
 ترجمه: 
عفت عباسیان

نقش والدین در زندگی بسیار 
سخت و مهم است اما باید 
اعتراف کنیم این نقش زمانی  
که فرزندشان دچار وسواس 
می شود، به مراتب سخت تر و دشوارتر می شود. 
تصور کنید کودکی دارید که به شدت خمیردندان 
را فشار می دهد، به این امید که به قسمت میانی 
و تمیز خمیردندان برسد، یا آنقدر دست هایش 
را می شوید تا از تمیزی برق بزنند، یا مثال یک 
سوال را 10 تا 20 بار از شما می پرسد تا خیالش 
راحت شود. آیا تابه حال به این فکر کرده اید 
که در صورت داشتن چنین کودکی، باید چه 
رفتاری در پیش بگیرید؟ بدون شک پاسخ این 

سوال ساده نخواهد بود. 

اختالل وسواس فکری در کودکان به 
چه معناست؟

اختالل وسواس فکری، نوعی بیماری ا ست که 
در آن افکار یا تصاویر اضطراب آوری در ذهن 
کودک نقش می بندد. به عنوان مثال وی مدام 
نگران است که مبادا کثیف شود یا در معرض 
سرایت ویروس یا بیماری های مختلف قرار بگیرد. 
کودک یا فردی که به چنین اختاللی مبتالست، 
برای تسکین اضطراب ناشی از وسواس خود 
مجبور به انجام کارهایی است که قطعا در نظر 
دیگران قابل قبول نیست. به عنوان مثال شستن 
بی رویه دست ها آن  هم تا جایی که استرس 
ناشی از سرایت ویروس یا بیماری فروکش کند. 
بهداشتی  مسائل  رعایت  نماند  ناگفته  البته 
همیشه پسندیده است و افرادی که تحت هر 
شرایطی به قوانین بهداشتی احترام می گذارند، 
قطعا قابل تحسین هستند اما زمانی  که این رفتار 
درست حالتی وسواس گونه به خود می گیرد، 
واقعا نگران کننده است، به خصوص میان کودکان. 
وسواس نسبت به پاکیزگی، گاهی اوقات آنقدر 
در فرد مبتال حاد می شود که وی از ترس سرایت 
بیماری های مختلف، حتی از تماس با افراد خانواده 
نیز اجتناب می کند. دست ها را آنقدر می شوید که 
پوست آنها از فرط شستشو ترک می خورد و خون 
می آید. از ترس ابتال به ویروس ها یا بیماری های 
مختلف، از رفتن به مدرسه سر باز می زند. به 
تلویزیون دست نمی زند چون فرد دیگری قبل 
از وی تلویزیون را لمس کرده  است و در یک 
کالم،  بخش اعظمی از روز خود را صرف رعایت 
مسائل مربوط به بهداشت و پاکیزگی می کند و به 
جای زندگی کردن، زندگی را بر خود و اطرافیان 

حرام می کند.

وسواس فکری چه مشکالتی به دنبال دارد؟
اختالل وسواس فکری، مشکالت عدیده ای به 
همراه دارد. به عنوان مثال کودکی که به این بیماری 
مبتال شده  است، تمرکز و دقت بسیار پایینی دارد 
چون عمال تمام توجه و دقت او صرف مسائل 
مربوط به وسواس می شود. معموال وقتی با مخالفت 
و سرزنش اطرافیان مواجه می شود، عصبانی و 
مضطرب خواهدشد. از آنجا که تمام انرژی و 
وقت خود را صرف اجرای آداب وسواس گونه 

خود می کند، عمال همیشه خسته است و گیرایی 
پایینی دارد. معموال دوستی ندارد یا اگر هم داشته 
 باشد، به واسطه چنین رفتارهایی آنها را از دست 
می دهد. اگر احساس می کنید فرزندتان به اختالل 
وسواس فکری دچار شده، حتما وی را به پزشک 
نشان دهید تا مطمئن شوید پای بیماری دیگری در 
میان نیست. در موارد نادر، اختالل وسواس فکری 
ممکن است از نوعی عفونت استرپتوکوکی ناشی 
شده باشد که معموال با تجویز آنتی بیوتیک کامال 
مداوا می شود. البته پزشک معالج در ادامه مراحل 
درمان، ممکن است در صورت نیاز، بیمار را به 
روان شناس، روان پزشک یا مددکار اجتماعی نیز 

ارجاع دهد. 
نزدیکانتان اغلب به شما خواهند گفت: »تسلیم 
نشو، از بچه بازی نخور، این فقط یه وسواس 
معمولیه و...« اما مساله این است که این وسط، پای 
وسواس فکری در میان است و نه یک وسواس 
معمولی! نوعی وسواس که واقعا جبری است 
و هیچ قصد و عمدی در شکل گیری آن نقش 
ندارد. درحقیقت شما هیچ وقت نمی توانید کودکی 
که به چنین اختاللی دچار شده  را تنبیه کنید یا 
وی را تهدید کنید که اگر به وسواسش ادامه 
دهد، شما نیز چنین یا چنان خواهید کرد. چنین 
کودکی، در عمل توان اجرای دستورات و آدابی که 
شما برای وی مشخص کرده اید را ندارد بنابراین 
هر دخالتی از سوی شما، محکوم به شکست 
است و فقط شرایط را بدتر می کند. با این حال، 
یکی از کلیدهای اصلی در جهت درمان اختالل 
وسواس فکری این است که به کودکتان کمک 
کنید تا ریشه های وسواسی اش را برون ریزی کند. 
وسواس فکری را مانند دشمنی فرضی تصور کنید، 
دشمنی که شما و دلبندتان باید دوشادوش هم 
با آن مبارزه کنید و شکستش دهید. قطعا در این 
مسیر با مشکالت بسیاری مواجه خواهید شد 
اما همیشه این اصل تاکتیکی را به ذهن بسپارید. 
آنچه مسلم است، این است که اگر شما جا بزنید، 
فرزندتان نیز جا خواهد زد و کم خواهد آورد. 

به کمک مثال های زیر، یاد می گیرید چگونه از 
فرزندتان حمایت کنید. 

عادات فردی که وسواس فکری دارد، 
به راحتی  تغییر نمی کند

تصور کنید کودکتان یک ساعت پیش به دستشویی 
رفته و کماکان آنجا مشغول شمردن کاشی هاست. 
عکس العمل طبیعی شما باید این باشد که به او 
بگویید: »بیا بیرون، وقت خوابته!« یادتان باشد که 
آداب بهداشتی فردی که وسواس فکری دارد، به 

این راحتی ها تغییر نخواهد کرد. 
را جزم  عزم خود  و  ناراحتید، خسته اید  اگر 
کرده اید که این آداب عجیب را متوقف کنید، 
راهی از پیش نخواهید برد. در مورد فرزندتان 
فکر بد نکنید و وی را متهم نسازید که عمدا با 
شما مخالفت می کند. همواره به یاد داشته باشید 
که هیوالیی با نام وسواس روانی، روح و جان 
دلبندتان را تسخیر کرده  است بنابراین با گفتن 
این جمله به او کمک کنید: »نگاه کن چقدر برای 
بیرون آمدن از دستشویی معطل می کنی... دلت 
می خواد کمکت کنم... نوبتی هم که باشه، نوبت 
خوابه... دلت می خواد تا رختخواب بغلت کنم؟« 
اگر کودکتان در جواب به شما گفت: »بیا تا با هم 
کاشی های دستشویی را بشمریم«، تقاضایش را 
رد نکنید اما تاکید کنید که فقط یک بار او را در 
شمردن همراهی خواهید کرد و نه بیشتر. با این 
کار، اضطراب کودک کم می شود چون احساس 
می کند مورد حمایت قرار گرفته است بنابراین 
برای لحظاتی این جرأت را پیدا می کند تا از 

آداب وسواسی خود دست بکشد. 

درد و رنج کودکتان را تشخیص دهید
اغلب اوقات والدین کودکان وسواسی احساس 
می کنند که از سوی آنها به بازی گرفته می شوند 
اما به خاطر داشته باشید وقتی کودک از شما کمک 
می خواهد تا یکی از آداب مربوط به وسواسش 
را پیاده کند، درحقیقت باور دارد که تنها با کمک 

شما می تواند از این مشکل خالص شود بنابراین 
رنج کودکتان را شناسایی و تالش های او را برای 
رهایی از این وضعیت بغرنج درک  کنید اما 
درنهایت آنچه که واقعا از دستتان ساخته  است 

را انجام دهید. 
به عنوان مثال اگر فرزندتان از شما تقاضا کرد 
سومین جفت کفش را برایش ببرید چون دو جفت 
اول قابلیت سرایت ویروس را دارند، در واکنش 

به این رفتار، مراحل زیر را به دقت اجرا کنید:
 درد و رنج او را با گفتن این جمله درک کنید: 
»می دانم که این وضعیت برای تو رنج آور است.«
 بیماری اش را به زبان آورید. به او بگویید که 
وسواس جبری وجود او را تسخیر کرده  است. 
 برای کمکی که به او می کنید، با این جمله 
حد و مرز بگذارید: »اگر یک جفت کفش جدید 
برای تو بیاورم، درواقع به بیماری هیوالی وسواس 

کمک کرده ام، نه به تو«
 یک راه میان بر پیش پای او بگذارید: »بیا 
فکرامونو روی هم بذاریم تا ببینیم چجوری 
میشه یه جور دیگه از این وضعیت بیرون بیایم.« 
گاهی اوقات نیز الزم است تسلیم این وضعیت 
شوید. درواقع، انعطاف پذیری و نرمش شما در این 
میان، بسیار مهم و حیاتی است. این شما هستید که 
باید زمان دقیق مبارزه کودک با وسواس فکری اش 
را تعیین کنید. این شما هستید که می توانید تشخیص 
دهید چه زمانی باید کوتاه بیایید. به عنوان مثال 
قبل از یک رویداد تنش زا مثل امتحان مدرسه یا 
یک رقابت ورزشی، یک توافق نامه با فرزندتان 
تنظیم کنید؛ به او بگویید که فقط 10 دقیقه زمان 
دارد که درگیر آداب وسواسش باشد و نه بیشتر. 

تشخیص لغزش
قطعا وقتی بعد از سعی و تالش شبانه روزی 
مشاهده می کنید که بار دیگر رگه های وسواس 
در وجود دلبندتان در حال شکل گیری است، 
ناامید و سرخورده خواهید شد. به عنوان مثال، 
بعد از گذشت چند هفته، وقتی فرزندتان باالخره 

می تواند بدون بررسی و چک کردن بسته بندی 
یک ماده غذایی، با خیال راحت آن را میل کند، 
ناگهان متوجه می شوید از خوردن آب پرتقال 
خودداری می کند، فقط به این بهانه که روی در 
بطری خط افتاده است. با مشاهده این وضعیت 
ناامید نشوید و فکر نکنید تمام پیشرفت هایی 
که در گذشته کسب کرده اید، ناگهان به فنا رفته  
است. این وضعیت را نوعی لغزش تلقی کنید 
که ممکن است به کرات پیش بیاید بنابراین نباید 
خودتان یا فرزندتان را متهم کنید و زیر سوال 
ببرید. به آینده فکر کرده و به خود یادآوری کنید 
که عوامل دیگری مثل خستگی، استرس، هیجان 
یا یک بیماری ناخوانده نیز ممکن است وضع 
را از این بدتر کنند بنابراین چنین مواردی را نیز 
پیش بینی کنید تا ناگهان غافلگیر نشوید، به کودک 
نیز بفهمانید یأس و دلسردی او را درک می کنید 
و با آن سهیم هستید. به کودک بفهمانید مسیر 
پیشرفت همیشه مستقیم و روبه جلو نیست، بلکه 
گاهی الزم است برای ادامه مسیر، چند قدمی 
عقب نشینی کرد. به دلبندتان بگویید قهرمانان  نیز 
گاهی اوقات شکست می خورند و یک تیم فوتبال 
هیچ وقت نمی تواند در تمام میدان ها اول باشد 

و بدرخشد. 

برای تجدید قوا به خودتان زمان بدهید
 وقتی کوکتان را مشاهده می کنید که با هیوالی 
وسواس در حال مبارزه است، احساسی آکنده از 
خشم، شرم و گناه تمام وجودتان را دربرخواهد 
گرفت. شاید با خودتان فکر کنید ای کاش فرزندی 
نرمال و طبیعی داشتید اما چگونه می توان بر این 
حس بد غلبه کرد و آن  را به دیگر مشکالت 
کودک نیفزود؟ پیشنهاد ما به شما این است که 
اندکی از این حال و هوا فاصله بگیرید، زمان 
بیشتری را به خودتان اختصاص دهید، از خانه 
خارج شوید، به مالقات دوستانتان بروید، کارهای 
مورد عالقه تان را انجام دهید و هرگز کارتان را 
رها نکنید. اینها همه حق شماست، آنها را از 
خود دریغ نکنید چون وقتی دوباره به محیط 
خانواده برمی گردید، احساس خواهید کرد  قوی تر 
شده اید و بهتر می توانید به فرزندتان کمک کنید. 
از سوی دیگر،  فرزندتان نیز متوجه می شود شما 
نیز حق زندگی دارید و مثل تمام آدم ها ممکن 

است اشتباه کنید. بنابراین خودتان را مجرم و 
گناهکار جلوه ندهید چون هم به نفع کودکتان 

است و هم به نفع خودتان. 

درد و رنج کودکتان را اندازه گیری کنید
تا حد ممکن به فرزندتان کمک کنید تا درخصوص 
نحوه درمانش در منزل، نظر بدهد. او باید در قبال 
بیماری اش احساس مسوولیت کند و نباید مدام از 
سوی شما مورد کمک و حمایت قرار گیرد بنابراین 
پیشنهاد می کنیم یک سیستم ارتباطی درست با 
فرزندتان برقرار کنید تا او نیز این امکان را داشته 
باشد که از دردها و رنج هایش با شما حرف بزند 
و احیانا اگر زمانی نیاز به کمک داشت، نیازش 
را به راحتی ابراز کند بنابراین برای اندازه گیری 
ترس های دلبندتان، مانند یک دماسنج عمل کنید 
اما از آن پیشی نگیرید، زیاده روی نکنید. در یک 
کالم اجازه دهید خود فرزندتان عالمت بدهد و 

شما را باخبر کند. 

استقالل و خودکفایی در طول 
دوره درمان 

تا جایی که به مصرف داروها مربوط می شود، 
بکوشید تا فرزندتان خودکفا و مستقل شود؛ 
او به سرعت یاد می گیرد که باید چگونه و به 
چه ترتیبی مصرف داروهایش را مدیریت کند، 
بدون اینکه شما مدام زمان مصرف دارو را به 

او یادآوری کنید. 
زمانی که پای درمان رفتاری به میان می آید، با 
فرزندتان برنامه منسجم روزانه ترتیب دهید. 
تنظیم کنید و هر  ماه  اول هر  برنامه را  این 
برنامه  بیفزایید.  آن  به  مورد جدیدتری  روز 
را روی کاغذ بیاورید، به نحوی که فرزندتان 
نیز به آن دسترسی داشته باشد و هر بندی از 
برنامه را که موفق به انجام آن شد، عالمت 
بزند و احیانا اگر عدم موفقیتی داشت، حتما 
توضیحی برایش داشته باشد. درخصوص این 
برنامه با دلبندتان بحث و گفت وگو کنید، هر 
زمان که به موفقیتی دست یافت، تشویقش 
کنید اما اگر با شکست مواجه شد، به هیچ 

عنوان وی را نقد نکنید. 
درآخر باید به شما والدین عزیزی که فرزندی 
کنیم  یادآوری  دارید،  به وسواس فکری  مبتال 
برای کمک به فرزندتان، هیچ گاه 3 اصل زیر 

را فراموش نکنید:
 انعطاف پذیر باشید و همزمان اقتدار خود 
را حفظ کنید و اجازه ندهید کنترل وضعیت از 

دستتان خارج شود.
 تا حد امکان از کمک به فرزندتان خودداری 
کنید و به او میدان بدهید تا در قبال بیماری اش 

احساس مسوولیت کند.
 پای حرف هایش بنشینید و این احساس را 
به او القا کنید که هدفتان فقط کمک به او نیست، 
بلکه درد و رنجش را نیز درک می کنید، طوری که 
او می تواند همیشه روی شما و حمایتتان حساب 

ویژه ای باز کند. 
esantementale.ca و doctissimo.fr :منابع

چگونه به کودکی که دچار اختالل وسواس جبری است کمک کنیم؟

کودکان وسواسی!
اختالل وسواس فکری، نوعی بیماری 

ا ست که در آن افکار یا تصاویر 
اضطراب آوری در ذهن کودک نقش 

می بندد. به عنوان مثال وی مدام 
نگران است که مبادا کثیف شود 
یا در معرض سرایت ویروس یا 
بیماری های مختلف قرار بگیرد. 

کودک یا فردی که به چنین اختاللی 
مبتالست، برای تسکین اضطراب 
ناشی از وسواس خود مجبور به 

انجام کارهایی است که قطعا در نظر 
دیگران قابل قبول نیست

که  است  اختاللی  وسواس 
می شود.  بخش  دو  شامل 
بخشی از آن شامل وسواس های 
دیگر  بخش  و  است  فکری 
وسواس  عملی.  وسواس های 
عملی معموال شامل وسواس شستشو یا رعایت بیش از حد نظم و 
ترتیب می شود. همان گونه که در وسواس ها فکری امکان دارد کودک 

بارها کیف مدرسه اش را بررسی کند. 
وسواس های فکری »تکانه« هایی هستند که به طور ناگهانی تصاویر، 
افکار و نگرانی هایی را به ذهن متبادر می کنند که به سختی می توان از 
آنها رهایی یافت. بروز این افکار باعث می شود شخص حال بدی را 
تجربه کند و بسیار نگران شود. اگر افکار ناراحت کننده بیش از حد 
تکرار شوند حالت »وسواس« گونه به خود خواهند گرفت. به همین 
خاطر باید بتوان به گونه ای از ابتدا جلوی این افکار آزاردهنده را گرفت. 
افرادی که دچار وسواس می شوند با افکارشان به گونه ای برخورد 
می کنند که گویا جادویی هستند، آنها را باور دارند و ذهن شان مدام 
آنها را دنبال می کند. به همین دلیل نمی توانند مرور آنها را در ذهن 
خود متوقف کنند. البته خیلی طبیعی است که افکار منفی خصوصا 
در شرایط سخت و ناگواری مانند شیوع ویروس کرونا سراغ همه 
ما بیایند اما تفاوت افکار منفی در افرادی که مبتال به وسواس هستند 
با دیگران این است که آنها نمی توانند از آسیب و آزار افکار مخرب 
و ناراحت کننده وسواس گونه رهایی یابند؛ در صورتی که در حالت 

عادی افراد بعد از مدتی افکار منفی را رها می کنند. 

استعاره مسافران اتوبوس 
برای افکار وسواس گونه می توانیم خود را راننده اتوبوسی فرض کنیم 
که با مسافران زیادی سر و کار داریم اما چون حواس مان کامال به راندن 
و مسیر و مقصدی است که در نظر داریم توجه زیادی به مسافران 
نداریم و ذهن مان را به جزییات آنها مشغول نمی کنیم. به همین خاطر 
می توانیم خوب برانیم و به مقصد برسیم اما وقتی به جای تمرکز بر 
مسیر و رسیدن به مقصد، مدام به رفت و آمد مسافران متمرکز شویم و 
فکر کنیم که آنها چه می گویند و مثال نکند در مورد ما، نوع رانندگی ما 
و... قضاوت بدی داشته باشند، دیگر نمی توانیم به خوبی رانندگی کنیم. 
افراد وسواسی هم این گونه رفتار می کنند؛ یعنی به جای معطوف کردن 
ذهن بر کارهای مهم، ذهن شان مدام متوجه افکار منفی و آزاردهنده 
است. اتوبوس ذهن ما هم نباید آنقدر به اطراف متمرکز شود که مانع 
از انجام کارهای مهم شود. اگر نتوانیم حواس خود را از فکر کردن 
به مسافران و اطرافیان منحرف کنیم امکان دارد آن افکار به گونه ای 
آزاردهنده در ذهن مان بنشیند و در آینده نتوانیم در برابرشان مقاومت کنیم.

مقابله با افکار وسواس گونه 
جهت رهایی از افکار ناشی از وسواس ابتدا می توانیم با آنها روبرو 
شویم، مثال برای خنثی کردن افکار مخرب می توانیم به نوعی آنها را 
تجربه کنیم. وسواس عملی اغلب بر اثر پاسخ به وسواس فکری به 
وجود می آید. برای مقابله با حال بد ناشی از وسواس معموال اوایل 
کارهایی انجام می دهیم که اضطراب را کم می کنند ولی به مرور زمان 
دردسرساز می شوند، مثال کودکی که بر اثر وسواس بارها دستش را 

آرامش پیدا می کند اما می شوید، به این ترتیب احساس 
به مرور و به تدریج چنین کارهایی نمی تواند به او آرامش بدهد چون 

باید تعداد آنها را بیشتر کند.
کودکان معموال بیشتر دچار وسواس های عملی می شوند و علت بروز 
چنین رفتارهایی هم عالوه بر وراثت می تواند الگوبرداری از رفتارهای 
وسواس گونه والدین و اطرافیان شان باشد. هر چقدر کودکان در سن 
کمتری به وسواس مبتال شوند احتمال وراثتی بودن آن هم بیشتر 
است. البته یادگیری مشاهده ای هم در بچه ها بسیار قدرتمند است، 
مثال حساسیت های زیاد برای پوشیدن نوع خاصی از لباس و رفتارهایی 

این چنین بیشتر از طربق مشاهده است. 
والدین هم معموال چنین رفتارهایی را »نرمال سازی« می کنند؛ یعنی 

چون خودشان هم حساسیت های مشابهی دارند، متوجه رفتارهای 
ناشی از وسواس و حساسیت های بیش از اندازه فرزندان شان نمی شوند. 
به این ترتیب خیلی دیر به فکر مقابله و رهایی پیدا کردن فرزندانشان 
از افکار ناشی از وسواس می افتند. توجه داشته باشیم زمانی می توانیم 
بگوییم کودکی دچار وسواس های فکری یا عملی شده که این گونه 
رفتارهای او در کارکرد ها و زندگی روزمره او اختالل ایجاد کند. ضمن 
اینکه زمان زیادی هم از وقت کودک به افکار یا اعمال ناشی از وسواس 

اختصاص پیدا می کند.

  درمان
وسواس اختاللی است که درمان آن هر چقدر زودتر آغاز 
شود امکان بیشتری هم برای تغییر وجود خواهد داشت 
چون دامنه فراگیری کمتری را شامل می شود. به همین دلیل 
اقدامات پیشگیرانه برای کودکان زودتر جواب می دهد. 
البته امکان بازگشت اختالالتی مانند وسواس وجود 
دارد بنابراین درمان حتما باید ریشه ای باشد به ویژه 
اگر کودک سابقه ژنتیکی هم داشته باشد. در روند 
درمان رفتارهای وسواس گونه کودکان، والدین هم 
باید حضور داشته باشند تا یاد بگیرند چطور باید با 

فرزندشان رفتار کنند.
توجه داشته باشیم تنبیه و بدرفتاری با کودکان باعث ایجاد 
استرس و اضطراب در آنها می شود؛ عاملی که می تواند سیستم 

ایمنی آنها را هم تحت االشعاع قرار دهد. 
بهترین کار مراجعه به موقع به متخصص و مشاور در این 
زمینه است. زیرا به این ترتیب کودکان هم می توانند مهارت ها 

و آموزش های الزم را در این خصوص فرابگیرند. 

 دكتر سیما قدرتي
روان شناس، مشاور و 

استاد دانشگاه

تنبیه کودکان مبتال به وسواس باعث ایجاد اضطراب در آنها می شود

فرزندپروری شماره هفتصدوهفتاد  سه آبان نودونه6


