ﺗﮏ ﻓﺮزﻧﺪی و ﻓﺮزﻧﺪﺳﺎﻻری ﺑﯿﻤﺎریﻫﺎی رواﻧﯽ را در ﺟﺎﻣﻌﻪ
اﻓﺰاﯾﺶ ﻣﯽدﻫﺪ

ﺣﻤﺎﯾﺖ ﻋﮑﺲ:
ﻣﺪت زﯾﺎدی اﺳﺖ ﮐﻪ زﻧﮓ ﺧﻄﺮ ﺑﯿﻤﺎریﻫﺎی رواﻧﯽ در ﮐﺸﻮر ﺑﻪ ﺻﺪا در آﻣﺪه اﺳﺖ و ﻫﺮ ﮐﺴﯽ ﺑﻨﺎ ﺑﻪ ﺗﺨﺼﺺ ﺧﻮد ﺣﺮﻓﯽ در اﯾﻦ ﺣﻮزه
ﻣﯽزﻧﺪ .آﻣﺎر ﭘﺰﺷﮑﯽ ﻗﺎﻧﻮﻧﯽ ﻧﯿﺰ ﻧﺸﺎن ﻣﯽدﻫﺪ ﮐﻪ ﻣﺮدم ﻣﺎ ﺗﺒﺪﯾﻞ ﺑﻪ اﻓﺮادی ﻋﺼﺒﺎﻧﯽ و ﭘﺮﺧﺎﺷﮕﺮ ﺷﺪهاﻧﺪ.
ﻣﺮدﻣﯽ ﮐﻪ ﺑﺎﯾﺪ ﺷﺎد ﺑﺎﺷﻨﺪ ﺗﺎ اﯾﺮاﻧﯽ آﺑﺎدﺗﺮ و ﻣﺘﺮﻗﯽ را ﺑﺮای ﻧﺴﻞﻫﺎی آﯾﻨﺪه ﺑﺴﺎزﻧﺪ اﯾﻦ روزﻫﺎ ﮔﺮه ﺑﻪ ﭘﯿﺸﺎﻧﯽ ﻣﯽاﻧﺪازﻧﺪ و ﻣﻨﺘﻈﺮ ﮐﻼﻣﯽ
ﻫﺴﺘﻨﺪ ﺗﺎ ﻋﺼﺒﺎﻧﯿﺖ ﺧﻮد را ﺧﺎﻟﯽ ﮐﻨﻨﺪ .دﻻﯾﻞ ﺑﺮوز اﯾﻦ ﻣﺸﮑﻞ در ﮔﻔﺖوﮔﻮی« ﺣﻤﺎﯾﺖ »ﺑﺎ« ﺗﻘﯽ اﺑﻮﻃﺎﻟﺒﯽ اﺣﻤﺪی »ﻋﻀﻮ ﻫﯿﺄت ﻋﻠﻤﯽ
داﻧﺸﮕﺎه ﻓﺮﻫﻨﮕﯿﺎن و روانﺷﻨﺎس ﺑﺎﻟﯿﻨﯽ ﺑﺮرﺳﯽ ﻣﯽﺷﻮد.
ﮔﻔﺘﻪ ﻣﯽﺷﻮد  3درﺻﺪ اﻓﺮاد ﺟﺎﻣﻌﻪ دﭼﺎر اﺧﺘﻼﻻت ﻣﺰﻣﻦ رواﻧﯽ ﻫﺴﺘﻨﺪ ،اﯾﻦ آﻣﺎر را ﺗﺎﯾﯿﺪ ﻣﯽﮐﻨﯿﺪ؟
ﺑﺎﯾﺪ در ﻧﻈﺮ داﺷﺖ ﮐﻪ ﺗﻌﺮﯾﻔﯽ ﮐﻪ ﻣﺠﺎﻣﻊ ﻋﻠﻤﯽ از ﺑﯿﻤﺎری رواﻧﯽ و ﺳﻄﺢ  ،ﻣﯿﺰان و ﺷﺪت آن دارﻧﺪ ﺑﺎﻫﻢ ﻣﺘﻔﺎوت اﺳﺖ .زﯾﺮا اﻓﺮاد در ﺳﻨﯿﻦ
ﻣﺨﺘﻠﻒ و ﺑﺎﺗﻮﺟﻪ ﺑﻪ وﺿﻌﯿﺘﯽ ﮐﻪ دارﻧﺪ دﭼﺎر ﻣﺸﮑﻼت روﺣﯽ و رواﻧﯽ ﻣﯽﺷﻮﻧﺪ و ﻣﻦ ﺑﻪ دﻗﺖ ﻧﻤﯽﺗﻮاﻧﻢ ﺑﮕﻮﯾﻢ ﭼﻨﺪ درﺻﺪ از اﻓﺮاد در ﮐﺸﻮر
ﺑﻪ ﺑﯿﻤﺎری رواﻧﯽ دﭼﺎر ﻫﺴﺘﻨﺪ.
ﻋﻤﺪهﺗﺮﯾﻦ ﻋﻠﺖﻫﺎی ﺑﻪ وﺟﻮد آﻣﺪن ﻣﺸﮑﻼت روﺣﯽ و رواﻧﯽ در اﻓﺮاد ﭼﯿﺴﺖ؟
در ﮐﻞ ﻣﯽﺗﻮان ﮔﻔﺖ ﮐﻪ اﻓﺮاد ﺑﻪ ﺳﻪ دﻟﯿﻞ ﻋﻤﺪه از ﺟﻤﻠﻪ ﺑﯿﻤﺎریﻫﺎی ﻋﻀﻮی ﻣﺎﻧﻨﺪ آرﺗﺮﯾﻮاﺳﮑﻠﺮوز ﻋﺮوق ﻣﻐﺰی )ﺗﺼﻠﺐ ﺷﺮاﯾﯿﻦ( ،ﺳﺮﻃﺎنﻫﺎ،
ﺑﯿﻤﺎریﻫﺎی ﻣﺘﺎﺑﻮﻟﯿﮏ ،ﺑﺮﺧﯽ ﺑﯿﻤﺎریﻫﺎی ﻧﺮوﻟﻮژﯾﮏ ،ﺑﯿﻤﺎریﻫﺎی ﻏﺪد درونرﯾﺰ ،ﺑﻌﻀﯽ از ﺑﯿﻤﺎریﻫﺎی ﻣﺰﻣﻦ ،ﺻﺮع و…  ،وراﺛﺖ و ﻋﻮاﻣﻞ
اﺟﺘﻤﺎﻋﯽ ،ﻋﻮاﻣﻞ ﻣﺤﯿﻄﯽ و اﺟﺘﻤﺎﻋﯽ و ﻧﮕﺮاﻧﯽﻫﺎ ،ﺗﻨﺶﻫﺎی ﻋﺎﻃﻔﯽ ،ازدواجﻫﺎی اﺟﺒﺎری ،ﮔﺴﺴﺘﮕﯽ ﺧﺎﻧﻮاده ،ﻓﻘﺮ ،ﺷﻬﺮﻧﺸﯿﻨﯽ ،ﺻﻨﻌﺘﯽ
ﺷﺪن ﺟﺎﻣﻌﻪ ،ﻣﻬﺎﺟﺮت ،ﻧﺒﻮد اﻣﻨﯿﺖ اﻗﺘﺼﺎدی ،ﻃﺮد ﺷﺪن ،از ﯾﺎد رﻓﺘﻦ ،ﻇﻠﻢ و … دﭼﺎر ﺑﯿﻤﺎری رواﻧﯽ ﻣﯽﺷﻮﻧﺪ.
ﺗﮏ ﻓﺮزﻧﺪی ﻫﻢ ﻧﻘﺸﯽ در ﺑﻪ وﺟﻮد آﻣﺪن ﺑﯿﻤﺎریﻫﺎی رواﻧﯽ دارد؟
ﺑﻠﻪ .ﺗﮏ ﻓﺮزﻧﺪی ﺑﺎﻋﺚ ﻣﯽﺷﻮد ﺗﺎ واﻟﺪﯾﻦ ﻫﻤﯿﺸﻪ از اﯾﻨﮑﻪ ﻓﺮزﻧﺪ ﺧﻮد را از دﺳﺖ ﺑﺪﻫﻨﺪ ﻧﮕﺮان ﺑﺎﺷﻨﺪ و اﺿﻄﺮاب و اﺳﺘﺮس ﺧﻮد را ﺑﻪ ﮐﻮدک
اﻧﺘﻘﺎل دﻫﻨﺪ .اﻟﺒﺘﻪ اﯾﻦ اﺳﺘﺮس ﻫﻤﯿﺸﻪ ﺑﺎﻋﺚ ﻣﯽﺷﻮد ﺗﺎ ﺑﻪ ﻗﻮﻟﯽ ﮐﻮدک ﮐﻤﯽ ﻟﻮس ﺷﻮد و در ﺑﺰرﮔﺴﺎﻟﯽ ﺑﻪ ﮐﺞ روی ﻋﺎدت ﮐﻨﺪ .ﺗﮏ ﻓﺮزﻧﺪی
و ﻓﺮزﻧﺪﺳﺎﻻری ﺑﯿﻤﺎریﻫﺎی رواﻧﯽ را در ﺟﺎﻣﻌﻪ اﻓﺰاﯾﺶ ﻣﯽدﻫﺪ.
ﻋﻮاﻣﻞ دﯾﮕﺮی ﺑﺮای ﺑﺮوز اﯾﻦ ﺑﯿﻤﺎری وﺟﻮد دارد؟
ﺑﻪ ﻃﻮر ﻣﻌﻤﻮل ﻓﻘﺮ ﻣﺎﻟﯽ و ﻓﻘﺮ ﻓﺮﻫﻨﮕﯽ از دﻻﯾﻠﯽ اﺳﺖ ﮐﻪ ﻣﯽﺗﻮان ﺑﺮای ﺑﺮوز اﯾﻦ ﺑﯿﻤﺎری ﺑﺮﺷﻤﺮد .وﻗﺘﯽ ﺧﺎﻧﻮادهﻫﺎ ﺑﺮای ﺑﻪ دﺳﺖ آوردن
درآﻣﺪ ،ﺳﺎﻋﺎت ﮐﺎری ﺧﻮد را اﻓﺰاﯾﺶ ﻣﯽدﻫﻨﺪ ﻧﻪ ﺗﻨﻬﺎ وﻗﺘﯽ ﺑﺮای ﮔﺬراﻧﺪن ﺑﺎ ﻓﺮزﻧﺪ ﺧﻮد ﻧﺪارﻧﺪ ﺑﻠﮑﻪ ﺑﺎﻋﺚ رﺷﺪ ﺗﮏ واﻟﺪی ﻫﻢ ﻣﯽﺷﻮﻧﺪ.

ﻫﻤﭽﻨﯿﻦ ﻓﻘﺮ ﻓﺮﻫﻨﮕﯽ و درک ﻧﺸﺪن ﺑﺮﺧﯽ رﻓﺘﺎرﻫﺎی ﮐﻮدﮐﺎن از ﺳﻮی واﻟﺪﯾﻦ ﻫﻢ در ﺑﯿﻤﺎر ﺷﺪن ﮐﻮدﮐﺎن ﻧﻘﺶ دارد.
ﯾﻌﻨﯽ ﺗﮏ واﻟﺪی زﻣﯿﻨﻪ ﮐﺞ روی اﻓﺮاد در ﺑﺰرﮔﺴﺎﻟﯽ را ﻓﺮاﻫﻢ ﻣﯽﮐﻨﺪ؟
ﺑﻠﻪ ،از ﻧﻈﺮ ﻣﻦ ﮐﻮدﮐﺎﻧﯽ ﮐﻪ ﻧﺘﯿﺠﻪ ﻃﻼق ﻫﺴﺘﻨﺪ و ﺗﮏ واﻟﺪ ﻣﯽﺷﻮﻧﺪ ﯾﺎ واﻟﺪﯾﻦ آﻧﺎن ﺑﺎ ﻫﻢ ﻫﻤﺎﻫﻨﮕﯽ ﻧﺪارﻧﺪ ،ﺑﯿﺸﺘﺮ در ﻣﻌﺮض ﺑﯿﻤﺎری رواﻧﯽ
و ﮐﺞ رویﻫﺎی اﺧﻼﻗﯽ ﺧﻮاﻫﻨﺪ ﺑﻮد .ﺑﻪ ﺧﺼﻮص ﺑﭽﻪﻫﺎﯾﯽ ﮐﻪ ﺑﺪون ﺗﺮﺑﯿﺖ و دﺧﺎﻟﺖ ﭘﺪر ﺑﺰرگ ﻣﯽﺷﻮﻧﺪ در ﺑﺰرﮔﺴﺎﻟﯽ ﺑﯿﺸﺘﺮ از ﺳﺎﯾﺮ
ﮐﻮدﮐﺎن دﭼﺎر ﻣﺸﮑﻼت اﺟﺘﻤﺎﻋﯽ ﻣﯽ ﺷﻮﻧﺪ و ﭘﺮﺧﺎﺷﮕﺮی ،اﻓﺴﺮدﮔﯽ و اﺿﻄﺮاب ﻓﻘﻂ ﺑﺨﺸﯽ از ﻣﺸﮑﻼت روﺣﯽ و رواﻧﯽ آﻧﺎن در آﯾﻨﺪه
ﺧﻮاﻫﺪ ﺑﻮد.
ﻣﺪرﺳﻪ و اﺟﺘﻤﺎع ﭼﻪ ﻧﻘﺸﯽ در ﺑﺮوز رﻓﺘﺎرﻫﺎی ﺑﯿﻤﺎرﮔﻮﻧﻪ دارﻧﺪ؟
ﺑﺎ ﺗﻮﺟﻪ ﺑﻪ اﯾﻨﮑﻪ ﻣﺪرﺳﻪ ﺧﺎﻧﻪ دوم اﻓﺮاد ﻣﺤﺴﻮب ﻣﯽﺷﻮد ،ﻧﻘﺶ زﯾﺎدی در ﺗﺮﺑﯿﺖ و ﺷﮑﻞ ﮔﯿﺮی ﺷﺨﺼﯿﺖ اﻓﺮاد اﯾﻔﺎ ﻣﯽﮐﻨﺪ .زﯾﺮا ﺑﺎ اﯾﻨﮑﻪ
واﻟﺪﯾﻦ ﺑﺴﺘﺮﺳﺎز اوﻟﯿﻪ ﺗﻌﻠﯿﻢ و ﺗﺮﺑﯿﺖ ﮐﻮدﮐﺎن ﻫﺴﺘﻨﺪ؛ اﻣﺎ اﯾﻦ ﻣﺪرﺳﻪ و ﻣﻌﻠﻤﺎن ﻫﺴﺘﻨﺪ ﮐﻪ ﺑﺎﯾﺪ اﯾﻦ آﻣﻮزشﻫﺎ را در اﻓﺮاد ﻧﻬﺎدﯾﻨﻪ ﮐﻨﻨﺪ.
ﻣﺘﺎﺳﻔﺎﻧﻪ اﻣﺮوزه ﺷﺎﻫﺪ اﯾﻦ ﻫﺴﺘﯿﻢ ﮐﻪ ﻋﻤﻠﮑﺮد اﯾﻦ دو ﺳﺘﻮن ﺗﺮﺑﯿﺘﯽ ﺑﺎ ﯾﮑﺪﯾﮕﺮ ﺗﻌﺎرض دارد و ﺑﻪ ﻫﻤﯿﻦ ﻋﻠﺖ وﻗﺘﯽ اﻓﺮاد وارد ﻣﺪرﺳﻪ ﻣﯽﺷﻮﻧﺪ،
ﺑﺎ ﺑﺴﯿﺎری از ﺗﻌﺎرضﻫﺎ ﻣﺎﻧﻨﺪ ﺗﻌﺎرض ﻋﻤﻠﮑﺮد ﻣﻌﻠﻤﺎن ﺑﺎ ﭘﺪر و ﻣﺎدر ،ﺗﻌﺎرض ﻋﻤﻠﮑﺮد ﺑﯿﻦ ﻣﺪرﺳﻪ و اﺟﺘﻤﺎع ﺑﺰرگﺗﺮ و ﺣﺘﯽ ﺗﻌﺎرض ﻋﻤﻠﮑﺮد
ﺑﺎ داﻧﺶ آﻣﻮزان دﯾﮕﺮ ﻣﻮاﺟﻪ ﻣﯽﺷﻮﻧﺪ و ﻫﻤﯿﻦ ﻣﻮﺿﻮع زﻣﯿﻨﻪ ﺳﺎز ﺑﺮوز ﺑﯿﻤﺎریﻫﺎی رواﻧﯽ در ﺑﺰرﮔﺴﺎﻟﯽ و ﺣﺘﯽ ﻫﻤﺎن ﺳﻦ ﮐﻮدﮐﯽ ﺧﻮاﻫﺪ ﺑﻮد.
ﮐﻤﯽ ﻫﻢ درﺑﺎره ﻧﻘﺶ ﺷﻐﻞ در ﺑﺮوز ﻧﺎراﺣﺘﯽ روﺣﯽ ﺑﮕﻮﯾﯿﺪ؟
ﺑﺎﯾﺪ در ﻧﻈﺮ داﺷﺖ ﮐﻪ ﻧﻮع ﺷﻐﻞ و ﺣﺮﻓﻪ و ﻣﯿﺰان ﻋﻼﻗﻪ اﻓﺮاد ﺑﻪ آن ﻧﻘﺶ ﺑﺴﯿﺎر ﻣﻬﻤﯽ در ﺳﻼﻣﺖ روﺣﯽ و رواﻧﯽ آﻧﺎن اﯾﻔﺎ ﻣﯽﮐﻨﺪ .اﻧﺴﺎن
ﺧﺴﺘﻪ از ﮐﺎر اﻧﮕﯿﺰه ﻻزم ﺑﺮای اداﻣﻪ زﻧﺪﮔﯽ ﺳﺎﻟﻢ را از دﺳﺖ ﺧﻮاﻫﺪ داد و دﻟﺰدﮔﯽ از ﮐﺎر و ﺑﯽ ﺛﺒﺎﺗﯽ ﺷﺨﺼﯿﺘﯽ اوﻟﯿﻦ ﻧﺸﺎﻧﻪ ﻫﺎی ﺑﺮوز
ﺑﯿﻤﺎری رواﻧﯽ در اﯾﻦ دﺳﺘﻪ از اﻓﺮاد ﺧﻮاﻫﺪ ﺑﻮد.
ﭘﯿﺸﻨﻬﺎد ﺷﻤﺎ ﺑﺮای ﮐﺎﻫﺶ اﯾﻦ ﻣﺸﮑﻞ در ﺟﺎﻣﻌﻪ ﭼﯿﺴﺖ؟
ﻗﺒﻞ از ﻫﺮ ﭼﯿﺰ ﺑﺎﯾﺪ ﻧﻈﺎم آﻣﻮزﺷﯽ ﺑﺎزﻧﮕﺮی ﺷﻮد ،ﻫﻤﺎنﻃﻮر ﮐﻪ اﮐﻨﻮن ﻫﻤﮑﺎران ﻣﻦ ﺑﻪ ﻧﻈﺎم آﻣﻮزﺷﯽ ورود ﮐﺮده و در ارﺗﺒﺎط ﻣﺴﺘﻘﯿﻢ ﺑﺎ داﻧﺶ
آﻣﻮزان و داﻧﺸﺠﻮﯾﺎن ﻗﺮار ﮔﺮﻓﺘﻪاﻧﺪ ،ﺑﺎﯾﺪ ﺧﺎﻧﻮادهﻫﺎ را ﻫﻢ وارد ﮔﻮد ﮐﻨﻨﺪ و ﺑﺎ آﻣﻮزشﻫﺎی روانﺷﻨﺎﺧﺘﯽ ﺑﻪ آﻧﺎن ﻧﺴﻞ آﯾﻨﺪه را از ﺧﻄﺮ اﺑﺘﻼ ﺑﻪ
ﺑﯿﻤﺎریﻫﺎی ﻣﺰﻣﻦ رواﻧﯽ دور ﮐﻨﻨﺪ.
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