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سال بیست و یکم

شماره 5659

چگونه اوقات کودکم را در منزل پر کنم؟

با فرا رســیدن فصل ســرد ســال ،پدر و مادر
می ماننــد و کودکی که مــدام غر می زند و دلش
می خواهد به پــارک برود .در ایــن میان والدین
نمی داننــد ،چطور می توانند جــای خالی پارک را
برای او پر کنند تا کمتر بهانه بگیرد.
پایه و اســاس زندگی افراد در بزرگســالی ،در
کودکی آنها پی ریزی می گردد .خصوص ًا که سنین
پیش از مدرســه ،دورانی بســیار خاص و پرقدرت
برای کســب انواع یادگیری اســت .اما منظور از
یادگیری ،ایجاد فرصتهای آموزشــی ساختارمند
مانند آنچه در مدارس مشــاهده می شود ،نیست
بلکــه منظور پر کردن اوقــات فراغت کودکان به
بهترین و زیباترین شــکل ممکن است .برای این
منظور والدین باید از مراحل رشد کودک خود مطلع
بوده و رشد وی را به طور علمی و عملی باال ببرند.
والدیــن می توانند با تشــویق ،ترغیب و کمک و
فراهم کردن لوازم و شرایط مناسب ،به کودکشان
در کسب مهارت های جدید از طریق انواع بازی ها
اقدام کننــد .بازی کردن و وقت گذاشــتن برای
کودکان دارای چند امتیاز مهم و ویژه است .جدا از
سرگرمی و پر کردن اوقات فراغت آنان و آموزش
غیرمستقیم بسیاری از مهارت ها ،این فواید را هم
به همراه دارد:
برای کودکان وقت بگذارید
فصل سرد ســال که رسید حال نوبت شماست
که برای کودکان حکم پارک و اســباب بازیهایش
یــک فضای کار آشــفته و بی نظم ،دشــمن
شماســت و مانع از بروز توانایی های شما خواهد
شد .آشفتگی کارها باعث هدر رفتن انرژی و زمان
شما خواهد شد بنابراین باید تالش کنید این عامل
مخرب را از زندگی تان ،خصوصا زندگی شغلی تان
حذف کنید.
هر وســیله و ابزاری حتی یک قلم ،یک برگ
کاغــذ ،موبایل ،برگه های یادداشــت ،می توانند
باعث آشــفتگی فضای فعالیت شــما و در نتیجه
آشــفتگی ذهن شــوند زیرا هر گاه به این وسایل
نگاه می کنید ،ذهن شــما به صــورت غیر ارادی
به سمت آنها منحرف خواهد شد و اگر این مسئله
را با دقت تجزیه و تحلیــل کنید ،خواهید دید که
همه آنها در کنار هم حجم باالیی از ذهن شــما را
اشغال خواهند کرد.
در واقع ذهن شــما به عنوان یک ابرکامپیوتر
با این اشــیا به عنوان «داده» برخــورد می کند.
این تنها یک بُعد از بی نظمی و آشــفتگی محیط
اســت ،دقیقا مانند کامپیوتر ،زمانی که مغز شما با
داده های زیادی مواجه می شود ،سرعت پردازش
اطالعاتــش هم کم می شــود ،پــس نظم باعث
می شود که مغز شــما فضای بیشتری برای انجام
عملکردش داشته باشد و این باعث کارآیی باالتر
شــما خواهد شــد .کارآیی باالتر مغز شما باعث
می شــود که شــما خالقیت الزم را برای انجام
کارهایتان پیدا کنید .در ادامه به بررسی چگونگی
انجام این کار می پردازیم.
گام اول :ذهن تان را خالی کنید
اگر فهرســتی طوالنی از کارهــا ،برای انجام
دادن داریــد ،باید برخی از آنها را شــروع کنید و
این فکر که ســایر کارهای تان باقی مانده است،
باعث کاهش سرعت شما خواهد شد .با این حال،
برخی از کارهایی که فهرســت کرده اید ،فوریتی
برای انجام آن وجود ندارد و می توانید برای مدتی
آنها را کنار بگذارید و از ســوی دیگر برخی کارها
فوری هســتند و باید به سرعت آنها را انجام دهید
و کنــار بگذارید تا ذهن تان خالی از دغدغه انجام
کارهای فوری شود.
بعد از این که این کارها را تمام کردید ،خواهید
دید که ذهن شــما فضای بیشتری برای خالقیت
خواهد داشــت و در صورتی که این کارها ناتمام
باقــی بمانند ،مانند تکه ای چربی که ورودی قلب
را مسدود کند ،ذهن شما را مسدود خواهند کرد.
گام دوم :عوامل حواس پرتی را حذف

را پیــدا کنید .وقت گذاشــتن برای کــودکان و
خــوش رفتاری کردن با آنها ،یک نوع بازی آرام و
توام با خوش خلقی اســت و به طور طبیعی رابطه
شــما را با فرزندتان بهبود می بخشد و نتیجه آن
احترام گذاشتن فرزندتان به شماست.
ویژگی های فرزند را بشناسید
حــال که هوا ســرد و روحیــه فرزندتان ابری
شده اســت و حوصله اش سر می رود ،بهتر است
شــما او را دلگــرم کنید .هنگامی کــه در خالل
بازی ویژگی های خــاص فرزندتان را می بینید و
به تــاش ها و نقاط قــوت او اهمیت می دهید،
به نوعی او را دلگرم می کنید.
شادی های زمستانه
تنها سرگرمی که کودکان در زمستان به او فکر
می کنند ،آمدن برف اســت .بعضی از آنها ساعتها
پشت پنجره می نشینند و از پدر و مادر شان زمان
برف آمدن را می پرســند .امــا گاهی برف آنها را
منتظر می گذارد و نمی توانند تجربه برف بازی را
داشته باشند .اگر حتی برف هم نیاید ،یادتان باشد
شما می توانید با بازی های خانگی در این روزهای
ســرد او را شــاد کنید .این شــادی فقط مختص
فرزندتان نخواهد بود بلکه در مقابل شــما را هم
شاد و ســرزنده کرده و از دست بهانه گیری های
کودکان نجات می دهد.
یک بازی عاشقانه
شــاید هیچ فعالیتی جز بازی با کودک در این

روزهای سرد ،فرصت الزم برای عشق ورزیدن به
او را مهیا نکند و با این کار فضای خانه تان را هم
گرم می کنید .پس ســعی کنید ،در هنگام بازی با
فرزندتان به طور مســتقیم از لفظ «دوستت دارم»
اســتفاده کنید .او را در آغوش بگیرید و دستی به
ســر و رویش بکشــید .همچنین رفتــار و گفتار
محترمانه با او داشته باشید.
بازی های پیشــنهادی ما به شما چه
چیزهایی هستند؟
مخروط و توپ
به کمک مقوا یک مخروط بســازید و با کمک
یک نخ ضخیم یا طناب توپ پینگ پنگی را به آن
وصل کنید .طول طناب بهتر اســت حدود  1متر
باشــد .سپس به کودک تان کمک کنید تا توپ را
به کمک مخروط بگیرد .البته این بازی به صورت
آماده در بازار وجود دارد اما ســاختن این دســت
وسایل ساده هم باعث سرگرمی فرزندتان می شود
و هم مهارت های حرکتی را در او تقویت می کند.
بولینگ
چنــد بطــری خالــی (خصوص ًا بطــری های
آب معدنی ،دوغ ،نوشــابه و  )...و توپ نسبت ًا بزرگی
بردارید .این بازی بهتر است در جایی شبیه به راهرو
خانه که باریک اســت انجام شود .از فاصله نزدیک
شــروع کنید و به کودکتان یــاد دهید که با کمک
توپ ،بطری ها را بیاندازد .این بازی هماهنگی میان
چشم و دست کودکتان را زیاد می کند.

بی نظمی را از سر راه تان بردارید

کنید
تلویزیون و رادیــو را خاموش کنید .در صورتی
کــه واقعا می خواهید روی نوشــتن تمرکز کنید،
مودم اینترنت را نیز خاموش کنید .فقط یک پنجره
جدید روی کامپیوتر خود باز کنید و فقط یک کار،
یعنی نوشــتن را انجام دهید .چند کارگی یکی از
افت های خالقیت است.
گام سوم :مرتب کردن
پتســی کلرمونــت زمانــی که حرفــه خود را
به عنوان یک نویســنده و سخنران حرفه ای آغاز
کرد ،یــک روش غیرمنتظره بــرای تمرکز روی
کارش اســتفاده کرد .وی شــروع به جســتجوی
مطلب ،تمرین نوشتن ،نوشیدن یک فنجان قهوه،
راه رفتن و  ...نمی کرد .همه از رفتار وی شــگفت
زده بودند؛ او ظرف ها را می شست.
حتما ســواالت جدی در این باره در ذهن شما
شــکل گرفته است .او برای جهانیان پیامی داشت
و به دنبال بیان این پیام بود .در آســتانه شروع کار
روی این پیام ،او کار متفاوتی انجام داد .به اتاقش
رفت و شــروع به مرتب کردن رختخوابش کرد .او
به هم ریختگی های محیط اطرافش را مرتب کرد
و ایــن طرز زندگی ،در خالقانه تر زندگی کردنش
بسیار موثر بود.

من و شما باید چنین کاری انجام دهیم ،این که
پیام خود را به جهانیان برســانید ،از صحنه جهانی
آغاز نمی شود ،بلکه از خانه ،دفتر کار یا میز کارتان
آغاز می شود .همه این به هم ریختگی ها را مرتب
کنید و اتاقی برای خالقیت ایجاد کنید.
گام چهارم :اصل «کمتر ،بیشتر است»
را در زندگی تان اعمال کنید
کارها را ســاده کنید و دســتاوردهای بیشتری
کســب کنید .زمانی که کاری پــر اهمیت انجام
می دهیــد همواره مطمئن شــوید کــه تنها روی
ملزومات هدف تان تمرکــز کرده اید و از مطالب
حاشــیه ای عبور کرده اید .اگر یک بار این اصل را
در زندگی تان اعمال کنید ،خواهید دید که کارآیی
شما بیشتر خواهد شد.
برای توضیح بیشــتر این باور ،یعنی بهره وری
بیشتر با ساده کردن یک کار ،دقت کنید که:
 - 1در سادگی ،قدرت است؛ کارهای ضروری
و اصلی را انتخاب کرده و بقیه را کنار بزنید .آنقدر
کار را برای خودتان آســان کنید که نتوانید دست
رد به آن بزنید.
 - 2با تغییر عادت های کوچک شــروع کنید و
گام های کودکانه بردارید.
 - 3هــر کاری را در یک زمان انجام دهید و از

کارت های دوختنی
این دســت کارت هــا نیز در بــازار به فروش
می رســد اما آن قدر ســاده اســت که می توانید
خودتــان آن را تهیه کنید .روی یــک مقوا ،یک
شکل ساده مانند اشکال هندسی ،یک اردک ،یک
درخت و ...بکشید .روی خطوط خارجی این تصویر
ســوراخ های نســبت ًا ضخیم و بزرگ ایجاد کنید.
ســپس به فرزندتان کمک کنید تــا با کمک نخ
ابریشــمی یا کاموا دور تصویر را بدوزد .اگر سوزن
کند داشته باشــید این کار راحت انجام می گیرد.
مراقب باشــید که در هنگام ایــن بازی حتم ًا کنار
فرزندتان باشــید تا آسیبی به چشم هایش نرساند
در غیر اینصورت اص ً
ال از سوزن استفاده نکنید .این
بازی به کودک تان کمک می کند تا ماهیچه های
ریز خود را به کار بگیرد.
بازی با کاغذ
بازی بــا کاغذ بــرای همه ما والدین بســیار
آشناســت .فرفره ،موشک ،کاله و  ...اشیایی بودند
که ما در کودکی آنها را با روزنامه و کاغذ درســت
می کردیم .شما هم ،همین کار را برای کودک تان
انجام دهید .امــروزه کتاب هایی هم در بازار آمده
که با عنوان کلی «اُریگامی» به فروش رســیده و
شــما می توانید به کمک آن اشــکال مختلفی را
برای کودک تان بسازید.
آهن ربا
شــاید در همه خانه ها آهن ربا یافت شــود .اگر
آهن ربــا ندارید یک آهن ربا نعل اســبی شــکل،
تهیه کنید تا خاصیت مغناطیســی برخی اشــیا را به
کودک تان نشان دهید .مث ً
ال چند شی مختلف مانند
سوزن قفلی ،گیره ،تیله و  ...روی یک مقوا بگذارید.
زیر صفحــه مقوایی را چند کتاب به عنوان پایه قرار
دهید و ســپس آهن ربا را زیــر این صفحه حرکت
دهید تا اشــیای فلزی به این واســطه حرکت کنند.
این اســباب بازی برای بچه های زیر  4سال چندان
توصیه نمی شود.
جعبه های بازی
یک جعبه نســبت ًا بزرگ برداریــد .داخل آن را
می توانید پر از ابزارها و اســباب بازی های کوچک
و بــزرگ کنید مثل :تــوپ های نرم ،اســفنجی،
نمدی ،چراغ قوه و باطری کهنه ،آهن ربا ،بادکنک،
کارت های عید ،ذره بین ،قاشــق و چنگال ،لیوان،
خانه ســازی ،پازل و  ....سپس چشم فرزندتان را با
یک دستمال ببندید و اشیاء را تک تک به دست او
دهید و از او بخواهید که نام آن جسم را حدس بزند.
کالژ
کالژ جزو آن ســرگرمی هایی است که به خاطر
کار با چســب و کاغذ رنگی و انواع اشیای دورریز،
برای کودکان بسیار جذاب است .البته کالس هایی
با همین عنوان در مراکز مختلف وجود دارد .با یک
ســرچ ســاده در اینترنت می توانید ایده های بسیار
ساده و البته جالبی برای کار با کالژ به دست آورید.
چندکارگی بپرهیزید که این کار ،کارآیی شــما را
افزایش می دهد.
لقمه ای بزرگتر از دهان تان نگیرید و دســت
از حریــص بودن بردارید .تکالیفی را بپذیرید که از
عهده انجام آن برمی آیید .اگر بیشتر از ظرفیت تان
کاری را بپذیرید ،در نهایت عواقب بدی در انتظار
شما خواهد بود.
برای اینکه واقعا کارآیی باالیی داشــته باشید،
هــر گام را در یک زمان بردارید .یک توصیه دیگر
این که مــواردی را مطالعه کنید که به ســامت
عقلی و قابلیت های فکری شما کمک کند.
گام پنجم :یادداشت برداری روزانه
این یک گزینه معروف است ،چرا که این گزینه
جواب می دهد .یادداشــت کــردن روزانه عواملی
که شــما را آزار می دهند ،به ســازماندهی مجدد
افکارتــان بــرای مقابله با این مشــکالت کمک
می کند .حال این عامل می تواند از جنس جلســه،
مشکالت زندگی شخصی ،چالش های کاری و ...
باشد که نوشتن این مشکالت می تواند به شما در
طراحی اســتراتژی ها و پاســخ های جدید کمک
کند.
بنابراین این مشــکالت را روی یک تکه کاغذ
یا به صورت رمز در کامپیوتر خود یادداشــت کنید.
کارهایــی را که هــر روز باید به اتمام برســانید،
به ترتیب بنویسید و آنها را انجام دهید.
گام ششم :سیستم ذخیره ساز خود را
سازماندهی کنید
راهی بــرای تنظیم محدودیت های کاری خود
پیــدا کنید و در این زمــان از کارهای غیرمربوط
به کارتان ،از جمله ارســال پیــام های بی مورد و
غیرضروری بپرهیزید .زیرا به شدت به بهره وری
شــما آســیب خواهد زد .صرف نظر از کاری که
می کنید ،همواره شــلوغی و در هم ریختگی های
اجتناب ناپذیری در زندگی شــخصی و شغلی تان
وجود دارد .این وضعیــت ،تمرکز روی یک کار را
سخت می کند.
بر اســاس یافته های محققان موسســه علوم
اعصاب دانشگاه پرینستون ،مغز در زمان پردازش
اطالعات دارای محدودیت هایی اســت؛ بنابراین
اگر شما فضا و حجم کارتان را زمانی که آشفته و
غیرسازماندهی شده است ،مدیریت نکنید ،می تواند
عملکرد کلی شــما را کاهش دهد .شلوغی محیط
می تواند تمرکز انســان را از کار اصلی پرت کند و
در بدترین حالت ،فرد از کار اصلی خود غافل شود.

اسباب بازی را مناسب سن و عالقه کودکان انتخاب کنید

جعفر بای آسیب شناس گفت :یکی از ویژگیهای اسباب بازی مناسب ،برانگیختن حس کنجکاوی
کودکان بوده و اســباب بازی خوب نه تنها نباید تکراری به نظر برسد ،بلکه باید حس کنجکاوی او را
برانگیزد .وی افزود :یکی از نیازهای مهم و اساسی کودکان ،نیاز به بازی و اسباب بازی است.
بای تصریح کرد :یکی از راههایی که میتوانید به رشــد کودک خود ســرعت بخشــید ،تشویق به
بازیهای خالق در یک محیط جذاب اســت .بازی عامل مهمی برای رشد عاطفی ،عقالنی و اخالق
کودکان بوده که باعث ایجاد ارتباط کودک با محیط بیرون میشود و شناخت او از دنیای اجتماعی را
گسترش میدهد .این آسیب شناس در پایان گفت :بازی یکی از نیازهای مهم کودکان محسوب شده
که جزئی از زندگی آنان را تشکیل میدهد.

کودکان مستقل پرخاشگری کمتری دارند

جعفر بای آسیب شــناس گفت :پر خاشگری و کج خلقی در کودکان چنانچه با عالمتهای دیگر
همراه شــود میتواند نشانهای از افســردگی بوده که در این صورت الزم است شرایط زندگی کودک
تمام و کمال مورد بررســی قرار گیرد .وی افزود :والدینی که فرزندان خود را به خوبی میشناســند،
میتوانند تشخیص داده که کودکشان بیشتر تحت چه شرایطی پر خاشگر میشوند .بای تصریح کرد:
یکــی از اقدامات موثــری که والدین میتوانند برای کاهش و ترس کودکشــان به گونهای هدفمند
انجام دهند این اســت که برای کودک داستان بخوانند .این آسیب شناس در پایان گفت :برای درمان
پرخاشــگری کودکان در ابتدا باید روی اســتقالل آنها به شکل عملی و فکری کار شود و والدین باید
به کودک میدان دهند تا خود کارهای شــخصیاش را انجام دهد و در برخی زمینهها نظر او را جویا
شوند ،فعالیتهای از این قبیل باعث خود باوری بیشتر کودک و جلب توجه به صورت مثبت میشود.

به فرزندانتان اهمیت دهید

شــیوا وکیلی روانشناس عمومی گفت :گاهی برای شــادابی محیط خانواده و میزان رضایت مندی
فرزندان ،الزم اســت والدین برخی رفتارها را انجام داده تا فرزنــدان با معنی ارزش قائل بودن برای
اطرافیان آشنا شوند .وی گفت :مورد توجه قرار دادن فرزندان توسط والدین به طوری که برای هر یک
جداگانه وقت به خرج دهید مثال هنگام بازی یا نقاشــی کنار او نشســته و در مورد آن چیز با کودک
صحبت کرده و حتی گاهی تنهایی با او بیرون رفته ،گپ زده و از خواستهها و هیجاناتش جویا شوید.
وکیلــی تصریح کرد :با فرزند خود در کارهای منزل مثل آشــپزی همکاری کرده و او را در کارها
دخیل کرده تا با مســئولیت پذیری آشــنا شده و هنگامی که اتاقش را نامرتب و بی نظم دیدید هرگز
سر او داد و فریاد نکرده و فقط با بستن در و بی اعتنایی ،او را متوجه اشتباهش کنید.
این روانشــناس عمومی در پایان تاکید کرد :هنگامی که فرزندتان از مدرسه برگشته سعی کنید از
ســوال و جوابهای روزمره پرهیز نموده و به وقت دیگری موکول کرده ،همچنین بهتر است اعضای
خانواده در کنار یکدیگر و بر سر یک سفره غذا بخورند و هنگامی که کودک کاری را در منزل درست
انجام داده و به شما کمک میکند ،از او تشکر کنید.

برای تصمیم به طالق عجله نکنید

امین حقوردی روانشــناس عمومی گفت :گاهی زوجین در سالهای اولیه پس از ازدواج از زندگی
مشــترک خود پشیمان و خواســتار طالق بوده که ناشی از عدم رعایت نکاتی ساده ولی در عین حال
مهم است .وی تصریح کرد :زمانی فرد میتواند در زندگی خود موفق شده که در مرحله قبلی به رشد
و تکامل رســیده باشد و الزمه آن مواجه شدن با واقعیت بوده که مصداق آن ،عدم آمادگی منطقی و
عقالنی برای ازدواج اســت .حق وردی در ادامه گفت :عدم بلوغ فکری در پاسخ به خواستههای خود
از ازدواج و انتظارات فرد مقابل یکی از مهمترین دالیل طالق زود هنگام زوجین بوده که عشــقهای
زودگذری که تصمیم به ازدواج برپایه دالیل بی اساس گرفته شده از مهمترین نمونههای آن است.
این روانشناس در پایان اضافه کرد :عدم کسب مهارتهای زندگی نظیر کنترل خشم و عصبانیت،
مسئولیتپذیری ،صبر و گذشت ،همدلی و مدیریت هیجانی از مواردی بوده که باید در دوران مجردی
تمرین شده تا در آینده زندگی مشترک بقای محکمتری داشته باشد.

کودکتان را تنها نگذارید

مجتبی کاشــانی روانشــناس تربیتی عنوان کرد :یکی از نکاتی که والدین جدا شــده باید در مورد
فرزندانشــان مدنظر قرار دهند ،این اســت که با وجود جدایی نباید به امر تربیت آنها بیتوجه بوده و
نســبت به بعضی امور بیتفاوت باشــند .وی در ادامه گفت :در جریان جدایی معموال حق سرپرستی
کودک به یکی از والدین سپرده شده که مسئولیت نگهداری و رفع نیازهای او را دارد ولی در این میان
گاهی والد طرف مقابل به دلیل اینکه حق نگهداری از کودک را نداشته و مسئولیتی برعهدهاش نبوده،
نسبت به برخی امور بیتفاوت است .کاشانی افزود :گاهی والد جدا شده حتی به دلیل اینکه کودک با
شــخص دیگری در نتیجه ازدواج طرف مقابل ،رابطه پدری یا مادری برقرار کرده از دیدار فرزند خود
پرهیز نموده و از گفتوگوهای تلفنی نیز دوری میکنند .این روانشــناس تربیتی در پایان خاطرنشان
ســاخت :همکاری والدین در برخی امور مربوط به کودک از جمله کمک در درسهایش و یا همراهی
در بازگشــت از مدرسه به وســیله والدی که جدا از فرزند زندگی میکند ،موجب شده تا کودک بداند
که امور مربوط به خودش برای هر دوی آنها با وجود جداییشــان مهم بوده و باعث کاهش اثرات
طالق در او خواهد شد.

بایدها و نباید های اقتدار مرد در خانواده

اقتدار مرد عنصری حائز اهمیت اســت که باعث انسجام و نظم در خانواده می شود و به نوعی تعامالت
و بنیان خانواده را استحکام می بخشد .کارشناسان امور خانواده معتقدند که اقتدار مرد الزمه هر خانواده ای
اســت و در صورت فقدان این عنصر تعیین کننده ،سستی و بی ثباتی در خانواده حاکم می شود .حمید رضا
وطن خواه ،روانشــناس و کارشــناس امور خانواده در تشریح بایدها و نبایدهای اقتدار مرد در خانواده اظهار
کرد:خویشتن داری ،تعادل روحی و رفتاری ،قاطعیت در تصمیم گیری ،روحیه مشورت پذیری ،دوراندیشی،
ســعه صدر و خردورزی از مولفه های ســازنده ای اســت که الزمه اقتدار مرد در خانواده است .وی افزود:
اقتدارگرایی صرف بدون لحاظ کردن ویژگی ها و خصیصه های مورد اشــاره به اســتبداد و زورگویی می
انجامد و این امر باعث تنش و دلهره در خانه و خانواده می شــود .این روانشناس و کارشناس امور خانواده
عنوان کرد :اقتدار محض بدون در نظر گرفتن الزامات ،باعث دلســردی در خانواده می شود و خانواده های
بســیاری هستند که با ورود مرد در خانواده و یا بازگشــت پدر خانواده از محل کار یا سفر ،احساس خوبی
نسبت به این بازگشت و حضور دوباره مرد خانواده پیدا نمی کنند.
**جنگ قدرت در خانواده
وطن خواه ،با اشــاره به لــزوم توجه به نیازهای فطری مرد در خانــواده گفت :گاهی تصمیم گیری
درخصوص اینکه مرد در خانواده حرف آخر را بزند یا زن ،باعث بروز تنش هایی می شود و جنگ قدرت
را در خانــواده پدید مــی آورد .وی افزود :در این جنگ و رقابت قدرت،برنــده ای وجود ندارد و تمامی
اعضای خانواده از صدر تا ذیل بازنده خواهند بود ،زیرا پیامد این رقابت ،تنش است ،تنشی که هیچکس
در خانواده از آن مصون نخواهد بود .این روانشــناس و کارشناس امور خانواده عنوان کرد :روحیات مرد
به گونه ای است که نیازمند اقتدار است ،همانطور که زن نیازمند مهر ،محبت و مالطفت است ،کارکرد
خانــواده ایجاب می کند که این نقش ها به خوبی تخصیص و تفویض شــود در غیر اینصورت کارکرد
مذکور با چالش روبرو می شود و نظم و نظام طبیعی را از خانواده می زداید .وی افزود :نباید از نظر دور
داشــت که قوه تصمیم گیری و اقتدار یک ویژگی یا امتیاز نیســت بلکه وظیفه است ،وظیفه ای خطیر
که با توجه به قدرت بدنی ،درآمدزایی ،نان آوری و حضور میدانی و روزانه مرد در اجتماع معنا و مفهوم
پیدا می کند.
** اقتدار مرد نافی الفت و محبت نیست
وطن خواه ،با اشــاره به ضرورت جاری و ساری بودن محبت ،صمیمیت و مهربانی در خانواده عنوان
کرد :مردانی که گمان می کنند الفت،محبت و مهربانی باعث شــکنندگی اقتدار آنها می شود ،به بیراهه
رفتــه اند .وی افزود محبت ،صمیمیت ،قاطعیت و اقتدار دو نیمه زندگی هســتند که باید با هم حفظ و
تلفیق شوند و خال هر کدام از این موارد ،باعث خلل در اداره اصولی و تعالی خانواده می شود.
این روانشناس و کارشناس امور خانواده عنوان کرد :زن و مرد تکیه گاه یکدیگر محسوب می شوند،
به واقع مهربانی و الفت باعث سرزندگی روح حاکم بر خانواده می شود که بخش قابل توجهی از بار این
عرصه بر دوش زن اســت و از ســوی دیگر اقتدار ،قاطعیت ،ثبات را در زندگی حاکم می کند که تحقق
این امر نیز با نوع رویکرد و روش ،منش رفتاری و روحیه پراگماتیسم مرد حاصل می شود.
وی افزود :آنچه که باید در کانون خانواده مورد توجه قرار گیرد،توجه مضاعف به کارکردهای فردی،
روحی و روانی زن و مرد اســت و باید توجه داشت که مرد ساالری یا زن ساالری ،پویایی و بالندگی را
از خانواده می گیرد .وطن خواه یادآور شد :در زندگی پویا ،سالم و منسجم ،تمامی اعضای خانواده اعم از
زن و مرد بر مبنای ویژگی های روحی ،روانی ،جســمی که از آن برخوردارند به ایفای نقش می پردازند
و هر کدام از این شخصیت ها به خودی خود محوریتی هستند که در کنار یکدیگر و بنا بر شرح وظایف
و کارکرد ذاتی خویش معنا و مفهوم پیدا می کنند.

