ﭘﺮﺧﺎﺷﮕﺮی در ﮐﻮدﮐﺎن
ﻋﻠﻞ رﻓﺘﺎر ﭘﺮﺧﺎﺷﮕﺮاﻧﻪ در ﮐﻮدﮐﺎن
اﺧﺘﻼل در رﺳﯿﺪن اﮐﺴﯿﮋن ﮐﺎﻓﯽ ﺑﻪ ﻣﻐﺰ در ﺑﺪو ﺗﻮﻟﺪ ،ﻣﻮﺟﺐ ﭘﺮﺧﺎﺷﮕﺮ ﺷﺪن ﮐﻮدک ﺧﻮاﻫﺪ
ﺷﺪ.در ﺑﺴﯿﺎری از ﻣﻮاردی ﮐﻪ اﻃﻔﺎل را ﻣﺴﺘﻌﺪ رﻓﺘﺎر ﭘﺮﺧﺎﺷﮕﺮاﻧﻪ ﻣﯽ ﮐﻨﺪ،ﮐﻮدک
ﻫﯿﭽﮕﻮﻧﻪ ﻧﻘﺸﯽ ﻧﺪارد و ﻣﺸﮑﻼﺗﯽ از ﺑﺪو ﺗﻮﻟﺪ ﯾﺎ ﻗﺒﻞ از ﺗﻮﻟﺪ ﻣﻮﺟﺐ اﯾﻦ اﻣﺮ ﺷﺪه
اﺳﺖ.
ﻣﺼﺮف دارو ﺗﻮﺳﻂ ﻣﺎدر و ﻣﺒﺘﻼ ﺑﻮدن ﻣﺎدر ﺑﻪ ﺑﯿﻤﺎری ﻫﺎﯾﯽ ﻫﻤﭽﻮن روان ﭘﺮﯾﺸﯽ ،از
ﻋﻮاﻣﻞ ﻣﺴﺘﻌﺪﺳﺎزی ﮐﻮدک در ﺑﺪو ﺗﻮﻟﺪ ﺑﺮای اﺑﺘﻼ ﺑﻪ ﭘﺮﺧﺎﺷﮕﺮی اﺳﺖ.

ﺗﻐﯿﯿﺮات ﻣﺘﺎﺑﻮﻟﯿﮑﯽ در ﻣﻐﺰ ﮐﻮدک ،ﭘﺎﯾﯿﻦ ﺑﻮدن ﺳﻄﺢ ﻫﻮﺷﯽ ،ﻋﺪم اﻋﺘﻤﺎد ﺑﻪ ﻧﻔﺲ ،ﺑﯽ
ﺗﻮﺟﻬﯽ ﻧﺴﺒﺖ ﺑﻪ ﮐﻮدک )در ﻣﯿﻬﻤﺎﻧﯽ ﻫﺎ( و ﻧﯿﺰ ﺗﻨﺒﯿﻪ ﺑﺪﻧﯽ ﺑﻪ ﺟﻬﺖ ﭘﯿﺎم ﻣﻨﻔﯽ ﮐﻪ ﺑﻪ
ﮐﻮدک ﻣﯽ دﻫﺪ ،وی را ﭘﺮﺧﺎﺷﮕﺮ ﻣﯽ ﮐﻨﺪ .ﮐﻮدک ﻧﯿﺎزﻣﻨﺪ ﺗﻮﺟﻪ ﭘﺪر و ﻣﺎدر اﻋﻢ از ﻣﺜﺒﺖ
ﻫﻤﭽﻮن ﺗﺸﻮﯾﻖ و ﯾﺎ ﻣﻨﻔﯽ ﭼﻮن ﺗﻨﺒﯿﻪ ﺑﻮده ﮐﻪ اﻟﺒﺘﻪ ﻣﺜﺒﺖ آن ارﺟﺤﺘﺮ اﺳﺖ.
وﻟﯽ ،ﭼﻨﺎﻧﭽﻪ ﮐﻮدک در ﺷﺮاﯾﻄﯽ ﺑﺎﺷﺪ ﮐﻪ ﺣﺲ ﮐﻨﺪ ﻧﻤﯽ ﺗﻮاﻧﺪ ﺗﻮﺟﻪ ﻣﺜﺒﺖ واﻟﺪﯾﻦ ﺧﻮد را
ﺟﻠﺐ ﮐﻨﺪ ،ﺗﻮﺟﻪ ﻣﻨﻔﯽ را ﺑﻪ ﺑﯽ ﺗﻮﺟﻬﯽ واﻟﺪﯾﻦ ﺗﺮﺟﯿﺢ ﻣﯽ دﻫﺪ .اﯾﻦ رﻓﺘﺎر ﺑﯿﺸﺘﺮ در
ﺧﺎﻧﻮاده ﻫﺎﯾﯽ ﮐﻪ واﻟﺪﯾﻦ دارای ﺗﻌﺎرض و اﺧﺘﻼف ﺑﻮده ،ﺑﯿﻤﺎر ﺑﺎﺷﻨﺪ ،ﻣﺸﺮوب و ﻣﻮاد

ﻣﺨﺪر ﻣﺼﺮف ﮐﻨﻨﺪ و ﯾﺎ آﻧﺎن )واﻟﺪﯾﻦ( دارای رﻓﺘﺎرﻫﺎی ﺧﻼف و ﺿﺪ اﺟﺘﻤﺎﻋﯽ ﺑﺎﺷﻨﺪ،
ﺑﯿﺸﺘﺮ ﻣﺸﺎﻫﺪه ﻣﯽ ﺷﻮد.
ﭘﺎﯾﯿﻦ ﺑﻮدن ﺳﻄﺢ ﺧﺎﻧﻮاده از ﻟﺤﺎظ وﺿﻌﯿﺖ اﺟﺘﻤﺎﻋﯽ ،اﻗﺘﺼﺎدی و ﻓﺮﻫﻨﮕﯽ ﻧﯿﺰ از دﯾﮕﺮ
ﻋﻮاﻣﻞ ﻣﺆﺛﺮ در ﺑﺮوز رﻓﺘﺎر ﭘﺮﺧﺎﺷﮕﺮاﻧﻪ در ﮐﻮدﮐﺎن اﺳﺖ .ﻫﻤﭽﻨﯿﻦ ،روﺷﻬﺎی ﺗﺮﺑﯿﺘﯽ
اﻋﻢ از روش ﺗﺮﺑﯿﺘﯽ ﻣﺘﻨﺎﻗﺾ ﺗﻮﺳﻂ واﻟﺪﯾﻦ و ﻧﯿﺰ ﻋﺪم وﺟﻮد ﻧﻈﺎرت ﺑﺮ روی رﻓﺘﺎر و
ﻋﻤﻠﮑﺮد ﮐﻮدک ،وی را ﭘﺮﺧﺎﺷﮕﺮ ﻣﯽ ﮐﻨﺪ .و اﯾﻦ درﺣﺎﻟﯽ اﺳﺖ ﮐﻪ ﻧﻈﺎرﺗﯽ ﮐﻪ درﺧﺎﻧﻮاده
ﻫﺎی ﭘﺪرﺳﺎﻻر و ﺧﺎﻧﻮاده ﻫﺎی ﻧﻈﺎﻣﯽ ﺻﻮرت ﻣﯽ ﮔﯿﺮد ،ﻣﻮرد ﻗﺒﻮل ﻧﯿﺴﺖ.
ﮐﻮدﮐﺎن از ﻃﺮﯾﻖ دﯾﺪن ﻣﯽ آﻣﻮزﻧﺪ ،در اﯾﻦ ﺻﻮرت اﮔﺮ ﺑﺘﻮان ﻣﻔﻬﻮم اﻋﻤﺎل و ﭘﯿﺎﻣﺪﻫﺎی
رﻓﺘﺎری ﮐﻮدک را ﺑﻪ آﻧﺎن ﺑﻔﻬﻤﺎﻧﯿﻢ و واﻟﺪﯾﻦ اﻟﮕﻮی ﻣﺜﺒﺘﯽ ﺑﺮای ﮐﻮدک ﺑﺎﺷﻨﺪ و ﺑﻪ
وی ﯾﺎد ﻧﺪﻫﻨﺪ ﮐﻪ اﮔﺮ ﮐﺴﯽ ﮐﺎری اﻧﺠﺎم داد و دوﺳﺖ ﻧﺪاﺷﺘﯽ ﺑﺮ ﺳﺮش ﻓﺮﯾﺎد ﺑﺰن؛
ﭘﺮﺧﺎﺷﮕﺮی را درﮐﻮدﮐﺎن ﮐﻤﺘﺮ ﺷﺎﻫﺪ ﺧﻮاﻫﯿﻢ ﺑﻮد.

