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روابط عمومي

بانك ملت برای خدمت به مردم عزيز ايران اسالمي با هدف 
ارتقاي فرهنگ و دانش عمومي ، اقدام به انتش��ار مجموعه اي 

با عنوان »بروشور � كتاب« نموده است. 
يك جل��د از اين مجموعه پيش روي شماس��ت كه در كنار 
اطالع رس��اني و معرفي خدمات بانك ملت ، به يك موضوع 
»م��ورد نياز و عالقه جامعه« پرداخت��ه و به صورت چکيده ای 
از كت��اب » نقش پ��در در مراقبت و تربي��ت كودك« تقديم 

می شود. 
اميد است با خواندن اين متن شوق مطالعه بيشتر شود. 

همچنين قدرداني خود را از انتشارات صابرين كه متن حاضر را 
در اختيار بانك ملت قرار داده است، ابراز مي دارد.

تقدیم به
مشتریان ارجمند بانک ملت

و عالقه مند به مطالعه

پاييز 89
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نقش پدر
در مراقبت 

و تربيت كودك

   مقدمه
طي سالهاي اخير، نقش پدر در مراقبت از كودك دستخوش تغيير 
به  يا  خويش  ميل  به  زنان،  كه  همچنان  است.  يافته  بهبود  و  شده 
ضرورت، بيش از پيش در كسب درآمد خانواده سهيم مي شوند، 
بايد در امر مراقبت از كودك شركت كنند. اين  پدران نيز لزوماً 
با  انجام آن  براي  دارند، ولي  تمايل  به آن  پدران  نقشي است كه 
مشکالتي روبه رو هستند. درونماية اصلي اين كتاب، تأكيد بر روابط 
و مناسبات پدر با فرزند است كه از روابط مادر نه مهم تر است و نه 
كم اهميت تر؛ بلکه با آن متفاوت است و همين اختالف در نهايت 

براي كودك مفيد واقع مي شود.
قرنهاست كه تالش پدران در تربيت كودكانشان به اين شكل 
نمود پيدا كرده است كه اگرچه آنها نيت خير داشته اند ولي در 
عمل چندان موفق نبوده اند. پدرها فقط به عنوان جايگزيني براي 
نقش خاصي در رشد و شكوفايي  بلكه  نيستند،  مادران مطرح 

كودك دارند.
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نظر ديگر آن است كه فقط مادران مي توانند نقش عاطفي در 
مراقبت از نوزاد و بچه داري ايفا كنند. اين هم ديدگاه نادرستي 
است. در اين كتاب به اهميت اين نكته كه پدران هم مي توانند 
نقشي حساس و عاطفي به عهده داشته باشند، اشاره شده است و 
راههايي عملي براي رسيدن به اين منظور پيشنهاد شده است. به 
اين منظور، توصيه هاي تربيتي ويژة پدران با آنها در ميان گذاشته 
شده است؛ توصيه هايي كه ناشي از تجربه هاي نويسنده در انجام 
همچنين  است.  بوده  فرزندش  هفت  به  نسبت  پدري  وظايف 
راهكارهايي نيز كه پدراِن ديگر به او گوشزد كرده اند و در آرامش 
بخشيدن به كودكان بارها امتحان خود را پس داده اند، ارائه شده 
است. در ضمن تجربه هاي نويسنده كه ره آورد بيست سال كار 
طبابت كودكان و مشاورة او با والدين است، بخشي از اين كتاب 

را شامل مي شود.
در دنياي مادي امروز و در شرايطي كه به نظر مي رسد انسان 
بين  پدران  يابد،  به همة خواسته هايش دست  مي تواند همزمان 

كسب موفقيت شغلي و موفقيت خانوادگي گير افتاده اند.
پدران! بايد بدانيد كه شما نمي توانيد به طور همزمان همه چيز 
را در كنار هم داشته باشيد. زنان نمي توانند؛ مردان نيز نمي توانند. 
نعل  به  يكي  خانه،  در  خود  نقش  و  كار  مورد  در  بايد  پدرها 
بزنند و يكي به ميخ. آنها زير فشار اقتصادي هستند تا ناني براي 
سفره شان فراهم كنند، با اين حال خودشان كمتر فرصت مي يابند 
تا سر سفره حاضر شوند. توصيه هاي عملي اين كتاب به شما 
كمك مي كنند تا به درستي با مسائل شغلي برخورد كنيد و بر اين 

مشكل غلبه كنيد.
نكتة مهمي كه در بسياري فصلهاي اين كتاب به آن اشاره 
شده، نظرية بده- بستان متقابل است. هرچه شما به كودك خود 
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بدهيد، او به شما بازمي گرداند. هيچ چيز مانند تبديل شدن به يك 
پدر دلسوز و درگير با وظايف پدرانه، مرد را تكامل نمي بخشد.

و  شامل سي  تربيت كودك  و  مراقبت  در  پدر  نقش  كتاب 
شش فصل است و به مسائل مهمي چون رابطة مرد با همسر خود 
در دوران بارداري، پدري كردن براي كودك قبل از تولد، وظايف 
مشترك پدر و مادر،  وظايف پدر در مقابل فرزند دختر يا پسر، 
 روش بازي با كودكان از نوزادي تا يك سالگي و انجام وظايف 
پدري براي فرزندان از يك تا نوزده سالگي مي پردازد. در انتهاي 
كتاب هم سؤالهاي رايج و مشترك بين پدران همراه با پاسخ آنها 

آورده شده است.
در  پدر  نقش  كتاب  از  فصلهايي  كتاب«  »بروشور-  اين  در 
و  مي شود  آورده  به صورت خالصه  كودك  تربيت  و  مراقبت 
اين  مطالب  مطالعة  از  پس  محترم  خوانندگان  شما  است  اميد 
كتاب  به  آن  عملي  توصيه هاي  از  بيشتر  استفادة  براي  چكيده، 

اصلي مراجعه كنيد.

www.ParsBook.org



7

   فصل 1: پدري كردن نسبت به كودك
قبل از تولد

وظيفة پدري قبل از تولد كودك شروع مي شود. پدر ممكن است 
تصور كند كه همسرش، طي دوران بارداري بايد به تنهايي پذيراي 
نيامده است، او هيچ  كودك باشد و تا وقتي كه كودك به دنيا 
نقشي در اين زمينه ندارد. اين نظري نادرست است! همان طور 
كه مادر مواظب كودكي است كه در شكم خود دارد، شما نيز به 
عنوان پدر بايد مواظب مادر كودكتان باشيد. هر كاري شما براي 
همسرتان انجام دهيد تا او دوران بارداري سالم تري را بگذراند، 
به گونه اي غيرمستقيم در سالمت كودكتان تأثير خواهد داشت. در 
ادامه چند توصية مشخص در اين مورد ارائه مي شود تا پدران 
دريابند كه چگونه مي توانند، حتي پيش از تولد كودك، به سالمت 

فرزند خود و همچنين پيوند خود با همسرشان كمك كنند.

  همبستگي با كودك خویش را پيش از تولد او ایجاد كنيد
و  بيشتر  را  كودك  مادر حضور  بارداري،  از  ماه  هر  با گذشت 
بيشتر در درون خود احساس مي كند و اين در حالي است كه 
امكان دارد پدر به راحتي از اين ماجرا بركنار بماند؛ زيرا بدن او 
دچار هيچ تغييري نمي شود. يكي از راههايي كه مي تواند شما 
را به راستي پيش از تولد كودكتان، با او پيوند دهد اين است: با 

كودك خود پيش از اينكه متولد شود، صحبت كنيد.

   لمس كردن كودك با دست
بارداري و  قرار دادن دست بر روي شكم همسرتان در دوران 

گفت وگو با كودك متولدنشده، بيان كنندة دو پيام مهم است:
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شما نسبت به همسرتان احساس دلبستگي مي كنيد.. 1
شما نسبت به كودكتان احساس دلبستگي مي كنيد.. 2

يكي از بهترين روشهاي كمك به سالمت عاطفي زن باردار 
اين است كه او احساس كند شوهرش حقيقتاً نسبت به ايفاي 

نقش يك پدر خوب متعهد است.

   ایجاد همبستگي با كودك پيش از تولد براي پدر نيز 
سودمند است

پدراني كه با كودك خود حرف زده اند و با دست هايشان او را 
پيش از تولد نوازش كرده اند، اذعان مي كنند كه با كودكان خود 

پيش از تولد و بعد از آن احساس صميميت بيشتري دارند.
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   فصل 2: مشاركت پدر در تولد كودك
هر كاري از دستتان برمي آيد انجام دهيد تا همسرتان بيشتر 

احساس راحتي كند
او  به  زايمان  بماليد و در خالل دردهاي  را  كمر همسرتان 
قوت قلب بدهيد. اگر مي بينيد به بالش احتياج دارد، به عنوان 
تكيه گاه چند بالش پشت او قرار دهيد. در طول زايمان مرتب 
به او بگوييد كه مواظبش هستيد و هر كمكي از دستتان برآيد، 
برايش انجام خواهيد داد. محبت كردن به همسر در طول زايمان 

براي همة مردان خوشايند است.

  در تصميم گيري براي انتخاب محل تولد كودكتان شركت 
كنيد

تمامي مقدمات زايمان در بيمارستان را از قبل براي همسرتان 
مهيا كنيد. همسر در حال زايمان شما نبايد نگران تشريفات اداري 
بيمارستان و گفت وگو دربارة موضوعات اداري كاركنان بخش 

زايمان باشد.

  به ایجاد محيطي آرام كمک كنيد
گاهي اوقات بيمارستان بسيار شلوغ مي شود و تعداد دوستان و 
بستگاني كه وارد و خارج مي شوند، بيش از ظرفيت اتاق است 
و اين مسئله مانع از توجه همسرتان به وضعيت جسمي خود 
مي شود. در چنين وضعيتي اين وظيفة شماست كه به اين شلوغي 

خاتمه دهيد.

  به پيشرفت وضعيت همسرتان در جریان زایمان كمک كنيد
بدن زنان باردار به عالئمي مجهز است كه آنان را در پيشرفت 
خرسندي  موجب  نشانه ها  اين  مي دهد.  ياري  زايمان  جريان 
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پدران است. شما مي توانيد در شناخت اين عالئم به او كمك 
كنيد و محيطي را فراهم آوريد تا او بتواند به اين نشانه ها توجه 
بيشتري نشان دهد و بر طبق آنها عمل كند. از جمله شما مي توانيد 
همسرتان را تشويق كنيد كه پس از شروع دردهاي زايمان در اتاق 

راه برود.
موقع شروع  و  برود  راه  اتاق  در  كنيد  ترغيب  را  همسرتان 
دردهاي زايمان از حركت بايستد. او همچنين مي تواند در حين 
راه رفتن از شما به عنوان تكيه گاه استفاده كند. نخستين اشتباهي 
كه مادران باردار در زايمان اولشان مرتكب مي شوند، اين است 
كه پس از شروع درد زايمان مدتي طوالني در بستر به حالت 
درازكش مي مانند. قرار داشتن به حالت ايستاده و حركت كردن 
اين امكان را فراهم مي آورد كه كودك در اثر نيروي جاذبه پايين 
به  كنيد  به همسرتان كمك  كه  است  اين  نيز  شما  نقش  بيايد. 

آسودگي حركت كند.
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   فصل 3: پدران چگونه مي توانند با كودكشان 
پيوند ایجاد كنند

طي 20-10 سال اخير، موضوع ايجاد پيوند با نوزاد بسيار مورد 
پيوند  بر  اين توجه  البته قسمت اعظم  توجه قرار گرفته است. 
افتخاري  به صورت  پدر  نقش  به  و  داشته  تمركز  نوزاد  مادر- 
تولد  لحظة  در  نوزاد  مادر-  پيوند  گرچه  است.  شده  پرداخته 
اهميت  حائز  نيز  نوزاد  پدر-  پيوند  ولي  دارد،  خاص  اهميتي 
است. اهميت اين ارتباط، هم از جانب نوزاد است و هم از طرف 
پدر. پيوند به مفهوم ارتباط نزديكي است كه بين يكي از والدين 
و نوزاد بالفاصله پس از تولد به وجود مي آيد. تحقيق در اين 
زمينه نشان مي دهد والديني كه بالفاصله پس از تولد و يا پس از 
مدت كوتاهي بعد از تولد با نوزاد خود ارتباط ايجاد مي كنند، در 
ماههاي بعدي نيز با كودك خود صميمي تر مي شوند؛ و اين در 
حالي است كه آثار درازمدت پيوند بين والدين و نوزاد هنوز جاي 
بررسي دارد. ايجاد پيوند با نوزادتان آغاز روندي است كه يك 
عمر به طول مي انجامد و اقداماتي را شامل مي شود كه در خالل 
اولين روزها، ماهها و سالها صورت مي گيرد تا رابطة نزديكي بين 
شما و نوزاد يا كودكتان به وجود آيد. ايجاد پيوند در همان دقايق 

اولية تولد مي تواند شروع خوبي براي اين روابط باشد.

  احساس جذبه یا مجذوب شدن
قرار  مطالعه  مورد  را  پدرانه  همبستگي  ايجاد  آثار  كه  محققيني 
داده اند، براي توصيف اين مطلب كه چگونه حضور نوزاد مي تواند 
پدر را به مواظبت از او وادارد، اصطالح »جذبه« را به كار برده اند. 
»جذبه« به معناي اين نيست كه پدر بخواهد كاري براي كودك 
بكند، بلكه بيشتر به معناي كاري است كه كودك براي پدر انجام 
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مي دهد. پدري كه مجذوب كودكش شده است، با همة وجود 
محو تماشاي خصوصيات منحصر به فرد او مي شود و احساس 
مي كند كه كودكش با بقية كودكان كاماًل متمايز است و به شدت 
مشتاق مي شود كه او را در آغوش بگيرد،  با او حرف بزند و به 
نحوي با او ارتباط برقرار كند. كودك مي تواند بهترين حالت و 
يا بدترين حالت را در والدين ايجاد كند.  جذبه، احساس پيوند 
والدين با كودك را يك مرحله پيش مي برد و پيوندي است در 
سطحي عالي تر. مارتين گرينبرگ در كتاب خود به نام تولد يك 
پدر يكي از معاني كلمة Engross  را كه در زبان انگليسي معادل 
»بزرگ تر ساختن« است، چنين تشريح مي كند. او مي گويد نه تنها 
نوزاد بخش بزرگي از زندگي پدر مي شود، بلكه پدر نيز احساس 
مي كند كه يكباره بزرگ تر شده است و احساس بزرگ تر شدن، 
پخته تر شدن و قوي تر شدن مي كند. در عين حال، عزت نفس 
او نيز بيشتر مي شود، و بيش از پيش به هويت خويش به عنوان 

يك پدر پي مي برد.

  پدران در كار بچه داري خوب عمل مي كنند
امر  )در  كه  كرده اند  توصيف  كساني  عنوان  به  غالباً  را  پدران 
مواظبت از نوزاد( نيت خير دارند اما در كارشان چندان موفق 

نيستند.
در دوران نوزادي، مادران را به عنوان تنها فردي كه مسئوليت 
نقش  و  مي گيرند  نظر  در  دارد،  عهده  به  را  كودك  از  مواظبت 
اساسي پدران را فقط مواظبت از مادري مي دانند كه كار رسيدگي 
به امور كودك را به عهده دارد. به هر حال، مطالعات نشان مي دهد 
كه پدران نيز در كار بچه داري خوب عمل مي كنند! پدراني كه اين 
فرصت به آنها داده مي شود كه نقش فعالي در ايجاد همبستگي و 
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رسيدگي به كارهاي نوزاد داشته باشند، ثابت كرده اند كه در امر 
بچه داري و پرورش كودكان چيزي از مادران كم ندارند. مطالعات 
انجام شده در خصوص اين پدران حاكي از آن است كه آنها نيز 
نوازش مي كنند، نگاهش  را  نوزاد خود  مادران،  اندازة  به همان 
مي كنند، با او حرف مي زنند و او را مي بوسند. پاسخ هاي پدران 
به نيازهاي كودكان ممكن است قدري كندتر و آهسته تر از پاسخ 
مادران باشد، اما آنها نيز قادرند با نوزاد خود همبستگي و پيوندي 
قوي ايجاد كنند. دليل اينكه پدران را در اين خصوص به حساب 
نمي آورند، آن است كه غالباً به پدران اين فرصت داده نمي شود 

تا از نوزادان خود در روزهاي اولية پس از تولد مراقبت كنند.

  توصيه هایي جهت ایجاد پيوند براي پدران
كاركنان  اطالع  به  بيايد،  به دنيا  كودكتان  اينكه  از  پيش  حتي 
پرستار مسئول،  اطفال و  به ويژه پزشك متخصص  بيمارستان، 
برسانيد كه مايليد در صورت امكان بالفاصله بعد از تولد، زماني 
را با نوزادتان به سر ببريد و با او خلوت كنيد. به آنها پيشنهاد 
دهيد كه روش معمول تزريق ويتامين K  و استعمال پماد چشمي 
را تا يك ساعت بعد از تولد به تعويق بياندازند تا شما بتوانيد 
در اولين ساعت پس از تولد از پيوند با نوزادتان لذت ببريد. اين 
زمان خاص را نبايد صرف تشريفات پزشكي كم اهميت كرد كه 
تولد كودك  از  بالفاصله پس  انداخت.  به تعويق  مدتي  مي توان 
)بعد از آنكه كودك تميز شد( بايد او را مستقيماً روي سينة مادر 
قرار داد و هر سه شما مي توانيد در اين لحظات در كنار يكديگر 
لذت ببريد و تولد خانوادة خود را جشن بگيريد. در خالل اين 
پيوند اوليه، بسياري از نوزادان در حالتي بي نظير از هشياري آرام 
به سر مي برند. چشم هاي آنها كاماًل باز است و نسبت به محيط 
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واكنش نشان مي دهند. آنها مي خواهند فوراً دريابند به چه كسي 
تعلق دارند. طبيعي است كه در حدود ده تا بيست دقيقه پس از 
آن، كودك به خوابي عميق فرو مي رود. اين حالت هشياري آرام 
نخستين زمان پذيرا بودن نوزاد است و اين زماِن ايجاد پيوند اوليه 
بالفاصله پس از تولد، نبايد از دست برود، مگر آنكه مسائل و 

مشكالت پزشكي مانع از انجام اين كار گردد.
در طول مدت اين پيوند سه گانه، با نوزاد خود حرف بزنيد، 
او را نوازش كنيد و بگذاريد احساساتتان مجال بروز پيدا كنند. 
مثاًل به او بگوييد: »سالم عزيزم، من پدر تو هستم...« همان طور 
كه پيش از تولد با او صحبت مي كرديد با فرزند خود حرف بزنيد 

و همان كلمات را با همان لحن ادا كنيد.
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   فصل 4: فنون بچه داري براي مرداني كه تازه 
پدر شده اند

كودك،  تولد  اول  ماههاي  در  پدر  نقش هاي  مهم ترين  از  يكي 
از مادر به  با مراقبت شايسته  مراقبت و تغذية مادر است. پدر 
طوري غيرمستقيم از نوازد خود مراقبت مي كند. به هر حال، اين 
تنها بخشي از نقش پدر است. پدر مي تواند نقش مستقيم تري در 
مواظبت از كودكش ايفا كند. در ادامه برخي روشها و توصيه هاي 

مربوط به بچه داري بيان مي شود:

  روشهاي بچه داري براي پدران جدید
اين قصة هميشگي را كه در بيشتر خانواده ها اتفاق مي افتد، در 
نظرتان مجسم كنيد. بچه اي تازه به خانواده قدم مي گذارد و مادر 
قسمت اعظم وقت بيداري )و بخشي از وقتي را كه بايد بخوابد( 
او و  كار،  اين  مداوم  انجام  با  او مي گذراند.  از  نگهداري  به  را 
كودك با يكديگر به خوبي آشنا مي شوند. مادر در نگهداري از 
كودك مهارت كسب مي كند و با هر اشاره كودك به او پاسخ 
مناسب مي دهد. اين بده- بستان در هفته هاي نخست صدها بار 
تكرار مي شود وآنها در كار خود استاد مي شوند. هر بار كه كودك 
گريه مي كند، مادر بالفاصله او را بلند مي كند، در بغل مي گيرد 
و آرام مي كند و كودك نيز از گريه كردن دست برمي دارد. چون 
مادر به خوبي فنون بچه داري را آموخته است و كودك نيز ياد 
گرفته است كه به راحتي به او پاسخ دهد، پدر خود را از كار اين 
دو كنار مي كشد. همين كه بچه گريه مي كند، پدر بالفاصله او را 
به مادر مي دهد و مادر هم كودك را در آغوش مي گيرد و آرام 
مي كند و گرية كودك قطع مي شود. همواره به نظر مي رسد كه 
اين كار براي مادر خيلي ساده است. ديگر پدر چرا بايد در آرام 
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كردن كودك دخالت كند؟ پس از گذشت چند ماه، كودك و مادر 
با يكديگر صميمي و هماهنگ مي شوند. پدر هم معموالً همچون 
ناظري است كه به جاي نگهداري مستقيم از كودك، نقش حمايت 
از مادر را به عهده مي گيرد. در نتيجه پدر رسم بچه داري و فنون 
به  نمي گيرد  ياد  هم  كودك  و  نمي آموزد  را  كودك  كردن  آرام 
او  پدر سعي مي كند  پاسخ دهد. هرگاه گريه مي كند و  پدرش 
را آرام كند، شديدتر به گريه مي افتد و پدر نيز در آرام كردن او 

احساس ناتواني بيشتري مي كند.
حتي زماني كه پدر واقعاً سعي مي كند بچه اش را آرام كند، 
مادر به سرعت ظاهر مي شود و تالش مي كند تا كودك را از دست 
ناشي نجات دهد. با گذشت ماهها، مادر خسته و درمانده  پدرِ 
مي شود؛ زيرا فقط اوست كه مي تواند از كودكش مواظبت كند. 
او هيچ گاه نمي تواند از كودكش جدا شود، زيرا به خود مي گويد: 
»بچه به من احتياج دارد و هيچ كس به خوبي من نمي تواند از 
او مراقبت كند«. از طرفي چون پدر فنون بچه داري را نياموخته 
است، مادر مي ترسد بچه را به او بسپارد و اين به ضرر خانواده 
تمام مي شود؛ زيرا انرژي مادر تحليل مي رود، پدر فنون بچه داري 

را نمي آموزد و كودك هم با پدرش صميمي نمي شود.
زندگي  مورد  در  كه  واقعيتي  بدانند  پدران  است  اما خوب 
والدين جديد وجود دارد، اين است كه زني كه به تازگي مادر شده 
است تمايل شديدي به آرام كردن كودك خود دارد و به محض 
اينكه بچه اش گريه كند، تمام سيستم بيولوژيكي او در جهت آرام 
كردن كودك قرار مي گيرد. مادر اجازه نمي دهد شخص ديگري به 
سراغ فرزندش برود؛ مگر آنكه اين شخص به او ثابت كرده باشد 
كه توانايي آرام كردن كودك را دارد؛ به عبارت ديگر، پدر بايد 
نخست ثابت كند كه مي تواند بچه را آرام كند تا مادر با اطمينان 
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خاطر كودك را به او بسپارد. اين كار دشوار است، زيرا بسياري 
از مادران اجازه نمي دهند كه پدر فنون بچه داري را ياد بگيرد و 
تالش  بايد  پدران  مي افتد.  اتفاق  باطل  دور  يك  ترتيب  اين  به 
كنند هرچه سريع تر و در همان دوران نوزادي فنون بچه داري را 
بياموزند و در پرورش و آرام كردن كودك خود مهارت پيدا كنند 
احساس  آنان  به  بي تاب خود  از سپردن كودك  تا همسرانشان 
از  نمونه هايي  مي خوانيد  ادامه  در  آنچه  كنند.  بيشتري  راحتي 

بچه داري است كه بارها امتحان خود را پس داده اند.

  كودك را در وضعيتي حمل كنيد كه هم براي شما و هم 
براي كودكتان مناسب باشد

فكر مي كنم براي كودكتان مهم باشد كه به آهنگ حركات پدرش 
وجود  گوناگوني  آغوشي هاي  كودك  حمل  براي  كند.  عادت 
دارد و شما مي توانيد مناسب ترين نوع آغوشي را انتخاب كنيد. 
كودكتان را در يك آغوشي كه به شكل قالب سنگ است قرار 
دهيد و تا آنجا كه مي توانيد او را به اين طرف و آن طرف تكان 
دهيد. مطالعات نشان داده اند هنگامي كه كودك در آغوشي قرار 
مي گيرد، كمتر گريه مي كند. حمل نوزاد در يك آغوشي موجب 
مي شود كه كودك به آهنگ راه رفتن و صداي شما عادت كند. 
با قرار دادن نوزادتان در آغوشي، شما نيز عادت مي كنيد كه او را 
»احساس« كنيد. اگر كودك عادت كند هنگامي كه سرحال است 
در آغوشي قرار گيرد، زماني كه كج خلق مي شود، براي شما نيز 

آرام كردن او راحت تر خواهد بود.

  بغل كردن در وضعيتي كه سر او را روي گردنتان قرار داده اید
كودك را از جلو بلند كنيد و او را به گونه اي به خود بچسبانيد كه 
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سر او روي گردن شما قرار گيرد و گردن و چانة شما كاسه سرش 
را دربر گيرد. اين وضعيت يكي از راحت ترين و آرامش بخش ترين 
حاالت نگه داشتن كودك است. در اين روش پدر مزيت اندكي 
نيز نسبت به مادر دارد. كودكان نه تنها از طريق گوشهاي خود، 
بلكه از طريق ارتعاشات استخوان سرشان نيز صداها را مي شنوند. 
و  گردنتان  تارهاي صوتي  محل  مقابل  در  كودك  دادن  قرار  با 
آرام آواز خواندن و زمزمه كردن براي او، كودك صداي مردانه 
را كه فركانس پاييني دارد، راحت تر احساس مي كند و به راحتي 
يكي  كنيد.  زمزمه  او  براي  را  آرامي  آوازهاي  به خواب مي رود. 
گرم  هواي  كودك  كه  است  آن  روش  اين  جاذبه هاي  از  ديگر 

خارج شده از بيني شما را روي فرق سرش احساس مي كند.

  قرار دادن كودك روي سينه
دادن  قرار  مردان  مخصوص  بچه داري  روشهاي  از  ديگر  يكي 
كودك روي سينه است. روي زمين يا تخت بخوابيد و كودك 
را به طور مستقيم و به طوري كه پوست او با پوست سينة شما 
را  دهيد. گوش كودك  قرار  سينه تان  كند، روي  تماس حاصل 
روي قلبتان بگذاريد. كودك، عاشق شنيدن صداي قلب شما و 
باال و پايين رفتن موزون سينه تان در حين تنفس است. با اين كار 
خواهيد ديد كه كودك چگونه روي سينة شما جا خوش مي كند 

و آرام مي گيرد.
و  خود  پدر  اندام  به  كودك  كه  است  مهم  بسيار  نكته  اين 
روش منحصر به فردش در نگهداري از او عادت كند. اين روش، 
نه بهتر از شيوة مادر و نه كم اهميت تر از آن است، بلكه با آن 
متفاوت است. و به خاطر همين تفاوت است كه كودك به آن 
عشق مي ورزد. اين حقيقت كه پدر از روشهاي بچه داري متفاوتي 
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استفاده كند، نكتة بسيار مهمي است. بچه ها مادرشان را كمتر از 
به  دارند.  ديگري دوست  به شكل  بلكه  ندارند،  پدران دوست 
همين دليل است كه عادالنه نيست پدر را صرفاً به عنوان كسي 
به حساب آورند كه فقط در صورتي كه مادر در دسترس نباشد، 
قادر به نگهداري از كودك است. پدران نيز در اين مورد اهميت 

خاص خود را دارند.
با تمرين اين روشهاي بچه داري و ابداع روشهاي ديگري كه 
مناسب حال شما و كودكتان باشد، در كار نگهداري و پرورش 
كودك موفق خواهيد شد. با تبديل شدن به پدري كه در نگهداري 
و آرام كردن كودك زبردست است، مورد لطف ومحبت همسر 

وكودكتان قرارخواهيد گرفت.
وقتي كودكتان بزرگ تر شود، شما به تدريج نتيجة خوشايند اين 
فنون بچه داري را خواهيد ديد. محققيني كه از پسران و دختران 
بين سنين دوازده تا نوزده سال در مورد نقش پدرانشان در تربيت 
تربيت كنندگان  بهترين  كه  مي كنند  گزارش  كرده اند،  آنها سؤال 
آنهايي بوده اند كه اول به درستي بچه داري كرده و سپس به خوبي 
براي آنها محدوديت قائل شده اند. به كار بردن فنون بچه داري در 
ماههاي نخست پس از تولد كودك يك سرمايه گذاري درازمدت 

و عاقالنه نيز به حساب مي آيد.

  براي نگهداري از كودكتان مرخصي بگيرید
هيچ  ولي  واقفند،  مادران  طوالني  مرخصي  اهميت  به  همه 
به ميان  وقت در مورد اهميت مرخصي گرفتن پدران صحبتي 
نمي آيد. اگر از نظر اقتصادي برايتان امكان پذير است، تا آنجا كه 
مي توانيد مرخصي بگيريد و كودك خود را بهتر بشناسيد. اوقات 
خود را، چه از لحاظ كمي و چه كيفي، با كودكتان بگذرانيد. به ياد 
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داشته باشيد كه پرورش كودك و آرامش بخشيدن به او آن طور 
كه براي مادران طبيعي است، براي پدران امري معمولي نيست. 
به نظر مي رسد كه پدران بايد در اين مورد بيشتر از خود فعاليت 
خود  كارهاي  بين  و  فشرده  طور  به  بخواهيد  اگر  دهند.  نشان 
فنون بچه داري را ياد بگيريد، برايتان كاري دشوار خواهد بود. 
اگر برايتان مقدور باشد، اين دِين به گردن شماست كه مرخصي 
بگيريد و يكي دو هفته پس از تولد كودكتان را در كنار همسر و 
فرزندتان به سر ببريد. اين زمان، فرصت خوبي براي پيوند شما و 

كودكتان خواهد بود.
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  فصل 5: وظایف پدري هنگام شب
در سالهاي اخير به دليل تغيير سبك زندگي، اغلب كودكان و 
نمي بينند،  را  خود  پدر  چندان  روز  طول  در  خانواده  فرزندان 
وظايف  انجام  هنر  امروزي  خانواده هاي  در  همين جهت  به  و 
مسئله  اين  است.  برخوردار  بيشتري  اهميت  از  در شب  پدري 
اهميت  مادر، هر دو، شاغل هستند  پدر و  در خانواده هايي كه 
تنها  شايد شب هنگام  خانواده ها  اين  در  مي كند.  پيدا  دوچندان 

فرصتي باشد كه كودك هر دوي والدين را در كنار خود دارد.

  در مورد چگونگي خواب كودكان، انتظاراتي واقعي 
داشته باشيد

يكي از واقعيتهاي زندگي شب هنگام آن است كه كودكان شب 
را يكسره نمي خوابند. آنها اين طور آفريده نشده اند. اگر نسبت 
آسان تر  كنيد،  آگاهي حاصل  الگوهاي عملي خواب كودك  به 
خواهيد توانست بيدار شدنهاي گاه و بي گاه او را تحمل كنيد. 
در طول شب، هم افراد بالغ و هم كودكان چرخه هاي گوناگوني 
از خواب سبك و خواب سنگين را تجربه مي كنند. طي خواب 
سبك، كودك غلت مي زند و عضالت صورتش را حركت مي دهد 
و غالباً به نظر مي رسد كه مي خواهد بيدار شود. طي خواب عميق، 
چنين به نظر مي رسد كه جسم و فكر هر دو به خواب رفته و 
بعيد است كه شخص خفته بيدار شود. كودكان تقريباً هر يك 
ساعت و نيم چرخة كامل خواب را از عميق به خواب سبك و 
بالعكس طي مي كنند. در حدود 80 درصد از خواب افراد بالغ 
در خواب عميق و 20 درصد در خواب سبك طي مي شود. اين 
بدان معناست كه در خالل ميانگين هشت ساعت خواب، افراد 
بالغ تقريباً شش ساعت آن را در خواب عميق و دو ساعت آن را 

در خواب سبك سپري مي كنند.
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درصد  است.  ديگر  گونه اي  به  كودكان  خواب  چرخه هاي 
خواب سبك در كودكان بيش از افراد بالغ )از 50 تا 80 درصد( 
دقيقه   60 آنها كوتاه تر است و در حدود  و چرخه هاي خواب 
به طول مي انجامد. در فاصلة انتقال كودك از يك حالت خواب 
به حالتي ديگر دوره اي وجود دارد كه احتمال بيدار شدن كودك 
در آن وجود دارد؛ به اين ترتيب كودكان از نظر ساختار زيستي 
به گونه اي آفريده شده اند كه بيشتر از افراد بالغ بيدار مي شوند. 
براي پدري خسته دشوار مي نمايد كه اين حقيقت را امري طبيعي 
قلمداد كند؛ ولي سرشت و آفرينش كودكان چنين است. توانايي 
راحت بيدار شدن كودك مزيتي است كه متضمن بقاي اوست. 
نيازهاي كودكان بيشتر از هر  با آنكه  در اولين ماههاي زندگي 
زمان ديگري است، قدرت آنان در ايجاد ارتباط با ديگران از هر 
زمان ديگري كمتر است. فرض كنيد كودكي گرسنه در خواب 
باشد و بيدار نشود. فرض كنيد احساس سرما كند و بيدار نشود تا 
اعتراض كند. فرض كنيد بيني اش گرفته باشد و براي درخواست 
كمك بيدار نشود. كودكان حتي در طول شب احتياجات زيادي 
دارند و بنابراين از نظر بيولوژيكي به گونه اي آفريده شده اند كه 
بيدار شوند و خواسته هاي خود را به گوش اطرافيانشان برسانند. 
بر  سبك  خواب  گرفتن  پيشي  كه  معتقدند  محققين  از  برخي 
در  است.  سودمند  نيز  آنان  رشد  در  كودكان  در  عميق  خواب 
جريان خواب سبك، مغز حالت فعال خود را حفظ مي كند و اين 

فعاليت باعث رشد مغز مي شود.

  به خواب رفتن كودكان نيز با بزرگ ترها متفاوت است
خواب  طوالني  دورة  يك  از  گذر  بدون  مي توانند  بزرگ ترها 
سبك، به سرعت به حالت خواب عميق بروند. به عبارت ديگر، 
بزرگ ترها »يكباره« و به راحتي به خواب عميق فرو مي روند؛ اما 
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كودكان بايد دورة خواب سبك را كه حدود 20 دقيقه به طول 
طي  از  پس  و  شوند  گذار  مرحلة  وارد  تا  كنند  طي  مي انجامد 
اين مرحله، به خواب عميق بروند. اين موضوعي مهم در انجام 
وظايف والدين هنگام شب است. كودكان بايد براي خواب آماده 
شوند، نه اينكه صرفاً آنها را زمين بگذاريم تا بخوابند. بايد آنها 
را در طول حالت خواب سبك اوليه بغل كنيم و آرامش دهيم و 
مطمئن شويم كه وارد مرحلة خواب عميق شده اند. بسياري از 
مادران مي گويند كه »بچة من بايد كاماًل به خواب برود تا بشود او 
را زمين بگذاريم.« اين غيرواقع بينانه است كه بچة كوچكي را در 
گهواره اش بگذاريم و بگوييم: »خوب، شب است و وقت خواب« 
چراغها را خاموش كنيم،  اتاق را ترك كنيم و انتظار داشته باشيم 
او به خودي خود بخوابد و تمام شب را در خواب باشد. بسياري 
بي حوصله  كمي  كودكشان  خواباندن  مورد  در  طبعاً  پدران  از 
هستند. اين واقعيت كه كودكان بايد قبل از اينكه آنها را زمين 
به شما كمك  باشند،  بگذاريم، وارد مرحلة خواب عميق شده 
مي كند تا در انجام وظيفة پدري خود در هنگام خواباندن كودكتان 
حوصلة بيشتري به خرج دهيد. اگر كودكتان را در آغوشتان تكان 
مي دهيد، مي توانيد بفهميد كه آيا خواب او به اندازة كافي عميق 
نشانه هاي  يا خير.  بگذاريد  زمين  را  او  مي توانيد  و  است  شده 
اينكه كودك هنوز در مرحلة خواب سبك است شامل حركات 
عضالت صورت )لبخند حين خواب(، حركت پلكها، بسته بودن 
ُمشت و باال آمدن دست )به طوري كه انگار مي خواهد شما را با 
دست بگيرد( است. كودكي كه در خواب عميق است و مي توان 
او را به آرامي زمين گذاشت، داراي پلكها وعضالت صورت آرام، 
دست هاي باز و عموماً عضالتي شل است و معموالً دست هايش 
در دو طرفش آويزان مي شود. در اين حالت هنگامي كه كودك را 
مي خوابانيد، او را روي رختخوابش قرار دهيد و آرام با دست به 
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پشتش بزنيد. اين كار را كه تَپ تَپ كردن كودك نام دارد، در هر 
دقيقه 60 بار تكرار كنيد و به تدريج از تعداد و شدت آنها بكاهيد 
تا كودك به  خواب عميق فرو رود. با بزرگ تر شدن كودك، او 
بهتر مي تواند مستقيماً از حالت بيداري به حالت خواب عميق 
برود. كودك به تدريج در فرصت كوتاه تري به خواب مي رود و 
مدت طوالني تري مي خوابد، ليكن به ندرت قبل از دوسالگي به 

الگوي خواب افراد بزرگسال دست مي يابد.

  چگونه كودك را بخوابانيم تا خواب بماند
اينكه صرفًا  نه  بايد خوابانده شوند  كودكان  دانستيد  كه  اكنون 
مي شود  شما  به  توصيه هايي  بخوابند،  تا  شوند  گذاشته  زمين 
اين  بخوابانند.  را  پدران چگونه مي توانند كودكانشان  بدانيد  تا 
فنوني  ناميده مي شوند و شامل  پندهاي خواب كننده  توصيه ها، 
براي خواباندن پدرانه اند. در خالل يكي دو سال اول، كودكان 
ترجيح مي دهند كه هنگام شير خوردن از سينة مادر به خواب 
شده  بزرگ  شبانه  خواب  عادت  اين  با  اگر  مخصوصاً  بروند؛ 
باشند. پدران نمي توانند و نبايد سعي كنند كه اين رسم خواباندن 
را برهم بزنند و روشي ديگر را جانشين آن كنند. هنگامي كه 
همسرتان ديگر به كودك شير ندهد، براي پدر ضروري است 
كه روش خواباندن خود را در پيش گيرد. به ياد داشته باشيد 
او  آرام كردن  بايد شامل  او  بغل كردن كودك و خواباندن  كه 
باشد و نه صرفًا شير دادن به او. تنها مادر مي تواند به كودكش 
شير بدهد، ولي پدر و مادر، هر دو، مي توانند او را بخوابانند. به 
پدران توصيه مي شود حتي در دوراني كه كودك شير مي خورد، 
گاهي سعي كنند با استفاده از روشهاي پيشنهادي زير كودك را 
بخوابانند، اين كار باعث مي شود كه هنگام نبودن مادر، خواباندن 
كودك برايشان راحت تر شود. پس از پشت سر گذاشتن دوران 
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شيرخوارگي، پدران مي توانند مسئوليت خواباندن كودك را بر 
عهده گيرند. چون مادران وظيفة بيدار كردن كودك در صبح را 
به عهده دارند، منصفانه است كه پدران نيز مسئوليت خواباندن 

كودك را در شب هنگام بپذيرند.

  خواباندن كودك
پدرانه،  شب هنگام  مراسم  بخش هاي  لذت بخش ترين  از  يكي 
خواباندن است. هنگامي كه كودك شما آمادة خوابيدن است )يا 
شما آمادة خواباندن او هستيد(، او را درون آغوشي بگذاريد و 
در خانه و يا حوالي آن قدم بزنيد. در حين راه رفتن دقت كنيد 
كه كودك حتماً نشانه هاي خواب عميق از قبيل شل شدن اندامها 
و غيره را نشان دهد. كودك را در همان حال روي رختخوابش 
بگذاريد و خود نيز كنار او بخوابيد. سپس آرام از او جدا شويد 
اگر  بيندازيد.  را  ادامه دهد و رويش  به خوابش  اجازه دهيد  و 
كودكتان در گهواره مي خوابد نيز مي توانيد او را آرام در گهواره اش 

قرار دهيد.

  وقت خواب
جوامع  در  بود.  مرسوم  شب  اوايل  در  خوابيدن  پيش  سالها 
روستايي و كشاورزي افراد خانواده، كه در طول روز به صورت 
نيز در  به صورت دسته جمعي  دسته جمعي كار مي كردند، غالباً 
اوايل شب مي خوابيدند. كودك در اين جوامع ممكن بود زودتر 
از بقية افراد خانواده خوابانده شود. سبك زندگي پرمشغلة امروزي 

بر وقِت خوابيدن نيز تأثير گذاشته و آن را برهم زده است.
پدر غالباً براي رسيدن به محل كار، صبح زود خانه را ترك 
مي كند و در اين زمان كودك هنوز در خواب است. سپس او 
بين ساعات 6 تا 8 شب به خانه بازمي گردد. مادر كودك را در 
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زود  شب  بتواند  كودك  تا  مي خواباند  بعدازظهر  اولية  ساعات 
بخوابد. وقتي پدر به خانه مي رسد، مي خواهد اوقات خوبي را با 
كودكش بگذراند ولي كودك خسته و كج خلق است و آماده است 
كه پس از پشت سر گذاشتن روزي پرتالطم بخوابد. به عبارت 
ديگر پدران تنها همان مدت زماني را با كودكشان مي گذرانند كه 
او در نهايت كج خلقي است. در نتيجه، بازي كردن با كودك براي 
پدر لذتي نخواهد داشت و او پيشنهاد مي دهد كه زودتر بخوابند. 

پدر و كودك با يكديگر هماهنگ نيستند.
خانمها! اگر شما نيز قرباني چنين سبك زندگي هستيد، گزينة 
زير را مد نظر قرار دهيد: كودكتان را بعدازظهر ديرتر، يعني حدود 
ساعت 4 عصر، بخوابانيد. به طوري كه هنگام رسيدن شوهرتان، 
كودك استراحتش را كرده و سرحال و آمادة بازي كردن باشد. 
اين كار پس از مدتي ارزش واقعي زماني را كه كودك با پدرش 
پدر وقت  ترتيب  اين  به  داد.  نشان خواهد  به شما  مي گذراند، 
بيشتري را در شب با كودكش مي گذراند. وقتي كه در آن كودك 
سرحال و آمادة بازي و تفريح است. با اين برنامه، كودك ديرتر، 
مثاًل حدود ساعت 9 شب، خوابانده مي شود. اين كار بهتر از آن 
است كه وقتي پدر و مادر مي خواهند از بودن در كنار يكديگر 
لذت ببرند، درست مصادف زماني باشد كه هر دو خسته اند و 
اين  باقي مانده  راه  تنها  در چنين شرايطي  و  استراحت؛  نيازمند 

است كه هر دو زودتر بخوابند.
را  آنها  پشت  كودكشان  خواباندن  هنگام  مي توانند  پدران 
ماساژ دهند. ماساژ دادن براي كودك بسيار آرامش بخش است. 
به كودكتان بفهمانيد كه مي تواند در حين اينكه پشت او را از باال 
تا پايين ماساژ مي دهيد، به خواب رود. او را مطمئن كنيد كه تا 
خواب رفتن كامل، در كنار او خواهيد ماند. هنوز كارتان را تمام 

نكرده ايد كه او به خواب خواهد رفت.
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   فصل 6: پدر چگونه مي تواند هم وظایف شغلي 
و هم وظایف پدري را به انجام برساند؟

يكي از دشوارترين وظايف يك پدر، داشتن دو مسئوليت است: 
مسئوليت پدري و مسئوليت شغلي. مادران اندك زماني است كه 
با اين مشكل، كه پدران قرنهاست با آن دست و پنجه نرم مي كنند، 
آشنا شده و آن را تجربه كرده اند. اين فصل شما را با چند پيشنهاد 
عملي در مورد ايجاد موازنه در مسئوليتهاي خانه و محل كار آشنا 

مي كند.

   در صورت امكان، قسمت اعظم كارهاي اداري خود را در 
خانه انجام دهيد

وقتي پدران ناچار مي شوند خانة خود را به قصد محل كارشان 
دست  از  روز  در  را  خود  خانوادة  با  ارتباط  امكان  كنند،  ترك 
مي دهند. آنها با روابط كاري خود بيشتر خو مي گيرند و احساس 
راحتي مي كنند. بسياري از پدران در محيط كار بيشتر از منزل 
مورد ستايش واقع مي شوند، چرا كه بچه ها چندان به قدرداني از 

والدين خود عادت ندارند.

   در صورت امكان، به جاي اینكه بين كار و خانواده تان 
یک جدایي كامل برقرار باشد، كودكانتان را هم با زندگي 

شغلي تان پيوند دهيد
ببريد، به ويژه در مواقعي  با خود به محل كارتان  كودكتان را 
اضافه كاري  يا  كنيد  كار  هفته  آخر  تعطيالت  در  مجبوريد  كه 
داشته باشيد. اگر جلسه يا كاري داريد كه بايد در آن حضوري 
چشمگير داشته باشيد يا مباحثي در آن مطرح مي شود كه مورد 
اداره تان،  در  ببريد.  خود  همراه  را  او  است،  كودكتان  عالقة 
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كارهايي را به فرزندتان بسپاريد كه مختص تابستان يا تعطيالت 
آخر هفته است.

الگو كردن كار خود براي بچه هايتان، به ويژه اگر مايل باشيد 
كه آنها هم كار شما را در پيش بگيرند، حائز اهميت است. با 
پيوند زدن كودك به كار خود، او مي تواند كار شما را بهتر درك 

كند.
نتيجة زياد دور بودن پدر از خانه چيست؟ هرچند كه غيبت 
پدر، هم بر روي پسران و هم بر روي دختران تأثير مي گذارد، 
به نظر مي رسد كه اين تأثير روي پسران بيشتر از دختران است. 
نتيجة يك بررسي نشان داده است كه اگر پسران از پدران خويش 
در اوايل كودكي جدا مانده باشند، در ايفاي نقش پسرانه )مذكر( 
خود نسبت به پسران ديگر بيشتر مشكل دارند. پسران در غياب 
پدر، به ويژه در مراحل اولية رشد كه مي خواهند بياموزند چگونه 
بگيرند، آسيب پذير هستند.  اختيار  را در  رفتارهاي خود  كنترل 
پدرانشان  غياب  در  ماهگي  سي  تا  دوازده  سنين  بين  پسران 
رفتار تهاجمي تري در پيش مي گيرند. محققين بر اين اعتقادند 
كه پسران جوان در مراحل مشخصي از رشد شخصيت خود به 
پدري احتياج دارند تا آنها را در كنترل تمايالت تهاجمي مردانة 
خود كمك كند. اختالالت خواب نظير كابوس و ترس غالباً براي 
پدر  تشنة  به وجود مي آيد. پسران  پدر  از  پسران هنگام دوري 
مي شوند، ترسي دروني بر آنها غلبه مي كند و آنها را به تمايلي 

شديد براي ديدار پدر سوق مي دهد.
دختراني كه كه در خانه اي بدون پدر، بزرگ مي شوند بعدها، 
مردها دچار مشكالت  با  بقية دختران، در روابطشان  به  نسبت 
بيشتري خواهند بود. معلمان پسراني كه در غياب پدرانشان بزرگ 
مي شوند،  اظهار داشته اند كه اين گروه نسبت به بقية پسران از نظر 
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رشد اخالقي عقب ترند. مطالعات نشان داده اند مادراني كه بدون 
همسر بوده اند، قدرت زيادتري روي كودكانشان داشته اند؛ زيرا 
مجبور بوده اند كه از نظر انضباطي و تربيتي »سخت گير« باشند. 
به هر حال، كودكاني كه در غياب پدر، بزرگ مي شوند، نسبت به 
اقدامات تربيتي مادر رغبت كمتري از خود نشان مي دهند. وجود 
پدر موجب پشتيباني از تصميمات مادر مي شود،  به آنها اعتبار 
مي بخشد و باعث افزايش احترام كودك نسبت به تربيت مادر 
مي شود. نقش پدر در كمك به رشد كودك و نقش كودك در 
رشد شخصيت پدر منحصر به فرد است. اگر پدر غايب باشد، نه 

پدر و نه كودك آن طور كه بايد، رشد نمي كنند.
براي كودك الزم است كه اولويتهاي زندگي شما را بداند. 
هرچند شما ناگزيريد بيرون از خانه كار كنيد، كودكتان بايد بفهمد 
كه براي شما خانه مهم تر از كار است. غيبت شما بنا به ضرورت 
قابل بخشش است؛ اما غيبت از روي عمد قابل بخشش نيست. 

انجام وظايف پدري، در واقع »يك شغل خانگي« است.
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   فصل 7: چگونه به پسرتان كمک كنيد تا با 
خصوصيات مردانه بار بياید؟

جنسي  رفتار  بر  پدر  تأثير  كه  معتقدند  جنسي  مسائل  محققين 
كودك بيش از تأثير مادر است. جنسيت، معنايي فراتر از مسائل 
و  جسمي  خصوصيات  شامل  نه تنها  مسئله  اين  دارد.  جنسي 
تغييرات كودك در حال رشد است، بلكه احساسات و رفتارهاي 
مرتبط با اين خصوصيات فيزيكي را نيز شامل مي شود. در مقايسه 
با ساير جنبه هاي تأثير والدين بر كودكان، تحقيقات بيشتري در 

مورد تأثير پدر بر رشد جنسي كودك انجام شده است.

  چگونه یک پسر عالئم مردانگي از خود بروز مي دهد؟
را  جمله  اين  باربيايد.«  تي تيش ماماني  پسرم  ندارم  »دوست 
احساس  اين  مي كرد.  بيان  بود،  پدر شده  به تازگي  كه  شخصي 
خشونت،  مردانگي؛  از  منظور  دارد.  وجود  مردان  همة  در  او 
بودن  پرسروصدا  و  ناآرامي  بزهكاري،  جسارت،  سلطه طلبي، 
بودن،  مثبت  قاطعيت،  معناي  به  بودن  مذكر  در عوض  نيست. 
مسئوليت پذيري، منطقي بودن و توانايي ايجاد تغيير در موقعيتهاي 
سخت است. اين تواناييهاي اساسي بايد بر پاية تربيت، محبت 
رفتار  باشد.  استوار  كردن  زندگي  و  ورزيدن  عشق  توانايي  و 
مردانه مكمل رفتار زنانه است. درست يا غلط، نويسندة كتاب 
معتقد به »وجود تفاوت« است. اگرچه نقش تفاوت جنسيت در 
خانواده هاي امروزي به روشني تعريف نشده است، اما تفاوتهاي 
الگوي سالم جنسيتي الزم است.  ايجاد  براي  مادر  پدر و  ميان 
سالم ترين شناخت نقش جنسيتي در ميان كودكاني يافت مي شود 
كه پدرشان به وضوح نقش سالم مردانه ومادرشان نيز نقش سالم 

زنانه اي را ارائه داده اند.
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مهم ترين  مي شود،  پسر  يك  با  كه  پدرانه اي  رفتار  كيفيت 
عاملي است كه ديد او را از مذكر بودن خويش شكل مي دهد. 
تصور كودكتان نسبت به رفتار مردانة شما، مهم تر از احساسي 
است كه شما از مرد بودن خود داريد. مطالعات، وابستگي مهمي 
ميان تصور كودك از پدرش به عنوان تصميم گيرنده، ايجادكنندة 
محدوديت و عامل تربيت كننده و رشد رفتار قوي مردانه را در 

پسران نشان مي دهد.

  پدر پرورش دهنده اي باشيد
يكي از مهم ترين تأثيرهاي رفتار پدرانه بر رشد مردانگي پسران، 
زماني دست مي دهد كه پسر از پدرش تصور فردي پرورش دهنده 
را دارد. مطالعاتي كه روي اين وابستگي انجام شده، اين شايعه 
را كه پدر پرورش دهنده، پسري سست اراده تربيت مي كند، رد 
كرده است. ديدگاه سنتي، مبني بر اينكه پرورش مادرانه اولين 
است،  اجتماعي  انطباق  و  احساسات كودك  تعيين كنندة  عامل 
مؤثرتر  اگر   – پدر  تواناييهاي  اين خصوص،  در  نيست.  كامل 
نباشد – نقشي برابر با مادر ايفا مي كند. پرورش پدر به گونه اي 
همساالن،  با  روابط  در  پسران  و  دختران  موفقيت  با  مثبت 
است.  مرتبط  شغلي  موفقيت آميز  انطباق  و  ادراكي  تواناييهاي 
پرورشي  تواناييهاي  اما  باشيد،  داشته  مردانه  اگر شما جلوه اي 
خود را بروز ندهيد، الگوي ضعيفي براي پسرتان خواهيد بود. 
با وجود ويژگيهاي مردانة بسيار، محبت، تشويق يا  پدري كه 
تربيتي از خود نشان نمي دهد،  ممكن است رفتار غيرمردانه اي 
پسر  احتماالً  حالتي  چنين  در  كه  چرا  كند،  ايجاد  پسرش  در 
نمي خواهد از رفتار پدر كه هيچ جنبة پرورشي ندارد تقليد كند 
و از هرگونه تقليد از رفتار پدر، به خصوص صفات مذكر او، 
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پرهيز مي كند. رفتار مردانه بدون مهرباني، الگوي جنسي پدر را 
بي تأثير مي كند.

  شوهري باشيد كه در امور خانه مشاركت مي كند
زنان  وظايف  سنتي  ديدگاه  از  كه  كارهايي  در  شركت  با 
روي  آن(،  مانند  و  خانه داري  پختن،  )غذا  مي شود  محسوب 
انجام  گذاشت.  نخواهيد  نامطلوبي  تأثير  پسرتان  بودن  مذكر 
كارهاي خانه، تعيين هويت جنسي كودك يا شما را به خطر 

نمي اندازد! 
كليشة مذكر بودن،  يعني پدران پركاري كه فقط نان آور خانواده 
و تنبيه كنندة كودكان هستند و در مواقع ديگر با تنبلي روي مبل 
دراز مي كشند و تلويزيون نگاه مي كنند و از نظر احساسي از بقية 

خانواده دوري مي كنند، مدل سالمي براي كودكان نيست.

  در مسائل تربيتي كودكتان پيش دستي كنيد
تحقيقات همچنين نشان داده اند كه اگر يك پدر همواره نقشي 
غيرفعال در امر تربيت فرزندان، و اتخاذ تصميم هاي خانوادگي 
داشته باشد، احتمال اينكه پسر كمتر مردانه بار بيايد، بيشتر خواهد 
بود. دربارة برداشت فرزندتان از ناهماهنگي زن و شوهرها در 
تصميم گيريها حساس باشيد. كودك نبايد احساس كند در اين 
جريان برنده و بازنده اي وجود دارد. او بايد احترام شما را نسبت 
به نظريات همسرتان ببيند و دريابد كه تصميم هاي مهم را با هم 
اتخاذ مي كنيد. اين مسئله به خصوص زماني اهميت پيدا مي كند 
به  رسيدن  براي  مي كند  سعي  و  مي خواهد  امتيازي  كودك  كه 

هدفش يكي را عليه ديگري برانگيزد.
زنان  كار  به طور سنتي  كه  كارهايي  انجام  در  اغلب  پدران 
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نظر  به  دارند.  مشكل  خانه  كارهاي  و  بچه داري  مانند  است، 
مي رسد مادران احساس مي كنند كه كودك، همزمان و به هر دو 
جنبه مراقبت و پرورش از يك طرف و ايجاد محدوديت از طرف 
ديگر، نياز دارد و يكي بدون ديگري، تعادل سالمي براي كودك 
– كه بسيار تأثيرپذير است – به وجود نمي آورد. اگر پدري در 
كرد.  را خواهد  كار  اين  مادر  نكند،  ايجاد  ترتيب  و  نظم  خانه 
اگرچه قاطعيت در مادران و دختران نقشي به اهميت مهرباني در 
پدران و پسران دارد؛ تعادل، مسئله اي اساسي براي ايجاد نقش 
الگوي سالم است. اگر پدر اين سرمايه گذاري را در خانواده انجام 
ندهد، مادر بايد تعلل او را جبران كند و هم مادر باشد هم پدر، 
كه اين باعث گيجي و سردرگمي در الگوي كودك مي شود. وقتي 
پدر هم از نظر جسمي و هم از نظر فكري در دسترس باشد، 
تأثير بيشتري بر پسرش مي گذارد و در نتيجه رهيافت كودكش 
را نسبت به خود افزايش مي دهد و او را تشويق مي كند تا بيش 
باشد. پدر مسئول و پرورش دهنده در  ارتباط  او در  با  از پيش 
جهت تقليد از رفتار مردانة خود فرصتهاي بيشتري براي پسرش 
يا  ندارد،  به وجود مي آورد. پسري كه پدرش در خانه حضور 
وجودش در خانه بي تأثير است، تمايل بيشتري به الگو قرار دادن 

رفتار مادر نشان مي دهد.

   عالئق خود را با توانایيهاي پسرتان تلفيق كنيد، نه 
توانایيهاي خودتان

ناهمگوني عالئق و تواناييهاي پدر و پسر خطر رشد نقش ناسالم 
جنسي را افزايش مي دهد. براي مثال پدري روشنفكر كه پسرش 
عالئق روشنفكرانة اندكي دارد، يا پدر ورزش دوستي كه پسرش 
توانايي اندكي براي ورزش دارد، هر دو، در موقعيت خطرناكي 
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زيرا  است،  بي خاصيتي  آدم  كه  مي كند  احساس  پسر  هستند. 
عنوان  به  نمي گنجد، سپس  پدر  و عالئق  تواناييها  محدودة  در 
مكانيسمي دفاعي، پسر به اين بخش از شخصيت پدر بي توجهي 
مي كند و در نهايت ممكن است تمام شخصيت پدر را ناديده 
چيزي  همان  عنوان  به  او  براي  كه  بفهمانيد  پسرتان  به  بگيرد. 
كه هست ارزش قائليد و قصدتان آن نيست كه تواناييهاي او را 

محك بزنيد.
پدران بايد اطمينان يابند كه كودكشان مي داند براي او، به دليل 
آنچه كه هست ارزش قائلند و به چگونگي نحوة انجام كارهايش 
باشد  با تحصيل  ارتباط  در  اين موضوع  نمي دهند. چه  اهميتي 
و چه تالش اجتماعي و يا ورزشي، كودك نبايد احساس كند 
ارزش او ناشي از نحوة كار اوست. هر كودكي بايد احساس كند 
كه ارزش او در خانه فراتر از چنين قضاوتهايي است. سالم ترين 
رفتار جنسي در كودكاني رشد پيدا مي كند كه والدين آنها، هر دو 
دلبسته و درگير رسيدگي به امور خانواده اند و به عنوان الگو و در 

ارتباط با فرزندانشان رفتارهاي زنانه و مردانة سالمي دارند.
در فصل بعدي كتاب »نقش پدر در مراقبت و تربيت كودك«، 
نظر  از  تا  مي پردازيم  دخترانشان  به  پدران  كمك  چگونگي  به 
زنانگي رشد سالمي داشته باشند. براي آگاهي بيشتر از مطالب 

اين فصل مي توانيد به كتاب اصلي مراجعه كنيد.
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  فصل 8: روش بازي با كودكان نه تا دوازده ماهه
با  پدران  بازي  گوناگون  روشهاي  به  كتاب  اين  فصل  چهار 
كودكان نوزاد تا سه ماهه، سه تا شش ماهه، شش تا نه ماهه و نه 
تا دوازده ماهه مي پردازد. در اين »چكيده- كتاب« به روش بازي 
با كودكان نه تا دوازده ماهه اشاره مي شود. براي استفادة بيشتر 
از مطالب سه فصل ديگر مي توانيد به كتاب اصلي مراجعه كنيد.

اين دوران يكي از مراحل مورد عالقة پدران براي بازي با 
كودك است؛ زيرا كودك توانايي حركت و انجام كارهاي بيشتري  
را دارد. در حدود نه ماهگي، اغلب كودكان شروع به جدا شدن 
از مادر و نشان دادن عالقه بيشتر به پدر مي كنند و اين امر پدران 
را برمي انگيزد تا عالقة بيشتري به كودكشان نشان دهند. اما اگر 
پدران مي بينند كه كودكشان هنوز به مادر به عنوان منبع ايجاد 
آرامش مي نگرد، نبايد ناراحت شوند؛ چرا كه اين مسئله اي طبيعي 

است.
چهار  مرحلة  تبديل  سن  اين  در  رشد  مرحلة  بزرگ ترين 
دست و پا رفتن به راه رفتن است. اين مهارت تغييري در فعاليتها 
راه  اتاق  اطراف  در  وقتي  مي آورد.  به وجود  بازيهاي كودك  و 
مي رويد، كودك شما را دنبال مي كند، قسمتي از پايتان را چنگ 
مي زند و با استفاده از شلوار شما سعي مي كند سرپا بايستد. در 
اين مرحله كودكان شروع به بازي مي كنند. اگر در اوايل نه ماهگي 
برابر عالئمي كه كودك نشان مي دهد، واكنش نشان دهيد،  در 
كودك به شما اعتماد مي كند و مي كوشد با شما ارتباط برقرار كند.

  راه رفتن با پدر
وقتي كودكان شروع به راه رفتن مي كنند، عاشق اين هستند كه از 
حمايت پدر در راه رفتن بهره مند شوند. با استفاده از هر دو دست 
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و در حالي كه دستان كودك را در جلوي خود گرفته ايد، اين كار 
را شروع كنيد. وقتي كودك در اين كار ماهر شد، با يك دست 
و در حالي كه كودك در كنار شما راه مي رود به او كمك كنيد. 
راه رفتن همراه پدر نه تنها فعاليتي جديد و لذت بخش است، به 
افزايش اعتماد ميان پدر و كودك نيز كمك مي كند. اين شروع 
رابطه اي درازمدت است كه به كودك مي آموزد تا به پدرش تكيه 

كند.

   با فرزندتان بازي »قایم كردن اشياء« را انجام دهيد
محل  ي��ادآوري  به  شروع  كودكان  ماهگي،   دوازده  تا  نه  بين 
اشياء مي كنند، نسبت به محيط اطرافشان توجه بيشتري از خود 
به  قادر  نيز  اسباب بازيهايشان  با  بازي  هنگام  و  مي دهند  نشان 
تصميم گيري هستند. در مراحل اولية رشد كودك، نديدن چيزي 
توسط كودك يعني وجود نداشتن آن چيز. اگر يك اسباب بازي 
را از ديد كودك پنهان كنيد، او به گونه اي رفتار مي كند كه انگار 
ديگر آن اسباب بازي وجود ندارد و عالقه اي به بازي با آن نشان 
نمي دهد. بين نه تا دوازده ماهگي، مهارت ذهنِيِ وجود قائل شدن 
براي اشياء، در كودك رشد پيدا مي كند و او به ياد مي آورد كه چه 
چيزهايي را ديده است؛ حتي اگر آن جسم از ديدش خارج شده 
باشد. و اما روش بازي قايم كردن اشياء: جلوي چشم كودك يكي 
از اسباب بازيهاي مورد عالقه اش را در يكي از دست هايتان پنهان 
كنيد، سپس هر دو دست را پشت كمرتان ببريد و در حالي كه 
اسباب بازي در همان دستتان است، دوباره دست هايتان را جلوي 

كودك بگيريد.
ممكن است اين بازي براي بعضي از »مردان بزرگ« جالب 
نباشد، ولي راهي است كه به شما كمك مي كند كودكتان را بهتر 
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بشناسيد. انجام بازيهاي ساده با كودك و مشكل كردن تدريجي 
آنها كمك مي كند تا بدانيد فرزندتان در چه مرحله اي از رشد 
است و تواناييهاي او چيست. همان طور كه كودك بزرگ مي شود 
و مهارتهايش رشد پيدا مي كند، قدرت مشاهده و توانايي درك 
كودك در شما هم رشد مي كند. اين مسئله پدران را براي نقش 
مهم آينده در سال آينده، كه تربيت آموزي است، آماده مي كند. 
براي تربيت كودك به نحوي مؤثر، بايد از تواناييهاي هر مرحله از 
رشد او كاماًل آگاهي داشته باشيد. بازي با كودك مهارتهاي شما 
را به عنوان كسي كه مراقبت از او را به عهده دارد، رشد مي دهد.

   توپ بازي كنيد
سرانجام زمان بازي اي كه اين همه منتظرش بوديد، فرامي رسد: 
توپ بازي. كودكان عاشق اين هستند كه توپ را پرت كنند و آن 
را بگيرند. در طول بازي با جمالتي مانند »توپ را بگير« و »توپ 
را به طرف بابا پرت كن« با كودك صحبت كنيد. در اين مرحله 
كودكان نمي توانند دو دستور را همزمان درك كنند و به همين 

دليل بايد دستورات را براي آنها كوتاه كنيد.

   در این مرحله كودكان به بازیهاي اشاره اي عالقه نشان 
مي دهند

كودكان عاشق تقليد و واكنش نشان دادن نسبت به كلماتي هستند 
كه با حركاتي خاص همراه است. گرچه كودك در اين سن قادر 
با تكرار حركاتتان به شما مي فهماند كه  به حرف زدن نيست، 
واقعاً به اين بازي توجه دارد. براي مثال بعد از بازي اشاره سعي 
كنيد به كودك، بدون اشاره و تكان دادن دست هايتان، كلمه اي را 
كه در بازي تكرار مي كرده ايد، بگوييد. اگر الگويي ايجاد كنيد كه 
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در ذهن كودك جاي بگيرد، كودك اغلب نشانه هاي گفتاري شما 
را مي فهمد و شروع به دست زدن مي كند، چنان كه انگار اين الگو 
در حافظة او جا گرفته است. سپس مي توانيد اين اشاره ها را در 

بازي به كار بگيريد.
پدران! طبيعي است كه گاهي اوقات در زمان بازي با مكعبها، 
يا بازي اشاره، احساس كنيد »فقط وقتتان را تلف مي كنيد«. ممكن 
است فكر كنيد كه بهتر بود به جاي آن كار »كار مهم تري« انجام 
مي داديد. اما كاري كه براي شما بي معني است، مفاهيم زيادي 
بيشتر توجه كنيد،  به كودكتان  براي كودكتان دربر دارد. هرچه 
به  داد؛ پس  نشان خواهد  به شما  نسبت  بيشتري  توجه  او هم 
ياد داشته باشيد كه بازي با كودك يك سرمايه گذاري درازمدت 

بااهميت است.
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