
و  مادر  رابطه  اوقات  اغلب 
خاص  رابطه ای  دختری، 
با ورود  رابطه  این  اما  است 
نوجوانی،   سن  به  دختر 
پیچیده تر می شود. درحقیقت وقوع بحران میان 
مادر و دختر نوجوانش، معموال اجتناب ناپذیر است. 
همان طور که پسر برای شکوفا شدن الزم است که 
از پدر فاصله بگیرید،  دختر نیز به این فاصله گیری 
از مادر نیاز دارد، اما این نیاز از کجا ناشی می شود 
و چگونه باید بحرانی که در ادامه این ماجرا شروع 

می شود را مدیریت کرد؟
روابط مادر و دختری، همیشه روابط ساده ای نیست 
و در این میان، قطعا مشکالت و گرفتاری های 
متعددی میان این دو نسل بروز خواهد کرد. با 
وجود این، برقراری رابطه ای مساعد و مطمئن 
میان آن دو،  غیرممکن و دور از دسترس هم 
نیست. برای مادر، تولد دختر، قطعا اتفاق خاصی 
به شمار می رود اما ارتباط میان آن  دو براساس 
عوامل مختلفی شکل می گیرد. رابطه ای که مادر 
در گذشته با مادر خودش داشته  است، بعدها در 
رابطه ای که با دخترش خواهد داشت، به شدت 
تأثیرگذار است. بعضی از مادران، همان رویه ای 
که با مادر خودشان داشته اند را با دخترشان در 
پیش می گیرند، گروهی دیگر متحول می شوند و 
نوع رابطه را ارتقا می دهند. گروه سومی نیز هستند 
که در برابر پذیرش این شرایط جدید مقاومت 
می کنند. درحقیقت شکل روابط مادر و دختری 

از انتقال نسل ها نشأت می گیرد. 

دختر، آینه تمام نمای مادر
تفاهم میان مادر و دختر حاصل نخواهد شد 
مگر اینکه مادر برای زنانگی دخترش ارزش و 
جایگاهی خاص قائل باشد. زمانی که دختر بچه 
دلش می خواهد از جواهرات مادرش استفاده کند یا 
لباس ها یا کفش های او را بپوشد ، بسیاری از مادران 
موضع گیری می کنند. برداشت آنها از قضیه این است 
که دختر قصد دارد جای آنها را بگیرد. این احتمال 
وجود دارد که بعضی از مادران با مشاهده اولین 
نشانه های زنانگی دخترشان شوک زده و عصبانی 
شوند. در حقیقت نوعی احساس حسادت ناگهانی 
در درون مادر شعله ور می شود و این احساس به 
او دست می دهد که جایگاهش از سوی دخترش 
مورد تهدید قرار گرفته است. روانشناسان به مادران 
توصیه می کنند که سدی در برابر ابراز زنانگی های 

دخترانشان نباشند تا آن ها از خودسازی باز نمانند، 
بنابراین مهم ترین راهکار برای رسیدن به تفاهم، 

همین مسأله است. 

مادر، رقیبی برای دختر
زمانی که دختر مراحل رشد خود را سپری می کند، 
در کودکی همواره می کوشد تا برای جلب توجه 
پدر، مادر را کنار بزند. این مرحله معموال در سنین 3 
تا 5 سالگی بروز می کند. بعد از این مرحله شرایط 
تقریبا آرام است تا اینکه در سنین نوجوانی، رقابت 

مادر و دختری به اشکال دیگری بروز می کند.
روان شناسان معتقدند بهترین راهکار برای مدیریت 
این شرایط و ایجاد تفاهم با دختر این است که 
وی آنطور که هست پذیرفته شود. او را سانسور 
نکنید چون قطعا این مرحله نیز سپری می شود. 
در این شرایط بدون شک پدر نیز به نوعی دچار 
یأس و سرخوردگی خواهد شد. روان شناسان به 
پدران توصیه می کنند که بازی نخورند و به جای 
تسلیم در برابر دل فریبی های دخترشان، همواره 
بکوشند تا فاصله الزم را با او حفظ کنند تا جایگاه 

مادر نیز محفوظ باقی بماند. مادر نیز باید این نکته 
را برای همیشه برای دخترش روشن کند که او 

همسر پدر است و او، دختر پدر. 

دختر، همزاد مادر
تله دیگری که بر سر راه تفاهم مادر و دختر وجود 
دارد، محبت بیش از اندازه مادر به دختر است. 
غالبا دیده می شود که بعضی از مادران آنقدر به 
دخترانشان نزدیک می شوند و آنقدر بر زندگی 
وی سایه می افکنند که عمال آزادی را از او سلب 
می کنند. در این شرایط دختر قطعا نمی تواند هویت 
واقعی خویش را بیابد و در ادامه شخصیتی مستقل 
برای خود داشته باشد. درحقیقت عشقی که مادر 
نثار دخترش می کند آنقدر شدید است که در عمل 
این حس را به دختر القا می کند: من باید تسلیم 

خواسته های مادرم باشم و الغیر!
روان شناسان بر این باورند این منش رفتاری، در 
یک خودشیفتگی عمیق مادرانه ریشه دارد طوری که 
به دختربچه این اجازه را نمی دهد تا خودش را از 
دیگران متمایز کند و در یک کالم خود واقعی اش 

را زندگی کند، بنابراین برای برقراری تفاهم مادر 
و دختری، در این مرحله نیز باید هنرمند باشید و 
اجازه ندهید که او زیر سایه سنگین محبت شما، 

از رشد شخصیتی باز بماند.

دختر، دوست مادر
بعضی از مادران در وجود دخترانشان، کارهای 
بچگی نکرده خود را جستجو می کنند. این گروه از 
مادران، برای احیای زندگی از دست رفته خوشان، 
از رابطه با دخترانشان مایه می گذارند. در این مورد، 
مادر بیش از اندازه به دختر نزدیک می شود و در 
ادامه صمیمیتی که میان این دو شکل می گیرد، 
دختر را آنقدر به مادر وابسته می کند که در عمل 
هر دو را با مشکالت بسیاری روبرو خواهد کرد.

به باور روانشناسان، دختر برای اینکه بتواند کدهای 
زنانه مخصوص به خودش را پایه گذاری کند، نیاز 
دارد گاهی با مادرش مخالفت کند و در برابر او 
بایستد، بنابراین آنها به مادر توصیه می کنند که 
جایگاه واقعی خویش را در زندگی دخترش پیدا 
کند، همواره در صدد دانستن ریزترین اتفاقات 

زندگی او نباشد و البته ریز و درشت زندگی 
خویش را نیز برای او تعریف نکند. یادتان باشد او 
دوستان خودش را دارد و شما نیز دوستان خودتان 
را. شما مادر وی هستید، نه دوست صمیمی او!

توصیه هایی کاربردی برای داشتن یک 
رابطه خوب مادر و دختری 

در گام نخست، روان شناسان به مادران توصیه 
می کنند دست از متهم کردن خویش بردارند: »آنها 
نمی توانند در آن واحد بار تمام کارها را به دوش 
بکشند بنابراین مسوول تمام اتفاقات بزرگ و 

کوچک زندگی باشند.« 
مادران باید بپذیرند رابطه مادر و دختری نیز 
مانند دیگر روابطی که بر این عالم حکمفرماست، 
رابطه ای کامل و بی نقص نیست و برای پیشرفت و 
بهبود، به زمان نیاز دارد. درگیری و کشمکش هایی 
که میان مادر و دختر بروز می کند، نشانه شکست 
مادر در تربیت فرزندش نیست چون تا زمانی که 
در این عالم چالش و درگیری وجود دارد، قطعا 
راهی برای مذاکره و گفت وگو نیز وجود خواهد 

داشت. تجربه این موقعیت ها در زندگی، نه برای 
مادر راحت است و نه برای دختر اما یادتان 
نرود که این روح زندگی است و برای داشتن 
رابطه  خوب مادر و دختری، سپری کردن این 

مسیر نیز اجتناب ناپذیر است.
مادر باید بپذیرد که دختر نیز زندگی خودش 
را دارد، خواسته ها و آرزوهای مخصوص به 
خودش را دارد که ممکن است با او و باورهایش 
منطبق نباشند. دختر نیز باید مواردی را مدنظر 
داشته باشد تا رابطه ای خوب و شکوفا با مادر 
توصیه  دختران  به  روان شناسان  کند.  برقرار 
می کنند به هر قیمتی، درصدد اصالح و ترمیم 
این رابطه نباشند. اگر میان او و مادر، اختالفاتی 
بنیادین و ریشه ای وجود دارد، در فاصله گرفتن 
از مادر تردید نکند. گاهی اوقات دوری گزیدن، 

دوستی و محبت به بار می آورد.
روان شناسان به مادران توصیه می کنند همواره 
مراقب کلمات خود باشند و حین صحبت با 
دختران ظرافت های گفتاری را رعایت نمایند. 
می نشیند،  دختر  جان  لوح  بر  مادر،  جمالت 
آن هم دختری که همیشه در آرزوی جلب توجه 
مادر است. یادتان باشد که دختر برای رشد 
شخصیتی خویش، به نگاهی مثبت نیاز دارد. 
اگر مادر مدام او را بکوبد و مدام ارزش وی را 
پایین بیاورد، در کوتاه مدت، نتیجه وحشتناک 
و غیرقابل جبرانی نصیب هر دو طرف خواهد 
شد. بنابراین هر زمان که دختر مورد حمالت 
لفظی مادر قرار گرفت یا برعکس، ماجرا را 
کش ندهید و حتما  شما مادر عزیز، در مقام 
بزرگ تر، گذشت داشته باشید و با شوخی و 

بامزگی، جو را آرام کنید.
دخترتان را آن طور که هست بپذیرید و هیچ گاه 
فراموش نکنید که مادر نقش تقویت کننده را در 

زندگی فرزندانش ایفا می کند.
اگر می خواهید مادر خوبی برای دخترتان باشید و 
رابطه خوب و سالمی با وی داشته باشید، الزم است 
روی اعتماد به نفس خودتان کار کنید. مادری که 
به خودش اطمینان دارد، این توانایی را نیز خواهد 
داشت تا بهترین  ها و پسندیده ترین قسمت های 
وجود خویش را به دخترش ببخشد. چنین مادری ، 
این توانایی را دارد تا به دخترش بیاموزد در زندگی 
شجاع و قوی باشد و برای رسیدن به اهدافش از 

جان و دل مایه بگذارد. 
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بحران نوجوانی و چالش های ارتباطی میان مادر و دختر

دختر برای رشد شخصیتی خویش، به نگاه مثبت مادر نیاز دارد
 ترجمه: 

اغلب اوقات عفت عباسیان
رابطه مادر و 

دختری، رابطه ای 
خاص است اما 

این رابطه با 
ورود دختر به 
سن نوجوانی،  

پیچیده تر 
می شود. 

درحقیقت وقوع 
بحران میان 
مادر و دختر 

نوجوانش، معموال 
اجتناب ناپذیر 

است

با بدان بد باش و با نیکان نکو 
جای گل گل باش و جای خار خار

این شعر زیبای سعدی شما را به یاد چه می اندازد؟ دریافت 
من از این شعر زیبا در گذشته با حال متفاوت است. انسان 
می تواند تغییر عقیده بدهد. احتماال شما هم در مورد بسیاری 
از مسائل زندگی اگر االن خود را با 3 سال پیش مقایسه 
کنید، می بینید که آدم دیگری شده اید. قبال شنیدن این شعر 
این حس را به من می داد که باید با هر کسی مثل خودش 
رفتار کنم، اما روزی جایی پستی را دیدم که نوشته بود: »خدا 
فردی مثل خودتون رو پیش روتون بگذاره«، سپس پرسیده 

بود که این برای شما نفرین است یا دعا؟ 
این پست به نظر من حس بهتری به آدم می دهد. با خواندن 

آن یاد این بیت از موالنا افتادم:
این جهان کوه است و فعل ما ندا

سوی ما آید نداها را صدا
این جهان مانند کوه است و اعمال و نیات ما مانند بانگ و 
فریادی است که در کوه طنین می افکند و بی گمان هر 
فریادی که در کوه بزنیم طنین آن دوباره به سوی ما 
باز می گردد. این بار داستان را از مهمانی ای آغاز 
می کنم که خانواده می گویند ریشه درگیری 

این هفته شان است. 
مرد: »این خانم هم برنامه ها رو می بینه و 
هم اون ها رو برای جاهای دیگه ضبط 
می کنه. در مهمونی آبروی من رو جلوی 
دوستام برده. اون لطیفه ای تعریف کرده 
که باعث شده همکارام به من بخندند.« 

من با تردید می خواهم که مضمون لطیفه 
را تعریف کنند. خانم با پوزخندی می گوید: 
»همین که این روزها رایجه. می خوام شوهرم 
رو بسته بندی کنم هدیه روز مادر بفرستم برای 
مامانش« پیش خودم می گویم خوب شد دورهمی 
این هفته را دیدم. بیچاره آقای مدیری باید از این به 

بعد بگوید که هر لطیفه ای کجا کاربرد دارد و درخواست 
کند که در کجاها نباید از این لطیفه استفاده کرد. یاد این 
اصل مهم تربیتی می افتم که ما همیشه به والدین می گوییم 
چیزی را که می خواهید کودک از تکرار آن خودداری کند، 
باید به آن بی اعتنایی کنید. فکر می کنم این اصل در مورد 
آدم بزرگ ها هم صادق است زیرا افراد زیادی هستند که 
از نقاط ضعف دیگران استفاده می کنند تا آنها را اذیت 
کنند. توی این برنامه چند رمان خوب هم معرفی شد و 
آقای مدیری از مردم خواست به خرافات بی توجه باشند. 
چند مثال هم از خرافات زد مثل این که باید پشت مهمون 

آب بریزیم و...
در همین اثنا خانم که فکر می کند سکوت من ممکن است 
به معنی تایید حرف های همسرش باشد به صدا درمی آید. 
»خانم دکتر راستش این رو در عوض مهمونی 2هفته قبل 
گفتم که تو اون دختر باهوش من توی جمع پرسید چرا اسم 
فرشته و پری را فقط برای خانم ها به کار می برند و ایشون 
فرمودند بابا جون مگه نشنیدی به کچل می گن زلفعلی خان. 
باورتون نمی شه یکی از دوستام بعد از اون ارتباطش را با 
من قطع کرده و تو چند گروه که من هستم لفت)left( داده 

و گفته این گروه جای یکی از ماست.« 
می پرسم شما با این اوضاع کرونا چقدر مهمونی می روید؟ 
خانم می گوید که »تازه مهمونی های خانوادگی مون رو قطع 

کردیم چون آدم سن باال زیاد داریم.«
آنچه خواندید مدل ارتباط قرینه یا به قول فرنگی ها »سیمتریک« 
است که در آن زوج می کوشند در تخریب هم از یکدیگر 
عقب نمانند. در این میان کودکان که بینندگان اصلی ماجراهای 
خانوادگی هستند گاهی دچار بدرفتاری می شوند زیرا حاضرند 
کتک بخورند اما شاهد روابط خصمانه بزرگ ترها نباشند. 
البته گاهی هم از این آب گل آلود ماهی گرفته و به سمت 

یکی از والدین متمایل می شوند.
متاسفانه کرونا هم نمی تواند تغییری در روابط ما ایجاد کند، 
چون ما قهر کردن مجازی را شروع کرده و به بچه ها هم 
آموزش می دهیم. اصلی ترین راه آموزش بچه ها دیدن است 
و ما باید مراقب باشیم که چه چیزی را برای بچه ها به 

نمایش می گذاریم.
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اصلی ترین راه آموزش کودکان 
از طریق دیدن است
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 دکترمیتراحکیمشوشتری
فوق تخصص روانپزشکی کودک و نوجوان

مادرها  و  پدرها  از  بسیاری 
تحسین  موضوع  به  وقتی 
کردن کودکان می رسند، در 
پیدا کردن تعادل مناسب به 
دائم  این شرایط  در  آنها  برمی خورند.  مشکل 
از خودشان می پرسند که زیاده روی در تحسین 
کودک یا انتقال حس بی تفاوتی به او دقیقا چه 
معنایی دارد؟ یا اینکه در موضوع تحسین کردن 
کیفیت؟  یا  دارد  اهمیت  کمیت  واقعا  کودکان 
درحالی که هیچ فرمول مشخص و واضحی برای 
تحسین کردن کودکان وجود ندارد اما متخصصان 
می گویند والدین باید درک درستی درباره زمان 
مناسب، مکان مناسب و نحوه درست تحسین 
کردن کودکان داشته باشند تا بتوانند عزت نفس 

و اعتماد به نفس را در کودکان افزایش دهند.
1. به جزئیات خاص توجه کنید: والدینی که 
موقع تحسین کردن کودک بر جزئیات خاص 
تمرکز می کنند، این پیام را به او انتقال می دهند که 
تمام تالش های بزرگ و کوچکش برای والدین 
جزئیات  بر  تمرکز  اینکه  ضمن  هستند.  مهم 
به کودکان کمک می کند تا زودتر مهارت های 
خاص خودشان را شناسایی کنند. مثال اگر فرزند 
شما عملکرد خوبی در بازی فوتبال دارد، نباید 
صرفا به گفتن جمالت کلی و مشابه این اکتفا 
کنید: »تو واقعا فوتبالیست خوبی هستی«، بلکه 
»تو واقعا در فضاهای تنگ  باید بگویید:  مثال 
تو  فنی  »شوت های  یا  می زنی«  دریبل  خوب 

واقعا کیفیت باالیی دارد.« 
2. صداقت داشته باشید: تحسین کردن کودکان 
همیشه باید بر مبنای صداقت انجام بگیرد. به گفته 
متخصصان، کودکان در اغلب اوقات تشخیص 
برای  می دهند که تحسین والدین ساختگی و 
جلب توجه کودک است یا اینکه واقعا صادقانه 

شکل گرفته است. 
از سوی دیگر، اگر والدین در تحسین کودک بر 
مبنای صداقت رفتار نکنند، کودک به مرور زمان 
نسبت به والدین بی اعتماد می شود و احساس 
ناامنی می کند. ضمن اینکه کودک در این شرایط 

و  صادقانه  حرف های  میان  تفاوت  نمی تواند 
حرف های ساختگی والدین را تشخیص دهد.

تشویق  جدید  فعالیت های  به  را  کودک   .3
کنید: یکی از مهم ترین کارهایی که والدین باید 
برای پرورش کودکان سالم و دارای عزت نفس 
و اعتمادبه نفس مطلوب انجام دهند، تشویق آنها 
اگر  پس  است.  جدید  کارهای  و  فعالیت ها  به 
کودک می خواهد دوچرخه سواری یاد بگیرد یا 
بند کفش هایش را خودش گره بزند، حتما او را 
به خاطر تصمیم جسورانه اش تشویق کنید. به عالوه، 
کودک را از اشتباه کردن و خطر کردن نترسانید.

4. واکنش های افراطی نشان ندهید: والدینی 
که در تحسین کردن کودکان زیاده روی می کنند، 
معموال بعضی از ویژگی های کودک را بیش از 
حد برجسته می  کنند و دائم این جمالت تکراری 
و مشخص یا مشابه آنها را در گوش او تکرار 
»تو  جهانی«،  پسر  باهوش ترین  »تو  می کنند. 
خوشگل ترین دختر جهانی« و... . بعضی از پدرها 
مادربزرگ ها  و مادرها و حتی پدربزرگ ها و 
اصرار دارند که این رفتارشان را ادامه دهند، 
اما واقعیت این است که اگر کودک دائم چنین 
به مرور زمان دیگر نسبت  جمالتی را بشنود، 
مختلف  انسان های  توسط  شدن  تحسین  به 

بی تفاوت می شود.
5. از به زبان آوردن منظور واقعی تان نترسید: 

انشای  یک  آماده سازی  برای  مثال  کودک  اگر 
مدرسه ای سخت تالش کرده، کافی است به او 
بگویید که شما هم تالش بی وقفه و سخت او 
را دیده و درک  کرده اید، بنابراین هیچ ضرورتی 
ندارد که دنبال جمالت پیچیده و استثنایی بگردید. 
به کودک نشان می دهند  همین جمالت ساده 
که شما برای تالش های او ارزش قائل هستید.
6. روی روندها و فرایندها تمرکز کنید: دکان 
را به خاطر تالش ها و کوشش هایی تحسین کنید 
که در روندها و فرایندهای مختلف از خودشان 
نشان می دهند، نه صرفا به خاطر استعدادهای ذاتی 
یا نتیجه گیری نهایی. توجه داشته باشید که همه 
خارق العاده،  ورزشکاران  نیست  قرار  کودکان 
نابغه های ریاضی یا موسیقی دانان استثنایی شوند، 
بلکه همه کودکان قرار است اهمیت سخت تالش 

کردن و پشتکار داشتن را بیاموزند.
WebMD :منبع

شیوه های درست تحسین کردن کودکان

 ترجمه: 
یوسف صالحی

یکی از مهم ترین کارهایی که 
والدین باید برای پرورش 

کودکان سالم و دارای عزت نفس 
و اعتمادبه نفس مطلوب انجام 

دهند، تشویق آنها به فعالیت ها 
و کارهای جدید است. پس اگر 

کودک می خواهد دوچرخه سواری 
یاد بگیرد یا بند کفش هایش را 

خودش گره بزند، حتما او را به خاطر 
تصمیم جسورانه اش تشویق کنید
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