ﮐﻨﺪ؟ﻫﺎ را ﺗﺎﻣﯿﻦ ﻣﯽآن اﺷﺘﻐﺎل زﻧﺎن ،ﺳﻼﻣﺖ روان

ﻋﮑﺲ :اﯾﺴﻨﺎ
ﯾﮏ ﭘﺰﺷﮏ ﺳﻼﻣﺖ روان ﮔﻔﺖ :ﻣﺎدران ﺷﺎﻏﻞ ﺑﺎﯾﺪ ﺑﺎ ﻓﺮزﻧﺪان ﺑﻪ وﯾﮋه ﮐﻮدﮐﺎن و ﻧﻮﺟﻮاﻧﺎن ﺧﻮد ارﺗﺒﺎط ﻣﻮﺛﺮ و ﻣﻔﯿﺪی ﺑﺮﻗﺮار ﮐﻨﻨﺪ.
ﻫﺎیﺑﺎ اﺷﺎره ﺑﻪ اﻫﻤﯿﺖ ﺳﻼﻣﺖ روان در ﺟﺎﻣﻌﻪ اﻇﻬﺎر ﮐﺮد :در ﺗﻌﺮﯾﻒ ﺳﻼﻣﺖ روان ﺑﺎﯾﺪ ﺑﻪ ﺷﺎﺧﺺ )اﯾﺴﻨﺎ( وﮔﻮ ﺑﺎﺳﺎز در ﮔﻔﺖﻫﻮرا ﭼﯿﺖ
روﺣﯽ ،رواﻧﯽ ،اﺟﺘﻤﺎﻋﯽ و ﻣﻌﻨﻮی ﺳﻼﻣﺖ ﺗﻮﺟﻪ ﮐﺮد و ﻫﺮ ﯾﮏ از اﯾﻦ ﺷﺎﺧﺺﻫﺎ ﺑﺎﯾﺪ ﺑﺮای ﺗﺎﻣﯿﻦ ﺳﻼﻣﺖ در ﻓﺮد اﯾﺠﺎد ﺷﻮد.
وی اﻓﺰود :ﺗﻌﺮﯾﻒ ﺳﻼﻣﺖ ﻧﺒﺎﯾﺪ ﺑﻪ ﻧﺒﻮد ﺑﯿﻤﺎری ﻣﺤﺪود ﺷﻮد ،زﯾﺮا ﺳﻼﻣﺖ ﺑﺪﯾﻦ ﻣﻌﻨﺎ اﺳﺖ ﮐﻪ ﺷﺎﺧﺺﻫﺎی آن در ﻓﺮد اﯾﺠﺎد ﺷﺪه اﺳﺖ.
اﯾﻦ ﭘﺰﺷﮏ ﺳﻼﻣﺖ روان ﺑﺎ ﺑﯿﺎن اﯾﻨﮑﻪ ﺳﻼﻣﺖ روان ﺑﺨﺸﯽ از ﺳﻼﻣﺖ ﻓﺮد ﺑﻪ ﺷﻤﺎر ﻣﯽآﯾﺪ ،اﻓﺰود :ﺳﻼﻣﺖ روان ﺑﺎ ﻓﺎﮐﺘﻮرﻫﺎی ﻣﺨﺘﻠﻒ در
ارﺗﺒﺎط اﺳﺖ و ﻋﻮاﻣﻞ اﻗﺘﺼﺎدی و اﺟﺘﻤﺎﻋﯽ در آن دﺧﺎﻟﺖ دارد.
ﭼﯿﺖ ﺳﺎز ﺑﺎ اﺷﺎره ﺑﻪ اﯾﻨﮑﻪ اﺷﺘﻐﺎل ﯾﮏ زن ﺑﺎ ﻋﻮاﻣﻞ ﻓﺮدی ،ﻋﻼﯾﻖ ﺷﺨﺼﯽ ،وﺿﻌﯿﺖ اﺟﺘﻤﺎﻋﯽ و اﻗﺘﺼﺎدی ﺧﺎﻧﻮاده و رﺿﺎﯾﺘﯽ ﺷﻐﻠﯽ
درارﺗﺒﺎط اﺳﺖ ،اﺿﺎﻓﻪ ﮐﺮد :ﻋﻮاﻣﻞ ﻓﺮدی ﺑﻪ اﺳﺘﻌﺪادﻫﺎ و ﺗﻮاﻧﺎﯾﯽﻫﺎی اﻓﺮاد ﺑﺴﺘﮕﯽ دارد و ﺑﺎﯾﺪ دﯾﺪ ﮐﻪ ﯾﮏ زن ﺷﺎﻏﻞ ﺗﺎ ﭼﻪ ﻣﯿﺰان ﻣﯽﺗﻮاﻧﺪ
ﻣﺪﯾﺮﯾﺖ ﻣﺎﻟﯽ و ﯾﺎ ﻣﺪﯾﺮﯾﺖ زﻣﺎن داﺷﺘﻪ ﺑﺎﺷﺪ.
وی ﺑﺎ اﺷﺎره ﺑﻪ اﯾﻨﮑﻪ ﭘﺮورش ﻓﺮزﻧﺪ و اﺳﺘﺤﮑﺎم ﺧﺎﻧﻮاده ﻣﯽﺗﻮاﻧﺪ در ﺳﻼﻣﺖ زﻧﺎن ﻧﻘﺶ داﺷﺘﻪ ﺑﺎﺷﺪ ،ﺗﺼﺮﯾﺢ ﮐﺮد :اﮔﺮ دو ﮐﻔﻪ ﺗﺮازو را در ﻧﻈﺮ
ﺑﮕﺬارﯾﻢ ﮐﻪ ﭘﺮورش ﻓﺮزﻧﺪ و اﺳﺘﺤﮑﺎم ﺧﺎﻧﻮاده در ﯾﮏ ﻃﺮف و اﺷﺘﻐﺎل زن ﺑﻪ ﻫﻤﺮاه ﭘﺮورش ﻓﺮزﻧﺪ و اﺳﺘﺤﮑﺎم ﺧﺎﻧﻮاده در ﻃﺮف دﯾﮕﺮ ﺑﺎﺷﺪ
ﺑﺎﯾﺪ ﺑﺒﯿﻨﯿﻢ ﮐﺪام ﻃﺮف ﺑﯿﺸﺘﺮ در ﺗﺎﻣﯿﻦ ﺳﻼﻣﺖ زن ﻧﻘﺶ دارد؟
اﯾﻦ ﭘﺰﺷﮏ ﺳﻼﻣﺖ روان ﺑﺎ ﺑﯿﺎن اﯾﻨﮑﻪ ﺳﻦ ﮐﻮدک در ﺗﺼﻤﯿﻢ ﯾﮏ زن در اﺷﺘﻐﺎل ﺧﺎرج از ﺧﺎﻧﻪ ﻣﻬﻢ اﺳﺖ ،اﺿﺎﻓﻪ ﮐﺮد :در ﺻﻮرﺗﯽ ﮐﻪ ﯾﮏ
زن ﺗﻤﺎﯾﻞ ﺑﻪ اﺷﺘﻐﺎل ﺧﺎرج از ﺧﺎﻧﻪ دارد ﺑﺎﯾﺪ ﺑﻪ اﯾﻦ ﻣﺴﺌﻠﻪ ﺗﻮﺟﻪ ﮐﻨﺪ ﮐﻪ آﯾﺎ ﺟﺎﯾﮕﺰﯾﻨﯽ ﺑﻪ ﺟﺎی ﺧﻮدش ﺑﺮای ﻣﺮاﻗﺐ از ﻓﺮزﻧﺪش وﺟﻮد دارد ﯾﺎ
ﻧﻪ؟
وی ﺑﺎ اﺷﺎره ﺑﻪ اﯾﻨﮑﻪ ﻣﺎدراﻧﯽ ﮐﻪ ﺷﺎﻏﻞ ﻫﺴﺘﻨﺪ و ﻓﺮزﻧﺪاﻧﺸﺎن در ﺳﻦ ﮐﻮدﮐﯽ و ﻧﻮﺟﻮاﻧﯽ ﻗﺮار دارﻧﺪ ﺑﺎﯾﺪ ارﺗﺒﺎط ﻣﻮﺛﺮ و ﻣﻔﯿﺪی ﺑﺎ آنﻫﺎ داﺷﺘﻪ
ﺑﺎﺷﻨﺪ ،ﮔﻔﺖ :ﻣﻨﻈﻮر از ارﺗﺒﺎط ﻣﻮﺛﺮ ﺑﺎ ﻓﺮزﻧﺪان اﯾﻦ اﺳﺖ ﮐﻪ ﻣﺎدر در ﺑﺎزﮔﺸﺖ از ﮐﺎر زﻣﺎن ﺧﺎﺻﯽ را ﺑﻪ ارﺗﺒﺎط ﺑﺎ ﮐﻮدک اﺧﺘﺼﺎص دﻫﺪ و
ﭘﺎﺳﺨﮕﻮی ﻧﯿﺎزﻫﺎی او ﺑﺎﺷﺪ.
اﺷﺘﻐﺎل زﻧﺎن ،ﯾﮏ ﺗﺼﻤﯿﻢ ﮔﯿﺮی ﻓﺮدی اﺳﺖ
اﯾﻦ ﭘﺰﺷﮏ ﺳﻼﻣﺖ روان ﺑﺎ ﺑﯿﺎن اﯾﻨﮑﻪ ﻗﺎﻧﻮن ﻧﻮﺷﺘﻪ ﺷﺪهای در ارﺗﺒﺎط ﺑﺎ اﺷﺘﻐﺎل زﻧﺎن ﻧﺪارﯾﻢ ،اﺿﺎﻓﻪ ﮐﺮد :اﺷﺘﻐﺎل زﻧﺎن ﯾﮏ ﺗﺼﻤﯿﻢ ﮔﯿﺮی
ﻓﺮدی و ﺧﺎﻧﻮادﮔﯽ اﺳﺖ و ﺗﺸﺨﯿﺺ اﯾﻨﮑﻪ آﯾﺎ در ﮐﻨﺎر اﯾﻦ اﺷﺘﻐﺎل ﺻﺪﻣﻪای ﺑﻪ ﺗﺮﺑﯿﺖ ﻓﺮزﻧﺪ و اﺳﺘﺤﮑﺎم ﺧﺎﻧﻮاده وارد ﻣﯽﺷﻮد ﯾﺎ ﺧﯿﺮ ﻧﯿﺰ ﺑﺮ
ﻋﻬﺪه زن اﺳﺖ .در ﻧﻬﺎﯾﺖ زن ﺧﻮد ﺗﺼﻤﯿﻢ ﻣﯽﮔﯿﺮد ﮐﻪ آﯾﺎ در ﮐﻨﺎر اﺷﺘﻐﺎل ﻣﯽﺗﻮاﻧﺪ ارﺗﺒﺎط ﺧﻮﺑﯽ ﺑﺎ ﻓﺮزﻧﺪان و ﯾﺎ ﺧﺎﻧﻮاده ﺧﻮد داﺷﺘﻪ ﺑﺎﺷﺪ ﯾﺎ
ﺧﯿﺮ.
ﭼﯿﺖ ﺳﺎز ﺗﺼﺮﯾﺢ ﮐﺮد :ﺑﺎ ﯾﮏ ﺑﺮﻧﺎﻣﻪ رﯾﺰی ﻣﻨﺎﺳﺐ زﻧﺎن ﺷﺎﻏﻞ ﻣﯽﺗﻮاﻧﻨﺪ در ﺟﺎﻣﻌﻪ ﻣﻮﺛﺮ واﻗﻊ ﺷﻮﻧﺪ و ﺟﺎﯾﮕﺎه ﺧﻮد را ﺑﺪﺳﺖ آورﻧﺪ و ﺣﺘﯽ ﺑﻪ
اﻗﺘﺼﺎد ﺧﺎﻧﻮاده ﮐﻤﮏ ﮐﻨﻨﺪ؛ اﻟﺒﺘﻪ ﺑﺎﯾﺪ ﺗﻮﺟﻪ داﺷﺖ ﮐﻪ ارﺗﺒﺎط ﻣﻮﺛﺮ ﺑﺎ ﻓﺮزﻧﺪان و در ﮐﻞ ﺑﺎ ﺧﺎﻧﻮاده ﻧﺒﺎﯾﺪ ﻓﺪای اﺷﺘﻐﺎل ﯾﮏ زن ﺷﻮد.
وی در ﺧﺼﻮص اﯾﻨﮑﻪ ﮐﯿﻔﯿﺖ زﻧﺪﮔﯽ زﻧﺎن ﺷﺎﻏﻞ ﺑﻬﺘﺮ اﺳﺖ ﯾﺎ زﻧﺎن ﺧﺎﻧﻪ دار ﺧﺎﻃﺮ ﻧﺸﺎن ﮐﺮد :ﮐﯿﻔﯿﺖ زﻧﺪﮔﯽ ﯾﮏ زن ﺑﺴﺘﮕﯽ ﺑﻪ ﯾﮏ ﺑﺮﻧﺎﻣﻪ

رﯾﺰی ﻣﻮﺛﺮ و ﻣﻨﺎﺳﺒﯽ دارد ﮐﻪ ﺗﻤﺎم زﻧﺪﮔﯽ ﻓﺮد را ﺗﺤﺖ ﭘﻮﺷﺶ ﻗﺮار دﻫﺪ و در ﺻﻮرت وﺟﻮد ﭼﻨﯿﻦ ﺑﺮﻧﺎﻣﻪای ﮐﯿﻔﯿﺖ زﻧﺪﮔﯽ زﻧﺎن ﺷﺎﻏﻞ در
ﻣﻘﺎﯾﺴﻪ زﻧﺎن ﺧﺎﻧﻪ دار ﺑﻬﺘﺮ اﺳﺖ.
اﯾﻦ ﭘﺰﺷﮏ ﺳﻼﻣﺖ روان ﺑﺎ ﺑﯿﺎن اﯾﻨﮑﻪ زﻧﺎن ﺷﺎﻏﻞ ﻧﺒﺎﯾﺪ ﺧﺴﺘﮕﯽ و ﻋﺼﺒﺎﻧﯿﺖ ﺧﻮد را ﺑﻪ ﺧﺎﻧﻪ ﺑﯿﺎورﻧﺪ ،ﺗﺼﺮﯾﺢ ﮐﺮد :اﻧﺘﻘﺎل ﺧﺴﺘﮕﯽ ﻧﺎﺷﯽ از
ﻓﻌﺎﻟﯿﺖﻫﺎی ﺧﺎرج از ﺧﺎﻧﻪ ﺑﻪ ﻫﻤﺴﺮ و ﮐﻮدک ﺑﺮ ﮐﯿﻔﯿﺖ زﻧﺪﮔﯽ اﻓﺮاد ﻣﻮﺛﺮ اﺳﺖ .ﺑﻨﺎﺑﺮاﯾﻦ ﺑﺮای ارﺗﻘﺎء ﮐﯿﻔﯿﺖ زﻧﺪﮔﯽ ﺑﺎﯾﺪ ﺑﺮﻧﺎﻣﻪ رﯾﺰی
ﻣﻨﺎﺳﺒﯽ از ﺳﻮی زﻧﺎن ﺷﺎﻏﻞ اﻧﺠﺎم ﺷﻮد.
ﭼﯿﺖ ﺳﺎز در ﺧﺼﻮص اﯾﻨﮑﻪ آﯾﺎ ﻣﯽ ﺗﻮان ﮔﻔﺖ ﮐﻪ ﺣﻤﺎﯾﺖ اﺟﺘﻤﺎﻋﯽ ﯾﮑﯽ از ﻧﺸﺎﻧﻪ ﻫﺎی ﺗﺎﻣﯿﻦ ﺳﻼﻣﺖ روان زﻧﺎن در ﺟﺎﻣﻌﻪ اﺳﺖ ،اداﻣﻪ داد:
ﻫﺮ ﭼﻘﺪر ﮐﻪ ﯾﮏ زن ﺷﺎﻏﻞ ﺣﻤﺎﯾﺖ اﺟﺘﻤﺎﻋﯽ و ﺣﻤﺎﯾﺖ ﺧﺎﻧﻮادﮔﯽ ﺑﯿﺸﺘﺮی داﺷﺘﻪ ﺑﺎﺷﺪ ﻃﺒﯿﻌﯽ اﺳﺖ ﮐﻪ ﺳﻼﻣﺖ روان او ﺑﯿﺸﺘﺮ ﺗﺎﻣﯿﻦ ﺷﻮد.

