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 راه سر بر های چالش و کودکان رفاه

 در قصور يا زيانبار اعمال انجام سیاسی، و اجتماعی های کشمکش ی نتیجه در و گوناگون اشکال در ،زندگی ناماليمات

 صخصو به و خردسالی دلیل به نوجوانان و کودکان .افتد می اتفاق ديگر ی عديده داليل و طبیعی باليای ،الزم اقدامات

 بی رشد .گیرند می قرار نامساعد شرايط اين تاثیر تحت شدت به که هستند افرادی جمله از شان، اجتماعی قدرت کمبود

 موجب  کشی بهره و محیطی زيست زوال ،خانوادگی مشکالت اجباری، های مهاجرت مسلحانه، های درگیری فقر، ی سابقه

  .است شده آنها رفاه و سالمت ترويج وهمچنین1ودکانک از حمايت موضوع به الملل بین جامعه توجه افزايش

 ترين اصلی از يکی به هستند، ناماليمات معرض در که کودکانی از حمايت کودک، حقوق کنوانسیون تصويب با اکنون

 جامع جهانِی چارچوب يک کنوانسیون، .است شده تبديل کودکی موضوع به پرداختن در الملل بین ی جامعه های اولويت

 ،نوين های سیاست .است  کرده فراهم دارند قرار تنش شرايط در مقطعی يا و مداوم صورت به که کودکانی از حمايت یبرا

 طشراي در که کودکانی و است کودکان حق گرفتن، قرار توجه مورد که شود می انسانی و اخالقی ديدگاه اين شامل مشخصا

 رياضت دهیم؟ می يشاافز را اتظمالح اين شرايطی چه در ما ولی .دکنن دريافت را اتظمالح بیشترين بايد هستند دشوار

 موجب  ،اول وهله در ساختارهايی چنین نبود حتی يا و دولتی ساختارهای تدريجی ی تجزيه دولتی، های بخش اقتصادی

                                                 

 قدردانی کرد، میسر را تحقیق اين و فصل اين شدن پديدار خود مالی پشنیبانی با که ملون، .و آندريو ازبنیان خواهیم می ما :نويسنده يادداشت 1

 که مايرز ويلیام از خصوص به و فصل، اين اولیه های نويس درپیش خود ی سازنده نظرات خاطر به داِوس اندی و بری ِد جو از همچینین ما .کنیم

 .سپاسگذاريم بسیار کشید، چالش به خالقانه و جسورانه تفکر برای را ما خود بینش با
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 اين، بر عالوه .است  شده ذکر المللی بین قراردادهای در که است هايی وعده به آنها جوامع و ها، خانواده کودکان، اعتماد عدم

 آنها يا و دنا هشد سرپرست بی ايدز علت به آفريقا در که کودکانی مثال برای - کودکی دوران مشکالت گستردگی دلیل به

 با] کنارآمدن برای که شوند می مجبور معموال ديده آسیب افراد - کنند می تجربه را مسلحانه سیاسی های درگیری که

 مقابل در شان ازمسئولیت ها دولت ی تبرئه موضوع اين بیان از هدف .آورند روی خود شخصی های توانايی به [ها سختی

 کردن متمرکز و کودکان، از زيادی تعداد برای مدت کوتاه های بینی پیش درمورد گرايی واقع ،هدف بلکه ،نیست کودکان

 .است ها چالش اين روی بر  [مربوطه] های استسی مالحظات

 نشان شواهد دارد، وجود کودکان برای گذار تاثیر های برنامه ی توسعه راه سر بر متعددی اجرايی و ساختاری موانع اگرچه

 حل راه و مشکالت نادرسِت درک اثراِت از دارند وجود عمل در و [مربوطه] های سیاست در که ضعفی نقاط  که دهند می

 و توانايی رشد، مورد در نشده بررسی فرضیات همچنین و خاص، مداخالت تقويت برای تجربی شواهد بودن ناکافی آنها،

 پرتنش، شرايط در کودکان با کارکردن ی تجربه و اجتماعی علوم اخیر تحقیقات حقیقت، در .است کودکان پذيری آسیب

 چالش به را ديده آسیب کودکان به کمک چگونگی مورد در متعارف شواهد که اند آورده فراهم را جديدی های ديدگاه

 مبنای بر دوران اين رفاه و رشد و پذيری آسیب ،کودکی دوران های نظريه از بسیاری که است پرواضح چون .کشند می

 در سنتی های دستورالعمل بودن موثر مورد در ای جدی هایترديد ،(۵۰۰۲ اونگار، به شود رجوع) اند شده ايجاد شرايط

 حال در شوند، می تحمیل کودک فرهنگی و اجتماعی بستر از رجخا از که مداخالتی خصوص به کودکان، از حمايت

 .اند نشده ارزيابی و اشاعه نیز شوند واقع مفیدتر بتوانند که جديدی های ايده و ها نگرش ديگر، سوی از اما .است گیری شکل

 بايد کودک عالیه منافع کهاين بر مبنی کودک حقوق کنوانسیون تقاضای است، افزايش به رو ها نابسامانی رشد که جهانی در

 اجرای و تعريف چگونگی خصوص در فراوانی ابهامات و سواالت بروز باعث باشد، او به مربوط های گیری تصمیم تمامی معیار

 تا کنند می تالش جهان نقاط اقصی در کنشگران و محققان .است شده است، موثرترين و ترين مناسب کودکان برای آنچه

 اجتماعی و روحی های حمايت و ها مراقبت و دريابند را کودکان احساسی و روحی اجتماعی، سالمت رویبر ناماليمات تاثیر

 و ها چالش توسط که است مانده باقی نامطمئن ای عرصه کماکان کودکان از حمايت ،وجود اين با .آورند فراهم را درخور

 اختالفات و موضوعات از برخی کاوش به فصل ناي .است شده احاطه نظری و مفهومی شناختی، روش سطوح در مباحثات

 های کمبود و مشکالت پردازد، می دشوار بسیار شرايط با کودکان کنارآمدن و پذيری انعطاف پذيری، آسیب مبحث مورد در

 فصل] .کند می ارائه را های توصیه آتی میدانی تحقیقات و نظری ی توسعه برای و کند می مشخص را حاضر های پژوهش

 های بستر بر مبتنی و پويا رويکردی ، ناماليمات به [مناسب] رويکرد چرا که پردازد می داليل اين بررسی به [مزبور

 است خارجی و داخلی عوامل از انبوهی تاثیر تحت ،ناماليمات از کودکان ی تجربه که است عقیده اين بر و است [گوناگون]

 به همچنین فصل اين .ندنیست پذير جدايی کند می زندگی آن در کودک که ای اقتصادی و سیاسی اجتماعی، بستر از که

 ،  پژوهش که دارد می اذعان خصوص به و کند می اشاره تجربیاتشان از کودکان خوِد دريافت و درک به بیشتر توجه لزوم

 که یمداخالت يیاکار بتوانند تا بگیرند درنظر را کودکان زندگی حقايق ،دقت با بايد شده  ريزی برنامه مداخالت و سیاست

 .دهند افزايش را اند شده طراحی کودکان حمايت برای
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 متون در "پذيری انعطاف"و "مخاطرات" کودک، رشد

 پذيری انعطاف و مخاطرات رفاه، رشد، مباحِث ی درباره ای کلیدی های نظريه و مفاهیم از بعضی بررسی به ما بخش، اين در

 در اطالعات موثرترين و ترين منظم ،جهانی [سطِح در] مفاهیم اين کاربرِد وجود با .پردازيم می ناماليمات معرِض در کودکان

 در هستند، کودکی دوران در پذيری انعطاف و مخاطرات ی واسطه که عواملی مورد در همچنین و کودک رفاه و رشد مورد

 .دنشو می يافت است، شده انجام اروپا و متحده اياالت اهِل کودکاِن مورد در که تحقیقاتی

 بر  که بود پیاژه ژان های ه داي و کارها ی سیطره تحت کامال کودک رشد از علمی های دريافت ،۲٨٩۰ ی دهه اوايل تا

 کند، می دريافت و لمس را "عمومی" جهاِن آنها طريق از کودک يک که هايی راه همچنین و کودکان رشد های يکنواختی

  کنش طريق از را خود دانش ،فعاالنه صورت به کودکان از يک هر که کند می تاکید  پیاژه (.۲٨٨۰ روگوف،) شتدا تمرکز

 تجربیاِت با را پیرامون جهاِن از انتظاراتش خواهد می کودک که دهد می رخ زمانی يادگیری .سازد می پیرامونش جهان در

 .کند تلفیق اش واقعی

 به مند عالقه انس  شنا انسان و انشناس روان اخیر ساِل ۵۲ در هرچند، .است حائِزاهمیت کماکان "گرا ختسا" رويکرد اين 

 عنوان به کودک به ديدگاه اين در .ندا هکشید چالش به را پیاژه ديدگاه گوناگون، فرهنگی بسترهای در کودک رشد مبحث

 که کند می هدايت هايی استراتژی و ها مهارت پرورش به را او ن،جها با تعامالتش که شود می نگاه مستقل و منفرد شخصی

 اين (.۲٨٨۰ روگوف، ؛۲٨۹۲ شارپ، و گلیک گای، ُکل،) شوند کارگرفته به مشابه منطق با یمشکالت در بعدا توانند می

 باربارا مانند او از بعد پردازان نظريه کارهای و (۲٨۹٩) ويگوتسکی لو فرهنگِی-اجتماعی رويکرد جذب شدت به پژوهشگران

 تمامی که است اين اخیر های ديدگاه اصلی ی پايه .شدند (۲٨٨۰) گودناو ژاکلین و (۲٨٨۱) ُکل مايکل ،(۲٨٨۰) روگوف

 را چارچوبی که ست فرهنگی و اجتماعی بستر اين بنابراين، و گیرند می سرچشمه فردی بین تعامالت از شناسی روان مفاهیم

 .کنند رفتار و صحبت فکر، چگونه که بگیرند ياد کودکان تا کند می تعیین

 .است شده منعکس ويگوتسکی ی نظريه شناسی روش در ضمنی طور به کودک، رشد در اجتماعی تعامل اهمیت بر تمرکز

 در عمِل شامل تنها نه ''فعالیت'' نظر نقطه اين از .فرد نه و است فعالیت تحلیل، و تجزيه اصلی ی پايه نظريه، اين مبنای بر

 هر ديدگاه، اين در .شود می نیز مشترک تجربیات و گرا هدف رفتارهای فردی، بین روابط ها، ن انسا شامل بلکه انجام، دست

 خود رفتپیش و رشد برای یودحد تا و کنند می تعامل خود پیرامون جهان با آنها است، خويش پیرامون کنشگِر ،فرد

 با و فرهنگی های فعالیت در شرکت طريق از کودکان که است آن رويکرد اين اصلی ديدگاه .آفرينند می را الزم شرايط

 رويکرد و ها مهارت و بیانديشند که بیاموزند توانند می بزرگساالن و برادران ،انخواهر تواناتر، ساالن و سن هم راهنمايی

 را هايی راه کودکان به کمک برای جوامع ی همه که رسد می نظر به کلی، طور به .بیابند مشکالت حل برای ای سنجیده

 را اکتسابش قابلیت آنها که درکی و ها آگاهی ها، ازمهارت دسته وآن کودکان کنونی آگاهی بین باشد پلی تا کنند می ايجاد

 (.۲٨٨۰ روگوف،) دارند

 فرهنگی و اجتماعی بستر تاثیرات مورد در کندوکاو برای را سودمندی چارچوب تعامل، و اطارتب ،فعالیت اهمیت بر تاکید

 متفاوت های موقعیت در کودکان آن طريق از که است هايی راه رشد، روند مهم های مولفه از .آورد می  فراهم کودک، رشد بر
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 آموزشی منابع از يکی ناآگاهانه، يا آگاهانه .دهند نشان واکنش فرسا طاقت های سختی و ناماليمات به چگونه که آموزند می

 ديگران و کودک سرپرستان جامعه در کارآمدی برای نیازشان مورد های تجربه و ها مهارت ، آگاهی کسب جهت کودکان

 و جهانی واضح، موضوعی ،''خطرناک'' يا و ''پرمخاطره'' عنوان به خاص شرايطی يا و ها تجربه بندی طبقه بنابراين، .هستند

 ختلفیم های روش اب ،گوناگون های زمینه در متفاوت یها توانايی با و مختلف سنین در دختران و پسران .نیست شده تعیین

 جسمی بلوغ و فرد ژنتیکی میراث تاثیر تحت تنها نه ادراک اين .بخشند می معنا خود تجربیات به و کرده درک را [مسائل]

 زندگی آن در کودک که ای سیاسی و اقتصادی فرهنگی، اجتماعی، شرايط از خصوص، به بلکه است، شناختی زيست و

 .پذيرد می تاثیر ،کند می

 (يافته توسعه کشورهای) اقلیت کشورهای در تحقیقات تمايل ،زنند می آسیب کودک رفاه و رشد به که نیروهايی ارزيابی در

 و خانواده جدايی بدرفتاری، اوب،متن های بیماری مانند شخصی و خانوادگی مشکالت با که است کودکانی بر تمرکز به

 درواقع، (.۲٨٨٩ اسمیت، و ورنر ؛۲٨٨۱ روتر، و گارمزی) هستند رو روبه بیکاری و والدين ذهنی بیماری مزمن، فقر طالق،

 روانی، اختالالت با که است شده شناخته کودک برای دهنده تکان و ناگهانی اتفاقات ازمهمترين يکی عنوان به والدين مرگ

 ایه نگرانی به ابتدا در و است روانی شناسی آسیب ،تحقیق اين خواستگاه .است مرتبط آينده در افسردگی، وصخص به

 مانند کودکی، دوران مشکالِت مشهود افزايش مورد در بزرگساالن ديگر و [کودک] رفاه ی حوزه متخصصین والدين،

 (.۲٨٨۹ فراِسر،) است داده پاسخ جوانان بین در ناموفق و موفق های  شیخودک و نوجوانان بزهکاری تحصیلی، شکست

 الحاتاص چگونه که بپردازند مسئله اين به و کنند کمک [ريزی برنامه و] سیاست به است قرار تحقیقات اين که مادامی

 شناسايی ،وهشپژ اين اهداف از يکی ،دهد کاهش را آنها يا ردهک جلوگیری مخاطرات از تواند می خدمات ارائه يا ساختاری

 تمرکز (.۲٨٩۱ گارمزی،) شود می [آنها خطر پر] رفتارهای احتمال افزايش موجب که است کودکان زندگی در عواملی

 .بود روانی اختالالت و کودکان پرتنش زندگی های تجربه بین احتمالی ی رابطه کشف برروی مبحث دراين اولیه تحقیقات

 با مواجهه در ماندن مدآکار برای را کودکان که شده معطوف عواملی يافتن به پژوهشگران از بسیاری تمرکز امروزه،

 .سازد می نااتو ناماليمات

- درون مخاطرات محور حول اساسا شود، می انجام کودکان مورد در صنعتی اقلیت کشورهای در که حقیقاتیت درحالیکه

 به معموال شود می انجام (توسعه درحال) اکثريت کشورهای در راستا همین در که هايی پژوهش چرخد، می ای خانواده

 تحقیق، اين در .پردازند می جمعی آوارگی و قحطی عام، قتل مسلحانه، های درگیری مانند اجتماعی رويدادهای و شرايط

 و اختالل آمدن وجود به موجب چراکه شوند، می شناخته بشر ''معمولافر'' تجربیات عنوان به کلی صورت به وقايعی چنین

 یتواناي وقايع اين (.۲٨٨۱ وريس، دی ؛۲٨٨۱ ايجر،) شوند می جامعه بلکه خويشاوندان، و خانواده سطح در تنها نه آشوب

 کنند می نابود را فرهنگی و اجتماعی نهادهای دهند، می قرار تهديد مورد را [ناماليمات با] آمدن کنار برای جامعه و خانواده

 از را کودکان ،مزبور تجارب که دارد وجود نگرانی اين (.۲٨٨۱ وريس، ِد) دهند می تغییر را اجتماعی های ارزش و هنجارها و

 .کند تضعیف بزرگسالی در را آنها انطباق [توانايی] و سازگاری رشد، داده، قرار تاثیر تحت شدت به روحی نظر

 .است شده داده توضیح ''آمدن کنار'' و ''مخاطرات'' غالب در ناماليمات به کودک های واکنش از کدام هر تحقیق اين در 

 گويوس،) دهد می افزايش را افراد نامناسب رشد يا و روحی های آسیب احتمال که شود می گفته متغیرهای به مخاطرات
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 يا و وخو خلق مانند هايی ويژگی فرد  به  منحصر ترکیب ی نتیجه در آنها  هستند؛ درونی مخاطرات اين از بعضی (.۲٨٨۹

 عوامل از که معنی بدين هستند؛ بیرونی مخاطرات ديگراز برخی .دهند می شکل را فرد که آيند می وجود به ساختارعصبی

 ظاهرا که احتماالتی وجود رغم علی .گیرند می نشات هستند، افراد سالم رشد جهت در مانعی که جنگ يا فقر نندما محیطی

 به ،کودکان اين .شوند نمی مشکل دچار آينده در لزوما ،ناماليمات و خطر معرض در کودکاِن ی همه ،هستند ويرانگر

 هر است ممکن که فشارهايی '' کرد اشاره ۲٨٨۱ سال در شافنر که همانطور .شوند می نامیده پذير انعطاف يا مقاوم ،اصطالح

 کودکان پذيری انعطاف ....دهند نمی قرار خود کنترل تحت را او ابد تا لزوما کند، تجربه زندگیش ی اولیه های سال در یانسان

 (.۲۹ .ص) ''گیرد قرار جهتو مورد آنها پذيری آسیب اندازه همان به بايد

 اين مهندسی، و فیزيک در .شد وارد بهداشت علوم به مهندسی و کاربردی فیزيک از پذيری انعطاف مفهوم تاريخی، نظر از

 [مورد اين برای] مثالی ،پالستیکی توپ  .است خود اصلی شرايط و فرم به فشار تحت مواد ارتجاع قابلیت معنای به واژه

 و جراحی مانند فیزيکی های آسیب از بیماران بهبود برای پزشکی علم در بار اولین پذيری نعطافا که رسد می نظر به .است

 مادرانی فرزنداِن مورد در  مطالعه برای و يافت راه هم شناسی روان به اصطالح اين بعد، کمی .شد برده کار به تصادفات يا

 بهبود برای شخص هر  توانايی دادن نشان برای ومفهم اين حاضر درحال .شد استفاده بودند ذهنی های بیماری دچار که

 [تحقیقاتی] متون ،بنابراين .شود می برده کار به ناماليمات با مواجهه در ماندن باقی قوی و بودن گارساز ،يافتن

 در ثبات قابلیت (ب پرخطر شدت به موقعیت وجود با خوب نتايج (الف :دهد می نسبت پديده سه به را پذيری انعطاف

 (.۲٨٨۰ گارِمزی، و ِبست َمسِتن،) ها آسیب از بهبود (ج و خطر شرايط

 حمايت عوامل از شدت به تر، وسیع های محیط در و است وابسته گروه [توانايی] هم و فرد توانايی به هم پذيری انعطاف

 توصیف ''حمايت دفراين'' يا ''حمايتی عوامل'' عنوان به معموال کودکان زندگی در کمکی قوای اين .پذيرد می تاثیر کننده

 عمل - غیره و سازمانی، ،اجتماعی ،گیخانواد ،فردی - مختلف سازوکارهای توسط و متفاوت سطوح در آنها .شوند می

 .است شده داده نشان مخاطره با آنها کنش در تنها کمکی قوای تاثیراين .هستند يکديگر مکمل و همبسته اغلب و کنند می

 [اما] ندارند، ای يگانه ساختار پذيری انعطاف و مخاطرات ،گوناگون جوامع در که تاس شده ثابت [تحقیقاتی] متون  در گرچه

 اجتماعی رشد در مهمی نقش مخاطرات و حمايتی عوامل بین تعامل جوامع، تمامی در که است شده پذيرفته کلی طور به

 را تحقیقاتی اساس ،حمايتی عوامل و پذيری انعطاف مخاطره، مفاهیم امروزه، .کنند می بازی پسران و دختران روحی و

 بحث ادامه در که همانطور حال، نيا با .دنشو می انجام دشوار و بار مشقت زندگی با یکودکان مورد در که دهند می شکل

  .نیست محدوديت و مشکل از خالی موضوع اين کنیم، می

 پذيری انعطاف و مخاطره اصلی سازوکارهای

 تاثیر که است کرده شناسايی تر وسیع محیط و خانواده فرد، سطح در را دیمتعد سازوکارهای و فرايندها ،تحقیق اين

 پذيری انعطاف احتماال قوی و سالم کودک يک مثال برای .اند داده نشان کودک پذيری انعطاف و مخاطره روی بر سزايی به

 ای جدی تاثیر جنسیت که دان تهفدريا [اتتحقیق اين] صورت، همین به .دارد ضعیف جسمی با بیمار کودک يک از بیشتری

 هیچ که دارند گرايش [علمی] متون وجود، اين با (.۲٨٨٩ اسمیت، و ِورنر) دارد ناماليمات به کودکان واکنش روش بر

 درمیان .ندهند ارائه پذيری آسیب و پذيری انعطاف کنارآمدن، [توانايی] و جنسیت بین ارتباط از منسجمی یالگو
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 به باور هدفمندی، ادراکی، های قابلیت منطق، حافظه، طبعی،  شوخ سرشت، سن، پراهمیت رتاثی کودکان، های خصیصه

 (.۲٨٨٨ گاربارينو، ؛۲٨٨۲ برنارد، به شود رجوع مثال برای) شود می ديده آنها پذيری انعطاف بر معنويت، و روشن ای آينده

 خود از دفاع پرتنش، شرايط مديريت برای کودکان که شوند می تدابیری شامل حمايتی عوامل اين وسیعی سطح در

  .کنند می استفاده نفس به اعتماد کمبود يا و دردناک های تجربه دربرابر

 عوامل بنابراين، .کنند مديريت را روانی فشارهای توانند می بهتر شان خوی و خلق و منش دلیل به کودکان، از برخی

 عمدتا که است  موضوعی ديگران به کمک برای توانايی و نیاز و زندگی برای هدفی داشتن دقت، تدبیر، مانند حمايتی

 آينده به ماندن امیدوار توانايی که کودکانی از دسته آن کلی، طور به .است شخص آمدن کنار ی شیوه و وخو خلق به مربوط

 به خود را زندگیشان لکنتر هک کنند می تالش فعاالنه و هستند، مساله حل های مهارت دارای و سازگار منعطف، دارند، را

 پوناماکی،) بینند می  آسیب کمتر شوند، می ناماليمات تسلیم که کودکانی از دسته آن به نسبت معموال و گیرند دست

 شناسايی با توانند می دارند، را مساله حل و جانبی تفکر قابلیت و هستند اجتماعی های مهارت دارای که کودکانی (.۲٨٩۹

 انتقادی تفکر توانايی .کنند غلبه [ناماليمات بر] خالقانه های حل راه کاربردن به و کنونی رايطش برای بديل [های کار راه]

 گاربارينو،) کند تظمحاف هستند نیز خودشکنانه که ییاتتجرب از انگارانه ساده تفاسیر مقابل در را کودکان تواند می همچنین

 به نسبت بیشتری بسیار احتمال با اند، کرده تجربه را ءارتقا شانس و پذيرش د،تايی که کودکانی (.۲٨٨۲ دوبرو، و کستلنی

 .هستند پذير انعطاف اند، کرده تجربه را شکست و طرد تحقیر، که آنان

 فردِی بین التتعام همچون ديگری بنیادی عوامل به بلکه کودکان، درونی های قابلیت و ها توانايی به تنها نه [علمی] متون

 سزايی به تاثیر تواند می بزرگسال حامی يک حداقل حضور بنابراين .کنند می اشاره نیز پذيری انعطاف و مخاطرات در دخیل

 (.۲٨٨۵ اسمیت، و ِورنر ؛۲٨٩٩ استاينباک، و بوثبی ِرسلر، به شود رجوع مثال برای) باشد داشته کودک پذيری انعطاف بر

 يا و با انطباق آنها، پردازش زندگی، دشوار تجربیات تفسیر جهت در کودکان به درکمک ندتوان می ديگران و خانواده اعضای

 فراهم کودکان برای را الگوهايی مشاور، عنوان به توانند می بزرگساالن (.۲٨٨۵ .داوز) کنند ايفا موثری نقش آنها بر غلبه

 ُفززارد، و کالین مک) کنند تقويت را کردن غلبه برای الزم های توانايی ديگر و انگیزه مساله، حل شکل بدين و آورند

 آغازين پیوند بر ديرباز از رشد روانشناسی (.۲٨٨۰ موزا، و استراکر تورتن، ؛۲٨٨۹ باون، و ريچمن ؛۲٨٩۹ پوناماکی، ؛۲٨٨۲

 کودکان خصوص  به انکودک رفاه در اصلی عاملی عنوان به (کودک از) اولیه های مراقبت در مناسب تغذيه و کودک و مادر

 کودک مراقب فرد چندين از يکی تنها مادر که دارد وجود باور اين جوامع از بسیاری در اما، امروزه .اند داشته تاکید کوچکتر

 .باشند متفرق توانند می انکودک های دلبستگی نتیجه، در و است

 اواخر در .شود می آشکار فرد آن غیاب در او از گرفتن حمايت و خاص شخص يک به عاطفی های دلبستگی مرکزيت

 نیز و بودند افتاده جدا  خانواده از شیشور نیروهای توسط ربايی آدم دلیل به که کودکانی سیرالئون، در ۲٨٨۰ی دهه

 اين .شدند رو روبه ای جدی مشکالت با بودند، کرده ترک را آنها يا و بودند شده کشته جنگ در والدينشان که کودکانی

 لقب [ديگران توسط] چطور اينکه مورد در خود حس کند، حمايت آنها از که مراقبی و سرپرست داشتن دونب ،کودکان

 را کودکان مشکالت همیشه دور اقوام سرپرستی .کردند بیان را گرفتند می قرار عداوت و تبعیض معرض در و شدند می داده

 :کند می ابراز نوجوان دختران يک باره اين در کند، نمی وفصل حل
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 کسی .باشید مغرور نبايد .کنید احترام به تظاهر و باشید متواضع دايی/عمو و خاله/عمه به نسبت بايد

 وقت هیچ بديد انجام مثبتی کار راگ .ندارد بودن متواضع از غیر به ديگری راه هیچ ندارد، پدر يا مادر که

 ساله، ۲۲ دختر يک) نندک می خرد را شما و زنند می داد شما سر همیشه آنها گیريد، نمی پاداشی

 (.۲٩ ص ،۵۰۰۲ اسکات، و فینی آيبر، بويدن، از شده برگرفته سیرالئون، ماکنی،

 ،(۵۰۰۵ گاالپپاتی،) سريالنکا ،(مطبوعات در ورالِسن،) سودان ،(۵۰۰۲ ُتلفری،) لیبی در جمله از متعددی های موقعیت در 

 و سرپرست بی کودکان توسط مدام نظراتی چنین ،جهان نقاط ديگر و (آ ۵۰۰۱ َمن،) ماالوی ،(۵۰۰۵ َمن،) زانیاتان

 و محبت داشتن بدون چقدر که ندا هداد توضیح ندا هبود شرايط اين در که پسرانی و دختران .است شده گزارش جداافتاده

 جنوبی، سودان روستاهای از بسیاری در .ندا هداشت سختی زندگی [آنها به] نزديک بزرگسال يک حداقل های حمايت

 بدون که کسانی ی اندازه به کنند می زندگی خود دور اقوام با که پسرانی و دختران که بود آن بر کانکود استدالل

 (.مطبوعات در ورالِسن،) هستند پذير آسیب ، کنند می زندگی خانواده و بزرگساالن سرپرستی

 حمايت پرتنش شرايط منفی تاثیرات قابلم در را کودکان ،والدين از غیر ،ديگر بزرگساالن و خانواده با وثرم ارتباط تنها نه

 نیز وساالن سن هم سوی از اجتماعی حمايت داشتن ينکها بر مبنی دارد وجود ای مالحظه قابل شواهد بلکه کند می

 تانزانیا و کنیا بین ای منطقه در ساکن ماسای قوم بین وضوح به موضوع اين .کند می تقويت بسیار را کودکان پذيری انعطاف

 ای جمعی و ای خانواده ای، قبیله هويت به راسخی اعتقاد ،ماسای قوم .است مشهود است، یقحط و خشکسالی مستعد که

 ماسای قوم سنتی تدابیر .است ديده خود به ماسای قوم که است هايی سختی تاريخی تداوم ،بردن رنج آن در که دندار

 پسران) جوان های موران که طوری به ،است ديگر مصائب و گرسنگی با نزديک يیآشنا ی ندهده نشان ،خطر تمديري برای

 جفت صورت به همواره بايد ،متقابل حمايت و محافظت داشتن برای (بینند می آموزش دنش جنگجو برای که نوجوانی

 کار میتاه به تنها نه پايین سنین از پسران شرايط، ينا در (.۵۰۰۲ ديگران، و بويِدن) بخورند غذا و ردهک سفر جفت

 فراهم فیزيکی و روحی مادی، های کمک خود های گروهی هم برای چگونه آموزند می بلکه ند،بر می پی همکاری و گروهی

 کنند، تماداع که گیرند می ياد براين عالوه و کنند می کسب نفس به اعتماد آينده های چالش با مواجهه برای آنها .آورند

 .کنند شان ياری توانند می ديگران ،نیاز صورت در و نیستند تنها بدانند

 آن در که کند، می فراهم کودکان برای را خانواده از خارج در حمايتی فضايی داشتن امکان گروهی، بین مثبت روابط

 و کنند کمک باشند، شريک يکديگر با که بیاموزند بپرورانند، را ها ارزش و ها مهارت ها، نگرش کنند، تجربه دنتوان می

 ،هستند مهم بسیار نوجوانی و (بلوغ تا سالگی ۹-٩) میانه کودکی دوران در خصوص به روابط، اين .دهند پرورش را يکديگر

 تواند می روند اين ادامه، در .کنند می تقويت را کودک نفس اعتمادبه حس و شوند می ناماليمات منفی اثرات کاهش موجب

 داشتن و کردن همدلی ديگر، هدفمند روابط ساختن برای توانايی و صالحیت حس مانند حمايتی عوامل ديگر یدايشپ به

 که کند می فراهم را امکان اين کودکان برای ها دوستی ،بزرگساالن همچون خالصه، طور به .کند کمک تعلق حس

 را شدن پذير انعطاف که است روندی آن اين .شندبا داشته هستند که کسی به نسبت خوبی احساس و باشند خودشان

 دختران اين .بود مشهود بود، شده انجام ماالوی در ايدز به مبتال کودکان با که تحقیقاتی در حقیقت اين .کنند می تسهیل
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 حساسا برای عاملی عنوان به ''شان رازهای از گفتن سخن'' و دوستان با نشستن امکان از داشتند، سال ۲۲ تا ٩ بین که

 (.آ ۵۰۰۱ َمن،) بردند نام ''بودن تنها کمتر'' و ''قدرتمندی''

 و شخصی های حمايت مکمِل حمايتی، بستری کردن فراهم با توانند می نیز مدارس نظیر هايی سازمان و ها همسايه

 خدمات ی بیمه و مسکن غذايی، مواد ی يارانه مانند مداخالت از شماری با دولت صنعتی، کشورهای در .باشند خانوادگی

 مراکز کودک، حوزه به مربوط تخصصی دولتی موسسات امروزه، .دارد کودکان به کمک در را ای کلیدی نقش اجتماعی،

 است ممکن ،بحران زمان در .هستند ها خانواده سنتی عملکرد و نقش مکمل غیره، و مدارس کودک، تفريحی و نگهداری

 برای منبعی فقیر کشورهای بیشتر صنعتی، کشورهای برخالف اما .دشون خانواده جايگزين هم با همگی موسسات اين

 که جاهايی در .ندارند کنند، می زندگی دشوار شرايط در که کودکانی و ها خانواده جوامع، به دولتی ی گسترده خدمات

 [مانند] اتیموضوع ،آيند می شمار به مبرم مشکالتی ،آموزشی (منابع) فاتال و زودرس ومیر مرگ باال، ولد و زاد شمار

 پیدا رفاهی و اجتماعی خدمات به نسبت بیشتری اولويت آموزشی، و بهداشتی خدمات مجدد، بارداری بین ی فاصله

 نیز ها برنامه اين معموال هرچند .شوند می محسوب امتیاز يک دولتی امدادی های برنامه وجود تنها شرايط، اين در .کنند می

 .شوند می فساد و مبادله باالی های هزينه ،ضعیف ی توسعه ناکافی، گذاری سرمايه نظیر معضالتی دچار

 مشارکت و مدنی جامعه تحرکاِت و ها تالش بر عمدتا کودکان، از حمايت دولت، مداخالت نبود در که دهد می نشان تجربه

 در مشترک کار مانند) جمعی های فعالیت شامل تواند می غیررسمی حمايتی روند اين .دارد تکیه اجتماعی های گروه

 ی ارائه گان، دهنده وام توسط اعتبار ی عرضه مانند) سازمانی های حمايت و (مزارع در کار نیروی تبادل يا جامعه های پروژه

 .باشد (مذهبی مقامات توسط معنوی های رهنمود يا و سنتی درمانگران توسط درمان

 کودکان در پذيری انعطاف رشد موجب که باشد ای حمايتی روند پیشرفت سرآغاز خود تواند می بحران مواقع، بعضی در

 در شرکتشان و آنها اتاعتراف جنگ، از سابق جنگجويان بازگشت با موزامبیک، میالنژ در جنگ های ويرانی از پس .شود می

 مديريت با بازسازی، (.۲٨٨۲ گیبس،) آمد دست به  دوستی و صلح بود، جنگ گذاشتن سر پشت ی نشانه که ها جشن

 شرکت سابق، جنگجوی کودکان جمله از کودکان، آن در که زراعی های زمین کشت و مسکن ساخت دمانن روزانه کارهای

 ايفا را مهمی نقش (موضوع) روند بر مجدد تاکید و تمرکز با نیز محلی درمانگران و کلیسا عالوه، به .شد انجام داشتند،

 برای تالش است، شايعی ی پديده آن در دزاي که کنیا جنوب فقیر مناطق در که شود می گفته ديگر، سوی از اما .کردند

 اطمینان کسب برای گذشته، در که درحالی .است کاهش به رو منابع ديگر و قبیله معتمد توسط ها خانواده به کمک

 در خودياری تدابیر امروزه داشت، وجود روستا ساکنان ديگر و همسايگان از وسیعی ی شبکه ،کودکان نماندن ازگرسنه

 در که کند می توصیف مسن خانم يک .برخوردارند بیشتری محبوبیت از جمعی تدابیر به نسبت خانواده يا فردی سطح

 (.۵۰۰۲ ديگران، و بويدن) ندارد موضوعیت ديگر او نظر از مسئله  اين و ''بود جامعه به متعلق کودک'' گذشته

 موجود تحقیقات های کاستی

 زندگی ی گستره که تس طولی یتحقیقات کودک، پذيری انعطاف و اطراتمخ ی زمینه در موجود متون بیشتر مبنای

 اين به .کنند می تشريح را يکديگر با کودکان شخصی های تفاوت مهمترين و گیرند می بر در را بزرگسالی دوران تا [کودک]
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 شرايط در کودکان رشد و رفاه بر محیطی و خانوادگی شخصی، ثیراتتا از ما درک در بزرگی سهم متون اين ترتیب،

 و کنشگران به بايست می و دارد همراه به سراسرجهان در کودکان برای مهمی دستاوردهای، ادراک اين .دارند نابسامان

 ما کشورها، از برخی در زمینه اين در تجربه و يادگیری ها دهه از پس هنوز وجود، اين با .شود داده اشاعه سیاسی مقامات

 دانش همچنین ما .نداريم گوناگون های فرهنگ در حمايتی عوامل اين بودن شمول جهان میزان از دقیقی اطالع هنوز

 بررسی .نداريم آنها بر کودکان کردن غلبه و واکنش چگونگی و کودکان روی بر متفاوت ناماليمات تاثیر مورد در کافی

 از پیش .دهد می نشان را متعددی و جدی های کاستی وجود ناماليمات، و کودکی دوران موضوع با حاضر های پژوهش

 .پردازيم می حاضر های پژوهش مشکالت بررسی به ما موضوع، اين های گفتمان مهمترين از برخی مورد در بحث شروع

 توانايی تجسم در موثر های روش از يکی نعنوا به پذيری انعطاف ی ايده داليلی، به که درحالی :يکم - واژگان های  محدوديت

 .شود می شامل نیز را بسیاری فرهنگی و ومیمفه های کاستی ،است شده شناخته ماليماتنا با مواجهه در انسان شکوفايی و

 آنها نزد واژه اين .بردند می کار به تعبیر يک منظور به نه اما آگاهانه را پذيری انعطاف لغت قديمی، نويسندگان

 روانی فشارهای مقابل در انسان طبیعی انعطاف و مقاومت مورد در علمی های نظريه که زمانی تا بود، گذرا ای کننده تسهیل

 تعداد از غیر به همه سوی از شده اثبات حقیقتی عنوان به موقتی، ساختار اين زمان، گذر با (.۲٨٩۹ ونی،تآن) گرفت شکل

 تعیین قبل از و مثبت های واکنش توصیف به که شاخصی کامال علمی ی هنظري .شد پذيرفته نظری محققان از اندکی

 .است آينده به منوط هنوز بپردازد، ناماليمات به انسان ی نشده

 به تا رود، انتظارمی يافته، راه شناسی روان به طبیعی علوم از که (امپرسیونیستی) تاثیرگرا ای استعاره از احتماال که همانطور

 ابتدا در .است نشده ارائه دقیق، و علمی های پژوهش توسط آن تايید منظور به پذيری انعطاف از ای موشکافانه تعريِف حال

 ''پذير آسیب '' يا ''پذير انعطاف'' های گروه به کودکان - شد توصیف فردی يژگیو يک عنوان به مشترک طور به واژه، اين

 دقیق تامالت و ها پژوهش آنکه از بعد اما، .شوند می انجام مبنا همین بر هنوز کنونی تحقیقات از بسیاری و - شدند تقسیم

 جمعی هم معنايی تمرکز است، ناموجه مفهوم اين که دادند نشان (۵۰۰۰ ِبِکر، و سیِچتتی لوثار، ؛۵۰۰۰ سیِچتتی، و لوثار)

 گرايش) ها گروه ديگر و خانواده (نقش) مبحث شدن برمطرح عالوه تعريف، اين در که معنی بدين .شد انتزاعی بسیار هم و

 به نیز محیط و شخص بین تعامل يا (۵۰۰۱ سروفه، و ايگَاند ياِتس،) ''پويا رشد روند'' يک غالب در  پذيری افانعط ،(جمعی

 ديده مستقیما تواند نمی پذيری انعطاف که است اين رسد می نظر به واضح بسیار  که موضوعی (.انتزاعی) شد کشیده تصوير

 شود می دريافت ''موثر سازش'' و مخاطرات بین ساختاری ی رابطه ی مشاهده ازطريق تنها واقع در و شود، گیری ازهاند يا و

 (.۵۰۰۱ لوثار،)

 پذيری انعطاف است ممکن نه؟ يا دارد خارجی وجود طبیعت در پذيری انعطاف آيا که شود می مطرح سوال اين اينجا در

 اند، کرده تجربه را پرتنش شرايط که کودکانی از برخی که نیست شکی .باشد (شرب دست ی ساخته) مصنوعی مفهومی تنها

 ضرورتی موضوع، اين توصیف برای آيا که نیست مشخص [وجود اين با] اما ند،ا هکرد غلبه آن بر رفت می رانتظا آنچه از بهتر

 اين بر محققان از تعدادی .دارد ثبح به نیاز که است ترديدی اين نه؟ يا هست پذيری انعطاف مانند عواملی دخالت به

 ممکن که تعامالتی از ''حمايتی'' هایمتغیر مستقیِم اثراِت کردن جدا و آماری بررسی با واندت می موضوع اين که باورند

 ها تحلیل گونه اين از برخی حاصل حداقل، .شود آزموده دهند، پیشنهاد را (پذيری انعطاف مانند) گر مداخله عامل يک است
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 .دهند توضیح را موثر های سازش تمام کمابیش توانند می حمايتی عوامل شرايِط به وابسته و مستقیم اثرات که است ناي

 اگرچه (.۵۰۰۱ وايَمن،) است زائد مفهومی ،کلی مفهومی عنوان به پذيری انعطاف به باور که است آن از حاکی موضوع اين

 پذيری انعطاف شايد که دارند موضوع اين بر داللت اخیر های پژوهش از تعدادی اما است، نیاز مورد بیشتری های تحلیل

 .نه برخی و يابند می دوام سخت شرايط با مواجهه در کودکان برخی چرا دهیم توضیح نداريم نیاز ما که است ای ايده

 اين در] که برد می بهره فرعی یمالحظات از شمالی آمريکای و اروپا در پذيری انعطاف مبحث :دوم - ضیاترف محدوديِت

 هنوز علم در همچنین و جهان نقاط ديگر در مشابه ی روشنفکرانه هايی سیستم و دنشو می گرفته نظر در بديهی [کشورها

 کنون، تا گذشته از .است موضوع اين کردن روشن برای خوبی مثال ''نفس'' مفهوم .ندارند را پذيرشش آمادگی

 ارتباط در ''سازماندهی خود'' و ''خود سازی يکپارچه" با کامل نیمه يا و کامل طور به که مفهومی صورت به پذيری انعطاف

 همان نوع، اين شايد .شود سازماندهی و پارچه يک که است خود از ینوع نیازمند باور اين مسلما، .شود می شناخته است،

 که است آن مساله .شد کشیده تصوير به  گرايانه انسان رويکرد يا فرويد بیستم قرن روانشناسی رويکرد در که باشد نوعی

 بوديسم مانند روشمندی های فلسفه و پرمايه های فرهنگ مثال برای .است نشده ديده خود ساختار از جدا فرديت هیچگاه

 کنند، نمی نفی را ''درونی  نفِس'' حس از  تجربه داشتن آنها .کنند می نفی را نفس وجود هندوئیسم، از زيادی های بخش و

 اينکه اثبات برای ای طرفانه بی یهتوج هیچ .گیرند می نظر در بشر توهمات ترين اصلی از يکی عنوان به را تجربه اين بلکه

 محققان از برخی که است جالب .نیست موجود است، آن وجود عدم ی یهفرض از تر منطقی ،مستقل فرديِت وجود ی فرضیه

 مفهموم که باورند اين بر آنها .دارند باال ی نظريه دو بینابین ديدگاهی تکاملی روانشناسی و شناسی عصب ی عرصه در پیشرو

 و بدن کل از احتماال و آيد می بوجود عصبی محرکات از بیشماری های گونه توسط که است تفسیری توهم از نوعی ''نفس''

 .گیرد می نشات ذهن تنها نه

 و فرهنگ مبنای بر است، شده برده کار به پذيری انعطاف و مخاطره به مربوط متون اکثر در که آنطور مخاطره، ومفهم

 مبحث، اين تاثیرگذار بسیار محققاِن  َمسِتن، و گارمزی نظر از که قابلیت وممفه شامل ويژگی اين .گیرد می شکل هنجارها

 نوشته توجهی قابل دقت با که اجتماعی علوم متون در حتی .هست نیز شود، می شناخته پذيری انعطاف ی پايه عنوان به

 .شوند نمی منتقل ديگر بستری به فرهنگی بستر يک از راحتی به معموال که هستند مفاهیمی مفاهیم، اينگونه اند، شده

 تعداد سوی از -است پذيری انعطاف وجود ضرورت که- بیرونی ناسازگاِر فاکتور يک عنوان به ناماليمات از منفی تصور حتی

 روابط وض،ع در ها فرهنگ اين .شود می انگاشته دالنه ساده و بینانه کوته ناکامل، غیرغربی، یها فلسفه و ها فرهنگ از کثیری

 مشکل زدن، پس اين که است معتقد (۵۰۰۱) روگولف .بینند می را آفرينیم می که آنچه و کنیم می درک ما که آنچه بین

 علوم در حدی به کند می جدا جهان از را فرد'' که هايی طرحواره زيرا .است شناسان جامعه جمله از ها غربی برای بزرگی

 ص) ''خوريم برمی مشکل به هايمان ايده ی ارائه برای ديگری های روش کردن پیدا برای ما که فراگیرهستند و نافذ اجتماعی

۲٨.) 

 های فرايند گیری شکل در ها انسان برعکس، .دهد قرار تاثیر تحت را ها انسان که نیست چیزی فرهنگ

 و افراد ن،بنابراي .دارند نقش انسان گیری شکل در نیز فرهنگی های فرايند و کند می مشارکت فرهنگی

 (.۲۲ ص) شوند تعريف هم از جدا توانند نمی و کنند می مشارکت ساخت در دو هر فرهنگی های فرايند
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 موضوع، اين به پرداختن و ناماليمات درک که گرفت درنظر بايد را موضوع اين کرد، خواهیم بحث ادامه در که همانطور

 و دردناک یشرايط تعمد روی از و آگاهانه جوامع، از بسیاری .دارد اهمیت  واقعه خود درک ی اندازه همان به

 کودکان به زندگی، مهم مراحل ديگر يا کارآموزی ی دوره در مثال برای .کنند می ايجاد کودکان برای را ای زننده آسیب

 هدايت را آنها رشپرو و رشد اينگونه و بپذيرند ناماليمات نه و فرصت يک عنوان به را خود های رنج که آموزند می

 دچار رويکردهايی چنین با ،گیرند می نظر در تربیت نه و بدرفتاری عنوان به را ناماليمات که افرادی .کنند می

 مفهوم تاثیرپذيرِی میزان مساله بلکه است، کسی چه با حق که نیست اين مسئله مسلما .شوند می سردرگمی

 ما .ندارند جايگاهی درعلوم حتی يا جهان نقاط ديگر در لزوما که است ای یمعاصرغرب فرهنگ ناصرع از پذيری انعطاف

 بسیاری که حالتی دادن نشان برای ابزاری عنوان به آن کارايی شناختن رسمیت به با را پذيری انعطاف ی واژه اينجا در

 ساختاری عنوان به پذيری طافانع شناختن رسمیت به معنی به مساله اين اما .بريم می کار به دانیم، می درونی ما از

 نمايان درک قابل ساختاری صورت به یپذير انعطاف احتماال بیشتر، تحقیق با که معتقديم ما حقیقت، در .نیست نظری

 .شود می يافت محدودی بسیار فکری و فرهنگی های بستر در تنها که شود می

 و مخاطره ی حوزه های پژوهش که است اين مبحث ناي مشکالت ديگر از :سوم -  آکادمیک های پژوهش محدوديِت

 متخصصین، از برخی .است شده صنعتی اقلیِت کشورهای در کودکی دوران و کودکان به محدود شدت به پذيری انعطاف

 .اند داده انجام زمینه اين در را ای گسترده تحقیقات گوناگون، اقتصادی و فرهنگی های پیشینه با کودکان درنظرگرفتن با

 که است نگاهی از برگرفته پذيری انعطاف و مخاطره به مربوط متون اکثر در کودکی وممفه به غالب نگاه وجود، اين اب

 ديگر در کودکان زندگی های واقعیت که نگاهی آن لزوما نه و است جاری متوسط ی طبقه سفیدپوست های خانواده در

 و اند يافته پرورش ''درست'' صورت به اقلیت کشورهای در نکودکا که است اين بر فرض .بخشد می شکل را جهان نقاط

 و اقتصادی مسئولیت داشتن بدون مادر، و پدر با ای، هسته ای خانواده در يعنی آنها روش به بايد ديگر کودکان بنابراين

 کودکی ''بودن لمسا'' میزان گیری اندازه برای معیاری تعیین معنی به فرضیه اين اجرای .يابند پرورش وغیره، اجتماعی

 کودک پرورش برای واحدی و يگانه روش هیچ که دهند می نشان گوناگون های فرهنگ از نگاری مردم شواهد اما .است

 فرضايت محور که آنچه برخالف .شود می دنبال کودک رشد برای متفاوتی های راه جهان، از گوشه هر در و ندارد وجود

 های جنبه به وابسته کودکان رفاه برآنکه مبنی (۲٨۹٩) ويگوتسکی نظر به [ها انانس] از بسیاری امروزه است، متون اين

 .اند برده پی است، او زندگی محیط فرهنگِی و اجتماعی مادی،

 ی حوزه دارد، ناماليمات مورد در کشورها اين در غالب تفکر و صنعتی اقلیِت کشورهای بر مقاله اين که تمرکزی

 موجود حاضر درحال که ای يافته سازمان اطالعات اکثر شد، اشاره پیشتر که همانطور .کند می محدود را آن توصیفی

 وجود با .دارند افتد، می اتفاق خانه خصوصی فضای در که خانوادگی و شخصی ديرپای مشکالت بررسی به تمايل است،

 مورد در شده  انجام های پژوهش بیشتر کودکی، در ناماليمات داليل بودن ساختاری بر مبنی زياد بسیار شواهد

 قرار بررسی مورد را مادر خصوص به والدين از جدايی و مرگ مانند شخصی و ناگهانی شرايط کودکی، دوران مخاطرات

 در بايد که آنطور که کند می تهديد را کودکان  رفاه تری، جدی و بیشتر مشکالت معموال اما اکثريت کشورهای در .دادند

 ای جدی فراگیر و اجتماعی فجايای با جهان سراسر در شماری بی کودکان مثال، برای .است هنشد پرداخته آن به متون
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 و شرايط اينگونه به کودکان واکنش بازتاب .هستند رو روبه ''قومیتی پاکسازی'' و اجباری کوچ قحطی، مانند

 واکنش از خوبی دريافت متون اين کلی ورط به و نیست مشهود کافی میزان به متون در ديگر، ناخوشايند های موقعیت

 .ندارند مساله به کودکان

 تفاسیر محدوديت

 مفروضات و تفاسیر برمبنای دانیم می کودکی دوران تجربیات  درباره ما آنچه بیشتر اينکه آخر ومشکل -چهارم

 برای آنچه از ادراک پذيری، انعطاف و پذيری آسیب مبحث پیرامون شده انجام های پژوهش اکثر .است بزرگساالن

 والدين،) بزرگساالن به ،[تحقیقات دراين] اغلب .کشد می تصوير به را شود می محسوب مخاطره يا ناماليمات کودکان

 خیلی در که است آن نتیجه .شود می رجوع دهنده پاسخ عنوان به (دارند کودکان با نزديکی روابط که افرادی و ها معلم

 و کودکان دهند می نشان که شواهدی دلیل به موضوع، اين .نداريم کودکان خوِد ادراک رددرمو دقیقی اطالع ما موارد

 بر زرگساالنب ادراک به دادن اولويت .است ساز مساله ندارند، ناماليمات و مخاطرات از مشترکی درک بزرگساالن

 شخصی توانايی عنوان به پذيری انعطاف کهاين از بیشتر  عمل، در که است بوده معنی بدين گاه کودکان، تجربیات

 موضوع با ها پژوهش از بسیاری در ن،يبنابرا .است شده کدر ،آسیب وجود عدم عنوان به شود گرفته درنظر کودکان

 باور .است شده داده قرار روانی اختالالت و روحی های آسیب وجود عدم معادل پذيری انعطاف آوارگان، و جنگ کودکان

 کل طور به [یتتحقیقا] موارد از خیلی در بخشد، بهبود را آنها ذهنی سالمت تواند می کودکان خود بیرتد اينکه به

 در مهم و موثر عاملی عنوان به را کودکان شخصی های ويژگی ،شناسی روان متون اما، مقابل در .است شده فراموش

 به مربوط مباحث اکثر وجود اين با .اند شناخته رسمیت به را کودکان توانايی وممفه و گرفته درنظر پذيری انعطاف

 برخی در حتی و کودکان ی  کنشگرانه مديريت بر نه و حمايتی عوامل از  منفعالنه ادراک بر درعمل کودکان،  توانايی

 .است متمرکز ،خود شرايط به بخشیدن بهبود موارد

 

 

 

 

  :زا تس یا همجرت هلاقم نيا

Boyden، Jo، & Mann، Gillian (2005). Children´´ Risk، Resilience، and Coping in Extreme 

Situations. In M. Ungar (ed.). Handbook for Working with Children and Youth: Pathways to 

Resilience across Cultures and Contexts. Thousand Oaks، London، New Delhi: Sage، pp. 3-25. 

 

 

 

 



 http://right-to-childhood.com داح طيارش رد ناکدوک ندمآ رانک یياناوت و یريذپ فاطعنا ،تارطاخم

 



 

 

 :عبانم

 



 http://right-to-childhood.com داح طيارش رد ناکدوک ندمآ رانک یياناوت و یريذپ فاطعنا ،تارطاخم

 



 

 



 http://right-to-childhood.com داح طيارش رد ناکدوک ندمآ رانک یياناوت و یريذپ فاطعنا ،تارطاخم

 



 

 



 http://right-to-childhood.com داح طيارش رد ناکدوک ندمآ رانک یياناوت و یريذپ فاطعنا ،تارطاخم

 



 

 



 http://right-to-childhood.com داح طيارش رد ناکدوک ندمآ رانک یياناوت و یريذپ فاطعنا ،تارطاخم

 



 

 


