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ﻣﺎزﯾﺎر ﺑﻬﺮاﻣﯽ
ﻃﺒﻖ آﻣﺎر ﯾﻮﻧﯿﺴﻒ ،اﯾﻦ اﺣﺘﻤﺎل وﺟﻮد دارد ﮐﻪ ﮐﻮدﮐﺎن ﻣﻌﻠﻮل ﺳﻪ ﺗﺎ ﭼﻬﺎر ﺑﺮاﺑﺮ دﯾﮕﺮ ﮐﻮدﮐﺎن ،ﻗﺮﺑﺎﻧﯽ ﺧﺸﻮﻧﺖ ﺷﻮﻧﺪ.
ﺑﻨﺎ ﺑﺮ ﻫﻤﯿﻦ آﻣﺎر ﯾﻮﻧﯿﺴﻒ ۴/۰۲ «،درﺻﺪ ﺧﺸﻮﻧﺖ ﻋﻠﯿﻪ ﮐﻮدﮐﺎن ﻣﻌﻠﻮل ،ﺧﺸﻮﻧﺖ ﻓﯿﺰﯾﮑﯽ و  ۷/۳۱درﺻﺪ ﺧﺸﻮﻧﺖ ﺟﻨﺴﯽ اﺳﺖ».
ﻧﻮع ﻣﻌﻠﻮﻟﯿﺖ ﻧﯿﺰ ﺑﺎ ﺷﯿﻮع ﮔﻮﻧﻪﻫﺎی ﻣﺨﺘﻠﻒ ﺧﺸﻮﻧﺖ در ارﺗﺒﺎط اﺳﺖ .ﺑﺮای ﻧﻤﻮﻧﻪ« ﮐﻮدﮐﺎن ﻣﻌﻠﻮل ذﻫﻨﯽ ﯾﺎ ﻓﮑﺮی ﻧﺴﺒﺖ ﺑﻪ ﻫﻤﺴﺎﻻن ﻏﯿﺮ
ﻣﻌﻠﻮلﺷﺎن  ۶/۴ﺑﺎر ﺑﯿﺸﺘﺮ در ﻣﻌﺮض ﻗﺮﺑﺎﻧﯽ ﺷﺪن در اﺛﺮ ﺧﺸﻮﻧﺖ ﺟﻨﺴﯽ ﻫﺴﺘﻨﺪ».
ﻓﺸﺎر ﺑﺮ ﺧﺎﻧﻮاده ﺑﺮای ﻧﮕﻬﺪاری از ﮐﻮدﮐﺎن ﻣﻌﻠﻮل ،ﻋﺎﻣﻠﯽ ﺑﺮای ﺷﺪت ﯾﺎﻓﺘﻦ اﺣﺘﻤﺎل ﺧﺸﻮﻧﺖورزی ﻋﻠﯿﻪ آﻧﻬﺎ در ﻣﺤﯿﻂ ﺧﺎﻧﻪ اﺳﺖ .از ﺳﻮی
دﯾﮕﺮ اﯾﻦ ﻓﺸﺎر ،ﻣﺴﯿﺮ ﺳﭙﺮدن ﮐﻮدﮐﺎن ﺑﻪ آﺳﺎﯾﺸﮕﺎهﻫﺎی ﻣﻌﻠﻮﻻن را ﻫﻤﻮار ﻣﯽﺳﺎزد ﮐﻪ اﯾﻦ ﺧﺎﻧﻪ دوم ﻧﯿﺰ ﻣﻮﻗﻌﯿﺘﯽ ﺟﺪﯾﺪ ﺑﺮای اﻋﻤﺎل
ﺧﺸﻮﻧﺖﻫﺎی ﺟﺴﻤﯽ و ﺟﻨﺴﯽ ﻋﻠﯿﻪ آﻧﻬﺎﺳﺖ.
اواﺧﺮ ﺳﺎل ﮔﺬﺷﺘﻪ ﺑﻮد ﮐﻪ اﻧﺘﺸﺎر ﺗﺼﺎوﯾﺮ ﮐﺘﮏ زدن ﮐﻮدﮐﺎن اوﺗﯿﺴﺘﯿﮏ از ﺳﻮی ﭘﺮﺳﺘﺎران در آﺳﺎﯾﺸﮕﺎه« ﻣﻬﺮ اﯾﺮاﻧﯿﺎن» ،ﻣﻮﺟﯽ از
اﺣﺴﺎسﻫﺎی ﻣﻨﻔﯽ را ﺑﺮاﻧﮕﯿﺨﺖ.
از ﻣﯿﺎن اﻧﻮاع ﺧﺸﻮﻧﺖﻫﺎ ﻋﻠﯿﻪ ﻣﻌﻠﻮﻻن ،ﺧﺸﻮﻧﺘﯽ ﮐﻪ در ﺧﺎﻧﻪ و اﻟﺒﺘﻪ ﺑﻪ ﺻﻮرت رواﻧﯽ ﺻﻮرت ﻣﯽﮔﯿﺮد ،ﯾﮑﯽ از ﭘﯿﭽﯿﺪهﺗﺮﯾﻦ ،ﺳﺮﺑﺴﺘﻪﺗﺮﯾﻦ و
ﭘﻨﻬﺎنﺗﺮﯾﻦ ﻧﻮع ﺧﺸﻮﻧﺖﻫﺎ ﻋﻠﯿﻪ اﯾﻦ ﮔﺮوه اﺳﺖ .ﺳﺮﺑﺴﺘﻪ از اﯾﻦ ﻧﻈﺮ ﮐﻪ ﭼﻮن در ﻣﺤﯿﻂﻫﺎی ﻋﻤﻮﻣﯽ ﺻﻮرت ﻧﻤﯽﮔﯿﺮد ،اﻣﮑﺎن دﺧﺎﻟﺖ و
ﻣﺤﺎﻓﻈﺖ ﻧﻬﺎدﻫﺎی ﻣﺴﺌﻮل از ﻣﻌﻠﻮل را ﭘﺎﯾﯿﻦ ﻣﯽآورد ﯾﺎ ﺣﺘﯽ از ﺑﯿﻦ ﻣﯽﺑﺮد.از ﺳﻮی دﯾﮕﺮ ﭼﻮن اﯾﻦ ﺧﺸﻮﻧﺖ ﺟﻨﺒﻪ« رواﻧﯽ »دارد ،ﺳﺨﻦ
ﮔﻔﺘﻦ از آن ﺣﺘﯽ در ﺻﻮرت دﺧﺎﻟﺖ دﯾﮕﺮان ،ﺑﺴﯿﺎر دﺷﻮارﺗﺮ از دﯾﮕﺮ اﻧﻮاع ﺧﺸﻮﻧﺖﻫﺎی ﺟﺴﻤﯽ و ﺟﻨﺴﯽ اﺳﺖ.
ﺳﺘﺎﻧﺪن ﮐﻨﺘﺮل زﻧﺪﮔﯽ ﻓﺮد ﻣﻌﻠﻮل از ﺳﻮی اﻋﻀﺎی ﺧﺎﻧﻮاده ﮐﻪ دﺳﺖﮐﻢ ﮔﺮﻓﺘﻦ ﺗﻮاﻧﺎﯾﯽﻫﺎی او را ﻧﯿﺰ ﺑﻪ ﻫﻤﺮاه دارد ،ﯾﮑﯽ از ﺷﺎﯾﻊﺗﺮﯾﻦ
ﺧﺸﻮﻧﺖﻫﺎی رواﻧﯽ ﻋﻠﯿﻪ ﻣﻌﻠﻮﻻن در ﻣﺤﯿﻂ ﺧﺎﻧﻪ اﺳﺖ.
در اﯾﻦ ﺣﺎﻟﺖ ،ﺑﻪ ﻧﺴﺒﺖ ﻧﺎآﮔﺎﻫﯽ ﺧﺎﻧﻮاده از ﺑﯿﻤﺎری ﻓﺮد ﻣﻌﻠﻮل و ﺗﻮاﻧﺎﯾﯽﻫﺎ و ﻧﺎﺗﻮاﻧﯽﻫﺎی او ،ﻣﯿﺰان دﺧﺎﻟﺖ آﻧﻬﺎ در اﻣﻮر و ﺣﺮﯾﻢ ﺷﺨﺼﯽ ﻓﺮد
ﺗﻐﯿﯿﺮ ﻣﯽﮐﻨﺪ.
ﺑﯿﺸﺘﺮ ﺑﺨﻮاﻧﯿﺪ:
زﻧﺪاﻧﯽ ﺑﻪ وﺳﻌﺖ ﯾﮏ زﻧﺪﮔﯽ
ﺑﺎزارﭼﻪ ﺧﯿﺮﯾﻪ؛ ﻧﻤﺎدﯾﻦﺳﺎزی ﻣﺴﺌﻮﻟﯿﺖ اﺟﺘﻤﺎﻋﯽ
ﻃﻮﺑﯽ و ﻣﻬﺘﺎب؛ ﺗﺠﺮﺑﻪ دو ﻃﺮد ﺷﺪه
ﺑﺎﯾﺪ اﻓﺰود اﯾﻦ ﺗﻨﻬﺎ درک و ﺗﻔﺴﯿﺮ ﺧﺎﻧﻮاده از ﺗﻮاﻧﺎﯾﯽﻫﺎ و ﻧﺎﺗﻮاﻧﯽ ﻫﺎی ﻋﻀﻮ ﻣﻌﻠﻮل ﺧﻮد ﻧﯿﺴﺖ ﮐﻪ داﻣﻨﻪ ﺗﺠﺎوز آﻧﻬﺎ ﺑﻪ ﺣﺮﯾﻢ ﺧﺼﻮﺻﯽ او را
ﺑﺮ ﻣﯽﺳﺎزد ،ﺑﻠﮑﻪ ﺣﺲ دﯾﮕﺮ اﻋﻀﺎی ﺧﺎﻧﻮاده ﺑﻪ وﯾﮋه واﻟﺪﯾﻦ از رﯾﺸﻪﻫﺎی ﭘﺪﯾﺪ آﻣﺪن ﻣﻌﻠﻮﻟﯿﺖ ﻓﺮزﻧﺪ ﻧﯿﺰ در اﯾﻦ ﮐﻨﺘﺮلﮔﺮی ﺑﺴﯿﺎر ﻣﻮﺛﺮ اﺳﺖ.
اﺣﺴﺎس ﮔﻨﺎه واﻟﺪﯾﻦ؛ ﯾﮑﯽ از رﯾﺸﻪﻫﺎی ﮐﻨﺘﺮلﮔﺮی
ﻋﺬاب وﺟﺪان واﻟﺪﯾﻦ و اﺣﺴﺎس ﺗﻘﺼﯿﺮ آﻧﻬﺎ ﺑﻪ ﺧﺎﻃﺮ ﺑﺮوز ﻣﻌﻠﻮﻟﯿﺖ ﺟﺴﻤﯽ و ذﻫﻨﯽ ﻓﺮزﻧﺪ ،ﻣﺴﯿﺮ ﺗﺤﻘﯿﺮ ﻫﺴﺘﯽ و ﻣﻮﺟﻮدﯾﺖ او را ﻓﺮاﻫﻢ
ﻣﯽﮐﻨﺪ.
در اﯾﻦ ﺣﺎﻟﺖ ،ﮐﻨﺘﺮل ﺧﻮاب و ﺧﻮراک و رواﺑﻂ و ﻓﻌﺎﻟﯿﺖ ﺟﺴﻤﯽ و ذﻫﻨﯽ ﻓﺮد ﻣﻌﻠﻮل در دﺳﺘﺎن اﻋﻀﺎی« ﺳﺎﻟﻢ »ﺧﺎﻧﻮاده ﺑﻪ وﯾﮋه ﭘﺪر و ﻣﺎدر
ﻗﺮار ﻣﯽﮔﯿﺮد.
ﻧﻮﺷﯿﻦ ،ﻓﻌﺎل ﻣﺪﻧﯽ ﺳﺎﮐﻦ اﺻﻔﻬﺎن اﺳﺖ ﮐﻪ از ﮐﻮدﮐﯽ« ﺧﺎﻃﺮه وﺣﺸﺘﻨﺎک »ﺑﮕﻮﻣﮕﻮﻫﺎی ﭘﺪر و ﻣﺎدر ﺑﺮ ﺳﺮ« ﻣﻘﺼﺮ اﺻﻠﯽ »ﺑﯿﻤﺎری

«ﻫﯿﺪروﺳﻔﺎل »را در ذﻫﻦ دارد.
اﺣﺴﺎس ﮔﻨﺎه واﻟﺪﯾﻦ ﺗﺤﺼﯿﻞ ﮐﺮده او ﺑﺎﻋﺚ ﺷﺪه ﺑﻮده ﻧﻮﺷﯿﻦ ﺑﺎ وﺟﻮد داﺷﺘﻦ ﺗﻮان راه رﻓﺘﻦ -ﻫﺮ ﭼﻨﺪ ﮐﻤﯽ ﺑﻪ ﺳﺨﺘﯽ -ﻫﯿﭽﮕﺎه از ﺳﻮی
ﭘﺪرش اﺟﺎزه ﺗﻨﻬﺎﯾﯽ ﺑﻪ ﻣﺪرﺳﻪ رﻓﺘﻦ را ﻧﯿﺎﺑﺪ؛ ﻣﺠﻮزی ﮐﻪ ﺣﺘﯽ ﺗﺎ دوران داﻧﺸﮕﺎه ﻧﯿﺰ ﺑﺮای او ﺻﺎدر ﻧﺸﺪه ﺑﻮده .ﺗﺠﺎوزی آﺷﮑﺎر ﺑﻪ ﺣﺮﯾﻢ
ﺧﺼﻮﺻﯽ او ﺑﻪ ﻧﺎم« ﻣﺤﺒﺖ».
ﻧﻮﺷﯿﻦ ﻣﯽﮔﻮﯾﺪ «:ﻫﯿﭻ ﮔﺎه ﻓﺮﺻﺖ ﻣﺸﺎرﮐﺖ در ﮐﺎرﻫﺎی ﺧﺎﻧﻪ را ﻧﯿﺎﻓﺘﻢ و ﺣﺘﯽ ﻣﺎدرم ﺑﻪ ﺑﻬﺎﻧﻪ“ ﻣﺮاﻗﺒﺖ” ،ﺑﻪ ﺣﺪی در ﺳﺒﮏ زﻧﺪﮔﯽام
دﺧﺎﻟﺖ ﻣﯽﮐﺮد ﮐﻪ ﮔﺎه ﻫﻮس اﻧﺠﺎم ﮐﺎرﻫﺎی ﻣﻀﺮ ﺑﺮای ﭼﺸﯿﺪن ﻃﻌﻢ ﺧﺮوج از داﯾﺮه ﮐﻨﺘﺮل آﻧﻬﺎ ﺑﻪ ﺳﺮم ﻣﯽزد».
او اﻣﺎ ﺣﺎﻻ ﻧﻪ ﺗﻨﻬﺎ در اﻣﻮر ﺷﺨﺼﯽ ﺧﻮد ﻓﺮدی ﻣﻮﻓﻖ ﺑﻪ ﺷﻤﺎر ﻣﯽآﯾﺪ ﺑﻠﮑﻪ ﺗﻮاﻧﺴﺘﻪ ﺑﺎ ﻓﻌﺎﻟﯿﺖ در زﻣﯿﻨﻪ ﻣﺤﯿﻂ زﯾﺴﺖ ﺑﺮای ﺟﺎﻣﻌﻪ ﻧﯿﺰ ﻓﺮدی
ﺳﻮدﻣﻨﺪ ﺑﻪ ﺣﺴﺎب آﯾﺪ.
ﻧﻮﺷﯿﻦ ﻣﻌﺘﻘﺪ اﺳﺖ «:ﻫﺮ ﭼﻨﺪ دﺧﺎﻟﺖﻫﺎی ﺧُﺮد ﮐﻨﻨﺪه ﭘﺪر و ﻣﺎدر در زﻧﺪﮔﯽ ﺷﺨﺼﯽ ،اﻋﺘﻤﺎد ﺑﻪ ﻧﻔﺴﻢ را ﺧﺪﺷﻪدار ﮐﺮد ،اﻣﺎ زﻣﯿﻨﻪ ﻏﯿﺮﻣﺴﺘﻘﯿﻢ
ﻣﻮﻓﻘﯿﺖ را در ﻋﺮﺻﻪﻫﺎی ﻓﺮدی و اﺟﺘﻤﺎﻋﯽ ﻓﺮاﻫﻢ ﮐﺮد».
ﻋﻀﻮ ﮐﺎﻧﺎل ﺗﻠﮕﺮام ﺧﺎﻧﻪ اﻣﻦ ﺑﺸﻮﯾﺪ.
ﮐﻨﺎر آﻣﺪن ﺑﺎ ﺟﻨﮓ دروﻧﯽ ،راز ﻣﺮاﻗﺒﺖ ﺳﺎﻟﻢ از ﻓﺮزﻧﺪ ﻣﻌﻠﻮل
ﻧﯿﻮﺷﺎ ﺷﻬﺮوان ،روانﺷﻨﺎس ﺑﺎﻟﯿﻨﯽ ،در ﻣﻮرد ﺑﺴﺘﺮﻫﺎ و ﻧﺘﺎﯾﺞ ﮐﻨﺘﺮل اﻓﺮاﻃﯽ زﻧﺪﮔﯽ ﻣﻌﻠﻮﻻن از ﺳﻮی واﻟﺪﯾﻦ آﻧﻬﺎ ﻣﯽﮔﻮﯾﺪ «:در ﺟﺎﻣﻌﻪ ﻣﺎ ﻣﻔﻬﻮم
“ﻣﻌﻠﻮﻟﯿﺖ ”ﻫﻨﻮز ﻣﻔﻬﻮم ﺑﺴﯿﺎر ﭘﯿﭽﯿﺪهای اﺳﺖ و ﺑﺮای ﺧﯿﻠﯽ از ﺧﺎﻧﻮادهﻫﺎ ﺣﮑﻢ“ ﺗﺎﺑﻮ ”دارد .ﻣﻦ ﻣﺮاﺟﻌﯿﻨﯽ دارم ﮐﻪ ﺑﺮای ﻣﺸﺎوره ﭘﯿﺶ از
ازدواج ﺳﺮاغ ﻣﻦ ﻣﯽآﯾﻨﺪ و اﮔﺮ ﻓﺮدی ﻣﺜﻞ ﺧﻮاﻫﺮ ﯾﺎ ﺑﺮادر آﻧﻬﺎ ﻧﺎﺗﻮاﻧﯽ ﺟﺴﻤﯽ ﯾﺎ روانﺷﻨﺎﺧﺘﯽ داﺷﺘﻪ ﺑﺎﺷﺪ ،دﻏﺪﻏﻪﺷﺎن اﯾﻦ اﺳﺖ ﮐﻪ ﭼﻪ ﻃﻮر
ﺑﺎﯾﺪ اﯾﻦ ﻧﺎﺗﻮاﻧﯽ را ﺑﺎ ﺧﻮاﺳﺘﮕﺎر ﺧﻮد ﻣﻄﺮح ﮐﻨﻨﺪ ﺗﺎ ﻃﺮف ﻣﻘﺎﺑﻞ اﯾﻦ ﻣﻮﺿﻮع را ﻋﺎﻣﻠﯽ ﻣﻨﻔﯽ ﺗﻠﻘﯽ ﻧﮑﻨﺪ».
اﯾﻦ رواﻧﺸﻨﺎس ﮐﻪ در ﺣﻮزه« زوج درﻣﺎﻧﯽ »ﻓﻌﺎﻟﯿﺖ ﻣﯽﮐﻨﺪ ،در ﻣﻮرد دﻻﯾﻞ ﺑﺮوز اﯾﻦ ﻣﻌﻀﻞ ﻣﯽﮔﻮﯾﺪ «:ﻓﺮﻫﻨﮓ ﻣﺎ ﻣﻔﻬﻮم ﻣﻌﻠﻮﻟﯿﺖ را ﺑﺎ ﺷﺮم
ﭘﯿﻮﻧﺪ زده و اﯾﻦ ﺗﺎﺛﯿﺮ ﻣﻨﻔﯽاش را دﻗﯿﻘﺎ روی ﺧﺎﻧﻮادهﻫﺎ ﯾﺎ اﻓﺮادی ﻣﯽﮔﺬارد ﮐﻪ از ﻟﺤﺎظ ﺟﺴﻤﯽ و رواﻧﯽ ﻣﺘﻔﺎوت از ﻫﻨﺠﺎر ﺟﺎﻣﻌﻪ ﻫﺴﺘﻨﺪ.
واﻟﺪﯾﻦ ﺑﭽﻪﻫﺎی ﻣﻌﻠﻮل ﺑﺮای اﯾﻨﮑﻪ ﻓﺮزﻧﺪانﺷﺎن ﮐﻤﺘﺮﯾﻦ آﺳﯿﺐ رواﻧﯽ را ﺗﺤﻤﻞ ﮐﻨﻨﺪ ،ﺳﻌﯽ ﻣﯽﮐﻨﻨﺪ از ﺑﭽﻪﻫﺎ در ﺟﺎﻣﻌﻪ ،ﻣﺪرﺳﻪ و ﺣﺘﯽ
ﻣﻬﻤﺎﻧﯽﻫﺎ ﻣﺤﺎﻓﻈﺖ ﮐﻨﻨﺪ .اﯾﻦ ﻣﺤﺎﻓﻈﺖ ﻃﺒﯿﻌﺘﺎ ﻏﺮﯾﺰیﺗﺮﯾﻦ رﻓﺘﺎری اﺳﺖ ﮐﻪ ﻣﺎ ﺑﻪ ﻋﻨﻮان واﻟﺪﯾﻦ در اﯾﻦ ﺷﺮاﯾﻂ اﻧﺠﺎم ﻣﯽدﻫﯿﻢ اﻣﺎ اﻓﺮاط در
ﺣﻤﺎﯾﺖ ،ﻣﯽﺗﻮاﻧﺪ“ ﺣﺲ ﺟﺪا اﻓﺘﺎدﮔﯽ ،ﺷﺒﯿﻪ دﯾﮕﺮان ﻧﺒﻮدن و ﻣﺪاوم ﻓﮑﺮ ﮐﺮدن ﺑﻪ اﯾﻨﮑﻪ دﯾﮕﺮان درﺑﺎره ﻣﻦ ﭼﻪ ﻓﮑﺮ ﻣﯽﮐﻨﻨﺪ ”را ﺑﺮای ﻓﺮزﻧﺪ
ﻣﻌﻠﻮل ﻧﻬﺎدﯾﻨﻪ ﮐﻨﺪ و ﺗﺮسﻫﺎی ﻧﺎﺳﺎزﮔﺎراﻧﻪ زﯾﺎدی در او ﺑﻪ وﺟﻮد ﺑﯿﺎورد».
ﻧﯿﻮﺷﺎ ﺷﻬﺮوان ﺑﺎ ذﮐﺮ ﻣﺜﺎﻟﯽ از ﮐﻮدﮐﺎن دﭼﺎر ﻣﺸﮑﻞ ﺗﮑﻠﻢ ﻣﯽﮔﻮﯾﺪ «:در ﻣﻮرد ﭼﻨﯿﻦ ﺑﭽﻪﻫﺎﯾﯽ ،وﻗﺘﯽ واﻟﺪﯾﻦ در درون ﺧﻮد از ﻣﺪل ادای
ﮐﻠﻤﻪ ﻓﺮزﻧﺪ ﺧﺠﺎﻟﺖزده ﺷﻮﻧﺪ ،ﻣﻤﮑﻦ اﺳﺖ ﺑﻪ رﻓﺘﺎرﻫﺎی ﻣﺮاﻗﺒﺘﯽ ﺑﯿﺶ از ﺣﺪ دﺳﺖ ﺑﺰﻧﻨﺪ ﮐﻪ ﺧﻮد ﻫﻤﯿﻦ ﮐﺎر ،ﺑﺎﻋﺚ از ﺑﯿﻦ رﻓﺘﻦ ﻋﺰت ﻧﻔﺲ
ﻓﺮزﻧﺪ ﻣﯽﺷﻮد و در ﻧﻬﺎﯾﺖ ﺗﺮدﯾﺪ در ﺗﻮاﻧﺎﯾﯽ ارﺗﺒﺎط ﺑﺮﻗﺮار ﮐﺮدن ﺑﺎ دﯾﮕﺮان را در ذﻫﻦ او ﺗﻘﻮﯾﺖ ﻣﯽﮐﻨﺪ».
ﺑﻪ ﻋﻘﯿﺪه اﯾﻦ روانﺷﻨﺎس ﺑﺎﻟﯿﻨﯽ ،ﻋﻮاﻗﺐ اﯾﻦ ﻧﻮع راﺑﻄﻪ ﻏﯿﺮﻣﺘﻌﺎدل ﻣﯿﺎن واﻟﺪﯾﻦ و ﻓﺮزﻧﺪ ﻣﻌﻠﻮل ﭼﻨﯿﻦ اﺳﺖ «:ﺑﻪ ﺗﺪرﯾﺞ ﺑﺎ اﻋﻤﺎل رﻓﺘﺎرﻫﺎی
ﻣﺮاﻗﺒﺘﯽ ﺑﯿﺶ از ﺣﺪ ،راﺑﻄﻪ ﻣﺎ و ﻓﺮزﻧﺪان ﺑﯿﺸﺘﺮ از ﭘﯿﺶ ﺑﻪ ﻫﻢ ﮔﺮه ﻣﯽﺧﻮرد و اﯾﻦ واﺑﺴﺘﮕﯽ در دراز ﻣﺪت ﻋﻮاﻗﺐ ﺗﺮﺳﻨﺎکﺗﺮی ﺑﻪ دﻧﺒﺎل دارد.
وﻗﺘﯽ ﻣﺎ ﺑﻪ ﻋﻨﻮان واﻟﺪﯾﻦ ،ﻫﺮ ﺗﻔﺎوت ﺟﺴﻤﯽ ﯾﺎ روانﺷﻨﺎﺧﺘﯽ ﻓﺮزﻧﺪﻣﺎن را ﺑﻪ ﺷﮑﻠﯽ ﺳﺎﻟﻢ ﺑﭙﺬﯾﺮﯾﻢ و ﺑﺘﻮاﻧﯿﻢ ﺑﺮ ﺟﻨﮓﻫﺎی رواﻧﯽ و دروﻧﯽ ﺧﻮد
ﻏﻠﺒﻪ ﮐﻨﯿﻢ ،آن زﻣﺎن اﺳﺖ ﮐﻪ ﻣﯽﺗﻮاﻧﯿﻢ رﻓﺘﺎرﻫﺎی ﻣﺮاﻗﺒﺘﯽ ﺳﺎﻟﻤﯽ داﺷﺘﻪ ﺑﺎﺷﯿﻢ ﮐﻪ ﻧﻪ ﺗﻨﻬﺎ آﺳﯿﺒﯽ ﺑﻪ ﻋﺰت ﻧﻔﺲ ﺑﭽﻪﻫﺎ ﻧﺰﻧﺪ ،ﮐﻪ ﺑﺮﻋﮑﺲ اﯾﻦ
ﺑﺎور را ﺗﻘﻮﯾﺖ ﮐﻨﺪ ﮐﻪ ﻧﺎﺗﻮاﻧﯽ ﻗﺮار ﻧﯿﺴﺖ ﮐﻞ زﻧﺪﮔﯽ ﭘﯿﺶ رو و آﯾﻨﺪه را ﺗﺒﺎه ﮐﻨﺪ».

