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 تکمیلی توضیحات

موضوع سختی است که  خودخودبهاعضای خانواده پس از تولد خواهر برادر نوزاد جدید،  تکتکبرای  بخشآرامشایجاد یک ارتباط دلنشین و 

همان اندازه که  نی؛ بنابراکندمی فرساترطاقتتر و نیز آن را پیچیده متولدشدهتازهرقابت یا حسادت کودکان به نوزاد  ،یبدخلقرفتارهایی همچون 

، باید دهندیمبازی، پوشاک و محصوالت دیگر برای کودک و نوزاد خود حساسیت به خرج والدین برای خرید محصوالت متفاوتی از قبیل اسباب

 خود نیز حساسیت به خرج داده و تالش کنند.در جهت اصالح یا تقویت روابط بین فرزندان 

عنوان یک هیجان به نکهیباوجودا و در اکثر رفتارهای پرخاشگرانه و اختالفات نقش دارد رسدیکه به نظر مهیجانی عنوان بهحسادت  نکهیباوجودا

در این زمینه بسیار محدود و در مراحل اولیه  هاپژوهشو  شناسی توجهاتی را جلب کرده استدر برخی نظریات روانشود، تنها شمرده میمهم 

اغلب حسادت کودکی  اما اجتماعی و در بافت روابط رمانتیک بزرگساالن موردبحث قرار گرفته است یشناسناین موضوع بیشتر در حوزه رواو  است

 . صورت سطحی در مطالب بالینی و متون مربوط به کودک مورد بررسی قرار گرفته استدر غالب رقابت بین خواهر و برادرها به

ادن محبت است. یعنی آنکه کودک از محبت و توجه والدینش به برادر یا خواهر دحسادت واکنش کودک نسبت به ازدستدر نتیجه مطالعات، 

واقعی یا خیالی باشد. یا نوعی خشم یا ترس که از احساس حقارت و محرومیت  تواندیدادن محبت م. این ازدستکندیحسادت م ،اشمتولدشدهتازه

. حسادت که با رقابت و گذاردیاشناخته و مبهمی که در درون کودک من یهاکشمکش و احساس ناشی از تضادها و شودیطراب حاصل مضو ا

مادر قرار  ژهیوهمواره موردتوجه والدین خود به خواهندیکودکان م. در واقع انجامدیبه ناسازگاری کودک با محیط م است توأم یچشموهمچشم

طبیعی است اما رفتارهای غلط والدین ممکن  یااندازه اختالف بین فرزندان تابه دلیل وجود این نیاز ذاتی در همه کودکان وجود حسادت و  و گیرند

شناسان بسیاری از رواناما  کنندیعنوان مسئله منفی نگاه ممعموالً والدین به حسادت به .است موجب تشدید اختالفات و حسادت بین فرزندان شود

 شودیهای نادرست والدین با آن باعث تشدید حسادت به فرزندان و بروز مشکالتی مبرخورد وجودنی، باادانندیحسادت را واکنش طبیعی کودک م

 . که حتی ممکن است این مشکالت تا بزرگسالی نیز ادامه پیدا کند

محصولی غیر از کتاب  گونهچیههنوز  وجودنیباا .است افتهیشین افزاآو توجه به شمرده شده یک هیجان اجتماعی پیچیده  عنوانحسادت به راًیاخ

عنوان موضوع به این زمینه به کهیهنگام نی؛ بنابراشودیمبکر در طراحی در نظر گرفته  کامالًعنوان یک موضوع و به شودینمدر این زمینه یافت 

 درمطرح  شناسانروانرب شناسی این موضوع، از تجای حیطه روانهاپژوهش، الزم بود که عالوه بر مطالعه مقاالت و شودیمطراحی پرداخته 

نامه پرسش صورتبه مادران ژهیوبهآوری اطالعات از والدین ( ، جمعهاحلراهنویسنده کتاب فرزند دوم، پیامدها و ) مگ زوبیک ژهیوبهین زمینه ا

 اطالعات الزم در خصوص این موضوع، استفاده شود. آوردندستبهو مصاحبه با متخصصین جهت 

 کاهش یراهکارها خصوص در نیوالد دانش زانیم سنجش به مربوط یالگوها تستو مادر  100تهیه شده از نامه نتایج حاصل از پرسش بهباتوجه

 و کردنجایگزین مشترک فاکتور دوبر اساس  هاآن واکنش نحوه با سهیمقا درمتولدشده تازه نوزاد برادر/خواهر تولد به نسبت کودکان در حسادت

 ازمندین و بوده فیضع عملکرد در همچنان کودکانشان حسادت ینهیزم در یآگاه داشتن با یحت نیوالد که است نکته نیا از یحاک، یتکان عقده

 ،متولدشدهتازه نوزاد تولد به نسبت سال پنج تا دو کودکان حسادت مسئله با مواجهه در خود دانش نیا از استفاده نحوه خصوص در که هستند آن

 توسط هابازیاسبابرساندن  بیآس وزدن ضربه ،کردنپرت کردن، خراب از نیوالد یریجلوگ که کرد ادعا نیچن توانیمهمچنین  .نندیبب آموزش را

ی کودکان بدرفتاربازی کودکان مقدار حساسیتشان در یعنی والدین با افزایش قیمت اسباب کندیم دییتأ را یاقتصاد یهارگه وجود احتمال کودکان،

 یابد.، آسیب رساندن و خراب کردن( افزایش میزدنضربه، کردنپرتبازی )یعنی با اسباب

 یمنظور اعتبارسنجو دانش آنان در خصوص مسئله حسادت کودکان دو تا پنج سال و به اتیآوری تجرببه هدف جمع نیز نیمصاحبه با متخصص

عنوان کودک و نوجوان به ینیبال یشناسکارشناس ارشد روان ی، با خانم زهرا منتظرنامهو پرسش یموضوع اتیپژوهش فصل ادب یهاافتهی

کارشناس  ،یطهماسب می( و با خانم مریستینظر سازمان بهز ریسالم )ز یشناختدر مرکز مشاوره و خدمات روان یو هنردرمان یدرمانیمتخصص باز

 یصورت حضورواقع در شهر اصفهان و به یمهدکودک مؤسسه باغ طوب یعنوان مرببه ،یو قصه درمان یدرمانیبا تخصص باز یعموم یشناسروان
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مسئله بود و پس از  نیحل ا یبرا یانتخاب کردیرو دییتأ نیها و همچنحاصل از مطالعات و پژوهش یهاافتهی دییتأ داریداین  جهینت. انجام شد

 یهانهیآنان در زم ینسبت به شاخص آگاه نیوالد یبودن شاخص رفتار نییبر پا یدییمهر تأ یمطالعات یهاافتهینامه و پرسش جیبه نتا ینگاهمین

 ییآنها نسبت به راهکارها نییپا یعدم توجه و آگاه طورنیحسادت کودکان دو تا پنج سال نسبت به تولد خواهر/برادر نوزاد و هم ژهیوبه ،یتیترب

 یبازه نیدر ا یرانیا یهااغلب خانواده یهاچالش نیترجیاز را یکیموضوع را  نیا و زده شد انشیاز جانب ا ،یکردن و عقده تکانچون جایگزین

 یاحساسات منف هیو تخل ییآشنا از یبرا یاز روش قصه درمان زین کودکان نیمقابله با حسادت ا و برایدانستن  نیمراجع انیکودکان و در م یسن

 دیتأک نیچننیا نیکنند. همچن هیخود را بدون سرزنش و قضاوت تخل یتا کودکان بتوانند احساسات منف نمودندیکودکان در مهدکودک استفاده م

آنها  یبروز احساسات منفو  هاجانیهتخلیه انواع باشد که کودکان را منفعل نکند و به  یاگونهبه دیبا خصوصنیمحصول درا یکردند که طراح

 مشکل است. نیکمک به حل ا یوالد الزمه ایارتباط کودک با کودک دوم  تیوتق از نظر ایشانبکند.  یتوجهکمک قابل

تصمیم  ها،پژوهشبر اساس این نتایج و  نی؛ بنابرادر بازارهای داخلی و خارجی یافت نشد خصوصنیدراکتاب  رازیغبهمحصولی  گونهچیه حالنیباا

بر آن شد که رابطی بین کودک و والدین جهت کمک به یادآوری و ارائه راهکارهایی جهت افزایش توجه والدین به کودک و همچنین کمک به 

 یی و تشویق والدین درگوقصهتأثیرات  بهباتوجهو بروز هیجانات و احساسات منفی ناشی از حسادت، طراحی کنیم. همچنین  نفساعتمادبهافزایش 

 در محصول نهایی مدنظر قرار گرفته شد.  هایژگیوی در میزان دلبستگی فرد به محصول، این سازیشخصرشد و تربیت کودک و 

عنوان رابط والدین و کودک در جهت کمک به کاهش حسادت کودکان دو تا پنج سال نسبت به نوزاد حاصل این پروژه طراحی محصولی به

بین کودکان و والدین است که کمک  میرمستقیغیک رابط  ،کودک کردنسرگرمعالوه بر  محصول طراحی شده .است متولدشدهتازهخواهر/برادر 

 ازیموردنی هاداستانی روزانه کودک و هابرنامهتا والدین به طور غیرمستقیم توسط اپلیکیشن تلفن همراه خود که به عروسک متصل است،  کندیم

نسبت به کودک را که تنها به دلیل تولد نوزاد  افتهیکاهشخود والدین نیز بتوانند میزان توجه  طورنیهماو را برای کودک پخش و یادآوری کنند. 

او و  کردن بهبا کودک و توجه گذراندنیی مانند یادآوری به والدین برای وقت هاروشیا موارد دیگری ایجاد شده است را مقداری تقلیل و با 

ی نوزاد( کمک کند تا کودک عواطف و احساسات منفی خود را تخلیه و یا به دلیل فاکتورهای سنی جابهکردن )عروسکی همچنین روش جایگزین

ی کند. همچنین عروسک با قابلیت بازعروسکی کند و نقش مادری/پدری را برای سازادهیپکودک، عامل تقلید از والدین را بر روی عروسک خود 

ی متفاوت( باعث سرگرمی، تخلیه هیجانات و ایجاد دلبستگی در کودکان هاتیشخصیی و تغییر اجزاء صورت و بدن و ساخت جا)جابه یسازیخصش

خواهد داشت تا ی موجود در بازار هاعروسکو عملکرد، قیمت پایینی نسبت به دیگر )پارچه عروسکی و چسب ولکرو(  متریالشود که به لحاظ می

این  لهیوسبهبازی خود داشته و هیجانات خود، اعم از خوب یا بد، را بتوانند به کودکان خود اجازه دهند که رفتار دلخواه خود را با اسبابوالدین 

  عروسک تخلیه نمایند.

با  هابازیو اسباب ایمنی محصوالتو متناسب با فاکتورهای  به لحاظ مواد تشکیل دهنده به عنوان یک اسباب بازی پایدارعروسک طراحی شده 

 و در طراحی فرم بدن عروسک بوده سال کشور ایران 5تا  2ی آنتروپومتریک افراد هاشاخصم متناسب با گر 700متر و وزن  سانتی 25در  60ابعاد 

ی هایکنجکاواعث کشور بوده و همچنین ب اسالمی ایرانی-هنگیمتناسب با نیازهای فرتا  دفاکتور جنسیت برای عروسک مدنظر قرار داده نش

 جنسیتی در کودکان نشود.

و  طراحی صنعتی هموضوعی بکر در حوزو شناسی کودکان روان ژهیوشناسی بهروان یهاطهیشروعی برای توجه بیشتر طراحان به ححاضر  هپروژ

به دلیل پارچه عروسکی، چسب پارچه ای ولکرو  و نبوده است هرگز موردتوجه نیازاشیرا هدف قرار داده است که پ طراحی محصول برای کودکان

به لحاظ فناوری و اقتصادی امکان تولید انبوه آن به راحتی در کشور عزیزمان  و روش ساخت آن)دوخت و برنامه نویسی( و ماژول بلوتوثی صدا

 فراهم است.


