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روانشنا 
دخان )(۳

ﺣﺮﯾﻢ ﺧﺼﻮﺻﯽ دﺧﱰﺗﺎن را رﻋﺎﯾﺖ ﮐﻨﯿﺪ:
دﺧﱰان ﮐﻪ ﺑﺰرﮔﱰ ﻣﯽ ﺷﻮﻧﺪ دوﺳﺖ دارﻧﺪ ﺣﺲ اﺳﺘﻘﻼل ﻃﻠﺒﯽ ﺧﻮد را ﺑﺎ ﺑﻪ دﺳﺖ
آوردن زﻣﺎن و ﻣﮑﺎن ﻫﺎی ﺧﺼﻮﺻﯽ ﺧﻮدﺷﺎن دﻫﻨﺪ .اﯾﻦ ﻗﻠﻤﺮو ﻣﻤﮑﻦ اﺳﺖ اﺗﺎق
ﺧﻮاب ﯾﺎ دﻓﱰﭼﻪ ﺧﺎﻃﺮات و ﯾﺎ  . . .ﺑﺎﺷﺪ.
اﮔﺮ ﻧﯿﺎز ﯾﮏ دﺧﱰ ﺑﻪ ﺧﻠﻮت و ﺧﻮد ﻣﺨﺘﺎری ﺑﺮآورده ﻧﺸﻮد ،ﻣﻤﮑﻦ اﺳﺖ دﭼﺎر
ﺟﺮﯾﺎن ﻣﺨﻔﯿﺎﻧﻪ و ﺧﻄﺮﻧﺎک ﺷﻮد.
از ﺳﻦ ﺧﯿﻠﯽ ﭘﺎﯾﯿﻦ ﻣﯽ ﺗﻮاﻧﯿﺪ ﯾﮏ ﮐﺸﻮ ،ﻗﻔﺴﻪ ﯾﺎ ﺑﺨﺸﯽ ار ﻣﻨﺰل ﺧﻮد را ﺑﻪ او
اﺧﺘﺼﺎص دﻫﯿﺪ ﺗﺎ ﻓﻘﻂ ﺑﺮای ﺧﻮدش ﺑﺎﺷﺪ.
ﺑﻌﻀﯽ از دﺧﱰان ﮐﻪ اﺣﺴﺎس ﻣﯽ ﮐﻨﻨﺪ ﻣﻮرد ﮐﻨﱰل ﺷﺪﯾﺪ واﻟﺪﯾﻦ ﻗﺮار ﮔﺮﻓﺘﻪ اﻧﺪ ،ﯾﮏ
دﻧﯿﺎی ﺧﺼﻮﺻﯽ ﺑﺮای ﺧﻮدﺷﺎن ﻣﯽ ﺳﺎزﻧﺪ ﮐﻪ ﴎﺷﺎر از ﺗﺨﯿﻼت ﯾﺎ ﻣﺨﻔﯽ ﮐﺎری اﺳﺖ،
ﺗﺎ آﻧﺠﺎ ﮐﻪ دزدی و دروﻏﮕﻮﯾﯽ ﺑﺮاﯾﺸﺎن ﺑﻪ ﺻﻮرت ﻋﺎدی درﻣﯽ آﯾﺪ.
ﻫﺮﮔﺰ ﺑﻪ دﻓﱰ ﺧﺎﻃﺮات دﺧﱰﺗﺎن ﴎک ﻧﮑﺸﯿﺪ ،اﮔﺮ ﻧﺴﺒﺖ ﺑﻪ ﭼﯿﺰی ﻣﺸﮑﻮک ﻫﺴﺘﯿﺪ
و ﻻزم ﻣﯽ داﻧﯿﺪ ﻣﺪاﺧﻠﻪ ﮐﻨﯿﺪ ﻣﺴﺘﻘﯿامً از ﺧﻮدش ﺑﭙﺮﺳﯿﺪ.
ﻧﻈﺮات ﺧﻮد را ﺑﻪ دﺧﱰﺗﺎن ﺗﺤﻤﯿﻞ ﮐﻨﯿﺪ:
واﻟﺪﯾﻦ در دوره ﮐﻮدﮐﯽ ﻓﺮزﻧﺪان ﺑﻪ ﺧﺎﻃﺮ ﻣﻮﻗﻌﯿﺖ و داﻧﺶ ﺧﻮد ﺑﻪ راﺣﺘﯽ ﻣﯽ
ﺗﻮاﻧﻨﺪ ﺗﻌﻤﯿامت و ادﻋﺎﻫﺎی ﺧﻮد را ﺑﻪ او دﯾﮑﺘﻪ ﮐﻨﻨﺪ ﺗﺎ او ﻣﻨﻄﺒﻖ ﺑﺎ ﻧﻈﺮات و ارزش
ﻫﺎی واﻟﺪﯾﻦ زﻧﺪﮔﯽ ﮐﻨﺪ .ا ّﻣﺎ ﺷام ﻧﺒﺎﯾﺪ از اﯾﻦ وﯾﮋﮔﯽ ﺳﻮء اﺳﺘﻔﺎده ﮐﻨﯿﺪ ،ﺑﻠﮑﻪ ﺑﺎﯾﺪ
ﺗﻼش ﺧﺎﺻﯽ را از ﺟﻬﺖ ﭘﺮورش ﻓﺮدﯾﺖ و ﺧﻮدآﮔﺎﻫﯽ دﺧﱰﺗﺎن ﺑﻪ ﮐﺎر ﺑﮕﯿﺮﯾﺪ ﺗﺎ در
ﺳﻨﯿﻦ ﻧﻮﺟﻮاﻧﯽ ﺑﻪ ﺑﻌﺪ از اﯾﻦ ﮐﻪ ارزش ﻫﺎی ﻣﻮرد ﻧﻈﺮ ﺷام را ﻧﻔﯽ ﻣﯽ ﮐﻨﻨﺪ دﻟﮕﯿﺮ
ﻧﺸﻮﯾﺪ.
ﻧﻈﺮات دﺧﱰﺗﺎن را ﺟﻮﯾﺎ ﺷﻮﯾﺪ ،ﻣﺜﻼً ﺑﮕﻮﯾﯿﺪ »ﻣﻦ اﯾﻦ را دوﺳﺖ دارم ا ّﻣﺎ ﻧﻈﺮ ﺗﻮ ﻣ ّﻬﻢ
اﺳﺖ« ﻧﻪ اﯾﻨﮑﻪ ﺑﮕﻮﯾﯿﺪ» :ﻋﺎﻟﯿﺴﺖ ﺗﻮ اﯾﻨﺠﻮری ﻓﮑﺮ منﯽ ﮐﻨﯽ!؟«
در ﻣﻮرد آﻧﭽﻪ ﮐﻪ ﺑﺮاﯾﺘﺎن اﻫﻤﯿّﺖ دارد ﺧﻮب ﻓﮑﺮ ﮐﻨﯿﺪ و ﺑﺪاﻧﯿﺪ دﺧﱰﺗﺎن در ﺳﻦ
ﻧﻮﺟﻮاﻧﯽ ﮐﻪ ﺑﻪ اﺳﺘﻘﻼل ﻣﯽ رﺳﺪ ﻣﻤﮑﻦ اﺳﺖ اﯾﻦ ﻣﻮارد را ﻫﺪف اﻧﺘﻘﺎدی ﺧﻮد ﻗﺮار
دﻫﺪ ،اﮔﺮ اﯾﻦ ﮐﺎر را ﮐﺮد ﺑﺎ او ﻣﻘﺎﺑﻠﻪ ﻧﮑﻨﯿﺪ.
ﺣﺘﯽ در دوران ﮐﻮدﮐﯽ ﻧﻈﺮات و ارزش ﻫﺎی ﺧﻮد را ﺑﻪ دﺧﱰﺗﺎن ﺗﺤﻤﯿﻞ ﻧﮑﻨﯿﺪ ،ﭼﻮن
اﺣﺘامﻻً در دوره ﻧﻮﺟﻮاﻧﯽ اﺣﺘامل ﻧﻔﯽ آن ﻫﺎ ﺑﯿﺸﱰ ﻣﯽ ﺷﻮد.
دﯾﮕﺮ ﺗﻮﺻﯿﻪ ﻫﺎﯾﯽ ﮐﻪ در ﺷﻨﺎﺧﺖ رواﻧﺸﻨﺎﺳﯽ دﺧﱰﺗﺎن ﺑﺎﯾﺴﺘﯽ ﻣﺪ ﻧﻈﺮ ﻗﺮار داد:
ﺑﻪ اﺣﺴﺎﺳﺎت دﺧﱰﺗﺎن اﺣﱰام ﺑﮕﺬارﯾﺪ :واﻟﺪﯾﻦ ﺑﻬﱰ اﺳﺖ اﺣﺴﺎﺳﺎت دﺧﱰان ﻣﺎﻧﻨﺪ
اﺣﺴﺎس ﺧﻮﺷﯽ ﯾﺎ ﻧﻮﻣﯿﺪی ،ﺗﺮس ﯾﺎ ﺧﺸﻢ ،ﺷﺎدی ﯾﺎ ﺣﺴﺎدت و  . . .را ﻣﺤﱰم ﺑﺸامرﻧﺪ
و ﺑﺎ اﺳﺘﺪﻻل ﻣﻨﻄﻘﯽ ﺑﻪ او ﭘﺎﺳﺦ ﮔﻮﯾﻨﺪ.
ﺑﺮای ﺑﺎزی ﻫﺎی دﺧﱰان ارزش ﻗﺎﺋﻞ ﺷﻮﯾﺪ :دﺧﱰان از ﻃﺮﯾﻖ ﺑﺎزی ،ﺧﻮد واﻗﻌﯽ ﺧﻮد

را ﻣﯽ ﺷﻨﺎﺳﻨﺪ و ﻣﻬﺎرت ﻫﺎی ﺟﺴامﻧﯽ ،ﮐﻼﻣﯽ ،اﺟﺘامﻋﯽ ،ﺑﺮﻧﺎﻣﻪ رﯾﺰی و ﺣﻞ ﻣﺸﮑﻞ
ﺧﻮد را ﺗﮑﺎﻣﻞ ﻣﯽ ﺑﺨﺸﻨﺪ و ﻋﺰت ﻧﻔﺲ و اﻋﺘامد ﺑﻪ ﻧﻔﺲ ﺧﻮد را ﺗﻘﻮﯾﺖ ﻣﯽ ﮐﻨﻨﺪ.
دوﺳﺘﺎن دﺧﱰﺗﺎن را ﺑﭙﺬﯾﺮﯾﺪ :دوﺳﺘﺎن ﯾﮏ دﺧﱰ ﺑﻪ ﻗﺪری ﺑﻪ او ﻧﺰدﯾﮏ ﻣﯽ ﺷﻮﻧﺪ ﮐﻪ
ﺗﻘﺮﯾﺒﺎً ﺟﺰء و ﺑﺨﺶ ﮔﺴﱰده ﺗﺮی از ﺧﻮد او ﻫﺴﺘﻨﺪ .اﮔﺮ آن ﻫﺎ را ﻧﻔﯽ ﮐﻨﯿﺪ ،او را ﻧﻔﯽ
ﮐﺮده اﯾﺪ.
ﺑﺎ دﻗّﺖ ﺑﻪ دﻧﯿﺎی دﺧﱰﺗﺎن ﭘﺎ ﺑﮕﺬارﯾﺪ :ﻋﻼﻗﻤﻨﺪی ﺧﻮد را ﺑﻪ او ﻧﺸﺎن دﻫﯿﺪ ﺑﺪون
آﻧﮑﻪ در ﮐﺎرﻫﺎی او دﺧﺎﻟﺖ ﮐﻨﯿﺪ .ﺑﻪ ﯾﺎد داﺷﺘﻪ ﺑﺎﺷﯿﺪ ﻧﻘﺶ اوﻟﯿﻪ ﺷام اﯾﻦ اﺳﺖ ﮐﻪ
واﻟﺪﯾﻦ او ﺑﺎﺷﯿﺪ ﻧﻪ دوﺳﺘﺶ.
اﻧﺘﻘﺎد ﺑﻪ دﺧﱰان را ﺑﻪ ﺣﺪاﻗﻞ ﺑﺮﺳﺎﻧﯿﺪ :اﻧﺘﻘﺎد دامئﯽ ﻧﻪ ﺗﻨﻬﺎ ﺗﺮدﯾﺪ ﻧﺴﺒﺖ ﺑﻪ ﺧﻮد،
ﺑﻠﮑﻪ اﺣﺴﺎس ﮔﻨﺎه و ﴍﻣﺴﺎری ﺑﻪ ﺧﺎﻃﺮ ﻧﺎاﻣﯿﺪ ﮐﺮدن واﻟﺪﯾﻦ را ﻣﯽ ﺗﻮاﻧﺪ در ذﻫﻦ
او اﯾﺠﺎد ﮐﻨﺪ.
اﻧﻀﺒﺎط ﺑﺪون اﺳﺘﺒﺪاد را در دﺧﱰﺗﺎن ﺗﻘﻮﯾﺖ ﮐﻨﯿﺪ :داﺷنت ﺣﺪ و ﻣﺮز و ﻗﺎﻧﻮن،
دﺧﱰان را در اﻣﻨﯿﺖ ﻗﺮار ﻣﯽ دﻫﺪ ،وﻟﯽ اﻧﻀﺒﺎﻃﯽ ﮐﻪ اﻧﻌﻄﺎف ﭘﺬﯾﺮ ﻧﺒﺎﺷﺪ ﻣﻤﮑﻦ
اﺳﺖ اراده او را ﺧﻮار و ﺗﺤﻘﯿﺮ و ﻋﺰت ﻧﻔﺲ او را وﯾﺮان ﮐﻨﺪ.
دﺧﱰان را از ﺗﺤﻮﻻت آﮔﺎه ﮐﻨﯿﺪ :از ﻣﻬﻤﱰﯾﻦ ﻧﯿﺎزﻫﺎی اﻧﺴﺎن آﮔﺎﻫﯽ داﺷنت از وﻗﺎﯾﻊ
و ﺗﻐﯿﯿﺮاﺗﯽ اﺳﺖ ﮐﻪ ﻣﺎ را ﺗﺤﺖ ﺗﺄﺛﯿﺮ ﻗﺮار ﻣﯽ دﻫﻨﺪ ،ﻟﺬا ﴐوری اﺳﺖ دﺧﱰان را از
وﻗﺎﯾﻊ در ﺧﺎﻧﻮاده ﮐﻪ ﻗﺮار اﺳﺖ اﺗﻔﺎق ﺑﯿﻔﺘﺪ آﮔﺎه ﮐﻨﯿﺪ .ﻣﺜﻼً رﻓنت ﺑﻪ ﺑﯿامرﺳﺘﺎن ﺑﺮای
ﻋﻤﻞ ﺟﺮاﺣﯽ ﯾﺎ ﺗﻐﯿﯿﺮ ﺷﻐﻞ ﭘﺪر ﯾﺎ ﻃﻼق واﻟﺪﯾﻦ و  . . .ﺑﺎ اﯾﻦ ﻋﻤﻞ اﺣﱰام ﺧﻮد را ﺑﻪ
او ﻧﺸﺎن ﻣﯽ دﻫﯿﺪ و ﺗﻮاﻧﺎﯾﯽ او را در ﺑﺮﺧﻮرد ﻣﻌﻘﻮﻻﻧﻪ ﺗﻮﺳﻌﻪ ﻣﯽ دﻫﯿﺪ.
ﺑﻪ دﺧﱰﺗﺎن ﺑﯿﺎﻣﻮزﯾﺪ ﺷﮑﺴﺖ ﻣﺴﯿﺮ ﻣﻮﻓﻘ ّﯿﺖ را ﻫﻤﻮار ﻣﯽ ﮐﻨﺪ :اﮔﺮ درس ﻫﺎی ﭘﺲ
از ﺷﮑﺴﺖ ﺑﻪ دﺧﱰان آﻣﻮﺧﺘﻪ ﺷﻮد ﻣﺴﯿﺮ ﻣﻮﻓﻘﯿّﺖ آن ﻫﺎ در آﯾﻨﺪه ﺗﺄﻣﯿﻦ ﻣﯽ ﺷﻮد،
ﭘﺲ در ﻫﻨﮕﺎم ﺷﮑﺴﺖ ﻫﺎی اﺣﺘامﻟﯽ او را در ﻫﺮ ﮐﺎری از ﴎزﻧﺶ و ﻃﻌﻨﻪ زدن ﮐﻪ
ﻣﻮﺟﺐ ﴍﻣﺴﺎری در آن ﻫﺎ ﻣﯽ ﺷﻮد اﮐﯿﺪا ً ﭘﺮﻫﯿﺰ منﺎﯾﯿﺪ.
او را ﻫامﻧﻄﻮر ﮐﻪ ﻫﺴﺖ دوﺳﺖ داﺷﺘﻪ ﺑﺎﺷﯿﺪ ﻧﻪ آن ﻃﻮری ﮐﻪ دﻟﺘﺎن ﻣﯽ ﺧﻮاﻫﺪ
ﺑﺎﺷﺪ.
ﮔﻼﯾﻪ ﻫﺎی او را ﺑﺸﻨﻮﯾﺪ.
ﺑﺎ او ﺷﻮخ ،ﻣﻨﺼﻒ و اﻧﻌﻄﺎف ﭘﺬﯾﺮ ﺑﺎﺷﯿﺪ.
وﻗﺖ ﮐﺎﻓﯽ را ﺑﺮای ﺣﺮف زدن ﺑﻪ او ﺑﺪﻫﯿﺪ.
و...
ﻧﮕﺎرش :ﺣﺴﻦ زارﻋﯿﺎن -ﻣﺪرس و ﻣﺸﺎور ﺧﺎﻧﻮاده
ﺑﺮای ﻣﻄﺎﻟﻌﻪ ﺑﯿﺸﱰ:
ﺗﺮﺑﯿﺖ دﺧﱰان ﻣﻮﻓﻖ /ﭘﺮوﻣﻮدا ﺑﺎﺗﺮا /ﺗﺮﺟﻤﻪ ﭘﻮﻧﻪ ﺑﺎزرﮔﺎن /اﻧﺘﺸﺎرات ﻓﺮآوری.

