
 يكتا فراهاني

سختی ها و مشکالت جزء 
جدایی ناپذیر زندگی هستند 
که گاه و بی گاه با شدت 
و ضعف کمتر و بیشتری 
در  موضوع  مهم ترین  می کنند.  خودنمایی 
چنین زمان هایی، توجه به حفظ آرامش و 
بردباری بیشتر برای خودمان و اطرافیان است. 
در واقع اگر نتوانیم در چنین مواقعی درست 
رفتار کنیم، نه تنها خودمان بلکه دیگران را 
هم تحت تاثیر عکس العمل هاي نامناسب مان 
قرار خواهیم داد. ضمن اینکه نباید فراموش 
کنیم کودکان هم با توجه به واکنش و نوع 
مشابه  رفتارهایی  با مشکالت،  ما  مواجهه 
ما خواهند داشت بنابراین باید توجه داشته 
باشیم در شرایط بحرانی، طوری در برابر 
الگوی  بتوانیم  مقاومت کنیم که  سختی ها 
خوبی برای فرزندان مان باشیم اما چگونه 
می توانیم این گونه رفتار کنیم؟ درمورد این 
موضوع با دکتر سیما قدرتي، روان شناس، 
آزاد  دانشگاه  هیات علمي  عضو  و  مشاور 

گفت وگو کرده ایم.

: خانم  دکتر! با توجه به مشکالت 
چه  به  والدین  است  بهتر  جامعه  موجود 
نکاتی در ارتباط با فرزندان شان بیشتر توجه 

داشته باشند؟
مواجهه  در  و  کنونی  شرایط  در  والدین 
خانه  در  و  کرونا  بیماری  شیوع  شرایط  با 
متوجه  نوجوانان  و  اجباری کودکان  ماندن 
موضوع مهمی شده اند و آن آگاهي از این 
موضوع است که خیلی هم خوب بلد نیستند 
با فرزندان شان ارتباط برقرار کنند. به همین 
دلیل بسیاری از آنها این روزها به فکر یافتن 
با فرزندان خود  ارتباط بهتر  راه هایي برای 
هستند. بسیاري از والدین در این ایام گاهي 
اوقات  باید  چگونه  که  مي شوند  مستأصل 
کمتر  که  کنند  پر  گونه اي  به  را  فرزندشان 
نگرانند  آنها  همچنین  شود.  مشکل  دچار 
آینده  در  بدي  تاثیر  دوران  این  مشکالت 
فرزندان شان داشته باشد. همین موضوع این 
روزها باعث تجدیدنظر بیشتر پدر و مادرها 
در شیوه زندگي و ارتباط برقرار کردن بهتر 
با فرزندان شان شده است. خیلي از والدین 
با حضور بیشتر فرزندان شان در خانه نه تنها 
بلکه حتي  کنند،  را سرگرم  آنها  نمي توانند 
آگاهي الزم را هم براي اینکه چطور مي توانند 
با آنها وقت بگذرانند ندارند. به همین دلیل 
از نخستین نکاتي که در خانواده ها باید به آن 
دقت شود، شناخت بیشتر فرزندان و آگاهي 

از خواسته ها و عالیق آنهاست. 

: شیوع بیماري کرونا و ماندن بیشتر 
والدین کنار فرزندان شان چه مزایا و معایبي 

داشته است؟
تغییر شیوه زندگي، شیوع بیماري کرونا و تمام 
به همراه  با خود  بیماري  این  مشکالتي که 
داشته باعث شده والدین بیشتر به خالء هاي 
موجود در روابط خود با فرزندان شان پي ببرند 
و متوجه شوند در بسیاري موارد نمي توانند آنها 
را آن گونه که باید درك کنند. در نقطه مقابل 

چنین والدیني، بعضي پدر و مادرها همیشه 
توجه الزم را به فرزندان شان داشته اند. البته 
در  را  زیادي  وقت  نمي توانستند  قبال  شاید 
اختیارشان قرار دهند ولي مهم کیفیت زماني 
است که به کودك اختصاص داده مي شود؛ 
یعني والدین باید براي فرزندشان وقت بگذارند 
و عالوه بر نظارت بر انجام تکالیفش، با او 
بازي کنند و در کل زماني را به لذت بردن 
کنار همدیگر اختصاص دهند. به عبارت دیگر، 
چگونه شاد بودن و لذت بردن از زندگي یکي 
از مهم ترین نکاتي است که والدین کمتر آن 
مي دهند چون  آموزش  فرزندان خود  به  را 
لزوم  از  زیادي  آگاهي  هم  خودشان  اغلب 
کودکان  وقتی  درواقع  ندارند.  آن  به  توجه 
چگونه شاد بودن و لذت بردن از زندگی را یاد 
بگیرند بهتر هم می توانند در زمان سختی ها با 
مشکالت کنار بیایند. برای دادن چنین آموزشی 
به کودکان، والدین باید نخست باور داشته 
باشند که سالمت ذهن و جسم فرزندان شان 

در گرو داشتن آرامش آنهاست.

: با توجه به اینکه در حال حاضر 
ممکن است برخی والدین به دالیل شرایط 
چه  باشند،  بي حوصله  و  کسل  موجود 
راهکاري را مي توان براي آرامش خودشان 
و سپس انتقال آن به فرزندان شان در نظر 

گرفت؟
باعث  کرونا  بیماري  شیوع  که  آنجایي  از 
را  زیادي  شده کودکان مجبور شوند مدت 
در خانه بمانند، یکي از مهم ترین الگوهاي آنها 
والدین شان هستند. البته که خود پدر و مادرها 
هم گاهی دچار بیماري خود یا اطرافیان شان 
هستند. ضمن اینکه هراس و استرس امکان 
ابتال به بیماري هم یکي از موانع برخورداري 

آنها از آرامش خواهد بود اما یکي از مهم ترین 
راهکارها براي مواجهه با سختي ها و مشکالت، 
نگاه درست و سیستماتیك به آنهاست؛ یعني 
ابتدا باید مشکالت را طبقه بندي کنیم و ببینیم 
هر زمان از چه مشکالتي بیشتر رنج مي بریم. 
ضمن اینکه سهم خود ما در بروز و ظهور 
آنها به چه میزان است. سپس شروع به حل 
مشکالتي کنیم که خود ما مي توانیم در تعدیل 
آنها دخل و تصرف داشته باشیم. مشکالتي 
را هم که نقش زیادي در ایجاد شان نداریم 
بپذیریم. براي مثال براي مقابله با ترس از ابتال 
به کرونا نخست باید بپذیریم زندگي بسیار 
غیرقابل پیش بیني است و همیشه امکان وقوع 
چنین مشکالتي وجود دارد اما در این میان 
بیشتر  آرامش  از  برخورداري  براي  ما  نقش 
این  بهترین کار  با آن چیست؟  براي مقابله 
است که تا حد امکان به راه هاي پیشگیري 

از بیماري توجه داشته باشیم.
به این ترتیب حتي در صورت ابتال هم باور 
ساخته  ما  از  کاري  این  از  بیش  که  داریم 
به  تقسیم بندي مشکالت  یعني  است؛  نبوده 
این صورت نه تنها باعث بیشتر شدن آرامش ما 
خواهد بود، بلکه قدرت پذیرش ما و تك تك 
اعضاي خانواده از جمله فرزندان مان را هم 

فراهم خواهد آورد.

: با توجه به مشکالت اقتصادي و 
گراني هاي غیرقابل کنترل این روزها، والدین 
چگونه مي توانند آن را براي فرزندان شان 

توضیح دهند؟
پذیرش  و  سازش  قدرت  معموال  بچه ها 
زیادي دارند. در حال حاضر که قیمت همه 
اجناس بسیار باال رفته مي توان عالوه بر یافتن 
جایگزین هایي براي چیزهایي که قدرت خرید 

آنها را نداریم، به زباني ساده و قابل فهم نیز 
براي فرزندان مان توضیح دهیم که همیشه و در 
هر شرایطي امکان داشتن چیزهاي مورد عالقه 
ما وجود ندارد، مثال اگر قبال براي فرزندمان 
کیکي مي خریدیم که قیمت آن چند برابر شده 
مي توانیم با کمك خود او کیك دیگري انتخاب 
کرده یا به کمك خودش در خانه کیك درست 
کنیم. البته گاهي بچه ها مقاومت مي کنند ولي 
اغلب با توضیحي ساده و آگاه کردن بیشتر 
آنها از شرایط موجود خیلي خوب مي پذیرند. 
توجه داشته باشیم ضمن اینکه نباید هیچ وقت 
آنها را نگران کنیم، به هیچ وجه هم نباید به 

آنها دروغ بگوییم. 

تا  برنامه ریزي  و  نظم  داشتن   :
چه اندازه مي تواند شرایط بهتري را براي 
فرزندان شان  حال  عین  در  و  خانواده ها 

فراهم آورد؟
براي  مشخصی  برنامه  نداشتن  و  بي نظمي 
انجام کارها در طول روز یکي از مهم ترین 
و  قرنطینه  روزهاي  در  ما  بیشتر  مشکالت 
ماندن در خانه است. ما در این روزها با توجه 
به زمان بیشتري که نسبت به قبل در اختیار 
داریم، مدام انجام کارهاي خود را به تعویق 
مي اندازیم و به این ترتیب، الگوي نامناسبي 
را هم در اختیار فرزندان مان قرار مي دهیم، 
در صورتي که با تغییر شرایط متناسب با آن، 
برنامه ریزي ها و روش هاي حل مسائل هم باید 
تغییر کنند. شبیه سازي با شرایط محل کار یا 
محل تحصیل فرزندان مان مي تواند تا حدود 
زیادي به این موضوع کمك کند. ضمن اینکه 
قانون و مقررات جدیدي هم باید در خانه 
پیگیر  قاطیعت  با  باید  والدین  و  شود  اجرا 

اجراي آن باشند. 

: عالوه بر رعایت نظم و اجراي 
صبر  مي تواند  دیگري  نکات  چه  قوانین 
شرایط سخت  در  را  کودکان  و حوصله 

بیشتر کند؟
 توجه والدین به همه نیازهاي کودك و برطرف 
کردن آنها تا حد امکان این روزها، یکي از 
موارد مهم براي برخورداري کودکان از صبر و 
تحمل و آرامش بیشتر در این ایام است. گاهي 
والدین به بعضي نیازهاي فرزندان خود کامال 
بي توجه هستند، مانند نیاز کودکان به بازي و 
جست وخیز. همین موضوع هم باعث کم شدن 
آستانه صبر و تحمل آنها مي شود. در صورتي 
که بي توجه بودن به چنین موضوعات مهمي 

در طوالني مدت تبعات و آسیب هاي 
نیز  گاهي  که  دارد  دنبال  به  را  خود 
جبران ناپذیر خواهد بود. مواجه شدن با 
محدودیت ها و شرایط سخت ایجاب 
مي کند دنبال جایگزین هایي براي پر 
انجام بازي و  کردن اوقات فراغت، 
به طور کلي لذت بردن بیشتر از بودن 

کنار فرزندان مان باشیم.
با کمي خالقیت و با توجه به شرایط 
موجود در خانه مي توان به گونه اي 
برنامه ریزي کرد که خالء هاي موجود 
به  این روزها  با حداقل آسیب در 
گونه اي براي فرزندان مان پر شود. 
داشتن مکالمات تصویري کودکان 
با خانواده، به خصوص پدربزرگ ها 
و مادربزرگ ها و همچنین همسن 
و ساالن شان عالوه بر اینکه باعث 
تقویت روحیه هر دو طرف مي شود، 
به تدریج به آنها یاد مي دهد چگونه 

احساسات خود را بروز بدهند.
توجه داشته باشیم برخورد صفر و 

صدي والدین در زمان بحران باعث مي شود 
مشکالت زیادي براي کودکان به وجود بیاید. 
در واقع والدین نباید به مشکالت اجازه دهند 
روابط شان با فرزندان شان را تحت تاثیر خود 

قرار دهند. 

شرایط  در  کودکان  همراهي   :
سخت چگونه مي تواند صبر و تحمل آنها 

را بیشتر کند؟
توجه به این نکته بسیار مهم است که بچه ها 
بیشتري  انعطاف پذیري  سخت،  شرایط  در 
دلیل  همین  به  دارند.  بزرگساالن  به  نسبت 
در درجه نخست، والدین اگر بتوانند اضطراب 
و هیجانات خود را کنترل و مدیریت کنند، با 
توضیحي ساده و کوتاه به کودك مي توانند او 
را هم به نوعي مجاب کنند تا بتواند شرایط 

موجود را بهتر بپذیرد و درك کند. 
سختي ها،  هنگام  کودکان  اغلب 
عکس العمل هاي تندي از خود نشان نمی دهند، 
مگر آن گروه از بچه هایي که مشکالت رفتاري 
حل نشده ای از قبل داشته اند که والدین نسبت 
به اصالح آنها بي توجه بوده اند. با توجه به 
ما  دست  از  مشکالت  بعضي  کنترل  اینکه 
خارج است، بهترین کار این است که به جاي 
برخورد »هیجان محور« و گله و شکایت کردن 
و ابراز ناراحتي زیاد، نگاهي »مساله محور« به 
مشکالت داشته باشیم و تا حد امکان دنبال 
یافتن جایگزین هایي براي جبران کمبودهاي 
خود باشیم. طبیعي است وقتي والدین چنین 
نگاهي نسبت به مشکالت شان داشته باشند، 
الگوهاي  دریافت  به  توجه  با  هم  کودکان 
مقابله اي از والدین خود، انعطاف و آرامش 

بیشتري داشته باشند. 
در حال حاضر هم که مهار بخش زیادي از 
باال  کرونا،  بیماري  شیوع  مانند  مشکالت 
رفتن بي رویه قیمت ها و... از دست ما خارج 
است، بهترین کار، پیدا کردن راه هایي جهت 
بهبود  براي  بیشتر  امیدواري  و  پذیرش 

بخشیدن اوضاع است.  

چگونه در شرايط سخت، آرامش بیشتری برای کودکان فراهم آوريم؟

صبوری به وقت کرونا 

با کمي خالقيت مي توان 
به گونه اي برنامه ريزي 
کرد که خالء هاي موجود 
با حداقل آسيب در 
اين روزها به گونه اي 
براي فرزندان مان پر 
شود. داشتن مكالمات 
تصويري کودکان با 
خانواده، به خصوص 
پدربزرگ ها و 
مادربزرگ ها و همچنين 
همسن و ساالن شان 
عالوه بر اينكه باعث 
تقويت روحيه هر دو 
طرف مي شود، به تدريج 
به آنها ياد مي دهد که 
چگونه احساسات خود 
را بروز بدهند

گفتن واقعيت در شرايط بحراني و 

سخت به كودكان حد و مرزی دارد؟

مهم ترین کار توجه به این موضوع است که 

بدانیم قرار نیست در هیچ شرایطي به کودکان 

درواقع  بزنیم.  گول  را  آنها  یا  بگوییم  دروغ 

مي توان به روشي ساده و زباني قابل فهم براي 

کودکان به آنها توضیحات الزم را داد ولي او 

را  چیزي  کودك  وقتي  مثال  نکرد،  نگران  را 

مي خواهد که امکان فراهم آوردن آن براي والدین 

مهیا نیست، مي توان براي او توضیح داد که یا 

جایگزین مناسب دیگري انتخاب کند یا به او 

قول داد که حتما در زمان دیگري برایش تهیه 

خواهد شد و البته حتما هم به قول خود وفادار 

ماند. درنهایت نیز کودك باید یاد بگیرد همیشه 

نمي تواند هر چه مي خواهد داشته باشد و باید 

کم کم با مفهوم »محدودیت«ها آشنا شود.

بین مادر و پدر نشسته و به بمباران آنها گوش 
می دهد. »جونمون رو گرفته تا دو خط بنویسه. 
روزی هزار بار مرگ خودمون رو از خدا می خوایم. 
اگر می دونستیم بچه دار شدن چقدر دردسر دارد 

بچه دوم را نمی آوردیم. از قدیم دیده بودیم 
که بزرگ ترها می گفتن بچه که بزرگ می شه 

با خودش بزرگ می شه،  مشکالتش هم 
تجربه  رو  حالت  این  داریم  واقعا  االن 
می کنیم. کلی باید باج بدیم تا چند خط 
هم  داروها  به  متاسفانه  بنویسه.  لوحه 

پاسخ خوبی نمی ده.«
از مادر می خواهم نمونه خط بچه را که 

توی گوشی دارد، به من نشان بدهد. تصویر 
»عین وسط« را می بینم که بارها نوشته شده 

است. مادر توضیح می دهد که »عین« از حروف 
مهم الفباست که در زمان قدیم هم بچه ها آن را 

به سختی یاد می گرفتند. 
زیبای  )چشم(  عین  به  کاش  می گویم  خود  با 

بچه که پر از اشك است توجه می کردید. از کودك 
می پرسم که در خانه چقدر بازی می کند، با خشم 
نگاهی می کند و پاسخ نمی دهد. به نظر می رسد 
اتهام  بارها به مشاور و پزشك مراجعه و تفهیم 
کردن در نگرش کودك به هر نوع ارتباط درمانی 
چه  می پرسم  مادر  از  است.  گذاشته  منفی  تاثیر 
بازی هایی با او انجام می دهید؟ پاسخی می شنوم 
که انتظارش را داشتم؛ »اگر بچه خوبی باشد، چند 
بار منچ بازی می کنیم.« کودك می گوید مادرم 
مرتب مشغول آشپزی است و فرصت بازی 

منچ را هم زیاد پیدا نمی کند. 
مادر کیسه دارویی را روی میز می گذارد 
و می گوید: »با خوردن این داروها بدتر 
هم شده، عصبی و بی حوصله است و 
دائم فریاد می زند. دکتر گفت بیش فعال 
است، مدرسه هم همکاری نمی کند. فکر 
کردیم کاش ثبت نامش نمی کردیم، شما 
بگویید چطور یك بچه بیش فعال را می توان 
واداشت تا از طریق گوشی درس بخواند؟ 

به نظر شما بیش فعالی تا کی ادامه خواهد داشت؟ 
یعنی ممکن است بچه دیگرمان هم به این بیماری 
مبتال شود؟ البته باید بگوییم اگر او مشکلی نداشت 

هم با اذیت های برادرش مشکل پیدا می کند.« 
به نظر می رسد مشکالت متعددی که خانواده با آن 
روبروست امکان مدیریت شرایط را از آنها گرفته 
است. آنها حتی از تاثیر جمالت خود بر فرزندشان 
غافلند، پس حتما در بسیاری از شرایط طبیعی در 

منزل نیز او را نادیده می گیرند. 
در این روزها مفهوم روان پزشکی جامعه نگر را بیشتر 
باید قدر بدانیم. هر یك از ما به عنوان عضوی 
را  استرس های خودمان  کرونا زده  جامعه  این  از 
داریم. به عنوان پزشك از ابتال به کرونا می ترسیم 
و تا می توانیم مراقب خودمان هستیم. عقل شرط 
می کند احتیاط کنیم و در هر صورتی حضور کرونا 
را به یاد داشته باشیم. دوستی می گفت: »خواب 
من  و  نشسته  دماغم  روی  زنبوری  که  می دیدم 
سعی دارم آن را بپرانم اما به جای دستم از آرنجم 
استفاده می کنم. )یعنی کاری که این روزها برای 
در همین  و  انجام می دهم(  آسانسور  زدن دکمه 
افتادن خودم  از صدای  به زمین می افتم و  حین 
روی زمین از خواب بیدار می شوم و فکر می کنم 

هنوز روی زمینم. با ترس از جایم بلند می شوم 
و باالخره متوجه می شوم که هر چه دیده ام یك 

رویا بوده است.« 
وقتی ما به عنوان بزرگسال تا این حد به شرایط 
آسیب پذیر هستیم، چگونه انتظار داریم یك کودك 
ماه   2 تنها   98 سال  ماجراهای  با  که  خردسال 
پیش دبستانی رفته و کالس اول را هم با کرونا 
است،  کرده  شروع  مجازی  دوستان  و  معلم  و 
شاید  باشد.  داشته  لوحه  نوشتن  برای  انگیزه ای 
بیش فعالی  تشخیص  طرح  معیارهای  باشد  الزم 
را در این دوره حساس با بچه هایی آسیب دیده 
نظر  در  متفاوت  شکلی  به  مضطرب  مادرانی  و 
یادگیری اش  اولین خاطرات  گرفت. کودکی که 
با ترس و ناامنی و ابهام از آینده همراه است چه 
دلیلی دارد که به تحصیل عالقه مند باشد. او به 
دنیا نیامده است تا آرزو های تبلورنیافته والدینش 
را محقق کند. باشد که استرس کودکان را در این 
روزگار عجیب و غریب به رسمیت بشناسیم و 
با دقت نظر بیشتری مهر تایید بر وجود اختالالت 
روان پزشکی بزنیم تا در بلندمدت ناخواسته تاثیری 
سوء در سرنوشت انسان خردسالی که هم اکنون 

مراجع ماست، نگذاریم.

استرس کودکان را به رسميت بشناسيم!
 دکتر میترا حكیم شوشتری

فوق تخصص روان پزشکی 
کودک و نوجوان
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