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 م٢٠٠۶محمد نادرنورزائی                                                                                                 اپريل، : نوشته 
 

 خانواده و بهداشت روانی
 

   مقدمه
 برده ام و    از مدتی است که با مشاهده ای بسياری از فاميل های افغانی و روش برخورد آنها به اطفال شان رنج   

ما همه ميدانيم که والدين بدون شک چيزی جز سعادت و موفقيت اوالد شان را  . احساس افسردگی و خشم نموده ام 
به اين علت خواستم تا هم عقدۀ دلم را با نوشتن      . نمی خواهند، ولی افسوس که از مبانی روانی رفتار با اوالد نا آگاه اند   

.  اين اولين بخش اين نوشته است  . شم رهنمای برای فاميل های هموطنان بوده باشم  اين مقاله باز کنم و هم توانسته با 
دربخش دوم مسائل ترس و اضطراب در اطفال، اطفال دشوار که ضرورت به درمان مسلکی دارند، و والدين بيمار    

 .که ضرورت به درمان دارند را شرح خواهم داد  
  

 فصل اول
 

   گفتگو بين والدين و كودكان  
 با کودکان يک هنراست وشامل رمز هائيست که والدين بايد از آنها آگاه باشند تا بتوانند به صورت درستی با گفتگو

 .با مثالی چند می توانيم تفسير اين رموز را آشکارا کنيم. کودکان خود در ارتباط قرارگيرند
د می رسد؟ او به احتمال قوی عالقۀ   اگرروزی پسری ده دوازده ساله از پدرش به پرسد که تعداد يتيمان شهربه چن   * 

به مسئلۀ اجتماعی تعداد يتيمان ندارد، بلکه بطور غير مستقيم ترس خود را از يتيم شدن ابراز ميدارد و در حقيقت می     
 .خواهد پدرش اورا دلداری دهد و او را مطمئن کند که او را تنها نخواهد گذاشت       

عکسی که به ديوار آويزان شده اشاره کند و به پرسد که چه کسی اين      اگردرروز اول شمول به کودکستان کودکی به    * 
عکس بد شکل را رسامی کرده، ويا اشاره به اسباب بازی شکستۀ کند و به پرسد چه کسی اسباب بازی را شکسته؛           

که  درحقيقت او نمی خواهد اسم کودکانی را که رسامی درست نمی کنند ويا اسباب بازی را شکسته اند بداند، بل     
مربی و والدين آگاه از رموز   !!  بيشتردلهره ازاين دارد تا بداند با کسانی که چنين کار هائی ميکنند چه می شود  

حرفهای کودکان به او جواب خواهند داد که کودکستان جای ياد گيری و تجربه است و ازکودکان انتظار نمی رود که     
برخورد با تفاهم مربيان به کودکان آرامش روحی می دهد      . نندهميشه کامل باشند و درست رسم کنند و چيزی را نشک   

 .و آنها وقتی بدانند چيزی آنها را تهديد نمی کند، ساده تر به کودکستان عادت ميکنند ولذت می برند 
 

 :مبانی گفتگوی سالم بين والدين و کودکان شامل دو اصل کلی است     
 

 فظ کندصحبت ها بايد عزت نفس والدين و کودکان را ح   : اول
 تفاهم بايد پيش از نصيحت و دستور صورت بگيرد : دوم

 
دراين روز سير علمی کوچکی پالن شده بوده که به      .  روزی کودک شما خشمگين از مکتب به خانه بر ميگردد : مثال 

دراينجا مهم است که شما به حيث مربی اين احساس کودک خود را جدی بگيريد ودر     . اسرآمدن باران لغوشده است  
يعنی اورا سرزنش نکنيد که پسر کالنی مثل تو نبايد زود خشمگين شود ويا بد تر از  . له اول با او تفاهم داشته باشيد  وح

بهترين روش قبول احساس کودک بازگوکردن آن بزبان والدين      !! آن نگوئيد که شما باران را سفارش نداده بوديد     
 :مثال. است

 ا به اثر باران به هم خورد تو حتما خيلی مايوس شدی که برنامه شم* 
 بد کاری شد که همۀ آمادگی که گرفته بودی به هدر رفت* 

 
. کودک شما از چنين عکس العملی از شما خيلی راضی خواهد شد و محبت شما در قلبش عمق بيشتری خواهد گرفت

در وحلۀ . ی گيردوقتی هر انسان چه کودک و چه بزرگسال تحت تاثير عواطف پر شورقرار گيرد به منطق گوش نم  
همدردی وتفاهم ازشدت عواطف ميکاهد و فرد بعدًا ساده تر ميتواند به داليل . اول او نياز به تفاهم دارد نه به نصيحت 

 .منطقی توجه کند
 

 :فنون گفتگو شامل چند فن ابتدائی است 
د، در وحله اول بهتر است   وقتی کودکی از رويدادی صحبت ميکند ويا درباره چيزی سوالی دار :از رويداد به رابطه

برادربزرگم از من : مثال وقتی کودک شما ميگويد. به خود رويداد توجه نکنيم بلکه به معنی ضمنی اش متوجه شويم  
بيشتر هديه دريافت داشته، مادر آگاه در اينجا ميداند که کودکان بيشتر به عمق محبت ورابطه خوب با والدين نياز  
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تو هم هدايای بيشتری ميخواهی ؟ و او را درآغوش ميگيرد و همين    : جوابش خواهد داد که  ! !دارند تا به تعداد هدايا  
برادرت  : مانند" منطقی"داليل  .  واکنش شايد کافی باشد تا از يک گفتگوی بی نتيجه واعصاب شکن جلوگيری شود    

 . نمی کندازتوبزرگتراست و تو هم وقتی بزرگ شدی هدايای بيشتری خواهی گرفت، درد کودک را دوا  
وقتی کودکی از رويدادی صحبت ميکند بهتر است متوجه احساس ضمنی آن باشيم تا خود         : ازرويداد به احساس 

داد    ) تلنگ، هل( امروز يکی ازبچه ها رفيقه ام فاطمه را ِتلَه: مثال اگر روزی کودک شما به خانه آمد و گفت . رويداد
ۀ اول دنبال اين نمی رود که چون و چرای موضوع را معلوم کند،            و اوبه جوی آب افتاد و تر شد، مادر آگاه دروحل      

 :بلکه متوجه احساس ضمنی گفتار دخترش ميشود و با تفاهم ميتواند چيز هائی به اين مفهوم بگويد 
 !تو حتمًا خيلی ناراحت شدی  •
 به سر او بچه خشمگين شدی و هنوز خشمگين هستی •
 ؟آيا می ترسی که با تو هم اين کار را بکنند •

 
اين عکس العمل به کودک      . دراينجا مادر آئينۀ احساسات دخترش گشته و احساسات او را به زبان خود بازگو ميکند     

 . اطمينان خاطر ميدهد و او يقين ميکند که مادرش اورا فهميده و بدين وسيله از ترسش کاسته ميشود    
 

نه ها بگوئيم و نه، نه،  بلکه جزئيات موضوع      وقتی کودک داوری کلی راجع بخود ميکند، بهتر است      : ازکلی به جزئی
بلی  : شما نبايد بگوئيد!! مثًال وقتی کودک شما ميگويد من کند ذهن هستم و رياضيات را نمی فهمم  . را موشکافی کنيم

توکم ذهن هستی واز رياضيات چيزی درک نمی کنی و يا اينکه نصيحت کنيد و بگوئيد اگر درس بيشتر بخوانی و    
بهتر است با تفاهم باشيد و متوجه   . اين جواب ها از عزت نفس کودک شما ميکاهد!! کنی ياد ميگيری بازی گوشی ن

 :بهتر است بگوئيد. موضوع خاص رياضی باشيد نه شخص کودک به صورت کلی 
 رياضی رشته مشکلی است •
 !حتمًا وقتی درس رياضی تمام ميشود خدا را شکر ميکنی  •
 یحتمًا از رياضيات زياد بيم  دار •
 ما اطمينان داريم که تو کوشش خود را ميکنی •

 
بهتر است با تفاهم مشکل آنهاررا  . وقتی کودکان از خود تصوير منفی دارند، انکار های ما به آنها کمکی نمی کند

 .درک کنيم و به نتايج ضمنی آنها نيز توجه کنيم
 

عشق و تنفر می توانند پهلو به پهلو با  .  د اندانسانها به شمول کودکان دارای احساسات متضا  : تفاهم احساسات متضاد 
هم به آنها محبت   . کودکان هم با رابطه به والدين، معلمان و مربيان دارای احساسات دوگانه اند        . هم يکجا شده باشند 

چگونگی ابراز احساسات يک موضوع بخصوص خود می باشد  . دارند و هم از آنها می ترسند و از آنها بدشان می آيد
ولی به شکل کلی در .  فرهنگ های مختلف به اشکال گوناگون جلوه ميکند و از چوکات بحث ما خارج است  که در

اکثر فرهنگ ها به شمول فرهنگ ما افغانها به ما آموخته اند که ما نبايد فکر و احساس بدی نسبت به ديگران داشته      
ه تنها عمل و کردار واقعی را می توانيم بد ويا ولی روش علمی بما می آموزد ک. باشيم و اگر داشتيم بايد بشرميمم

اگر فکر و تخيل را سانسور کنيم نه تنها به . افکار و احساسات تخيلی را نبايد به اين اساس قضاوت کنيم. خوب بدانيم
 احساسات و عواطف جزء از  . آزادی سياسی انسانها تجاوز نموديم، بلکه سالمت روانی خود را هم به خطر انداخته ايم  

ظهور عواطف و احساسات گوناگون اگرازدست ما خارج است، نحوۀ  . ميراث بيولوژيکی ما،  يعنی فطری اند
ما ميتوانيم زمان و مکان تجلی عواطف خود را تعيين کنيم به شرطی که . بيرونی کردن آنها تا اندازۀ به اختيار ماست

اگر . شناخت واضح و روشن احساسات خود محروم مانده ايم بيشتر ما به اثر تربيت فاميلی از. از وجود آنها آگاه باشيم 
متنفر بوده ايم به ما گفته اند از او خوش ما نمی آيد، اگر ترس داشتيم، به ما گفته اند که نبايد ترس داشته باشيم و   

به حقيقت دارد  سالمت روانی نياز . اگردرد داشتيم، به ما گفته اند که مرد بايد شجاع باشد و درد را بروی خود نياورد  
برای . اين مهم است که ما بدانيم چه احساسی داريم تا اينکه بدانيم چرا چنين احساس داريم        . نه چشم پوشی از حقايق 

طوريکه آئينه شکل و   . اينکه ما به کودکان خود احساسات آنها را بشناسانيم، بايد به آئينۀ  شخصيت آنها مبدل شويم 
به  . کاس ميدهد، ما بايد احساسات کودکان خود رابدون کم وکاست بازتاب دهيم      قوارۀ ما را بدون کم و کاست انع   

به کودکی که از کسی تنفر نشان ميدهد بايد  ! مثلی که خيلی خشمگين هستی: کودکی که خشمگين شده بايد بگوئيم
شود، تصويری کودکی که به اينوسيله احساساتش منعکس مي. توقرار معلوم بسياراز او تنفر داری وغيره: بگوئيم

شفاف از احساسات خود دارد و خود را فهميده احساس ميکند و ازاينراه ساده تر می تواند دست به تعديل و تغير آنها     
 .بزند

 



 
http://www.afghan-german.de 
http://www.afghan-german.com 
___________________________________________________________________________ 
 

___________________________________________________________________________ 
3

 

 فصل دوم
 

 روش ستايش و سرزنش
ستايش وتائيد فرزندان يکی از مهمترين وسايل تربيت می باشد، ولی مانند تجويز دارو بايد به اندازه ودرموقع           

ستايش تنها بايد با رابطه به کوشش و دست  : داروی عاطفی ستايش مبنی بر قانون مهم آتی است. رت گيردصو
 اگر فرزند شما اطاقش را منظم و  .آورد مشخص اوالد صورت بگيرد و نه به شخصيت و منش طفل به صورت کلی  

 فقط ستايش از اين کار های مشخص   پاکيزه نگه ميدارد و يا به شما کمک ميکند خانه خود را پاک کنيد، درانيجا   
چون اين نوع ستايش کل شخص را دربر  ! درست است و نه به اينکه به او بگوئيد چه فرزند خوب و شايسته ای است  

واين نوع ستايش های کلی ممکن است حتی منجر به . ميگيرد وهيچ کس بدون عيب نيست، اين نا مناسب است
ا ممکن است به اين فکر افتد که او به اين خوبی و شايستگی که از او تعريف      فرزند شم.   اضطراب در فرزند شما شود 

 !کرده ايد نيست و از آن به ترس افتد که بايد هميشه در همه کار ها شايسته وکامل باشد که نا ممکن است   
که مودر اين نوع ستايش کلی حتی برای بزرگساالن نيزهم يک نوع شرمنده گی را به بار می آورد، و هر شخصی 

ولی همزمان   ! ستايش های کلی و مبالغه آمير قرار ميگيرد، اکثرًا خود را مجبور ميداند ال اقل بخشی از آن را رد کند        
 .ميدانيم که ستايش های مشخص در زمان مشخص معنی ضمنی مثبتی با رابطه به کل شخصيت فرد دارد

 : مثالی بيا وريم
.  ه سالۀ شما محمود شما را کمک ميکند و اشياء سنگينی را حمل ميکند روزی خانه تکانی داريد و پسر ده دوازد 

 :مکالمۀ ذيل بين پدر و پسر مبدل ميشود 
  اين ميز سنگين است که حملش مشکل است :پدر

  با غرورميگويد که آن را حمل کرده است :محمود
  حمل ميز خوب قدرت ميخواهد :پدر

 گويد که او آنرا حمل کرده است   با افتخار عضالتش را نشان ميدهد و می  :محمود
دراينجا پدر تنها به مشکل بودن کار، يعنی به حمل ميز اشاره ميکند و نتيجه گيری را به فرزندش وا گذار ميکند و او     

اگر بر عکس پدرش ميگفت محمود تو . نتيجه ميگيرد که قدرت کافی را دارد و اين به عزت نفس محمود می افزايد
! حتمال زياد او می گفت نه من قوی نيستم، پسران قوی تری ازمن در صنف من هستند بسيار قوی هستی، به ا

خالصه کلمات ما بايد طوری باشند که فرزند ما   . دراينجا می توانست يک بحث بی فايده و دور و درازی بوجود آيد
 .از آنها نتيجه گيری مثبت راجع به شخص خود بکند و مربوط به کار و کوشش مشخص او باشد 

 
 :مثال های از ستايش خوب و بد

 .تشکر از اينکه اتاقت را جمع و جور کردی، اتاقت خيلی زبيا شده است: ستايش خوب •
 من کار خوبی کردم: نتيجه گيری طفل •
 تو چه پسر خوبی هستی: ستايش نادرست •
 آن مقالۀ که به مکتب راجع به بهار نوشتی خيلی خوشم آمد: ستايش خوب •
 حالم که ميتوانم مقاله بنويسمخوش: نتيجه گيری طفل •
 تو چه نويسنده خوبی هستی: ستايش نادرست •
 نامۀ که برايم نوشتی مرا بسيار خوشحال کرد: ستايش خوب •
 من ميتوانم ديگران را با کاری که ميکنم خوشحال کنم: نتيجه گيری طفل •
 تو چه نامه نويس درجه اولی هستی: ستايش نادرست •

 
ه کارودست آورد مشخص که ار آنها فرزند شما نتايج مثبتی را می گيرد، زير بنای   چنين کلمات مشخص با رابطه ب

سالمت روانی او را تشکيل ميدهد و او اين نتايج مثبت را درونًا برای خود تکرار می کند و از خود تصويری دوست          
 .داشتنی می سازد

 

 سززنش و انتقاد مثبت و منفی
که چگونگی بهتر کردن آنرا به فرزند ياد بدهيم، بدون اينکه از شخصيت اش  انتقاد مثبت تنها متوجه آن کاری است 

مثًال اگر روزی فرزند شما گيالس آبی را چپه کند و روی ميز و يا فرش شما تر شود و شما به او  . درکل انتقاد کنيم
اين بچه بی دست و   : گوئيد تو به اين کالنی نمی دانی که چطور گيالس را دردست بگيری؟  و يا بد تر از آن ب : بگوئيد

 .پا است و هميشه هر چيزرا چپه ميکند
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اگر فکرکنيم که گيالس آب چه ارزشی دارد، اين نوع تحقير و شکستن عزت نفس فرزند شما با هم هيچ تناسبی 
در چنين مواردی بايد تنها متوجه مسئله مشخص درزمان مشخص باشيم و نه اينکه تمام شخصيت فرزند خود  . ندارند

 .ا مورد سئوال قرار بدهيم  ر
آب ميز را تر کرده، اين دستمال را بگير و آنرا پاک کن         : عکس العمل مثبت در چنين زمانی شايد اين باشد که بگوئيد    

دراينجا ما تنها متوجه ميز تر هستيم و کل شخص فرزند خود را سرزنش نمی کنيم و   .  و برای خود دوباره آب بياور   
در چنين مواردی گفتگو های زيادی در فاميل ها صورت ميگيرد ! ليت خود ميز را پاک کنداز او ميخواهيم به مسئو

که منجر به بحث های اعصاب شکن می شود، فقط به دليل اينکه والدين از اصل انتقاد مشخص از کار مشخص  
چک فاجعۀ درست  استفاده نمی کنند و فرزند خودرا در کل مورد سرزنش و تحقير قرارميدهند و از يک اشتباه کو 

 . ميکنند واين زمانی حتی شکل تراژدی را به خود ميگيرد
 

 برخورد به خشم را بايد ياد بگيريم 
در فرهنگ و تربيت ما برخورد به خشم يک مشکل اساسی است و ما برخورد به آنرا در کودکی درست ياد نمی   

ما هم با رابطه به فرزندان خود   . ی ميدانيمبه ما گفته اند که خشم خودراسرکوب کنيم و احساس خشم را منف . گيريم
کوشش ميکنيم که خشم خود را سرکوب کينم که اين تا اندازۀ ممکن است و بعد از آن خشم ما به همان اندازه قوی تر  

وقتی متوجه  .  خشم يک واقعيت زندکی است که درمواردی بروز ميکند و به نظر ما ناگهانی جلوه مينمايد    . بروز ميکند
 ، فکر ميکنيم که تمام معقوليت خود را از دست داده ايم و رفتاری با فرزندان خود ميکنيم که به دشمنان خود       می شويم
يعنی آنهارا تحقير ميکنيم، به آنها توهين ميکنيم و حتی به لت و کوب آنها مبادرت می ورزيم وبعد از رفتار . نمی کنيم

 !!مخود پشيمان می شويم تا مرتبۀ ديگر که متوجه شوي
 

.   خشم بدون شک رولی در تربيت دارد و چون به قيمت عاطفی زيادی تمام ميشود، نبايد بی فايده و بی موقع باشد       
 :برای آمادگی برای  برخورد به خشم خود بايد نکات ذيل را درنظر گيريم

 ما بايد قبول کنيم که خشم يک واقعيت زندکی است و کودکان ما را خشمگين ميکنند •
  خشمگين شويم بدون اينکه احساس گناه و شرمنده گی کنيمما حق داريم •
 ما خشم خود را می توانيم بروز دهيم بدون اينکه به شخصيت فرزند خود حمله نماييم •

 
يعنی احساس خشم خود را بايد در لباس کالم     . بهترين وسيلۀ مقابله به خشم افاده و نام بردن حالت درونی ماست      

اگر فرزند ما از کاری که ما را   . من خشمگين هستم:  مثًال درزمان خشمگين شدن بگوئيم .بياوريم و آنرا بيرون دهيم 
من آنقدر خشمگين هستم که می : من خيلی خشمگين هستم وبار سوم: خشمگين ميکند دست بر ندارد، بار دوم بگوئيم

از کاری که نبايد بکند باز اکثر اوقات تنها بروز و افاده خشم ما طفل را  !! ترسم کنترول خود را از دست بدهم   
اگر اين روش افادۀ خشم بی فايده ماند، به مرحله دوم دليل خشمگين شدن خود را بيان داريدو بگوئيد چرا    . ميدارد

من : مثالً . خشمگين هستيد و متوجه قانونمندی اساسی باشيد که تنها عمل مشخص درزمان مشخصرا انتقاد کنيد
من نمی توانم به تو اجازه بدهم که برادرت را صدمه بزنی، نه به اينکه  . ميزنیخشمگين هستم که تو برادرت را 

در اينجا شما سرمشق فرزند خود ميشويد و او ياد ميگيرد که ميتوان    !! برايش بگوئيد که پسربی تربيت و بدی است 
 . خشمگين شد و آنرا افاده نمود بدون اينکه منجر به لت و کوب وتوهين و تحقير طفل شود    

 
ستايش و سرزنش هر دو بايد با رابطه به رفتار و کردار مشخص در زمان مشخص باشدو نه متوجه کل    : خالصه

ستايش از کار و دست آورد مشخص و سرزنش عمل و رفتار مشخص که قابل انتقاد است و نه حمله    . شخصيت فرد
 !!به کل شخصيت فرد و توهين وتحقير او  

 

 فصل سوم
 

 رجام با اطفالاجتناب از رفتار بی ف
بعضی از رفتار والدين با رابطه به اطفال اکثر اوقات بی نتيجه می ماند و حتی ممکن است باعث درد سرهای    

 .ما تعدادی از اين رفتار بی فرجام را دراينجا مطرح می کنيم . بيشتری شود
 

 که والدين می خواهند بدانوسيله طفل         تهديد ها معموال اثر مثبتی ندارند و حتی دعوتی برای تکرار اعمالی اند   : تهديد* 
گرچه ممکن است !" اگر دوباره اين کار را کردی چنين و چنان خواهم کرد " تهديد هايی مانند . را از آن باز دارند

اين تهديد ها اکثرا خود مختاری اطفال را مورد سوال    . برای بزرگساالن منطقی جلوه کنند، در عمل بی اثر می مانند
د، و هر طفلی را که از اعتماد به خود برخوردار باشد در عمل وا دار می کند که عکس آن تهديد ها را  قرار می دهن
 .ما می توانيم بدون تهديد با اطفال خود رفتار کنيم . انجام دهد
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 .محمود با اسباب بازی که بدست دارد شروع به زدن برادرش احمد می کند  : مثال 
 !برو با اسباب بازی ات بازی کن . ان نيستاسباب بازی برای زدن ديگر: مادر

 .دوباره با اسباب بازی اش به احمد حمله می کند  : محمود
 .اسباب بازی را از او می گيرد و به او می گويد که برادرش را نبايد بزند : مادر

 
ازی با اسباب   در اين مثال محمود نتيجه اعمالش را می بيند و آن اين است که در صورت رفتار نا درست امتياز ب        

محمود با اين رفتار مادر می داند که  . در اينجا به خود شخص محمود حمله نه شده است. بازی از او گرفته می شود
 .اسباب بازی برای بازی است و نه زدن ديگران، که در آنصورت امکان استعمالش را نخواهد داشت   

 
 .  مناسب را از اطفال می خواهنداکثر اوقات والدين بوسيله رشوه دادن رفتار    : رشوه دادن* 

اگر کار های خانگی ات را به خوبی انجام دهی ! اگر با برادرت بازی کنی برايت فالن چيز را خواهم خريد : مثال 
 !به سينما می برمت 

اين رشوه ها حتی   . چنين رشوه هايی ممکن است بعضی اوقات کمکی کنند، ولی باعث کوشش مداوم اطفال نمی شوند  
 ممکن است باعث اين شود که طفل شما هيچ کاری را بدون رشوه انجام ندهد و منجر به تسلط اطفال بر          بر عکس

ما بعضی اوقات مشاهده می کنيم که وقتی والدين از خريد می آيند، اطفال عوض اينکه سالم دهند می            .  والدين شود  
 !برايم چه خريدی : گويند

 
دون آگاهی اطفال ووعده قبلی صورت گيرند و نمايانگر قدردانی والدين از         پاداش و هديه وقتی تاثير مثبت دارد که ب   

 . اطفال باشند
 

رابطه ما با اطفال بايد روی اعتماد متقابل . ما نبايد به اطفال خود وعده بدهيم و يا از آنها وعده بگيريم: وعده ها* 
تقيم به طفل خود می گوئيم که به گفتار عادی ما وقتی ما وعده می دهيم کاری را بکنيم، در حقيقت غير مس. استوار باشد

گذشته از اين وعده برای طفل معنی حتمی بودن را می دهد و اگر نظر به داليلی . بدون وعده نمی توان اعتماد کرد
ما مشاهده می کنيم که در صورت انجام نيافتن وعده اطفال به . انجام نگرفت، اطفال به والدين بی اعتماد می شوند

اين وعده هايی بوده که والدين نتواستند آنها را انجام دهند و يا بد تر !". ولی برايم وعده داده بوديد " ين می گويند والد
همچنين ما از اطفال نبايد بخواهيم به ما ! از آن وعده ای که داده بودند فقط برای اين بوده که طفل را موقتا قانع کنند 

وعده می دهند، کار ی را می خواهند انجام دهند که به اختيار خود آنها نيست و از آن وعده دهند، چون وقتی آنها به ما 
 .اين مانند کسی است که از بانکی پولی بگيرد که درآن حساب بانکی ندارد. آنها نيست

 
ی با آن ها بدينوسيله راه های ارتباط. والدين کنايه گو، خطر بزرگی برای سالمت روحی اطفال اند: کنايه گوئی* 

 .اطفال خود را می بندند
چرا به  .  من چند بار بايد برايت تکرار کنم که بفهمی، مگر کر شده ای؟  و يا تو احمقی و ديوانه   : پدر به پسر: مثال 

 دارلمجنانين زندگی نمی کنی ؟
 

از کنايه گوئی .  ردچنين رفتاری ارتباط طفل به والدين را قطع می کند، و آنهارا به خيال پردازی های انتقامی وا ميدا      
 .بايد جدا خود داری نمود   

 
والدين از دروغگوئی اطفال خشمگين می شوند، به خصوص وقتی طفل دروغ     : رفتار مناسب با دروغگوئی اطفال  * 

سوالی که بايد از خود بکنيم اين است که چرا اطفال دروغ ميگويند ؟ بعضی اوقات آنها به . مسلمی را تکرار کند
اگر پسری به مادرش بگويد که ازخواهر و يا    . شوند، چونکه اجازه ندارند حقيقت را بگويند  دروغ متوسل می  

و يا اگر به دروغ بگويد که  ! برادرش متنفر است، ممکن است مادر او راسرزنش کند و يا حتی سلی نثارش کند  
 گيرد که دروغ می تواند به    طفل از اين رفتار نتيجه می. چگونه کاکايش را دوست دارد مادر به او پاداش می دهد 

اگر والدين می خواهند که اطفال آنها صادق باشند، بايد آماده باشند که حقايق تلخ وشيرين را بشنوند                . نفعش تمام شود
اطفال از عکس العمل ما به مقابل احساسات  . وبه اطفال خود اجازه دهند که هر نوع احساسی را که دارند بيان کنند 

 ! ند که صداقت خوب است يا نه  آنهاست که می آموز
 

دليل ديگری که اطفال دروغ می گويند آن است که آنها در تخيل به خود چيزی را می دهند که درواقعيت از فقدان آن        
اين نوع دروغ ها    . دروغ ها در اين حاالت بيان حقيقتی با رابطه به ترس ها و اميد های آنهاست      .  رنج می برند

بر خورد درست با اين نوع  .  است، از چيزی که می خواهند داشته باشند ويا خود باشند  نمايانگر آرزوهای اطفال
درصورت تفاهم معنی از طرف   . دروغ ها تفاهم معنی آنهاست و نه انکار محتوای آنها و يا تحقير و سرزنش اطفال  

 .والدين، طفل اين امکان را می يابد که واقعيت را از تخيل جدا کند  
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عکس العمل   " پلنگ زنده ای را هديه گرفته است "  دروغ شاخ داری را می گويد مبنی بر اينکه او اگر طفل: مثال 
کار ديگری را که !!  بسيار ميل داری پلنگی داشته باشی ؟ و نه اينکه بگوئيم دروغ نگو : سالم ما اين است که بگوئيم

هارا مجبور کنيم که بين دروغی مسلم و اعترافی   به هيچ صورت نبايد کرد دام گذاشتن برا ی اطفال است، يعنی ما آن   
 .درد آور انتخاب کنند 

 
فردای آن وقتی به خانه بر می گرديد می بينيد که شکسته  . شما اسباب بازی نوی را برای طفل خود خريده ايد: مثال 

ه از او بخواهيد     در اين حالت درست نيست ک  .  پاره های اين اسباب بازی را طفل شما در گوشه ای پنهان کرده است  
اين طفل را مجبور ميکند که يا  . که اسباب بازی نوی را که برايش خريده ايد را به شما نشان دهد و يا با آن بازی کند

درست اين است که خود   . دروغی اختراع کند ويا اعتراف به اين که آن را شکسته است که هردوبرايش درد آور است 
بد شد که شکست، قيمت تمام شده بود     . بازی نو ات شکسته است و زياد دوام نياوردمن ديدم که اسباب : " شما بگوئيد

در اينجا طفل ياد می گيرد که پدر با تفاهم است واو می تواند راجع به هر مشکلی که دارد با او حرف بزند ودر  !" 
ارد و اعتمادش به والدينش     او ياد می گيرد که ضرورت به دروغ گفتن ند . آينده بهتر متوجه اسباب بازی خود باشد

 .اعتماد مهمترين اساس رابطه والدين و اطفال است    . قوی می شود
در اينصورت   . زمانی می شود که طفل ما چيزی را که مربوط به ديگران است از مدرسه به خانه می آورد: دزدی* 

يزی را که با خود آورده از او   بهتر است به او آرام بگوئيم که اين چ. ضرورت نيست که به او خطابه اخالقی کنيم
: اگر طفل از مغازۀ چيزی را به جيبش می کند، هم بايد آرام به او بگوئيم . نيست و او آنرا پس به صاحبش بدهد 

اگر به حرف نکرد دوباره برايش تکرار کنيم که آن را     . محمود آن چاکلتی را که به جيبت کردی پس سر جايش بگذار 
 هم حرف ما را نشنيد، چاکلت را از جيبش بگيريم و سر جايش بگذاريم بدون اينکه از آن    سر جايش بگذارد و اگر باز 
اگر شما يقين داريد که طفل شما از جيب شما پولی گرفته است، بهتر است واضح برايش       . درام و يا فاجعۀ درست کنيم 

 برايش جدی بگوئيد که هر وقت پول   افغانی را که از جيب شما گرفته بايد پس بدهد، و بعد١٠٠بگوئيد که مثًال آن 
اگر طفل شما پولی را که از جيب شما گرفته بود، مصرف کرده باشد، می   . الزم دراد با شما آن را درميان بگذارد 

توانيد با او به توافق برسيد که عوض آن پول چه کار های را بکند و يا ماهانه از جيب خرجی اش مقداری را می  
 !که از گفتن دروغگو و دزد به طفل خود خود داری کنيد     اين مهم است . گردانيد

او در     . علت دزدی اش را از او نپرسيد، چونکه اکثر اوقات خودش هم شايد نداند چرا پول را از جيب شما گرفته است   
، قانون کلی دراينجا اين است که وقتی ما جواب سوالی را می دانيم . اينصورت مجبور می شود دروغی را اختراع کند 

اين    . بلکه واضح آن را با او درميان بگذاريم و بگويئم که ما مايوس و ناراحت شده ايم       . نبايد آن را از طفل بپرسيم  
 .خود جزای کافی روانی برای اطفال است

 
از قديم گفته اند که واعظ غير متعظ نبايد    . آدب را نمی توان بدون رفتار موادب به اطفال آموخت    : آداب معاشرت* 
از ادب کردن و يا ادب ياد     .دب را اطفال از رفتار موأدب والدين ياد می گيرند و نه از تاکيد غير موأدب آنها    ا . بود

اگر طفل شما کسی را سالم نداد، شما سالم دهيد و او از شما ياد            . دادن به اطفال در پيش ديگران بايد خود داری کرد       
اجازه  " ش نگوئيد که بی ادب است، بلکه بهتراست بگوئيد اگر طفل شما حرف شما را قطع می کند، براي. می گيرد

بی ادب گفتن به طفل ممکن است جزء تصويری که او از  ". بده من حرفم را تمام کنم، بعد نوبت به تو خواهد رسيد 
ند   بهترين زمانی که والدين می توان. خود دارد شود و برای اينکه به اين تصوير وفادار بماند دست به بی ادبی زند  

دراينجا مسئوليت رفتار طفل را به او و مهماندار  . آداب معاشرت را به اطفال ياد دهند، ديدن دوستان و اقارب است 
اطفال معموال می بينند که وقتی به خانه ديگران اند، ما کمتر آنها را سرزنش می کنيم و آنها از اين          .  بايد گذاشت

در اينجا بهتر است ما با مهماندار به توافق برسيم که آنها حدود و مرز . فرصت استفاده می کنند و زياد فعال می شوند
مهماندار تصميم می گيرد که بستر خواب شان برای باال وپا ئين   . رفتاررابرای اطفال تعيين کنند و آنرا اجرا نمايند 

 . ايداين مرز ها مراعات شوند ما بايد به اطفال خود بفهمانيم که هر خانه مرز های خود را دارد و ب ! پريدن است يا نه 
 

 : خالصه اينکه 
 از تهديد اطفال خود اجتناب ورزيد که اثر مثبت ندارد  : اول
.  از رشوه دادن به اطفال خود داری کنيد که ممکن است معتاد شوند و بدون رشوه هيچ کاری را انجام ندهند   : دوم

ورت گيرد و نمايانگر قدر دانی والدين از اطفال   پاداش و هديه وقتی خوب است که بدون آگاهی قبلی و وعدۀ قبلی ص 
 .باشد
رابطه ما با اطفال بهتراست روی اعتماد متقابل استوار  .  از اطفال خود نه وعده بگيريد و نه به آنها وعده دهيد   : سوم
 .باشد

 .از کنايه گوئی با اطفال جدًا بپرهيزيد که خطر بزرگی به سالمت روحی آنهاست: چهارم
برخورد درست به دروغ فهم معنی آن است و نه انکار محتوای  . د را هيچ وقت دروغگو خطاب نکنيدطقل خو: پنجم
 !آن 
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چونکه بسی اوقات خودش هم نمی داند چرا      . هيچ وقت به طفل خود دزد نگوئيد و علت دزدی را از او نپرسيد     : ششم
 .دزدی کرده است 

واعظ    . بزرگساالن ياد می گيرند و نه تاکيد غير موأدبانه آنهاآداب معاشرت را اطفال تنها از رفتار موأدبانه : هفتم
 !غير متعظ نباشيد 

 

 فصل چهارم
 

 انضباط و تعيين حدود برای اطفال
يکی  : مسايل انضباطی معموال دو جنبه دارند   . تعيين حدود رفتاری برای اطفال يکی از مهمترين وظايف والدين است  

ما تنها به رفتار طفل حدود تعيين ميکنيم و نه به احساسات، آرزوها و       .  یرفتاری و ديگری احساسی، عاطفی و تخيل  
درنتيجه به هر يک از مسايل انضباطی بايد به نوعی برخورد  . رفتار نا جايز را بايد محدود ساخت. تخيل ها ی او

در صورت ممکن در کانال  اعمال ناجايز را بايد جلوگيری کنيم و  . احساسات را بايد شناسائی کنيم و بيان نماييم . نمود
 .ديگری متوجه سازيم

عکس العمل درست اين  . اگر شما پسر چهارساله خود را می بينيد که ديوار های اتاقش را رسامی کرده است:  مثال 
اين    . بيا اين ورق کاغذ را بگير و رويش رسامی کن   . پسر ديوار اتاق برای رسامی نيست   : است که به او بگوييد  

اطفال ضرورت به تعيين حدود دارند و اين حدود بايد         . و را پسر بدی بخوانيد و يا او را تهديد کنيد     درست نيست که ا
حدود سبز   . حدود سبز، زرد و سرخ. ما می توانيم حدود را به چراغ های ترافيکی تشبيه کنيم. واضح و شفاف باشند

حدود زرد رفتاری است که نا جايز  . ها اجازه دهيمرفتاری است که ما بدون اينکه تشويشی داشته باشيم می توانيم به آن
مثال شرايط مشکل جدايی والدين، مريضی و يا شرايط ديگراضطراری و          . است ولی تحت شرايط معينی قابل قبول اند  

حدود سرخ آن    . دراين شرايط ما واضح می کنيم که تنها تحت شرايط مشکل است که رفتاری مجاز است   . غيره
مثال رفتاری که سالمت و رفاح فاميل را  . هيچ صورت جايز نيستند و بايد از آنها جلو گيری شود   رفتاری اند که به 

اطفال از طفره رفتن از مرز . مختل کند و يا رفتاری که ضد اخالق اجتماعی و مراسم جامعه و يا غير قانونی باشند
ری اجازه می خواهند و در استعمال والدين        مثال بدون دانش يکی از والدين از ديگ      .  ها بسيار ابتکار نشان می دهند 
با  رابطه به همه ای اين مسايل بايد پدر و مادر هردو از يک خط مشی معين و شفاف . برضد همديگرمهارت دارند

 !برای همه حرکت کنند، وگرنه کنترول از دست شان خوان رفت
 

 روش های تعيين حدود
ا واضح بيان کنيم و همزمان تا حد امکان برای رفتار نا جايز       درتعيين حدود هميشه اين مهم است که ما حدود ر    

احمد اجازه ندارد برادرش را بوکس  : مثالً . تعويضی ارائه کنيم که به عوض رفتار نا جايزاطفال می توانند انجام دهند
احمد بروی :  است بگوييم مثالً بهتر. حدود بايد کامل باشند و نه نا کامل   .  بازی کند، بلکه ميتواند از بالشت استفاده کند 

دراينجا معيار معين نيست    . نشود برادرت آب نريز، تا اينکه بگوييم کمی آب می توانی بريزی ولی هوش کن زياد تر
.  حدود بايد به جديت تعيين شوند و والدين دودله نباشند        .  وطفل کوچک بين کم و زياد ترشدن را نمی تواند فرق بگذارد  

به تعيين حدود يقين نداريد بهتر است چيزی نگوئيد بلکه برای خود واضح سازيد که چه می اگر خود شما هنوز راجع 
حدود بايد  به عزت نفس طفل شما صدمه نزند و اين وقتی ممکن است که به طفل خود به متانت حدود را       . خواهيد

تعيين حدود را ما در اينجا  يک روش . حدود بايد مربوط به رفتاری مشخص باشد  . واضح سازيد و او را تحقير نکنيد  
 :شرح ميدهيم

 
تو حتما بسيار می خواهی : مثًال: والدين آرزوی طفل را شناسائی می کنند و آنرا به زبان خود به او بيان ميکنند .١

 .امشب به سينما بروی
نوع رسم در خانه ما اين است که بروز های مکتب سينما رفتن مم: با رابطه به سينما رفتن به طفل می گوييم .٢

 .است
 .مثًال به او می گوييم که به شب جمعه می تواند به سينما برود: تعويضی برای آرزوی طفل ارائه می کنيم .٣
من : مثًال: والدين همزمان تفاهم خود را از رنجش اطفال و نا راضی بودن از حدود تعيين شده را بيان ميکنند .٤

که هيچ نوع حدودی نباشد و هر شب بتوانی به سينما حتمًا آرزو داری . ميدانم که ازاين حدود خوشت نمی آيد
 .بروی

 
درشب های که فردايش  : بهتر است بگوييم: مثال. تعيين حدود بهتر است کوتاه و بدون اشاره به شخص طفل باشد    

در  ! تا اينکه تواجازه نداری در شب هايکه فردا مکتب داری به سينما بروی . مکتب بازاست سينما رفتن ممنوع است
بسياری از مسايل  . ينجا طفل احساس نمی کند که به شخص او حمله شده است و عزت نفس اش حفظ می شود ا

مثال ندو راه برو، چرا به يک پای ايستاده ای وقتی که دو پا . انضباطی مربوط به رفتار حرکی ـ بدنی اطفال است
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م که باعث تنش ها و فشار های عاطفی می از حرکت آزاد اطفال تا حد ممکن نبايد جلو گيری کني. داری ؟ و غيره 
 . آزادی حرکی و آماده ساختن شرايط حرکت و ورزش از مشکل انضباطی والدين می کاهد    . شود

 

 اجرای انضباط 
وقتی والدين حدود را شفاف و بدون دودلی بيان کنندوطوری که به شخصيت طفل حمله نشود، معموًال اطفال آنها را             

 درينصورت چه بايد کرد ؟. هم اطفال حدود را می شکنند و با آن اعتنا نمی کنند  رعايت می کنند ولی گاهی 
در اينجا مهم است که والدين از حدودی که تعيين کرده اند عدول نکنند و به بحث و مباحثه با طفل نپردازند که آيا     

 را بزند، جز اينکه بگوييم      لزومی ندارد که برای طفل شرح دهيم که چرا نبايد برادرش . حدود عادالنه است يا خير  
وقتی اطفال از حدود خود عدول ميکنند،    !". پنجره برای شکستن نيست " و يا اينکه !"  انسانها برای زدن نيستند " 

می دانند که کاری نا جايز را نموده اند وبه اين دليل سطح اضطراب در آنها باال می رود ووالدين در اينجا نبايد به     
درچنين زمانی است که طفل به کمک و تفاهم والدين ضرورت دارد تا به او          . ين اضطراب کمک کنند  ازدياد بيشتر ا

زمانی که ما خشمگينيم، درست نيست . ياری کنند که به محرک های خود تسلط يابد بدون اينکه احساس حقارت کند   
ين کا ر تو مرا بسيار خشمگين کرده   ا: مثالً . طفل را تهديد کنيم، بلکه بهتر است احساس خود را واضح بيان کنيم    

طفل به بازيگاه بازی می :  مثًال. در اجرای انضباط بايد محتاط باشيم که صحنه به جنگ اراده ها مبدل نشود    . است
پدر به  . من هنوز می خواهم يک ساعت ديگر بازی کنم : طفل جواب ميدهد. پدر برايش می گويد حاال بايد برويم. کند

چنين برخوردی به دو نتيجه می تواند بانجامد که ! می گوئی می مانی ولی من می گويم نمی مانی تو : جواب می گويد
بهتر است پدر روی ميل طفل که می خواهد ساعتی   ! يکی شکست پدر و ديگری شکست طفل . هر دو نامقبول اند

حتمًا می خواهی .  بمانی و بازی کنیمی دانم که بسيار مايلی: پدر برايش بگويد: مثًال . ديگر بازی کند تمر کز نمايد
اگر طفل بعداز يکی دو دقيقه هنور اسرار . ولی امروز ديگر وقت نداريم وحاال بايد برويم. ده ساعت اينجا بمانی

 .داشت بماند، پدر دستش را می گيرد و او را از بازيگاه به بيرون هدايت ميکند  
 

 سيلی زدن و ديگرتبيه های بدنی
طفل اطاعت ميکند و والدين احساس ميکنند که فشار متراکم   . اهرًا مشکل انضباطی را حل ميکند سيلی زدن اطفال ظ
وقتی خشمگين  : ما درحقيقت می گوييم. عيب سيلی زدن درسی است که ما به طفل می آموزيم. شده آنها پايين می آيد

يکی از بد ترين نتايج جزای  . نيمعوض روش متمدن، به اطفال قانون جنگل را می آموزا  ! شدی طرف مقابل را بزن 
طفل وقتی ديد سيلی     . جزای بدنی احساس گناه را زود ازبين می برد . بدنی تاثير منفی آن روی رشد وجدان طفل است   

اطفال   . خورد احساس می کند که به جزای اعمال خود رسيده است و زودتر آماده تکرار رفتار نا جايز می شود        
آنها با رفتار نا جايز خود را به اصطالح     .   کتابداری را در ذهن خود شکل ميدهند     دراينحالت ها معموال يک نوع 

قرضدار می کنند، طوريک هفته وار، ماهوار وغيره با سيلی خوردن قرضداری خود را می پردازند و اين می تواند           
رد، و به کمک ضرورت طفلی که خواهان تنبه شدن است مشکل اداره خشم و احساس گناه را دا ! همچنان ادامه يابد 

 .دارد و با سيلی خوردن مشکل اش حل نمی شود  
 

 خالصه اينکه
 

 اين حدود بايد تنها متوجه رفتار نا جايز باشد. حدود را بايد واضح و بدون دودلی بيان کنيم •
 بيان آرزوها، احساسات، عواطف و تخيل را بهتر است آزاد بگزاريم •
 کوشش کنيم تا حد ممکن تعويضی برای آنها ارائه دهيموقتی حدودی برا ی رفتاری تعيين کرديم  •
يعنی او را بيشتر جزا ندهيم که . با تعيين حدود همزمان به بی ميلی و رنجش طفل خود تفاهم داشته باشيم •

 .چراازتحريم های ما خوشش نمی آيد
ايد به زمان خوش طبيعی رفتاری را که ممنوع کرده اند را نب. دراجرای حدود، والدين نبايد از آنها عدول کنند •

مادر و پدر هردو بايد از يک روش حرکت کنند و به طفل اجازه . اجازه دهند و فردا آنرا دوباره ممنوع کنند
اطفال دراين سياست بازی حتی از سياست مداران حرفه ای هم . ندهند که يکی را به ضد ديگری استعمال کند

 !پيش اند 
او همچنان رفتار غير متمدن حل خشم و . شد وجدان طفل شما صدمه ميزنداز جزای بدنی به پرهيزيد که به ر •

اين نوع رفتار در سطح . اختالف نظر ها را ياد می گيرد وبا مواجه شدن به نا کامی دست به خشونت می زند
 .جامع به زور گوئی و زورپرستی می انجامد
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 فصل پنجم

 
 حسادت

به دليل حسادت بود که اولين برادرکشی   . وضوع ها درروابط انسانی است حسادت بين اوالد ها يکی از قديميترين م 
فرزند يگانه به مجرد . حسادت يکی از واقعيت ها ی تلخ زندگی است. صورت گرفت و قابيل هابيل برادرش را کشت

 فاميل نيست تولد برادر و يا خواهر احساس می کند برايش رقيبی پيدا شده است و او ديگر شاهزاده و شاههدخت يگانۀ   
 .و عشق و محبت والدی ديگر تنها متوجه او نيست  

 
اين حسادت طبيعی است، ولی وقتی والدين يکی از اوالد خود را به ديگری ترجيح دهند، اين حسادت شدت می گيرد            

به يکی بوسيلۀ حرف و ديگری : اطفال حسادت خود را به دو نوع بروز ميدهند. و می تواند به عواقب بدی بيانجامد
مثالً   . وقتی طفلی حسادت خود را سرکوب کند، حسادت به شکل نمادين ظهور می کند   . شکل سمبوليک و نمادين

در خواب ببيند که  وقتی طفل از برادر جوانش بدش می آيد و اجازه ندارد اين احساس را بيان کند ممکن است  
جا او متوسل به کابوس شده است تا احساسش را         دراين. برادرش را از جای بلندی پرتاب می کند و ازترس بيدار شود  

والدين بهتر است اطفال را در ابراز احساس حسادت آزاد بگذارند تاه آنها آنرا بيان کنند و           . به شکل نمادين بيان نمايد 
بعضی از اطفال ممکن است احساس حسادت خود را      . مجبور نشوند احساسات خودرا ازجمله حسادت را سرکوب کنند  

ه عالئم روانتنی ابراز دارند مانند درخواب خود را مرطوب کردن، و گروهی ديگر از اطفال دست به به وسيل
خشونت می زنند و اشياء را می شکنند، و باز هم تعدادی ممکن است متوسل به جويدن ناخن های خود شوند که اين  

در اينجا مسؤليت بزرگی متوجه والدين     !!! می تواند اشاره به اين امر باشد که آنها مايل اند برادر خود را بجوند      
 .اول بايد اين را قبول کنند که حسادت جزئی از زندگی است، با وجوديکه ظاهرا آشکارا نباشد   . است

 
هيچ نوع برخورد  . سرچشمۀ حسادت از آنجاست که طفل می خواهد يگانۀ مادر باشد و هيچ نوع رقيب را نمی پذيرد 

 حسادت را از بين نمی برد، چونکه نياز يگانه بودن غير قابل اغنا است، ولی طرز   عادالنه از طرف والدين احساس  
 .برخورد والدين می تواند از شدت حسادت بکاهد   

 
اوالد بزرگتر از امتيازاتی برخوردار   : مثالً . درشرايط عادی،  سن و جنسيت اوالد می توانند سرچشمه حسادت باشد    

.  به طفل کوچک حسادت می شود به دليل اينکه مادر اکثر اوقات متوجه اوست. اند و کوچکتر ها به آن حسادت ميکنند
درجوامع پدرساالرومردسردار مانند کشور ما افغانستان، خواهر به برادر حسادت می ورزد چون در اکثر فاميل ها    

 .به شکل آشکارا پسر ها را به دختر ها ترجيح ميدهند 
 

بزرگتر ها ترجيح ميدهند، وقتی پسر را به دختر ترجيح ميدهند، وقتی   وقتی والدين طفل کوچک ودرمانده را به    
زيبائی، ذکاوت و مهارت های ديگر يک طفل را به رخ ديگران می کشند حسادت جانگاهی را در اطفال ناپسنديده      

درسی اين . قصۀ يوسف که برادرانش به اثر حسادت او رابه چاه انداختند برای همه ما آشناست  . بوجود می آورند 
در اين رابطه نبايد سوء تفاهم شود که ما می      .  سمبوليک است که کتاب ها ی مقدس انجيل و قر آن به ما می آموزند    

اوالد بزرگتر از امتيازاتی برخوردارند ودرمقابل مسؤليت هائی را    . توانيم به همۀ اوالد خود مساويانه برخورد کنيم   
آنها سرمشق بگيرند و به آينده بنگرند که خود آنها نيز از امتيازاتی اوالد کوچکتر می توانند از .  نيزبدوش دارند

 .برخوردار باشند و در مقابل مسؤليت های را بدوش بگيرند 
وقتی طفل کوچک به امتياز های بزرگتر حسادت می کند، بهتر است به احساسش تفاهم داشته باشيم تا اينکه امتيازات 

تو بسيار می خواهی ده ساله باشی و نه شش    : مثًال برايش بگوئيم. يش بفهمانيمبزرگتر را شرح دهيم و منطق آنرا برا
 .تو خيلی می خواهی مثل برادرت شب ها دير تر به خواب بروی. ساله

تو : بعضی اوقات والدين نا خود آگاه به حسادت اطفال دامن می زنند وقتی مثًال به يکی از اطفال خود  می گويند    
ادر کوچکت و تو روی زمين بخواب و يا اينکه ما متاسفيم که امسال برايت کفش نو زمستانی بسترت را بده برای بر

دراين مثال طفل نه تنها احساس می کند از   . نمی توانيم بخريم، برای اينکه برادرکوچکت لباس الزم دارد وغيره
 !! بر خوردار نيست وسايل مادی محروم شده است، بلکه احساس ميکند که از محبت و عشق والدين خود هم   

 
 برخورد به حسادت

: وقتی طفل سه سالۀ شما مثًال به برادر نوزادش برخورد خشن می کند، بايد فوری از آن جلوگيری کنيد و به او بگوئيد 
بيا برايم نشان بده که چقدر خشمگينی و عروسکی را بدستش . تو برادر نوزادت را دوست نداری، تو به او خشمگينی 

.  او خود نشان خواهد داد که چه خشمی دارد .  خود را بر آورد در حاليکه شما برايش نمی گوئيد چکار کنددهيد تا خشم
بهتر است خشم او متوجه عروسک  . شايد عروسک را بزند، او را به جائی پرتاب کند، انگشت به چشمش کند و غيره   
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تو حال برايم نشان دادی     .  توانيم برايش بگوئيم بعد از اينکه او خشمش را بر آورد می      . بی جان شود تا متو جه نوزاد   
 .وقتی دوباره خشمگين شدی بيا و برايم بگو. حاال من می دانم. چقدر خشمگين هستی

او می تواند خشمش را بروز دهد و مجبور نيست     . اين روش جهت دهی خشم طفل بهتر از جزا دادن و يا تحقير اوست     
 .  آن را سرکوب کند 

 

 مسئلۀ مساوات
اطفال نمی خواهند به آنها برخورد مسا  . ش به برخورد کامًال مسا ويانه به اطفال مشکل است و حتی الزم نيست  کوش

ما در عمل همۀ اطفال خودرامساويانه دوست نداريم و        . ويانه شود، بلکه آنها خواهان رابطۀ يگانه به والدين اند    
ابطه يگانه خود را تاکيد کنيم و نه عدالت و مساوات را      بهتر است که به هر طفل ر. ضرورتی نيست به آن تظاهر کنيم

دراين مدت او بايد احساس  کند . مثال وقتی با يکی از اطفال خود هستيم بايد همۀ توجه خود را به او معطوف کنيم ! 
هر وقتی با يکی بيرون رفتيم نبايد راجع به ديگری صحبت کنيم و مثالً بگوئيم خوب شد ش. که يگانه فرزند ماست

 !!آمديم، حاال می توانم از اين فرصت استفاده کنم و برای برادرت اين وآن را بخرم  
 

 خالصه کنيم
 .حسادت يک واقعيت زندگی است و والدين بايد وجود آن را قبول کنند، گرچه ظاهرًا آنرا مشاهده نکنند .١
 ها ويا ديدن کابوس ها  حسادت به اشکال گوناگون بروز ميکند، ازتر کردن خود درخواب تا جويدن ناخون .٢

 .يعنی خواب های ترس آور و متداوم
 .دربرخورد به حسادت اوالد تفاهم وبازگو نمودن احساسات آنها بهتر است تا توبيخ و تحقير آنها .٣
 .از تاکيد زيبائی، ذکاوت، مردم داری وديگر خواص پسنديده يکی از اوالد به مقابل ديگران به پرهيزهيد .٤
وقتی با هر يک از آنها هستيد، درآن مدت توجه خود .  طفل خود رابطه يگانۀ داشته باشيدکوشش کنيد که به هر .٥

 .را تنها به او و مسائل او کنيد و راجع به ديگران صحبت نکنيد
 

  پايان بخش اول
  


