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سبک رفتار

قبالًتوليدميكرديم
حاالجلسهميگذاريم!

 فقط در امريكا 
هر روز ۵۰ ميليون جلسه برگزار مي شود

  تلخيص: سلما سلطاني
گرچ�ه »جلس�ه اداري« پدي�ده نس�بتًا 
جديدي اس�ت،اما انس�ان ها از ديرباز براي 
اخذ تصميم�ات خود گرد هم آمده  و ش�عرا 
و نويس�ندگان اعم�ال آنها را در آثارش�ان 
نق�ل كرده ان�د. ايلي�اد، يك�ي از پايه ه�اي 
ادب غرب ب�ا جلس�ه آغاز مي ش�ود. هومر 
چن�ان به دق�ت رفت�ار آدم ها در جلس�ات 
را نش�ان مي ده�د ك�ه ب�زرگان مديري�ت 
ام�روز ب�ه گ�رد پ�اي او ه�م نمي رس�ند. 

   
قباًل توليد مي  كرديم، امروزه جلس��ه مي  گذاريم. 
فقط در امريكا هر روز چيزي در حدود ۵۰ ميليون 
جلس��ه برگزار مي ش��ود. مديران مياني ادارات و 
ش��ركت  ها هفته  اي ۲۳ س��اعت از وق��ت خود را 
در اين جلس��ات مي  گذرانند؛ رقمي ك��ه از دهه 
۱۹۶۰ به اين س��و بيش از دوبرابر ش��ده است. در 
دهه ۱۹۸۰ كه كش��ورهاي غرب��ي از »توليد« به 
صنايع »دانش بنيان« تغيير روي��ه دادند و ظاهراً 
برگزاري نشس��ت  هاي فراوان ضرورت پيدا كرد، 
تعداد جلس��ات اداري به  ش��دت افزايش يافت و 
درحالي ك��ه كرونا ادارات را )دس��ت كم موقتاً( به 
تعطيلي كشانده است، اهميت اين جلسات را كه 
امروز در لپ تاپ  هايمان برگزار مي شود دوچندان 
كرده اس��ت. در دوران كرونا، بيشتر از گذشته كه 
اين جلس��ات حضوري بود، وقتمان را صرف آنها 

كرده  ايم. 
به  رغم اهميت ف��راوان اين جلس��ات در زندگي 
ام��روز، كمتر كس��ي دل خوش��ي از آنه��ا دارد. 
نظرسنجي ها نش��ان مي دهند دس��ت كم نيمي 
از جلس��اتي را ك��ه ش��ركت مي كنيم،بي نتيجه 
مي دانيم. آدم هاي خسته كننده هميشگي يكريز 
حرف مي زنند، آنهايي كه چيزي براي گفتن دارند 
س��خن نمي گويند و در نهايت هم تصميم مهمي 
گرفته نمي شود. در بس��ياري از ادارات، »جلسه« 
َمثِل اعالي كاري مالل  آور و اس��باب اتالف وقت 
اس��ت. همين دلسردي از جلس��ات، بازار صنعت 
كوچك كتب مديريت را رونق بخش��يده اس��ت، 
كتاب  هاي��ي مثل »چطور جلس��ات موفق برگزار 
كنيم«، »طراحي جلسه« و »مرگ در اثر جلسه: 
حكايتي درباره رياس��ت« كه اختصاص��اً به حل 
مشكلي مي  پردازند كه به قول يكي از نويسندگان، 

»شاق  ترين مسئله كسب  و كار« است. 
هومر نش��ان مي دهد كه يونانيان دليلي منطقي 
را با خش��ونت رد مي  كنند و از اين طريق، روشن 
مي  سازد كه آنها اعتقادي به تبادل صريح و بي پرده 
نظرات نداشتند. همه در آن جلسه حاضر بودند، 
ولي حض��ور مردم ع��ادي تنها براي مش��روعيت  
بخشيدن به تصميماتي بود كه فرماندهان از قبل 

گرفته بودند. روشن است كه در روزگار هومر هم 
مثل زمانه ما، گردهمايي  هايي از اين دست به  طرز 

نوميدكننده  اي فراوان بوده است. 
يكي از بزرگ ترين گرفتاري  ه��اي مديران امروز 
اين اس��ت كه كارمندان جزء را به بيان نظراتشان 
تشويق نمي  كنند. بسياري از آنها، مثل سرداران 
هوم��ر، ص��داي زيردس��تان را خف��ه مي  كنند.

گردان��دن جلس��اتي كه واقع��اً عمومي باش��ند، 
به طرز وحشتناكي دشوار اس��ت ولي نظرخواهي 
از حاضران در جلس��ه تنها موجب تقويت روحيه 
كارمندان نمي ش��ود، بلك��ه از اي��ن راه مي  توان 
اطالعات مفيد و نظرات مختلف را هم گرد آورد. 

عموماً كساني رئيس مي شوند كه به قوه تشخيص 
خود اطمينان كامل دارند و مي  خواهند عرض  اندام 
كنند. اين بدان معناس��ت كه معموالً اگر كس��ي 
با آنها مخالفت كند، خش��مگين مي ش��وند و اين 
عصبانيت مانع از آن مي شود كه با آرامش، بحث 
آزاد را پيش ببرند. نتايج تحقيقي نش��ان مي دهد 
رؤساي جلس��ات، عموماً بين يك  تا دوسوم وقت 
جلسه را خودش��ان صحبت مي  كنند. بنا به گفته 
نويس��ندگان اين تحقي��ق، »حت��ي در دانمارك 
مساوات  طلب هم بسيار به  ندرت مشاهده كرده  ايم 
ك��ه حاض��ران در جلس��ات، آنطور كه دلش��ان 
مي  خواهد، حق صحبت رؤسايش��ان را به چالش 

كشيده باشند.« 
همه ما گاهي ديده  ايم ك��ه بعضي  ها نوك جمع را 
مي  چينند و جلسه را در دست مي  گيرند -و معموالً 
آنهايي كه اول شروع به س��خن گفتن مي كنند و 
پي درپي حرف مي  زنند تأثير بسيار قابل  توجهي بر 
جريان مذاكره مي  گذارند. افراد حاضر در جلسات، 
بيش��تر اوقات، از كساني كه عاش��ق زنگ صداي 
خودشان هستند و زياد حرف مي  زنند خوششان 
نمي  آيد، ول��ي عموماً از آنها حرف  ش��نوي دارند: 
معموالً آنها را تأثيرگ��ذار مي  دانند. پرچانگي اين 
اشخاص در جريان جلسه ش��ديدتر هم مي شود. 
مطالعات نشان مي  دهند هر چه افراد در جلسات 
بيشتر حرف بزنند، بيشتر احتمال دارد ديگران از 

آنها سؤال بپرسند. 
مش��كل عدم مديريت جلس��ات فقط اين نيست 
كه نظرات افراد ساكت تر ش��نيده نمي شود، بلكه 
در كمال تعجب ممكن اس��ت هيچ مطلب تازه  اي 
را هم ي��اد نگيريد. گارولد استاس��ر، روانش��ناس 
اجتماعي، ثابت كرده اس��ت وقتي جلسه بي  نظم 
باش��د گفت وگوها معموالً تكرار مكررات خواهند 
بود. جلسات بي  قاعده و قانون نتيجه  اي جز تحكيم 

نظرات افراد قدرتمندتر ندارند. 
در مي��ان انبوه قوانين و تفاس��ير تلمود ش��رطي 
عجيب درباره مجازات اعدام هس��ت كه مي  گويد 
اگر در موردي كه مس��توجب مرگ است هر ۷۱ 
قاضي بر اين نظر باشند كه فرد خاطي بايد اعدام 
گردد، مورد مذكور خود به  خود لغو و از دستور كار 
خارج مي ش��ود. امروزه اين شرط نامعقول به نظر 
مي رس��د، چون دادگاه هاي ما براي متهم كردن 
كس��ي به قتل عمد بر اتفاق آرا تأكيد دارند، ولي 
اين اصل تلمودي نكته مهمي را درباره مخاطرات 
هم  رأيي بيان مي  كند: اگر ارزيابي همه در موردي 
يكس��ان باش��د، به احتمال زياد، مس��ئله مهمي 
مغفول مانده اس��ت. گاه بايد فك��ري براي پرهيز 
از گروه  زدگ��ي كنيم؛ پدي��ده  اي ك��ه از تركيب 
مس��موم  كننده و درعين حال فريبن��ده تابعيت و 

تقويت مثبت برمي  خيزد. 
كارشناس��ان جديدتر حوزه مديريت جداً توصيه 
مي  كنند كه در جلسات »جدال سودمند« داشته 
باش��يم. مي  توان گفت جروبحث نش��انه آن است 
كه حاضران در جلس��ه، اصوالً به يكديگر اعتماد 
دارند و براي رسيدن به هدفي واحد كار مي  كنند. 
اين همان چيزي اس��ت كه به آنها امكان مي دهد 

اختالف  نظرهاي بنيادي را بيان كنند.
نقل و تلخيص از: وبسايت ترجمان/ نوشته: 
جيمز سوروكي/ ترجمه: عرفان قادري 
مرجع: اكونوميست

تأثيرات منفي طالق بر كودكان و چند پيشنهاد براي كاهش آسيب ها

وقتیطالقمیگیریمپدرومادربدیمیشویم!

طالق، خط�ر مش�كالت مرب�وط به 
سالمت روان را در كودكان و نوجوانان 
افزاي�ش مي دهد. صرفنظر از س�ن، 
جنسيت و فرهنگ، فرزندان والدين 
مطلقه مش�كالت رواني بيشتري را 
تجربه مي كنند. پدي�ده طالق باعث 
ايجاد اختالل س�ازگاري در كودكان 
مي ش�ود ك�ه در عرض چند م�اه هم 
برطرف نمي شود. مطالعات همچنين 
نش�ان داده اند كه ميزان خطر ابتال به 
افسردگي و اضطراب در كودكاني كه 
والدين شان طالق گرفته اند، باالتر است 

سبک مراقبت

بارمشكالتروانيوعاطفيطالق
بردوشبچهها

س��ال اول جدايي پ��در و مادر ب��راي بچه ها 
سخت ترين سال اس��ت. همانطور كه ممكن 
است انتظار رود، تحقيقات نشان داده است كه 
بچه ها در ط��ول يك يا دو س��ال اول پس از 
جدايي والدين از يكديگر، بيشترين مشكالت را دارند. 
آنان در اين مدت مش��كالت رواني زي��ادي را متحمل 
می شوند و پريش��اني، عصبانيت، اضطراب و ناباوري را 
تجربه مي كنند. بسياري از بچه ها به عقب برمي گردند و 
به تغييرات در برنامه هاي روزمره ع��ادت می كنند و با 
ترتيبات زندگي خود راحت مي شوند. با اين حال، به نظر 
مي رس��د كه برخی بچه ه��ا هرگ��ز به حال��ت عادي 
باز نمي گردند. اين درصد اندك از كودكان ممكن است 
پس از طالق والدين خود، مش��كالتي را تجربه كنند. 
مس��ائلي كه احتماالً براي آنها مادام العمر خواهد بود. 
طالق براي كل خانواده تأثيرگذار اس��ت و آش��فتگي 
عاطفي ايجاد مي كند اما براي بچه ها، وضعيت مي تواند 
كامالً ترسناك، گيج كننده و نااميد كننده باشد . كودكان 
خردسال اغلب براي درك اينكه چرا بايد بين دو خانه 
رفت وآمد كنند، مشكل دارند. آنها ممكن است نگران 
باشند كه اگر والدين شان روزي به يكديگر محبت نكنند، 
ممكن است والدين شان از دوست داشتن آنها هم دست 
بردارند. بچه هاي دبستاني ممكن است نگران باشند و 
فكر كنند كه طالق پدر و مادرشان تقصير آنهاست. آنها 
ممكن است ترس داشته باشند كه رفتار نادرستي انجام 
داده اند يا ممكن اس��ت اين  گونه تص��ور كنند كه كار 
اش��تباهي انجام داده اند. نوجوانان نيز ممكن است در 
مورد طالق و تغييراتي كه ايجاد مي كند، بسيار عصباني 
شوند. آنها ممكن اس��ت يكي از والدين را مقصر انهدام 
كانون گرم خانواده خود بدانند يا ممكن است از هر دو 
والدين به خاطر آش��فتگي ايجاد شده در بطن خانواده 
ناراحت باش��ند. طالق معموالً به اين معني اس��ت كه 
كودكان ارتباط روزانه خود را با يكي از والدين از دست 
مي دهند. كاهش تماس بر پيوند عاطفي ميان فرزند - 
والدين تأثير مي گذارد و گاهی به آن پايان مي دهد. طبق 
مقاله اي كه در س��ال ۲۰۱4 منتش��ر ش��د، محققان 
دريافته اند كه بس��ياري از كودكان پس از طالق كمتر 
نسبت به پدر و مادر خود احس��اس نزديكي مي كنند. 
ط��الق همچنين ب��ر روابط ك��ودك با والدي��ن تأثير 
مي گذارد. مطالعه اي كه در س��ال ۲۰۱۳ منتشر شد، 
نشان داد كه مادران اغلب كمتر حمايت  و پس از طالق 
كمتر محبت مي كنند. عالوه بر اي��ن، نظم و انضباط و 

مقررات آنها كمتر سازگار و مؤثر واقع مي شود. 
براي برخي از ك��ودكان، جدايي والدين س��خت ترين 
بخش نيس��ت. در عوض، عوامل استرس زايي هستند 
كه طالق را سخت تر مي كنند. تغيير مدرسه، نقل مكان 
به خانه جديد و زندگي با والدين مجردي كه احساس 
مي كنند كمي سرخورده تر هس��تند، تنها تعدادي از 
استرس  هاي اضافي هس��تند كه زندگي پس از طالق 
را دش��وار مي كنند. مش��كالت مالي نيز پس از طالق 
رايج است. بسياري از خانواده ها مجبورند به خانه هاي 
كوچك تر نقل مكان كنند يا محله خود را تغيير دهند 
و اغلب منابع مادي كمتري دارند. پس از پايان رسمي 
يك زندگي مشترك، خطراتي وجود دارد كه خانواده ها 
با آن روبه رو هس��تند و بس��ياري از كودكان تغييرات 
مداوم در پويايي خانواده خود را تحمل مي كنند. اضافه 
ش��دن يك والد ناتني و احتماالً چندين خواهر و برادر 

ناتني مي تواند يكي ديگر از تغييرات بزرگ باشد. اغلب 
هر دو والدين دوب��اره ازدواج مي كنند و اين به معناي 

سيل تغييرات براي بچه هاست. 

اختالالتتحصیلي
وآسیبهايرفتاريفرزندان

طب��ق پژوهش هاي انجام ش��ده، ميزان 
شكست در ازدواج دوم حتي بسيار بيشتر 
از ازدواج اول اس��ت. بنابراين بسياري از 
كودكان در ط��ول س��ال ها، جدايي ها و 
طالق هاي متع��دد و پي در پي را تجرب��ه مي كنند كه 
ارمغان آن چيزي جز تشديد مشكالت روحي و رواني 
نيست. طالق خطر مشكالت مربوط به سالمت روان را 
در كودكان و نوجوانان افزاي��ش مي دهد. صرف نظر از 
س��ن، جنس��يت و فرهنگ، فرزندان والدي��ن مطلقه 
مشكالت رواني بيشتري را تجربه مي كنند. پديده طالق 
باعث ايجاد اختالل سازگاري در كودكان مي شود كه در 
عرض چند ماه هم برطرف نمي شود. مطالعات همچنين 
نش��ان داده اند كه ميزان خط��ر ابتال به افس��ردگي و 
اضطراب در كودكاني كه والدين شان طالق گرفته اند، 

باالتر است. كودكان خانواده هاي طالق گرفته ممكن 
است مشكالت رواني و بيروني بيشتري مانند اختالالت 
رفتاري، بزهكاري و رفتار تكانشي را تجربه كنند. آسيب 
ديگر طالق، پايين آمدن و تضعيف عملكرد تحصيلي 
فرزندان است. فرزندان خانواده هاي مطلقه هميشه از 
نظر تحصيلي ب��ه خوبي عمل نمي كنند. ب��ا اين حال 
مطالعه  اي كه در سال ۲۰۱۹ منتشر شد، نشان داد كه 
اگر طالق غيرمنتظره باش��د، بچه ه��اي خانواده هاي 
مطلقه با مدرسه مش��كل دارند، در حالي كه فرزندان 
خانواده هايي كه احتمال طالق در آنه��ا وجود ندارد، 
نتيجه يكساني ندارد. اما سؤال اساسي اين است كه چرا 
برخي از ك��ودكان از مدرس��ه مي ترس��ند؟ به خاطر 

رفتارهاي ريسك پذير!
نوجوانان��ي كه والدين ش��ان طالق گرفته اند، بيش��تر 
درگير رفتارهاي پرخطر مانند مص��رف مواد مخدر و 
فعاليت هاي مخاطره آميز هس��تند. طب��ق مطالعه اي 
كه در سال ۲۰۱۰ منتشر ش��د، نوجواناني كه والدين 
آنها در سن پنج سالگي يا كمتر از هم جدا شده اند، در 
معرض خطراتي قبل از سن ۱۶ سالگي شان قرار دارند. 
احتمال گرايش به طالق براي افرادي كه والدين شان 

جدا شده اند نيز باالتر است. 

پیشنهادهایيبهوالدین
برايكاهشآسیبهايطالقبرفرزندان

طالق مي توان��د دوران س��ختي براي 
خانواده باشد. نه تنها والدين به راه هاي 
جديدي ب��راي ارتباط ب��ا يكديگر پي 
مي برن��د، بلك��ه در ح��ال يادگي��ري 
روش  هاي جديدي براي تربيت فرزندانش��ان هستند. 
هنگامي كه والدين طالق مي گيرن��د، اثرات طالق بر 
فرزندان مي تواند متفاوت باش��د. برخي از كودكان به 
طالق به روش��ي طبيعي و قابل درك واكنش نش��ان 

مي دهند، در حالي كه ساير كودكان ممكن است با اين  
گذار دس��ت و پنج��ه نرم كنن��د. در هر ح��ال بچه ها 
انعطاف پذير هستند و با كمك اين مي توان انتقال طالق 
را به  عنوان يك سازگاري و نه يك بحران تجربه كرد. از 
آنجايي كه فرزندان طالق از منظر خلق و خو و سنين 
مختلف متفاوت هس��تند، از همين رو اثرات طالق بر 
فرزندان نيز متفاوت است. والدين نقش مهمي در نحوه 
سازگاري كودكان با طالق دارند. در ادامه چند راهكار 
را مرور مي كني��م كه مي تواند آس��يب رواني طالق بر 

فرزندان را كاهش دهد. 
نشان داده شده اس��ت كه درگيري شديد بين والدين 
باعث افزايش ناراحتي هاي كودكان مي شود. خصومت 
آشكار و رفتارهايي مانند فرياد زدن و تهديد يكديگر، با 
مشكالت رفتاري در كودكان مرتبط است. حتي تنش 
جزئي نيز ممكن است ناراحتي كودك را افزايش دهد. 
اگر با همسر خود مشكل داريد، به دنبال كمك گرفتن از 
يك روانشناس و چاره جويي باشيد. از واسطه قرار دادن 

بچه ها خودداري كنيد. اين مناسب نيست كه شما مدام 
از بچه ها بخواهيد انتخاب كنند كه كدام يك از والدين 
را بيشتر دوس��ت دارند. كودكاني كه خود را در ميانه 
ميدان گير كرده مي بينند، بيشتر در معرض افسردگي 

و اضطراب هستند. 
شما به عنوان پدر و مادر بچه ها موظفيد تا روابط سالم 
را با او حفظ كنيد. ارتب��اط مثبت، صميميت والدين و 
سطوح پايين تعارض ممكن است به كودكان كمك كند 
تا با طالق راحت تر سازگار شوند. نشان داده شده است 
كه رابطه س��الم والدين با كودك، به او كمك مي كند 
تا عزت نفس باالتر و عملك��رد تحصيلي بهتري را پس 
از طالق ايجاد كند. از نظم و انضباط مداوم اس��تفاده 
كنيد و قوانين مناسب سن او را وضع و در صورت لزوم 
عواقب آن را دنبال كنيد. مطالعه منتشر شده در سال 
۲۰۱۱ نشان داد كه نظم و انضباط مؤثر مداوم پس از 
طالق باعث كاهش بزهكاري و بهبود عملكرد تحصيلي 
فرزندان مي شود. نوجوانان را از نزديك زير نظر داشته 
باش��يد. هنگامي كه والدين به آنچ��ه نوجوانان انجام 
مي دهند و اينكه زمان خود را با چه كساني مي گذرانند، 
توجه دقيق مي كنند، كمتر احتمال دارد كه نوجوانان 
مش��كالت رفتاري را پس از طالق نشان دهند. اين به 

معناي كاهش مشكالت تحصيلي نيز است. 
س��عي كنيد فرزندان خ��ود را توانمند س��ازيد. چون 
كودكاني كه به توانايي خود در مواجهه با تغييرات شك 
دارند و كس��اني كه خود را قربانيان درمانده مي بينند، 
احتمال بيشتري دارد كه مش��كالت سالمت رواني را 
تجربه كنند. به فرزند خ��ود بياموزيد كه اگرچه مقابله 
با طالق دشوار است، اما او قدرت ذهني براي مقابله با 
آن را دارد. اگر آموزش مهارت هاي مقابله اي كودكان 
با راهكارهاي مقابله اي فع��ال، مانند مهارت هاي حل 
مسئله و مهارت هاي بازس��ازي شناختي انجام بگيرد، 
فرزندان بهتر مي توانند با طالق س��ازگار شوند. پس تا 
مي توانيد به ك��ودك خود بياموزيد ك��ه چگونه افكار، 
احساسات و رفتارهاي خود را به شيوه اي سالم مديريت 
كنند. به كودكان كمك كنيد تا احساس امنيت كنند. 
ترس از رها شدن و نگراني در مورد آينده مي تواند باعث 
اضطراب زيادي شود. اما كمك به فرزندتان در احساس 
دوست داش��تن و امنيت نه تنها مي تواند افسردگي را 
كاهش دهد، بلكه خطر مش��كالت سالمت روان را نيز 

كاهش مي دهد. 
آموزش والدين نكته مهم ديگري اس��ت كه بايد بيش 
از پيش مورد توجه قرار گيرد. برنامه هاي زيادي براي 
كمك به كاهش تأثير طالق بر كودكان وجود دارد. به 
والدين مهارت  ها و استراتژي  هاي فرزند پروري مشترك 
آموزش داده مي ش��ود تا به بچه ها كم��ك كنند با اين 
تغييرات كنار بيايند. به دنبال دريافت كمك حرفه اي 
باشيد. چون كاهش سطح استرس مي تواند در كمك 
به كودك ش��ما مفيد باش��د. مراقبت از خود را تمرين 
كنيد و گفتار درماني يا منابع ديگ��ر را در نظر بگيريد 
تا به شما در سازگاري با تغييرات خانواده كمك كند. 
ياد بگيريد چه زماني براي فرزندتان كمك بگيريد. به 
رغم اينكه طالق براي خانواده ها سخت است، كنار هم 
ماندن تنها به خاطر فرزندان ممكن است بهترين گزينه 
نباشد. كودكاني كه در خانه هايي با مشاجره، خصومت و 
نارضايتي زياد زندگي مي كنند، ممكن است در معرض 
خطر بيشتري براي ابتال به مس��ائل بهداشت رواني و 

مشكالت رفتاري باشند. 
پس از جدايي والدين، طبيعي است كه بچه ها بالفاصله 
پس از آن با احساس��ات و رفتار خود دست و پنجه نرم 
كنند. اگر مشكالت خلقي يا مشكالت رفتاري فرزندتان 
همچنان ادامه دارد، از يك مش��اور و متخصص خوب 
كمك بگيريد و با مشاور كودكتان در مورد نگراني هاي 
خود صحبت كنيد. در مورد اينكه آيا فرزند شما ممكن 
است به حمايت حرفه اي نياز داشته باشد يا خير. ممكن 
است ارجاع به گفت وگو درماني يا ساير خدمات حمايتي 
توصيه ش��ود. به هر روي درمان فردي ممكن است به 
كودك شما كمك كند تا احساسات خود را مرتب كند. 
خانواده درماني همچنين ممكن است براي رسيدگي 

به تغييرات در پويايي خانواده توصيه شود. 
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درگيري ش�ديد بين والدي�ن باعث 
افزاي�ش ناراحتي ه�اي ك�ودكان 
مي شود. خصومت آشكار و رفتارهايي 
مانند فرياد زدن و تهديد يكديگر، با 
مشكالت رفتاري در كودكان مرتبط 
اس�ت. حتي تنش جزئ�ي نيز ممكن 
است ناراحتي كودك را افزايش دهد. 
از واسطه قرار دادن بچه ها خودداري 
كنيد. اين درست نيست كه شما مدام از 
بچه ها بخواهيد انتخاب كنند كه كدام 
يک از والدين را بيشتر دوست دارند 

به  رغ�م اهميت فراوان جلس�ات 
در زندگي امروز، كمتر كس�ي دل 
خوشي از آنها دارد. نظرسنجي ها 
نشان مي دهند دس�ت كم نيمي از 
جلساتي را كه ش�ركت مي كنيم، 
بي نتيج�ه مي داني�م. آدم ه�اي 
خس�ته كننده هميش�گي يكريز 
حرف مي زنن�د، آنهايي كه چيزي 
براي گفتن دارند سخن نمي گويند 
و درنهاي�ت ه�م تصمي�م مهم�ي 
گرفته نمي ش�ود. در بس�ياري از 
ادارات، »جلسه« َمثِل اعالي كاري 
مالل  آور و اسباب اتالف وقت است 

  ناديا اسماعيلي
پيش از فروپاش�ي يک زندگي زناش�ويي و همزمان با از بي�ن رفتن كانون يک خان�واده، براي برخي 
از والدين س�ؤاالتي پيش مي آيد و از خود مي پرس�ند آيا بايد به خاطر بچه ها با ه�م بمانيم؟ والدين 
ديگري هم هس�تند كه ب�دون توجه ب�ه تأثيرات روان�ي متاركه بر ك�ودكان و فرزن�دان آنها، طالق 
را تنه�ا گزينه نهايي پي�ش روي خود مي بينن�د. گاهي والدي�ن مي توانند اقدامات�ي را براي كاهش 
اثرات روان�ي ط�الق روي فرزندان انج�ام دهند. اس�تراتژي هاي حمايت�ي والدي�ن مي تواند كمک 
زيادي ب�ه بچه ها در س�ازگاري ب�ا تغييرات ناش�ي از طالق كن�د. در واقع ب�ه پدر و مادره�ا توصيه 
مي ش�ود حتي پس از طالق پ�در و مادر خ�وب ب�ودن را فرام�وش نكنن�د. در ادامه به ذك�ر برخي 
تأثي�رات روان�ي طالق ب�ر ك�ودكان و نكاتي ب�راي كاهش آس�يب هاي روان�ي ط�الق پرداخته ايم. 


