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 يكتا فراهاني 

بيماري  شدن  فراگير 
مشكالت  کووید-19 
زیادي را به همراه آورده که 
یكي از مهم ترین آنها ترس، 
بيم و هراسي است که بعد از این بيماري به 
نوعي با زندگي تك تك ما عجين شده است. 
هر چقدر هم بخواهيم خونسرد و بي تفاوت 
باشيم، باز هم با شنيدن اخبار مختلف، تغيير 
آن  موج هاي جدید  بيماري، شروع  شكل 
نمي توانيم  آشنایان  و  دوستان  ابتالي  یا 

فراموشش کنيم. 
به تازگي هم با ابتالي بيشتر کودکان به کرونا، 
این  به  فرزندان شان  ابتالي  نگران  والدین 
بيماري هستند اما چطور مي توانيم این نگراني 
را به فرزندان مان منتقل نكنيم. ترس هایي که 
در حال حاضر در وجود فرزندان ما نهادینه 
شده اند، حتما در آینده مشكالت زیادي را 
برایشان به وجود خواهد آورد. حال چطور 
مي توانيم به گونه اي رفتار کنيم که عالوه بر 
رعایت تمام موارد پيشگيري از بيماري، ترس 
و نگراني کمتري داشته باشيم تا فرزندان مان 
هم بتوانند از آرامش بيشتري برخوردار باشند. 
در این خصوص با دکتر معصومه موسوي، 
فوق تخصص روان پزشكي کودك و نوجوان 
و عضو هيات علمي دانشگاه علوم پزشكی 

شهيد بهشتي گفت وگو کرده ایم.

: خانم دکتر، والدین چگونه ترس 
و نگراني هاي خود را به فرزندان شان منتقل 

مي کنند؟
اینكه ما چگونه ترس و نگراني هاي خود را 
به كودكان منتقل مي كنيم در مورد ترس هاي 
مختلف، متفاوت است. مثال در بحران اخير 
و شيوع ویروس كرونا بخش بزرگي از جامعه 
نگراني هاي آزاردهنده اي در این خصوص پيدا 
كرده است. خصوصيت بارز ترس و اضطراب 
به این صورت است كه وضعيتي »سرشتي« 
از  بسياری  مانند  هم  اضطراب  یعني  دارد، 
وضعيت هاي دیگر مانند قيافه، ظاهر، قد و... 
كه از راه ژن به ارث می رسد، از طریق مادر 

به فرزندان منتقل مي شود. 
از طریق مشاهده  انتقال اضطراب  راه دیگر 
شخص  وجود  در  ترتيب  این  به  كه  است 
نهادینه مي شود و كم كم به صورت یك اختالل 
درمي آید. هنگامي كه بچه ها متوجه نگراني ما 
از یك بيماري مي شوند این وضعيت در آنها 
هم نهادینه شده و درواقع ترس و اضطراب 

ما به آنها هم منتقل مي شود. 
با  تفاوتي  چه  کودکان  ترس   :

بزرگساالن دارد؟
اتفاقات،  از  جامعي  و  كامل  درك  كودكان 
آنها  ندارند.  ناگوار  اتفاقات  به خصوص 

نمي توانند مشكالت را پردازش كنند، بنابراین 
بزرگساالن  از  بيش  موارد حتي  بسياري  در 
آن را دریافت مي كنند. ضمن اینكه ما براي 
اضطراب مكانيسم هاي دفاعي داریم كه كمك 
می كنند بتوانيم سطح اضطراب را پایين بياوریم 
ولي در كودكان این سازگاري و تطابق پذیري 
وجود ندارد. به همين دليل هم قرار گرفتن در 
شرایط سخت، بيشتر آنها را مضطرب مي كند. 
نكته دیگر این كه بچه ها خصوصيتي دارند كه 
حوادث را »بزرگنمایي« مي كنند. یعني خطر را 
چندین برابر احساس مي كنند. البته گاهي هم 
برعكس عمل مي كنند و به قدر الزم خطر را 
جدي نمي گيرند. همين موضوع باعث مي شود 
بيشتر در معرض خطر و آسيب قرار بگيرند. 
: چطور مي توان اطالعات درست 

را به کودکان منتقل کرد؟
براي آگاه كردن كودكان از خطر باید اطالعات 
را مطابق واقعيت و همان گونه كه هست، منتهي 
متناسب با سن شان به آنها منتقل كنيم و از 
فرزندان مان بخواهيم در حد توان خود كارهایي 
را كه الزم است انجام دهند. یعني نه باید آنها 
را رها كنيم تا هر طور مي خواهند رفتار كنند 
و نه بيش از حد نگران شان كنيم. بهترین كار 

تمام  رعایت  و  تعادل  حد  گرفتن  پيش  در 
دستورالعمل هاي بهداشتي است. 

: تبعات نگران کردن زیاد کودکان 
چيست؟

به  ابتال  بزرگنمایي خطر  بزرگ ترین مشكل 
بيماري براي كودكان، شكل گيري اضطراب در 
آنهاست. یعني رفتار ما باعث می شود اضطراب 
به خصوص در مورد كودكاني كه زمينه اضطراب 
دارند زودتر به وجود بياید. بروز اضطراب هم 
در كودكان تبعات زیادي دارد، بچه ها دوره 
سختي را مي گذرانند و دلهره و ترس آزارشان 
مي دهد. به همين خاطر بيشتر به والدین وابسته 
مي شوند، مشكالت رفتاري پيدا مي كنند و حتي 
در تغذیه، فعاليت و بازي، یادگيري و حتي 
خواب آنها هم تاثير سوء خواهد داشت. همه 
اینها فقط به دليل انتقال نادرست اطالعات به 
فرزندان ایجاد می شود. در صورتي كه با رفتار 
درست و حفظ آرامش خود، مي توانيم كاري 
كنيم كه با داشتن آرامش، مشكلي در سيستم 

ایمني او به وجود نياید. 
توجه داشته باشيد بچه ها معموال بيش از آنچه 
والدین شان فكر مي كنند در معرض اخبار و 
حوادث ناگوار قرار مي گيرند. یعني والدین 

فكر مي كنند بچه ها متوجه بسياری از مسائل 
نمي شوند، در حالي كه این گونه نيست. شواهد 
نشان مي دهد كودكان متوجه مفهوم اطالعاتي 
كه از طریق تلویزیون، اینترنت و... دریافت 

مي كنيم، مي شوند. 
تبعات دیگري كه اضطراب مي تواند در كودكان 
ایجاد كند »محروم سازي كودك« از عملكرد 
كه  كودك  عملكرد  یعني  است.  طبيعي اش 
به طور طبيعي شامل بازي، تفریح و آموزش 
است با ایجاد استرس، ترس و نگراني از بين 
مي رود. به ویژه اینكه در حال حاضر و با وجود 
محدودیت هایي كه براي پيشگيری از شيوع 
بيماري وجود دارد، كودكان نمي توانند مانند 
جا  هر  و  كنند  بازي  دیگر  بچه هاي  با  قبل 

مي خواهند بروند. 
محروم سازي  از  مي توان  چطور   :

بيش از حد کودکان جلوگيري کرد؟
مسووالن بهداشت توصيه مي كنند با پاكسازي 
كامل خانه، رعایت بهداشت و حفظ فاصله 
از امنيت كامل خودمان، فرزندان مان و محيط 
خانه اطمينان داشته باشيم اما متاسفانه برخی 
والدین با رعایت كامل موارد بهداشتي باز هم 
مدام استرس و نگراني ترس از ابتال به بيماري 

كرونا را دارند و كودك را هم نگران مي كنند 
و اغلب، نگراني ها و وسواس خود را به او 

منتقل مي كنند.
بنابراین لزومي ندارد كودك را وادار كنيم در 
محيط امن خانه هم مدام دستانش را بشوید 
و با الكل ضدعفوني كند. وقتي این گونه رفتار 
مي كنيم باعث مي شویم ذهن او دائم متوجه 
در  كار  بهترین  كه  حالي  در  شود،  بيماري 
مقابله با بيماري این است كه بعد از رعایت 
بهداشت و مسائل ایمني، ذهن را از توجه به 

آن منحرف كنيم.
وقت گذاشتن بيشتر براي كودك و اختصاص 
برنامه هاي مشتركي مانند تماشاي فيلم و خواندن 
كتاب یا همراهي كردن او در بازي هاي مورد 
عالقه اش از بهترین روش هاي منحرف كردن 
موضوع  به  حد  از  بيش  پرداختن  از  ذهن 

بيماري است.
: آیا اختالل وسواس هم به دليل 
همين استرس ها در کودکان به وجود مي آید؟
از همين  بله، گاهي شروع اختالل وسواس 
موارد یعني نگران كردن بيش از حد كودك 
مانند  به وجود مي آید. اختالل وسواس هم 
اضطراب آميزه اي از وراثت و اكتساب است. 

یعني كودكي كه براي ابتال به وسواس مستعد 
است، هنگامي كه در كنار والدیني قرار مي گيرد 
كه وسواس دارند احتمال ابتالي او به وسواس 
بسيار بيشتر خواهد شد. یعني وقتي والدین به 
كودك توصيه مي كنند به جاي یك بار درست 
شستن دست، این كار را چند بار تكرار كند، 
كم كم باعث بروز رفتارهاي وسواس گونه در او 
مي شوند، بنابراین یكي از تبعات محدودسازي 
و واكنش هاي افراطي، ایجاد اختالل وسواس 
است كه ممكن است در هر زماني به ویژه در 

كودكي شكل بگيرد.
توجه داشته باشيم بعضي اوقات این موضوع 
به خصوص در مورد كودكان لجباز برعكس 
آنها متوجه شوند  عمل مي كند، یعني وقتي 
والدین مي خواهند به زور كودك را وادار به انجام 
كاري كنند، نه تنها به توصيه آنها عمل نمي كند، 
بلكه كارهایي مي كند كه برخالف نظر شان هم 
وجود  به  بيشتري  خطر  موضوع  این  باشد. 
مي آورد. به خصوص در زمان شيوع بيماري 
كه رعایت نكردن آن عواقب جبران ناپذیري 
خواهد داشت كه همه اطرافيان را تحت الشعاع 
قرار خواهد داد. به این ترتيب بهترین كار این 
است كه والدین نگراني ها و ناراحتي هاي خود 

را در حد معقول  بروز دهند. 
: ما تا چه حد مي توانيم در مورد 

احساسات مان با کودکان صحبت کنيم؟
توجه داشته باشيم اگر بخواهيم مانع از بروز 
احساسات واقعي خود به كودكان شویم، نه تنها 
آموزش خوب و درستي براي چگونگي بروز 
احساسات خود به آنها نمي دهيم، بلكه به این 
ترتيب به آنها نشان می دهيم كه ما به اندازه 
كافي به آنها اعتماد نداریم كه هميشه واقعيت 
را مخفي نگه مي داریم. البته دليلي ندارد خبر 
بيماري یا مشكالت دیگران را به كودك منتقل 
كنيم، اما در هر صورت باید به او یادآور شویم 
كه جاي نگراني نيست چون مي توانيم از پس 
مشكالت بربيایيم و راه حلي براي آنها پيدا كنيم. 
سواالت پي درپي كودكان هم گاهي به این دليل 
است كه مي خواهند مطمئن شوند خودشان عامل 
ناراحتي والدین شان نيستند، بنابراین پدر و مادرها 
مي توانند این اطمينان را به فرزندشان بدهند كه 

كودك و رفتار او عامل ناراحتي شان نيست. 
در مورد نگراني بيماري كرونا هم باید كودك 
و  پيشگيري  راه هاي  بيماري،  وجود  از  را 
چگونگي ابتال به آن آگاه كنيم و البته حتما 
توضيح دهيم كه این بيماري كشنده نيست و 
خيلي از افراد با چند روز استراحت بهبود پيدا 
مي كنند. براي نگراني كمتر كودكان نباید آنها 
را در معرض اخبار ناراحت كننده و پيگيري 
بنابراین  دهيم،  قرار  و...  كشته شده ها  تعداد 
اطالعات باید به طور خالصه، ساده و محدود 

در اختيار آنها قرار بگيرد.

مقابله با ترس هاي ناشي از كروناویروس 

بچه ها را نگران نكنيم!

براي آگاه كردن 
كودكان از خطر بايد 

اطالعات را مطابق 
واقعيت و همان گونه 

كه هست، منتهي 
متناسب با سن شان 
به آنها منتقل كنيم 

و از فرزندان مان 
بخواهيم در حد توان 

خود كارهايي را كه 
الزم است انجام 

دهند، يعني نه بايد 
آنها را رها كنيم تا 

هر طور مي خواهند 
رفتار كنند و نه بيش 

از حد نگران شان 
كنيم. بهترين كار 

در پيش گرفتن حد 
تعادل و رعايت تمام 

دستورالعمل هاي 
بهداشتي است

به  پسرم  »نمی خواهم 
دچار  پدرش  سرنوشت 
سرنوشتی؟  چه  شود.« 
توضيح  برایتان  »االن 
كارگری  پدر  می دهم.« 
ساده است. همه اعضای خانواده طردش كرده اند. می گویند او 
مایه آبروریزی است. یا خمار است یا مشغول كار طاقت فرسایی 
برای به دست آوردن هزینه خماری. »روز های اول ازدواج مان 
وقتی متوجه شدم كه بيش از حد معمول می خوابد، با مادرش 
حرف زدم و نگرانی خودم را ابراز كردم. او گفت تو از شهرستان 
آمده ای و روی بچه من اسم می گذاری. همان موقع متوجه شدم 
منال  و  مال  و  و رسم  اسم  با  آنها  رفته.  كه كاله گشادی سرم 
كه  نمی رود  یادم  بودند.  داده  فریب  را  من  ساده  خانواده  خود 
از فقر و فالكت نجات داده  پدرم می گفت باالخره خدا تو را 
و جوانی سوار بر اسب سفيد آمده تا تو را به قصر آرزوهایت 
ببرد. كاخی كه همان روزهای اول روی سرم آوار شد. مادرش 
گفت اگر می بينی ك..... حوصله كار ندارد، به این دليل است 
كه هيچ وقت الزم نبوده مسووليتی را انجام بدهد؛ یعنی هميشه 
همه چيز برایش مهيا بوده است. او می گفت نقش پدری می تواند 
او را تغيير دهد چون او قرار نيست در این نقش با كسی رقابت 
كند و همه این نقش مال اوست. نمی دانم چرا یك بار از خودم 
نپرسيدم كسی كه هيچ گاه تالش كردن را در زندگی تجربه نكرده، 
چگونه می تواند در نقش مهم پدری به عنوان اولين هنرآفرینی 
خود شركت كند و موفق باشد. من گول حرف های مادر شوهرم 
را خوردم و حاال بچه ای دارم كه احساس می كنم دارد زندگی 
خود را از روی دست پدر می نویسد. دائم به او می گویم: »ببين 
تنهایيم، تو  ببين ما هميشه  هيچ كسی پدرت را دوست ندارد، 
كه دوست نداری زیردست همه باشی و هر كسی به تو دستور 

بدهد. نگاه كن پسرعموهایت چقدر راحت تر از تو زندگی 
می كنند )البته عموها هم خودشان جربزه كار ندارند و كار 
پدربزرگ را دنبال می كنند، اما حداقل در خانه احترام و 
اعتبار دارند.( كاری نكن كه من هم تركت كنم. به این 
به  رفقایش  هم  را  پدرت  نكن،  اعتماد  ناباب  دوستان 

این روز انداختند.«
آنچه خواندید سرگذشت واقعی مراجعه كننده ای است 
كه به قول خودش دوست دارد با بازگو شدن آن برای 
دیگران مانع بدبختی دختران جوان دیگر شود، اما من 
فرزندپروری  تله های  بررسی  برای  را  سرگذشت  این 

مناسب دیدم. 
می خواهم در اینجا هرم نياز های مازلو را با شما مرور كنم. بر 

اساس این هرم نيازهای انسان در 5 سطح قابل بررسی هستند. 
سطح اول، نيازهای فيزیولوژیك است، مثل نياز به غذا، تنفس 

و دمای مناسب؛ در این سطح بدن هم انسان را برای رسيدن به 
نياز یاری می كند. مثال با گرسنه شدن فرد متوجه احساس نياز به 

غذا می شود و در جستجوی غذا روانه خواهد شد. 
سطح دوم نياز به امنيت است كه از مصادیق آن می توان نياز به 
ثبات، آزادی، ساختار اجتماعی، قانون و حفاظت را نام برد. وقتی 
به این نيازها پاسخ داده نشود فرد دچار ترس، اضطراب، بی نظمی 

و عدم امنيت می شود. 
سومين سطح نيازهای مازلو، نياز به تعلق است. اینكه فرد احساس 
كند به گروه و دسته ای تعلق دارد، نيازی است كه همچنان بشر 

برای رسيدن به آن تالش می كند. 
سطح چهارم نيازها، نياز به عزت نفس است و باالخره سطح پنجم 

كه نياز به خودشكوفایی است.
به نظر می رسد كودكی كه در موردش صحبت كردیم، تنها می تواند 
نيازهای فيزیولوژیك خود را برطرف كند. رفتارهای پدر، مثل 

غيبت مكرر از خانه، ندیدن كودك، وقت نگذراندن با او و طرد 
كودك آسيب هایی است كه پدر هر روز و هر لحظه از زندگی 
كودك را با آن پر كرده است. از آنجایی كه تكامل هر كودكی قبل 
از تولد و در دوران جنينی آغاز می شود، می توان گفت كه این پدر 
به سالمت مادر در دوران مهم قبل از بارداری نيز آسيب زده است. 
خوب است بدانيم امروزه زندگی بچه ها )از صفر روزگی تا پایان 
2 سالگی( به عنوان هزار روز طالیی یاد می شود؛ یعنی كودكان 
یك سال قبل از اینكه به دنيا قدم بگذارند نيز به طور غيرمستقيم از 
شرایط تاثير می گيرند اما رفتارهای مادر چه آسيب هایی به كودك 

می زند. مادر نقش مهم و حياتی در زندگی هر یك از ما 
بازی می كند. كودك نظرات مادر را در مورد خود باور 

می كند اما این كودك از مادر خود چه می شنود؟
افرادی كه  »من هيچ وقت چيزی نخواهم شد؛ 
ترك خواهند كرد؛  مرا  دارم روزی  دوستشان 
حتما اتفاق بدی خواهد افتاد؛ به آدم ها نباید 

اعتماد كرد و...«
پرواضح است كه این طرحواره های شناختی 
را به سختی می توان تغيير داد. پسری كه در 
خانه می بيند پدری كه باید با او همانندسازی 
كند، هيچ جایگاهی ندارد و دائم مورد توهين 
نيز  او  می گيرد؛  قرار  مادر  توسط  ناسزا  و 
به راحتی به پدر پرخاش می كند و گاهی او 
را كتك می زند. شما باشيد برای این مادر چه 
قربانی  را  نسخه ای می پيچيد؟ مادری كه خود 
از آن تصوری دیگر داشته  ازدواجی می بيند كه 
است. او در حال حاضر آنقدر از دست مشكالت 
خسته و درمانده است كه نمی تواند تصویر دیگری از 
پدر ارائه دهد، بله تصویر یك فرد بيمار به جای یك فرد 
اما  بيماری نيست؟  اعتياد یك  احمق و دیوانه و الابالی. مگر 

متاسفانه باید گفت رسم روزگار چنين است!
در پایان شما را به خواندن رمانی از »ونه گات« دعوت می كنم 
كه در آن او از سياره ای به نام »ترالفامادور« سخن می گوید. جایی 
كه ساكنان آن در 4 بعد زندگی می كنند، به این معنا كه از آینده 
غيرعادی  به شكلی  پيش رو،  اتفاقات  به  علم  با  و  باخبرند  خود 
معمولی زندگی خود را می گذرانند. درواقع آنها می توانند در آن 
واحد، تمامی لحظات زندگی خود را ببينند، اما سرنوشت شان را 
تغيير نمی دهند، چون این قدرت را یافته اند كه نگاه خود را بر 
لحظه ای متمركز كنند كه آن را دوست دارند. به نظر می رسد مادر 
داستان ما هم این دیدگاه را به زندگی خود دارد و در حال تخریب 

زندگی خود و فرزندش است.

دنبال مقصد نگرديد، مسير همان مقصد است
 دکترمیترا 

حکیم شوشتری
فوق تخصص روان پزشکی 

کودک و نوجوان


