
5
شماره 1256 26 تیـر 1397

رابطه ترتیب تولد فرزندان با شکل گیری شخصیت آنها

بگو فرزند چندمی تا بگویم کیستی!
 ترجمه: ندا 

احمدلو

کودکان شماره ششصدوهفتادوشش  بیست وسه تیر نودوهفت14

امروزه متخصصان به این نتیجه رسیده اند که شکل گیری شخصیت هر فرد اساسا به این واقعیت زیست شناختی که او به عنوان اولین یا هفتمین فرزند خانواده متولد 
شده، وابستگی ندارد. درواقع، نوع نقش آفرینی فرزندان در خانواده است که منجر به تفاوت های رفتاری می شود. شاید بتوان این مساله را به عنوان راهکار هایی 
توصیف کرد که فرزندان برای مدیریت والدین به کار می گیرند. البته والدین نیز آگاهانه یا ناآگاهانه، این نقش آفرینی ها را تقویت می کنند. در ادامه برای شما توضیح 

می دهیم که ساختار شخصیتی فرزندان چطور شکل می گیرد و این شکل گیری تا چه اندازه به جایگاه هر فرد در درخت خانواده بستگی دارد.

فرزند اول
وقتی که جک 4ساله از خوردن ساندویچش 
خودداری می کرد تا حتما مادرش ساندویچ 
را برایش قطعه قطعه کند، اریک 6ساله با 
برادر بزرگ تر مقتدر مداخله  حالت یک 
می کرد و به جک دستور می داد ساندویچش 
را خودش بخورد. در این موقعیت مادرشان 
به اریک یادآوری می کرد که او در جایگاه 
والدین قرار ندارد و نمی تواند این چنین با 

برادر کوچک ترش صحبت کند.
واکنش اریک در گروه واکنش های نوعی 
مدل  درواقع،  می گیرد.  قرار   )typical(
رفتاری  مدل  به  اول  فرزندان  رفتاری 

والدین شباهت دارد.
با توجه به اینکه فرزندان اول از والدین شان 
پیروی می کنند، دوست دارند مسوولیت های 
خاصی برعهده داشته باشند و حکمشان اجرا 
شود. درواقع، فرزندان اول دارای خواهر یا 
برادر بزرگ تری نیستند که در مواقع ناتوانی 
مانند اختالل در بستن بند کفش ها یا زمین 
خوردن موقع شروع دوچرخه سواری، آنها 
را مسخره کند یا دست بیندازد. بزرگساالن 
نیز فرزندان اول را بیشتر جدی می گیرند و 
همین نکته، اعتمادبه نفس این فرزندان را باالتر 
می برد. حتی زمانی که والدین به فرزندان اول 
یادآوری می کنند که باید در چنین جایگاه 
ویژه ای به دستاورد خاصی برسند، معموال 

آنها نیز تالش شان را چندبرابر می کنند.
بنابراین، فرزندان اول به راحتی می توانند 
شوند.  تبدیل  کمال گرا  به شخصیت های 
یادتان نرود فرزندان اول می بینند بزرگساالن 
به راحتی داخل خطوط معین شده را رنگ 
می کنند یا بدون هیچ نقصی شیر را درون 
کاسه می ریزند، اما خودشان قادر به چنین 
کاری نیستند. به همین دلیل هم فرزندان 
اول می خواهند همه چیز بی نقص باشد و 
کامل  موفقیت  به  اقدام همیشه  اولین  در 
و بی نقص برسند. آنها به همین دلیل در 
مقابل انجام دادن کارهای شخصی مانند 
رنگ آمیزی طرح ها یا همان آماده سازی شیر 
صبحانه مقاومت می کنند چون نمی خواهند 
کمال گرایانه  تمایالت  این  کنند.  اشتباه 
اول  فرزندان  که  کنند  کاری  می توانند 
خود،  اشتباهات  با  مواجهه  صورت  در 

ضعف های خودشان را نپذیرند.
که  نیست  نکته سخت  این  متوجه شدن 
فرزندان اول چقدر راحت به خودشان فشار 
می آورند. وقتی که این افراد در جایگاه پدر 
و مادر قرار می گیرند، خصوصا در تجربه 
اولین فرزند، در قبال فرزندشان بیش از حد 
درحالی  می گیرند،  محافظت کننده  حالت 
که فرزندپروری شان حالت تجربه محورانه 
دارد و البته سختگیرانه و مطالبه گرانه است.

اوباما،  باراک  اول:  مشهورترین فرزندان 
هیالری کلینتون، اپرا وینفری، پنه لوپه کروز 

و کیت میدلتون

شکوه های رایج: »من مثل برادر کوچکم 
باید  من  »چرا  نمی کنم«،  خرابکاری 
پاسخگوی کارهای خواهر کوچکم باشم؟«

نکات فرزندپروری برای فرزند 
اول

• والدین غالبا تمایل دارند فرزند اول را 
به عنوان الگوی اصلی برای دیگر فرزندان 
فشار  می تواند  کار  همین  و  کنند  معرفی 
زیادی بر همه فرزندان خانواده وارد کند. با 
این حال، متخصصان نسبت به اثر استرس و 
فشار ذهنی هشدار می دهند. آنها از والدین 
می خواهند در قبال استفاده از کلمه »باید« 

با احتیاط بیشتری عمل کنند.
• درحالی که والدین، مسوولیت های بیشتر و 
خاصی به فرزند اول می سپارند، مزیت ها و 
برتری های خاصی هم برای او قائل می شوند.
• مسوولیت دهی بیش از حد به فرزندان 
اول رایج است. با این حال، متخصصان به 
والدین می گویند انتظار نداشته باشید فرزند 
اول همیشه و در همه وقت تماما در اختیار 

شما باشد.

فرزند آخر
والدین اساسا در مواجهه با فرزند 
آخر )سوم و بعد از آن( همه چیز را 
آسان می گیرند و دیگر مثل دوران 
فرزند اول شان عصبی و حساس 
آسان گیری  درنتیجه،  نیستند. 
آخر  فرزندان  قبال  در  بیشتری 
اعمال می شود و همین نکته است 
که پیامدهای مختلفی برای آنها 
مسوولیت  فرزندان  این  دارد. 
کمتری برعهده می گیرند، کمتر 
قوانین  نظارت هستند و  تحت 
آسان گیری  با  برایشان  خانه 
اعمال می شود، ولی درعین حال 
افراد سرگرم کننده، اجتماعی و 

مهربانی هم هستند.
با این حال، داشتن جایگاه فرزند 
آخر اصال به معنای عالی بودن 
زندگی نیست. با توجه به اینکه 
آنها عمدتا فرزند اول و دوم را 
سریع تر و باهوش تر از خودشان 
می بینند، برای نشان دادن تفاوت 
خودشان به سرکشی و یاغی گری 
رو می آورند. حتی اگر فرزند اول 
شود،  فرزند  صاحب  خانواده 
می خواهد  معموال  آخر  فرزند 

این کودک را لوس بار بیاورد.

مشهورترین فرزندان آخر: ادی 
مورفی، هالی بری، کامرون دیاز، 

لوسی لیو و رزی اُدونل

»عکس های  رایج:  شکوه های 
»من  کجاست؟«،  من  بچگی 
باهوش  یا  بزرگ  وقت  هیچ 

نخواهم شد؟«

نکات فرزندپروری برای 
فرزند آخر

• فرزندان آخر احساس می کنند 
نمی شوند.  گرفته  جدی  اساسا 
پس به آنها اجازه بدهید گاهی 
خانوادگی  تصمیمات  اوقات 
مناسب  رستوران  مثال  بگیرند. 
برای شام خوردن را انتخاب کنند.
• »اولین « دفعات را در زندگی 
او جدی بگیرید. بیشتر والدین 
اول  فرزند  به  زیادی  با هیجان 
هیجان  این  اما  می کنند،  توجه 
را در مواجهه با فرزند آخر از 
دست می دهند. اگر نقاشی های 
فرزند اول تان را به در یخچال 
می چسبانده اید، باید همین کار را 
برای فرزند آخر نیز انجام دهید.
نیز مسوولیت  به فرزند آخر   •
بدهید، حتی اگر این مسوولیت ها 

کوچک و ظاهرا ناچیز باشند.
فرزند میانی

هابی 4ساله که فرزند میانی خانواده است، کامال قطب مخالف کیت، خواهر بزرگ تر 6ساله اش است. مادر آنها می گوید که کیت می تواند خودش برای رفتن به 
مهد کودک آماده شود، اما هابی نه. او دائم از مادرش درخواست کمک می کند و حتی این کمک ها را به امور ساده مانند درآوردن کاپشن یا حمل کردن کوله پشتی 
گسترش می دهد. اگرچه هابی به بازی کردن با برادر کوچک تر 1ساله اش عالقه دارد، اما نمی تواند مانند خواهر بزرگ ترش از کوچک ترین فرزند خانواده مراقبت کند.

متخصصان چنین الگویی را اغلب میان فرزندان میانی خانواده مشاهده می کنند. وقتی که یک جایگاه نقش آفرینی اصلی به واسطه حضور فرزند اول پر می شود، 
فرزند دوم به دنبال جایگاه کامال متضاد می گردد. به همین دلیل، معین کردن حدود شخصیتی کلی برای فرزندان میانی واقعا سخت است چون شخصیت آنها در 
یک نقطه مهم پدیدار می شود؛ چه درکی از نقش فرزند اول در خانواده دارند؟ اگر فرزند اول را به عنوان فرزند دلخواه والدین ببینند، ممکن است برای جلب توجه 

به سرکشی و یاغی گری دست بزنند. بنابراین، ویژگی های شخصیتی فرزند میانی به وضعیت فرزند اول در خانواده وابسته می شود.
از نظرگاه فرزندان میانی، فرزند اول همه مزیت ها و برتری ها را درو کرده، درنتیجه فرزند میانی باید برای به دست آوردن خواسته هایش همیشه مذاکره کند یا چانه 
بزند. به همین دلیل هم آنها توافق کننده،  مذاکره گر و مصالحه گر می شوند و از پس مشکالت راحت تر برمی آیند. آنها عمدتا انتظارات واقع بینانه ای از خودشان دارند، 
کمتر برای والدین لوس می شوند و به بیشترین میزان استقالل تمایل پیدا می کنند. البته از آنجایی که فرزندان میانی غالبا فکر می کنند اهمیت زیادی برای خانواده 

ندارند، تمایل دارند خودشان را به جمع های دوستانه گره بزنند.

مشهورترین فرزندان میانی: دونالد ترامپ، الیا وود، بیل گیتس، پرنسس دیانا و مارتین لوتر کینگ جونیور

شکوه های رایج: »هیچ کس من را نمی فهمد یا به من گوش نمی دهد«، »چرا همه اسباب بازی های خوب برای برادر بزرگ تر من است؟«، »من هیچ اهمیتی برای 
خانواده ندارم.«

نکات فرزندپروری برای فرزند میانی
• وقتی که او برای پایان دادن به دعوای خواهر و برادران دیگر میانجی گری می کند، حتما از او تشکر کنید.

• به نیازهای او برای برقراری ارتباط با همساالن خودش احترام بگذارید. فرصت های مناسبی برای مالقات او با دوستانش در محیط های امن مانند خانه یا پارک 
فراهم کنید.

• فرزند میانی غالبا توجه والدین را به صورت نصفه ونیمه در اختیار دارد یا این توجه را با فرزندان دیگر شریک است. پس وقت جداگانه و مناسبی برای فرزند میانی 
در نظر بگیرید تا احساس ویژه بودن در ذهنش به وجود بیاید.

Parents :منبع

از منظر فرزندمیانی، فرزند اول 
همه مزیت ها و برتری ها را درو 

کرده و درنتیجه فرزند میانی باید 
برای به دست آوردن خواسته هایش 
همیشه مذاکره کند یا چانه بزند. به 

همین دلیل هم آنها توافق کننده،  
مذاکره گر و مصالحه گر می شوند و از 

پس مشکالت راحت تر برمی آیند
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