
رقابت خواهر و برادرها

دكتر رزيتا داوری
فوق تخصص روان پزشكی كودك و نوجوان

هيئت علمی دانشگاه علوم پزشكی شهيد بهشتی

اين موضوع در تمام خانواده هائي كه بيش از يك فرزند

دارند ديده می شود و هدف ما حذف كامل اين رقابت ها

نيست. اين رقابت در كودكان هم جنس كه با هم ۱تا

۳سال اختالف سنی دارند بيشتر ديده می شود. معموال

در زمان به دنيا آمدن فرزند دوم اين رقابت شديدتر

است. نحوه ی واكنش كودكان در اين موقعیت ها

متفاوت است برخي توانایی های تكاملی خود را از دست

می دهند مثال شب ادراری پيدا می کنند يا اينكه

بدرفتاری هایی را نشان می دهند مثل درخواست های

مكرر از والدين، رفتارهای توجه طلبی و کناره گیری از

همساالن. الزم است والدين راهبردهای مشخص را براي

پیش گیری از اين مشكالت آموخته باشند اين راهبردها را

در سه گروه می توان تقسيم بندی كرد:
• راهبردهای مربوط به زمان قبل از تولد فرزند بعدی

• راهبردهای مربوط به زمان تولد فرزند جديد
• راهبردهای مربوط به كودكان بزرگتر

به والدين در مورد  نحوه آگاه سازی كودك بزرگتر پيش از
تولد كودك جديد آموزش دهيد:

• كودك را  پيش آماده كنيد. مثال وقتی مادر در
بيمارستان است چه كسي از او مراقبت می کند  و ...

• اجازه دهيد در ویزیت های قبل از زايمان كودك همراه
شما بيايد و صدای قلب نوزاد را بشنود.

• هرگونه تغيير مهم در خانه را قبل از تولد نوزاد جديد
انجام دهيد مثال اگر قرار است تخت فرزند اول به نوزاد

اختصاص داده شود برای اولی تخت جديد تهيه كنيد.

• از كودك نپرسيد كه دوست دارد نوزاد پسر باشد يا
دختر.

• تا سه ماهه دوم بارداری راجع به بارداری خود به كودك
چيزي نگوئيد.

• به كودك قول ندهيد كه فرزند جديد هم بازی او خواهد
شد.

• آموزش های جديد مثل توالت رفتن را قبل از تولد
نوزاد جديد يا به چند ماه بعد موكول كنيد.

توصیه های مربوط به زمان تولد:

•در صورت امکان اجازه دهید نوزاد را در بیمارستان
ببیند.

•در صورتی که خودش تمایل دارد اجازه دهید در مراقبت
از او مشارکت کند و او را تشویق کنید.

•وقت کافی برای فرزند اول اختصاص دهید و
فعالیت های قبلی را همچنان با او داشته باشید.

•رفتار خشونت آمیز نسبت به نوزاد را نادیده نگیرید و
بالفاصله با پیامدی همراه سازید.

 
توصيه هاي مربوط به كودكان بزرگتر: 

• اين غير ممكن است كه با همه كودكانتان برخورد
يكسانی داشته باشيد. برای آن ها توضيح دهيد كه هريك

ویژگی های منحصر به فرد خود را داشته و شما آن ها را

می شناسید.

• براي هريك از فرزندان زمانی را به تنهایی اختصاص
دهيد.

• زمانيكه كودكانتان باهم كنار می آیند آن ها را تشويق
كنيد.

• كودكان را بايكديگر مقايسه نكنيد.
• تعارضات جزئی آن ها را ناديده بگيريد.

• زمانی که با يكديگر دعوا می کنند فهم اينكه چه كسي
دعوا را شروع كرده دشوار است در اين مواقع هردو نفر را

با پيامدی روبرو كنيد.
• خبر چينی يكی را نسبت به ديگری ناديده بگيريد.


