
 از فرار ةرای راٍی غيُان ةٌ آن از ه ىدارىد را خُد هالدیو فریب كػد گُیيد، نی درهغ شال ه شو ایو در کٌ کُدکاىی ةیظتر

 کييد نی تالش هاكػیات ةػضی آنیز نتالغٌ ظرح ةا یا داشتان حػل ةا کُدکان ىیز گاٍی التتٌ. کييد نی اشتفادً نخازات

 آگاٍی کصب ةرای. کييد نی غرتت خُد آرزهٍای از غیرنصتلیم ظُر ةٌ ه ةگذارىد درنیان ترٍا ةزرگ ةا را خُد ٍای خُاشتٌ

 غلُم داىظگاً غلهی ٍیات غضُ ه ىُحُان ه کُدک پزطکی رهان تخػع فُؽ انیری، ىصریو دکتر ةا نُضُع ایو درةارً ةیظتر

 .ایم کردً هگُ گفت ةَزیصتی

 گُیيد؟ نی درهغ اهكات گاٍی کُدکان چرا ▪

 ظرح ةا یا داشتان حػل ةا کُدک. اشت پردازی خیال آن، طکل تریو رایج کٌ گُیيد نی درهغ طکل ۲ ةٌ نػهُال کُدکان ػ

 تایید در نادر ه پدر کٌ اشت ةَتر غُرت، ایو در. فَهاىد نی نا ةٌ را رهیاٍایض ه ٍا خُاشتٌ هاكػیات، از ةػضی آنیز نتالغٌ

 ةٌ را آن ه گُیيد نی ٍم ترٍا ةزرگ کٌ درهغی اشت؛ نفید اغعالح ةٌ درهغی دهم، ىُع درهغ انا ةزىيد ذرؼ کُدک خُاشتٌ

 از اشتفادً در کُدک رطد، از نرذلٌ ایو در. ةگیرىد خُب ىتیخٌ ةد، ىتیخٌ حای ةٌ تا گذارىد نی آنیز نػلرت درهغ ذصاب

 .دٍد ىهی راً خُد ةٌ تردیدی اش خُاشتٌ ةٌ رشیدن ةرای درهغ

 دٍیم؟ ىظان الػهلی غکس چٌ ةاید کُدک، هالدیو غيُان ةٌ نا طرایط، ایو در ▪

 دهشت را درهغگُیی ه درهغ ه طُیم نی خُطرال اه غداكت ه راشتگُیی از کٌ کيیم تفَیم کُدک ةٌ ةاید نا نُارد، ایو در ػ

 ىظر غرؼ تيتیٌ از ىگفتٌ، درهغ اطتتاٍض آن درةارً ه دادً اىخام اطتتاٍی کار کُدک کٌ غُرتی در تُاىیم نی ذتی. ىداریم

 .طُد دادً حلًُ اٍهیت ةی ىتاید کُچک نُارد درنُرد ذتی کُدک، درهغگُیی غُرت، ٍر در انا کيیم

 چرا؟ ▪

 در ٍرگاً کٌ ةخظد نی تػيػی ه شاختگی طخػیتی کُدک، ةٌ کٌ اشت ىاپصيد رفتاری ةاالتر، شيیو در نصالٌ ایو چُن ػ

 ذال،کُدک غیو در. طُد نی نتُشل درهغ گفتو ةٌ کيد، ذلارت یا خعر اذصاس ه گیرد كرار ىاانو ه ىانعهئو نُكػیت

 نی دشت از دیگران ةٌ را خُد اغتهاد تدریج ةٌ ه زىد ىهی ذرؼ غرید ه كاظع ظُر ةٌ ه ىدارد ایهان ٍایض گفتٌ ةٌ درهغگُ

 .طُد نی ةدةیو اظرافیان ةٌ ىصتت ه دٍد

 کيیم؟ تػرید را کُدک ىاطایصت رفتار ایو ةتُاىیم کٌ دارد هحُد راٍی چٌ ▪

 ٍای غلت نظکل، یک غيُان ةٌ درهغگُیی هاكع، در. اشت ضرهری کانال آن ٍای غلت طياخت درهغگُیی، درنان ةرای ػ

 دیگر ه نادر ه پدر کٌ ای خاىُادً در. اشت خاىُادً ىادرشت آنُزش درهغگُیی ٍای غلت از یکی نثال. دارد نتػددی ه گُىاگُن

 .طُد ترةیت راشتگُ کُدک یک کٌ داطت اىتظار تُان ىهی گُیيد، نی درهغ یکدیگر ةٌ ٍهُارً آن اغضای

 اشت؟ ظُر ٍهیو. گُیيد نی درهغ ٍم تُحٌ حلب ةرای کُدکان ▪

 تُحَی ةی نُرد ندرشٌ یا خاىُادً در کُدکی چياىچٌ. ةاطد اظرافیان تُحٌ حلب ةرای اشت نهکو کُدک درهغگُیی ةلٌ؛ ػ

. طُد نتُشل گُىاگُن ٍای زنیيٌ در درهغ گفتو ةٌ اشت نهکو آىَا تُحٌ حلب ه خُد دادن ىظان ةرای گیرد كرار اظرافیان

 زنیيٌ در خُد کهتُدٍای حتران ةرای اشت نهکو کييد، نی کهتُد اذصاس خُد اظرافیان ه دهشتان ةٌ ىصتت کٌ کُدکاىی



 درهن ه طُىد نتُشل درهغگُیی ةٌ شفرٍا ه تفریرات ه دهشتان تغذیٌ، هضع شکُىت، نرل هالدیو، طغل ىظیر گُىاگُن ٍای

 ةا آىَا نلایصٌ ه کُدکان از ذد از ةیض تُكع ه اىتظار التتٌ. دٍيد تصکیو نُكت ظُر ةٌ هشیلٌ آن ةٌ را خُد ىگران ه آطفتٌ

 کُدک غُرت، درایو. طُد نی نرصُب کُدکان درهغگُیی غُانل دیگر از گُىاگُن ٍای زنیيٌ در ىیز ٍا ٍهکالشی ه دهشتان

 را آىَا ىظر ه شازد خظيُد ه راضی را هالدیو ٍم ه یاةد غلتٌ نُكت ظُر ةٌ خُد ذلارت اذصاس ةر ٍم تُاىد نی درهغ ظریق از

 .کيد حلب خُد شُی ةٌ


