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روزگاری وقتی زنــگ مدارس نواخته 
خانه  سمت  به  دانش آموزان  و  می شــد 
می رفتند، کمتر از یکی دو ســاعت بعد، 
در کوچه و خیابان سرگرم انواع و اقسام 
بازی هــا بودند؛ از فوتبــال با یک توپ 
پالستیکی دوالیه گرفته تا هفت سنگ و 
دوچرخه ســواری. اما امروزه تمام دنیای 
اغلــب بچه ها در تلفن همــراه و تبلت 
خالصه می شــود. همین نکته و مواردی 
نظیر این امروز به دغدغه تبدیل شــده 
و بخشی از زمان مشاوران مدارس را به 

خود اختصاص داده است. 
همین نکته را بهانه قــرار دادیم و با 
به دیدار دکتر سیدعطااهلل  چند پرسش 
دانشگاه،  استاد  روان پزشک،  عقیلیان، 
پژوهشــگر و صاحب مقاالت علمی در 
حوزة روان شناســی رفتیــم و با وی به 
گفت وگو نشستیم. دکتر عقیلیان ساکن 
از تجربه های خوبی  مشــهد اســت و 
در حوزة نوجوانــان، جوانان و خانواده 
برخوردار است. گفت وگو با او پیش روی 

شماست.

به نظر شما چه عواملی در کنار هم 
قرار گرفته و زمینه را مهیا کرده اند تا 
نوجوانان بیــش از ارتباطات فیزیکی 
این چنیــن جذب فضای  و حضوری، 
مجازی، بازی ها و اپلیکیشن ها بشوند؟
برای اینکــه بتوانیم نگاه وســیع تری به 
مســئله داشــته باشــیم، بگذارید بحث را 
این طوری و با این ســؤال شروع کنم: زمان 
کودکــی و نوجوانی ما که تلفــن  همراه و 
فضای مجازی نبود، والدین از چه چیزهایی 
گالیه داشــتند؟ والدین احتمااًل از فوتبال 
بازی کردن یا احیانًا توی کوچه ماندن بیش 
از حد بچه ها گالیه داشــتند. یا از تمایل و 
اصرار بچه ها به موتورســواری یا یواشــکی 
ماشــین پدر را برداشــتن گالیه می  کردند. 
شــاکی بودند که بچه هــا می روند کوچه و 
خیابان، حرف زشت یا کار بد یاد می گیرند 
یا دعوا می کنند، یا احتمااًل با دوســت های 
سیگاری مراوده می کنند و نگران سیگاری 

یا معتاد شدن بچه هایشان بودند. 
یعنـی فکـر نکنیم کـه االن معضلی وجود 
دارد بـه نـام تلفـن همـراه،  تبلت یـا فضای 

مجـازی و قبـل از آن همـه چیـز خـوب و 
خـوش و  عالـی بـود. نـه! در هـر زمانـی 
براساس مقتضیات و خصوصیات آن دوران، 
چالش هـای  و  مسـائل  بـه  بایـد   والدیـن 
همـان دوران بپردازند.یعنـی هرچنـد ایـن 
موضـوع چالش دهة ماسـت، امـا هر دورانی 
چالـش خـودش را دارد و ایـن خصوصیـت 
زیسـت بشـــر اسـت. فرزندپـروری در هـر 
بـا  و  دارد  را  خـودش  سـازوکار  عصـری 
نمی توانیـم  پیـش  دهه هـای  رویکردهـای 
بـا فرزندانمـان مواجـه شـویم. در هـر عصر 
کنیـم  بـه روز  را  خـود  بایـد  زمانـه ای   و 
عصـر  همـان  چالش هـای  بـا  بتوانیـم  تـا 
مواجـه شـویم. برگردیـم بـه ســؤال شـما. 
کوچک بودن خانه های فعلی، نبود فضای 
کافــی برای بازی در خانه یا حتی خارج از 
خانه،کم بــودن تعداد فرزندان خانواده ها، و 
ارتباط کم افراد با هم در زندگی شــهری 
کنونی، همة این ها باعث شده اند که بچه ها 
امکان مراوده و بازی  با یکدیگر را از دست 
بدهند. خب از آن طرف، وســایل بســیار 
جذابی به نام تلفن همــراه، تبلت و رایانه 

 گفت وگو با دكتر سيدعطاءاهلل عقيليان )روان پزشك( دربارة 
نوجوانان و فضاي مجازي

گـــــزینه هـــــــای روی 
میــــــــــــزمجـــــــــازی
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با تنوع بســیار زیاد بازی ها و اپلیکیشن ها، 
برای همة  ســلیقه ها می آیــد و جایگزین 
بازی های واقعی و گروهی بچه ها می شود. 
فضای مجازی و »سوشــیال مدیا« هم در 
غیــاب امکان مــراودات رودررو، جایگزین 
ارتباط حضــوری آدم ها  می شــود. حتی 
امــکان ارتبــاط همة افــراد را بــا هم در 
اقصانقاط دنیا به وجود می آورد. تصور کنید 
که »فیس بوک« و »اینســتاگرام« بیش از 
یک میلیارد کاربــر در دنیا دارند. در ایران 
25 میلیــون نفر عضو فعال  اینســتاگرام 
هستند، و با وجود فیلترینگ، 18 میلیون 
ایرانی تا ســال  2017 عضــو فیس بوک 
بودنــد. طبق آمــار،  66 درصد ایرانی های 
باالی 18 ســال عضو فعال سوشیال مدیا 
هستند:  50 درصد در تلگرام؛ و ۳۰ درصد 
در »واتس اپ«. ببینیــد فضای مجازی  و 
سوشیال مدیا شــما را با  چه جمعیتی از 
افراد متصل می کند. خــب قطعًا جذابیت 

مضاعفی به وجود می آورد.

مشــاوران مدرســه ها غالبًا با این 
دغدغه از ســوی همکاران و والدین 
از  می توان  که چگونه  هستند  روبه رو 
مدت زمان حضور بچه ها و دانش آموزان 
در فضــای مجازی کمتر کرد و آنان را 
به ســمت فضای حضوری و پرداختن 

به مباحث درسی و تفریحات فیزیکی 
سوق داد. جناب عالی چه راهکارهایی 
را که جنبة عملی هم داشــته باشند، 
برای مشــاوران مدرســه پیشنهاد 

می کنید؟
به نظرم باید واقع بین بود. موضوع فضای 
مجازی موضوعی مرتبط با نوجوانان نیست. 
همة رده های سنی درگیر رایانه، گوشی و 
تبلت هســتند. من توی کلینیک شــاهد 
گالیه های همسران از یکدیگر بابت حضور 
زیاد در فضای مجازی و اســتفادة بیش از 
حد از گوشی و تبلت هستم. همسرانی که 
از هم گالیه دارند و می گویند: همســرم به 
من توجه نمی کند و سرش دائم توی گوشی 
و لپ تاپ و تبلت است. حتی والدینی داریم 
که به بچه هایشان توجه کافی نمی کنند و 
درگیر گوشــی خودشان هســتند. حتمًا 
شاهد مهمانی هایی هستید که آدم بزرگ ها 
مــراودات رودررو، مشــغول  بــه جــای 
گوشی هایشان هســتند. آدم هایی که کنار 

هم هســتند، اما به  کار هــم کار ندارند و 
مشــغول دنیای شــخصی خودشان توی 

گوشی شان هستند. 
از باب ضرب المثل باید بگویم: رطب خورده 
منــع رطب کی کند؟ والدین و بقیة اعضای 
خانــواده نمی توانند درگیــر فضای مجازی 
و وســایل الکترونیک باشــند و از نوجوان 
بخواهند، استفاده از فضای مجازی را محدود 
کند. الگوی زیست خانواده ها نقش بسزایی 
در رفتار فرزندان دارد. اگر والدین خودشان 
ســرگرمی و دل مشغولی های متنوعی برای 
خودشــان و به تبعش فرزندانشــان فراهم 
کنند، قطعًا زمان کمتری به رایانه و گوشی 
می رسد. به یاد داشــته باشیم، والدین باید 
الگوی عملی فرزندانشــان باشــند، وگرنه 
نصیحــت و ســخنرانی در نوجــوان تأثیر 

چندانی ندارد.

اشاره به ضررها و زیان های استفادة 
مداوم از تبلت و گوشی همراه و رایانه، 
توسط مشــاوران و خطاب به والدین 
و نوجوانــان و دانش آموزان، آن طور 
که در عمل پیداســت، چندان مؤثر 
شرایطی  چنین  در  نمی شــود.  واقع 
مشــاوران بایــد از چــه تدبیرها و 
راهکارهایی استفاده کنند تا راهنمایی 
و پیشنهادهایشــان مــورد پذیرش 
مخاطبان اصلــی، یعنی دانش آموزان 

قرار بگیرد؟
خب بیایید  باز موضوع را کمی گسترده تر 
ببینیم. پدیده های بشــری همــه تلفیقی 
از ســود و زیان، و خوبی و بدی هســتند. 
همه چیز، هم فایده دارد، هم ضرر. شــکی 
نیســت که خودرو و وســایل نقلیه تحول 
بزرگی در زندگی انسان ایجاد کردند و حمل 
و نقل و زندگی انســان را بســیار راحت تر 
ســاختند. ولی خب عــوارض متعددی هم 
دارند؛ مثل آلودگــی هوا، تصادفات وتلفات 
جراحات رانندگی، کم شدن فعالیت بدنی و 
تحرک جسمی انسان ها که خودش عوارض 
دیگــری مثل افزایــش وزن و بیماری های 

قلبی عروقی و فشار خون به دنبال دارد. 
اینترنــت و فضای مجــازی رایانه و تلفن 
همراه هم فایده های بسیار زیادی دارند که 
پرداختن به آن ها الزم نیست. اینترنت عنصر 

والدین باید الگوی عملی فرزندانشان باشند، 
وگرنه نصیحت و سخنرانی در نوجوان تأثیر 

چندانی ندارد

الگــوی زیســته خانواده هــا 
ــار  ــزایی در رفت ــش بس نق

ــدان دارد فرزن
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حیاتی زندگی ســال های  اخیر است. فقط 
یکی از فایده های فضای مجازی را ببینیم. 
اگر اینترنــت نبود، در روزهــای قرنطینه 
به خاطــر کرونا، کار، تحصیل و مراوده های 
اجتماعــی کامــاًل تعطیل می شــدند.80 
درصد دانش آموزان کــرة زمین این روزها 
به خاطر کرونا به مدرســه نمی روند. بستر 
تحصیلی شــان همین فضای مجازی است. 
حتی ارتباطات دوستی، خانوادگی و کاری 
هم بر همین بســتر انجام می شــود. پس 
امــروزه زندگی بدون اینترنت و سوشــیال 

مدیا واقعًا امکان پذیر نیست.
حاال در مورد دغدغه  و ســؤال شما چه 
کنیم؟ مــن چند نکته به ذهنم می رســد 
که عرض می کنم. از نظر من قرار نیســت 
ضررهای اینترنت گفته بشــود تا  بچه ها از 
فضــای مجازی دوری کننــد، بلکه کنترل 
و نظــارت، و دغدغــة والدین و مشــاوران 
باید بر دو حوزه متمرکز باشــد: حوزة اول 
محتوای اینترنت و فضای مجازی، و حوزة 
دوم  نظارت و کنترل بر مدت زمان استفاده 
از اینترنــت. پس آگاهی بخشــی و نظارت 
بر فضای مجازی شــامل ایــن دو موضوع 
می شود که بحث بسیار مفصلی است  و من 

تا حد امکان مختصراً توضیح می دهم. 
حــوزة نظارت بر محتــوای اینترنت باید 
آمــوزش در مــورد پرهیز از اســتفاده از 
وب سایت ها،  بازی ها  و فیلم های نامتناسب 
با ردة سنی باشد. در همه جای دنیا، فیلم و 
اپلیکیشن بازی، همه، رده بندی سنی دارند. 
مثاًل فیس بوک و اینســتاگرام حداقل سن 
مجاز را 13 سال و واتس اپ 16 سال اعالم 
کرده است. شــبکه های مجازی هم سنین 
مشــابهی دارند و می بینیم که بعضی ها از 
۸-۷  ســالگی برای فرزنــدان خود صفحة 
اختصاصی اینســتاگرام باز می کنند. تمام 
اپلیکیشــن ها و بازی های »ایکس باکس« و 
»پلی استیشن« هم رده سنی دارند که باید 

رعایت شود. 
باید به نوجوان آمــوزش داد که محتوای 
مناسب و نامناسب چیست. همچنین به او 
آموخت چه چیزهایی را در فضای مجازی به 
اشتراک بگذارد، چه چیزهایی را به اشتراک 
نگذارد. چه خطراتی در فضای مجازی وجود 
دارد و کــی و چگونه می توانــد در فضای 

مجــازی به دیگــران اعتماد کنــد. چگونه 
مراقب خود باشــد تا مورد ســو      ء استفادة 
مالی، جنسی و عاطفی قرار نگیرد. مرزهای 
ارتبــاط با جنــس مخالف براســاس عرف 
خانوادگی و اجتماعی برای نوجوان توضیح 
داده شــود. در مورد ارتباط با افراد بزرگ تر 
هــم بــه وی آگاهی های الزم داده شــود. 
در مورد زمان استفاده از اینترنت، گوشی 
و تبلت هم باید قانون گذاشته شود. قبل از 
تهیة گوشی یا تبلت باید قرارداد استفاده از 
آن با نوجوان تنظیم شــود. مثاًل استفاده از 
گوشی هنگام غذا خوردن، توی رخت خواب 
و از ســاعت10 شــب به بعد ممنوع است. 
حداکثر اســتفاده از آن مثاًل دو ساعت در 
روز در ســال تحصیلی، در ایــام امتحانی 
مثاًل نیم ســاعت، و در ایام تعطیالت مثاًل 
سه ساعت است. تنوع سایر فعالیت ها، نظیر 
فعالیت های ورزشی، تحصیلی، خانوادگی، و 
مطالعة کتاب چاپی هم توسط والدین باید 

برنامه ریزی شود. 
خب ســؤال بعدی که پیش می آید، این 
اســت که چه کنیم تا نوجوان به حرف ما 
گوش کند؟ چه روش هایی برای تأثیرگذاری 

کالممان داریم؟
بهتریــن روش برای برقــراری ارتباط با 
نوجوانان روش های اقناعی و تشویقی است. 
توضیــح دادن، آگاهــی دادن، و قانع کردن 
نوجوان و تشــویق او برای انجام رفتارهای 
مطلوب. اســتفاده از روش هــای بازدارنده 
و تنبیهی باید محــدود و منحصر به موارد 
ضروری باشــد، وگرنه جنــگ قدرت پیش 

می آیــد که قطعًا به نفع هیچ یک از طرفین 
نیست. همچنین به خاطر داشته باشیم که 
برقراری ارتباط مؤثر بــا نوجوان فرایندی 
تدریجی و زمان بر است که از کودکی شروع 
می شــود. اگر والدین نوجوان ۱۵-۱۴ ساله 
از کودکی نتوانســته اند ارتباط مؤثری با او 
برقرار کنند و از کودکــی به حرف والدین 
گوش نمی کرده اســت، دیگر در نوجوانی 
نمی تــوان کار چندان مؤثــری برای بهبود 
رابطة والدین بــا آن ها انجام داد. یک نکتة 
مهم در فرزندپروری این اســت که فرصت 
ساخت رابطة مطلوب بین والدین و فرزندان 
محدود اســت. اگر دریچــة ارتباطی بین 
والدین و فرزندشان حداکثر تا سنین ۱۴-
۱۲ سالگی به طور صحیح تعبیه نشده باشد، 
دیگر فرصت تمام شــده است و این دریچه 
بسته می شود. یعنی برای ارتباط با نوجوان 

باید از کودکی به فکر بود.

در نهایــت آیا همــة نوجوانان به 
حرف های والدین گوش می کنند؟ 

خیــر! همان طور کــه همة فرزنــدان به 
توصیه های والدین درمورد درس خواندن یا 
نماز خواندن گوش نمی کنند، در این مورد 
هم همیشه گاهی برخی نوجوانان نافرمانی 
می کننــد  و از توصیه ها  تبعیت نمی کنند. 
مجــدداً تأکید می کنم که والدین باید برای 
فرزندانشان الگوی عملی باشند تا کالم نافذ 

داشته باشند.

کنترل، نظارت و دغدغة والدین و مشاوران  
باید بر دو حوزه متمرکز باشد: حوزة اول 

محتوای اینترنت و فضای مجازی، و حوزة  
دوم، نظارت و کنترل بر مدت زمان استفاده 

از اینترنت
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