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 پذيری انعطاف و مخاطرات در [دخیل] سیاسی و اجتماعی داليل

ی  تجربه. کنند عمل میدر سطوح متعددی ی ناماليمات و چگونگی اين تجربه توسط فرد  در تجربهکننده  عوامل تعیین 

، بقاو  خطرکودکان در مواجهه با [ ختلفم] ِتاها و طبق های چشمگیری بین گروه به ما نشان داده است که تفاوت عملی

مربوط به ها معموال از داليل ساختاری  وجود دارد و اين تفاوت سعادت و آسايش[ دستیابی به]و  [با مشکالت] ر آمدنکنا

 تر کالن یدر سطح ، های متوالی توسط نسل ،ساختاری هایاين تهديد غالبٌا. گیرند قدرت اجتماعی نشات می های تفاوت

 کاستنظام طبقاتی . قرار دارندمتاثر از آن  د و در واقع به ندرت در کنترل افرادنکن در جامعه و خانواده انتقال پیدا می

ها و موقعیت  بندی ای از مردم بر مبنای طبقه ست که موجب محرومیت همیشگی عده در هند، يک نظام ساختاری

در نطفه  در هند( ها نجس) ها دالیت میلیون از ۰۰۰سرنوشت بیش از بخش بزرگی از در حقیقت، . شود می[ اجتماعی]

و در نتیجه از نابرابری های )که کودک دختر باشد  در صورتی. تی پس از مرگ نیز قابل تغییر نیستشود و ح می عیینت

دسترسی نداشته يا ... که به خدمات اولیه و )ای روستايی  زندگی کند  ، در منطقه(در محیط خانه رنج ببرد[ موجود]

جامعه نگريسته در به ديد ننگ که )د باش[ فیزيکی يا ذهنی]های  و درگیر چالش( دسترسی محدود داشته باشد

با وجود اينکه  بدون شک  .شود تر می پذيری ساختاری پیچیده کند، اين آسیب ، همچنانکه کودک رشد می(شوند می

 تعاملدر منزوی ساختن افراد هستند، کنار هم قرار گرفتن و  یعامل موثر[ به تنهايی]هرکدام از فاکتورهای ياد شده 

های روحی، اجتماعی و احساسی  اختالالت رشدی و ناراحتی ر مقابلدرا  ویکه  گی کودک استدر زنداين عوامل 

 .پذير می کند آسیب
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 های مشخصه دلیل به که کودکانی  .گذرانند می را خود تاثیر نیز خرد [واحدهای] سطح در ساختاری های محرومیت

  شناختی های توانايی يا بدن فیزيک خو، و خلق نندما  شخصی های مشخصه يا و مذهب يا قومیت جنسیت، مانند اجتماعی

 رفتار متفاوت بسیار ای گونه به آنها با خانواده و جامعه در و شده گذاری ارزش معموال اند، شده متمايز [ديگر کودکان از]

 ، کلی طور به .است کودکی دوران در ها تفاوت [وجود] توضیح برای توجه قابل و ديرپا های مثال از  يکی جنسیت .شود می

 پس دختر کودکان بقای باالی میزان از توان می را موضوع اين .هستند تر مقاوم پسران به نسبت بیولوژيکی لحاظ از دختران

  .دريافت تولد از

 سعادت و  زندگی های فرصت بر ترجیحات اين تاثیر .دارد وجود جوامع از بسیاری در فراوانی جنسیتی ترجیحات [اما] هنوز

 طور به دارد، رواج اروپا و آسیا در که شخمی زراعت سیستم در مثال برای .است متفاوت پسران و دختران يشآسا و

 اين بر عالوه و شود داده يهجهیز دختران به بايد زيرا ،(۰۹۹۰ ربرتسون،) شود می  ديده پسر داشتن به زيادی میل آشکار،

 شود، می زراعت بیل با که آفربقا در که ست حالی در اين .کرد ابحس والدين کهنسالی دوران در آنها کمک روی شود ینم

 ارج (خاندان به بخشیدن تداوم مانند) مدبرانه داليل به را پسران و مثل تولید و باروری دلیل به را دختران ها خانواده

 دختر کودکاِن و نوزادان ارد،د وجود [پسران و دختران میان] ای عمده های تفاوت آنها در که جوامع از بسیاری در .نهند می

 چگونگی و ماهیت مورد در کمتری اطالعات کودکان، شدن بزرگتر با اما .گیرند می قرار ناماليمات معرض در پسران از بیش

 شود می مطرح فرضیه اين [تحقیقاتی/علمی] متون در .شود  می يافت کودکان جنسیت با آن ارتباط و مخاطرات تاثیرگذاری

 وجود فرضیه اين برای اثباتی هنوز اما .است بودن پسر از شديدتر بودن دختر از ناشی خطرات و ومیتمحر سختی، که

 بسترهای از برخاسته و متفاوت سنین در که پسرانی و دختران توسط مخاطرات تفسیر و تجربه چگونگی از هنوز ما .ندارد

 .نداريم کاملی اطالع هستند، گوناگون اجتماعی و سیاسی فرهنگی،

 های پیامد گاهی و کرده پیدا افزايش جسمی های توانايی و قومیت جنسیت، بر مبتنی تمايزهای ها، سختی ی دوره در

 های موقعیت از بسیاری در ،مثال برای .دارند همراه به شوند، می داده بها کمتر که کودکانی از دسته آن برای ای جدی

 مستحکمی متقابل وابستگِی که شرايطی در صوصخ به است، مهم اجتماعی های گروه دوام ،سختی تحمل [به بوطمر]

 اولويت از خانواده گروه بقای معموال شرايطی، چنین در .بیايند بر مشکالت عهده از تنهايی به توانند نمی افراد و دارد وجود

 اضافی موجوداتی عنوان به کودکان ،[حتی] خصوصی به های گروه در .است برخوردار فرزندان نسبی رفاه به نسبت بیشتری

 های خانواده به راجع اخیر تحقیقات (.۰۹۹۱ ِمنون، و َکِسل انجل،) شوند می رها خود حال به و شده گرفته نظر در

 از فرار به مجبور ها خانواده که زمانی که است داده نشان سودان در نیل رود منطقه غربی شمال در آواره خانمان بی

 و سن هم به نسبت هستند، رو روبه ذهنی و فیزيکی های چالش با که ودکانیک کردن رها احتمال شوند، می خود های روستا

 در ورالِسن،) دهند می دست از را خود جان دلیل همین به و بوده بیشتر نیستند، مشکالتی چنین درگیر که خود ساالن

 و درآمد کسب و تجارت ل،تباد برای کاالهايی عنوان به کودکان است ممکن حاد شرايط ديگر در آن، بر عالوه (.مطبوعات

 رايج میانمار، از مناطقی در .شوند گرفته نظر در اقتصادی و سیاسی نیروهای با شدن متحد و ارتباط ايجاد منظور به يا

 در ''کارفرماها'' به را خود ی ساله ۰۵ حتی و جوان دختران پول، دريافت قبال در گاهی مستاصل، های خانواده که است
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 در حقیقت، در (.۵۰۰۰ َمن،) آورند می روی سکس صنعت در کار به نهايت در معموال دختران ناي .دهند می قرض '' تايلند

 عاملی جنسیتی تبعیضات جنوبی، آسیای در .گذارد می تاثیر انسان بقای بر مستقیما جنسیتی ترجیحات شرايط، برخی

 پسران و مردان به نسبت دختران و زنان شده بینی پیش جمعیت که طوری است، جمعیتی [آمار] تحريف در کننده تعیین

 در تبعیض و مونث جنین سقط دختر، نوزادان کشتن با الگو اين (.۰۹۹۲ ِسن، و ِدِرزه) است انتظار مورد میزان از کمتر

  .است مرتبط پسران و دختران به درمانی خدمات و خوراکی مواد تخصیص

 که است مدتی کودک حقوق مدافعان واقع، در .دارند سیاسی آشکار های يشهر معموال کودکان مختلف های گروه های تفاوت

 آنها .هستند کودکی دوران های رنج و ها محرومیت پِس در سیاسی داليل وجود اثبات برای شواهدی آوری جمع مشغول

 پوشش زير حتی را نهاآ تواند می کند، تغذيه و حمايت را کودکان تواند می که اندازه همان به دولت که اند داده نشان

 دولت، های کوتاهی از تنها نه [کودک حقوق مدافعان از دسته اين] آشکار های نمونه .بیاندازد مخاطره به هايش، حمايت

 ساختن قربانی به اقدام فعاالنه دولت، معموال .دارد حکايت [دولت توسط] بار زيان اعمال انجام از تر، خطرناک مراتب به بلکه

 های گروه علیه دولت که است ای نژادپرستانه های سیاست اقدامات، اين ی جمله از .کند می کودکان از یخصوص به گروِه

 لحاظ از بنابراين، .کند می اتخاذ غیره و منابع به دسترسی خدمات، تامین جهت در قومی و فرهنگی مذهبی، خاص

 و کودکان ومیر مرگ و بیماری میزان نظر از را یزياد نابرابری جنوبی، آفريقای در نژادی تبعیض های  سیاست تاريخی،

  .کرد می ايجاد مختلف قومی های گروه بین در مدنی و سیاسی حقوق و شخصی امنیت استخدام، سواد، نوجوانان،

يکی از کارکردهای [ درواقع]در سطح گروه نیز،  [برناماليمات]کنار آمدن با پذيری و  های الگويی در مورد انعطاف تقاوت

نگاری از اقصی نقاط  ، شواهد مردمگفته شدطور که  همان. رهای فرهنگی در مورد دوران کودکی و رشد کودک استباو

ای  حاکی از آن است که دوران کودکی، مقوله فرهنگی ی سنِت روانشناسِی های اخیر در زمینه جهان و همچنین پژوهش

پذيری  های اولیه و آسیب بنابراين، اگرچه ممکن است نیاز. تاز بستر فرهنگی و اجتماعی اس گرفته شکلو  ثبات بی، متغیر

های جوامع در تعريف کودکی، درک آن و رويکردشان به رشد کودک  ی کودکان به صورت کلی يکسان باشد، تفاوت همه

؛ ُکل، ۰۹۹۱، ۰۹۹۱برونِفنِبِرِنر، )شود  آنها می تجربیات کودکان، منش و رفتار مورد درهای حقیقی  تفاوت[ بروز]منجر به 

ی  پذيری کودکان، شیوه و آسیب  قابلیت در موردای،  هر جامعه(. ۰۱. ، ص۰۹۹۹؛ وودِهد، ۰۹۹۹؛ ويلسون، ۰۹۹۵

 . يادگیری و رشد آنها و چیزهايی که برای کودکان خوب يا بد است، باور خاص خود را دارد

 باور دلیل، همین به .دارد [او از] حمايت و مقررات ،يادگیری کودک، شدن اجتماعی رويکرد بر سزايی به تاثیر باورها، اين

 و داِوز) کند می مشخص را [ناماليمات بر] کودکان کردن غلبه و پذيری انعطاف انطباق، حدود توجهی، قابل میزان به جوامع،

 و کودک رشد اهداف اجتماعی، مناسبات ديگر، بیانی به (.۰۹۹۹ وودِهد، ؛۰۹۹۱ هارکِنس، و سوِپر ؛۰۹۹۱ دونالد،

 يافته رشد پذيری آسیب و ها قابلیت  تعیین در مهمی نقش کند، می زندگی آن در کودک که اجتماعی در پرورشی های شیوه

  .کند می بازی کودک در

 الملل، بین روابط در شده ياد های نابرابری و دولت در سیاسی سرکوب جامعه، در تبعیض خانواده، در انتخابی  توجهی بی

 قدرت مداران، سیاست و زنند می آسیب کودکان سعادت و آسايش و رشد به که هستند ای اجتماعی عوامل همگی
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 بیشترين کودکان های طبقه و ها گروه از يک کدام که داد تشخیص توان می چگونه که است اين مسئله .دارند را تغییرشان

 را ديده آسیب کودکان هم و بکاهد خطر میزان از از هم که کرد پیدا راهی شود می چگونه نیز و دارند را پذيری آسیب میزان

 که طوری و هدفمند، صورت به ندرت به پذيری انعطاف و مخاطرات ی حوزه های پژوهش که اينجاست مشکل .کند حمايت

 انسیاستمدار ديگر، سوی از .پردازند می کودکان های گروه در ها تفاوت ساختن روشن به کرد، لحاظ سیاست در را آن بتوان

 نظر در با دهند می ترجیح و بپردازند، دارند، فرهنگی يا اجتماعی سیاسی، های ريشه که موضوعاتی به ندارند تمايلی معموال

 موضوع بنابراين .کنند زدايی سیاست ناماليمات از شخصی، نابهنجاری يا خانوادگی مشکلی عنوان به ناماليمات گرفتن

 در و پرداخته کودکان های طبقه و ها گروه بین های تفاوت ثبت به موثرتر توانند می ها پژوهش چطور که است اين [اصلی]

 چنین از جلوگیری موجب که هايی سیاست اجرای و تشخیص همچنین .شوند واقع موثر کودکان آسايش و سعادت جهت

 .است مهم اندازه همان به شود، می کودکان های گروه میان هايی نابرابری

 ناماليمات اجتماعِی تاثیرات :روانی های آسیب از فراتر

 متمرکز پرتنش بسیار های تجربه هیجانِی و شناختی روان تاثیرات بر محققان، از برخی های پژوهش که کرديم اشاره پیشتر

 چنین جهان، سراسر جوامع و افراد روی بر بار مصیبت شرايط و اتفاقات آور زيان تاثیرات گرفتن نظر در با .است شده

 يک به را آنها و اند کرده بندی طبقه زا آسیب را تجارب ترين پرتنش بسیاری، .بود خواهد توجه خور در شک بی یمالحظات

 روحی آسیب عبارت از استفاده .دانند می مربوط شود، می نامیده سانحه از پس استرس اختالل که خاص تشخیصی ی طبقه

 اشاره اتفاقی يا شرايط با رويارويی از ناشی احساسی شوک يا جراحت به زيرا است، هوشمندانه بسیار جا اين در روانی و

 استرس اختالل .شود می ختم رنجوری روان به معموال و زند می ماندگاری و سخت آسیبی فرد شناختی روان رشد به که دارد

 اين آن از پس و شد هداد تشخیص ويتنام جنگ در آمريکايی جانباز سربازان در نشانگانی عنوان به بار اولین سانحه، از پس

 يک از  ناشی ی اولیه تنش و روانی اختالل ترين جدی عنوان به (WHO، ۰۹۹۵) بهداشت جهانی سازمان توسط نشانگان

 .شد شناخته رسمیت به فاجعه

 و کودکان روان فرسايش در بزرگ فجايع توان بر که جهت آن از را روانی و روحی آسیب مفهوم [افراد از] بسیاری

 اين ۰۱ فصل در اسرائیلی کودکان مورد در را الوِفر و ُسُلُمن کار) دانند می کاربردی ومیمفه کند، می تاکید  نبزرگساال

 و تعاريف متوجه متعددی شناختی روش و مفهومی مشکالِت داديم، نشان که همانطور وجود، اين با  (.ببینید شماره

 که است جالب موضوع اين دانستن مثال، برای (.۰۹۹۱ روِتر، و زیگارِم) است روانی اختالالت و زندگی های رويداد سنجش

 رنج جنگی مناطق در مدت طوالنی و جدی هیجانی و شناختی روان های ناراحتی از که کودکانی از توجهی قابل بخش

 مارچلینو، و ريچیتورتو ِرسِلر،) اند نکرده تجربه را بزرگی مصیبت هیچگاه آمیز، فاجعه شرايط در زندگی رغم علی برند، می

 اجتماعی انزوای مداوم، تحقیر مانند تدريجی و ناآشکار های محرومیت و ها سختی شامل شرايط، ترين مخرب گاهی (.۰۹۹۵

 سال، ۰۱ تا ۱ بین کنگوتباِر مهاجر کودکان دارالسالم، در مثال، برای .شود می معاش امکان دادن دست از از ناشی فقر يا

 مسئله اين و اند گرفته قرار تبعیض مورد و شده تحقیر عام مالء در تانزانیايی بزرگساالن و کودکان وسطت که اند کرده بیان

 اين(.ب ۵۰۰۱ ًمن،) دهند می ترجیح همسايگان، های طعنه شنیدن به را ماندن خانه در که بوده بغرنج آنها برای قدری به
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 تحت افراد از حفاظت و حمايت برای جامعه قابلیت همچنین و کودک آمدن کنار توانايی به توانند می زا استرس عوامل

 به پیشتر که هستند شرايطی به سانحه از پس های واکنش يافتن دنبال به که محققانی .کند وارد آسیب خود، مراقبت

 .کنند خطا مهمی نظرهای دقت چنین مورد در است ممکن شدند، شناخته زا تنش بسیار شرايط عنون

 کارشناساِن از تعدادی .دارد وجود سانحه از پس استرس همچون اختالالتی پیرامون ضدونقیضی و متفاوت [نظرات] ظاهرا

 قبول کودکان مورد در خصوص به معتبر، تشخیصی  ی طبقه يک عنوان به را سانحه از پس استرس اختالل روان، سالمت

 کودکان و بوده ديرينه ناماليمات که شرايطی در مفهوم اين از نادرست ی استفاده به [متخصصین اين از] برخی .ندارند

 .ندارد ''سانحه از پس'' استرس اختالل با ارتباطی هیچ کودکان اين های تجربه .کنند می اشاره هستند، درگیر آنها با هنوز

 ريچَمن،) وندش نمی ظاهر زندگی پرتنش وقايع به واکنش در تنها سندرم، به مربوط های نشانه که باورند اين بر ديگر برخی

 محسوب ''بیماری'' ها،  کابوس يا ادراری شب مانند سندروم مبیِن های  نشانه که دارند می اذعان متخصصین ديگر  (.۰۹۹۱

 تفاسیر اينگونه که معتقدند ای عده حال اين با .آيند می شمار به سیبآ به  طبیعی فیزيکِی واکنش يک تنها بلکه شوند نمی

 اکثر اقتصادِی و اجتماعی سیاسی، ماهیت گرفتِن کم دست موجب ناماليمات، به انسان [بیعیط] های واکنش از پزشکی

 در که  پزشکی  رويکردهای از دسته آن به نسبت آنها (.۰۹۹۲ ساِمرفیلد، و گیِلر براِکن،) شود می دنیا در امروز ناماليمات

 .دارند انتقاد کنند، می تکیه فردگرا انِیدرم های مراقبت و فردی روانِی شناسی آسیب بر بالینی، های زمینه

 که است اين است واضح که چیزی باشیم، داشته سانحه از بعد استرس اختالل مورد در که ديدگاهی هر از فارغ واقع، در

 .گیرند می ناديده سختی، اساسِی های دوره طی در را انسان های تجربه از مهمی اریبس های جنبه ها تشخیص گونه اين

 به که یافراد از بسیاری که [شخصی هويت و فرهنگی های ارزش اجتماعی، ساختارهای دادن دست از]  فرهنگی یتمحروم

 است ها تجربه گونه اين برای مثالی کنند، می تجربه اند، شده آواره مسلحانه های درگیری و داخلی های جنگ دلیل به و اجبار

 ۰۱ تا ۹ تامیل، کودکان با ۵۰۰۱ سال در هارت و االپاتیگ بويِدن، آرمسترانگ، توسط که پژوهشی (.۰۹۹۰ آيزنبروخ،)

 .دهد می نشان را کودکان اين زندگی نامطلوب شرايط به به ها واکنش از وسیعی طیف شد، انجام النکا، سری شرق در ساله

 و وزشآم به دسترسی دادن دست از فقر، مسلحانه، های خشونت آوارگی، پژوهش، اين در کننده شرکت پسران و دختران

 برای اصلی معیارهای مهمترين از يکی .بودند  کرده تجربه را جنگ به مربوط مخاطرات از ديگر بسیاری و درمانی خدمات

 عنوان به را عبارت اين هاآن .بود ''مردم با خوب رفتار'' اصطالح کردند، اشاره آن به کودکان اين که آسايش و سعادت

 ندهست آگاه کودکان اين .کردند  استفاده برخورد خوش درکل و مودب مهربان، نواز، مهمان افراد به اشاره با و مثبت ای  پديده

 آنها نظر به که دارند وجود پسرانی و دختران شان بین در همینطور و کنند نمی تجربه را رفاه آنها وساالن سن هم ی همه که

 نشینی گوشه با معموال اجتماعی روابط در اختالل ا،آنه دريافت به بنا .برند می رنج شناختی و اجتماعی درعملکرد اختالل از

 با معاشرات عدم و دوستان به عالقگی بی کردن، بازی به میلی بی ماندن، تنها به میل آن نشانه که غیراجتماعی رفتارهای و

 و ورزش به شتیاقا يادگیری، به اشتیاق بررسی با نیز شناختی عملکرد .شود می توصیف است، عواطف ابراز در ناتوانی و آنها

  .شود می سنجیده مدرسه در عملکرد و حضور
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 ناماليمات به خود کننده ناراحت و مکرر های واکنش ترين اصلی از يکی عنوان به را ''کردن فکر حد از بیش'' تامیل، کودکان

 اين عموما آنها .شود رماندگا و جدی دردهای قلب يا سردرد موجب تواند می شديتر موارد در که وضعیتی کنند، می توصیف

 پیوند ارتش در اجباری سربازگیری و ربايی آدم از ترس يا عزيزان، مرگ يا شدن ناپديد دادن، دست از به را شرايط

 و ها فیل ی حمله مسلح، نظامی نیروهای مجاورت مارگزيدگی، از ترس مانند ديگر های ترس و ها نگرانی .دادند می

 کمتری شدت آنها در ها ترس اين که رسید می نظر به اما بود، فراگیر [کودکان اين بین در] نحو همین به نیز شدگی غرق

 ناماليمات، [بروز] زمان در .گذارد نمی آنها بر [ديگری] جسمانی تاثیر يا نشده ''کردن فکر حد از بیش'' موجب و داشته

 با] آمدن کنار توانايی در همینطور و نکودکا پذيری آسیب در  مهمی بسیار نقش دست اين از های نگرانی و ها ترس

 تشخیص برای هايی نشانه عنوان به هنوز ها نگرانی و ها ترس اين حال اين با .کند می ايفا آنها پذيری انعطاف و [مشکالت

 در کودکان کنونی عملکرد به راجع ها تشخیص گونه اين همچنین، . شوند نمی گرفته نظر در سانحه از پس استرس اختالل

 اعتماد است، ديده آسیب ها درگیری اثر در که سريالنکا تامیِل ی منطقه در .دهند نمی چندانی توضیح شان، روزمره دگیزن

 بقای از اطمینان کسب برای همسايگان زيرا است، رفته بین از زيادی حد تا خانواده از خارج محیط در افراد بین اجتماعی

 اندکی سازمانی و اجتماعی منابع به حمايت، دريافت برای کودکان .دهند می لو را همديگر و کرده رقابت يکديگر با خود،

 کودکان .آيند می حساب به کودکان اين برای محافظت و عشق [دريافت] های کانون اندک از يکی مادران و دارند دسترسی

 همچنین و شان زندگی طمحی سخت شرايط با کنارآمدن برای بسیاری درخور سازوکارهای ،[کشور اين] شرق در تامیل

 کردن محدود شامل تدابیر و سازوکارها اين .اند کرده طراحی ديگر مخاطرات و ربايی آدم از ماندن امان در برای تدابیری

 ديدارهای کردن محدود ،(يک  درجه اقوام دختران و پسران غالبا) اعتماد مورد و نزديک دوستان از کمی تعداد به روابط

 با خانوادگی مشکالت نکردن مطرح خانوادگی، های درگیری از کردن دوری نزديک، همسايگان ديدار به اجتماعی

 در خوابیدن و روز طول در خانه در ماندن و مدرسه از ماندن دور مدرسه، در نکردن توجه جلب و بودن محتاط همسايگان،

 .است حیاتی بسیار شخصی عملکرد برای تدابیر اين .شود می شب، طول در جنگل

 وساالن، سن هم با خود دوستانه روابط خصوص به شخصی، روابط به  نوجوانانی و دبستان سنین در کودکان که آنجايی از

 گیرند، می جامعه تراز وسیع سطح در و وساالن سن هم از کودکان که ای اجتماعی تايید و پذيرش دهند، می اهمیت بسیار

 سنین، اين در کودکان که [مسئله اين به] بردن پی بنابراين، .ستا کننده تعیین عاملی آنها آرامش و سعادت برای

 تاثیرات کودکان ديگر، بیانی به .ندارد تعجبی کنند، می تجربه  پیرامونشان جامعه بر آن تاثیرات واسطه به را ناماليمات

 وارد آنها اجتماعی روابط ی شبکه بر که هايی محدوديت دلیل به بلکه روانی شناسی آسیب بخش در تنها نه را ناماليمات

  .يابند درمی شود، می

 راجع پژوهشی در موضوع اين .شوند می تحقیر و طرد ديگران توسط اغلب مشکالت، و ناماليمات درگیر کودکان متاسفانه،

 ژوهش،پ اين مبنای بر (.۵۰۰۱ ديگران، و بويِدن) است مشهود بولیوی، و سیرالئون کنیا، بالروس، هند، در کودکان فقر  به

 غذا بی از تر عمیق مراتب به تاثیری  کودکان بر تواند می ديگران، با افراد معاشرت و اجتماعی روابط کردن محدود در فقر اثر

 آب شديد کمبود آنکه باوجود بولیوی، روستايی مناطق در مثال، برای .باشد داشته زندگی ديگرمايحتاج نداشتن يا ماندن
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 از بیشتر داشت، اهمیت کودکان برای آنچه است، گذاشته جای بر تاثیرعمیقی ها دام و ها انانس بقای و سالمت زندگی، بر

 که داشتند اذعان کودکان اين .بود شدن نامیده فقیر و بدبو کثیف، و شو و شست امکان نداشتن خاطر به شدن تحقیر همه

 عواقب بدترين از يکی حقیقت، در .هستند نخودشا فقیر، کودکان ديگر به هايی خشونت چنین ِاعمال اصلی محرک معموال

 وساالن سن هم طرف از  کودکان که است امکان اين و اجتماعی های محرومیت شرمساری، [احساس] شدن شمرده ''فقیر''

  .ببینند آزار و  شوند تحقیر بگیرند، قرار تمسخر مورد خود

 محتوايی تعريف :کودکی دوران ناماليمات

 است اين سانحه از پس استرس اختالل تشخیص مثل روانپزشکی های تشخیص دادن عمومیت به اساسی های نقد از يکی

 جلوه اهمیت کم را پرتنش شرايط به واکنش و درک در فرهنگی های تفاوت ،[شده داده عمومیت] های تشخیص اينگونه که

 و دارد پرتنش شرايط به گوناگون های واکنش از محدودی ی ذخیره انسان شک، بی (.۰۹۹۲ ديگران، و براِکن) دهند می

 که است شده مشخص همچنین (.۰۹۹۱ پارِکر،) شوند می پديدار اجتماعی و فرهنگی مرزهای میان در ها نشانه و احساسات

 افراد پذيری انعطاف در سزايی به تاثیر زندگی اولیه های سال در خانوادگی روابط و والدين خوب سرپرستی وخو، خلق هوش،

 از محیط آنچه به زيادی حد تا آنها، روانی سالمت و کودکان های ديدگاه وجود، اين با .دارد بسترها و ها هنگفر تمامی در

 همچون ديگری مفاهیم به خود ی نوبه به نیز تعبیر اين داديم، توضیح که همانطور .است وابسته کند می تعبیر مصیبت

 براِکن، ؛۰۹۹۰ بیت،) دارد بستگی عالئق و هويت شخصیت، درمان، ،بیماری رفاه، ناماليمات، علل ی درباره [مختلف] نظرات

 منتقديِن استدالل با مطابق (.۰۹۹۹ ،۰۹۹۰ سامرِفلد، ؛۰۹۹۵ بورنه، و شِوِدر ؛۰۹۹۱ پارِکر، ؛۰۹۹۹ وين، ِل ؛۰۹۹۹

 تمامی در است ممکن حاد اضطراب و اندوه های نشانه از برخی وجود گرچه تشخیصی، های بندی طبقه دادِن عمومیت

 و ها محیط در در ها نشانه اين معنی بودن يکسان از حاکی مساله اين اما بیافتد، اتفاق اجتماعی های گروه و ها فرهنگ

 از يکی [ها سختی و ناماليمات از متفاوت] تعابیر بنابراين، (.۰۹۹۱ پارِکر، ؛۰۹۹۲ ديگران، و براِکن) نیست مختلف شرايط

 ناديده زيادی، حد تا علمی، متون در هنوز که است  کودکان میان ناماليمات ی  تجربه گیچگون در موثر عوامل مهمترين

 ای اخالقی و اقتصادی فرهنگی، اجتماعی، مفهوم به اشاره بدون توان نمی که است اين ما ادعای حقیقت در .شود می گرفته

  .کرد درک را يماتنامال اين به آنها واکنش بخشند، می ناماليمات به کودکان زندگی محیط که

 حدود شناس، مردم کوربین، ژيل توسط که فرهنگی بستر در کودک انگاشتن ناديده و آزاری کودک مورد در پژوهشی در

 قبیل از هايی مثال به کوربین .است شده داده توضیح ناماليمات  محتوايی ماهیت گرفته، صورت (۰۹۹۰) پیش سال ۵۰

 و فرهنگی قوانین از تبعیت ضرورت به کودک ساختن متوجه منظور به که کند می اشاره (زدن کتک شدت به) تنبیه

 از بسیاری نظر از است ممکن و شود می انجام بزرگساالن دنیای به ورود برای آمیز خشونت و سخت رسوم آداب و مناسک

 و خواب و غذا از یتمحروم جنسی، سازی ناقص همچون مراسمی) برسد، نظر به آمیز خشونت و رحمانه بی بیرونی افراد

 به کوربین اما خوانند می شنیع را رسوم و آداب اين از بسیاری کودک حقوق مدافعان حقیقت، در  (.القايی های خونريزی

 های روش از بسیاری مخالف کودکان، پرورشِی های فلسفه ها، فرهنگ از خیلی در که کند می اشاره برانگیز تامل ی نکته اين

 را رفتارها اين و اند شده پذيرفته  "طبیعی" های روش عنوان به [يافته توسعه] اقلیت کشورهای در که هستند تربیتی
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 خردساالن و نوزادان گذاشتن تنها يافته، توسعه کشورهای در ها روش گونه اين مثال .دانند می "آمیز خشونت و رحمانه بی"

 گريه که است زمانی در کودکان های خواسته و ازهانی به فوری توجه عدم يا شب، طول در خود خواب تخت يا اتاق در

 ۲ .کنند می

 به محصور قطع طور به انسان وجود آيا که باره اين در مذهبی و فرهنگی [مختلف] های ديدگاه به بسته نیز مرگ حتی

 تعريف متفاوت اربسی گردد، برمی غیره و نیاکان ارواح تناسخ، روح، به اعتقاد به خود ،[موضوع اين] که نه، يا اوست جسم

 تطبیق و تجانس صرفا نه است،  شده بنا تجانس مفهوم ی پايه بر جهان نقاط از بسیاری در رفاه و مرگ به نگرش .شود می

 در توانند می آنها ی همه يا ابعاد اين از هرکدام .روحی و طبیعی انسانی، دنیای میان تجانس بلکه بدن، و ذهن میان عملکرد

 در .باشند داشته موثری نقش اندوه و محنت با کنارآمدن های روش و بردن رنج تعريف مصیبت، داليل توضیح چگونگی

 عوامل ی مداخله در ريشه بگیرند، نشات شخصی های ازآسیب آنکه از بیشتر ناماليمات و ها بیماری معموال رويکردی، چنین

 .دارند ماورالطبیعی و طبیعی اجتماعی، قدرتمند

 است حساس و وابسته شود، می نیز ُمرده نیاکان و ارواح شامل که ديگران کنش و آرزوها حساسات،ا به آسايش، و سعادت

 خدايان و طبیعت نیروی ها، همسايه جادوی و سحر نظیر داليلی به بیماری معموال بنابراين، (.۰۹۹۰ هیوز،-ِشِپر و الک)

 که شوند گرفته نظر در موجوداتی مثابه به ءالطبیعیماورا و معنوی موجودات است ممکن ديگر، سوی از .شود می داده ربط

 شناخته موثر خانوادگی شرايط يا والدين رفتارها از بیشتر حتی گاهی موجودات اين درحقیقت .کنند می حمايت کودکان از

 ها خانواده که شود می کودک از ای گرايانه حمايت رويکردهای شامل گاهی باورها اينگونه (.۰۹۹۱ ديگران، و ِانِگل) شوند می

 آمیزبه غفلت يا خطرناک رفتاری بیرونی منظر از اما آورند، می  حساب به سودمند و انطباقی مثبت، رويکردی عنوان به را آن

 .رسند می نظر

 ارواح جهان در میرند می که افرادی زندگی که باورند براين اوگاندا شمال در گولو ی منطقه در آکولی قوم مردم مثال، برای

 مقاومت ارتش در جنگیدن به وادار و شده ربوده منطقه اين در بسیاری جوان افراد [ديگر سويی از] .يابد می ادامه کانشاننیا

 شدن تسخیر و  جوان رزمندگان اين بودن "ديوانه" دلیل آنها روانِی و هیجانی شديد های ناراحتی های نشانه  .اند شده  خدا

 اند، بوده رزمنده سابقٌا که کودکانی (.۰۹۹۹ فالک، و جاِرگ ؛۵۰۰۵ بويِدن،) شود می ستهدان اند، کشته که افرادی روح توسط

 ی رزمنده) فرد و ''بیايد بیرون هرلحظه است ممکن شده تسخیر روح'' [اطرافیان نظر از] .شوند می انگاشته ''آلوده'' گاهی

 اين با اما .کند وارد آسیب ديگران به حتی و کند يکتحر کنترل غیرقابل و بینی پیش غیرقابل کارهايی انجام به را (سابق

 بخشش، به نیز بسیاری اشتیاق اند، شده جنگ به وادار و ربوده کودکان اين از زيادی بسیار تعداد که آنجايی از وجود،

 جامعه و وادهخان آغوش به بخواهند آنکه از قبل بودند، شده  ربوده سابقٌا که جوانانی درواقع، .دارد وجود آشتی و پذيرش

 اين .هستند شان  رويه تغییر به مصمم و بوده پشیمان اند داده انجام که آمیزی خشونت اعمال از که کنند ثابت بايد بازگردند،

 ترک را شده تسخیر بدن روح، آن در که است گناه جبران و تطهیر آيینی مراسم اجرای به مشروط معموال اما پذيرش

 .اند شده ظاهر تر شده هدايت و تر آرام بازگشت از پس جوانان اين موارد، خیبر در شواهد برطبق .کند می
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 پسران مورد در بیبو، و گاگنه سعید، روسو، توسط  ۰۹۹۹ سال در که است پژوهشی بینِی پیش غیرقابل نتايج ديگر، مثال

 که بسیاری های مرارت گرفتن نظر در اب پسران اين .شد انجام بودند، شده آواره همراه داشتن بدون کانادا در که سومالیايی

 با] آمدن کنار و پذيری انعطاف اين .رسند می نظر به رفت می انتظار آنچه از پذيرتر انعطاف بسیار اند، گذاشته سر پشت

 خود جامعه و ها خانواده از مدت طوالنی جدايِی به وطن، جالی از قبل مزبور کودکان که گرفت می نشات آنجا از [مشکالت

 مناطق به رمه، از نگهداری برای را خود جوان پسران که است عشايری چوپانی سنتی رسوم از عادت اين .داشتند دتعا

 به خود ی جامعه از اعتبار کسب برای را آنها و دهد می آموزش را استقالل و خودکفايی پسران، به کار، اين .فرستند می دور

 نه وطن ترک و خانواده از شدن جدا خاص، موارد اين در بنابراين، .کند می توانا هستند، بزرگسالی آغاز در که افرادی عنوان

 اينکه امکان دهد می نشان موضوع اين .شود می تلقی مثبت موقعیتی عنوان به بلکه فقدان، يا محرومیت از شکلی عنوان به

 نظر در "بشر معمول تجربیات ی حوزه از فراتر" يا "زا آسیب" [شرايط] عنوان به مشخصٌا تنش پر و زا استرس های موقعیت

 .است محدود شوند، گرفته

 حد تا دهند، می نشان خود از سخت شرايط در کودکان که ای شناختی روان مهارت میزان است معتقد (۰۹۹۱) فیِنری

 راگیریف به آنها تشويق طريق از کودکان توسط ناماليمات فعاالنه مديريت از فرهنگ حمايت میزان نمايانگر زيادی

 را ناماليمات جوامع، از برخی .است منش و رفتار در خود بر مديريت و مشکل حل ارتباطات، [ايجاد] نظیر هايی مهارت

 جوامع .شوند می اتفاقات تسلیم و پذيرفته منفعالنه را آنها دلیل همین به و دانند می سرنوشت يا شانس به مربوط ای مسئله

 جوامع، اينگونه در .کنند غلبه دردناک و بینی پیش  غیرقابل شرايط بر و باشند پذير عطافان که آموزند می کودکان به ديگر

 متوسطی، حد در حداقل ايمنی، و سالمت مسئله آنها در که شوند می تشويق هايی تمرين در شرکت برای معموال کودکان

 کانادا در مثال، برای .يابد پرورش کودکان در نظم و چاالکی اعتماد، استقامت، بدنی، قدرت وسیله بدين تا شود می مطرح

 شمال قطب بینی پیش غیرقابل و خطرناک محیط با کنارآمدن برای [آالسکا و کانادا شمال بومی اقوام از] اينويی کودکان

 رقرا آزمايش مورد مداوم طور به پیرامونشان جهان به مربوط های حوزه تمامی در آنها قابلیت و آگاهی .بینند می آموزش

 جهان که گیرند می ياد آنها (.۰۹۹۱ بريگز،) کنند تجربه را ناپايداری و خطر [با مقابله]  که رود می انتظار آنها از و گیرد می

 تحلیل و انها ی کنشگرانه و دقیق ی مشاهده مشکالت، اين يافتن توانايی .شوند حل بايد که است مشکالتی از ساخته بر

 از بعضی در .آيد می حساب به ارزشمندی بسیار صفت اينوئیت، جامعه در خطرناک، يطشرا معرض در گرفتن قرار داليل

 ورود پسران، برای .شود می انجام پذيری انعطاف آموزش ،[بزرگسالی به کودکی از] عبور رسمِی مناسک در آفريقايی، جوامع

 گذاشتن سر پشت با پسران  ها، آزمون اين در .باشد همراه آنها قدرت آزمايش يا شدن ختنه با است ممکن بزرگسالی به

 آيند می حساب به مرد تولید، توانايی و اقتصادی مسائل پیگیری استقامت، مبارزه، در عمل ی شیوه نظیر امتحاناتی

 (.۰۹۹۰ گیلمور،)

 در [مشکالت با] آمدن کنار و پذيری انعطاف پذيری، آسیب که است اين آمده دست به تجربه و پژوهش اين از که چیزی

 اين در] نیز باورها و ها ارزش بلکه نیستند، شناختی آسیب رفتاری های واکنش يا بیماری سالمت، تابع فقط کودکان،

 تجربیات، آن فهم به نیاز دردناک، تجربیات با کنارآمدن (.۰۹۹۰ ديگران، و َمسِتن ؛۰۹۹۱ گیبز،) هستند دخیل [فرآيند
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 بردن ازبین يا غلبه سازش، برای هايی راه کردن پیدا همچنین و خشم و اندوه ترس، نظیر احساساتی درک و پردازش

 فردی، صورت به نه مصیبت با افراد درگیری اما هستند، شخصی شدت به فرايندهايی احتماال ها، اين گرچه .دارد مشکالت

 ؛۰۹۹۰ کالينَمن، و کالينَمن ؛۰۹۹۹ براِکن،) گیرد می صورت هستند، مشترک که اجتماعی غیرمستقیم های راه از بلکه

 هستند، آن مبین که فرهنگی و اجتماعی تعابیر توسط همگی فقدان، و التیام اندوه، رنج، بحران، (.۰۹۹۹ وايت-ِرينولدز

 بنابراين، (گیرند می شکل

 بستر از توانند نمی آنها زندگی محیط ''سود" يا ''زيان''  کودکان، تجربیات ''رشدِی تناسب''

 شکل را آنها زندگی که  اهدافی و ها ارزش يابد، می پرورش آن رد کودک که ای فرهنگی

 .ص ،۰۹۹۹ وودِهد،) شود جدا آنها تفکر ی شیوه و آموزی مهارت سابق تجربیات دهند، می

۰۱.) 

 تا است، انطباقی فرآيند اين در که چیزی آن و شوند می شکوفا و کرده رشد گوناگون شرايط تحت و ها محیط در کودکان

 (.۰۹۹۱ دونالد، و داِوز) است خاص شرايط اين محصول یزياد حد

 سعادت و آسايش بر [ناماليمات]  پیچیده و غیرمستقیم تاثیرات :کودکان تجربیات

 با مواجهه آنکه بر مبنی دارد وجود ديدگاهی کودک، حقوق و او از حمايت کودک، رشد پیرامون جهانی مباحث اکثر در

 کودکان که شد اشاره [پیشتر] .دارد کودکان سعادت و آسايش و رشد بر خودکاری و مستقیم رساِن آسیب تاثیِر ناماليمات،

 کودکان به مربوط متون در خصوص به نگاه، اين .شوند می آورده حساب به ديده آسیب کودکانی معموال ناماليمات، درگیر

 در که  آيد می حساب به رشد از حساسی ربسیا ی مرحله زندگی اولیه های سال زيرا .است آشکار خردساالن ويژه به جنگ

 (.۵۰۰۰ شاِفر،) شوند مدت طوالنی عواقب با هايی آسیب دچار توانند می کودکان آن

 به راجع عمومی نگرش داريم تمايل معموال بزرگساالن ما زيرا .هستند کننده قانع بسیار ظاهر، در حداقل ها، ديدگاه اينگونه

 کودکان مورد در که هايی پژوهش هرچند .کنیم حفظ را آنها شکنندگی و وابستگی بر مبنی (خردساالن مخصوصا) کودکان

 با که کودکانی که دهد می نشان شد، انجام (۵۰۰ هینتون،) نپال و (۵۰۰۱ ِدِبرری،) اوگاندا در خانمانی بی و جنگ درگیر

 کشورهای در مشابه تحقیقات .نیستند پذير آسیب ذاتی طور به و همگی شوند، می رو روبه گوناگون و شمار بی مخاطرات

 (.۵۰۰۱ سواين،) کنند می اشاره نیست، توانايی [کسب] برای مانعی لزوما پذيری آسیب که موضوع اين به نیز بالکان [حوزه]

 با مقايسه در خود از بیشتری پذيری انعطاف حتی برخی هستند؛ سازگاری به قادر و پذير انطباق بسیار کودکان، از خیلی

 ،کودکان از قلیلی ی دسته که هستند باور اين بر نويسندگان از کمی تعداد (.۰۹۹۱ پالِمر،) گذارند می نمايش به ساالنبزرگ

 ِاکِبالد، ؛۰۹۹۵ داوز،) کنند می کسب روانشناختی و هیجانی اجتماعی، [های توانايی] ناخوشايند، شرايط با رويارويی از حتی

 ی جزيره کودکان ی درباره بلندمدت تحقیقی در مثال، برای (.۰۹۹۵ يوگالده، و ماکِری زوای، ؛۰۹۹۱ گارِمزی، ؛۰۹۹۱

 شوند می بزرگ استرس تحت هايی خانواده در که کودکانی که شدند متوجه (۰۹۹۹) اسمیت و ِورِنر  هاوايی، در کائوآئی

 امن و مطمئن شرايط در که آنان به تنسب بزرگسالی در سازند، برآورده را خانواده های نیاز که شود می خواسته آنها از ولی
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 که شد مشخص نپال، در بوتانی پناهجويان های کمپ در .شوند می متعهدتری و پذيرتر مسئولیت شهروندان کنند، می رشد

 و مثبت تاثیرات بزرگساالن روانشناسی و احساسی دنیای در بودند قادر کودکان هوشمندانه، تربیتی های استراتژی دلیل به

 دختران معموال ناماليمات، [بروز] زمان در اينکه بر مبنی دارد وجود شواهدی حقیقت، در (.۵۰۰۰ هینتون،) ذارندبگ مهمی

 و خانواده اصلی بگیران حقوق کوچکتر، برادران و خواهر افتاده، کار از بزرگساالن از مراقبت اصلی های مسوولیت پسران و

 .گیرند می برعهده را غیره

 برای هايی روش دنبال به شناسی، آسیب بر تمرکز جای به که است داشته آن بر را مربیان و محققان از اریبسی ها، يافته اين

 که اند پذيرفته را موضوع اين بسیاری اکنون .باشند آنها پذيرِی انعطاف پرورش و مخاطرات مقابل در کودکان از حفاظت

 از ای مجموعه توسط زيرا است، متفاوت گوناگون های جمعیت و افراد در ناماليمات با مواجهه روانی-اجتماعی پیامدهای

 .گیرند می شکل هستند، تعامل در هم با پويا شکلی در که فرايندهايی يا و وسیع محیطی و خانوادگی شخصی، عوامل

 شکاه و پیشگیری يا و کودکان سعادت و آسايش رشد، در منفی پیامدهايی احتماِل افزايش يا فرايندها، اين حاصل

 کودکان شرايط جمله از زيادی های مثال در توان می را حمايتی عوامل و مخاطرات ی پیچیده کنش برهم .است مخاطرات

  .کرد مشاهده کار

 اينکه دلیل به نیز و شود می گرفته نظر در بزرگسالی به گذار ی کننده تضمین عنوان به غالبا کودکان کار که آنجايی از

 کار از زيادی استقالل و نفس به اعتماد حس کودکان، از بسیاری بخشد، می منزلت را خانواده رد فرد جايگاه درآمد، کسب

 اگر مخاطرات، وجود با بنابراين، .است خطرناک حتی و استثمارگرانه َپست، متخصصین، نظر از که کنند می کسب کردن

 و معاش برای کمکی آنها کار و شود وبمحس باارزش اجتماع در هستند پرمخاطره کارهای درگیر که کودکانی اشتغال

 دارد احتمال درمقابل، (.۰۹۹۹ وودِهد،) مانند می امان در هیجانی و روانی لحاظ از کودکان احتماال باشد، خانواده اتحاد

 نفس عزت احساس ايجاد برای آيد، می حساب به آبرويی بی نیز جامعه در و شود نمی تايید خانواده در کارشان که کودکانی

 در .گیرند قرار روانی شکستن درهم بزرگتِر خطر معرض در تجربیات، با [ی مواجهه] هنگام و شوند مشکل دچار خود، در

 غلبه توانايی بر مستقیمی تاثیر کند، می ايجاد کارش با او که هايی فرصت و شود می داده کودک کار به که ارزشی نتیجه،

 .دارد او پذيری انعطاف و [مشکالت بر] کردن

 دهد می رخ مختلف سطوح در فرآيندها، اين از متاثر و مراقبتی فرآيندهای ی واسطه به کودکان، سعادت و آسايش بنابراين،

 يا مخاطرات، با مواجهه موقعیت تغییر مانند مختلفی های شیوه به توانند می ها فرايند اين .است متغیر و پويا شدت به نیز و

 روتر،) کنند عمل غیره، و شوند می مدت بلند تاثیرات موجب که ای زنجیره فیمن های واکنش کاهش مثال، فرض بر

 و سازند میسر را مخاطرات مقابل در مقاومت '' توانند می مراقبتی فرايندهای که يابیم، درمی کار کودکان مثال از (.۰۹۹۱

 (.۱۹.ص ،۰۹۹۱ گارِمزی،) ''دارد توانمندی و سازگاری الگوهای از نشان که آورند بار به نتايجی

 توانند می خاص شرايط در و هستند تغییر قابل موقعیت و وضعیت مبنای بر مراقبتی های فرايند که است معنی بدين اين

 خصوصیات از شماری آنها .اند کرده مطرح (۰۹۹۱) سیمون و َاپِفل را نکته اين .شوند بدل مخاطره نوعی به نیز خود



 http://right-to-childhood.com ن کودکان در شرايط حادپذيری و توانايی کنار آمد مخاطرات، انعطاف

 



 

 ی حافظه به دسترسی هیجانی، تجربیات به نسبت پذيری انعطاف فکری، های مهارت کنجکاوی، کاردانی، شامل که کودکان

 موثر کودک پذيری انعطاف در را شود می ديگران به کمک برای توانايی و نیاز و زندگی برای هدف داشتن توصیفی، خود

 سعادت و آسايش حامی نندتوا می شرايط برخی در که خصوصیات اين چگونه که دهند می توضیح محققان اين .دانند می

 هدف يک به رسیدن در شکست .دهند می افزايش را پذيری آسیب و داشته معکوس اثرات ديگر، شرايط در باشند، کودکان

 برای که کودکانی نحو، همین به .شود خودکشی به میل يا خود سرزنش ناامیدی، به منجر تواند می تنش،  زمان در مطلوب

 با .رسند می نظر به آماده بسیار فرسا طاقت شرايط بر شدن چیره برای هستند، مصمم و  انگیزهبا [شان هدف به] دستیابی

 خارج آنها از تاثیرپذيری يا کنترل از که فرسايی طاقت شرايط با رويارويی هنگام است ممکن کودکان، همین وجود، اين

 .کنند شک خود به يا کرده لیاقتی بی احساس است،

 ما] تحقیق، و تجربه کنند، می حفظ را خود های قابلیت ناماليمات، با مواجهه در کودکان از بسیاری اينکه وجود با بنابراين،

 تراکمی ها، تنش تاثیرات که دهند می نشان شواهد واقع، در .دارد می برحذر کودکان اين انگاشتن ناپذير آسیب از [را

 خطر در شدت به روانی و هیجانی لحاظ از پرتنش، تعددم های موقعیت و شرايط در درگیر کودکاِن که طوری هستند،

 بلندمدت در است ممکن شوند، می ظاهر پذير انعطاف کوتاه مدتی برای که کودکانی اين، بر عالوه .هستند شکستن درهم

 مدبر و توانا بسیار آينده در گاهی رسند، می نظر به پذير آسیب آغاز از که کودکانی که، حالی در .نباشند پذير انعطاف

 عنوان به نبايد [مشکالت بر] موثر ی غلبه و کارآمد رفتارهای گذشته، اين از (.ببینید را ۰۹۹۰ روِتر، مثال برای] شوند می

 چیره ناماليمات بر موفقیت با که آنهايی زيرا شوند، انگاشته شادکامی و نفس به اعتماد باالی سطوح برای هايی نشانه

 (.۰۹۹۱ گارِمزی،) باشند غیره و ارتباطی مشکالت افسردگی، ردچا هنوز است ممکن اند، شده

 بر] غلبه و پذيری انعطاف نظیر مفاهیمی از استفاده به نسبت بايد که دهند می نشان را مساله اين پذيرفتن لزوم شواهد اين

 شوند کاربرده به ای گونه به نبايد مفاهیم اين .کرد رفتار محتاطانه بسیار تئوری، مسلما و تجربی، سطح در حتی [مشکالت

 همینطور .اند آمده کنار سخت شرايط با موفقیت با ظاهر به که باشند کودکانی در ناماليمات تاثیرات وجود عدم متضمن که

 از حمايت درعین که است هايی راه يافتن در چالش، بنابراين، .شوند انگاشته ثابت شرايطی عنوان به نبايد مفاهیم اين

 کودکان به که هیجانی و شناختی روان های آسیب به نحو، بهترين به [مشکالت بر] کودکان ی غلبه توانايی و پذيری انعطاف

 .دريابند را ها آسیب اين رساندن حداقل به نیاز و انديشیده نیز شوند می تحمیل

 اجتماعی کنشگران عنوان به کودکان

 اين بدون .هستند خود بزرگتر برادران و خواهران يا االنبزرگس پرورش و حمايت به وابسته شدت به جهان کودکان بیشتر

  .بینند می آسیب و شوند نمی شکوفا بايد که آنطور احتماال کودکان ها،  حمايت

 افراد از حمايت به تمايزاتی چنین زيرا ورزد، می تاکید بزرگساالن و کودکان بین شدن قائل تمايز ُحسِن بر حقیقت اين

 های گذاری سیاست اکثر که است توجه قابل واقع، در .کند می تضمین را همگان سالم رشد و بقا و کرده کمک پذير آسیب

 را کودکان برای بد و خوب تشخیص صالحیت که هستند بزرگساالن اين که گیرند می صورت فرض اين مبنای بر مدرن
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 محافظت شامل که دارند کودکان به سبتن ای اخالقی وظايف بزرگساالن مسلما، .هستند کودکان از مراقبت مسئول و دارند

 کودک حقوق ی نامه پیمان مانند المللی بین قوانین در ها، دولت مورد در حداقل وظیفه، اين .شود می نیز ناماليمات مقابل در

  .است شده درج

 خالی سیارب بزرگساالن ی جامعه در کودکان جايگاه که دارد وجود جهان سراسر در توجهی قابل شواهد صورت، هر در

 مسئوالن مذهبی، رهبران معلمان، والدين، مانند بزرگساالن عملکرد پیامدهای از کودکان از بسیاری حقیقت، در  .است

 جايگاه برسر که اند گرفته شکل طوری جوامع واقع، در .برند می رنج دارند، را آنها به نسبت را وظايف بیشترين که دولتی

 گرفتن درنظر بحران، زمان در اما .شود محدود کودکان کنش و قدرت صورت بدين و شود نظر تبادل کودک [اجتماعی]

 توانايی و پذيری انعطاف از حمايت راه موثرترين و بهترين لزوما بزرگساالن، به وابسته و درمانده افرادی عنوان به کودکان

 و هیجانی های آسیب از کودکان برخی که نیست موضوع اين انکار معنی به اين .نیست [مشکالت بر] کودکان کردن غلبه

 هدف بلکه .دارند نیاز دو هر يا ويژه، های مراقبت مالحظه، قابل  حمايت به و برند می رنج کننده تضعیف و مدت طوالنی روانی

 خود، آنها .نیستند بزرگساالن مداخالت و گذاری سرمايه ، آموزش اعتقادات، محصول فقط کودکان که است اين تنها

 برای توانند می نیز هستند درگیر عديده مشکالت با که کودکانی حتی .هستند حقوقشان احقاق برای اجتماعی انکنشگر

 در کنگو اهل [خانواده از]  جداافتاده يا سرپرست بی کودکان مثال برای .دهند انجام کوچک هرچند اقداماتی خود از حفاظت

 سرپرست کارهای موردِی انجام مقابل در تا گذاشتند قرار تانزانیايی مهربان بزرگساالن با که کردند، گزارش دارالسالم

  (.ب ۵۰۰۱ َمن،) بخوابند آنها ی خانه از خارج امن محیط در يابند اجازه خانواده،

 مسئول که سازد می برجسته [را نکته اين] و کرده تاکید آنها رنج بر درستی به قربانی، عنوان به کودکان دادن لقب گرچه

 توصیف دفاع بی و منفعل افرادی ناماليمات، با مواجهه در را کودکان برچسب اين [اما] هستند، ديگران آنها، بدبختی

 شمرده برحق و درست [ناماليمات با] آمدن کنار برای آنها تالش که است معنی اين به کودکان، دانستن دفاع بی .کند می

  .نشود شناخته رسمیت به اصاٌل حقیقت، در يا نشده

 شرايط در کنشگری برای آنها توانايی تضعیف موجب است ممکن کودکان خود راهبردهای اعتباِر نشناختن رسمیت هب

 و ها قابلیت احساسات، باورها، شامل پرتنش، شرايط بر کردن غلبه اگر که دارد اهمیت [امر] اين پذيرفتن .شود [گوناگون]

 برای نیز گیرند می کار به خود از محافظت برای که هايی استراتژی و ناماليمات به نسبت کودکان ديدگاه است، اقدامات

 واکنش و تجربه درک، کرديم، اشاره پیشتر که همانطور .است ضروری [مشکالت با] آنها آمدن کنار توانايی و پذيری انعطاف

 بالکان، [ی حوزه] ایکشوره در ها درگیری طول در مثال، برای .نیست بزرگساالن مانند همیشه ناماليمات به کودکان

 ديگر و تجارت تجاوز، از وسیله بدين را آنها تا دادند شوهر را خود خردسال دختران کوزوو، تبار آلبانیايی والدين از بسیاری

 درست را آنها ازدواج، اين زيرا نبودند، راضی استراتژی اين از اما دختران، اين (.۵۰۰۱ سواين،) کنند حفظ ها خشونت

 موارد، بسیاری در اين، بر عالوه .کرد می جدا ايشان از داشتند، خانواده اعضاء و صمیمی دوستان به نیاز شدت به که زمانی

 و مثال اين .کرد می گرايانه سوءاستفاده و ناخوشايند ای رابطه و خانگی بیگاری تنهايی، به محکوم را دختران ازدواج
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 شود جايی نابه مداخالت موجب است ممکن کودکان، های ديدگاه فتنگر ناديده که دهند می نشان ديگر شمار بی های مثال

 .شود می آنها بیشتر رنج موجب بلکه کند، نمی حل را کودکان واقعی مشکالت و نیازها تنها نه که

 مراقبت به آنکه عین در کودکان که است ديدگاه اين نیازمند سخت، شرايط در کودکان از حمايت که است واضح اکنون

 ارائه] مشکالت برای معتبری های حل راه داشته، صحیحی شناخت شان سعادت به نسبت نیز خود دارند، حتیاجا ويژه

 که کسانی عنوان به نه را کودکان رويکردی، چنین.دارند ها حل راه اين اجرای برای اساسی نقشی همچنین و [دهند می

 عنوان به بلکه شوند، می گرفته نظر در فردا ی جامعه های سرمايه عنوان به يا و هستند بزرگساالن مداخالت ذينفِع  فقط

 بايد باشند، داشته کودکان ديدگاه از بهتری درک بزرگساالن آنکه برای .شناسد می رسمیت به کفايت با اجتماعِی کنشگران

 اين .کنند فسیرت و توصیف را شان کودکی کودکان که دهیم اجازه و کرده تعديل متواضعانه را بزرگساالنه های کاردانی

 قرار قضاوت مورد را [مشکالت با] آمدن کنار برای کودکان های استراتژی گاهی بزرگساالن زيرا .نیست آسانی ی وظیفه

 تلقی -مدنی های سرپیچی طول در خواه آزادی مبارزان نقش تقلید يا خیابانی کارهايی راه - را آنها مثال برای و دهند می

 ايجاد و ريزی برنامه برای تازه رويکردهای به نیاز بر داللت اما واقعیت اين .است آور زيان دکانکو سعادت برای که کنند می

 از وسیعی ی حیطه در کودکان ی مداخله به موضوع اين .شود کودکان با موثرتر  همکاری و مشورت موجب که دارد تدابیری

 .دارد نیاز کودک به مربوط نهادهای ی اداره ی شیوه و ها گذاری سیاست تاثیر و نیاز شناخت خصوص به مدنی، فرايندهای

 به بنابراين و هستند محور کودک و مشارکتی که کند می داللت ای پژوهشی های روش ضرورت بر [مسئله اين] همچنین،

 به غالبٌا، اگرچه کند، می تصريح را رويکرد اين کودک حقوق کنوانسیون .دهد می را نظرات بیان برای کافی فضای کودک

  .يابد نمی راه هستند، متمايل پدرساالرانه های نگرش اعمال به بیشتر که عملکرد، و  گذاری سیاست در موثر، طور

 .بگیرند شکل بايد نظر تبادل برای هايی گردهمايی و سازوکارها پذيرد، وقوع خود از مراقبت در کودکان مشارکت آنکه برای

 اداره بزرگساالن توسط که موجود نهادهای اجرای و مديريت در بتوانند که دارد وجود کودکان برای عملوسیعی ی حوزه

 های حمايت و گروهی های فعالیت در بیشتر مشارکت برای وافری های فرصت همچنین .کنند بازی بیشتری نقش شوند، می

 به کنند، می ايفا خود از مراقبت در مهمی نقش کودکان که موضوع اين بیان .دارد وجود يکديگر از وساالن سن هم متقابل

 .شود رفتار بزرگساالن مانند ايشان با آنکه يا گیرند برعهده را والدين های مسئولیت تمامی بايد آنها که نیست معنی اين

 به نسبت بیشتری های فرصت گری کنش و گذاری سیاست در شرکت برای بايد اساسا کودکان  که است اين منظور بلکه

 ''با'' کودکان، ''برای'' کردن کار جای به بايد [ما] که کند می تاکید مساله اين .باشند داشته دارند، حاضر حال در که آنچه

 .کنیم کار کنارشان در و آنها

 گیری نتیجه 

 است موضوع اين تجربی ی مشاهده برای مناسبی ی استعاره پذيری انعطاف اصطالح که شد بحث باره اين در فصل، اين در

 حتی و دهند وقف جدی ناماليمات شرايط با را خود قادرند آوری شگفت طرز به -آنها اکثر بسا چه - انکودک از بخشی که

 حفظ را استعداد اين نیز مدت بلند در هستند، بیشتری قابلیت دارای که دختران و پسران اين از بسیاری .آيند فايق آن بر

 از مراقبت به حتی آنها از برخی .باشند پذير انطباق [شرايط به نسبت] خوبی به هم بزرگسالی دوران در بتوانند تا کنند می
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 عوامل همچنین و قابلیت اين .پردازند می خود از پذيرتر آسیب بزرگساالن حتی و تر کوچک برادرهای و خواهر

 بهبود و مخاطرات زدن کنار توانايِی اين، بر عالوه .دارند گسترده های تحلیل و ها کاوش ارزش شک بدون آن ی ه  کنند تقويت

 موثر ی مداخله کلید رشد، درحاِل کودک يک زندگِی در حمايتی عوامل تقويت همچنین و آمیز مخاطره [شرايط] بخشیدن

 هستیم باره اين در بیشتر اطالعات نیازمند ضرورتٌا است، کودکان از بهتر هرچه حفاظت ما ی وظیفه اگر .است [وضعیت در]

 به توان می چگونه و است تغییر و مداخله پذيرای شرايط کدام کند، می پذير انعطاف يا يرپذ آسیب را آنها چیزی چه که

  .کرد کمک آنها به نحو بهترين

 به هم بايد اطالعات اين باشند، کودکان واقعِی های نگرانی و نیازها پاسخگوی کارآمدی صورت به ما مداخالِت اينکه برای 

 و مخاطرات مورد در حاضر تحقیق .باشند گرفته شکل گوناگون، شرايط در بیتجر مشاهدات صورت به هم و نظری شکل

 و اطرافیان حمايت خانوادگی، شرايط کودک، فردِی صفات اهمیت بر تاکید با ناماليمات با درگیر کودکاِن پذيرِی انعطاف

 ايم داشته ابراز ما وجود، اين با .ددار برمی قدم اطالعات اين آوردن فراهم و مهم اين تحقق راستای در نحوی به ها، سازمان

 ديدگاِه و دريافت از ناچیز بسیار ی استفاده :از عبارتند آنها ترين مهم که دارد، نیز را خود خاص های کاستی تحقیق اين که

 اب آمدن کنار خود، آسايش و سعادت [تامین] در آنها ی کنشگرانه  سهم از استفاده و متفاوت های فرهنگ در کودکان خود

 .بقا نهايت در و [ناماليمات]

 ای نظريه بر دال تواند نمی پذيری انعطاف اصطالح از استفاده فعلی، منابع و متون ترين جديد به توجه با که باوريم اين بر ما

 علمی دقیق های پرسش پاسخگوی تواند نمی که چرا .باشد ناماليمات با کودکان آمدن کنار چگونگی ی درباره جانبه همه

 منطق به توجه با زيرا است پراهمیت بسیار نکته اين .شود ترجمه فرهنگی، های حوزه در که زمانی خصوص به د،باش

 :است قدرتمند مولد نیروی يک بلکه نیست، بشر ادراک در ِصرف متغیر يک تنها فرهنگ ويگوتسکی، توسط شده ارائه

 آموزيم، می را بقا حفظ و [مشکالت با] آمدن کنار های مهارت نگريم، می را جهان آن با ما که است بینی ذره فرهنگ،

 در غیره و رفاه مرگ، فرديت، همچون مهمی و اصلی مفاهیم اگر .دهیم می پاسخ آنها به و کنیم می تفسیر را تجربیاتمان

 شکل را اليماتنام با انسانها برخورد چگونگی مشابه، مفاهیم ساير و مفاهیم اين اگر نیز و باشند متفاوت ها فرهنگ میان

 جهانی، لحاظ به که دهند توسعه و کرده بنا را تری قوی نظری های بنیان دانشگاهیان و محققان که است نیاز دهند،

 های مدت که باشد اجتماعی علوم در هايی ه    ديدگا ترِک معنِی به تواند می اين .باشند داشته وسیعتری توصیفی ی دامنه

 بايد نظری های ن  بنیا اينگونه .کند می زندگی درآن که جهانی و فرد از بخشی دو سازِی مفهوم مانند اند، بوده مقبول طوالنی

 معانِی پیچیدگِی همچنین و فالکت به نسبت انسان های واکنش [مختلِف های میانجی به] وابسته و پويا غايت به سرشت

 شرايط مجموعه يک در و تاريخ از نقطه يک در که چیزی .بگیرند نظر در گوناگون های زمینه در را تجربه اين به مربوط

 ديگر کودکی برای و ديگر شرايط مجموعه و ديگر زمانی در باشد، آمیز مخاطره تواند می خاص کودک يک برای و خاص

 هستند تاثیرگذار پذيری انعطاف و مخاطرات بر که عواملی :باشد توانايی [کسب] و يادگیری برای مهم محرکی تواند می

 به بايد همچنین جديد، نظری های ن  بنیا .باشند داشته وی بر متفاوتی اثرات کودک زندگی متفاوت های دوران در وانندت می

 پسران و دختران برخورد که کرد قلمداد اينگونه توان نمی زيرا .کنند کمک کودکان بر گوناگون مخاطرات تاثیر بهتِر درک
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 اين .است يکسان جنگ مانند اجتماعی بزرگ های آشوب به نسبت آنها برخورد با خانوادگی، يا شخصی ناماليمات با

 به وی گرفتن نظر در و عام معنای به کودک روی تمرکز فرد، روانی درون عملکرد روی تمرکز که کند می ايجاب شناخت،

 سعادِت که ای ساختاری عوامل به بیشتر توجه جهت در و داده مسیر تغییر ،تحیل و تجزيه برای جداگانه واحد يک عنوان

 .کند حرکت کند، می تضمین را کودکان از گروهی يا تمام

 ارائه حاضر متون که همیشگی تصويِر با زندگیشان که کودکانی با و (توسعه حال در) اقلیت کشورهای در ويژه به بنابراين،

 مراقبین، کارگرها،- کودکان اين .شود می احساس زمینه اين در بیشتری تحقیقات به نیاز ندارد، مطابقت دهند می

 از مان درک گسترش راستای در را بسیاری های درس -غیره و آزادی، مبارزاِن جنسی، کارگرهای خانواده، سرپرستان

 همچنین و نظر مورد ی مساله پیچیدگِی به توجه با .آموزند می ما به دشوار بسیار شرايط با کنارآمدن و آسايش و سعادت

 اينگونه .کنیم برخورد عادالنه آنها های ديدگاه و تجربیات با که ست ضروری متفاوت، شرايط در کودکان  زندگی گوناگونِی

 و مخاطرات کاهش جهت نگارانه ا ساده های مشی خِط ی ارائه از پرهیز حال درعیِن و  آگاهی افزايش معنی به کردن عمل

 پرداخت ختلفم شرايط در کودکان زندگی هاِی واقعیت به که است رسیده فرا آن زماِن اکنون .است مراقبتی عوامل افزايش

 .داد قرار حمايت مورد را آنها گوناگون های قابلیت و ها مهارت و متفاوت های توانايی و

 ها يادداشت

 .است شده تعريف کودک عنوان به سال 81 زير شخص هر کودک، حقوق کنوانسیون به توجه با فصل، اين در .۰

 های سال تا اروپا و شمالی آمريکای محققاِن اما نمود، تبیین بیستم قرن آغازين سالهای در را هايش يدگاهد ويگوتسکی .۵

 .نکردند استفاده او های ديدگاه از اخیر

 گذاشته ما اختیار در شخصی صورت به که ِمِیر ويلیام های ديدگاه از زيادی حد تا ما بعدی، ی نکته و نکته اين برای.۱

 .کرديم هاستفاد است،

 آنها .میدارند بیان "بالندگی بستر" مفهوم از استفاده با را فرهنگی های ويژگی اهمیت (۰۹۹۵) هارکِنز سارا و سوپر چارلز .۱

 شکل اجتماعی خاص شرايط و های فرهنگ در خاص طرق به چگونه کودک رشد و نیازها اينکه توضیح برای را مفهوم اين

 .کنند می فادهاست شوند، می توصیف و گیرند می

 کودک برای چیز چه اينکه مورد در هستند، شده پذيرفته هم بسیار که هايی ديدگاه از بعضی رسد، می نظر به که طور اين .۲

 سعادت منظر از سبب بدين و هستند، استوار منافع از ای مجموعه يا و خاص ايدئولوژی يک بر است، مفید چیز چه و مضر

 را کار ی چرخه در کودکاِن کاِر به مربوط فرضیاِت و ها ديدگاه فقط ست کافی .دارند ضعیفی بسیار منطق و توجیه کودکان

 مدرنترين حتی چگونه دريابیم تا کنیم مقايسه خانه در آنها مواجب و جیره بی کاِر به مربوط فرضیات و ها ديدگاه با

 که) خانه در بیگاری چرا .اند برخواسته آنها از که هستند ای تاريخی و اجتماعی های زمینه ی دهنده بازتاب نیز ها ديدگاه

 ی چرخه در که هنگامی کار از گونه همین حالیکه در شود، می قلمداد مفید حتی و قبول قابل (هست هم مزد بی مسلما
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 بدون و دستمزدی کارهای که میزان همان به دقیقا است؟ قبول قابل غیر و بد دارد، هم مزد دست و است اقتصادی

 آمیز، مخاطره عوامل و امنیت کودکان، تالش منظر از هم خانه در کار و اجباری کار دارند، مشترکی های مشخصه مزددست

 کار ها، گذاری سیاست بیشتر در کماکان .هستند تفکیک قابل هم از سختی به کاری، ساعات و فکری و ذهنی تحريِک

 حتی .شود نمی محسوب اينگونه اقتصادی ی چرخه در کار که حالی در شود می تلقی معقول و مناسب کودکان برای خانگی

 تضمین را کودکان سعادت لزوما رفتارشان، تغییِر به جامعه و خانواده تشويق آيد، شمار به کودک از سوءاستفاده کاری اگر

 يا عمل آن عینی ماهیت توسط تنها کودک بر ناماليمات اثر که است دلیل آن به اين شد، عنوان که گونه همان .کند نمی

 .است دخیل تاثیر اين چگونگی در که است موقعیت آن از کودک شخصِی ی تجربه بیشتر بلکه گردد، نمی تعیین موقعیت
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