مدلينگ كودكان يا كودكان كار ﻻكچري!!!
هرگاه در مورد خشونت درباره كودكان صحبت مي كنيم ،بﻼفاصله صورت سرخ شده و بدن كبود كودك در ذهن تجسم مي شود و
خشونت را تنها آزارهاي فيزيكي مي دانيم .در حالي كه خشونت هاي ديگري در رنگ و لعاب زيبايي!!! در حق كودكان آزار دهنده تر،
مخربتر و خطرناك تر از خشونت هاي جسمي و رواني است.
اين روزها همه چيز تغيير كرده است ،همانگونه كه به فراخور مدرنيسم و گره خوردن روزمرگيها به فضاي مجازي بر آمار جرم و جنايتها
افزوده است و شيوههاي نوين در اين زمينه خلق كرده است ،بالطبع آسيبهاي اجتماعي هم تا حدي تغيير پيدا كرده است ،كودكان كار
هميشه ژندهپوش نيستند ،هميشه نامرتب و بههمريخته نيستند ،اتفاقاً كودكان كاري پيدا ميشوند كه لباسهاي گرانقيمت به تن دارند و با
تقليد از حرفهايترين سلبريتيهاي دنيا ،بهگونهاي ژست ميگيرند تا ﻻيك بيشتري بگيرند .تفاوت اين است كه كودكان كار خياباني،
كودكيها و معصوميت خود را صرف تأمين نگاه مادي خانوادههاي خود ميكنند ،اما كودكان كار فضاي مجازي عﻼوه بر تأمين مادي ،به
اغناي روحي والدين خود هم ميپردازند.
پدر و مادري كه فرزندان خود را در سر چهارراهها ميگذارند با پدر و مادري كه عكس فرزندان خود را در صفحات مجازي به نمايش
ميگذارند تا از طريق آن كسب درآمد كنند ،مشابهتهايي در ايده و رفتار دارند؛ كار هر دوي آنها غيرقابل دفاع است.
آنچه خطرناك است ،الگو شدن اين سبك مادري و فرزند داري براي مردم است و متاسفانه حاﻻ نگاه تعداد زيادي از اقشار جامعه به اين
مادران ،مادراني موفق و الگوست؛ طوري كه حتي سواﻻت مشاورهاي خود را نيز از اين مادران ميپرسند .در حالي كه اين مادران پيش از
آنكه براي فرزندشان مادري كنند ،براي صفحات اينستاگرامشان حكم مادر را دارند تا بتوانند با جذب مخاطب بيشتر از طريق تبليغ توسط
كودكانشان ،كسب درآمد كنند .وقتي صفحات اينستاگرام را باز ميكنيد مملو از كودكاني شده كه شبيه مانكنهاي بزرگسال در انواع و
اقسام حاﻻت و مكانها با لباسهاي مختلف ژست عكس گرفته و خود را به نمايش گذاشتهاند .كودكاني كه نگاه آنها عاري از كودكانهها
و شيطنتهاي بچگانه است و تمام مدت به اين فكر ميكنند من بايد شبيه برترين سلبريتيها باشم تا بتوانم ﻻيك بيشتري دريافت كنم.
اما پشت اين عكسها چه ميگذرد؟
والديني كه تمام انرژي خود را صرف نمايش كودك خود در صفحات مجازي ميكنند تا بتوانند از طريق ظاهر وي نظر مخاطبان را به
خود جلب كنند و اين كودكان هستند كه بيخبر از ماجرا ،همه تﻼش خود را ميكنند تا براي موجه جلوه داده شدن بهترين نقش را ايفا
كنند .به طور مثال بتوانند همانند يك فرد بزرگسال در افق خيره شوند ،يا شبيه يك پرنسس با لباس خود به سيندرﻻ شدن برسند و حتي
شبيه بازيگران هاليوودي اقتدار مردانه چهره خود را با عينك آفتابي نشان دهند.
بازار مدلينگ كودكان و سلبريتي هاي اينستاگرامي اينروزها خيلي داغ است كه بواسطه رنگ و لعاب هاي جذابش به گمان كسي نميرسد
نوعي كودك آزاريست.
نوعي كودك آزاري در طبقه نسبتا مرفه جامعه كه اتفاقا فارغ از دغدغه هاي روزمره بهترينها را براي كودك خود مي خواهند.

اين موضوع مي تواند در آينده باعث اسيبهاي رواني مختلف براي كودك باشد.
كودكان وقتي از خود رفتارهاي بزرگترها را بروز مي دهند ،شيرينتر و دوست داشتني تر مي شوند .در اين ميان برخي از والدين كودكان
خود را آرايش مي كنند كه از نظر روانشناختي براي جسم و روان كودك زيان آور است.
زماني كه كودكان در قالب مدل هاي مختلف به عرضه لباس هاي گوناگون در مقابل چشم تماشاگران و در زير نورهاي آزاردهنده
پرژكتورها قرار مي گيرند ،خود دچار آزار جسمي و روحي مي شوند ،اين حركات به لحاظ آسيب شناسي اجتماعي مصداق بارز كودك آزاري
و خشونت در حق كودكان است ،چرا كه كودك براي چند ساعت ممكن است .از اين مناظر و حركات احساس رضايت داشته باشد ،بايد در
نظر داشت كه چه اتفاقي در سايه انجام اين مهم براي كودكان رخ خواهد داد.
آرايش كودكان و پوشاندن لباس هاي غير متعارف مي تواند باعث بروز رفتارهاي نامناسب در بزرگسالي شود ،چرا كه كودك به اين
وضعيت عادت كرده است و اين احتمال وجود دارد كه ديگر نتوان او را از اين رفتارها جدا كرد.
استفاده از لوازم آرايش نيز براي كودكان مخرب است .دختر بچه ها به دليل غريزه اي كه دارند و با ديدن آرايش كردن نزديكان خود
عﻼقه مند مي شوند كه آنها نيز اين كار را انجام دهند و گاهي به صورت پنهاني از لوازم آرايشي استفاده مي كنند كه اين خود مي تواند
خطرات بيشتري را متوجه كودك كند ،با توجه بهوجود مواد شيميايي و فلزات خطرناك در لوازم آرايشي استفاده از آنها روي پوست كودك
نه تنها آزارهاي جسمي به كودكان تحميل مي كند ،بلكه از نظر روحي نيز آنها دچار ضعف اعتماد به نفس در آينده مي كند .گويي برخي
از مادران عجله دارند كه دخترشان بزرگتر از سن خود نشان دهند و به همين دليل در مهماني ها و مراسم مختلف دختر بچه سه چهار
ساله را آرايش مي كنند و لباس هاي غير متعارف بر او مي پوشانند كه اين خود مي تواند پايه عادات نامناسب را در فرد پايهريزي كند.
بنابراين والدين بدون در نظر گرفتن عواقب كودك خود را به سوي آينده نامعلوم هدايت مي كنند .استفاده از لوازم آرايش باعث تغيير
شكل كودكان مي شود كه اين خود مي تواند باعث بروز تضاد رفتاري در فرد شود.
منع كودكان از تحصيل و زندگي و خسته نمودن بيش از اندازه آنها نيز از جمله ديگر عوارض مدلينگ كودكان محسوب مي شود ،اين در
حالي است كه رقابت و پيروي كردن ديگر كودكان نيز پيش بيني مي شود ،چرا كه اين امكان نيز وجود دارد ،كودكان ديگري كه در اين
زمينه فعاليتي ندارند ،به ابزاري براي آزار والدين تبديل شوند ،چرا كه آنها پس از ديدن عكس ها و تحسين هاي كاذب اطرافيان به اين
كودكان عﻼقهمند مي شوند كه آنها نيز به اين فعاليت وارد شوند
از اين رو ﻻزم است ،بانيان اين امر ابتدا با روانشناسان كودك در اين زمينه ها مشورت كرده و نظر آنها را نيز در اين خصوص جويا شوند
و فقط به اعتبار رضايت والدين اين رفتارها را انجام ندهند .چرا كه والدين به هر دليل زماني كودكانشان مورد توجه قرار ميگيرند ،خرسند
و سرافراز شده و براي تفاخر ميان دوستان و آشنايان پيدا مي كنند.

كودكان مدلينگ با اضطراب مواجه مي شوند
اضطراب نيز از ديگر آسيب هاي روحي مدلينگ كودكان است در نتيجه آينده اي كه مي توان براي اين كودكان پيشبيني كرد ،اتفاقات
مثبتي نخواهد بود ،به همين دليل انتظار مي رود كه والدين دقت بيشتري را داشته باشند ،چرا كه بزرگسال خود اين حرفه را انتخاب مي
كند ،اما كودك چون اختياري ندارد و اين زرق و برق سازي كه با انگيزه مشهور شدن كودك يا با انگيزه اقتصادي يا هر دليل ديگري
دارند ،قانون در اين مواقع بايد ورود داشته باشد و نظارت و توجه بيشتري به مقوله مدلينگ كودكان داشته باشد.
ما زماني كه درباره سﻼمت روان كودك صحبت مي كنيم ،بايد در نظر داشته باشيم كه دوران كودكي حساس است به گونه اي كه در
بيشتر موارد توصيه مي شود ،بهجاي تعريف از ظاهر كودك از توانايي هاي او تعريف و تمجيد كنيم ،اين مهم سبب ميشود كه كودك به
پرورش فكر و خرد خود بيشتر از ظاهر توجه داشته باشد .حال اگر كودكي را آرايش كنيم ،در حقيقت پيام غيرمستقيم اين است كه زيبايي
هاي او كافي نيست و براي تاييد ديگران بايد اين كار را انجام دهد در بيشتر موارد افراد از نوع آرايش دوران كودكي خود رضايت ندارند
كه اين خود مي تواند موجب بروز خشم و اضطراب شود ،امروزه در بيشتر مواقع شاهد صفحه هاي اختصاصي كودكان در فضاي مجازي
هستيم كه اين خود مي تواند نمونه بارز كودك آزاري محسوب شود و در بزرگسالي مي تواند باعث كاهش اعتماد به نفس در كودكان
شود.
يكي از مشكﻼت بزرگ اين است كه به كودكان خود اين آموزش را مي دهيم كه مرز زندگي خصوصي و عمومي را نشناسند و علت
اصلي اين امر نيز بهدليل عﻼقه والدين به فضاي مجازي است.
از سوي ديگر بايد متذكر شد كه استفاده از عكس كودكان آرايش كرده در فضاي مجازي خود مي تواند آثار منفي را بهدنبال داشته باشد
كه البته اين مهم مرتبط با سواد رسانه است كه امروزه بسياري از سواد رسانه اي اندك برخوردارند ،چرا كه اگر افراد داراي سواد رسانه
بودند ،هيچ گاه عكس هاي آرايش كرده كودك خود را در شبكه اجتماعي منتشر نمي كردند ،چرا كه احتمال سوء استفاده از كودكان به
اين دليل وجود دارد.

والديني كه با هدف مدلينگ كودكانشان ،درآمدزايي ميكنند ،فارغ از آسيب رواني ،كرامت كودك را خدشهدار ميكنند و اين موضوع از
مصاديق بارز كودك آزاري محسوب مي شود چرا كه آنها با خدشه دار كردن روحيات كودك كسب درآمد و صرف ًا سودجويي ميكنند و
طبق قانون حمايت از كودكان و نوجوانان اين مسئله قابل پيگيري است.
كودكان موجوداتي داراي احساس هستند و تنها تجربه شان از بزرگترها كمتر است ،حال آنكه عموماً والدين تصور ميكنند مالك
فرزندانشان هستند .امروزه كودكان از زمان تولد همه لحظاتشان ثبت و ضبط مي شود و در معرض همگان قرار ميگيرد ،اين در حاليست
كه ما به اين نحو هويت فرزندمان را مي سازيم و اجازه نميدهيم كه كودكمان در نوجواني هويت خودش را تغيير دهد.
هويت موضوع بين اﻻذهاني است ،افراد خود را در آينه ديگران مي شناسند ،حال آنكه ما به كودكمان اجازه نميدهيم خودش نشان دهد
داراي چه هويتي است،
شايد كودكمان نخواهد زمانيكه شعري مي خواند تصويري از او منتشر شود اين در حاليست كه به كودكان پاداش مي دهيم شيرين كاري
كند يا شعر بخواند .اين مسئله باعث مي شود كه كودك شخصيت تاييد طلب داشته باشد ،يعني "براي اينكه نشان دهيم تو وجود داري
ﻻزم است به تاييد ديگران برسي ،هرچقدر مهر و تاييد ديگران بيشتر باشد يعني تو بيشتر وجود داري" ،اين موضوع يكي از بزرگترين
پيامدهاي منفي را به دنبال دارد كه ما به آن توجه نداريم.
در فرهنگ ما بسياري از مادران به دليل اين كه امكان نمايش خود را ندارند ترجيح مي دهند از كودك خود استفاده كنند و زمانيكه كه
فرزندشان به دليل زيبايي ﻻيك كسب مي كند ،گويي خودش آن را كسب كرده است ،به دليل اينكه مادر امكان بروز خود را در فضاي
مختلف ندارد پس از كودك به عنوان كاﻻ استفاده ميكند.
اينروزها ژانري تحت عنوان مادران اينستاگرامي وجود دارد كه هويت خود را در اينستاگرام با كودكشان تعريف مي كنند ،كودكي كه به
مرور تبديل به منبع كسب درآمد مي شود .اين مادران بدون اينكه حتي خودشان بدانند به فرزندشان به عنوان كاﻻ يا ابزاري نگاه مي كنند
و نميدانند كه كودكشان را آزار مي دهند و حقوق روحي و رواني آنها ناديده گرفته مي شود.
كودك هيچ لحظه خصوصي ندارد ،اتفاقي كه افتاده اين است كه والدين نسبت به پيامدهاي منفي كه اتفاق ميافتد آگاه نيستن

مدلينگ و اعتماد به نفس كاذب!!!
همه كودكان استعدادهاي بالقوهاي دارند و نياز است تا محيط غني يادگيري كودك را تسهيل كند .در مبحث مدلينگ كودكان با ايجاد
اعتماد به نفس كاذب  ،كودك براي كشف و شكوفايي استعدادهاي خود تﻼش زيادي نخواهد كرد و تنها به ابعاد ظاهري و شرايط خاص
براي حضور در دنياي مجازي توجه ميكند.
در كانون توجه ديگران قرار گرفتن حس برتري كاذب به كودكان ميدهد چراكه اين پيامها با ﻻيكهاي بيشماري كه از سوي مخاطبان
ارسال ميشود به كودك داده ميشود كه " :تو مهم هستي"" ،همه تورا دوست دارند" و "چهره و ظاهر تو زيباست" .و نيز اين حس
ميتواند انتخابهاي او را در آينده و در سنين بزرگسالي با مشكل مواجه كند .همچنين در ارتباطهاي او از قبيل دوستيابي ،انتخاب در رشته
تحصيلي و حتي انتخاب همسر او را دچار مشكل كرده و اين خود برتري ممكن است هيچگاه برطرف نشود.
از طرفي ديگر زماني كه كودكان در دنياي واقعي  ،دور از دنياي مجازي همراه با همساﻻن خود بازي ميكنند ديگر احساس برتري نداشته
و احساس ارزشمندي كه به صورت كاذب در دنياي مجازي ايجاد شده از بين ميرود ،اين حالت سبب كاهش عزت نفس در اين كودكان
ميشود چراكه در فضاي مجازي ارزشمندي را به ظاهر و توجه افراطي ميدانند ،اما در دنياي واقعي چون توجه خاص وجود ندارد  ،عزت
نفس كودك دچار آسيب ميشود.

احتمال به خطر افتادن امنيت كودكاني كه مدل هستند
از عوارض توجه افراطي به كودكان را واكنشهاي رفتاري منفي مانند پرخاشگري  ،عصبانيت و  ....دانست.

انتشار عكسهاي كودكان مدلينگ در دنياي مجازي امنيت كودكان را به خطر مي اندازد .با انتشار اين عكسها امكان دارد اطﻼعات يك
كودك زيبا و خاص به دست سوءاستفاده كنندگان بيفتد و خطراتي را براي كودك ايجاد كند.
ﻻيكهايي كه كودك را در بزرگسالي با مشكل مواجه ميكند
كودكان بايد فرآيند طبيعي رش د خود را به صورت طبيعي و گام به گام طي كنند ،ورود به عرصه مشاغل در سن كودكي به خصوص
مشاغلي از قبيل مدلينگ و فاصله از دنياي كودكانه تغييراتي را در شخصيت كودك به وجود مي آورد .ما كودكان را دانشمنداني فعال
ميناميم كه به صورت مداوم در حال كشف دنياي بيرون هستند تا به رشد ذهني باﻻتري برسند .اما بايد توجه كرد كه رشد ذهني بستگي
به ميزان غني بودن محيط زندگي آنها از محركهاي مختلف دارد ،محركهايي كه خﻼقيت آنها را تقويت كرده و كودك را به بينشي برساند
كه بتوانند تصميمات درستي براي زندگي خود بگيرند.
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