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مقابله با ترسهاي ناشي از كروناویروس

بچهها را نگران نكنيم!
فراگير شدن بيماري
مشكالت
کووید19-
يكتا فراهاني زيادي را به همراه آورده كه
يكي از مهمترين آنها ترس،
بيم و هراسي است كه بعد از اين بيماري به
نوعي با زندگي تكتك ما عجين شده است.
هر چقدر هم بخواهيم خونسرد و بيتفاوت
باشيم ،باز هم با شنيدن اخبار مختلف ،تغيير
شكل بيماري ،شروع موجهاي جديد آن
يا ابتالي دوستان و آشنايان نميتوانيم
فراموشش كنيم.
به تازگي هم با ابتالي بيشتر كودكان به كرونا،
والدين نگران ابتالي فرزندانشان به اين
بيماري هستند اما چطور ميتوانيم اين نگراني
را به فرزندانمان منتقل نكنيم .ترسهايي كه
در حال حاضر در وجود فرزندان ما نهادينه
شدهاند ،حتما در آينده مشكالت زيادي را
برايشان به وجود خواهد آورد .حال چطور
ميتوانيم به گونهاي رفتار كنيم كه عالوه بر
رعايت تمام موارد پيشگيري از بيماري ،ترس
و نگراني كمتري داشته باشيم تا فرزندانمان
هم بتوانند از آرامش بيشتري برخوردار باشند.
در اين خصوص با دكتر معصومه موسوي،
فوقتخصص روانپزشكي كودك و نوجوان
و عضو هياتعلمي دانشگاه علوم پزشکی
شهيد بهشتي گفتوگو كردهايم.
 :خانم دکتر ،والدين چگونه ترس
و نگرانيهاي خود را به فرزندانشان منتقل
ميكنند؟
اينكه ما چگونه ترس و نگرانيهاي خود را
به كودكان منتقل ميكنيم در مورد ترسهاي
مختلف ،متفاوت است .مثال در بحران اخير
و شيوع ويروس كرونا بخش بزرگي از جامعه
نگرانيهاي آزاردهندهاي در اين خصوص پيدا
كرده است .خصوصيت بارز ترس و اضطراب
به اين صورت است كه وضعيتي «سرشتي»
دارد ،يعني اضطراب هم مانند بسیاری از
وضعيتهاي ديگر مانند قيافه ،ظاهر ،قد و...
كه از راه ژن به ارث میرسد ،از طريق مادر
به فرزندان منتقل ميشود.
راه ديگر انتقال اضطراب از طريق مشاهده
است که به اين ترتيب در وجود شخص
نهادينه ميشود و كمكم بهصورت يك اختالل
درميآيد .هنگامي كه بچهها متوجه نگراني ما
از يك بيماري ميشوند اين وضعيت در آنها
هم نهادينه شده و درواقع ترس و اضطراب
ما به آنها هم منتقل ميشود.
 :ترس كودكان چه تفاوتي با
بزرگساالن دارد؟
كودكان درك كامل و جامعي از اتفاقات،
بهخصوص اتفاقات ناگوار ندارند .آنها

براي آگاه كردن
كودكان از خطر بايد
اطالعات را مطابق
واقعيت و همانگونه
كه هست ،منتهي
متناسب با سنشان
به آنها منتقل كنيم
و از فرزندانمان
بخواهيم در حد توان
خود كارهايي را كه
الزم است انجام
دهند ،يعني نه بايد
آنها را رها كنيم تا
هر طور ميخواهند
رفتار كنند و نه بيش
از حد نگرانشان
كنيم .بهترين كار
در پيشگرفتن حد
تعادل و رعايت تمام
دستورالعملهاي
بهداشتياست

نميتوانند مشكالت را پردازش كنند ،بنابراين
در بسياري موارد حتي بيش از بزرگساالن
آن را دريافت ميكنند .ضمن اينكه ما براي
اضطراب مكانيسمهاي دفاعي داريم كه کمک
میکنند بتوانيم سطح اضطراب را پايين بياوريم
ولي در كودكان اين سازگاري و تطابقپذيري
وجود ندارد .به همين دلیل هم قرار گرفتن در
شرايط سخت ،بيشتر آنها را مضطرب ميكند.
نکته دیگر اينكه بچهها خصوصيتي دارند كه
حوادث را «بزرگنمايي» ميكنند .يعني خطر را
چندين برابر احساس ميكنند .البته گاهي هم
برعكس عمل ميكنند و بهقدر الزم خطر را
جدي نميگيرند .همين موضوع باعث ميشود
بيشتر در معرض خطر و آسيب قرار بگيرند.
 :چطور ميتوان اطالعات درست
را به كودكان منتقل كرد؟
براي آگاه كردن كودكان از خطر بايد اطالعات
را مطابق واقعيت و همانگونه كه هست ،منتهي
متناسب با سنشان به آنها منتقل كنيم و از
فرزندانمان بخواهيم در حد توان خود كارهايي
را كه الزم است انجام دهند .يعني نه بايد آنها
را رها كنيم تا هر طور ميخواهند رفتار كنند
و نه بيش از حد نگرانشان كنيم .بهترين كار

در پيش گرفتن حد تعادل و رعايت تمام
دستورالعملهاي بهداشتي است.
 :تبعات نگران كردن زياد كودكان
چيست؟
بزرگترين مشكل بزرگنمايي خطر ابتال به
بيماري براي كودكان ،شكلگيري اضطراب در
آنهاست .يعني رفتار ما باعث میشود اضطراب
بهخصوص در مورد كودكاني كه زمينه اضطراب
دارند زودتر به وجود بيايد .بروز اضطراب هم
در كودكان تبعات زيادي دارد ،بچهها دوره
سختي را ميگذرانند و دلهره و ترس آزارشان
ميدهد .به همين خاطر بيشتر به والدين وابسته
ميشوند ،مشكالت رفتاري پيدا ميكنند و حتي
در تغذيه ،فعاليت و بازي ،يادگيري و حتي
خواب آنها هم تاثیر سوء خواهد داشت .همه
اينها فقط به دليل انتقال نادرست اطالعات به
فرزندان ایجاد میشود .در صورتي كه با رفتار
درست و حفظ آرامش خود ،ميتوانيم كاري
كنيم كه با داشتن آرامش ،مشكلي در سيستم
ايمني او به وجود نيايد.
توجه داشته باشيد بچهها معموال بيش از آنچه
والدينشان فكر ميكنند در معرض اخبار و
حوادث ناگوار قرار ميگيرند .يعني والدين

فكر ميكنند بچهها متوجه بسیاری از مسائل
نميشوند ،در حالي كه اينگونه نيست .شواهد
نشان ميدهد كودكان متوجه مفهوم اطالعاتي
كه از طريق تلويزيون ،اينترنت و ...دريافت
ميكنيم ،ميشوند.
تبعات ديگري كه اضطراب ميتواند در كودكان
ايجاد كند «محرومسازي كودك» از عملكرد
طبيعياش است .يعني عملكرد كودك كه
بهطور طبيعي شامل بازي ،تفريح و آموزش
است با ايجاد استرس ،ترس و نگراني از بين
ميرود .بهويژه اينكه در حال حاضر و با وجود
محدوديتهايي كه براي پیشگیری از شيوع
بيماري وجود دارد ،كودكان نميتوانند مانند
قبل با بچههاي ديگر بازي كنند و هر جا
ميخواهند بروند.
 :چطور ميتوان از محرومسازي
بيش از حد كودكان جلوگيري كرد؟
مسووالن بهداشت توصيه ميكنند با پاكسازي
كامل خانه ،رعايت بهداشت و حفظ فاصله
از امنيت كامل خودمان ،فرزندانمان و محيط
خانه اطمينان داشته باشيم اما متاسفانه برخی
والدين با رعايت كامل موارد بهداشتي باز هم
مدام استرس و نگراني ترس از ابتال به بيماري

كرونا را دارند و كودك را هم نگران ميكنند
و اغلب ،نگرانيها و وسواس خود را به او
منتقل ميكنند.
بنابراین لزومي ندارد كودك را وادار كنيم در
محيط امن خانه هم مدام دستانش را بشويد
و با الكل ضدعفوني كند .وقتي اينگونه رفتار
ميكنيم باعث ميشويم ذهن او دائم متوجه
بيماري شود ،در حالي كه بهترين كار در
مقابله با بيماري اين است كه بعد از رعايت
بهداشت و مسائل ايمني ،ذهن را از توجه به
آن منحرف كنيم.
وقت گذاشتن بيشتر براي كودك و اختصاص
برنامههايمشتركيمانندتماشايفيلموخواندن
كتاب يا همراهي كردن او در بازيهاي مورد
عالقهاش از بهترين روشهاي منحرف كردن
ذهن از پرداختن بيش از حد به موضوع
بيماري است.
 :آیا اختالل وسواس هم به دلیل
همین استرسها در كودكان به وجود ميآيد؟
بله ،گاهي شروع اختالل وسواس از همين
موارد يعني نگران كردن بيش از حد كودك
به وجود ميآيد .اختالل وسواس هم مانند
اضطرابآميزهاي از وراثت و اكتساب است.

دنبال مقصد نگردید ،مسیر همان مقصد است
«نمیخواهم پسرم به
دکترمیترا
سرنوشت پدرش دچار
حکیمشوشتری
فوقتخصصروانپزشکی شود ».چه سرنوشتی؟
«االن برایتان توضیح
کودک و نوجوان
میدهم ».پدر کارگری
ساده است .همه اعضای خانواده طردش کردهاند .میگویند او
مایه آبروریزی است .یا خمار است یا مشغول کار طاقتفرسایی
برای به دست آوردن هزینه خماری« .روزهای اول ازدواجمان
وقتی متوجه شدم که بیش از حد معمول میخوابد ،با مادرش
حرف زدم و نگرانی خودم را ابراز کردم .او گفت تو از شهرستان
آمدهای و روی بچه من اسم میگذاری .همان موقع متوجه شدم
که کاله گشادی سرم رفته .آنها با اسم و رسم و مال و منال
خود خانواده ساده من را فریب داده بودند .یادم نمیرود که
پدرم میگفت باالخره خدا تو را از فقر و فالکت نجات داده
و جوانی سوار بر اسب سفید آمده تا تو را به قصر آرزوهایت
ببرد .کاخی که همان روزهای اول روی سرم آوار شد .مادرش
گفت اگر میبینی ک .....حوصله کار ندارد ،به این دلیل است
که هیچ وقت الزم نبوده مسوولیتی را انجام بدهد؛ یعنی همیشه
همه چیز برایش مهیا بوده است .او میگفت نقش پدری میتواند
او را تغییر دهد چون او قرار نیست در این نقش با کسی رقابت
کند و همه این نقش مال اوست .نمیدانم چرا یک بار از خودم
نپرسیدم کسی که هیچگاه تالش کردن را در زندگی تجربه نکرده،
چگونه میتواند در نقش مهم پدری به عنوان اولین هنرآفرینی
خود شرکت کند و موفق باشد .من گول حرفهای مادر شوهرم
را خوردم و حاال بچهای دارم که احساس میکنم دارد زندگی
خود را از روی دست پدر مینویسد .دائم به او میگویم« :ببین
هیچ کسی پدرت را دوست ندارد ،ببین ما همیشه تنهاییم ،تو
که دوست نداری زیردست همه باشی و هر کسی به تو دستور

بدهد .نگاه کن پسرعموهایت چقدر راحتتر از تو زندگی
میکنند (البته عموها هم خودشان جربزه کار ندارند و کار
پدربزرگ را دنبال میکنند ،اما حداقل در خانه احترام و
اعتبار دارند ).کاری نکن که من هم ترکت کنم .به این
دوستان ناباب اعتماد نکن ،پدرت را هم رفقایش به
این روز انداختند».
آنچه خواندید سرگذشت واقعی مراجعهکنندهای است
که به قول خودش دوست دارد با بازگو شدن آن برای
دیگران مانع بدبختی دختران جوان دیگر شود ،اما من
این سرگذشت را برای بررسی تلههای فرزندپروری
مناسب دیدم.
میخواهم در اینجا هرم نیازهای مازلو را با شما مرور کنم .بر
اساس این هرم نیازهای انسان در  5سطح قابل بررسی هستند.
سطح اول ،نیازهای فیزیولوژیک است ،مثل نیاز به غذا ،تنفس
و دمای مناسب؛ در این سطح بدن هم انسان را برای رسیدن به
نیاز یاری میکند .مثال با گرسنه شدن فرد متوجه احساس نیاز به
غذا میشود و در جستجوی غذا روانه خواهد شد.
سطح دوم نیاز به امنیت است که از مصادیق آن میتوان نیاز به
ثبات ،آزادی ،ساختار اجتماعی ،قانون و حفاظت را نام برد .وقتی
به این نیازها پاسخ داده نشود فرد دچار ترس ،اضطراب ،بینظمی
و عدم امنیت میشود.
سومین سطح نیازهای مازلو ،نیاز به تعلق است .اینکه فرد احساس
کند به گروه و دستهای تعلق دارد ،نیازی است که همچنان بشر
برای رسیدن به آن تالش میکند.
سطح چهارم نیازها ،نیاز به عزتنفس است و باالخره سطح پنجم
که نیاز به خودشکوفایی است.
به نظر میرسد کودکی که در موردش صحبت کردیم ،تنها میتواند
نیازهای فیزیولوژیک خود را برطرف کند .رفتارهای پدر ،مثل

غیبت مکرر از خانه ،ندیدن کودک ،وقت نگذراندن با او و طرد
کودک آسیبهایی است که پدر هر روز و هر لحظه از زندگی
کودک را با آن پر کرده است .از آنجایی که تکامل هر کودکی قبل
از تولد و در دوران جنینی آغاز میشود ،میتوان گفت که این پدر
به سالمت مادر در دوران مهم قبل از بارداری نیز آسیبزده است.
خوب است بدانیم امروزه زندگی بچهها (از صفر روزگی تا پایان
 2سالگی) به عنوان هزار روز طالیی یاد میشود؛ یعنی کودکان
یکسال قبل از اینکه بهدنیا قدم بگذارند نیز بهطور غیرمستقیم از
شرایط تاثیر میگیرند اما رفتارهای مادر چه آسیبهایی به کودک

يعني كودكي كه براي ابتال به وسواس مستعد
است ،هنگامي كه در كنار والديني قرار ميگيرد
كه وسواس دارند احتمال ابتالي او به وسواس
بسيار بيشتر خواهد شد .يعني وقتي والدين به
كودك توصيه ميكنند به جاي يك بار درست
شستن دست ،اين كار را چند بار تكرار كند،
كمكم باعث بروز رفتارهاي وسواسگونه در او
ميشوند ،بنابراين يكي از تبعات محدودسازي
و واكنشهاي افراطي ،ايجاد اختالل وسواس
است كه ممكن است در هر زماني بهويژه در
كودكي شكل بگيرد.
توجه داشته باشيم بعضي اوقات اين موضوع
بهخصوص در مورد كودكان لجباز برعكس
عمل ميكند ،يعني وقتي آنها متوجه شوند
والدينميخواهندبهزوركودكراواداربهانجام
كاري كنند ،نهتنها به توصيه آنها عمل نميكند،
بلكه كارهايي ميكند كه برخالف نظرشان هم
باشد .اين موضوع خطر بيشتري به وجود
ميآورد .بهخصوص در زمان شيوع بيماري
كه رعايت نكردن آن عواقب جبرانناپذيري
خواهد داشت كه همه اطرافيان را تحتالشعاع
قرار خواهد داد .به اين ترتيب بهترين كار اين
است كه والدين نگرانيها و ناراحتيهاي خود
را در حد معقو ل بروز دهند.
 :ما تا چه حد ميتوانيم در مورد
احساساتمان با كودكان صحبت كنيم؟
توجه داشته باشيم اگر بخواهيم مانع از بروز
احساسات واقعي خود به كودكان شويم ،نهتنها
آموزش خوب و درستي براي چگونگي بروز
احساسات خود به آنها نميدهيم ،بلكه به اين
ترتيب به آنها نشان میدهیم که ما به اندازه
كافي به آنها اعتماد نداريم كه هميشه واقعيت
را مخفي نگه ميداريم .البته دليلي ندارد خبر
بيماري يا مشكالت ديگران را به كودك منتقل
كنيم ،اما در هر صورت بايد به او يادآور شويم
كه جاي نگراني نيست چون ميتوانيم از پس
مشكالت بربیاييم و راهحلي براي آنها پيدا كنيم.
سواالت پيدرپي كودكان هم گاهي به اين دليل
استكهميخواهندمطمئنشوندخودشانعامل
ناراحتيوالدينشاننيستند،بنابراينپدرومادرها
ميتوانند اين اطمينان را به فرزندشان بدهند كه
كودك و رفتار او عامل ناراحتيشان نيست.
در مورد نگراني بيماري كرونا هم بايد كودك
را از وجود بيماري ،راههاي پيشگيري و
چگونگي ابتال به آن آگاه كنيم و البته حتما
توضيح دهيم كه اين بيماري كشنده نيست و
خيلي از افراد با چند روز استراحت بهبود پيدا
ميكنند .براي نگراني كمتر كودكان نبايد آنها
را در معرض اخبار ناراحتكننده و پيگيري
تعداد كشتهشدهها و ...قرار دهيم ،بنابراين
اطالعات بايد بهطور خالصه ،ساده و محدود
در اختيار آنها قرار بگيرد.

میزند .مادر نقش مهم و حیاتی در زندگی هر یک از ما
بازی میکند .کودک نظرات مادر را در مورد خود باور
میکند اما این کودک از مادر خود چه میشنود؟
«من هیچ وقت چیزی نخواهم شد؛ افرادی که
دوستشان دارم روزی مرا ترک خواهند کرد؛
حتما اتفاق بدی خواهد افتاد؛ به آدمها نباید
اعتماد کرد و»...
پرواضح است که این طرحوارههای شناختی
را به سختی میتوان تغییر داد .پسری که در
خانه میبیند پدری که باید با او همانندسازی
کند ،هیچ جایگاهی ندارد و دائم مورد توهین
و ناسزا توسط مادر قرار میگیرد؛ او نیز
بهراحتی به پدر پرخاش میکند و گاهی او
را کتک میزند .شما باشید برای این مادر چه
نسخهای میپیچید؟ مادری که خود را قربانی
ازدواجی میبیند که از آن تصوری دیگر داشته
است .او در حال حاضر آنقدر از دست مشکالت
خسته و درمانده است که نمیتواند تصویر دیگری از
پدر ارائه دهد ،بله تصویر یک فرد بیمار به جای یک فرد
احمق و دیوانه و الابالی .مگر اعتیاد یک بیماری نیست؟ اما
متاسفانه باید گفت رسم روزگار چنین است!
در پایان شما را به خواندن رمانی از «ونه گات» دعوت میکنم
که در آن او از سیارهای به نام «ترالفامادور» سخن میگوید .جایی
که ساکنان آن در  4بعد زندگی میکنند ،به این معنا که از آینده
خود باخبرند و با علم به اتفاقات پیشرو ،بهشکلی غیرعادی
معمولی زندگی خود را میگذرانند .درواقع آنها میتوانند در آن
واحد ،تمامی لحظات زندگی خود را ببینند ،اما سرنوشتشان را
تغییر نمیدهند ،چون این قدرت را یافتهاند که نگاه خود را بر
لحظهای متمرکز کنند که آن را دوست دارند .به نظر میرسد مادر
داستان ما هم این دیدگاه را به زندگی خود دارد و در حال تخریب
زندگی خود و فرزندش است.

