده
اندوهنوزکارویرایشنهایینشدهاست».

کارشناسانارائهدهیمکهدرهنگاممواجههبااینمقوله
بهنوجوانشانچهبگویندوچگونهبگویند.
اگــر نــوجــوان تــان ناگهانی با

اگر نوجوان تان برای دیدن این تصاویر

ممکــن اســت بــرای برخــی
والدیــن پیــش بیایــد کــه
بفهمنــد نوجوانشــان بــه
صورتناگهانیدراینترنت
صحنهای را مشاهده کرده
که مناسب ســن او نبوده
اســت .واکنــش ایــن
والدین در لحظه چه باید
باشــد؟ طبیعی اســت که
باید از قبــل خود را بــرای این
لحظــه آمــاده کــرده باشــند .در هر
صورت ،به یاد داشــته باشــید آن چه
کهبهواقعآسیبرساناست،فقط
دیدناینتصاویر

والدیــن بیــش از هــر کســی بایــد بــر
رفتارهای طبیعی فرزندشان آگاهی
داشته باشند .به طوری که هر تغییر
رفتاریانشانیازافسردگیوبدخلقی
را بفهمنــد و آن را شــاهدی بــر
اتفاقیخاصبدانند.گاهیاین
رفتارهابهعلتمواجههنوجوان
با صحنههایی از رابطه جنســی
یــا خشــونت جنســی در فضــای
مجازیاست.شماباتوجهبهعالیمی
میفهمیدکهنوجوانتاناینصحنههارا
دیدهوحاالتیازاضطرابوپرخاشرا
از خود نشان میدهد .اولین

صحنه پورن مواجه شد

آمار این پژوهش شاید
ترسناک به نظر برسد
اما هشداری است برای
حرکت والدین به سمت
آگاهی بیشتر .تنها چیزی
که میتواند نوجوانان
ما را از خطر نجات دهد
همین آگاهی است

چند توصیه به والدین

آماراینپژوهششایدترسناکبهنظربرسداماهشداری
است برای حرکت والدین به ســمت آگاهی بیشتر .تنها
چیزی که میتوانــد نوجوانان مــا را از خطــر نجات دهد
همین آگاهی است .در مطلب امروز سعی کردهایم برای
والدینی که نوجوان دارند راهکارهایی بر مبنای نظرات

کسب و کار

کنجکاو است

درگفتوگوبانوجواندربارهاینمسائلچهبگوییم؟

مهماستکهبدانیمنوجوانبهدلیلارضاییکنیازذهنی
وجسمیوروانیبهدنبالدیدنفیلموعکسهایخاص
اســت .کنترل دایم او ،برخورد قهرآمیز و محروم کردن او
راه مواجهه با این موضوع نیســت .همــان طور که گفتیم
طرح ضرورت مدیریت این نیاز اولین قدم است و البته در
مرحله دوم باید بتوانیم تصــورات نوجوان به مقوله رابطه
جنســی را با گفت وگوهای موثر واقعی کنیم .اتفاقی که
در فضای مجازی نمیافتد .نوجوانان بیشترین ضربه را
از ناآگاهی و نیز شــکلگیری الگوی جنســی غیرواقعی
متحملمیشوند.تصوراتاشتباهیشبیهاینکه:همه
نوجوانهارابطهجنسیدارند،رابطهآدمهارابزرگسال
میکند ،نداشتن رابطه مساوی است با مشکلدار بودن
شخص ،در اولین رابطه احتمال بارداری و بیماری صفر
است،تازمانیکهرابطهکاملنداریممشکلیوجودندارد،
وقتیعادتماهانهمیشویمیعنیباردارنیستیم.همهاین
توهماتبخشیازفضایذهنیاستکهازمنبعیاشتباه
بهدستنوجوانرسیده،بهجایانکاروتقبیحکنجکاوی
اونظراتصحیحخودتانیایکمشاورمتعهدراجایگزین
کنید تا از روشهای صحیح به پاســخ ســواالتش برسد،
اطالعاتخودراافزایشدهیدودریکرابطهپدر-پسری
یامادر-دختریبهسواالتشجوابدهید.
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شادی شایگان | روان کاو کودک و نوجوان

من بــه عنوان کســی کــه خانوادهها برای حل مســائل
نوجوانشــان به او مراجعه میکنند در سالهای اخیر
بســیار با این مقولــه درگیــر بــودهام .والدیــن همواره
مضطرباند که دیدن صحنههای پورنو چه آســیبی به
فرزندانشــان وارد می کند .به همین دلیل دایم در پی
کنترل نوجوان و محــدود کردن او هســتند که طبیعتا
راهکاری ناموفق است .اما این به معنای بیتفاوت بودن
نیست ،به هر حال والدین باید ابزارهای کنترلی درست
را بشناسند .یعنی اگر قرار است نوجوان کنترل شود،
باید کنترل غیرمستقیم باشد تا حس استقالل او آسیب
نبیند .مثال استفاده از اپلیکیشنهایی که حتی با وجود
فیلترشــکن اســتفاده او را محدود میکند .اما راهکار
اصلی ما کنترل فیزیکی نیســت ،پاســخ مــن در اغلب
موارد به اضطراب والدیــن از مواجهه نوجوان با صحنه
پورن این است که والدین باید روند رشد فرزندانشان را
بدانند .در سن نوجوانی شــناخت تغییرات هورمونی و
تحریکات درونی بخشــی از روند طبیعی رشــد جنسی
اســت .اکنون پالسها و تحریکات بیرونی به آن شدت
می بخشــد .پذیرفتن طبیعی بودن این بخش از رشد،
اضطراب والدین و به دنبال آن اضطراب نوجوان را کم
میکند .واکنش پدر و مادر نباید در برخورد با این فضاها
مچگیرانه باشد .واکنشهای شدید کار را برای نوجوان
ســخت میکند .والدین بایــد روحیه همدالنه داشــته
باشــند تا نوجوان فضای حرف زدن و تخلیه احساسات
پیدا کند .در حقیقت وقتی سرکوب کردن و محدودیت
نوجوان زیاد شود ،نوجوان آسیب میبیند .در غیر این
صورت بــا برخــورد مناســب و حمایتگــر ،نوجوانی که
اضطــراب نــدارد ،معمــوال از پــس ماجراهایــش
برمیآید .باز هم اگر والدین حس کردند نوجوان با آنها
وارد گفت وگو نمیشود باید او را به یک مشاور امن وصل
کننــد .نکته مهــم دیگر این اســت کــه معمــوال والدین
قصههای روانی خودشان را به بچهها تسری میدهند.
شاید گاهی الزم باشد والدین خودشان به مشاور و روان
شناس مراجعه کنند .والدینی که دایم مضطرباند ،یا
بســیار کنترلگرند یا والدینی که هیچ خطری را حس
نمیکنند و بیتفاوت شدهاند هر دو نیاز به درمان دارند.

خانوادهومشاوره

والدین امروزی ،عاله بر همه مسائل پیشــین فرزندپروری با موضوع تازهای درگیر شدهاند.
محوری
موضوعی که نمیدانند در برابرش چه واکنشــی از خود نشان دهند .با فراگیر شدن استفاده
نوجوانان از فضای مجازی و بعد از قصه فیلتر شدن تلگرام و شاید به زودی اینستاگرام و نصب
فیلترشکنها ،ناخواسته دسترسی نوجوانها به فضای پورنوگرافی شدت یافته است .آنها
گاهی کامال اتفاقی و گاهی هم به دنبال کنجکاوی شدید وارد این فضا میشوند ،بدون آن که پیامدهای آن را بدانند.
شدن جنسی دانش آموزان» در سایتها و شبکههای
انتشار پژوهشی درباره «نقش رسانههای جدید در اجتماعی
ِ
اجتماعی که توسط «فردین علیخواه» ،جامعهشناس منتشر و پربازدید شد ،ما را بر این داشت تا نکات مهمی را
در این باره با والدین در میان بگذاریم.

نیســت بلکه نحوه مواجهه شــما با نوجوان ،پس از دیدن
این عکس یا فیلم هم می تواندبه او آســیب وارد کند .باید
از واکنــش شــدید و اغراقشــده بپرهیزید ،فریــاد نزنید،
خشمگیننشویدوبههیچوجهنوجوانراسرزنشنکنیدو
نترسانید.همهاینواکنشهایمنفیاوراتبدیلبهآدمی
مضطرب ،کنجکاو و مقابلهجو و پنهــانکار میکند .آرام
باشید و اجازه بدهید که نوجوان واکنش اولیه خودش را
نشاندهد،ممکناستترسیدهباشد،بایداوراآرامکنید.
الزم نیست در همان لحظه توضیحی بدهید ،مگر این که
نوجوانسوالکند،دراینصورتباآرامشبااوواردگفت
و گو شــوید .در این مرحله موضوع را بزرگ نکنید ،کافی
استاوراتسلیدهیدوبهاواحساسگناهمنتقلنکنید.

نکته این اســت که به عنوان والدین بدانید کنجکاوی در
ســنی که نوجوان در معرض فشــار جنسی اســت ،امری
طبیعی اســت .طبیعی بودن این موضوع باعث میشود
خشمگین نشــوید .هر قدر از خودتان شــناخت داشته
باشــید و خود را برای ایــن موقعیت آماده کرده باشــید،
واکنشتــان موثرتر خواهد بــود .قرار نیســت بیتفاوت
باشــید ،با شــناختی کــه از نوجــوان دارید باید خــود را
آماده گفت و گو کنید .گفت و گویی همراه با احترام و به
رسمیت شــناختن نیازهای نوجوان .اگر نوجوان به هر
دلیل برای گفت و گو به شــما فضایی نداد ،با یک مشاور
خوب صحبت کنید و حتی او را به یک مشاور خوب و امن
وصل کنید .اگر فهمیدید نوجوان به دیدن این صحنهها
اعتیاد پیدا کرده ،با دقت و صبر بیشــتری با او برخورد و
با مشــورت و مطالعه ،برای درمان او اقــدام کنید .به یاد
داشتهباشیدهراقدامخشونتآمیزوسرزنشگرانهنتیجه
عکسخواهدداشت.

یادداشت شفاهی یک روانکاو
کودک و نوجوان در این باره

پیامکهایشما

لطفا در ســواالت خود « ســن ،میزان تحصیالت ،شغل،
ســطح اقتصادی ،اجتماعی و فرهنگی خــود و خانواده»
(همین اطالعات را درباره فرد مقابــل خود) درج کنید
ابتــدای پیامــک کلمــه «مشــاوره» را بنویســید

راه ارتبـاطی ما در تلگرام
و پیام رسان های داخلی
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مشاور مدیریت

چند وقت پیش در هایپرمارکتی مشغول خرید بودم .یکی از اقالم موجود در
بخش لوازم خانگی توجه من را به خودش جلب کرد .آن را برداشتم و داشتم
بررسیمیکردمکهیکیازمتصدیانفروشبهسمتمنآمدوبااحترامبهمن
گفت« :متوجه شدم که به این محصول ما عالقه دارید و در ادامه افزود ما هفته
آینده حراجی داریم و تمام محصوالت بخش لوازم خانگی شامل 20درصد
تخفیف می شوند .نظرتان چیســت که آن را با 20درصد تخفیف ،هفته بعد
خریداری کنید؟» فکر می کنید بعد از آن چه اتفاقی افتاد؟ من هفته بعد ،آن
وسیله را همراه با دو قلم دیگر از لوازم خانگی مد نظرم از آن ها خریدم.
یک شیوه جذاب برای حراج کردن

حتما به دفعات دیده اید فروشندگانی که در خرده فروشی ها کار می کنند،
بدون توجه به عالیق مشــتریان صرفا یک ســری کارهای تکراری و بی اثر در
فروش را انجام می دهند .به طور مثال به صورت کسالت آوری به ارائه تکراری
قیمتهاوبیانمیزانتخفیفهاکههمگیبابرچسبوتابلورویمحصوالتیا
قفسه ها نوشته شده است ،می پردازند اما فروشنده زیرکی که از آن یاد کردم
با ترفندی ماهرانه و البته ارائه برخی اطالعات به ظاهر محرمانه که در اختیار
من گذاشت ،موفق شد من را مجاب کند که از آن ها خرید کنم البته نه همان
موقع بلکه یک هفته بعد و حتما دیگرانی را در هفته های گذشــته قانع کرده
بودکهمانندآنروز،ازآنهاخریدکنند.بنابراینبهعنوانصاحبیککسبو
کاراگرحراجیافروشویژهایرادرآیندهبرنامهفروشگاهخوددارید،دربارهآن
به مشتریانی که احتمال می دهید از شما خرید کنند ،به نحوی خاص اطالع
رسانی کنید .آن ها حتی ممکن است با دوستان خود برگردند و میزان فروش
شما را باز هم بیشــتر کنند .فراموش نکنید که این کار را می توانید از طریق
ایمیل ،تلفن یا شبکه های اجتماعی نیز به راحتی انجام دهید.

پسری  31ساله و مجرد هستم .در یک شــرکت خصوصی ،نیروی دفتری
هستم .مدیر این شرکت که یک خانم  35ســاله ،متشخص و مجرد است
به من عالقه زیادی نشان می دهد .البته شــرکت متعلق به پدر اوست ولی
دخترش را مدیر این شرکت گذاشته است .خیلی با من راحت برخورد می
کند و حتی به خانه پدری اش هم دعوتم کرد ولی من عاشــق دختر دیگری
هستم .می ترسم با جواب منفی دادن به او کارم را از دست بدهم .چه کنم؟

پختگی الزم را دارید بنابراین برخورد منطقی و
عاقالنه به خصوص از سوی آن خانم بعید به نظر
نمی رســد .فکر می کنم نگرانی شــما بی مورد
اســت پس ســعی کنید بیش از این بــه خودتان
استرس وارد نکنید.
باپیشنهادازدواجمنطقیرفتارکنید
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بــرادر گرامی ،قبــا درباره
مشاوره
انتخاب همسر و معیار های
ازدواج
این انتخاب مهم و اختالف
ســنی مطالــب زیــادی در
همیــن صفحه چاپ شــده اســت .با ایــن حال،
ضمن توصیه به مطالعه آرشــیو ایــن مطالب در
سایت روزنامه خراســان ،نکاتی را برای اطالع
شما مطرح می کنم.
ازدواجرابهمصلحتشغلیپیوندندهید

عکس تزیینی است

انتخاب همســر یکــی از مهم ترین و سرنوشــت
ســازترین انتخاب های هر فردی محسوب می
شودوبهلحاظاینکهاینتصمیمبرایهمهعمر
گرفته می شود ،بالطبع نیاز به بررسی بیشتری
داردوبههیچوجهنبایدتحتتاثیرمصالحموقتی

و شــرایط احساســی چنیــن تصمیمــی گرفته
شود .بنابراین بهتر است ضمن مشخص کردن
معیارهای خود برای انتخاب همسر ،مصلحت
های شغلی تان را در این امر دخالت ندهید.
ممکناستدچارسوءبرداشتشدهباشید

شــاید رفتارهــای دوســتانه و محبت آمیــز مدیر
شرکتشمابهدلیلمناسباتکاریوبدونقصد
ومنظورباشد.بنابراینتازمانیکهصحبتیمبنی
بر درخواســت ازدواج مطرح نشــده ،بهتر است
خودتاناینموضوعرادرذهنتانواذهاندیگران
ایجادنکنیدتاشائبهتمایلشمابهوجودنیاید.
نگرانشغلتاننباشید

شما و مدیرتان هر دو در سنی هستید که بلوغ و

حتیاگرپیشنهادازدواجباواسطهیابدونواسطه
با شما مطرح شد ،سعی کنید خیلی منطقی و با
احترام رفتار و دالیل خود را نیز شــفاف و روشــن
بیانکنیدزیرارودربایستیوخجالتدراینگونه
موارد نه تنها ظلم به خودتان محســوب می شود
بلکهظلمبهطرفمقابلنیزهست.
همهگزینههایازدواجرابررسیکنید

از شــما می خواهم که فقــط به دلیــل عالقه به
آن دختــر ،گزینه های دیگر را از دســت ندهید.
اگر معیارهایتان برای انتخاب همســر را درباره
آن دختــر بررســی نکــرده و تطبیق نــداده اید و
اطمینان کامل از مطابقت یا مطابقت نداشــتن
وی با این مالک ها ندارید ،بهتر است قبل از این
که دیگران را رد کنید ،همه گزینه های ازدواج را
با مالک ها و معیارهای خودتان ارزیابی کنید تا
دچار انتخاب احساسی نشوید.

دانشجویمهندسیکامپیوترهستموبایدهرچه
زودتر پایان نامه کارشناسی ارشدم را تحویل دهم اما
دستودلمبهکارنمیرود!مشکلیندارمولیحوصله
انجام دادن این کار را ندارم و هر روز به خودم می گویم
کهازفرداشروعمیکنمولیبازمسئلهایپیشمیآید
و این موضوع به تعویق می افتد .کمتر از یک ماه دیگر
موعدتحویلپایاننامهامفرامیرسد.چهکارکنم؟
جوانیهستم 24ساله.مدتیاستبازنیازدواج
کردهامکهیکسالازمنبزرگتراستویکبچهدارد.
اورادوستدارمولیبسیاربهمنبیاعتماداستوسر
هرموضوعکوچکی،دعوادرستمیکند!چگونهمی
توانماعتمادهمسرمرابهدستبیاورم؟
سربازتحصیلکردهایهستموهرروزخودخوری
می کنــم که چــرا ســربازی آمــدم؟ نظافت ســرویس
بهداشــتی و اتاق ها ،خریــد نان بــرای کارکنان ،تهیه
صبحانه ،شســتن ماشــین در هوای زیر صفــر درجه،
شست و شوی ظرف ها ،خالی کردن سطل زباله و ....
حقوق هم که ماهــی  160تومان می گیــرم .اعصابم
روزبهروزخرابترمیشودورفتارمباخانوادهامخیلی
بدشدهاست.چهکنم؟
دختری 9ساله دارم و به نظرم دچار بلوغ زودرس
شدهاست.لطفاراهنماییامکنیدکهچهطورمسائل
این دوره خاص از زندگی اش را به او بگویم .نمی توانم
رودرروبهاوتوضیحدهم.
 27ســاله و کارمند یکی از ادارات دولتی هستم
همکاریدارمکهمدامشوخیهاینامناسبمیکند.
یکبارعکسصورتمنرابافتوشاپرویصورتیک
خانمبازیگرگذاشتوآنراچاپکردتابقیهرابخنداند.
چه طور به او بگویــم که از این شــوخی هایش ناراحت
میشومتاشرایطبدترنشود،بیشترلجنکندوشوخی
های بدتری نکند؟ هر دو لیســانس داریــم و او هم آدم
بی کالسی نیست اما عاشق این جور شوخی هاست.
بعضی همکارانم از شوخی هایش ناراحت نمی شوند
ولیمناذیتمیشوم.
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