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اگر پسرم بودی ،دستت را می شکستم

مروری بر نکات درس آموز «مغزهای کوچک زنگ زده»
که یکی از پر فروش ترین فیلم های اجتماعی این روزهای سینماست

مغزهای خوب در خانواده های خوب
از نقش اجتماعی مان غافل نشویم

ادیسه عسکری |پژوهشگر سینما
«میگن اگه چوپان نباشه گوسفندا تلف میشن ،یا گم میشن یا گرگ بهشون می زنه یا از گرسنگی
تحلیل
می میرن ،چون مغز ندارن .هرکی که مغز نداره به چوپان احتیاج داره ،یه چوپان دلسوز ...چوپان حکم
فیلم
پدر گوسفندا رو داره ،آدم بدون پدر هیچی نیست .»...این عبارت ها از ماندگارترین دیالوگ های
م کمدی به فروش باالی هشت میلیارد
فیلمی هستند که این روزها با وجود اکران همزمان با چند فیل 
تومان رسیده است .فیلم «مغزهای کوچک زنگ زده» به کارگردانی هومن سیدی به معضل مواد مخدر ،فقر و خشونت حاکم
در مناطق حاشیهای شهر میپردازد .در ادامه ،نگاهی به نکات قابل بررسی این فیلم از منظر سبک زندگی می پردازیم.

کوتاه درباره فیلم

«سیدی»باآثارخودنشاندادهکهبهحوزه اجتماعی
عالقه مند است و از دیگر آثار او در حوزه کارگردانی
مــی تــوان بــه خشــم و هیاهــو( ،)1394اعترافات
ذهن خطرناک مــن( ،)1393ســیزده( )1391و
آفریقا()1389اشارهکرد.دراینبینبهنظرمیرسد
این فیلم با توجه به روند صعــودی که در فروش های
هفتگی اش دارد ،یکــی از موفقترین آثار اجتماعی
سینمایایراندرسالهایاخیرخواهدشد.
پرداختن به  8معضل اجتماعی در یک فیلم

«مغزهایکوچکزنگزده»فیلمیاجتماعیومانند
بسیاریازفیلمهایاینحوزه،تلخوگزندهاست.در
اینفیلم،خانوادهایدرفقیرترینوپایینتریننقطه
جنوب شــهر تهران زندگی می کننــد و از راه تولید و
پخش مواد مخدر زندگی خود را می گذرانند .برادر
بزرگ تر به نام شــکور در نبود پدر ،رئیــس خانواده و
صاحب باند مواد مخدر است بنابراین همه خانواده
درگیراینتجارتشدهاندکهباردیگر،نقشکلیدی
پدر در موفقیت یا شکســت یک خانواده را نشان می
دهد.جالباستبدانیدکهفقرمالی،فقرفرهنگی،

اعتیاد،تعصبوغیرتکور،قاچاقموادمخدر،قاچاق
اســلحه ،تکــدی گــری ،آدم ربایــی و  ...از معضالت
اجتماعی هستند که هومن سیدی به همه این ها در
اینفیلمپرداختهاستومیخواستهمخاطبشباموثر
بودن هر کدام از این هشت معضل آشنا شود و درباره
عاقبتهرکدام،نکاتیرابیاموزد.
فیلمی که راهکار ارائه نمی دهد

این فیلم تنها بــه بازنمایی آن چه واقعیــت این افراد
اســت ،می پــردازد که ایــن موضوع تا حــدودی یک
ضعف محسوب می شــود .اگرچه از یک فیلم حتی
اجتماعی نمی توان توقع داشــت که به ریشه یابی یا
ارائه راهکارهایی در زمینه کاهش جرم و بزهکاری
بپردازداماتنهانشاندادنصرفواقعیتنبایدهدف
یکفیلماجتماعیباشدزیراآنچهمیماندتصویری
تلخ ،سیاه و متاثر کننده اســت بی آن که تلنگری به
بیننده بزنــد .فاصله بین تبدیل شــدن یک انســان
معمولیبهمجرمزیادنیست.آگاهیدادنبهویژهبه
نوجوانان و خانواده ها و نشان دادن راه های لغزش
شایدبخشیازآنچیزیاستکهمیتوانازیکفیلم
اجتماعیانتظارداشت.

همان طور که در این فیلم می بینیم ،فرزند نوجوان
خانواده بــه تبعیــت از دیگر افــراد خانــواده ،درگیر
دعواهاییبهبهانهتعصبوغیرتبیدلیلمیشود.
او شــاهد تولید و پخش مواد مخدر اســت و با این که
هرگزدوستنداردبهفردیمانندبرادرانخودتبدیل
شود،درکناردیگراعضایخانوادهودرمحلهایپراز
جرموجنایتانتخابدیگرینداردوکمکمبهفردی
بزهکارتبدیلمیشودومعصومیتخودرابهتدریجاز
دستمیدهد.موضوعمهمدراینجا،نقشسازمان
های اجتماعی و به طور کلی دیگران اعم از همسایه
ها ،فامیل ،دوســتان و  ...اســت که باید با شناسایی
خانواده هــای افراد بزهــکار و مجرم بــه نجات دیگر
افراد خانواده و آموزش آن ها بپردازند .افرادی که به
نظرمیرسددراینجامعهرهاشدهاندوفریادرسی
ندارند .نباید فراموش کرد که اگر این افراد را نجات
دهیم،دراصلخودوخانوادهمانرادرآیندهازلحاظ
آسیبهایاجتماعیبیمهخواهیمکرد.نکتهایکه
درجامعهامروزبهشدتمورداغفالواقعشدهاست.
فقر فرهنگی و مالی مادر جرم هاست

همچنیندراینفیلمشاهدآمالوآرزوهایشخصی
و بی زرق و برق هر یــک از این افراد مجرم هســتیم.
خواســته هایی که شــاید بزرگ و غیر قابل دسترس
نباشند اما با توجه به محیطی که آن ها در آن زندگی
می کنند و خانــواده های بزهکارشــان ،راه دیگری
جز رســیدن به خواســته های تقریبا بر حــق خود از
طریق ارتکاب جرم نمی بینند .باید بپذیریم که فقر
مادر جرم هاســت ،چه فقر مالی و چه فقر فرهنگی.
در «مغزهای کوچک زنگ زده» بخشــی از اجتماع و

شهررامیبینیمکهازابتداییترینامکاناتزندگی
بی بهره اند و برای رسیدن به نیازهای حیاتی خود و
زندهماندنراهیجزبهدستآوردنپولازراهخالف
ندارند.اینافرادبهطورکاملازجامعهطردشدهاند
و همان طور که در حاشیه شــهرهای بزرگ زندگی
می کنند ،در حاشــیه اجتماع نیز هســتند .فارغ از
مسیر اشتباهی که این خانواده ها طی کرده اند که
باعثشدهامروزدراینمنجالببیفتند،آنچهمهم
است،راهبرونرفتازاینشرایطاستکهبایدجامعه
پذیرشآنراداشتهباشد.
نقش خانواده در موفقیت و شکست افراد

خانــواده به عنــوان اساســی ترین و بنیان تشــکیل
دهنده اجتماع باید بتواند فرزندان خود را مدیریت
کند و بــه آن ها آگاهی دهــد تا به فــردی مجرم بدل
نشوند .البته در این راه به کســب آموزش و آگاهی و
حمایت ســازمان های اجتماعی نیاز اســت .فردی
که در خانواده موفقی زندگی کرده ،از شش  -هفت
سالگی و حتی گاهی پایین تر به نوعی وارد اجتماع
می شــود و عضوی از ایــن اجتماع خواهــد بود .این
جاست که نقش تربیت در خانواده و تالش سازمان
هایاجتماعیبرایپیشگیریازجرمپررنگترمی
شود.فراموشنکنیمکههیچفردیمجرمزادهنشده
حتیاگردرخانوادهایبزهکارمتولدشدهباشد.

محکومیت خــود و آزادی ،افرادی متفــاوت از آن چه
بودهاندخواهندشد؟چهآموزشهاوآگاهیهاییدر
دورهمحکومیتخودمیبینند؟وآیافردیمتفاوتبا
آنچهبودهاند،خواهندشد؟ایرانبهعنوانکشوری
که همواره با معضل قاچاق مــواد مخدر درگیر بوده،
بایدبیشازدیگرکشورهابهآموزشبرایپیشگیری
ازاستعمالاینموادوقاچاقبپردازد.دراینبینباید
رسانه های اجتماعی ،سازمان ها و نهادهای مربوط
تالش بیشــتری در این زمینه انجــام دهند .فیلمی
مانند«مغزهایکوچکزنگزده»فقطنشاندهنده
وجودجرمدرالیههایزیرینیکشهراست.ساخت
فیلمهاییباپرداختریشهایتر
والبتهروانشناسانهتربخشی
از رســالتی اســت که رسانه
هایی چون ســینما ،تئاتر و
تلویزیــون به عنوان رســانه
هــای پرمخاطب بــه عهده
دارندوبایدمنتظررویپرده
رفتنشانبمانیم.

خانواده به عنوان
اساسی ترین و
بنیانتشکیلدهنده
اجتماعبایدبتواند
فرزندان خود را
مدیریت کند و به
آن ها آگاهی دهد
تا به فردی مجرم
بدل نشوند .این نکته
یکی از پیام های
فیلم«مغزهای
کوچک
زنگ زده»
است

ضرورت برنامه ریزی برای پیشگیری

فاطمه قاسمی

شش سال از زندگی مشترک مان می گذرد و از همسرم خیلی راضی هستم .فقط زمان هایی که بچه سه ساله مان مریض
اســت ،خیلی استرسی و ک ً
ال زندگی مان مختل می شود .واقع ًا بی حوصله می شود و امید به زندگی اش به صفر می رسد.
چطور این نگرش او را تغییر دهم؟ این بیماری ها معموالً یا ســرماخوردگی است یا یک ویروس .با خوب شدن بچه هم
مثل قبل دوباره با نشاط می شود.

عکس از باشگاه خبرنگاران

بنفشه دولت آبادی | روان درمانگر و مشاور خانواده

واکاویروانشناختیخبرسرقتخودروهایلوکستوسط 3دختربرایسرگرمیودوردور

عاقبت هیجانطلبی بیمارگونه و بازداری رفتاریضعیف
دکتر پرستو امیری | دکترای تخصصی روان شناسی سالمت

تحلیل
حوادث

به تازگی پلیس از دستگیری سه دختر جوان خبر داده که برای دور دور کردن اقدام به سرقت خودروهای لوکس کرده بودند و در جریان
تحقیقات انجام شده ،این دخترها اعتراف کردند که سرقتها را با انگیزه تفریح و داشتن خودروی لوکس انجام داده اند و قصد داشتند
با این خودروها به دور دور بپردازند .شاید برای بیشتر ما ،این که کسانی صرفا برای تفریح و سرگرمی دست به انجام چنین رفتارهای
پرخطر و مجرمانه ای بزنند بسیار عجیب و غریب باشد اما پشت این رفتار عجیب یک توجیه روان شناختی وجود دارد.

افرادی که هیچ بازداری روی رفتارهای شان ندارند

بیشــتر افرادی که بدون انگیزه های جــدی (مثال انگیزه هــای مالی) و
تنها برای تفریح و ســرگرمی اقدام به انجام رفتارهــای پرخطر و هیجان
انگیز می کنند ،دارای ویژگی های شخصیتی مانند هیجان طلبی زیاد
و بازداری رفتاری ضعیف هستند .ترکیب این دو ویژگی مانند این است
که روی یک خودرو موتور بنز و ترمز پیکان ببندید! این افراد فقط به دنبال
پاداش و تجربه هیجانات مثبت هستند و در این راه هیچ ترمز و بازداری
روی رفتارهای شــان ندارنــد .آن ها به عواقب کارشــان اصــا فکر نمی
کنند و در راه به دست آوردن هیجان ،از هیچ خطری نمی ترسند .موتور
محرک آن ها لذت و هیجان است و انگار کنترلی روی این موتور محرک
ندارند و اغلب رفتارهای شان تکانشی ،ناگهانی و تصمیمات شان بدون
تفکر قبلی است.
هیجان خواهی بیمارگونه این دختران

هیجان خواهی زیاد با رفتارهای ضداجتماعی ارتباط دارد .رفتارهایی
که نمی توان برای آن ها توجیه خاصی پیدا کرد .مثال این دختران جوان
برای پولدار شدن دست به ســرقت نزده اند بلکه برای تفریح و سرگرمی
و هیجان دزدی کرده اند .این افراد یک نیاز ذاتی برای تجربه هیجانات
متنوع و تجربیات جدید دارند و بدون این ها احساس مالل و افسردگی
می کنند .ایــن نیاز ذاتی آن ها را به ســمت رفتارهای پرخطــر و بی بند و
باری ،تخطی از قوانین و تشکیل دار و دسته های خاص با رفتارهای غیر
قانونی و ماجراجویی می کشاند .هیجان خواهی زیاد و بازداری ضعیف
آن ها را در معرض خطر مصرف مواد و الکل ،رفتارهای پرخطر ،رانندگی
پرخطر ،اقدامات غیرقانونی و حتی اعمال جنایــی قرار می دهد .آن ها
نمی توانند قیــد و بندهای اجتماعی و قانونی را بپذیرند و زندگی شــان
همواره پر از دردسر اســت .الزم به توضیح اســت که هیجان خواهی در
نتیجه باال رفتن سن تغییر می کند یعنی افراد جوان تر و نوجوان ها بیشتر

از افراد مســن به جســت وجوی هیجان ،حادثه و رفتارهــای پرخطر می
روند .همان طور که در خبر ســرقت خودروهای لوکس ذکر شــده است
این سه دختر 18تا 20ساله بوده اند ،ترکیب هیجان خواهی طبیعی که
بخشی از روند رشدی در نوجوانی است و هیجان خواهی بیمارگونه این
دختران جوان را به سمت چنین رفتار مجرمانه ای سوق داده است .مانند
هر ویژگی روان شناختی دیگری ،هیجان خواهی زیاد و بازداری رفتاری
ضعیف حاصل وراثت و محیط تربیتی افراد است.
والدین با هیجان خواهی زیاد فرزند چه کنند؟

آن چه افراد دارای هیجان خواهی زیاد و والدین شــان بایــد بدانند این
اســت که می توان این میل به هیجان و تنوع را به مســیر درستی هدایت
کرد و روش های اجتماع پسندی برای ارضای آن یافت .فراموش نکنید
هیجان خواهی تیغ دولبه است یعنی همان طور که این افراد به شکستن
قوانین و انجــام رفتارهای عجیــب و پرخطر تمایل دارنــد ،در جای خود
می توانند افراد بسیار خالق و موفقی نیز باشند .هیجان ها و رفتارهای
مورد عالقه نوجوان تان را بشناسید ،اگر به فعالیت های بدنی پرهیجان
و پرخطر عالقه دارد او را به سمت ورزش های هیجان انگیز سوق دهید.
کوهنوردی ،صخــره نوردی ،چتربــازی ،اســکی و  ...می توانــد میل به
هیجانات بدنی نوجــوان را در محلی امــن ارضا کنــد .همچنین از تفکر
خــارج از چارچوب نوجوان تــان برای خلق آثــار هنری و بدیع اســتفاده
کنید .بستری فراهم کنید تا او بتواند انواع مهارت ها و هنرها را بیاموزد و
توانایی های خود را نشان دهد .سفر می تواند ماجراجویی و میل به کسب
تجارب جدید در فرزند شما را به بهترین شکل ارضا کند .به جای سرکوب
این میل ذاتی با او درباره نیازهایش صحبت کنید و به او نشان دهید که
درکش می کنید و در تصمیم گیری ها در کنارش هســتید .هرگز مانند
یک سد روبه رویش نایســتید زیرا هیجانی که شــما جلویش را سد کنید
ممکن است روزی به شکل یک رفتار مجرمانه سرریز کند.

این نوع از مادران در واقع همان افرادی هســتند کــه در آینده هم
اجازه نمی دهند فرزندشــان به مهد کودک برود زیرا می ترســند
مریض شود یا بالیی سرش بیاید .در واقع مریضی بهانه است و دور
شدن از کودک حتی با فاصله اندک ،آن ها را بسیار نگران می کند.
معموال این گونه مادران حاضر نیســتند بپذیرند رفتارشــان کمی
وسواسی و نگرانی بی حدشان مشکل ســاز است و مدام توجیهی
برای تبرئه کردن خود دارند و همیشه در یک حالت ناامنی و ترس
به ســر می برند .همــان طور کــه در پیام تــان به این مطلب اشــاره
کردیــد ،زمانی ایــن گونه مــادران احســاس آرامــش و امنیت می
کنند که با تمام وجود و هوش و حواس مراقب فرزندشــان باشند.
احتماال منشــأ این نوع نگرانی اغــراق آمیز پیش از تولــد فرزند در
وجود همسرتان بوده و امروز خود را به این صورت نشان می دهد.
در ادامه به شــما مخاطب گرامی راه هایی را برای غلبه بر نگرانی،
اضطراب و حس مالکیتی که این گونه در همســرتان شکل گرفته
است ،پیشنهاد می کنیم.
نگرانی های همسرتان را ریشه یابی کنید

با کمک یک روان شناس متخصص و در میان گذاشتن این موضوع
با وی ،نگرانی های همسرتان را ریشه یابی کنید و با دریافت آموزش
های الزم هیجاناتش را تحت کنترل درآورید و بر نگرانی و اضطراب
همســرتان به راحتی غلبه کنید چون در واقع ایــن هیجانات منفی
ناخواسته به فرزندتان هم منتقل خواهد شد.

پســر ســه ســاله من هر از گاهی خــودش را
جایی گیر می اندازد و فریاد می زند« :آهای،
بیاین منو نجات بدین ».امــروز که دوباره این
جمله را بلند گفت ،خودم را سراســیمه به او
رساندم و دیدم وسط اتاق نشسته بدون هیچ
مشکلی.پرسیدم:ازچینجاتتبدم؟نگاهی
بهاطرافشکردووقتیهیچچیزیپیدانکرد،
گفــت« :از خودم نجاتــم بده» .مــی دانم این
جملهراکامالاتفاقیگفتهامامناتفاقینمی
شنوم.گاهیوقتهاماآدمهادرخودمانگیر
می افتیم ،آن وقــت دل مان می خواهد یکی
پیداشودوماراازخودماننجاتدهد.

نکاتی مهم برای رفتار با خواهر
و برادرهای بچه های ناتوان

همسرم با مریض شدن بچه ،زندگی مان را مختل می کند!

رفتارهای همسرتان وسواسی است

بیاییدمنرانجاتبدهید

ترجمه

در پایان این فیلم می بینیم که پلیس وارد می شود و
تنهاکاریکهمیکند،دستگیریافرادمجرماست،
البد محاکمه می شوند و به زندان می روند اما سوال
این اســت که چند درصد این افراد بعــد از طی دوره

با سالم خدمت شــما مخاطب گرامی؛ ابتدا باید
مشاوره
بگوییم نگرانی مادر در برخی موارد طبیعی تلقی
زوجین
می شود اما در مواردی که مادر به صورت اغراق
شــده دچار ترس و اضطراب اســت یعنی به طور
مثال وقتی دوســت ندارد کوچک ترین مشــکلی بــرای فرزندش به
وجود بیاید ،این موضوع طبیعی نیست.

یکی از ســخت ترین کارهای دنیــا برای من
اینبودهکهدرزمانهایخاص،چشمهایم
را ببندم و بــاور کنم چون یک روان پزشــکم
بایدبرخوردیغیرازاحساسمداشتهباشم.
چند روز قبل یکی از روزهایــی بود که من از
پوستهروانپزشکبودنخارجشدم.جوان
 22ســاله با مادرش روبه روی من نشســته
بودند .پدرش قبل از تولــد او فوت کرده بود
ومادر دراینسالهاهم مادر بودهو هم پدر.
این جلسه سوم اســت و او همچنان پر توقع
معتقداستکهمادرشبرایشمادرینکرده.
مادرمستاصلمیگویدکهمنبیشترازاین
نداشــتم .اما یک باره پســر برافروخته شد،
صدایش را باال برد و محکم به دهان مادرش
کوبید.یکلحظهیادمرفتکهروانپزشکم.
صدایمنهمباالرفت«:اینجاخانهنیست
که صدایــت را بــاال ببــری ،بیــرون ».جوان
متعجب نگاهم کرد« :شــما هیچ وقت با من
اینطوریصحبتنمیکردیدخانمدکتر!»
گفتم«:بیرون».گفت«:اگرپسرخودتونهم
بودم؟»،گفتم«:اگرپسرخودمبودی،دستت
رامیشکستم».ازاینکارهانکردهبودم.به
چهره تکیده مادر نگاه مــی کنم .با او خیلی
کار دارم .وای که چقدر جای این مشت درد
میکندرویصورتاووقلبمن.

خانوادهومشاوره

ایــن هفته از ســخت ترین قســمت کار
روان پزشــک ها و درخواســت عجیب
یک پسر سه ساله خواهید خواند.
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افکار منفی را از ذهن همسرتان دور کنید

به خاطر داشــته باشــید حمایت کننده اصلــی در این راه خود شــما
هستید .سعی کنید راه های غلبه بر اســترس را بیاموزید و با تکرار و
تمرین افکار منفی را از ذهن همسرتان دور کنید .همچنین نگرش او
را درباره حمایت و نگهداری از فرزند عوض کنید .بهترین راه آن است
که با لحن آرام و باتوجه به شرایط و روحیات همسرتان راه درست را
به او توصیه کنید.
موقعیت های تنش زا را بشناسید

نظم و ســازمان دهی یک مهارت حیاتی در هر کاری اســت .منظم و
با برنامه بودن کمک بزرگی به همســرتان خواهدکرد که در شرایط
تنش زا دچار استرس نشــود و زندگی خود را مختل نکند .پیشنهاد
میشودباکمکهمدیگربرنامهایراشاملپیشبینیموقعیتهای
تنش زا ،فهرست کردن نیازها و هر کار دیگری که قبل از شروع باید
برای آن اولویت بندی و نیازسنجی کرد ،تهیه و استرس همسرتان را
به این صورت کنترل کنید .کارهای روزمره منزل را برای او بنویسید و
زمانبندیکنیدوخودتانهمبهاوکمککنید.مطمئنباشیدبرنامه
ریزی و ســازمان دهی در زندگی کار پیچیده ای نیســت و به راحتی
می توان همه کارها را اولویت بندی و مدیریت کرد تا در هر موقعیت
تنش زا دچار استرس شدید نشود.
بیشتر مراقب همسرتان باشید

اگر همسر شــما از نظر روحی و جســمی در بهترین وضعیت ممکن
نباشــد طبیعت ًا تنش ها به راحتی در او تاثیر می گــذارد .به او کمک
کنید بیشتر از آن که به مراقبت از کودک خود حساس است ،درباره
سالمتی خود حساس باشــد چون این گونه نمی تواند بهترین مادر
برای فرزند خود باشــد .برای دور شــدن از اســترس های جسمی و
روحی باید خواب کامل ،تغذیه مناسب و حتی ساعاتی را برای خلوت
خود داشته باشد .به او کمک کنید به خودش اهمیت دهد .این کار به
کاهش استرس و ریلکس شدنش کمک بزرگی خواهد کرد.

مترجم

تولد یک کــودک ناتوان جســمی یا ذهنی،
ناچار بر زندگــی روزمــره خانواده هــا تاثیر
می گذارد از جمله بر روابط خواهر و برادری
در آن خانواده .در بیشــتر این موارد ،خواهر
و برادر این بچه های ناتــوان و معلول نادیده
گرفتهمیشوند.طبقتحقیقاتدکتر«چارلز
گاردو» مدیــر گروه تربیتی دانشــگاه لیون،
«تولد یک کودک ناتوان نه فقط دغدغه پدر
و مادر اســت بلکه با در نظر گرفتن شــرایط
روانــی ،هویت اجتماعی و آینــده ،می تواند
برای خواهــر و برادر این کودک نیز مســئله
مهمی باشــد ».تئوی شــش ســاله که برادر
لویــس 10ســاله مبتال بــه بیمــاری ضعف
عضالنی میوپاتی اســت ،می گویــد« :تمام
روز را صبــر می کنم تــا شــب در رختخوابم
گریه کنــم ...نمی خواهم بیشــتر از این پدر
و مــادرم را ناراحــت کنــم .»...درک کردن
احساسات این خواهر و برادر خیلی سخت
اســت به خصــوص کــه او بــرای محافظت و
آرامشخانوادهاشسکوتمیکند.
ناراحتیازرنجکشیدنوالدین

اولین شوک برای این گونه بچه ها ،داشتن
یک خواهر یا برادر ناتوان جســمی و ذهنی
نیســت بلکه ناراحتی و رنج پدر و مادرشان
اســت که از مشــکالت و مســائل تحصیلی
و شــخصی خــود صحبتی بــا والدین شــان
نمی کننــد چــون آن ها را بــه انــدازه کافی
ناراحت و خسته می بینند و مشکالت خود
رادربرابردردسرخواهروبرادرناتوانشان،
کماهمیتمیپندارند.
ترس از مورد ترحم واقع شدن

بیرون از خانه همچنان مشــکل ادامه دارد؛
احساس متفاوت بودن ،ترس از مورد ترحم
واقع شدن و تمایل به فراموش کردن هر آن
چه در خانــه اتفاق مــی افتد ،این بچــه ها را
مجبور می کند تا به دوستان همسن و سال
خود اعتمــاد نکنند و در روابط دوســتی هم
دچارمشکلشوند.
احساسموردتوجهوالدیننبودن

ترس از رها شــدن ،یکی از مشــکالت دیگر
این فرزندان است .آن گونه که مشاوره های
پزشکینشانمیدهد،درمسائلبهداشتی
و حتی وعده های غذایــی ،توجهی که پدر و
مادر به کودک ناتوان خود می کنند ،گاهی
ســه برابر بیشــتر از حدی اســت که به بقیه
فرزندان عادی خــود دارند و ایــن در حالی
استکههرکودک قبلازتولدفرزندجدید،
مورد مراقبت و توجه خاص پــدر و مادر خود
بوده اســت و بعد در رویارویی با این مسئله،
احساسمیکنددیگرموردمهرومحبتآن
ها نیست و رها شده است .در نتیجه در این
شــرایط پدر و مادر باید بدانند که در صورت
داشــتن فرزند معلــول چگونه عمــل کنند
تا همزمــان پدر و مــادر ایده آلی بــرای دیگر
کودکانعادیخودنیزباشند.
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