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چه کتابی مناسب بچه هاست؟

خوراک فکری کودک باید همپای رشد جسمی
او تغییر کند تا به موقع ،خوراک مناســب در اختیار
روان او نیز قــرار گیرد بنابراین باید متناســب با
ســن کودک انتخاب شــود تا او بتواند آنچه را در
اختیارش قرار می گیــرد خوب دریافت و هضم و
جذب ذهنش کند .برای انتخاب کتاب ،متناسب با
سن کودک ،روی این پله ها حرکت کنید.
تولد تا  2سالگی
کتاب های انتخاب شده برای این رده سنی باید
دارای این ویژگی ها باشد:
جذابیت
کتــاب های ویــژه این رده ســنی باید از نظر
انــدازه بزرگ بوده و طراحــی جلد و صفحه های
آن از رنگ های شاد و تصویرهای بزرگ و رنگی
برخوردار باشــد .داســتان یا توضیح کوتاه زیر هر
تصویر باید ساده ،جذاب و گویا باشد.
دوام
کتــاب های ویژه این رده ســنی باید به لحاظ
ســاختاری نیز بــادوام باشــند و از طرفی باعث
آسیب به کودک نیز نشــوند .به همین دلیل انواع
پالستیکی ،مقوایی ،پارچه ای و بعضی انواع قابل
شســت و شو ،بهترین گزینه برای کتاب های این
رده سنی هستند .اندازه آنها نیز بهتر است کوچک
باشد تا کودک بتواند آنها را بردارد.
تصویرمحور
این رده ســنی ،دوران جذابیت رنگ هاســت.
بنابرایــن باید تصویرهای کتــاب به لحاظ بصری
توجه کودک را جلــب کند .البته این تصاویر نباید
ترســناک بوده و در ذهن ناخــودآگاه کودک اثر
نامناسبی بگذارد.
بعضی از آدمها وقتی عصبانی میشــوند ،بدون
اینکه عواقــب آن را در نظر بگیرند تمرکز خود را
از دســت میدهند و دست به کارهایی میزنند که
خودشان هم بعدها باور نمیکنند که چنین اعمالی
را انجام داده باشند .آنها بهعلت اینکه نتوانستهاند
لحظهای کوتاه بر خشــم خــود غلبه کنند افکار و
اعمال مخفی خــود را برای دیگــران به نمایش
گذاشــتهاند .بدترین حالت این است که این افراد
حتی نمیدانند که دقیقــا چه چیزی میخواهند و
تصویر ذهنی آنها فقط منفی و نگران کننده است.
عیبجویی
یکــی از عوامل بــروز عصبانیت ،عیبجویی و
سرزنش کردن دیگران اســت .این عیبجوییها
معموال به این دلیل اتفاق میافتد که برای شخص
موردنظر مشکل است ،مسئولیت کاری را که انجام
داده ،بپذیــرد یا به خاطر تاثیر بر کارش از دیگران
عذرخواهی کند .شــاید خودش میداند که مقصر
است؛ اما دوست ندارد که آن را بپذیرد.
تغییر«نه»!
برخی افراد حتی در برابر کوچکترین تغییری
مضطرب و نگران میشوند و معموال واژه «تغییر»
آنهــا را عصبانی میکند.در واقــع واژه تغییر برای
کسانی که به آن با دیده منفی مینگرند به معنای
نتوانســتن و تبدیل شرایط بدتر است .آنها از عمل
کردن وحشــت دارند و در اینگونه موارد در ذهن
خود هر اتفاق بدی را که در گذشته برایشان افتاده
دوباره زنده میکنند.
افــراد برای مبارزه با ناراحتی هنگام شکســت
باید از قبل خود را بــرای هرگونه نتیجهای آماده
کنند و همیشــه منتظر برنده شدن نباشند .تا قبل
از شــروع هر نوع رقابتی با تمام توان ،تالش خود
را به کاربندند ولی پس از اعالم نتیجه ،عصبانیت
و ناراحتی هیچ فایــدهای ندارد و فقط توان فرد را
برای مبارزات بعدی از بین میبرد .تحقیقات نشان
می دهد ،افراد عصبانی و خشمگین با کوچکترین
تلنگــری خیلی زود به هم میریزند و کنترل رفتار
خود را از دســت میدهند،در مقایسه با افراد آرام
و خونســرد که هنگام بروز مشــکالت میتوانند
واکنش صحیحی داشته باشند در معرض خطرات
جســمانی بیشتری قرار دارند .بسیاری از این افراد
معموال مبتال به زخممعده یا میگرن میشــوند و
اغلب ناراحتیهای گوارشی دارند .یادمان باشد ،هر
فردی خود مسبب ناراحتیها و شادیهایش است
و آگاهانه و ناآگاهانه خود را آزار می دهد.
محبوبیت تان را حفظ کنید

ریتم
اگر این تصویرها با ترانه های ســاده ای همراه
باشند ،بســیار عالی است .ســن فراگیری ریتم و
موســیقی از همین سن اســت .بنابراین ریتمیک
بودن متن تصویرها ویژگی بسیار مهمی است.
 2تا  5سالگی
این دوره ،همان دوره پیش دبســتانی اســت.
مرحلــه ای که کودکان برای آموزش جدی ،آماده
می شــوند .کتاب های ویژه این رده سنی باید این
ویژگی ها را داشته باشد.
جذابیت
تصویرها بهتر اســت تصویرســازی باشــند.
عــاوه بر اینکه باید رنگی ،گویــا و درگیر کننده
ذهن کودک باشند.
سادگی
داســتان کتاب باید ســاده ،جذاب و شاد باشد.
از نظر حجم باید مقدار آن کم باشــد به شکلی که
در یک بار مطالعه کتاب داستان تمام شود .به این
ترتیب پیوستگی روند داستان در ذهن کودک باقی
مانده و می تواند خط داســتانی را دنبال کند .این
کار به مهارت نوشتن او در دوره بزرگسالی کمک
خواهد کرد.
آموزش
این کتــاب ها باید مفاهیم اولیــه مانند حجم،
اندازه ،شــکل ،رنگ ،اعداد ،حیوانات ،اسامی گل و
گیــاه ،حروف الفبای زبان مــادری یا زبان دوم را
به کودک یاد بدهد .نقش آموزشــی آن کتاب ها
بسیار مهم است.
ریتم
کلمه های انتخاب شــده برای روایت داستان

کودکان این رده ســنی باید در عین سادگی از آوا
و ریتم خوبی هم برخوردار باشــد .به این دلیل که
کودکان در این ســن ،کلمه ها و تلفظ آنها را یاد
می گیرند.
پرسشگری
داســتان ها باید به شــکلی انتخاب شوند که
پرسش هایی در ذهن کودک ایجاد کرده و او را به
تفکر وادارد .با دریافت پاسخ این سوال ها ،کودک
با دنیای اطرافش بیشتر آشنا می شود.
همذات پنداری
کــودک بایــد بتواند بــا نقش اول داســتان،
همذات پنداری کند .این شــخصیت و رفتارهای او
می تواند الگوی غیرمستقیمی برای آموزش رفتارها
به کودک باشد.
 6تا  11سالگی
در این رده ســنی ،کودکان بزرگ ترین مهارت
زندگی شان یعنی خواندن و نوشتن را می آموزند.
بنابرایــن کتاب هایی که برای کــودکان این رده
ســنی انتخاب می شــود ،باید این مهــارت را به
بهترین شکل تقویت کرده و باعث دلزدگی بچه ها
نیز نشــود .کتاب های انتخاب شده برای این رده
سنی باید این ویژگی ها را داشته باشد.
سادگی
اولین نکتــه ای که باید بــرای انتخاب کتاب
کودکان این رده سنی مد نظر قرار گیرد ،سادگی و
روانی متن است .به این ترتیب کودکان به مطالعه
تشویق می شــوند اما اگر متن سنگین و غیرقابل
درک باشد .نتیجه عکس به دنبال خواهد داشت.
تشویق کننده
تصویرســازی ،انتخــاب رنگ هــا ،کادربندی

تیر خالص به خودتان نزنید

هر فردی زمان عصبانیت باید مواظب باشــد،
شــخصیت خود را لگد مال نکند .ما اگر بخواهیم
محبوبیت و شــخصیت خود را نــزد دیگران حفظ
کنیــم ،باید بدانیــم که هر لحظه ممکن اســت
شــرایطی پیش آید که محبوبیت و شــخصیت ما
بدون آنکــه خودمان بدانیــم در معرض آزمایش
و خطــر قرار بگیرد و اگــر آن زمان کوچکترین
اشتباهی از ما ســر بزند ،شخصیت ما نزد دیگران
لکــه دار خواهــد شــد .هرگونه واکنــش تند و
غیرمعقول ،عدمتوانایی ما در حل مشــکالت را در
افکار دیگران تداعی خواهد کرد.
از کوره در نروید
بعضی از افراد به محض شــنیدن کوچکترین
زمزمههای مخالفت ســریع ًا آشفته شده و با داد و
فریاد و گاه ًا با واکنشهای فیزیکی عصبانیت خود
را به اطرافیان نشان میدهند ،اما در مقابل افرادی
با مالیمت خــود را کنترل کرده و اجازه نمیدهند
هرچیز و هرکســی آنها را از کــوره به در کند .اما
واقع ًا علت این همه تفاوتهای رفتاری در چیست؟
 -به دیگران اجــازه میدهید با عصبانیت خود

شما را آزرده کنند.
 از نشان دادن احساس خشم و عصبانیت خودمیترسید.
 شاید به جای اینکه عصبانیت خود را مستقیم ًابــه دیگران ابــراز کنید ،به دنبــال موقعیتهایی
میگردید که تالفی کنید.
 با روشی که شما خشم خود را نشان میدهید،جز احســاس ضعــف و نیازمندی چیــز دیگری
نصیب تان نمیشود.
 بایــد بگوییم که شــما با احســاس خشــمخود مشــکل دارید .احســاس خود را با جرات و
صادقانه بیان کرده و از رفتارهای پرخاشــگرانه یا
غیرقابل کنترل خودداری کنید.
 این حقیقت که شــما عصبانی هستید و دلیلعصبانیــت خود را بیان کنید؛ و اینکه در این مورد
انتظار شما از دیگران چیست .یک فرم بسیار ساده
برای بیان این احســاس میتواند این جمله باشد
که :من عصبانی هستم زیرا  -و از شما میخواهم
که .-
چطوری عصبانی بشیم؟
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کتاب ،صفحه آرایی ،طراحی جلد باید به شــکلی
باشــد که ضمن همخوانی با سن کودک ،او را به
خواندن تشویق کند.
پرسشگری
از آنجایی که کودک در این مرحله نیز در حال
آموزش مفاهیم دیگری است ،بنابراین باید مطالعه
این کتاب ها نیز پرســش هایی را متناسب با سن
کودک در ذهن او برانگیزد .موضوع کتاب ها باید
ذهن کودک را بیدار کرده و او را به پرسش وادارد.
کوتاه و مفید
از این ســن ،کودکان می توانند داســتان های
دنبالــه دار را نیــز مطالعه کنند به این شــرط که
داستان هر بخش در ضمن پیوستگی با کل کتاب،
در همــان یک فصل تمام شــده و ابتدا و انتهای
داستان برای کودک مشخص باشد.
شعر و ترانه
از این سن ،کودکان به تدریج تفاوت بین نظم
و نثر را متوجه می شــوند .بنابراین بهترین زمان
برای در اختیار قرار دادن کتاب های شــعر و ترانه
کودکان همین زمان اســت امــا در انتخاب دقت
کنید .مفهوم این ترانه ها باید ساده باشد و از آوای
مناسب برخوردار باشند.
 12سالگی به بعد
این سن ،مرز بین کودکی و بزرگسالی است .از این
زمان به بعد ،بــه تدریج خود بچه ها باید برای خرید
کتاب اقدام کنند .بنابراین ضمن اینکه به آنها کمک
می کنید که چه کتابــی انتخاب کنند ،کتاب هایی با
این ویژگی ها را در اختیارشان قرار دهید.
انتخاب بر اساس عالقه
از این ســن تقریب ًا عالقــه فرزندتان به ژانری
از کتاب مشخص شده اســت .بنابراین می توانید
خرید کتاب های مورد عالقه او را در اولویت قرار
دهید .بــه این ترتیب به فکــر او نیز جهت دهی
خواهیــد کرد .البته این به معنــی توقف در خرید
دیگر ژانرهای ادبیات نیست.
رمان به میان می آید
اگر تا به حال باید داســتان های کوتاه و ساده
را بــرای مطالعه فرزندتان انتخاب می کردید حاال
می توانیــد او را بــا خواندن رمان های مناســب
سنش ،به دنیای جدیدی ببرید .از این سن بچه ها
می توانند داستان دنباله دار را مطالعه کرده و تعدد
شخصیت های کتاب آنها را اذیت نمی کند.
پای علم را به میان بیاورند
اگر تا به حال کتــاب های مرجع برای مطالعه
فرزندتان انتخاب نکرده ایــد اکنون وقت معرفی
این کتاب هاســت .کودکان از این سن می توانند
مفاهیم علمــی را بهتر درک کــرده و به مطالعه
کتاب های مرجع بپردازند.
تنوع را از دست ندهید
مطالعه زندگی نامه ،شاهکارهای ادبیات جهان
ویژه رده سنی آنها ،رمان های تاریخی ،اساطیری
و افســانه ها باید از همین سن آغاز شود .ترانه و
شعر نیز ژانر دیگری از ادبیات است که باز هم در
این دوره می تواند به شکل جدی تر دنبال شود.

با درنظر گرفتن راههایی که در زیر ذکر شــده
میتــوان از بــروز عصبانیت در خــود و دیگران
جلوگیری کرد و یا دست کم از شدت آن کاست:
 در زمان مشــاجرات ســعی کنیــد از لحنو کلماتــی اســتفاده کنید که موجــب آزار طرف
مقابلتان نشود و او را تحریک نکند.
 رفتار خود را تحت کنترل داشــته باشید و ازنمایش اعمالی که موجب بیاحترامی و توهین به
دیگران میشود خودداری کنید.
 موقعیت شناس باشید و با یادآوری این جملهدر ذهن تان که هر سخن جایی و هر نکته مکانی
دارد در زمــان مطرح کــردن موضوعات ،مطمئن
شــوید که اکنون شــرایط و موقعیت شما و طرف
مقابلتان برای گفتوگو مناسب است یا نه.
 بهگونــهای رفتار کنید که دیگران احســاسنکنند قصد زرنگی ،فریب و سوءاستفاده از آنها را
دارید .برای این کار بهتر است قبل از ارائه راهکار،
خودتان را جای طرف مقابــل بگذارید و ببینید از
نتیجه کار راضی میشوید.
 اشــتباهات خــود را بپذیریــد و بابــت آنبه صراحــت عذرخواهــی کنید .بهتریــن زمان
عذرخواهی که بیشــترین تاثیر را در طرف مقابل
خواهد داشت همان زمانی است که شما به اشتباه
خود پی بردهاید.
 سعی کنید به نکات مثبت سخنان طرف تانبیشــتر توجه کنید و از صحبتهای او برداشــت
منفی نداشته باشید.
 اشتباهات او را بزرگ نمایی نکرده و خطاهایخود را کوچک نشمارید.
 بد نیســت که بعضی مواقع گذشــت کنید وبه نفع طرف مقابلتان رای بدهید .او هم این کار
شــما را مدنظر خواهد داشــت و در جایی جبران
خواهد کرد ،به این ترتیب دو مشکل به راحتی حل
خواهد شد .دقت کنید که اگر برعکس آن را انجام
دهید نتیجه متضاد خواهد بود.
 به آرامی ســخن بگویید و هرچند وقت یکبارخود و طرف مقابلتان را به آرامش دعوت کنید.
 اگر طرف مورد بحثتان همسر یا فرد نزدیکبه شــما اســت ،هرچند وقت یکبار به او بگویید
دوستش دارید و بد او را نمیخواهید.
شــما میتوانیــد هیجانــات و رفتارهایتان را
خودتان انتخاب کنید؛ بدیــن معنا که وقتی برای
رســیدن به اهداف تان با مشکل مواجه میشوید،
این خود شما هستید که تصمیم میگیرید چگونه
رفتار کنید.
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تا به حال درباره معیارهای گوناگون برای ازدواج زیاد شنیدهاید که هر کدام هم در جایگاه خودشان
از اهمیــت زیادی برخوردار هســتند ،اما در میان همه این معیارها تشــابه مذهبی و فرهنگی دختر و
پســر و خانوادههای آنها برای ازدواج و شروع یک زندگی موفق ،باالترین اهمیت را در تداوم زندگی
مشترک افراد دارد.
عقاید دینی بخش مهمی از فرهنگ و ذهنیت یک فرد را تشــکیل میدهد که از شــیوه زندگی و
فعالیتهای روزمره تا تربیت فرزندان و نوع روابط و معاشــرتها تحت تأثیر آن قرار میگیرد .بنابراین
بیراه نیست اگر بگوییم تناسب اعتقادی در ازدواج ،اولین و مهمترین عامل تفاهم است.
وقتی از دختر یا پســری درباره معیارهایش برای ازدواج ســوال میشود ،معموال جوابهایی مثل
داشــتن خانواده خوب ،ســطح تحصیلی و طبقاتی قابل قبول ،چهره خوب ،اندام مناســب و ...شنیده
میشود.
جاللی ،کارشناس ارشــد روانشناسی ،با اشــاره به تجربه کاری خود در زمینه مشاوره ،میگوید:
قبل از ازدواج تمام جوانب اعم از اینکه تشــابه و تفاهم در چند زمینه باید وجود داشته باشد یا اینکه
تفاوتهای موجود در دختر و پسر تا چه حد قابل چشمپوشی و گذشتن و تا چه حد جدی و مهم است
را باید در نظر بگیریم.
وی میافزاید :مسائل مختلفی مثل میزان رشد عاطفی ،تناسب هوشی و تشابه عالیق و طرز تفکر،
چگونگــی گذراندن اوقات فراغت ،تشــابه تحصیلی ،طبقاتی و حتی تناســب در ویژگیهای ظاهری
طرفین باید بررسی شود.
از نظر میزان رشــد عاطفی ،شــخصی که ناپخته و خام است نمیتواند با فردی که از نظر عاطفی
پخته است ،تجربیات عاطفی ارضاکنندهای داشته باشند و در جریان زندگی همیشه میپندارد همسرش
بــه او عالقهای ندارد ،چون ابراز عالقــه نمیکند و عالقه خودش را با غافلگیر کردن او یا به صورت
کالمی نشــان نمیدهد ،در صورتی که همســر او این طرز ابراز عالقه را بچگانه و حتی توقعات او را
سطح پایین میداند که همین مســاله به بروز مشکالت زیادی در زندگی مشترک آنها ختم میشود.
وقتی همســران از نظر بهره هوشــی هم خیلی زیاد با هم تفاوت داشته باشند زندگی کالفهکنندهای
برایشان به وجود میآید که در آن دائم یکی در حال تحقیر دیگری است.
جاللی همچنین با اشاره به تشابهات در عالیق و طرز تفکر ،میگوید :به طور حتم نباید دو نفر که
قصد ازدواج با یکدیگر را دارند ،عین هم و آیینه هم باشــند ،اما حتما باید با هم تناســب داشته باشند
و این تناســبات در مورد عالقهها و طرز فکر هم بســیار اهمیت دارد ،به طور مثال مردی که عاشق
سر و صدا و مهمانی و بودن در جمع است نمیتواند با خانمی که درونگراست و همیشه ترجیح میدهد
با همسرش در سکوت و تنهایی باشد زندگی مشترک خوبی داشته باشد ،چون هر دو همیشه ناراضی
هستند و نمیتوانند هیچ تجربه و خاطره مشترک خوشایندی با همدیگر داشته باشند.
وی میافزاید :این مساله در مورد تشابه تحصیلی و طبقاتی هم صدق میکند و یک فرد تحصیلکرده
نمیتواند نقاط مشــترک زیادی با فردی که تحصیالت پایینی دارد ،داشــته باشد .در مورد اختالفات
طبقاتی هم همینطور اســت و این نکته گر چه در ابتدای زندگی ممکن اســت به چشم نیاید ،اما در
درازمدت مشکالت زیادی را ایجاد میکند و یکی از نکات جالبی که در این زمینه میبینیم این است
که بیشــتر ،آن فردی که از نظر تحصیلی و طبقاتی پایینتر اســت ابتدا شروع به ناسازگاری میکند
و دردسرســاز میشــود و آن هم به دلیل حقارتی است که در رابطه با طرف مقابلش احساس میکند؛
در حالی که اگر همین فرد با کسی همطبقه و همشأن خودش ازدواج کرده بود میتوانست بسیار هم
سازگار باشد و زندگی موفقی داشته باشد.
اختالف در سطح ایمان و اعتقاد دینی
در نگاه اول شاید غیرقابلباور و کمی اغراقآمیز به نظر برسد ،اما در تمام موارد مطرح شده در مورد
معیارهای ازدواج ،تشابه مذهبی و فرهنگی نقش دارد.
ریحانه جاللی در این باره میگوید :تشــابه مذهبی روی تکتک معیارهای افراد برای ازدواج سایه
میاندازد و اعتقادات مذهبی هر فرد و خانوادهاش ،عالیق ،طرز فکر ،آداب ،ســنت و حتی دیدگاههای
افراد در مورد خانوادههای یکدیگر و ...را نیز شامل میشود.
مراســم و آداب و ســنتها در افراد مذهبــی و غیرمذهبی یا به طور کلی در افــرادی که تفاوت
خیلی زیادی در سطح اعتقاد و مذهب با یکدیگر دارند ،متفاوت است.
جاللی میافزاید :حد و مرزها و شــوخیهای افراد با یکدیگر ،جداســازی آقایان و خانمها و حتی
تعیین سن ازدواج و چگونگی ازدواج مثل سنتی یا مدرن بودن آن ،در افراد با سطح فرهنگی و مذهبی
مختلف ،متفاوت است.
در مواردی ممکن است دو نفر به دلیل عالقهای که بین آنها به وجود آمده ،از این اختالف فرهنگی
و مذهبی چشمپوشــی کنند و در ابتدا خود را با شرایط دیگری و خانواده او سازگار سازند یا حتی یکی
به خاطر دیگری از خانواده خود به طور کامل طرد شــود یا خود او از آنها کنارهگیری کند ،اما جاللی
معتقد اســت زمانی که کمی از شــور و شوق اولیه زندگی مشترک کاســته میشود و زندگی به روال
عادی خود برمیگردد ،به طور معمول این افراد از انتخاب خود پشــیمان میشوند و نمیتوانند خود را
همرنگ دیگری کنند و در مواردی هم که یک نفر از خانواده خود دور یا طرد شده است ،دائم با دیدن
کوچکترین خطایی ،طرف مقابل را به بیلیاقتی در برابر از خودگذشتی خود متهم میکند!
به گفته این کارشناس مسائل خانواده ،باثباتترین ازدواجها ،بیشترین تشابهات و تناسبات را دارند
و از تشابه مذهبی هم میتوان به عنوان مهمترین عامل تفاهم و درختی نام برد که شاخهها و تبعات
آن روی همه معیارهای دیگر سایه انداخته است.
دین قسمت مهم فرهنگ و ذهنیت و شیوه زندگی هر فرد است و روابط و معاشرت و به ویژه تربیت
فرزندان را تحت تاثیر خود قرار میدهد.
اختالف در تربیت فرزندان ،ناشی از اختالفات مذهبی
دختر و پســری که با اختالف در نــوع اعتقادات ازدواج میکنند ،حتی اگر قبــل از ازدواج به این
توافق رســیده باشــند که به مســائل مربوط به مذهب کاری ندارند ،پس از کاهش احساسات پرشور
ال ناســازگاری خواهند داشت .تصور کنید در چنین
جوانی ،در زمینههای مختلف اختالف نظر و احتما 
خانــوادهای پای یک کودک نیز به میــان بیاید .تربیت و پرورش کودک یکی از زمینههای مهم برای
ناسازگاریهای دائم زن و شوهر خواهد بود.
بــه طور معمول ،فرزندان چنین ازدواجهایی نه عقیــده پدر را قبول میکنند و نه عقیده مادر ،بلکه
برخالف قوانین جامعه و بشریت حرکت میکنند.
جاللی هم وضعیت تربیت بچههایی را که در این خانوادهها به دنیا میآیند اسفبار توصیف میکند
و میگوید :در بهترین شــرایط فرض میکنیم اختالف چندانی بین پدر و مادر در این زمینه به وجود
نیامده و یکی خود را با شــرایط خانواده دیگری ســازگار کرده است و فقط در زمان رفت و آمد با آنها
مجموعهای نکات را به صورت نمایشــی رعایت میکند ،حال فکر میکنید چه بالیی بر ســر فرزند
این خانواده میآید؟ فردی که از کودکی شــاهد نقش بازی کردن والدین و نیرنگ آنهاست مثال مادر
را میبیند که به منزل خانواده پدری میرســد چادر به ســر میکند یا برعکس پدر رفتاری در خانواده
مادری نشــان میدهد که به آن اعتقادی ندارد ،این فرد عالوهبر اینکه هرگز نمیتواند اعتقاد ثابت و
درستی پیدا کند از نظر شخصیتی هم دچار دوگانگی و تزلزل میشود.

