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 یكتا فراهاني 

مهرباني و مهرورزي بین افراد 
مي تواند باعث ايجاد حس 
خوب در آنها شود و روابط 
را زيباتر کند اما اگر اين کار 
به روش درست و به میزان الزم ابراز نشود 
مشكالت زيادي را متوجه افراد و روابط آنها 
خواهد کرد. چگونگي محبت کردن، عشق 
ورزيدن و دوست داشتن موضوعي است که 
در خانواده و محیط خانه آموخته مي شود و 
کودك آن را از والدين خود و اطرافیان ياد 
مي گیرد. بنابراين توانايي مهرورزي؛ قابلیتي 
است که فرد بايد از کودکي با آن خو بگیرد 
و روش هاي درست آن را آموزش ببیند. براي 
آشنا شدن بیشتر با اين روش ها و چگونگي 
آموزش آن به کودکان با دکتر مهشید رابطیان، 
فوق تخصص روان پزشكي کودك و نوجوان 

گفت وگو کرده ايم.

زمان  چه  از  کودك  دکتر!  خانم   :
مي تواند نزديكان و آشنايان خود را تشخیص 

دهد و متوجه مهر و عالقه آنها شود؟
كودك تقريبا از 7-6 ماهگي متوجه مي شود چه 
كساني با او آشنا يا غريبه هستند، بنابراين كودكان 
از همین سنین تحت تاثیر مهرورزي اطرافیان 
قرار مي گیرند و مي توان مهرورزي و مهرباني 
كردن را به آنها آموخت. در سه سال نخست 
تولد، كودكان بايد كامال مهر و توجه اطرافیان را 
دريافت كنند. اگر افراد در كودكي مهر و محبت 
كافي از خانواده دريافت نكنند در بزرگسالي دچار 
دلبستگي ناايمن مي شوند، بنابراين در دو سال 
نخست زندگي، ايمن بودن و برخوردار بودن از 
امنیت بسیار مهم است. ضمن آنكه مهرورزي بايد 
در محیط خانواده تمرين شود. يعني بهتر است 
والدين در حضور بچه ها به يكديگر ابراز عالقه 
كنند يا نسبت به ديگران مهربان باشند و احساس 
بدي به ديگران نداشته باشند. وقتي بچه ها ببینند 
والدين شان به غیراز خانواده به ديگران هم عالقه 
نشان مي دهند و به آنها كمك مي كنند، تحت تاثیر 
اين رفتارها قرار می گیرند و چنین جرياني در 

خانواده ادامه پیدا می كند. 

مهرورزي  و  کردن  مهرباني  آيا   :
می تواند جنبه ارثي هم داشته باشد؟

بله. مهربان بودن و مهرورزي تا حدودي به ژنتیك 
افراد برمي گردد و جنبه وراثتي دارد. بعضي افراد 
خصوصیاتي دارند كه نمي توانند با افراد ديگر 
همدلي كنند يا احساساتي كه به آنها اجازه دهد به 
ديگران توجه بیشتري كنند، جوياي حالشان شوند 
و در صورت لزوم آنها را تنها نگذارند را ندارند. 
البته بعضي اختالالت هم مي تواند مانع حس 
طیف  مثال  به طور  شود.  ديگران  با  همدلي 

خودشیفته ها اغلب در اين گروه قرار مي گیرند. 
همچنین گاهی در خانواده هايي هم كه مهر و محبت 
در جريان است بعضي كودكان به بازي كردن با 
بچه هاي ديگر چندان عالقه اي نشان نمی دهند 
و نمی خواهند بچه هاي ديگر با اسباب بازي هاي 
آنها بازي كنند. در اين شرايط والدين مي توانند 
به طور مستقیم و غیرمستقیم آداب مهرورزي و 
مهارت هاي برقراري ارتباط را به فرزندان خود 
آموزش دهن چون اين گونه مهارت ها در آينده 
و در برقراري ارتباط با ديگران موثر خواهد بود.

: محبت کردن بیش از حد والدين 
به فرزندان شان چه تاثیرات مخربي در نحوه 

مهرورزي آنها در آينده خواهد داشت؟
طبیعي است هر فرايندي حتي محبت كردن هم 
وقتي بیش از اندازه شود قطعا تاثیرات مخربي 
به دنبال خواهد داشت. افرادی كه بسیار مهرطلب 
هستند و بیش از انداره به ديگران محبت می كنند 
تا در مقابل آنها هم چنین رفتاری داشته باشند، 
اغلب سرخورده می شون چون معموال چنین 
محبت هايی بازخورد خوبی نخواهد داشت و 
خود شان هم دير يا زود خسته می شوند. ضمن 
آنكه چنین رفتاری باعث ايجاد توقعات و انتظارات 

زياد در افراد خواهد شد. 
بیش از حد بخشنده بودن و كمك كردن افراطی به 
ديگران هم تاثیر خوبی ندارد چون باعث می شود 
فرد خودش را فدای ديگران كند و چنین رفتاری 
خیلی زود او را به جايی می رساند كه فكر می كند 

در حقش اجحاف شده است. 
كودكان بايد از رفتار والدين خود ياد بگیرند كه نبايد 
به خاطر جلب توجه افراد، همه  وقت و زمان خود 
را در اختیار ديگران قرار دهند. فراموش نكنیم كه 
ما نمی توانیم برای اينكه ديگران را از خود راضی 
نگه داريم خودمان مدام ناراضی و ناخشنود باشیم. 
چنین خصوصیتی مربوط به افرادی با شخصیت 
وابسته است چون وقتی احساس خوب ما وابسته 
به احساس خوب ديگران است نمی توانیم حال 
خوبی داشته باشیم. اشخاص مهرطلب نمی توانند 
قاطع باشن چون از درون دچار ترس از دست 

دادن، رها شدن و تنها ماندن هستند. 

: والدين مهرطلب چگونه می توانند 
مانع از بروز چنین رفتاری در فرزندان خود 

شوند؟
مهم ترين راه برای اينكه بدانیم مهربانی ما به ديگران 
جنبه مهرطلبی دارد يا نه اين است كه ببینیم آيا 
وقت گذاشتن ما برای ديگران در عملكرد خود 
ما و رسیدگی به انجام وظايف مان خللی ايجاد 
می كند يا خیر. وقتی كودكی تغذيه داخل كیفش را 
به همكالسی هايش می دهد تا با او دوست شوند 
و با او بازی كنند اما خودش گرسنه می ماند يعنی 
چنین عملكردی برای خود او مشكل ايجاد می كند 
و او نمی تواند احساس خوبی داشته باشد چون 
او ياد گرفته برای جلب نظر ديگران بايد به آنها 
باج بدهیم. اين گونه مهرورزی ها نشانه مهرطلبی 
است كه كودكان تحت تاثیر والدين شان آن را 
فرا گرفته اند و تداوم آن باعث خواهد شد اين 
رفتارها در همه افراد خانواده نهادينه شود. اشكالی 
ندارد ما به ديگران كمك كنیم و اين را به فرزندان 
خود هم آموزش دهیم اما نه اينكه خودمان را 
ناديده بگیريم. كودكان بايد ياد بگیرند كه اولويت 
اصلی افراد بايد وقت گذاشتن برای خودشان 
باشد، نه اينكه بخواهند ديگران را بر خودشان 
مقدم بشمارند. جلوی اين گونه رفتارها بايد در 
كودكی گرفته شود. در غیر اين صورت همین 
رفتارها در بزرگسالی هم ادامه پیدا خواهد كرد  
چون عزت نفس فرد پايین است قطعا مشكالتی 

در ارتباطات وی به وجود خواهد آمد.

والدين با مشاهده چنین رفتاری در فرزند خود، 
هنگامی كه می بینند كودك برای جلب توجه 
ديگران خودش را ناديده می گیرد نه تنها بايد 
چنین رفتاری را نشانه مهربانی او ندانند و او را 
تشويق نكنند بلكه بايد متوجه شوند كه ساختار 
خانواده آنها مشكل دارد و در اين صورت بايد 
از متخصصان در اين خصوص كمك بگیرند. 
در واقع در بسیاری موارد خود والدين هم بايد 

آموزش های الزم را در اين باره ببینند.

متوجه  می توانند  چطور  والدين   :
مهرطلبی خود شوند؟

وقتی فردی در خانواده مدام به ديگر افراد خانواده 
سرويس بدهد و بخواهد آنها را حمايت كند در 
حالی كه از وقت خودش كم می كند و به جای 
آن به ديگران بیش از حد توجه می كند؛ چنین 
شرايطی می تواند نشانه ای از مهرطلبی باشد و 
فرد با بررسی بسیار ريشه ای كه معموال هم 
نیاز به كمك گرفتن از متخصص دارد بايد به 

اصالح رفتار خود بپردازد. 
توجه داشته باشیم هر چقدر ديرتر به فكر اصالح 
رفتار خود باشیم؛ درمان آن سخت تر خواهد ش 
چون آن رفتار در ما نهادينه می شود. ضمن اينكه 
كودكان هم تحت تاثیر چنین رفتاری قرار خواهند 
گرفت و همان گونه عمل خواهند كرد. مادری 
كه مدام به فكر رسیدن به امور خانه باشد و به 
جای پرداختن به كارهای شخصی خود فقط برای 

ديگران وقت بگذارد يا پدری كه تمام وقت كار 
می كند و اصال به فكر تفريح و استراحت خود 
نیست و خیلی كم برای خودش وقت می گذارد، 
بايد برای تاثیرگذاری صحیح بر فرزندانش هم 
كه شده در رفتار خود تجديدنظر كند چون چنین 
رفتارهايی باعث می شود الگوهای نامناسبی برای 
فرزندان خود باشیم. به اين ترتیب كودكان هم 
فكر می كنند در بزرگسالی بايد زندگی خود را 

وقف فرزندان شان كنند. 
در ضمن والدينی كه برای خود وقت كافی 
نمی گذارند، سالمت روانی كمتری نسبت به 
والدينی كه در برنامه ريزی برای انجام كارهای 
خانواده وقت خاصی را هم به خودشان اختصاص 
می دهند، دارند. اين افراد معموال احساس قربانی 
بودن دارند و می توانند چنین احساسی را به 
فرزندان خود هم منتقل كنند. در چنین حالتی 

سالمت روان خانواده به خطر می افتد.

: اصلی ترين راهكار برای سالمت 
روان خانواه و مهرورزی سالم چیست؟

مهم ترين راهكار اين است كه هر فرد برای 
برخورداری از سالمت روان بايد ابتدا خودش 
را دوست داشته باشد، سالمت جسم و روان 
خودش را مهم بداند و اجازه ندهد كسی به او 
بی احترامی كند. برای برخوردار بودن از اين 
توانايی، عزت نفس فرد بايد باال باشد. در صورتی 
كه فرد نتواند به تنهايی عزت نفس خود را باال 
ببرد بايد از متخصصان و مشاوران مربوط به 

اين حوزه كمك بگیرد. 
برای برخورداری از عزت نفس بايد از مهارت 
قاطعیت در روابط كمك بگیريم و آن را در تمام 
جنبه های زندگی و ارتباطی خود به كار ببريم. 
يعنی اگر كسی از ما كمكی بخواهد كه در توان 
ما نیست يا به گونه ای است كه بايد بیش از 
حد از وقت و زمانی كه به خود ما اختصاص 
دارد برای او صرف كنیم بايد با قاطعیت بتوانیم 
به چنین درخواست هايی پاسخ منفی بدهیم. 

به كودكان هم بايد مهارت »نه گفتن« را آموزش 
دهیم و خودمان هم حتما در رفتارمان چه با 
خود او و چه با ديگران قاطع باشیم و فورا با 
اصرار ديگران تغییر عقیده ندهیم بنابراين وقتی 
والدين متوجه مشكلی در عزت نفس فرزند 
خود می شوند و فكر می كنند كه در رفتار با 
همسن و ساالنش، خودش را ناديده می گیرد، 
بايد ابتدا رفتار خود را بررسی و اصالح كنند 
كه  كنند  كمك  كودك  به  نیز  آن  از  پس  و 
رفتارهای درست را جايگزين رفتار اشتباه خود 
كند. اگر هم نمی توانند به تنهايی از عهده انجام 
آن برآيند و با مطالعه در اين خصوص هم به 
نتیجه مناسبی نمی رسند بايد از متخصص كمك 

و مشورت بگیرند.

به کودک بیاموزید برای جلب توجه دیگران، خودش را نادیده نگیرد

مهر ورزيدن را در خانواده تمرين کنید! 

»اين بچه تشنجی است. نمی دانم چكار كردم كه اين 
بالها سرِ من آمد، البته قل ديگرش هم پسر است و 
هم سالم.« جمالت را مسلسل وار می گويد و حتی 
نیم نگاهی به چهره معصوم كودك نمی كند. من نبايد 
قضاوت كنم. مادر دوقلو بودن با كلی مشكالت در 
اين روزگار و سر وكله زدن با آنها كار آسانی نیست. 
»تا يادم نرفته بگويم كه قل سالمم هم امسال دچار 
از وقتی فهمیده من در مورد رتبه  لكنت شده، 
ديگر  كردم  اعتراض  بچه ها  از  يكی  مادر  به  او 
جرات سابق را ندارد، من فكر می كنم كه چشم خورده باشد. بچه ام 
جلوی 20 نفر از مادران، متن شعر را از بر می خواند، اما االن حتی 
جلوی خاله اش به زور دو كلمه حرف می زند اما من اين مشكل را 
حل می كنم. راستش از شما چه پنهان وقت گرفته ام كه او را پیش 
دعانويس معروفی ببرم تا مشكلش را حل كند. شايد اگر برای دخترم 
هم زودتر اين دعانويس را پیدا كرده بودم االن الزم نبود ماهانه كلی 
پول برای داروهای گران قیمت ضدتشنج بدهم. داروهايی كه درمان 

نمی كنند و تنها عوارض دارند!«
چقدر دردناك است كه طب مبتنی بر شواهد، دارد جای خود را با 
خیلی چیزها عوض می كند. همین چند روز پیش بود كه كارت ويزيتی 
را در جايی به اشترك گذاشته بودند كه نشان می داد فرد طبیب زنان 
و زايمان از نوع سنتی است. می دانیم كه خیلی طول كشیده تا بخشی 
از والدين باور كنند كه »درمان زردی نوزادی شیرخشت و ترنجبین 
نیست« اما متاسفانه اين روزها فرهنگ سازی كه نمی كنیم هیچ، چهار 
نعل به سمت تخريب باورهايی كه داشت شكل می گرفت می رويم. 

متاسفانه افراد سودجو در اين موارد از كشورهای پیشرفته و غربی مثال 
می آورند كه كار را مضحك تر می كند، مثال می گويند كه زايمان در منزل 
در كشورهای پیشرفته رايج شده است اما نمی گويند از چه نوعی و با 
چه تسهیالتی. آيا فرد آگاهانه و با شناخت كامل از عواقب اين تصمیم 
برای طفلش و برای كل خانواده اش تصمیم می گیرد و تفاوت دو روش 

را در هر زمینه ای می داند؟

چند وقت پیش كودكی را  ديدم كه خواسته بود برادر مبتال به فلج 
مغزی 3 ساله خود را خفه كند و دوستی او را به عنوان كودك 
بزهكار به من ارجاع داده بود. در زمانه ای به سر می بريم كه تعريف 
بزه و جرم تغییر كرده و كودكی كه تنها در سر آرزوی نبود برادرش 
را دارد به جای مادر و پدری كه آزمايشات بدو تولد را ناديده 

گرفته اند، انگ می خورد.
در دوران آموزش روانپزشكی همیشه به ما آموخته اند كه بیماری عصبی 
و روانپزشكی را در قالب بیماری طبی و جسمی بیاوريم تا باورپذيرتر 
شود و از میزان انگ آن كاسته شود تا افراد راحت تر مراجعه كنند. من 
همیشه برای والدينی كه می پرسند: خود كودك چگونه بايد در كم كردن 
مشكل نقص توجه و بیش فعالی همكاری كند، اين مثال را می زنم: »به 
همان میزان كه انتظار داريد او تب خود را پايین بیاورد بايد از او در 

برابر اين وضعیت هم انتظار داشته باشید.« 
يا غالبا وقتی دارويی برای كودك تجويز می كنم، اولین سوالی كه می شنوم 

اين است كه »با وابستگی دارو برای كودك چه كنیم؟« 
می گويم كه وابستگی با نیاز متفاوت است. مثال شما به عینك خود 

وابسته ايد يا به آن نیاز داريد؟ 
آنها به سرعت می گويند كه داروی اعصاب فرق دارد و من ادامه 

می دهم كه به نظر شما، 
وقتی عالمتی از مغز منشا 
می گیرد می توان دارويی 
برای بند آوردن استفراغ 

به كودك داد؟
يكی ديگر از چیزهايی كه بعد 

از اين دسته توضیحات می شنوم 
اين است كه »پس به نزديكان چه 

بگويیم؟« 
-می گويم وقتی ماشین  شما به دلیل نقص فنی در 

بزرگراه خاموش می شود به كدام يك از بستگان زنگ می زنید؟ 
در اين مرحله بیشتر والدين می گويند ما نمی خواهیم بگويیم ولی 
بچه خودش در اين مورد با همه حرف می زند. از آنها می پرسم كه به 
فرزندتان در مورد دارو چه می گويید؟ و پاسخ های متفاوتی می شنوم. 
برخی والدين گفته اند در اين مورد نبايد با كسی حرف زد، به آنها 
می گويم با اين كار هیجان زيادی را بر دوش كودك می گذاريد 
و او را دعوت به گفتن اين مساله می كنید و بعد مثال می زنم كه 
درست مثل نامه محرمانه كه آدم را تشويق به خواندن می كند. آنها 
يا  لبخند می زنند و من فكر می كنم برای »آموزش روان شناختی 
سايكواجوكیشن« به والدين، هنوز راه درازی در پیش است. مثال 
رعايت اين نكته مهم بسیار ضروری است كه هر دو والد بايد با هم در 
مورد مصرف داروی تجويز شده برای كودك به توافق برسند وگرنه 
خودشان و مسیر درمان كودكشان را در دست انداز بزرگی می اندازند 
كه رهايی از آن اگر نگويم مشكل كه سخت و طاقت فرساست. از 
توافق حرف زديم، اين شعر طنز آقای رضا رفیع، روزنامه نگار كه 
بر اهیمت توافق، البته از نوع هسته ای اش تاكید دارد در میان اين 

همه گرفتاری خالی از لطف نیست:
هر كار آسان می شود بعد از توافق
اجناس ارزان می شود بعد از توافق

هر چند چیزی قبل از اين ارزان نمی شد

اما از االن می شود بعد از توافق
در سالن اجالس تهران جان 

كری جان
هر روز مهمان می شود 

بعد از توافق
مادرش  مثل  می گفت 

باراك اوباما
حتما مسلمان می شود بعد 

از توافق
اول  از  بود  غزل خوان  بلبل 

ولی گل
قطعا غزل خوان می شود بعد از توافق

با رفع تحريم جهانی خاك ايران
سیراب باران می شود بعد از توافق

حل می شود بحران آِب خوردن ما
هر چشمه جوشان می شود بعد از توافق

دارد شتر در حالت عادی دو كوهان
اما سه كوهان می شود بعد از توافق

می گفت مشتی ممدلی با همسر خود
اين ده چو تهران می شود بعد از توافق

مادر بزرگ مادرم دندان ندارد
دارای دندان می شود بعد از توافق

در سفره ما جای چای هست خالی
پرقنِد قندان می شود بعد از توافق

ما كه فقط از مرغمان هی بال خورديم
شكر خدا ران می شود بعد از توافق

هر شاعری مانند باباطاهر انگار
يك خورده عريان می شود بعد از توافق

گفته است استاندار قم اندازه قم
قدر خراسان می شود بعد از توافق
معشوقه ا ی دارای زلفی لخته بوده

زلفش پريشان می شود بعد از توافق
@farzand_e_man با ما در تماس باشید با

برای آموزش روان شناختی به والدين، راه درازی در پیش است

 دکتر میترا 
حكیم شوشتری

فوق تخصص 
روان پزشکی 

کودک و نوجوان

در دوران آموزش روانپزشکی همیشه به ما 
آموخته اند که بیماری عصبی و روان پزشکی را در 
قالب بیماری طبی و جسمی بیاوريم تا باورپذيرتر 

شود و از میزان انگ آن کاسته شود تا افراد 
راحت تر مراجعه کنند. من همیشه برای والدينی 

که می پرسند: خود کودک چگونه بايد در کم کردن 
مشکل نقص توجه و بیش فعالی همکاری کند، اين 
مثال را می زنم: »به همان میزان که انتظار داريد 

او تب خود را پايین بیاورد بايد از او در برابر اين 
وضعیت هم انتظار داشته باشید.«

والدينی که برای خود 
وقت کافی نمی گذارند، 

سالمت روانی کمتری 
نسبت به والدينی که 

در برنامه ريزی برای انجام کارهای 
خانواده وقت خاصی را هم به خودشان 

اختصاص می دهند، دارند. اين افراد 
معموال احساس قربانی بودن دارند 
و می توانند چنین احساسی را به 

فرزندان خود هم منتقل کنند. در 
چنین حالتی سالمت روان خانواده 

به خطر می افتد


