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Matki niezadowolone ze swoich partnerów
mówią więcej do synów
Kobiety, które nie są zadowolone z jakości związku z mężczyzną, spędzają więcej czasu,
mówiąc do swoich nowonarodzonych dzieci, lecz tylko do chłopców - zaobserwowali

naukowcy z Uniwersytety Cambridge. Ich wnioski publikuje "Journal of Family Psychology".
Zależność pomiędzy jakością związku rodziców a liczbą interakcji z maluchem badano w grupie 93
osób, którym urodziło się pierwsze dziecko (DOI: 10.1037/fam0000590). Rodzice dostarczyli
informacji na temat stopnia satysfakcji z relacji ze swoją drugą połową, a liczbę werbalnych
interakcji rodzic-dziecko rejestrowano za pomocą przenośnego urządzenia towarzyszącego dziecku
w ciągu dnia. W momencie rejestracji interakcji dzieci miały siedem miesięcy.
Okazało się, że im większy był poziom niezadowolenia kobiety ze związku z mężczyzną, tym więcej
mówiła do swojego dziecka. Co ciekawe, zależność ta występowała tylko w interakcjach z dziećmi
płci męskiej.
Matki, które oceniły nisko jakość relacji z mężczyzną, używały o 35 proc. więcej słów i rozpoczynały
o 20 proc. więcej interakcji werbalnych niż matki, których jakość związku znalazła się w połowie
skali.
Naukowcy nie analizowali treści "rozmów" z dziećmi, dlatego nie wiadomo, czy matki narzekały czy
ich wypowiedzi były pozytywne. "Możliwe, że w ten sposób kobiety próbują skompensować sobie
słabą jakość związku. Wkładają więcej czasu i wysiłku w relację z innym bliskim mężczyzną - synem"
- mówi dr Elian Fink, autorka analizy.
Ojcowie mówili do dzieci mniej, niezależnie od płci pociechy. Ilość czasu poświęcanego na interakcję
z dzieckiem nie była także związana z jakością związku. "Interakcja z dzieckiem ma duże znaczenie
dla jego rozwoju. Mówienie do dziecka w trakcie codziennych czynności, takich jak karmienie czy
przygotowywanie do snu, może przyspieszyć pojawienie się mowy" - komentuje dr Fink.

Źródło: pap.pl
http://laboratoria.net/aktualnosci/29182.html
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Polskie uczelnie od siódmej setki zestawienia
Czternaście polskich uczelni znalazło się w światowym rankingu Times Higher Education World
University Ranking.

16-09-2019

Metoda na oporność wielolekową
Nowotwory wykorzystują białka ABC, aby usuwać z komórek leki przeciwnowotworowe

16-09-2019

Aparat słuchowy może chronić przed depresją
Starsze osoby które otrzymały aparat słuchowy w ciągu kolejnych trzech lat niższe ryzyko otępienia

16-09-2019

Wpływ diety na chorobę alzheimera
Przestrzeganie określonej diety może wpływać na mikrobiom jelitowy w sposób zmniejszający ryzyko
choroby Alzheimera.

16-09-2019

Picie kawy a kamienie żółciowe?
Picie kawy może mieć związek z niższym ryzykiem powstawania kamieni żółciowych – informuje
”Journal of Internal Medicine”.
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Praca służy zdrowiu
Naukowe badania wskazują, że pracy człowiek potrzebuje nie tylko do zapewnienia sobie dochodów
czy satysfakcji, ale także dla lepszego zdrowia.

13-09-2019

HPV przenosi się także z krwią?
Naukowcy odkryli, że papillomawirusy myszy i królaków - MmuPV1 i CRPV mogą być transferowane
przez krew.

13-09-2019

Stypendia dla studentów pielęgniarstw
Samorząd województwa dolnośląskiego uruchomi od października stypendia dla uczących się na
dolnośląskich uczelniach studentów pielęgniarstwa.
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