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 چکیده

 حولت بر فرهنگ اثر چگونگیتبیین اصلی این پژوهش،  هدف
به  یابیدست. برای باشدیم تحول آشیانهبر مبنای نظریه  کودک

به دست  نتایج بهره گرفته شد. یاکتابخانهاین هدف از روش مطالعه 
 محیطی هایعامل فرهنگ،آمده از این مطالعه نشان داد که 

ن ای اثر رو، این از. دهدمی سازمان را کودک تحول بر تأثیرگذار
 .است بیشتر تحول بر نایافته سازمان هایعامل با مقایسه در هاعامل

 هایامنظ با که غشایی مثابه بهوالدین  قومیتی باورهایهمچنین، 
 را دهانسازم نقش در فرایند تحول ند،ارتباط در فرهنگی تربزرگ

و در نتیجه کارکردهای  تربیتی یهاهدف و کندیفا میا
 یفعال نقش کودک  این میان،در  د.ندهفرزندپروری را شکل می

 اب اشتحولیآشیانه و که کودک یطوره دارد، ب خود تحول در
 و حاکی از پویایی مهم این .یابندمی توسعه و پرورش یکدیگر
 فردی هایتفاوت با بتواند تا است  تحول پذیری آشیانه انعطاف

  . یابد انطباقکودک 

 شیوهفرزندپروری، سرشت،  فرهنگ، :کلیدییهاواژه
 قومیتی باورهای هیجان، ابراز خواباندن،

 

Abstract 
The aim of the current study was to explain the way 

culture influences the development of children based on 

the theory of developmental niche. For this, a library 

based method was conducted. The current research 

concluded that culture organizes the environmental 

factors influencing child development. Hence, 

organized factors impact development more likely than 

unorganized ones. The theory gives a more important 

role to parental ethnotheory subsystem which acts as a 

nexus through which parents’ beliefs are related to the 

larger culture and organises the other two subsystems. 

Also, parental ethnotheories influences parenting goals 

and in consequence parenting practices. Additionally, 

child has an active role in his/her development. Child 

and his/her niche are developed together. This implies 

that developmental niche is dynamic and flexible 

adapting itself to individual differences of children. 

Key words: culture, parenting, temperament, sleeping 

patterns, emotion expression, ethnotheories 
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 مقدمه

 .دهندیم سوق «روان و فرهنگ دوطرفه پویای طبیعت» سمت به را علم توجه فرهنگی شناسانروان

 & Fiske, Kitayama, Markus) هستند فرهنگی رویدادهای شناختی روان فرآیندهای آنها معتقدند

Nisbett, 1998 .)افراد اجتماعی، دنیای هر در مشارکت منظور به که است این آنها استدالل زیربنایی فرض 

 ایندهایفر. نمایند ادغام اشاناساسی شناختی روان فرایندهای درون در را فرهنگی رسوم و معانی الگو، باید

 هر که یالدرح در بنابراین،. کندیم تبدیل و بازتولید محدود، را فرهنگی نظام خود نوبه به شناختی روان

 از طریق خودشان هاروان این شود،می ساخته هاروان از بسیاری شده هماهنگ تعامل در نتیجه فرهنگی

  ,.Fiske et al) شوندمی برانگیخته و یافته ساخت دار، جهت کنند،می عمل در آن که خاصی فرهنگ

1998.) 

 ضمن در و گیردمی قرار اجتماعی متقابل روابط از ایدرون شبکه در تولد هنگام از کودک

 ,Saefe) کندمی جذب خود به را جامعه میراث دهد،می روی دیگران و او میان که متقابلی یهاکنش

Kadivar, Koromi Noori & Lotfabadi, 2010 .)بر اثرگذاری بسترهای اجتماعی  1برونفربرنرراستا،  ینا در

 مفهوم کامل درکنماید. او معتقد است بر تحول کودک و انتقال فرهنگ از طریق آنها تاکید می

 نیوالد ،یاههست خانواده از فراتر. دهدیم رخ آن در یفرزندپرور که دارد یبستگ ییبسترها به یفرزندپرور

-یم یرتأث اآنه بر و گیرندیم قرار یرتأث تحت ،گرفته دربرکه آنها را  تربزرگ یاجتماع یهانظام در درون

 یجتماعا تعلقات ،یررسمیغ و یرسم یتیحما یهاشبکه خانواده، شکل شامل اجتماعی یهانظام نیا. گذارند

 شده رساختهبو  یعیطب یبوم شناخت ،یطبقه اجتماع ،یو دولت یپزشک ،یحقوق ،یآموزش یهاموسسه کار، و

  .(Saefe et al., 2010) باشندیم فرهنگ و

رده و خود، در تعامل گست یفرهنگ یهجذب ارث یبرا گسترده، اجتماعی یهاتعامل بستر در کودک

مطالعات صورت گرفته در حوزه تحول کودک بر نحوه تبادل بین والدین خود قرار دارد.  ینهمه جانبه با والد

-و ساخت و سبک فرزندپروری را تحلیل و روابط بین والدین و فرزندان را درجه اندیافتهو کودک تمرکز 

نها والدینی و شیوه عمل آ یهانگرش، روابط، انتظارات و هانقشلعات، چگونگی . در این مطااندکردهبندی 

 و مستبدانه مقتدرانه، فرزندپروری سبک سه( 1971) 2بامریندطور نمونه،  مورد توجه قرار گرفته است. به

 سبکن است که بیانگر ای ،بامریند دیدگاه درباره یفرهنگ ینمطالعات ب یشترب .نمایدمی مطرحرا  گیرانهسهل

این  . از آنجاکهزندرقم می کودکدر  بیشتری یاجتماع -یمثبت روان پیامدهای مقتدرانه، فرزندپروری

                                                           
1. Bronfenbrenner  
2. Bumrind  
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های تتوان با اطمینان فرض نمود که داللآمریکایی است، نمی-دیدگاه  برخاسته از بافت فرهنگی اروپایی

ممکن است با پیامدهای منفی رشدی همراه باشد، به  هافرهنگسبک فرزند پروری مستبدانه که در برخی 

در  که دریافت فراهانی طورنمونه، . به(Stevenson, 2010)دیگر نیز منفی باشد  یهافرهنگطور مشابه در 

ننده های کم برخوردارتر شهر تهران کنترل کمقایسه با طبقه برخوردار، سبک فرزندپروری بیشتر خانواده

. (Farahani, 2007) پنداردبرخوردار مینااقتصادی طبقه  -ناشی از بافت اجتماعی است. او این تفاوت را

رانی در مقایسه با ای گر والدینکنترلی و هدایت سبکبرنر به این نتیجه دست یافتند که  و کرمانیهمچنین، 

 دبستانییشپ فرزندان برای مثبت هاییادگیری و اجتماعی انگلیسی به دلیل پیامدهای -والدین آمریکایی

 هایسبک بر این عقیده اند که نیز چاو و پادماویدجاجا .(Kermani & Brenner, 2000)باشد یم آنان

 ترلکن و کودکان از درباره مراقبت آنان عقاید و ادراک های گرفتن نظر در بدون والدین فرزندپروری

 .(Padmawidjaja & Chao,  2010) نیست فهم قابل، آنان رفتارهای

 با هنگفر یک خاص رسوم و فرزندپروری عقاید رابطه بررسی سمت به هادیدگاه امروزه بنابراین،

از تمرکز  پژوهشگران دگاهید که دارندیم انیب( 1990) 1کالینز و گودنو(. Berk, 2008) اندیافته سوق تحول

توسعه  ینیفهم رفتار والد یبرا یموضوع ضرور کیباورها به عنوان  یبه بررس ینیرفتار والد یمحدود رو

شتر ی، جهت گیری بینیوالد یهاسبک و کارکردها ،هایوهش یبررسعالوه بر راستا،  نیاست. در ا افتهی

 رده است.تغییر ک ترگسترده فرهنگ سمتبه  یابه عنوان پنجره نیوالد دیعقا یبررس به سمت هاپژوهش

-یم کودک از مراقبت هایییچرا و یستیچ ،یچگونگو فهم  درکمتاثر از  را یفرزندپرور پژوهشگران

 بارهرد گوناگون یهاوهیش به نیوالد که از آن است مطالعات صورت گرفته در این زمینه حاکی . پندارند

ا، لذ. دارند یمتفاوت هاییدگاهد مادر و پدر عنوان به خود نقش بارهدر و شندیاندیم خود کودکان رشد

ان و چگونگی فراهم نمودن محیط زندگی مناسب برای آنها متفاوت کودک از مراقبت در آنها مورس و هایوهش

 (. Harkness & Super , 2009)است 

 و هاهدف ها،ایده دانش، ها،نگرش ها،دادن نسبت انتظارات، ادراکات، شامل فرزندپروری باورهای

 به ایجاد و شکل گیری توانندیماین باورها . شودمی کودک تربیت و تحول هایجنبه همه برای هاارزش

 ازمانس کمک کنند، در موثر بودن والدگری نقش واسطی ایفا کنند و نیز ممکن است به والدگری رفتارهای

 رسدمی نظر به (.Harkness & Super, 2001, 2005; Bornstein, 2006) رسانند یاری فرزندپروری دهی

  واهخ شده القاء خواه –خانوادگی زندگی و کودکان، فرزندپروری از رسانه و اجتماع و نسل هر تصورهای

                                                           
1. Goodnow & Colins 
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 ایرفتاره هدایت و فرزندپروری باورهای دهیشکل در مهمی نقش -شده گرفته شکل طبیعی طور به

  (Bornstein, 2006). دارند فرزندپروری

 هآشیان»نظریه  چارچوب در توانمی را فرزندپروری کارکردهای باورها بر نقش اثرگذاری چگونگی

 تردقیق و نظمم بررسی امکان مطرح شد، هارکنس و سوپر توسط که تحول آشیانه نظریه. کرد بررسی «تحول

 بخشی کودک محیط نخست، است؛ حاکم نظریه این بر اصل دو. نمایدمی فراهم را تحول بر فرهنگ یرتأث

 فات،ص مجموعه مانند کودک هاییآمادگ . دوم،یابدینم سازمان تصادفی روشی به و است فرهنگی نظام از

 فراهم بیچارچو تحول آشیانه نظریه. دهندیم قرار یرتأث تحت را تحول فرایند ،هامهارت و استعدادها سرشت،

 در کودکان هاییطمح در موجود یهاتفاوت مورد در منظم به طور توانیم آن طریق از که نمایدیم

 رایب چارچوب این برد،می به سر خودش آشیانه در کودکی هر اگرچه. کرد مطالعه مختلف یهافرهنگ

  .رسدیممفید به نظر  فرهنگی جامعه هر خاص الگوهای توصیف

 

 تحول آشیانه نظریه

الح که در اصط کندیم معرفی را کودک دربرگیرنده نظام خرده سه نظریه آشیانه تحول نظریه،

 و مراقبت رسوم و رسم ،2فیزیکی و اجتماعی موقعیت: عبارتند از نظام. این سه خرده شودیمنامیده  1آشیانه

 برحسب مستقیم دارند و نقش که 5والدین قومیتی باورهای ویژه به 4مراقب فرد شناسین و روا 3کودک تربیت

 (.Super & Harkness, 2002) مشترکند اجتماعی یهاگروه بین در تعریف

 ودکک فیزیکی و اجتماعی هاییتموقع :کودک روزمره زندگی فیزیکی و اجتماعی موقعیت(1

 شامل هایتموقعاین . گیردمی شکل کودک روزمره زندگی آن طریق از که نمایندمی فراهم داربستی

 و شودمی کودک با آنها مواجه که است افرادی دارد، در آن قرار کودک که است ییهامکان

 تعیین فیزیکی -اجتماعی موقعیت(. Harkness & Super, 2009) دهدمی انجام که است هایییتفعال

 نماید راهمف او برای را ییهافرصت چه فیزیکی فضای و باشند کودک نزدیکی در کسانی چه کندمی

(Super & Harkness, 2002.) این در توانیم کودک تحول را در فیزیکی -اجتماعی موقعیت نقش 

 صبح 9 ساعت در که کنید فرض کنیا در کوکوت قبیله را در یاساله سه پسر»مالحظه کرد:  نمونه دو

 پوست روی بر شدن خشک برای که است ذرت هایدانه نزدیکی از سرگردان گوساله راندن حال در

                                                           
1. Niche 
2. Social and Physical Settings 
3. Customs of Child Rearing 
4. Parental Psychology 
5. Parental Ethnotheories 
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 صندلی روی بر که کنید فرض هلند بلومنهیم را در یاساله سه پسر مقابل، در. اندشده پهن زمین روی گاو

. چسباندمی و بردمی را رنگی کاغذ هایتکه ترشبزرگ خواهر با همراه و نشسته میزی کنار اشکودکانه

 یهامهارت آنها یک از هر و داشت نخواهد را دیگر کودک زندگی تجربه کودکان این از یک هیچ

 ,Harkness & Super, 2009) «آموزند.می را است، مهم شانجامعه در شدن ماهر عضو برای که متفاوتی

P. 1 .)درباره ایساله دو کودک مادر. کرد توجه نیز ایرانی یهانمونه از ییهامصاحبه به توانیم اینجا در 

برد می سر به منزل در: »گویدیمکرده است چنین  فراهم کودک خود برای که فیزیکی -اجتماعی محیط

 و شودیم سرگرم تلویزیون با گاهی. است فکری بازی و نقاشی ،هایشیباز اسباب با بازی مشغول و

 با ودکک تجربه محیط این در ..«کندیم بازی توپ و کشتی و سواری دوچرخه و فوتبال پدرش با شب

 آشیانه در ردیگ کودکی تجربه از متفاوت تواندمی شبانگاه در پدر با ارتباط و نقاشی و بازی اسباب

 آل ایده حولت برای را تسهیالتی بتواند باید مادر تربیتی یهاهدف راستای در محیط این. باشد دیگری

 .آورد فراهم کودک

 که تاس یابرگرفته یا رسیده ارث به یهاروش مقصود :کودک تربیت و مراقبت رسوم و رسم(2

 و هاسنت دیگر، عبارت به. شوندیم گرفته به کار کودک محافظت و آموزش تفریح، تربیت، برای

 ربه طو که رفتارهایی توالی اند و نیزگرفته شکل زمان طول در که کودکان تربیت و مراقبت هایروش

 هماهنگ فرهنگی تربزرگ یهاجنبه به طور عمیق با و ،دهندیم رخ جامعه اعضای توسط مشترک

(. Super & Harkness, 2002) نیست رفتارها آن انجام برای دلیل آوردن به نیازی به طوری که اند،شده

 در اجرمه آسیایی والدین طورنمونه، به. شودمی آشکار خارجی افراد سوی از فقط آنها فرهنگی ماهیت

 پیش کودکان اب تحصیلی هاییتفعال صرف را بیشتری زمان آمریکایی-اروپایی والدین به نسبت آمریکا

 میزان یک به والدین گروه دو هر(. Parmar, Harkness, & Super, 2004; 2008) کنندمی شاندبستانی

 نقش و دکانکو مورد در والدین که است آن نکته بیانگر این. کنندمی کودکانشان با بازی صرف وقت

 درمادران  ایرانی، نمونه چند در(. Harkness & Super, 2009) کنندمی فکر چگونه آنها به نسبت خود

 برای نگذاشت وقت و بازی به توجه دهندیم انجام روز طول در کودکان که هایییتفعال ترینمهم شرح

 گونگیچ بر حاکم رسوم و آداب دهنده نشان. این تاکید ندبود نمودهتاکید را  خردساالن با کردن بازی

 هبودب راستای در یا آموزشی یهاهدف راستای در تواندیم با کودک بازی. باشندیم کودکان تربیت

 .باشد موثر کودک طبیعی پرورش و یشناختروان وضعیت

 تحول و ررفتا به نسبت قومیتی عقاید ناظر به مراقب فرد شناسیروان :مراقب فرد شناسین روا (3
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 یهادفه موثر و تربیتی هایروش کودک، نیازهای و ماهیت به نسبت باورهایی و دربرگیرنده کودک

 درک و فهم(. Super & Harkness, 2002) باشدیم کودک تربیت برای اجتماعی هایگروه و والدین

 عقایدی چنین درک البته،. است ضروری کودکانشان با آنها رفتار چگونگی تفسیر برای والدین هایایده

 «هنجارب» خاصی سن در کودک برای چیزی چه که در این باره باورها این از بسیاری نیست؛ زیرا آسان

 والدین هنگیفر باورهای نظام هارکنس، و سوپر نظریه اساس بر. شوندمی پنداشته بدیهی است، مطلوب یا

 ورتیص به نظام این دیگر، عبارت به. والدینی رفتارهای و هاهدف فرهنگی، هایآموزه بین است پلی

 وبچارچ را والدین فرزندپروری هایشیوه یا والدینی رفتارهای و تربیتی یهاهدفناآشکار،  عمدتاً

 تحول رایب آمریکایی متوسط اقتصادی -اجتماعی طبقه به طور نمونه، مادران .کندمی هدایت و بخشیده

 را ودکشانک شناختی تحول سازیبیشینه اهمیت این آنها. اند قائل اهمیت کودکانشان هوش و شناختی

 مادران زا وقتی مقابل، در. دارندمی اعالم «شناختی تحریک» های گوناگونفرصت نمودن فراهم طریق از

 شناختی؛ ات کنندیم اشاره اجتماعی تحریک به ابتدا آنها شود،می سوال «هایکتحر» مورد در ایتالیایی

شود یم فراهم خانوادگی -هیجانی هایعلقه طریق از کودک برای هیجانی و اجتماعی هاییکتحر

(Harkness, Super, Bermdez, Moscardino, Rha, Mavridis, et al., 2010.) 

 .شودمی مطرح( ایترکیه فرهنگی بین روانشناس) 1کاگیتسیباسی توسط دست این از دیگری نمونه

 زندگی آنها با حاضر حال در آنها پسر» که کندمی نقل ساله 21 یک پسر دارای آمریکایی یک خانواده از او

 فکر و مکن باور توانستمنمی شنیدممی را آنچه» کندمی اشاره او. «گیرند.نمی مسکن اجاره او از اما کند،می

 که ودب این گفته این در آمریکایی خانواده باور ضمنی «کرد.نمی شوخی او اما کند،می شوخی او کردممی

 ماندن با تواندمی       اصل این اما کنند، زندگی خانواده از جدایی و شوند «مستقل» باید شده بزرگ فرزندان

 الگوی با ندفرز از اجاره کسب کاگیتسیباسی، دیدگاه از. شود حفظ او از بها اجاره دریافت و خانه در فرزند

 به تقابلم وابستگی که رودمی انتظار فرزندان از ترکیه در. بود در تعارض ترکیه در خانواده از او فرهنگی

د سازنرا میمانند شغل و ازدواج مهم برای زندگی خود  یهاانتخاب که زمانی حتی کنند، حفظ را خانواده

(Harkness & Super, 2009 .) الدنب به ایرانی اشاره کرد که مادری به نمونه توانیمبیشتر  یهانمونهدر 

 دخو هدف به دارد تالش آرام محیطی نمودن فراهم و صبر به خود دعوت با ،مؤدب و آرام کودکی تحقق

 تالش و،یادگیری ا هایییتوانا افزایش جهت کودک، برای گذاشتن وقت با که دیگری مادر یا یابد دست

 راستای در مذهبی یهاآموزش دادن با او. نماید ایفا خود باهوش کودک تربیت در موثری نقش دارد

                                                           
1. Kagitsibasi 
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 .نمایدمی عمل خود تربیتی یهاهدف

گواه  .است مشاهده و بررسی قابل تحولی هایحوزه از وسیعی گستره در والدین باورهای مهم نقش

 اصخ به طور مراقب فرد شناسین روا از ییهاجنبه نقش مؤید که است متعددی هایپژوهش هاییافته آن

 هایتوانائی و نیازها درباره والدین باورهای چون مواردی. باشندیم کودکان یهاجراحت و درباره حوادث

 دادن نسبت و جراحت و حادثه وقوع علت کودک، تحول سطح از انتظاراتشان و مختلف سنین در کودک

 واکنش همچنین،(. Pfeffer, 2007) ذکرندزمینه قابل  این در تقدیر و شانس یا کودک خود، به مسئولیت

 باورها و و والدین یشناختروان وضعیت به دارد زیادی بستگی درمانی هایلهمداخ به نسبت والدین

 (.Harkness & Super, 2000) دارند کودک خاص مسئله آن به نسبت آنها که ییهاارزش

و  دارند یمشترک کارکرد یکدیگر با نظام خرده سه تحول، آشیانه دیدگاه که در هارکنس و سوپر

ده کارکرد مشترک این سه خر. شوندیم میانجی فرهنگ، تربزرگ بافت در را کودک تحولی یهاتجربه

 فرایند رد محیطی عناصر کردن یکپارچه در اساسی نقشی و دارند دنبال به را مهمی تحولی نظام، پیامدهای

به نظر  جهت دهی به تحقیقات مهم برای که نظام خرده سه این مهم هاییژگیو از. دارند کودک تحول

 برشمرد: توانیم، چنین رسندیم

 در. نندکیم کار نظام یک صورت به کامل همیشه نه اما زیاد بسیار هماهنگی با نظام خرده سه الف(

 تحول به نسبت قومیتی عقاید از برخاسته کودک تربیت رسم و راه است، پایدار نسبتاً  که یاجامعه

 در رعتس به که جوامعی در. گیردیم شکل عقاید و رسوم این پایه بر فیزیکی محیط و است کودک

 رایط،ش این در. آیدیمبه وجود  هایییناهماهنگ نظام خرده سه این بین مهاجرین، و همچنین تغییرند حال

را  ظامن خرده سه بین هماهنگی و شروع شده رسوم و یا عقاید تغییر طریق از جوییتعادل فرآیندهای

 یشناخت هایناهماهنگی کاهش برای فردی نیازهای مشترک حاصل جوییتعادل. نمایندیم ترغیب

 گی،فرهن زمانهم کننده تقویت نیروهای وجود و طرف، یک از( عمل و ایده بین ضعیف ارتباط مانند)

 & Super) نمایند  می القاء را فرهنگی یهاموضوع های مختلف، حیطه در که باشدیم دیگر، طرف از

Harkness, 1997.) 

 نسانا شناختیبوم جوانب سایر با جداگانه و منحصربه فرد ای  رابطه نظام، خرده سه از یک هر ب(

 از« باز نظام» عنوان به «آشیانه» که دهندمی شکل را ایجداگانه مسیر هانظام خرده از یکر ه دارند؛

 بیان به. رار گیردق بیرونی نیروهای یرتأث تحت تواندمی و است ارتباط در بیرون دنیای با مسیرها این طریق

 فصلی، راتتغیی طورنمونه، به. باشند کودک در تحول نفوذ مسیر توانندمی هانظام خرده از یک هر دیگر،



 111..  . و تربیتی هایهدف فرهنگ،                                                                             1395 بهار و تابستان، 1، شماره6سال 

 قرار یرتأث تحت را والدین کار الگوی که اجتماعی و اقتصادی حتی تغییرات و مدرسه تعطیالت برنامه

 هایمونهن از. شوندمی کودکان برای جدید فیزیکی شرایط و هاموقعیت گیریشکل به منجر دهند،می

 ارهدرب مردم عامه و متخصصان کهاین یا اجتماعی، هایارزش در تاریخی تغییرات به توانمی دیگر

 مستقیم اثر والدین قومیتی عقاید بر توانندمی تغییرات این. نمود اشاره گویند،می چه خوب فرزندپروری

باشند  ودکک از مراقبت اجتماعی -فیزیکی محیط و رسوم در تغییرات دیگر آغازگر همچنین و بگذارند

(Super & Harkness, 2002.) 

 گیرند؛می قرار کودک شخص با پذیری انطباق دوطرفه فرآیند یک در نظام خرده سه از یک هر ج(

-سهام کودک دیدگاه، این اساس بر. شوندیم منطبق کودک به فرد منحصر هایویژگی با هانظام خرده

 است ممکن اشفردی هاییژگیو و سرشت طریق از کودک. است خودش تحول آشیانه برای فعالی دار

 بدین. اردبگذ اثر مستقیم به طور آنها اجتماعی تعامالت بر یا دهد تغییر را والدین روزانه ریزیبرنامه

 ظاراتانت و گذارندیم اثر دیگران و والدین بر کودک هایتوانمندی و خوی و خلق جنس، سن، ترتیب،

 (.Super & Harkness, 2002) یابدمی تغییر زمانی هر در کودک آن برای فرهنگی هایفرصت و

ظیم را تن نظام خرده سه این که دارند وجود فرهنگی فرآیندهای تحول، آشیانه نظریه چارچوب در

 زنجیر و 2فرهنگی یهاموضوع بسط و تداوم ،1زمانهم کننده تقویت نیروهای شامل فرآیندهااین . کنندیم

 هایعامل فراوانی زمان،هم کننده تقویت مقصود از نیروهای(. Super & Harkness, 2002) باشندیم 3کردن

 طریق از که دباشیم معین تحولی دوره یک طول در هاویژگی یا هاتوانایی کسب کنندهتقویت و یرگذارتأث

 رهنگیف اصلی «هایپیام»پیوسته  که محیطی هایسازمان شوند؛می تقویت و ارائه محیط مختلف هایبخش

 هایفرصت که جهت این از. است مهم هاارزش و هامهارت کسب برای فرآیند این. کنندمی تاکید را

 جان هایهی ابراز و تبادل نحوه دیگران، به توجه خواندن، مهارت مانند چیز یک یادگیری برای گوناگونی

 یا حمایت ظهور حال در هایتوانایی از خاص هایآموزش تکرار. نمایدمی فراهم «بودن مستقل» ارزش یا

 به دلیل یغرب آفریقای در بازاری کودکان ریاضیات به طورنمونه، توانائی. کندیم ایجاد را جدید هایمهارت

 .گیرندمی شکل کنندهتقویت و زمانهم کننده تقویت نیروهای حضور فراوانی

 تا دهدمی گسترش تحول طول در را رفتارها معانی فرهنگ فرهنگی نیز یهاموضوع بسط و تداوم

 و تداوم طریق از. گیرد صورت مختلف سنی هایدوره در و رفتاری هایحوزه همه در معانی نظام یادگیری

                                                           
1. Contemporary Redundancy 
2. Thematic Elaboration 
3. Chaining 
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 رآیند،ف این. نمود تقویت را اولیه مراحل در شده آموخته هایدرس توانمی تحول طول در مضامین گسترش

 فرهنگ. ددهمی گسترش تحولی فزاینده هایچالش با مواجهه برای کارآمدتری شکل به را اولیه هایآموخته

 دوره هر در مناسب هایروش به مهم معنایی هاینظام تا کندمی حاصل اطمینان و است محیط سازمان دهنده

 مضامین این طریق از. دهد رخ زمانی هایدوره و رفتاری هایحوزه همه در یادگیری و یابند تداوم تحولی

 کودکان ،رفتاری هایحوزه در. گذاردمی کودک تحول روی بر را نفوذش بیشترین محیط که است فرهنگی

 و انتزاع کشف، را فرهنگ سوی از القائی معنایی هاینظام و رفتاری قواعد انرژی، صرف بدون ظاهراً

 ردازد؛پ-می زمان طول در رفتارها معانی و اصلی نمادهای ترویج و تکرار به فرهنگ. کنندمی سازیدرونی

 زبان هب چگونه آموزدمی کودک. هیجانی یهاحالت تنظیم و دوطرفه گفتگوی سبک مانند رفتارهایی

 ه،طورنمون به. کند بیان جامعه فرهنگ مخصوص نمادهای با را خود عواطف و بگوید سخن معمول محاوره

 نزدیکی ناصرع فرهنگ، ،«متقابل وابستگی» شدن، اجتماعی فرآیند در سنتی هایژاپنی یگسترده تاریخچه

 یک در را صرعنا دیگر و الگوبرداری و هاتقویت از استفاده کالمی، تبادل و بخشیآرام الگوهای فیزیکی،

 در تا دهدمی شکل  خصوصی و عمومی هایحوزه در رسوم و باورها از منسجم و هماهنگ الگوی

  .آوردبه وجود  را مدیریتیخودتوانایی  و متناسب انتظارات یسالبزرگ

 گیچگون تحول بر آشیانه به عنوان فرایند فرهنگی مهم دیگر در چارچوب نظریه زنجیرسازی

 به خودش نوع در محیط از عنصری هیچ. دارد اشاره آنها بین ارتباط و نظام خرده سه گرفتن قرار کنارهم

 با کیفیت امدیپی ایجاد به قادر مجزا عناصر از اییرهزنج بلکه نماید، ایجاد را پیامدی تا نیست کافی تنهایی

 نظام هخرد سه اجزای صرف دادنر قرا کنارهم از بیش چیزی فرهنگی، فرایند این نقش. شوندمی متفاوت

 برایند درصورت لزوم است ممکن و است اجزا تکتک اثر از متفاوت کامالً آن برایند که کیفیتی است؛

 رخ جیروارزن محیطی مجزای عناصر که شودمی تضمین زمانی جسمانی سالمت طورنمونه، به. نباشد مطلوبی

 رفتارهایی ی،فیزیک یک محیط در هاباکتری ترکیب از جسمانی بیماری یک شیوع که ترتیب بدین. دهند

 باعث رفتارهایی چه بفهمند توانندنمی که والدین ایده و شودمی محیط در باکتری شدن پخش باعث که

  . کندمی پاره را زنجیره هاحلقه این از یکی تخریب. شودمی حاصل شوند،می بیماری نشدن یا شدن پخش

 نظام مانه یا قومیتی هایباور نظام خرده به را اصلی نقش سوپر و تحول، هارکنس آشیانه نظریه در

رین تترین و انتزاعیآنها باورهای والدینی را در سطوح مختلفی از عمومی. دهندمی والدین 1فرهنگی باورهای

 رخاستهترین سطح باورها بدر عمومی قومیتی هایباور کنندیمترین باورها بیان ترین و عینیباورها تا خاص

                                                           
1. Cultural Belief System 
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 معیج تاریخ در ریشه و باشندیم فرزندپروری و کودکی معنای و ماهیت مورد در فرهنگی تعبیرهای از

 رزندپروریف هاییوهش و تربیتی یهابرنامه قومیتی هایدیدگاه. دارند فرد روز هر تجربیات و اجتماعی گروه

 به او حولت دهد و انجام هایییتفعال چه باید باشد، چگونه بهنجار کودک . به طورنمونه،کنندیمرا تعیین 

 و ادراک درونی سازی آنها، و با دهدیمرا شکل  والدین قومیتی هایباور فرهنگ، شود. منجر نتایجی چه

 دیگر ظامن خرده دو هاییژگیو از بسیاری ترتیب، بدین. کندیم هدایت کودک به نسبت را والدین اعمال

 تحول آشیانه گردی نظام خرده دو قومیتی هایباور کهبراین عالوه. بگیرند شکل قومیتی هایباور پایه بر شاید

 اینکه وردم در نمادین و اخالقی عاطفی، هایپیام تبادل طریق از فرهنگ و کودک بین رابطه در سازند،می را

 والدینی رهایباو نظام دیگر، عبارت به. کنندیمایفا  میانجی شوند، نقشمی ارزشا ب و معنادار رفتارها چگونه

 در. رددا کودک ارتباط ایآشیانه محیط به دیگر طرف از و فرهنگی تربزرگ هاینظام به طرف یک از

 منبع عنوان به و غربال را تربزرگ فرهنگی عناصر که کندمی عمل غشائی مانند والدینی باورهای نظام واقع،

 ندکیم عمل خانواده و کودک روزمره اجتماعی -فیزیکی محیط سازمان دهنده و فرزندپروری رفتارهای

(Harkness, Super, Axia, Eliasz, Palacios, & Welles-Nystrm, 2002 .)سوپر، و هارکنس عقیده به 

 و بوده 1منیض یا ناآشکار بیشتر نیز والدین قومیتی هایباور خود، با مرتبط فرهنگی الگوهای سایر مانند

 ,Harkness, et al., 2002; Harkness & Super)دارند  والدین برای قدرتمندی انگیزشی هایویژگی

2011, P. 77.)  

 د،دار ارتباط جامعه و خود مورد در ترعمومی هایسازیمفهوم با والدین قومیتی هایباور آنجاکه از

 گیریشکل به بینیجهان. نمایند منعکس را فرهنگی اجتماعی گروه هر بینیجهان اصلی ممکن است مفاهیم

 ارچوبچ بینیجهان. اشاره دارد یکدیگر با ارتباطشان و اجتماعی و طبیعی هایمحیط مورد در معانی نظام

. نمایدمی ریزیپایه را هاانسان دیگر و خود طبیعت، طبیعت، ماوراء با ارتباط در انسان اعمال و درک فهم،

 و شوند-می ساخته توأمان اجتماعی و طبیعی هایمحیط با روزمره تعامل طریق از جمعی به طور هابینیجهان

شود، -می امیدهن شناختی بوم بستر آنچه طبیعت، از شده به عاریت گرفته عملی و نمادین عناصر هایویژگی

مر مست و توأمان گیریشکل و انسانی اعمال یهاحوزه همه در هاینیبجهان  این حضور. سازندمی مشخص را

 ,Cervera & Mendez)  دارند شدید تغییرات با مواجهه در حتی اصلی مفاهیم تداوم در زیادی نقش آنها،

2006 .) 

 قومیتی باورهای در است ممکن که شوندمی بینیجهان تنوع در به منجر شناختی بوم بستر در تغییرات

                                                           
1. Implicit 
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 تمشارک فرهنگی اجتماعی یهاگروه از زیادی تعداد در قوی احتمال به افراد شود؛ زیرا منعکس والدین

بیشتری  یهاتنوع هبلک شود،نمی شدید تغییرات به منجر درصورت لزوم شناختی بوم بستر در تغییر. نمایندیم

 ای همه ایپدیده تغییر، ،داردیمبیان  شدن فرهنگی فرایند درباره( 1990) 1بری چنانچه. شودیمرا موجب 

در راستای این (. Cervera & Mendez, 2006) کندیمتنوع ایجاد  مختلف هایحوزه در بلکه نیست، هیچ

وستان آمریکایی و سفیدپ-از دیدگاه نوجوانان آسیایی« خوب»دیدگاه، محققان در تعریف و معنای والدگری 

امریکایی در پاسخ به این سوال که آیا این دو گروه نوجوان درک یکسانی از مفاهیم حمایت و کنترل 

انان بیانگر تفاوت در طرز تلقی نوجو اهیافتهفرهنگی پرداختند.  یهاتفاوتوالدگری دارند، به بررسی 

چینی، آمریکایی سفید پوست و فیلیپینی بود. از دیدگاه نوجوان آسیایی، فداکاری والدین به  -آمریکایی

معنای حمایت والدینی است. در فرهنگ آسیایی، والدین اغلب عشق خود به کودک را به صورت حمایت 

هتر و آموزشی ب یهافرصت یابیدستاری از والدین مهاجر، برای . به طورنمونه، بسیدهندیمنشان « ابزاری»

ری که بتوانند شغلی با درآمد باالت یرشد و پیشرفت کودکشان، خانه و کاشانه خود در آمریکا را تا جای

ی بیان داشتند آسیای-فیلیپینی و آمریکایی -. هر دو گروه نوجوانان آمریکاییکردندیمداشته باشند، ترک 

ابزاری پذیرش و مراقبت  هاییتحمانشان به جای اظهارات کالمی مانند دوستت دارم، از طریق که والدی

. به عبارت دیگر، مفهوم فداکاری والدین در مفهوم حمایت دهندیمخود را نسبت به نوجوانانشان نشان 

 دمانن مادرشان یابزار هاییتفعال پسرها گروه مورد مطالعه، دو هر والدین نهفته و نقش مرکزی دارد. در

 و اعتماد یفیلیپین -آمریکایی پسرهای اما کردند، توصیف مادر مراقبت بیانگر را داری خانه و پز و پخت

 (.  Van Campen & Russell, 2010)  دانستندیم او حمایت نشانه نیز را مادر گرمی/عاطفه

فرزندپروری در بین مادران ایرانی  یهاارزشدر یک مطالعه کیفی برای یافتن و همکاران  سازحلی

نند کنیز به این نتیجه دست یافتند که اغلب مادران برای تنها نماندن و کسب آرامش در زندگی تالش می

انسانی برخوردار باشند، برای والدین  یهاارزشفرزندانی را پرورش دهند که مورد قبول دیگران باشند، از 

ین فرهنگی باور داشته باشند. بر اساس نتایج ا یهاارزشی باشند و به خود جایگاه خاصی قائل باشند، مذهب

 بیان یهاارزشمطرح شده از سوی مادران ایرانی تا حدودی مشابه و تا حدی متفاوت با  یهاارزشمطالعه، 

  (. Holisaz, Mazaheri, Panaghi & Hasani, 2015) دیگر است یهافرهنگشده در 

دان با مختلف چن یهافرهنگفرزندپروری در  یهاارزشتوان نتیجه گرفت که بنابراین، چنین می

که منجر به  کنند نشان دهند فرزندپروریبین فرهنگی تالش می یهاپژوهشیکدیگر متفاوت نیستند، بلکه 

                                                           
1. Berry  
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نظریه  ،بیترت نیبدمهمی متفاوت هستند.  یهاجهتمختلف از  یهافرهنگشود، در رشد بهینه فرزندان می

 قیطر از رگذارییتأث دکنیمشخص م و کشدیم ریتصو به را تحول برنقش فرهنگ  یچگونگ تحول انهیآش

 . ردیگیم انجام ییندهایفرآ چه

 یحولت مختلف یهاحوزه درنقش فرهنگ  نییتب به یاگسترده مطالعاتدر  ،نظریه نیا برمبنای

 یهاوهیش برترین سطح باورها ترین و عینیدر خاص فرهنگ نقشبه  توانیم. از جمله پرداخته شده است

          کودک،  یکودک دشوار، سرشت کودک، باز یکودک، شناسائ یخواباندن کودک، دلبستگ

-Super, Axia, Harkness, Wellesاشاره نمود ) موفق آموزدانش نییتع و فیتعرنوزاد،  ییجوخودنظم

Nyström, Zylicz, Ríos Bermúdez, et al. 2008; Harkness, Blom, Oliva, Moscardino, Zylicz, 

Rios Bermudez, et al. 2007; Harkness, Super, Moscardino, Rha, Blom, Huitrón, et al., 2007; 

Parmar et al., 2004; .)یاز روش قوم نگار یتحول یبه الگوها یابیدست  ی( برا2009) سوپرو  هارکنس 

 استفاده کردند.  

 خواباندن هایشیوه مانند فرزندپروری مختلف هایحوزه در رفتاری هاینمونه برخی ادامه در

 . شودمی اشاره دشوار کودک هیجان و ابراز کودک،

 

 فرهنگ و خواباندن یهاوهیش

 ابخو موضوع ی،تحول یهانظام خرده نیب یساز هماهنگ نییتب یبرا یتحول یهانمونه از یکی

اری از بسی و شودیم محسوب نیوالد فیتکال ینترمهم از یکی منظم دنیخواب عادت جادیا. است نوزادان

 نیا تلفمخ یهافرهنگ در نیوالد چگونهاینکه . هستند نگران آن انجام در خود تیموفق به نسبت نیوالد

 دیجد نسبتاً یتیفعال رختخوابش به کودک بردن. است متفاوت یتوجه قابل طوره ب ،کنندیم حل را مسئله

 به. دندیخوابیم آمد،یم سراغشان به خواب که ییجا هر در یسنت جوامع یاریبس در کودکان. است

 یتالش چیه مادران که داد نشان 1970 دهه در ایکن در 1سیپسیک لهیقب مادران درباره یامطالعه طورنمونه،

 پشت رد داریب چه خواب چه روز شتریب یبرا کودک. دادندینمانجام  کودکانشان خواب کردن منظم یبرا

 . دیخوابیم یشهانفس گرمای و با مادر بغل در کودک هنگام شب. شدیم حمل تربزرگ خواهر ای مادر

 یشخص اطاق ای خواب محل کودکان که ییجا ،است متفاوت بسیار شیوه این مدرن جوامع در

 به. است تفاوتمکودک   خواباندن  نحوه نیز مدرن جوامعکشورهای مختلف در  در حال نیا با. دارند

 اول در را کودک آنها. ورزندیم دیتاک آن تیاهم و کودک ادیز خواب بر یدانمارک نیوالد ،طورنمونه

                                                           
1. Kipsigis 
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 وقت رید تا را کودکانشان و نوزاد معموالً ییایاسپان نیوالد ،آنها برخالف. گذارندیم رختخواب در شب

 یدانمارک نیوالد نظر از. مانندیم او کنار در رودب خواب به کودکشان که یزمان تا اغلب و دارندیم نگه داریب

 امهنگ زود خواب ییایاسپان نیوالد نظر از که یحال در ،است یضرور کودک یسالمت یبرا ادیز خواب

 یهانمونهاز  یکیدر  (.Harkness & Super, 2009) شودیم حد از شیب یجسمان و یجانیه ییجدا باعث

برای آن اهمیت  و دانسته یضرور را کودک بعد از ظهر خواب یحت کودک آرامش یبراوالدین  ی،رانیا

 ,Super) ییکایآمر و یهلند یهاخانواده در نوزادان یداریب و خواب از یگرید مطالعهقائل اند. در 

Harkness, van Tijen, van der Vlugt, Dykstra, & Fintelman, 1996) نوزادان و  یدارا نیوالد 54 با

منظم  برنامه جادیابه  یهلند یهامصاحبه به عمل آمد. خانواده یسالگ چهار و نیمتا  هماهشش  بینکودکان 

 «1سه آر»با شعار  یاعتقاد فرهنگ نیاز تحول سالم کودکان اعتقاد داشتند. ا تیحما یبرا بخشو آرامش

جهت  نی. از ایزگینظم و پاکم انهروز برنامه، یکاف استراحتشد: یم دیکاز کودک تا نهیبهمراقبت  یبرا

 فعال و آرام در یو خلق ینتأمکودک  یبرا رادر طول روز  یکاف استراحت و منظم برنامه یهلند نیوالد

ناشی ان دار کودکباور بودند که رفتار مشکل نی. آنها بر اکردندیمرا تشویق کودک خود  درحال شاد  نیع

 ،عواق دراز حد آخر شب است.  شیب هاییجانه ایها یمهمان به دلیلکودکان  روزانهبرنامه  ختنیبهم ر از

 رفتار به نجرم برنامه در ینظمیب و است شاد و فعال آرام، یخلق یبرا یادیبن ،یکاف استراحت و منظم برنامه

 یهافاوتتو  یستیمعتقد بودند که رسش ز ییکایآمر نیوالد ،گریطرف د از. دشویم کودکان دار مشکل

 وقت چه ردیگیم میتصم خود کودکهستند.  کودکبرنامه خواب  ورفتار  یاصل یهاکننده نییتع یفرد

 (.Harkness, et al. 2002) بخوابد

 ودکانشانک خواباندن در ییکایآمر نی. والدندنزیم رقم را یمتفاوت یتحول یامدهایپ دگاه،ید دو نیا

 هایارییدبمواجهه با  یرا برا ییراهبردها یبرخالف مادران هلند آنها. داشتند یشتریب مشکالت شب یط

 دوتوسط ، مخوابیدندیم ییکایآمر از شتریب یتوسعه داده بودند. کودکان هلند خود انکودک هنگامشب

 یبرا تفاوت قهیدق بیست و یماهگ ششساعت در  چهاربیست و خواب در  یهاساعتساعت تفاوت در کل 

 تخوابرخ به شب اول در ینیدر ساعت مع مرتببه طور  یشد. کودکان هلند دهیدساله  چهار و نیمکودکان 

 شترینها بکردند، با آیم        کیتحر شتریب را نوزادانشان فعاالنه طوره ب ییکایآمر نیشدند. والدیم برده

در  ییهااوتتف تیدر نها ،کودکان رفتار مشاهده قیکردند. از طریم لمس شتریب را آنها و کردندیم صحبت

 یاریهوشدر  سوم کی و آرام یاریدو سوم زمان در حالت هوش ی: نوزادان هلندشد افتی آنها یداریحالت ب

                                                           
1. The “three r’s”: Rust (Rest), Regelmaat (Regularity), and Reinheid (Cleanliness) 
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 انیب هامونهنبه طورکلی، این بود.  ییکاینوزادان آمر یدرست برعکس الگو یرفتار یالگو نیا. بودند فعال

 ردیگیم انجام یخاص شکل به یفرهنگ هر درون در کودک خواباندن مانند هیاول یکارکردها یحت کنندیم

 . زندیم رقممختلف  یهافرهنگکودکان در  یرا برا یمتفاوت یو تجارب تحول

  

   فرهنگ و هیجان ابراز

در شمال  اییرهجزنو ) نهیگ در. دهدیمرا شکل  جانیه ریو تفس تیریابراز، مد یهاراهفرهنگ 

 ،یپنداشت نیدنبال چنه . بشوندیپنداشته م ،ندارند «یفهم چیه»عنوان موجودات ناتوان که  به( نوزادان ایاسترال

 یکم ینوزاد، تماس چشم یازهایهنگام برآوردن ن و کنندیبرقرار نم یبا نوزادان خود رابطه اجتماع والدین

ورت جهت مادر ص نیباور دارند و از ا «است جادو یگرینگاه به چشم د». آنها به افسانه کنندیماو برقرار  با

 ای مثبت دیشد یهاجانیه ،دهدیم حیترج مادر ا،ینیک. در داردیمنگاه خود نگه  ازنوزاد را به سمت خارج 

-یم آموزش خود کودکان به آنها. شودیم یبازدار یمنف جانیه ژاپن، در. کند سرکوب نوزادش را یمنف

 مخالف خود که یزمان یحت شوندیم یجانیه مهار یبرا ییالگو خود و دکنن مهار را خود جانیه دهند

 نشان توجه معد ای سکوت با میمستق ریغ طوره ب را خود یتینارضا ،یژاپن مادران. گیرندیمقرار  کودکشان

 را «جانیه ابراز نیقوان» جیتدر به اما ،دهندیم نشان جانیه نوزادان هافرهنگ تمام در ،بیترت نیبد. دهندیم

 یکی گرانید یجانیه یهاامیپ یابیارز ییتوانا و یجانیه روابط یبرقرار به مربوط نیقوان دانستن. آموزندیم

 Arden, Linford, 2009, P.39; Trommsdorff) است کودک و والد انیم دلبسته رابطه مثبت پیامدهای از

& Cole, 2011.) 

 

 فرهنگ و دشوار کودک تعریف و سرشت

 ,Berk) مطرح کردند کودک تحول حوزه در را 1سرشت مفهوم چس و توماس ،1960 دهه در

 زندگی لاوای همان از که کردند تعریف فرد در خاصی رفتاری سبک به ذاتی گرایش را سرشت آنها(. 2008

 در نظم میزان ،2فعالیت میزان: که عبارتند ازکردند  شناسائی سرشت برای مقوله نُه آنها. است مشاهده قابل

 میزان ،8یپرتحواس میزان ،7دوری یا نزدیکی ،6خلق ،5پاسخ پایداری ،4یدهپاسخ شدت ،3روزانه هایبرنامه
                                                           
1. Temperament 
2. Activity 
3. Regularity 
4. Intensity 
5. Persistence 
6. Mood 
7. Approach/Withdrawal 
8. Distractibility 
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 اب کودکان: گیرندمی شکل سرشت مجموعه سه هامقوله این ترکیب از. 2آستانه سطح و 1پذیری انطباق

 در جوش کند و سخت سرشت با کودکان(. Berk, 2008) جوشد کن و دشوار و سخت آسان، سرشت

 یزانم نتیجه بلکه نیست، سرشت نوع ذاتی ویژگی خطر، اما. قرار دارند رفتاری مشکالت خطر معرض

 ,Berk)  3تطابق( برازندگی عدم یا) برازندگی است؛ محیط و زنده موجود بین هماهنگی هماهنگی یا عدم

2008 .) 

 انکودک برخالف. است شده گزارش فرهنگی یهاتنوعوجود  کودکان نیزدر خصوص سرشت 

 سرشت ردند،کمی زندگی نیویورک در که ریکان پوئرتو کودکان بین در آمریکا، متوسط اجتماعی طبقه

 تعریف ککود حد از بیش فعالیت براساس را دشوار کودک والدین،. نبود همراه رفتاری مشکالت با سخت

 روزانه، برنامه از در پیروی کودکان از کمتری انتظار کردند،می تاکید گذاری احترام بر آنها کردند،می

 (.Cervera & Mendez, 2006) داشتند مراقبتید خو هایفعالیت بر تسلط و جدید افراد و محیط با تطابق

 دارند یاهیاول نقش آن یدهشکل در یستیز عوامل که دیآیبرم سرشت مفهوم از نکهیاتوجه به  با

-ینم      یفرهنگ عوامل یرتأث از اما ،داد نسبت دیبا یستیز عوامل به را هاتیجمع نیب در موجود یهاتفاوت و

 یفتارهار ،دارد وجود مناسب رفتار و کودک از فرهنگشان در که یفیتعر براساس نیوالد. شد غافل توان

 ی،تحول یهاانهیآش ساختن قیطر از معموالً آنها ،بیترت نیبد. کنندیم تنظیم شانانکودک در ارتباط با را خود

 و کرورا مونه،طورن به. کنندیم دیبازتول را اندشده رفتهیپذ یفرهنگ لحاظ از که ییرفتارها دیداریپ سنخ

. پرداختند یشناختبوم بستر و سرشت نیب رابطه یبررس به کیمکز در 4انیما کیوکاتی کودکان مطالعه با مندز

 ان،یما کیوکاتی مادران .بردند بهره مادران یتیقوم یهاباور و سرشت یهاپرسشنامه از آنها ،منظوربرای این 

 هاتیموقع اب یریانطباق ناپذ آنها نظر از. کردندیم معنا کانیر پوئرتو مادران مانند به را کودک دشوار خلق

رابطه  دشوار تسرش با بودن نامنظم و( یتیموقع و فرد هر به هیاول مثبت پاسخ) یکلگیب و دیجد یهابرنامه و

 یهاباور لیدل به. است کودک سرشت کننده نییتع ،مراقب فرد نیچند با یریپذانطباق آنها نظر از. ندارد

 هازخم شمچ به نسبت کودکان که ینا بر یمبن کودک تحول خصوص در انیما کیوکاتی مادران یتیقوم

 شد،کیم طول سال تا چهار سه ی،سرد و یگرم لحاظ از روان و جسم تعادلبه  یابیدست و رندیپذ بیآس

 هماهنگ خانواده انهروز یهاتیفعالو  مشخص کامالً یهابرنامه با که ندارند انتظار خود کودک از آنها

 تنها و مراقب فرد نیچند با شدن آشنا ،عوض در. دشون آشنا یراحت به دیجد مردم و هاتیموقع با و شوند

                                                           
1. Adaptability 
2. Threshold 
3. Goodness of Fit 
4. Yucatec Mayan 
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 یهابرنامهوقت کافی برای انجام  مادران صورت نیا ریغ در ؛ زیرابود مهم مادران نیا یبرا کودک ماندن

 ووده ب یمنف خلقدارای  که شدندیم محسوب دشوار یکودکان مادران، نظر از. نداشتند شانیزندگ روزمره

. دهند نشان دیشد واکنشعملی  و بازداری از  یباز ه،یتغذ شدن، داریب، دنیخواب چون ییهاتیموقع بهنسبت 

 ادرانم نظر از ندیآیم نظر به مهم گرید یهافرهنگ در که سرشت پرسشنامه در ی کهگرید یهاتیموقع

 اختیار،بی فعد و ادرار به نسبت ناراحتی و شدید واکنشکودکان،  در طورنمونه، به. نبود مهم انیما کیوکاتی

 به. دهندشان نمین واکنشی یزن انکودک گرفتن ناخنبه  نسبت همچنین .شودینم دیده شدن خیس و کثیفی

 مطرح آنها رایب رفتن توالت آموزش شوند،نمی بسته نوزادی ابتدای از مایان یوکاتیک کودکان که لیلد این

 از انیام کیوکاتی مادران فیتعر. گیردمی انجام خواب در همیشه کودک گرفتن ناخن همچنین و نیست

  آنها فیتعر در. است شدن کیشر و بودن مؤدب و عیمط چون هایییژگیو شامل ناز و خوب کودک

 شوندیم ذاشتهگ تنها یوقت و کنندینم هیگر مادرشان ترک هنگام ،کنندینم تیاذ که ندهست خوب ییهابچه

 خوب دککو برخالف بد کودک. کنندیم یباز خودشان با ،شودیم سپرده برادریا  خواهر به مراقبتشان و

. نکنند حاصال را کودک نیوالد اگر ،شود یسرکش و یلجباز باعث است ممکن بد کودک. شودیمف یتعر

ی و نیگزیدور یهاواکنش د،یآیم نییپا آنها یدهپاسخ آستانه سطح ک،یوکاتی سن کودکان شیافزا با

 تیترب نییآ و یتیقوم یهاباور رودیم احتمال. دهندیم نشان را یکمتر پرشور یهاپاسخ و شتریب محتاطانه

 و بفهمند خوب را اطرافشان طیمح دارند انتظار کودکان از مادران. باشند موثر روند نیا در کودک

 به نسبت و( دشون ترآرام) شود کمترممکن است  کودکان پاسخ شدت. دهند رییتغ ای لیتعد را شانیرفتارها

 به که یمادران. ندینما پنهان و دور مردم از را خود ایح و شرم خاطر به و شوند ترآگاه بهیغر و آشنا افراد

 گهن دارند خطر احتماالً که یافراد چشم از دور را خود کودکان کردندیم یسع داشتند اعتقاد زخم چشم

. ندیمان محافظت زخم چشم از را خودشان و باشند مراقب که رندیگیم ادی ابتدا همان از آنها کودکان. دارند

 چشم به که یمادران مقابل در. ندینمایم یدور خطرناکند دارند باور که هایییتموقع از شتریب احتمال به آنها

 اما. کردندیم ریتفس بودن یخجالت قالب در را کودکشان محتاطانه و نیگزیدور رفتار نداشتند، اعتقاد زخم

 Cervera) کنندینم شدن یاجتماع به بیترغ ای مجبور را خود کودکان و رندیپذیم را یرفتار نیچن آنها

& Méndez, 2006)  . 

یا  عاقل یسن چه در کودک که نیا به نسبت یمتفاوت باورهای انیما کیوکاتی از لهیقب دو مادران

 یپرتاسحو و واکنش شدت خلق، در تنوع باعث یتیقوم باور نیا رسدیم نظر به. داشتند ،شودیم دهیفهم

 عاقل یالگس سه تا چهار یعنی نییپا نیسن در کودک که بودند باور نیا بر که یالهیقب مادران. شده است
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 را کودکشان یجانیه یهاواکنش شتریب که رودیم احتمال داشتند، اعتقاد تحول شتریب سرعت هب و شودیم

 ،نینابراب. کردندینماحساس  او حواس کردن پرت و کردن آرام به نیازی گرید و دادندیم رییتغ ای کنترل

 یتیترب یهاروش بر او جسم و روح یریپذبیآس زانیم و کودک شدن عاقل سرعت بر یمبن یتیقوم یهاباور

 (.Cervera & Mendez, 2006) است یرگذارتأث ،شودیم کودک سرشت از که هایییفتعر در و

 

 نتیجه

تحول را  ند ونمایمی تاکید تحول مسیرهای بودن منحصربه فرد بر تحول آشیانه نظریه پردازاننظریه

 از هد.دمی سازمان را کودک تحول بر یرگذارتأث محیطی هایعامل فرهنگ،. پندارندفرهنگ می از متاثر

به ترکیب  ولتح اصطالح آشیانه. است بیشتر نایافته سازمان یهاعامل با یسهمقادر  تحول بر اثرشان رو، این

اشاره دارد. در  مراقب فرد شناسین روا و رسوم و رسم اجتماعی، و فیزیکی موقعیت نظام خرده سه آن از

ای در دو خرده نظام دیگر دارد. خرده شناسی فرد مراقب نقش تعیین کنندهن این دیدگاه، خرده نظام روا

 یهاهدفو  هایفتعرترین )مانند ترین و انتزاعیای از عمومیشناسی فرد مراقب شامل گسترهن نظام روا

ترین نیستند، تا خاص هوشیارانه هایانتخاب و مشخص قصد بر مبتنی الزاماً والدگری و کودک( باورها که

 نس،هارک و ، سوپرآنها .باشدیمها در مورد خواب، تغذیه و تحصیل کودک( ترین آنها )مانند ایدهو عینی

 یروهاین  ؛کندیم هماهنگ را نظام خرده سه هافرایند این طریق از فرهنگ که کنندیم معرفی را فرآیند سه

 هاییویژگ به پردازان یهنظر نای ،همچنین. زنجیره سازی و موضوعی بسط و تداوم زمان،هم کننده تقویت

 روی  انتظارات ایجاد و هاویژگی آن به دادن معنا طریق از فرهنگمعتقدند  و نمایندمی توجه کودک فردی

   گذارند.می اثرکودک  به طور نمونه سرشت کودک تحول

حول ت های تحولی دیگر از منظر اهمیت دادن به نقش کودک، در دیدگاه آشیانهدر مقایسه با دیدگاه

گاه تری از آنچه ویگوتسکی در دیدمانند دیدگاه پیاژه، کودک نقش فعالی در تحول خود دارد و نقش فعال

آشیانه  یابند.دیگر پرورش و توسعه میاش با یکتحولی نماید. کودک و آشیانهفرهنگی خود مطرح می

شود. به عبارت دیگر، آشیانه آنقدر پویا های رو به رشد او منطبق میرشدی با نیازهای کودک و توانمندی

، فردی در سرشت، هوش یهاتفاوتفردی کودکان )مانند  یهاتفاوتست که بتواند با ا و انعطاف پذیر

بتواند برای هر کودکی محیط مخصوص به او را شکل دهد. البته آشیانه که  جنسیت( انطباق یابد. به طوری

 نیز هست.  هایییتمحدوددهی محیط برای کودک دارای در شکل

والدین -های کارکردی تحول که به نقش رابطه کودکدر مقایسه با دیدگاه تحول آشیانه دیدگاه

 برخاسته از بافت فرهنگی که فرزندپروری یهاشیوه از ریخت هایی و هاسبک ارائه جای پردازند، بهمی
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 (، به9971 بامریند،) شوندو مقایسه می گیری اندازه مختلف هایفرهنگ آمریکایی است و در-اروپایی

، است (مطالعه)مورد  فرهنگ همان از گرفته که نشات فرزندپروری یهاروش و هاسبک ها،دیدگاه بررسی

ایجاد  فرهنگی تربزرگهای که والدین در محدوده اختیاراتی که نظام دارداین دیدگاه بیان می .پردازدمی

 زنند؛های خود، اغلب ناآشکار، در مورد بهترین شیوه مراقبت کودک می، دست به انتخابکنندیم

گوهای شناخته اغلب ال هاانتخاباین  .باشند تربیتی یهاهدف با متناسب و یافتهسازش، منعطف که هایییوهش

  کنند.شده فرهنگی را دنبال می

را  هافرهنگقابل توجه بین  یهاشباهتفراوانی وجود دارند که اغلب  یهاپژوهشعالوه بر این، 

ایی از هنیز از این حیث حائز اهمیت است که جنبه هافرهنگبین  یهاتفاوت. آشکار کردن اندساختهنمایان 

، این دیدگاه متخصصان را رو ینا. از کنندیمشود، را مشخص بهینه کودک میتحول که منجر به رشد 

ن ایرانی سازد. به طورنمونه، اینکه والدیفرهنگی در رفتار و انتظارات والدینی حساس می یهاتفاوتنسبت به 

 هاییهاز چه الگوها و شیو هاهدفهستند و برای رسیدن به این  ییهاهدفدر فرزندپروری به دنبال چه 

   برند.فرزندپروری بهره می

 احبهمص نیز و کودکان هیجان ابراز و سرشت خواب، و والدین زمینه در صورت گرفته یهاپژوهش

 کودکان حولت درباره گوناگون هایشیوه به والدین که ادعاست این کننده تایید ایرانی مادر چند با مقدماتی

 در هاآن رسوم و هاشیوه. دارند متفاوتی نظرهای مادر و پدر عنوان به خود نقش درباره آنها اندیشند،می خود

 نداشتپ ترتیب، بدین. مناسب برای کودک متفاوت است زندگی و فراهم نمودن محیط کودک از مراقبت

 تحول به تنسب والدین باورهای. است فرهنگ ساخته است، آمیزموفقیت چیزی چه اینکه به نسبت والدین

 دپروریفرزن کارکردهای از نیز بسیاری تربیتی یهاهدف. دهدمی شکل آنها را تربیتی یهاهدف کودک،

 شکل هب کودک تحول با فرهنگی عوامل ارتباط چگونگی شودمی تالش دیدگاه این . درشوندیم موجب را

 فرهنگ قشن توانیم آن به وسیله که دهدمی ارائه چارچوبی این دیدگاه. شود تبیین آزمایش قابل و منسجم

 و آماری هایاستنتاج و نمود معرفی را استانداردی متغیرهای کرد، مطالعه منظم شکل به را تحول در

 نوین مطالعات طرح ریزی برای زیر هایپژوهش اساس، این بر. ساخت ممکن را نظری هایسازوکارهای

 تفاوتم تحولی هایحوزه در کودک قومیت و سن جنسیت، اساس بر نظام خرده سه مقایسه: شودمی پیشنهاد

والدین ایرانی در هر حوزه،  یهاهدفو  یهاارزششناسائی  دینی، تربیت و ورزش و تفریح تغذیه، مانند

 پروریفرزند هایشیوه بودن نا مؤثرموثر یا  به منجر که نظام خرده سه در احتمالی های_ناهماهنگی بررسی

 هایشبخ توسط بلکه والدین توسط تنها نه کودکان تحولی آشیانه این، بر عالوه. شودمی حوزه هر در
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 لذا،. ودشمی ساخته جنگ مانند اجتماعی هاینابسامانی روستایی، یا شهری محیط مانند فرهنگ تریعوس

 . است پذیرن امکا نظریه این چارچوب در هاعامل این بررسی

 هایهنگفر در کودکان تحولی آشیانه زمینه در مطالعات صورت گرفتهگفت،  توانیم پایان در 

 راهبردهای از وسیعی دامنه که کنندمی تایید را ایده این دنیا تفاوتم نقاط مختلف و کامالً در موجود مختلف

 گریکدی از آموختن فرهنگی، چند دنیای شهروند عنوان به. دارد وجود کودک تحول ارتقاء برای موفق

 (.Harkness & Super, 2009) است بشر به الهی موهبتی
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