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نتحدث عن الختلف بي الرجل والرأة وأول اختلف 
يبدأ من الدماغ. قامت مجموعة من الباحثي في جامعة
كالفورنيا بإجراء تجارب علمية على دماغ الرأة والرجل، 
وانقل لكم ملخص بالنتائج التي خرجوا بها وأهمها أن 

دماغ الرأة والرجل يعملن بطريقة مختلفة.

ورغم أن دماغ الرجل أكبر في الحجم مقارنة بدماغ الرأة
 إل أنه ل يعني أن الرجل أذكى من الرأة لن تصميم دماغ 
الرأة جاء مناسبا لتحمل اللم والجهادات مثل الم الولدة 

اكثر من الرجل، وهي ميزة تجعل الرأة تبدو اكثر صبرا.

 مرات نسبيااً أكثر من الرجل.٨الرأة  أيضااً تحزن 
 تتميز الرأة بسرعة البديهة وقدرتها على اكتشاف المور مهما كلفها ذلك غاليااً، فلو قامت الرأة باتخاذ قرار
 فلن يرتاح لها بال إل بعد تحقيق الهدف، حاسة الشم والذوق والسمع أكثر حدة وهذا يجعلها أكثر إدراكااً

 ومعرفة، ولهذا هي أقدر على تربية أولدها بما تختزنه من معرفة لتوجه بها أولدها. هي اكثر استجابة للوامر
 بسبب حدة السمع وكذلك أمهر في الطبخ. الذاكرة القصيرة الدى أفضل عند الرأة ولذلك هي تتذكر الحوادث

النية جيدا. النساء اقل عدوانية من الرجال لنخفاض نسبة الكورتيزون في جسم الرأة عن الرجل. 

 اجمل العبارات التي تحبها الرأة هي عبارات العطف والحنان أما الرجل فيحب عبارة أنا فخورة بك لن الرجل
 يسعى إلى كسب الحترام ومكانة في الجتمع بينما الرأة اسعد لحظاتها أن ترى أولدها وأحفادها والبحث

طويل ولزال هناك أمور لم يتم الوصول إلى نتائج حولها.

 ولكن الشيء البارز في هذا البحث هو درجة الحزن التي تصل إليها الرأة لن هذا يعني أنه لو استطعت أن
 تجعل الرأة تعيش في حزن دائم فانك تقتل الرأة دون الحاجة إلى سلح وهذا سوف يعطل أو يشل دور الرأة

 في الجتمع وأكاد اجزم أن أي محتل يضع في خططه شل الرأة عن دورها لكي ينجح في القضاء على
 نصف الجتمع لن الرأة في نفس الوقت هي الكثر إدراكا وقابلية لفهم المور وبما أنها هي التي تربي

 أبنائها لذلك الرجل متعود على أن يسمع نصائح امه وهي التي سوف توجهه إلى الصواب بسبب معرفتها
وتواجدها الدائم في البيت ومن هذا نستنتج أن دور الرأة الؤثر على الرجل. 

فيا أيها الجتمع احرص على الرأة وأعد لها دورها الحقيقي لنها البوصلة لكل سفينة

مع شكري وتقديري
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