رفتار «منفعل -پرخاشگرانه» پاچه خواران

یادداشتیکروانشناسدربارهچالشپرحاشیهبرنامه«حاالخورشید»

کجای پاچهخواریبامزه است!؟

آسیب های ابتال به اختالل «منفعل -پرخاشگرانه»

آدم های منفعل ،اجازه می دهند دیگران حق شان را
بخورند و بیشتر سکوت می کنند و واکنشی هم نشان
نمــی دهند .پرخاشــگرها امــا از این که حــق دیگران
را بخورند ،هیــچ ابایی ندارند .حد وســط این دو ،می
شود «جرئت مندی»؛ که فرد نه اجازه می دهد حقش
را بخورند و نه حق کســی را می خورد .یکی از معایب
پاچه خواری این است که شما به ظاهر ،ارتباط تان را
حفظ می کنید اما درون تان خشمی هست که دوست
داریــد آن را هرچه زودتــر تخلیه کنید .با چاپلوســی،
عزت نفس (حس ارزشمندی) شما خدشه دار می شود
و به مــرور زمان ،یک عادت بیمارگونه در شــما شــکل
می گیرد که با آدم ها (مخصوص ًا باالدســتی هایتان)،
نمایشــی برخورد کنید و دیگر رابطه اصیل و ســالمی
هم نخواهید داشت.

نگار فیض آبادی| کارشناس ارشد روان شناسی بالینی

محوری

صبح روز ابتدایی هفته است و تلویزیون را روشن کردم« .پرویز نشاط» ،مجری برنامه «حاال خورشید» با لحنی
سرشار از شــور و هیجان گفت« :مردم ازتون می خوام واســه بخش سلفی شــو موقع پاچه خواری * از رئیس
تون ،یعنی وقتی که ازش مرخصی ،مساعده و  ...می خواین ،برامون سلفی بگیرین و بفرستین ».این چالش
برنامه حاال خورشید ،بهانه ای شد تا درباره ریا و پاچه خواری بنویســیم و شما هم از خودتان بپرسید چقدر
رفتارهای منفعل ،پرخاشگرانه یا ترکیبی از این دو را دارید؟ چقدر مهارت جرئت ورزی را می شناسید و در
ارتباط های تان از آن استفاده می کنید؟ با این حال ،ابتدا چند نکته درباره این چالش مطرح می کنم.

ضرورت اصالح به جای خندیدن به پاچه خواری

در واکنش اول به دیدن این برنامه ،حتی تصورش هم
دردناک و حیرت آور است ،درخواست از مردم برای به
نمایش گذاشتن پاچه خواری! در این بین و متأسفانه
تالش «رضــا رشــیدپور» بــرای تصحیح حــرف «پرویز
نشاط» هم نتیجه نداد و هرچقدر گفت که «پرویز جان،
ترویج پاچه خــواری نکن ،بــه جاش بگــو موقع عرض
ارادت و احترام به مدیرشون عکس بگیرن» ،نشاط اما
با اصرار و تاکید بیشتری گفت« :آخه با مزه اس!» حاال
سوال این است که واقعا کجای پاچه خواری کردن با
مزه اســت؟ کجای این فرهنگ پر تزویر و ریا خنده دار
اســت؟ اگر هم این طور باشــد ،باید آن را جار بزنیم یا
اصالحش کنیم؟ تصور کنید کارمنــد باید برود پیش
مدیرش بگوید «بیــا موقعی که دارم مراتــب ارادتم رو
بهت نشــون می دم ،با هم ســلفی بگیریم که بفرستم
واسه برنامه حاال خورشید» .آیا این خنده دار است؟!

به طور طبیعی اعضای اتاق فکر یک برنامه تلویزیونی
باید ایده هایی را تأیید کنند که خالقانه ،جذاب و مهم
تر از همه ،متناســب با هنجارهای یک جامعه باشند.
اما آیا طرح چنیــن ایــده ای در یک برنامــه تلویزیونی
درست است؟
فایده ایده سلفی پاچه خواری چیست؟

اگر خالقیــت را در یک تعریف بســیار ســاده به عنوان
یک ایده جدید سودمند تعریف کنیم ،باید از خودمان
بپرســیم آیا هرچیز جدیدی ،مفید هم هســت؟ فایده
ایــده ســلفی پاچــه خــواری چیســت؟ برنامــه حــاال
خورشــید ،خیلی وقت ها خوب و درســت عمل کرده
و خیلی وقت هــا هم برای جلب مخاطب ،اشــتباهات
بزرگی داشته است .انتخاب موضوع سلفی با موضوع
«پاچه خواری» هم یکی از آن خطاهاست .برنامه حاال
خورشید که تا به حال ســراغ نقد رفتار مسئوالن رفته

ارتباط های کالمی غلط و جایگزین صحیح آن

امــا گاهــی فرامــوش می کنــد که
مردم هم اشــتباه می کنند و رفتار
آن هــا را هم بایــد نقد کــرد .انگار
دچار یک خودشیفتگی اجتماعی
هســتیم و خودمــان ،داشــته ها و
فرهنــگ مــان را برتــر از همــه می
دانیــم و بس! همیــن خودشــیفتگی
و خودبرتربینــی ،می توانــد آفت یک
جامعه باشد تا برای پیشرفت کردن و
تغییر ،قدمی برندارد .چون باور دارد
«بهترین» اســت .ایــن که یــک برنامه
تلویزیونــی که هــزاران نفــر مخاطب
دارد ،بــدون هیچ مالحظــه ای مردم
را تشــویق می کند تا مثل اســکناس،
جلوی رئیس شــان تا بخورنــد و از این
اتفاق ،عکس هم بگیرند و برای برنامه
بفرستند ،تأسف بار است.

جرئت مندی به جای پاچه خواری

با توجــه به توضیحات مطرح شــده ،رفتار ســالمی که
الزم اســت یــاد بگیریــد ،رفتار جرئــت مندانه اســت.
یعنــی در عیــن حــال کــه حرمت
خودتــان و طــرف مقابــل را حفظ
می کنید ،درخواست منطقی تان
را هــم ،مســتقیم و شــفاف مطرح
کنید .با تمرین جرئــت ورزی می
توانیم از تزویــر و دورویی هایمان
کم کنیــم و دیگر مجبور نیســتیم
پشت سر شــخص ،ناســزا بگوییم
و جلوی چشــمانش قربان صدقه
اش برویم! بار دیگر تاکید می کنم
رفتار سالمی که به
که از برنامه های پربیننده ای مثل
حاال خورشید انتظار می رود آن دسته
جای پاچه خواری
الزم است یاد بگیرید ،از رفتارهایی را ترویج بدهند که کمک
کند مردم ،شهروندان بهتری باشند.
رفتار جرئت مندانه
اگر قرار باشد مخاطب از رسانه ملی،
است .یعنی در عین
حرف هایی را بشــنود که در صفحات
حال که حرمت
اجتماعــی مبتــذل هــم مــی توانــد
خودتان و طرف مقابل
بخواند ،دیگر چرا باید وقت و برق و ...
را حفظ می کنید،
را صرف یک برنامه تلویزیونی کند؟

درخواستمنطقی
تان را هم ،مستقیم و
شفافمطرحکنید

* امالی کلمه پاچه خواری  /پاچه خاری،
به هر دو شیوه قابل توجیه است

آدمهاییکه فقط نگاه مادی به زندگی دارند

امیر محمدیان خراسانی| جامعه شناس

تمایلبهپولدارشدنبدونتالشوبه
یادداشت
خصوص یــک شــبه ،یکــی از دالیل
وسوسه کننده برای افرادی است که
درسایتهاییمثلکازینویآنالینو
شرطبندیفعالیتمیکنند.اینروزهاهستندسایت
هاوصفحههاوکانالهاییدرشبکههایاجتماعیکهبا
ن ها ،مــردم به
اغوای کاربــران و وعــده پولدار شــدن آ 
خصوص جوانان را ترغیب به فعالیت در حوزه قمار می
کنند .در این مطلــب و به بهانه آمــار اخیر رئیس پلیس
فتایناجا،نگاهیجامعهشناختیبهاینماجراخواهیم
داشت.
اصلخبرچهبود؟
رئیس پلیس فتای ناجا از شناســایی و هشدار به سایت
های قماربازی خبر داد و گفت« :در ۶ماهه امسال۷۰۴
ســایت قمار که کاربران آن اقدام به بازی هایی همچون
پوکروغیرهکردهبودند،شناساییشدهودراینزمینه
 ۴۰۰پرونده قضایی تشــکیل شــد و  ۱۴۶نفــر در این
زمینه دستگیر شدند ».او افزود« :این سایت ها جدای
از سایت های شــرط بندی بودند ».ســردار سید کمال
هادیانفربااشارهبهاینکهبهغیرازگردشمالیچندده
میلیاردیاینسایتها،بیشاز ۴۴میلیاردتوماننیزاز
اموال این سایت ها توقیف شد ،ادامه داد ۲۱۸« :درگاه
بانکی فعالیت این افراد نیز مسدود شده و تنها در یکی
از پرونده های ما در استان مازندران ۳۰هزار و ۵۹۸نفر
فعالیتداشتندکهاینسایتگردشمالی ۶۰میلیارد
تومانیداشت(».منبع:خبرآنالین)
وقتیجامعهبهسمتمادیشدنمیرود
قمار ،شــرط بندی و دیگر انواع مشــابه ،مسیر شانس و
اقبال است .وسوســه انگیز اســت و اغلب سود کالنی
را به جیب حامیان آن ســرازیر می کند .از لحاظ جامعه
شــناختی به نظر «رابرت مرتن» وقتی افراد یک جامعه
نه راه های رســیدن به اهداف را قبول دارند و نه اهداف
آن جامعه را و برای هــر دو جایگزین های خود را تعریف
می کنند ،دست به شــورش یا عصیان می زنند .در این
زمینه اگر هدف را کسب پول کالن بدانیم و بپذیریم که
به عنوان یکی از اهداف رایــج و مقبول در
جامعه اسالمی منظور نشده است
و راه رســیدن به آن را نیز شرط
بندی ،قمار و موارد مشــابه
لحاظ کنیم که جای سعی
و تــاش و کســب رزق
حالل را در یک جامعه
اسالمی گرفته است،
مــی توانیــم بگوییم از
لحاظجامعهشناختی،
یکــی از دالیــل قمــار
و شــرط بنــدی نوعــی
شــورش و عصیــان
اســت .این شــورش ،بیانگر
نپذیرفتن اهداف و ابزارها و راه

های رسیدن به آن ها توسط عده ای از افراد است و زنگ
خطری برای مسئوالن و متولیان امر که بدانند پذیرش
ارزشهاوهنجارهایاجتماعی-مذهبیآنهادرجامعه
تحتچالشیجدیقرارگرفتهاستوآنجامعهبهسوی
هرچهمادیترشدنحرکتمیکند.
توقعرفتنیکشبهرهصدساله
آزمودنبختخوددریکمسیربرآمدهازشانس،گویای
چند نکته مهم اســت که باید مورد توجه قــرار بگیرد.
خستگی،کوفتگی،کالفگیوناامیدیازراههایرفتهو
بختهایآزمودهبهخصوصآنهاییکهمبتنیبرتالش
و کوشش اســت .این امر اعتقاد نداشتن کنش گران به
مثبت اندیشی در مسیر دستاوردها و اعتقاد به مثبت
اندیشی در مســیر رهاوردها (بدون تالش) را بیان می
کند.توزیعنابرابردستمزدها،بیکاری،بیگاریوحقوق
زیر خط فقر متاسفانه برخی را به این نتیجه می رساند
که حتی امــرار معاش نیــز از طریق کارهای بــه هنجار و
مشروعسختودشوارودرمواردینشدنیاست .وقتی
افراد یک جامعه دست به مقایسه وضعیت خویش با به
اصطالح «از ما بهتران» می زنند که برخی یک شــبه ره
صد ساله رفته اند و برخی دیگر حقوق و دستمزدهای
نجومی برای کارهایی ســاده تر گرفته اند و می گیرند،
این مسئله رنج و یاس آن ها را دو چندان می کند و به این
راه سوق داده می شوند.
تفریحیبهنامقمار
از ســویی دیگر برخی افراد نیز که از سرمایه اقتصادی
خوبــی برخوردارنــد که مــازاد بــر نیازهای معمــول آن
هاست ،سرمایه خود را از سر تفریح و به امید چند برابر
کــردن ،متظاهرانه و فخرفروشــانه بــه این بــازار مکاره
وسوسه گر گسیل می دارند تا یا از سود آن کسب لذت
کنندیاازنمایشآنحظنمایشوارپولخویشراببرند.
نبود تفریحات سالم جایگزین و در دسترس نیز به این
وضعیت دامــن می زند .شــرط بندی یا قمــار یعنی من
بدشانسدرجاییدیگردنبالاقبالمیگردم!
خیالباطلپیشرفتباقمار
زیاد شــدن قمار و شــرط بنــدی در یک جامعــه گویای
آرزوهای فروخورده ای است که فرد می خواهد شانس
خــود را در ایــن مســیر اشــتباه جایگزین
امتحان کند و ناگهــان دروازه های
پول را روی خود گشوده ببیند
که خیالی باطل در طوالنی
مدت خواهــد بــود و این
بیشتر از هر چیز نشان
دهنده نبــود فرهنگ
تــاش و درس گرفتن
از شکســت بــرای
موفقیت های بعدی از
سوی افرادی است که
بعد از یک شکســت به
جای تالش دوباره دنبال
راه حــل هــای ســاده مثــل
شرطبندیهستند.

(یک شنبه ها  -چهار شنبه ها)

یک شنبه

تربیت فرزند

یک داستان ،یک بیماری

بالییکهطالقعاطفی
بر سر کودکان می آورد

اختالل ضرورت در دیدرس
بودن مادر برای فرزند!

طــاق عاطفــی یــا طــاق خاموش،
زندگی خاموشی اســت که در آن ،زن
و مــرد در کنار هم هســتند و در حالی
که در یــک خانه زندگی مــی کنند اما
هیچ گونه عشق ،مصاحبت ،احترام،
محبــت ،اعتمــاد و امنیت بیــن آن ها
دیــده نمــی شــود .این افــراد بــه هم
احساسی ندارند و دچار مشاجرات پی
در پی می شــوند و همدیگر را آگاهانه
یا ناآگاهانه آزار می دهند .به گزارش
باشــگاه خبرنگاران« ،نجمه جمالی»
مشــاور خانواده نکاتی را درباره تاثیر
طــاق عاطفــی بــر فرزنــدان مطرح
می کند که در ادامــه مطلب خواهید
خواند.
آســیب هــای طــاق عاطفــی
زوجین بر فرزندشان
عالیــم افســردگی ،پرخاشــگری،
اضطراب و اســترس در ایــن فرزندان
شدت قابل مالحظه ای دارد و آن ها به
دوستان خود وابسته می شوند و مایل
نیســتند زمان زیادی در منزل باشند
یا حتی اگــر در منزل هســتند به اتاق
خود یا دوســتان مجازی پناه می برند
و از بودن کنار والدین به شدت امتناع
می کنند.
این کودکان به کرات دچار مشکالت
خواب یا کابوس می شــوند .کودکان
معمــوال در چنیــن خانــواده هایی در
انجــام تکالیف درســی دچــار ضعف
شدید می شوند و مشکالت تحصیلی
در آن ها شــدت می گیرد .آثار مخرب
ایــن نــوع زندگــی (طــاق عاطفــی
والدین) بر پسران بیشــتر از دختران
بــوده و آن ها دچار پرخاشــگری های
فیزیکی و کالمی بیشتری می شوند،
ایــن در حالــی اســت کــه در دختران
عالیم افســردگی و اضطراب افزایش
بیشتری دارد.
بسیاری از این فرزندان خود را مسئول
بودن والدین کنار هم مــی دانند چرا
که بســیاری از اوقــات والدیــن اعالم
می کنند بــه خاطر فرزنــدان زندگی
مشترک توأم با بی مهری را تحمل می
کنند .به همین دلیل کودکان در این
حالت خشم و احساس گناه زیادی را
تجربه می کنند .آن ها در این خانواده
نابه سامان احساس امنیت نمی کنند
و آرامش خود را از دســت می دهند و
دچار بدبینی شدید می شوند و حتی
برای انتخــاب کار ،تحصیل و همســر
مشکالت عدیده ای دارند.

زندگیسالم
یک شنبه
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خانوادهومشاوره

افســوس به دلیل این که قبح رفتارهای غلط توســط
رسانه ریخته می شــود همه ما یا خودمان مرتکب این
اشــتباه شــده ایم یا از نزدیک دیده ایم که کارمندی،
بد و بیراه نثــار مدیرش کرده اما هنگام مواجه شــدن
بــا او چاپلوســی مــی کند .ایــن رفتــار ناســالم که در
اصطالح روان شــناختی ،به عنوان رفتــار «منفعل -
پرخاشــگرانه» مطرح می شــود ،یکی از عــادت های
بعضی از ما ایرانی هاســت که تا وقتی آن را نشناسیم
و نپذیریم ،برای تغییرش هم کاری انجام نمی دهیم.
«غیبت کردن» هم یک نوع رفتار منفعل-پرخاشگرانه
است .اگر حساب غیبت هایتان از دست تان دررفته،
باید بگویم احتما ً
ال به رفتار منفعل-پرخاشگرانه ،خو
گرفته اید.

نگاهی جامعه شناختی به شناسایی بیش از  ۳۰هزار کاربر فقط در یک پرونده سایت های شرط بندی

دکتر شکیال یوسفی
متخصص روان شناسی سالمت

با درخواست شوهرم برای
بچه دوم مخالفم!
خانمی  29ساله ام و دختری هفت ساله دارم .شوهرم در این هفت سال هیچ کمکی
برای بزرگ کردن بچه نکرده و دخترم بسیار شلوغ کار است .حاال از من می خواهد
که بچه دوم مان را بیاوریم .او به نظافت خانه ،حســاس است و دخترم هم برعکس،
فقط کارش کثیف کردن و به هم ریختن است .با این وضعیت ،چطور به او بگویم که
مخالف درخواستش هستم؟
فریبا البرز | کارشناس ارشد مشاوره خانواده
معموال داشــتن یا نداشــتن فرزند دوم،
مشاوره
ذهــن بســیاری از والدیــن بــه خصوص
زوجین
مادران را خیلی به خود مشغول می کند.
بهتر اســت برای رهایــی از ایــن چالش
تکلیــف تــان را با خودتــان روشــن کنیــد و تردیدهــا را کنار
بگذارید .اگر کامال نتیجه مشخصی گرفته باشید ،هر زمان
که به تصمیم تان فکر می کنید ،پشیمان نخواهید بود .شما
به دلیل شــرایطی که تجربه کرده اید ،از معایــب تک فرزند
غافل شده اید که بعد از اشاره اجمالی به اصلی ترین آن ها،
توصیه هایی برای پاسخ صحیح به درخواست شوهرتان برای
شما خواهم داشت.
از معایب تک فرزند بودن آگاه هستید؟
یکی از معایب تک فرزند بودن ،تاثیر آن بر مراحل رشد کودک
است.کودکانیمانندفرزندشما،فردیراندارندتابااورقابت
یا بازی و دعوا کنند .آن ها دوست و همدمی در منزل ندارند
بنابراین برخی از احساســات را تجربه نمــی کنند و فرصتی
برای کنترل و مدیریــت آن ها نخواهند داشــت .بلوغ روحی
و روانی ،پدیده ای کام ً
ال ارثی نیســت بلکه اکتســابی است.

این بلوغ مواردی همچون شناخت خود ،میزان واقع بینی و
انتخاب مؤثر را شامل می شــود و به راحتی به دست نمی آید
بلکهبهتجربههاییسختوطاقتفرسانیازدارد.کودکیکه
تک فرزند خانواده است ،کمتر با مشکالت مواجه می شود و
درمعرضتجربهکردنشکست،ناکامی،راندهشدنو...قرار
نمی گیرد و شــرایطی را که الزمه بلوغ روحی ،روانی اســت،
تجربه نمی کند .همچنین اگر والدیــن ،مراقبتی افراطی از
تکفرزندخودبهعملآورندواورابهفردیضعیفوکمتحمل
تبدیل کنند ،فرزندشان از دیگران نیز انتظار خواهد داشت
با او چنین رفتاری داشته باشــند که این موضوع ناتوانی او را
شدت خواهد بخشــید .در این بین از شــما می خواهم که به
این نکات هم توجه کنید تا تصمیمی آگاهانه تر گرفته باشید.
نکاتی درباره همکاری نکردن شوهرتان
با توجه به پیام تان به نظر می رســید آن چه که شــما را برای
داشــتن بچه دوم بســیار مردد کــرده ،همکاری نداشــتن و
کمک نکردن شــوهرتان و بی نظم و ترتیب بودن دخترتان
است که البته دالیل قابل تاملی است .به طور منطقی شما
باید به دنبال حل این مشکالت هم باشید که فشار کمتری

در زندگی روی شما باشد .در اولین فرصت ،با همسرتان گفت
و گو کنید .ببینیــد واقعا دالیل همکاری نکردن وی چیســت؟
آیا هیچ کمکی نمی کند یا در حدی که شما می خواهید کمک
ندارد؟ اگر هیچ کمکی هرگز نداشــته ،ببینیــد دالیلش از نظر
خودش چیست؟ شــاید واقعا کمک کردن در امور منزل را بلد
نیســت .شــاید فکر می کند این کارها رفتارهای زنانه اســت!
شاید تصور می کند از شــان و ابهت اش کاسته می شود .شاید
هم به این دلیل که من مسئولیت کارهای بیرون منزل را دارم
و همســرم باید امور خانــه را انجــام دهد ،کمکی به شــما نمی
کند .به هر حال نمی دانم دقیقا علت چیســت اما دانستن این
موارد باعث می شود تا شــما ،بدون پیش داوری به این مسئله
بپردازید.
شوهرتان را با مردهای دیگر مقایسه نکنید
می توانید بــه او بگویید که من هــم فرزند دوم دوســت دارم اما
دســت تنهایم و واقعا برایم مشکل اســت .از او بپرسید که تا چه
اندازه می تواند به شــما کمک کند؟ به او بگویید که شاید دیگر
مثل ســابق زندگی ما مرتــب نباشــد و  . ...درباره مســائل این

چنینی با او صحبت کنید و پاسخش را بشنوید .چون به هر حال
باید به یک نتیجه مشــخص برسید که برای شــما هم اثر مثبت
داشته باشد .یادتان باشد که هرگز شــوهرتان را با فرد دیگری
مقایســه نکنید و اصال قرار نیســت به آن آدمی تبدیل شــود که
دقیقا عین انتظارات شما را پوشش دهد.
توان تان را دست کم نگیرید
یکی از دالیل نادرست برای داشتن فرزند دوم که توسط بعضی
مادرها مطرح می شود ،این است که می گویند« :توان جسمی
یا روانی برای بزرگ کردن یک کودک دیگر ندارم ».هرچند باید
این مورد را خودتان تشخیص دهید اما اصلی ترین راه مدیریت
این مشکالت ،رعایت یک فاصله ســنی مناسب با توجه به نظر
پزشــک متخصص و رعایت رژیم غذایی مناســب و ورزشــی در
فاصله تولد بین دو کودک و بعد از هر زایمان است که با توجه به
سن دخترتان ،مشــکلی در این بین به نظر نمی رسد .در پایان
تاکید می کنم کــه باتوجه به تمایل شــوهرتان به بچــه دوم ،به
نظر می رسد که یک گفت و گوی شفاف ،مشکل شما را در حد
زیادی حل خواهد کرد.

«کیمیا» دختر شش ســاله ای است که تک
فرزند خانــواده و بی نهایت به مادر وابســته
اســت به گونــه ای کــه حتی بــا پدربــزرگ،
مادربــزرگ و بقیه اقــوام نزدیــک تنها نمی
مانــد و فقط هــر جایی کــه مادر باشــد ،می
رود.او حتی حاضر نیست که برای دقایقی
در جشن تولد دوســتانش به تنهایی حضور
داشتهومادرشهمبایددردیدرساوباشد.
اوبهدلیلهمیننوعرفتارهایشنمیتواند
دوست پیدا کند و حتی در زمان هایی که به
پارک می رود ،در تمام مدت زمان اســتفاده
از اســباب بــازی هایی ماننــد سرســره و ...
حواسش به مادرش است و بعد از هر بار سر
خوردنبهجاییکهمادرشنشسته،خودش
را می رســاند تا خیالش از بابت بــودن مادر
راحتشود.مادرکیمیابهیکیازدوستانش
می گوید که فرزندش مدام دنبالش راه می
رود و نگران است و می گوید کجا می روی؟
او ادامــه می دهد که نــه تنها بــرای رفتن به
بیرون از خانــه و به طور مثــال خریدن نمی
توانددقایقیکیمیاراتنهابگذاردبلکهبرای
انجام امور شــخصی هم نمی تواند از دست
دخترشراحتباشد.حاالوبهتازگی،کیمیا
رابهپیشدبستانیبردهاندامامدامگریهمی
کندوبههیچعنواندرمهدکودکنمیماند
و می گوید که مــادر نیز باید همراه وی ســر
کالس و دقیقا کنارش بنشــیند .کیمیا می
گوید که در غیر این صورت ،در مدرسه نمی
ماند و هیچ عالقه ای هم بــه درس خواندن
نخواهدداشت.
اختالل اضطراب جدایی
اضطرابجدایینوعیاختاللروانیاست
که در آن فرد به علت جدا شــدن از خانه یا از
افرادی که به آن ها وابســتگی عاطفی زیاد
دارد (پــدر و مــادر ،پدربــزرگ و مادربزرگ،
خواهــر و برادرهایــش) به شــدت مضطرب
می شــود .اضطراب جدایــی مــی تواند در
جنبههایمختلفزندگی(مثالدرعملکرد
تحصیلییااجتماعی)نابهسامانیشدیدی
بهوجودآوردواختاللیقابلدرماناست.

ارتــــباط
با صفحه خانواده ومشاوره

سواالت خود را به شماره ۲۰۰۰۹۹۹
پیامک یا به راه ارتباطی ما
در تلگرام و پیام رسان های داخلی به
شماره  09215203915ارسال کنید.
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