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كودكان را با ادب و احترام تنبيه كنيم حرف هاي تحقيرآميز ما 
كودك را درمانده مي كند

   مريم ترابي
بعضي والدين وقتي فرزندشان را به داليلي دعوا 
مي كنند از جمالتي مثل »تو يك بي عرضه هستي! 
هيچ وقت يك كار را درس�ت انج�ام نمي دهي!تو 
دس�ت و پا چلفتي هس�تي! تو بي لياقت�ي! و...« 
استفاده مي كنند. آنها فرزند خود را به اين نتيجه 
سوق مي دهند كه اصاًل آدم به درد بخوري نيست و 
نبايد در كاري دخالت كند. كودكاني كه با اين نوع 
برخوردها بزرگ مي ش�وند ك�ودكان درمانده اي 
هس�تند. وقتي كودك با اين ذهني�ت كه عرضه 
انجام يك كار درس�ت را ندارد بزرگ مي شود در 
نوجواني و جواني ني�ز به يك فرد من�زوي بدون 
اعتمادبه نفس تبديل مي شود كه واقعاً توان انجام 

ساده ترين كار را هم ندارد. 
      

هميشه انگ زدن مانع رشد شخصيت كودك مي شود. 
انسان ها در هر سن و سالي كه باشند رفتار و گفتار ديگران 
را تجزيه و تحليل مي كنند. ك��ودكان نيز از اين موضوع 
مستثني نيستند، ولي بسياري از والدين در مواجهه با كار 
و رفتار اشتباه فرزند خود از جمالت ناشايستي استفاده 
مي كنند و رفتارهاي تحقيرآميزي بروز مي دهند كه در 
ذهن و شخصيت كودك رس��وخ و در بزرگسالي براي او 
مشكالتي ايجاد مي كند. بيماري درماندگي در واقع به 
بخشي از وجود انسان اش��اره دارد كه ناتواني و شكست 
را براي خود ملكه ذهني كرده و پذيرفته اس��ت كه توانا 
نيست. بيشتر بچه هايي كه دوست دارند دنباله رو ديگران 
باشند و از خود هيچ اراده اي ندارند در واقع قرباني تربيت 
اش��تباه والدين خود بوده و مبتال به بيماري درماندگي 
هستند. هر چقدر در كودكي فرزند خود را تحقير كنيم 
و اجازه ندهيم شخصيت او به خوبي رشد كند نتيجه آن 
را در نوجواني و جواني به شكل بدي مي بينيم. از سويي 
نوجواني و سن بلوغ ماهيتاً ممكن است براي فرزندان ما 
همراه با انزوا و پرخاشگري باشد، حال اگر اين دوران با 

انگ زدن ها و تحقير كردن هاي والدين توأم باشد بي شك 
وضعيتي بحراني براي آنان ايجاد خواهد كرد. فراموش 
نكنيم كودكي كه ما در كودكي درمان��ده اش كرده ايم 
به احتمال زي��اد در نوجواني من��زوي و در جواني فاقد 

 اعتمادبه نفس خواهد شد. 
والدي��ن آي��ا تص��ور مي كنند كودك��ي خ��ود را بدون 
كوچك ترين اش��تباه و خطايي گذرانده اند؟ قطعاً همه 
ما بزرگ ترها در كودكي خطاهايي را مرتكب ش��ده ايم، 
پس چرا اين انتظار را از كودكان خود داريم كه هميشه 
درس��ت ترين كار را انجام دهند و اگر اشتباهي مرتكب 
شوند آنان را تحقير مي كنيم؟ چرا س��عي نمي كنيم با 
دقت در انتخاب واژه ها هن��گام صحبت كردن به فرزند 

خود كمك كنيم راه درست را پيدا كند. 
آيا هميشه در طول روز فرزند شما يكسره كارهاي اشتباه 
انجام مي دهد يا نه فقط گاهي دچار خطا مي ش��ود؟ او 
قطعاً در كنار برخي اش��تباهات خود كارهاي درس��ت 
و خوبي هم انجام مي دهد. درس��ت ش��بيه شما و همه 
انسان ها. پس اش��تباهات او را بزرگنمايي نكنيد چون 

فرزندتان باور مي كند كه هميش��ه بد است و هيچ وقت 
خوب نيس��ت و كم كم درمانده خواهد شد. شما بايد به 
اين باور برسيد كه همه انسان ها ممكن است كار اشتباه 
انجام دهند و طبعاً كودكان اشتباهات بيشتري خواهند 
داش��ت. كودكان موجودات بكر و معصومي هستند كه 
غير از ما هيچ كس را ندارند تا راه درست زندگي كردن را 
از او بياموزند، پس با فرزندان خود منصفانه رفتار كنيم. 

آنها به كمك ما احتياج دارند، نه طعنه و كينه و سرزنش 
ما. بايد به صورت شفاف و كوتاه براي آنها مشخص كنيم 
كجا اشتباه شده و چگونه مي توانند آن را جبران كنند. 
هر چقدر كودك خود را تحقير كنيم اين رفتار در عمق 
شخصيت او نفوذ مي كند و در آينده به اشكالي منفي و 

ناهنجار خود را نشان مي دهد. 
اگر ما والدين به الگو بودن خود براي فرزندانمان اعتقاد 
داشته باش��يم به رفتارهاي خود بيشتر دقت مي كنيم. 
بچه ها دقيقاً ب��ه حرف هاي م��ا و نحوه بي��ان ما گوش 
مي دهند و رفتارهاي ما نقش مهمي در درك آنها نسبت 
به خودش��ان دارد. براي آنكه فرزندمان درك س��الم و 
درس��ت تري از خودش به دس��ت بياورد، بهتر است از 
جمالت دقيق تري در برخ��ورد با آنها اس��تفاده كنيم. 
مثاًل به جاي اس��تفاده از اين جمله كه » با كارهايت مرا 
ديوانه مي كني« بهتر است بگوييم:»بعضي از كارهايي 
كه مي كني ناراحت كننده است.« اين جمله به او نشان 
مي دهد كه تنها بخش��ي از كارهاي او ش��ما را ناراحت 
مي كند، نه همه كاره��ا و حتي خود ك��ودك. به جاي 
استفاده از جمله »خجالت بكش« به او بگوييد مي دانيد 
كه او هم به اندازه ش��ما از اين كارش ناراحت است، زيرا 
اين حرف باعث مي شود او هم از كارش خجالت زده شود. 
بهتر است به جاي جمله »س��اكت شو« به او بگوييد كه 
آرام باش��د. بچه ها حرف هاي توهين آميز را به سرعت 
مي آموزند و بعيد نيس��ت در ارتباط با ش��ما هم از آنها 

استفاده كنند. 
هميشه جريمه، تنبيه و تحقير كارساز نيست. تشويق نيز 
مي تواند بسيار مؤثر باشد، به خصوص هنگامي كه كودك 
برخالف عادات قبلي، براي نخس��تين بار به حرف شما 
گوش مي كند و آنچه را كه خواس��ته ايد انجام مي دهد. 
هرگاه متوجه حرف شنوي فرزندتان شديد، او را تشويق 
كنيد و به او بگوييد از اين كار او متشكريد. يادمان باشد 
هيچ گاه در ارتباط با تربيت كودك مرز ادب و احترام را 

نشكنيم حتي زماني كه قصد تنبيه او را داريم. 

سبك گفت وگو

هرگاه متوجه ح�رف ش�نوي فرزندتان 
ش�ديد، او را تش�ويق كني�د و ب�ه او 
بگوييد از اين كار او متش�كريد. يادمان 
باش�د هي�چ گاه در ارتب�اط ب�ا تربي�ت 
ك�ودك م�رز ادب و احترام را نش�كنيم 
حتي زماني كه قص�د تنبي�ه او را داريم

َُّك أَلَّ تَْعُبُدواْ إِلَّ إِيَّاُه َوبِالْوالَِديِْن إِْحَسناً  َوَقَضى  َرب
َك الِْكَبَر أََحُدُهَم��آ أَْو ِكاَلُهَما  ا يَْبُلَغنَّ ِعن��دَ إِمَّ
َُّهَما َقْوًل  َُّهَمآ أُفٍّ َوَل تَْنَهْرُهَم��ا َوُقل ل َفاَل تَُقل ل
َكِريما )س��وره اِس��راء آيه23ً (- )پروردگارت 
مقرر داش��ت كه جز او را نپرس��تيد و به پدر و 
مادر نيكى كنيد. اگر يكى از آن دو يا هر دو نزد 
تو به پيرى رسيدند، به آنان »اُف« مگو و آنان 
را از خود مران و با آنان س��نجيده و بزرگوارانه 

سخن بگو.(
بي ش��ك همه ما والدين خود را دوست داريم، 
زي��را در تم��ام دوران زندگ��ي از آنها محبت 
ديده ايم. والدين خود را دوست داريم حتي اگر 
از آنها محبت زيادي به دليل و شرايطي نديده 
باشيم. اما آيا اين دوست داشتن فقط براي اداي 
دين محبتي است كه والدين از بدو تولد نسبت 
به ما داش��ته اند؟ آيا والدين ب��ه فرزندان خود 
عشق و محبت دارند چون وظيفه خود مي دانند 
و انتظار دارند در آينده فرزندانشان اين عشق 
و محبت آنها را حتماً و در هر شرايطي جبران 
كنند؟ عش��ق و عالقه والدين به فرزندانشان 
قطعاً بي ريا و بدون هيچ چشمداش��ت است، 
ولي گاهي والدين در قبال عشق و عالقه اي كه 
به فرزندان خود نشان مي دهند اين نكته را نيز 
به فرزند خود القا مي كنند كه تو بايد در آينده 
محبت هاي من را جبران كني. بدون ترديد همه 
فرزندان والدين خود را دوس��ت دارند و حس 
فرزندي در آنان باعث مي شود به والدين خود 
توجه كنند ولي گاهي با رفتار يا گفتاري اشتباه 
اين عش��ق و عالقه به يك جبر براي فرزندان 
تبديل مي ش��ود و كودك با اي��ن حس بزرگ 
مي ش��ود كه اگر اتفاقي براي والدينش بيفتد 
او مقصر اس��ت. تمام دوران كودكي ، نوجواني 
و جواني خ��ود را با اين ترس س��پري مي كند 
كه مبادا اتفاقي براي پدر و مادرم بيفتد و مدام 
رفتار خود را تحليل مي كند و نگران است مبادا 
كاري كرده باش��د كه بر فرض والدينش دچار 
ناراحتي ش��ده باش��ند و اين ناراحتي به آنان 
صدمه بزند و اين احتياط وسواس گونه تا جايي 
پيش مي رود كه حتي موجب رنجش اطرافيان 
مي شود،زيرا ممكن است فرد براي محافظت 
تعصب آميز از والدين خود به ديگران آس��يب 
بزند و ب��ه آنان توهين كن��د. در حقيقت فقط 
يك گفتار و رفتار اش��تباه مي تواند سرچشمه 
يك تربيت غلط باش��د. در واق��ع والدين بايد 
محتاطانه با ك��ودكان خود برخ��ورد كنند و 
مراقب باشند كه اين جبر و شرط را كه الن من 
مراقب تو هستم و تو هم زماني كه بزرگ شدي 

حتماً بايد مراقب من باشي را در فرزندان خود 
ايجاد نكنند. حس شيرين عالقه به فرزند نبايد 
با طناب قرض و دين به گردن فرزندان آويزان 
باشد. بايد فرزندانمان را آزادانه و خالصانه بدون 
هيچ چشمداشتي دوست داش��ته باشيم و به 
آنها نيز آزادانه و بي ريا عشق ورزيدن را آموزش 
دهيم. به آنها محبت كردن به ديگران را از روي 
عالقه ياد دهيم نه فقط براي انجام وظيفه و از 
روي ترس و اجبار. اين ش��يوه تربيتي ممكن 
است در فرزندان موجب ايجاد فوبياي از دست 

دادن والدين شود. 
البته ترس از دست دادن والدين و عزيزان در 
اكثر افراد وج��ود دارد. همه به نوعي اين حس 
را در زندگي به ك��رات تجربه كرده اند. عده اي 
مي توانند اين حس را در خود كنترل كنند تا 
آسيبي به زندگي شان وارد نكند اما عده اي از 
افراد هستند كه اين توانايي را ندارند و مدام با 
اين نگراني و استرس زندگي مي كنند. مدام در 
حال چك كردن والدين و عزيزان خود هستند 
و تمام كاره��ا و برنامه هاي زندگ��ي خود را با 
س��اعت عزيزان و والدين خود كوك مي كنند. 
فوبياي از دس��ت دادن عزي��زان هيچ وقت به 
صورت علمي ب��ه عنوان يك بيم��اري روحي 
شناخته نشده است و در مباحث روانشناختي 
كمتر از آن صحبت مي ش��ود ول��ي زندگي و 
سالمت احساسي انسان ها را تحت تأثير خود 
قرار مي دهد. ترس از مرگ و ترس هاي بي دليل 
باعث بروز دلش��وره هاي طولني مدت در فرد 
مي شود. تمام كساني كه از اين وسواس فكري 
و نگراني رن��ج مي برند، بايد بدانن��د خيلي از 
اضطراب ها با تلقين ها و كمك هاي خود فرد به 
خودش و حتي اطرافيان نزديك قابل حل است 
ولي اگر اضطراب بيش از ح��د و اين فكرهاي 
خودآيند با وجود ت��الش فرد در ذهنش تكرار 
شود و نتواند در برابر آنها مقاومت كند، حتماً به 

درمان تخصصي نياز است. 
توصيه به والدين اين اس��ت كه نباي��د در قبال 
رسيدگي و عش��قي كه به فرزندا نمان مي دهيم 
آنها را مديون، بدهكار و ناامن بار بياوريم. اغلب 
مي پنداريم فرزندي كه خيلي به والدينش توجه 
دارد فرزندي نمونه و وفادار اس��ت ام��ا در واقع 
چنين نيست، وقتي فرزندي هميشه نگران پدر 
و مادرش است، خودش يك آسيب ديده واقعي 
است كه نوك پيكان مس��ئوليت اين آسيب نيز 
به سمت والدين اس��ت. پدر و مادر خوب طوري 
رفتار مي كنند كه ذهن فرزند از آنها آسوده باشد 
و توانايي و قدرت آسوده فاصله گرفتن از ايشان 
را داشته باشد. اين در حالي است كه وقتي فرزند 
ما از ما دور نمي ش��ود و هميش��ه نگران ماست 
و هم��ه برنامه هايش را بر اس��اس برنامه هاي ما 
تنظيم مي كند نش��انه وفاداري او نيس��ت بلكه 
نشانه وابستگي شديد و آسيب خوردگي اوست 
و از اين رو پدر و مادر بايد خيلي به رفتار و گفتار 
خود توجه كنند. در خاتمه باز هم تأكيد مي شود 
احترام به والدين در رگ و ريشه آموزه هاي ديني 
و فرهنگي ماس��ت و آيات و رواي��ات هم بر اين 
موضوع صحه مي گذارد، اما ه��ر آنچه تبديل به 
افراط،اغراق،اجبار و وس��واس ش��ود، در نهايت 

آسيب زا خواهد بود. 

وقتي ترس از دست دادن والدين تبديل به يك بيماري مي شود

فرزندي كه خود را هميشه مديون و مقصر مي داند

نگاه 

وقت�ي فرزن�دي هميش�ه نگران 
پدر و مادرش اس�ت، خودش يك 
آسيب ديده واقعي است كه نوك 
پيكان مس�ئوليت اين آسيب نيز 
به سمت والدين است. پدر و مادر 
خوب ط�وري رفت�ار مي كنند كه 
ذهن فرزند از آنها آس�وده باش�د

سبك تربيت

7 نكته تأييد شده علمي در تربيت اجتماعي فرزندان

بچههاآنچيزيميشوندكهبارهاوبارهادرماميبينند
  ترجمه و تنظيم: محمدرضا سهيلي فر

 اينكه والدين چگونه و با چه ديدگاهي در تربيت 
فرزند خود تالش مي كنند، يك روي مسئله است 
و آنچه در عمل انجام مي دهند روي مهم تر مسئله. 
ارس�طو مي گويد: »ما همان چيزي مي ش�ويم كه 
بارها و بارها به آن عمل مي كنيم.« اين جمله چه در 
مورد خودمان صحبت كنيم يا فرزندانمان، مصداق 
دارد. درواقع فرزندان ما آن چيزي مي شوند كه ما 
بارها و بارها عمل مي كنيم. برخي كارشناسان بر 
اين باورند كه والدين ثروتمن�د، به فرزندان خود 
يك مزيت بزرگ هديه كرده اند و آن رشد و تربيت 
آنها در محله هاي باالي ش�هر اس�ت كه امكانات 
بيشتري وجود دارد. البته هر خواننده اي اين نظر 
را نمي پس�ندد. برخي آن را نسخه تربيتي خوبي 
نمي پندارند، برخي هم تماي�ل به تفكيك تربيت 
و ثروت دارند، بعضي ديگر هم از اين نوع تقسيم 
ثروت اظهار تأس�ف كرده ليكن اذعان داشته اند 
كه اين تحقيق پش�توانه علم�ي دارد. عادالنه يا 
ناعادالنه بودن اين موض�وع را فعاًل كنار بگذاريم 
و به جاي آن روي چند كار ديگ�ر تمركز كنيم كه 
تقريباً همه والدين مي توانند روزانه براي بچه هاي 
خود انجام دهند. به عبارت ديگر، والدين مي توانند 
براي بچه ه�اي خود اقدامات تربيتي مناس�بي را 
فارغ از ثروت، وضعيت يا ش�خصيت فردي به كار 
گيرند. هفت نكته زير برآيند پژوهش هايي كاماًل 

علمي درباره تربيت اجتماعي فرزندان است. 
      

1- از بچه ه�ا بخواهي�م كارهاي روزم�ره خود را 
خودشان انجام دهند 

اجازه دهيم آنها هم غذا درس��ت كنند، چمن باغچه را 
كوتاه كنند يا حتي زباله را رأس ساعت مشخص، بيرون 
بگذارند. اي��ن كارها صرفاً براي راحتي والدين نيس��ت، 
بلكه شيوه هايي تربيتي به منظور بهبود زندگي كودكان 

ما اس��ت. دكتر جولي ليس��كات هايمز نويسنده كتاب 
»نحوه تربيت )فرزند( بزرگس��ال« مي گويد: »با ترغيب 
بچه ها به انجام كارهاي روزانه، آنها مي فهمند كه بايد اين 
نوع فعاليت ها را به عنوان بخشي از زندگي و مسئوليت 
خود انجام دهند. والدين كودك به جاي آن كه رفتاري 
اقتدارگرايانه يا بر عكس سهل انگارانه داشته باشند، بايد 
سعي كنند پدر و مادري مقتدر نزد كودك قلمداد شوند 
و دنيايي بسازند كه در آن كودكشان با احترام به اقتدار  
والدين  رشد كند نه اينكه احساس كند در حال سركوب 

شدن است.« 
 2 - مهارت ه�اي اجتماع�ي را ب�ه آنه�ا آموزش 

بدهيم
آيا تا به حال با افرادي از نظر اجتماعي بي دس��ت و پا و 
كمرو كار كرده ايد؟ يك بررس��ي و تحقيق 20 ساله در 
»مؤسس��ه پن و دوك« نشان داده اس��ت كه بچه هاي 
داراي مهارت هاي اجتماعي مطلوب در اجتماع موفقيت 

بيشتري به دست آورده اند. 
كودكاني كه از نظر اجتماعي توانمند تر بودند با همسالن 
خود همكاري بهتري داشتند، به حال سايرين مفيدتر 
بودند، احساسات آنها را بهتر درك مي كردند و با اتكا به 
خود، مشكالتش��ان را حل و فصل مي كردند. در جواني 
ش��انس بيش��تري براي اخذ مدرك پيش دانش��گاهي 
داشتند و تا س��ن 25 س��الگي هم موفق به پيدا كردن 
يك ش��غل تمام وقت ش��دند؛ در صوتي كه بچه هايي با 
مهارت هاي اجتماعي محدود چنين توفيقاتي به دست 

نياوردند. 
3 - الگوي عملي تربيتي براي بچه ها باشيم 

نتايج ي��ك تحقيق نش��ان مي دهد اگ��ر بخواهيم مثاًل 
بچه هايمان به دوره پيش دانشگاهي بروند، ابتدا خودمان 
بايد يك الگوي مناسب باش��يم و تحصيالت خود را به 
پايان برسانيم و در همين حال، به آنها يادآور شويم توقع 
داريم كه آنها تحصيالت خود را از طريق شركت در دوره 

پيش دانشگاهي، ادامه دهند. 

پروفسور نيل هالفون استاد دانشگاه كه روي 6600 نفر 
از كودكان متولد س��ال 2001 مطالعه كرده، مي گويد: 
»والديني كه دوره دانشگاه را براي آينده فرزند خود در 
نظر دارند، بدون توجه به درآمد و ساير دارايي هاي ديگر، 

بچه هاي خود را به سوي آن هدف هدايت مي كنند.«
4 - به بچه ها عماًل نحوه رابطه خوب با سايرين را 

بياموزيم
برخي از ما، از پدر و مادراني كه ازدواجش��ان با شكست 
مواجه شده شنيده ايم كه به خاطر بچه هايشان تصميم 
گرفتند زير يك س��قف با هم بمانند. اي��ن تصميم قابل 
تحسين است، ليكن مسئله مهم اين است كه بچه ها نياز 
دارند در محيطي باشند كه ارتباط خوبي بين والدين يا 

ساير خواهر و برادرها وجود داشته باشد. 
تحقيقي ثابت كرده است كه اولً مهم تر از اينكه والدين 
صرفاً در كنار هم باشند، بچه ها در خانه اي بدون درگيري 
بين والدي��ن و خواهران و ب��رادران خود رش��د كنند و 
ثانياً، بررس��ي به عمل آمده روي كودكان متولد ش��ده 
در خانواده هاي فقير نيز حاكي از آن است بچه هايي كه 
از مراقبت هاي حس��اس و ضروري والدين در سه سال 
اول زندگي برخوردار بودند، ن��ه تنها عملكرد بهتري در 
مدرسه داشتند بلكه در نهايت روابطي سالم تر و پيشرفت 

تحصيلي بهتري در 30 سالگي خود داشتند. 
5- حساب و رياضي آنها را تقويت كنيم

خيلي ها زماني را كه مادرش��ان با آنها جدول ضرب كار 

مي كرد، به ياد دارند؛ »سه نه تا؟ دو شش تا يا پنج پانزده 
تا؟« مهارت خواندن براي بچه ها مهم است، اما آموختن 
مهارت هاي رياضي به آنها هم بسيار مهم است. طبق يك 
بررسي گرگ دانكن از دانشگاه نورث وسترن با مطالعه 
روي 35 هزار كودك خردسال دريافت كه مهارت هاي 
رياض��ي در كودكي نه تنها به پيش��رفت رياضي آنها در 
آينده ختم مي شود، بلكه در مهارت خواندن آنها هم تأثير 

مثبت مي گذارد. به نوعي يك تير و دو نشان است. 
6 - به جاي هراس از شكست، سعي و تالش را به 

آنها بياموزيم
شايد شما در مورد نظريه »رشد دادن ذهن در مقابل يك 
ذهن ايستا و محدود« چيزهايي شنيده باشيد. خالصه 
آن اين است كه اگر مي خواهيم بچه هايمان، ذهني پويا و 
در حال رشد داشته باشند، به آنها بقبولنيم كه شكست 
براي همه اتفاق مي افتد. مهم آن است كه به آن به عنوان 
فرصتي براي يادگيري و رش��د نگاه كنيم و نه به عنوان 
پايان همه چيز. به عبارت س��اده تر، به آنها بياموزيم كه 

اضطراب و نگراني نداشته باشند. 
7 - آنان را شجاع و مقاوم بار بياوريم

همانطور كه گفتيم اگر مي خواهيم فرزندمان به نحوي 
خاص رفتار كند، بهترين ش��يوه آن اس��ت كه خودمان 
الگوي رفتاري خوبي باش��يم. كارشناس��ان همچنين 
آموزش »ش��جاعت و اس��تقامت« به بچه ه��ا را توصيه 
مي كنند كه به عنوان »حفظ عالق��ه و تالش در جهت 
اه��داف بلندمدت« نيز تعريف ش��ده اس��ت. همچنين 
در كنار درس اس��تقامت بايد توانايي حفظ انگيزه و در 
عين حال ارزيابي مداوم ارزش ه��ا و نقاط ضعف و قوت 
را هم به بچه ها آموخت. خب؛ حال نوبت شماست. فكر 
مي كنيد چه اقدام ديگري را پدر و مادر بايد انجام بدهند 
تا فرزندش��ان احس��اس كند كه مي تواند فردي مفيد و 
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  حسين گل محمدي
زماني كه او كودكي بيش نبود هميش�ه نگران و دلواپس والدينش بود كه مبادا بيمار 
شوند و آنها را از دست بدهد. حتي يك سردرد ساده پدر يا مادرش او را نگران مي كرد 
و او در خيال كودكانه اش خود را مقصر اين سردرد س�اده مي دانست. ترس از دست 
دادن، تمام دوران كودكي او را پر كرده بود تا جايي كه هميشه حين بازي طوري بازي 
مي كرد كه مادرش را عصباني نكند تا مبادا سرش درد بگيرد و اين سردرد باعث شود 
مادرش را از دس�ت بدهد! اين ترس از دس�ت دادن، از او كه فقط يك دختربچه بود 
پرستاري ساخته بود كه دورادور مراقب والدينش بود. مراقبت هايي از جنس كودكانه! 
اين احساس مسئوليت به قدري در او ش�دت گرفته بود كه روزهايي كه بايد مدرسه 
مي رفت اين جدا شدن از خانه براي او سخت و سنگين بود. بي وقفه گريه مي كرد و ابراز 
نگراني از نبود خود در خانه مي كرد. تا اينكه كم كم به اين شرايط خو گرفت، ولي چيزي 
از نگراني ها و حس مسئوليت او كم نكرد. بزرگ و بزرگ تر شد تا اينكه ازدواج كرد و 
صاحب يك خانواده شد، اما اين نگراني هاي از دست دادن هم همراه او بزرگ شدند تا 
جايي كه او مراقبت از والدينش را سرفصل تمام كارهاي زندگي خود مي دانست. تمام 
برنامه هاي زندگي خود را بر اساس برنامه زندگي والدينش تنظيم مي كرد. همه او را به 
عنوان فرزند نمونه اي كه هيچ وقت والدينش را تنها نمي گذارد مي شناسند و از او به 
نيكي ياد مي كنند اما او در حقيقت يك عمر در اضطراب بود و هيچ گاه احساس آرامش 
و خوشي نمي كرد. زيرا  از كودكي قرباني توقعات غيرواقعي و اغراق آميز والدين خود 
شد كه مدام در گوش او مي خواندند كه مديون آنهاست. او دچار سندرم مديوني شده 

بود و هميشه خود را مقصر و مديون مي دانست. 

والدي�ن كودك به ج�اي آن ك�ه رفتاري 
اقتدارگرايانه يا بر عكس س�هل انگارانه 
داش�ته باش�ند، بايد س�عي كنند پدر و 
م�ادري مقتدر نزد كودك قلمداد ش�وند 
و دنيايي بس�ازند كه در آن كودكشان با 
احترام به اقتدار  والدين  رشد كند نه اينكه 
احساس كند در حال سركوب شدن است

مهم ت�ر از اينك�ه والدي�ن صرف�ًا در 
كن�ار ه�م باش�ند، بچه ه�ا در خان�ه اي 
و  والدي�ن  بي�ن  درگي�ري  ب�دون 
خواه�ران و ب�رادران خ�ود رش�د كنند


