
اهمیت ترتیب تولدفصل سوم: 

هر بچه ای با توجه به این کخخه فرزنخد چنخخدم خخانواده اسخخت، برداشخخت هایی از مخخوقعیت خخود در خخانواده و
اجتماع دارد. با فهمیدن اهمیت ترتیب تولد، به دنیای بچه ها ورود کرده و درک بهتر و بیش تری نسخخبت

به سوء تعبیرهای بچه ها از خود خواهیم داشت. 
معمول بچه ها خود را با خواهرها و برادرهایشان مقایسه می کنند و اگر آن ها را در زمینه ای موفخخق ببیننخخد،

به یکی از این گزینه ها روی می آورند:
تل ش می کنند توانایی خود را در زمینه ای کامل متفاوت افزایش دهند؛•
رقابت می کنند و سعی می کنند از آن ها بهتر شوند؛•
سرکش و انتقام جو می شوند؛•
تسلیم می شوند با این فرض که «من نمی توانم رقابت کنم».•

هر موقعیت تولد (فرزند اول، وسط، آخر یا تک فرزند) مثل یک نقش منحصر به فرد  از نمایشخخی اسخخت
که کامل با نقش های دیگر تفاوت دارد. در نتیجه وقخختی یکخخی از فرزنخخدان نقشخخی را در خخخانواده به عهخخده
لل نقش بچه ی خوب را، فرزند دیگر ممکن اسخخت فکخر کنخخد، مخخن بایخد نقخش دیگخخری را گرفته باشد، مث

بازی کنم. 
 چرا هر دو نتوانند خوب و موفق باشند؟!چرا؟!اما 

 باشخخند تخخامتفاوتالبته این قانون هم استثنائاتی دارد. ولی به هرحخخال بیش تخخر بچه هخخا اعتقخخاد دارنخخد بایخخد 
 بکنند. اهمیت و تعلقاحساس

هرچند محیط خانواده برای رشد تمامی فرزندان، یکسان نیسخخت امخا دلیخل اصخلی تفخاوت بچه هخای یخک
خانواده با هم، تفسیری است که هر فرزند از محیخخط زنخخدگی خخخود دارد. و ایخخن تفسخخیرها بخخه ایخخن بسخختگی

دارند که کودکان چگونه خود را با خواهرها و برادرهایشان مقایسه کنند. 

نظریه های زیادی برای درک تفاوت ها و شباهت های افراد وجود دارد مثل نظریه ی «سرشت های نه گانه»
یا «اولویت سبک زندگی»؛ اما یکی از مهم تریخخن ابزارهخا بخرای تخوجیه «رشخد شخصخخیت»، ترتیخب تولخد
است. هدف از این مطالعه، برچسب زدن به افراد یا برخورد کلیشه ای با آن ها نیست؛ بلکه بخخه مخخا کمخخک

می کند دانش و درک مان را نسبت به خود و کودک افزایش داده تا در روابط مان مؤثرتر عمل کنیم.

بچه های اول
پیش بینی شخصیت و طرز رفتار فرزندان اول معمول آسان اسخخت زیخخرا کم تریخن متغیرهخخا در ایخخن مخوقعیت
وجود دارند. ویژگی های بچه های اول از این قرار است: مسخخئول، رهخخبر، کمخال گرا، منتقخخد، سخازگار، اهخخل

 یااولینسازماندهی، اهل رقابت، مستقل، محتاط و محافظه کار. آن ها به اشتباه فکر می کنند همیشه باید 
 باشند تا مهم جلوه کنند.بهترین

البته همه ی بچه های اول و نیخخز وسخخط و آخخخر، برداشخخت کخخامل مشخابهی از مخخوقعیت خخخود ندارنخخد و دقیقخخا
یکسان نیستند. زیرا همه انسان هایی منحصر به فردیم.



 بچه های آخر (ته تغاری ها!)
اولین خصوصیتی که از این بچه ها به ذهن می آید، لوس بودن است. آن ها نازپرورده ی والدین و خخخواهر و

بخخه خخخدمتبخخرادران بزرگ تخخر هسخختند. اغلخخب خل ق و خو ش گخخذران هسخختند و هخخو ش خخخود را در جهخخت 
 صرف می کنند تا احساس مهم بودن کنند.  گرفتن دیگران

والدین با نازپرورده کخردن بچه هخا، فرصخت پخرور ش حخس مسخئولیت، خودبسخندگی و اتکخا بخه خخود را از
بچه هخخا می گیرنخخد. در چنیخخن شخخرایطی بچه هخخا بخخه توانخخایی خخخود ایمخخان نمی آورنخخد و فقخخط وقخختی دیگخخران

کارهایشان را انجام دهند، احساس اهمیت و تعلق می کنند. 

 چرا با این که نازپروری برای بچه ها بسیار مخرب است، والدین به این کار اقدام می کنند؟!
بسیاری از والدین فکر می کنند این کار بهترین راه برای نشان دادن محبت به کودکان شان است.•

آن ها تصور می کنند بچه ها در آینده فرصت کافی برای کسب مهارت دارند، غافخل از این کخخه باورهخایی کخخه
 در بزرگسالی تبدیل می شود.برنامه ی زندگیدر کودکی تثبیت می شوند، به 

دلیل دیگر این است که نازپروری آسان تر است!•
والدین نازپرور تصور می کنند به اندازه ی کافی وقت ندارند که اجازه دهند بچه ها خودشان کارهایشخخان را

انجام دهند و با این شیوه می توانند کارها را آسان تر، سریع تر و بهتر انجام دهند.
هرگز کاری را که کودک خودش می تواند انجام دهد، برای او انجام ندهید.

برخی از بچه های آخر هم هستند که کامل با بقیه فر ق دارند و به اشتباه فکر می کنند باید با کار و فعالیت
بیخش از حخد و رقخابت شخدید، از همخه جلخخو بزننخخد تخا احسخاس اهمیخت کننخد. آن هخخا در بزرگسخالی بسخخیار

زیاده خواه شده و دائما به دنبال اثبات خود هستند.

  بچه های وسط
تعمیم دادن خصوصیات بچه های وسخخط کخخار مشخخکلی اسخخت زیخخرا آن هخخا در موقعیت هخخای گونخخاگونی قخخرار
دارند. آن ها اغلب میان بزرگ ترها و کوچک ترها احسخخاس فشخخار می کننخخد. مزایخخای اول بخخودن و موهبخخات

 باشند تا مهم جلوه کنند.   متفاوتآخر بودن را ندارند. آن ها به اشتباه فکر می کنند باید به نحوی
خودنمایی افراطی،عزلت گزینی بیش از حد، شمع محفل دوستان شدن، خجالتی بودن، سرکشی کردن، تو
سری خور بودن، هم دلی کردن، صلح طلبی و آزادی خواهی، از جمله خصوصیات بچه های وسط هستند.

تک فرزندها
تک فرزندها یا شبیه بچه های اول اند یا شبیه بچه هخخای آخخخر؛  بخخا ایخخن تفخخاوت کخخه بخخه شخخدت بچه هخخای اول
کمال گرا نیستند. شاید بی نظیر بودن برای آن هخخا مهم تخخر باشخخد تخخا اول بخخودن. همخخان انتظخخارات زیخخادی کخخه
والدین از آن ها دارند، از خود دارند. از آنجا که همیشه تنها هستند یا به دنبال تنها بودن انخخد یخخا از تنهخخایی

             بیزارند.  

اطلعات ترتیب تولد به ما کمک می کند تا از نازپروری خودداری کنیم؛ به بچه هخخای اول فرصخخت اشخختباه



کردن بدهیم و همیشه از آن ها انتظار اول شدن نداشته باشیم؛ و به بچه های وسط کمک کنیم تا  احساس
                           فشار نکنند و خلصه اینکه وارد دنیای کودکان بشویم. 

موارد استثنایی

برخی از عواملی که موارد استثنا را توجیه می کنند:
جنسیت.1

اگر فرزند اول و دوم خانواده جنسیت متفاوتی داشته باشند، ممکن است هر دو ویژگی های فرزنخخد اول را
داشته باشند و هر کدام از  آن ها مسئولیت های فرزند اول را در حیطه ی جنسخخی خخخود به عهخده می گیخخرد. در

صورتی که اگر هم جنس باشند، معمول در نقطه ی مقابل هم اند.
سن.2

 سال یا بیشتر باشد، کمتر تحخخت تخاثیر یکخدیگر قخخرار می گیرنخخد؛ حخخس رقخابت۴اگر فاصله ی سنی بچه ها 
ندارند و هر کدام شبیه یک تک فرزنخخد یخخا فرزنخخد ارشخخد رفتخخار می کننخخد. در حقیقخخت آن هخخا «فرزنخخد ارشخخد

 سخخال یخخا بیشخختر در یخخک۴ذهنی» یا «فرزند آخر ذهنی» می شخخوند. کخخودکی کخخه ایخخن فرصخخت را داشخخته تخخا 
جایگاه تولد زندگی کند، تفسیرها و برداشت های زیادی از خود، زندگی و راه های یافتن احساس تعلخخق و
اهمیت در ذهن ا ش شکل داده اسخت. بخا تولخد فرزنخد جدیخد، هخخر چنخخد ایخخن مخوارد دسخخت خو ش تغییراتخی

می شود، ولی کامل عوض نمی شود.
تغییر آگاهانه ی ویژگی ها.3

گاهی اوقات کودکان ویژگی های نوعی خود را که ناشخخی از مخخوقعیت تولدشخخان اسخخت، بخخه دل خخخواه تغییخخر
می دهند. اگر یک بچه ی دوم ناگهخخان تل ش گخخر و پیش رو شخخود و مقخخام اول را در خخخانواده به دسخخت آورد،
فرزند ارشد ممکن است تسلیم شخخود و میخخدان را بخخرای فرزنخخد کخخوچک تر خخخالی کنخخد. یکخخی از نشخخانه های
حتمی کمال گرایی، «تسلیم شدن» است. امکان دارد این فرزنخد اول، بخه فخخردی منخخزوی و پخخوچ گرا تبخدیل

شود.
جو حاکم بر خانواده.4

جو خانواده می تواند باعث افزایخخش یخا کخاهش تفاوت هخا شخود. در خانواده هخخایی کخخه رقخخابت یخک ارز ش
است، تفاوت ها زیاد می شوند و در خانواده هایی که به هم کاری بها می دهند، تفاوت ها کخخاهش می یابنخخد.
توافخخق والخخدین بخخر سخخر شخخیوه های فرزنخخدپروری، تعییخخن کننخخده ی جخخو خخخانواده اسخخت. اگخخر والخخدین بخخر سخخر

رو ش های فرزندپروری توافق نداشته باشند، جو رقابتی را در خانواده حکم فرما می کنند و بالعکس.
وقتی دو فرزند هم جنخخس بخخا اختلف سخخنی کخخم، به جخای داشخختن شخصخخیت های متضخخاد، بخخه هخخم شخخبیه اند،

می توانیم حدس بزنیم والدین به جای ایجاد جو رقابت، جوی مشارکت آمیز را به وجود آورده اند.

تشویق
گاهی از اطلعات ترتیب تولد نباید ابزاری جهت موعظه و تحقیر و اعمخخال فشخخار از سخخوی بزرگ ترهخخا آ
باشد. شنیدن این جمله که «اگر تل ش می کردی، عملکرد بهتری می داشتی» هم برای فرزندان ارشد، هخخم
فرزندان وسط و هم بچه های آخر، بی فایده، خردکننده و ویران گر است. همین که به کسخخی بفهمانیخخد او را



درک می کنید و به او احترام می گذارید، بزرگترین دلگرمی را به او داده اید. به جای این که بگویید:«خب!
عجیب نیست که چنین رفتاری داری،بالخره تو ته تغاری (یا بچه اول یا وسخخط هسخختی)»، بگوییخخد:«مخخن

می توانم بفهمم که تو چه احساسی داری».


