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-وخو در فرزندپروری بپردازیم ابتدا بهتر است مروری بر تعریف خلقی خلقضرورت ملاحظهکه بهپیش از این

اید که شما و خواهر برادرهایتان با اینکه همه در احتمالاً ملاحظه کردهوخو بر اساس رفرنس علمی داشته باشیم. 

یکدیگر متفاوتید و عملکردهای متمایزی از خود نشان  اید اما بازهم بایک خانه، فرهنگ و جامعه بزرگ شده

تعد که کسی را شاد و خوش، دیگری را فعال و پرانرژی، و دیگری را آرام و محتاط یا مسدهید. هنگامیمی

های فردی با وخو عبارت است از تفاوتوخوی او اشاره داریم. خلقکنیم به خلقهای خشم توصیف میطغیان

سرعت و شدت پذیری بهشود. واکنشپذیری و خودگردانی که از همان ابتدای زندگی آشکار میثبات در واکنش

به راهبردهایی اشاره دارد که برانگیختگی هیجانی، توجه و فعالیت حرکتی اشاره دارد. خودگردانی 

آورند، شالوده وخو را به وجود میشناختی که خلقشود صفات روانتصور می دهد.پذیری را تغییر میواکنش

 -1وخو هستند : های علمی کودکان دارای سه تیپ خلقدهند. مطابق بررسیرا شکل می سالیبزرگشخصیت 

گیرد، درمجموع سرحال های روزمره )خوردن، خوابیدن( خو میامهسرعت با برنکودک راحت که در نوباوگی به

ی روزمره نامنظم دارد، تجربیات کودک دشوار که برنامه -2شود. راحتی با تجربیات تازه سازگار میاست و به

کودک کند جوش که نافعال  -3دهد. صورت منفی و شدید واکنش نشان میکند و بهکندی قبول میتازه را به

-کندی با تجربیات تازه سازگار میدهد و بههای محیطی نشان میهای ملایم و کند به محرک، واکنشاست

فرد از خصوصیات ای منحصربهآمیزه هاآنیک از این طبقات جای نگرفتند و درصد کودکان در هیچ 33 -4شود.

های زیستی که گذارد که سیستمخو تأثیر میودهند. عوامل متعددی بر ادامه سبک خلقوخو را نشان میخلق

کنترل فعال و تجربیات فرزندپروری از آن جمله است. اما  استوار است، توانایی کودک بر هاآنوخو بر خلق

ندرت کند، یعنی مثلاً کودک نوپای کمرو بهندرت از یک انتها به انتهای دیگری تغییر میخوی کودکان بهوخلق

 وخوی کودکان و ضرورت پذیرش آنخلقیادداشت: 
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رسد شود. بنابراین منطقی به نظر میگیر میندرت آسانپذیر بهنوپای تحریکشود و کودک بسیار معاشرتی می

تر حال او را به عملکرد سازگارانهوخوی کودک را تائید کنند و درعینکه والدین در سبک فرزندپروری خلق

. کیفیت است "مدل کیفیت خوب تطابق"های ارائه شده برای دستیابی به این هدف ترغیب نمایند. یکی از مدل

وخو کودک در اوایل زندگی، قبل از اینکه روابط خوب تطابق یعنی تطابق خوب بین شرایط بارآمدن و خلق

محیط موجب ناسازگاری شوند. در این شرایط کودکان کمرو از فرزندپروری گرم و با  -وخو نامطلوب خلق

شود. همچنین مند میکند بهرهه ایجاد میمحبتی که توقع قاطع اما معقولی را برای تسلط یافتن بر تجربیات تاز

کننده والدین، ترغیب کردن، سؤال کردن، اشاره کردن به کودک نوپای خوددار و غیرفعال با رفتار بسیار تحریک

شود که نوباوگان صفات اشیاء به کاوش کردن تشویق خواهد شد. مدل کیفیت خوب تطابق به ما یادآور می

وخو کودک را بپذیرد. بنابراین با توجه به ثبات نسبی خلق هاآنسال باید بزرگ فرد فردی دارند کهمنحصربه

تواند باعث تعادل، سازگاری و اصلاح کودک شود. سالگی فرزندپروری خوب می 3تا  2.3خصوص بعد از به

ش یابد. های خود را تنظیم کرده و مشکلاتشان کاهکنند هیجانوالدین مهربان و دلسوز به نوباوگان کمک می

 دهد.سال را شکل میبزرگ-بستگی کودکوخو محور دلهمچنین تطابق خوب فرزندپروری و خلق

 منبع

 ، ترجمه سیدمحمدی، انتشارات ارسباران.برکنوشته  ،جلد اولروانشناسی رشد، 
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 منصوره زارعان  :استاد مشاور ،حمدجواد زارعانم :استاد راهنما ،مرضیه سادات سجادیر: پدیدآو

 1311، ادیان و مذاهبپایان نامه دکتری دانشگاه 

 چکیده: 

امر تربیت فرزندان هستند. موفقیت در ترسیم الگوی کارآمدد خانواده و نظام تربیت رسمی دو نهاد تأثیرگذار در 

هایی است که مبنای تعامل قرار گیرد. در ایجاد و تقویت روابط بین این دو نهاد منوط به مشخص کردن شاخص

های تعامل مطلوب خانواده و نظام تربیت رسمی در ایران اسدلامی معاصدر بدر هدف این رساله معرفی شاخص

هددای اجتمدداعی، وضددعیت نهدداد خددانواده و نظددام نددی )آیددات و روایددات مربوطدده(، عینیتاسدداس مبددانی دی

های موجود کشور ایران اسدت. ایدن های غیرقابل اصلاح و ظرفیتوپرورش در جامعه ایران، محدودیتآموزش

جعده بده یابی به پاسخ و غنای بحث، نیاز به مراهای بنیادی است و ازآنجاکه برای دستپژوهش از نوع پژوهش

شناسی، روانشناسی، روایی، فقهی و تفسیری و حقوقی بدود، های مختلف تعلیم و تربیت، جامعهها در زمینهداده

های اسنادی و درنهایدت وتحلیل دادهای( به تجزیهبر مطالعات کتابخانهبا استفاده از روش تحلیل مفهوم )با تکیه

اصلی بدرای  رداخته است. نتایج این رساله نشان داد شاخصهای مختلف پها در حوزهبندی و ترکیب دادهجمع

تعامل مطلوب بین دو نهاد خانواده و نظام تربیت رسمی در ایران اسلامی معاصر عبارت اسدت از: همسدوئی دو 

هدای سازی اهدداف، اعتمداد متقابدل، افدزایش ظرفیتهای دینی و ملی. هماهنگی و یکساننهاد بر اساس ارزش

دهی هایی اسدت کده شدکلسازی و ساماندهی نوع تعامل دیگر شاخصد، نظارت متقابل، و شفافتربیتی دو نها

 .کنداین تعامل را تسهیل می

 

 

 
 

 

 های تعامل مطلوب بین خانواده و نظام تربیت رسمی در ایران اسلامی معاصرشاخص

https://ganj.irandoc.ac.ir/#/search?keywords=مرضیه سادات سجادی&basicscope=5&item_id=1351307
https://ganj.irandoc.ac.ir/#/search?keywords=محمدجواد زارعان&basicscope=5&item_id=1351308
https://ganj.irandoc.ac.ir/#/search?keywords=محمدجواد زارعان&basicscope=5&item_id=1351308
https://ganj.irandoc.ac.ir/#/search?keywords=منصوره  زارعان &basicscope=5&item_id=1201879
https://ganj.irandoc.ac.ir/#/search?keywords=منصوره  زارعان &basicscope=5&item_id=1201879
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  چکیده:

واگرایی فرهنگی، نوعی ناهمسویی و ناهمنوایی در ارزشها، نگرشها و رفتارها میان نسلهای مختلف یک جامعده 

است. شناخت عوامل مؤثر بر واگرایی فرهنگی در ارزشهای اجتمداعی والددین و فرزنددان از موضدوعات مهدم 

گرفتده اسدت. جامعدم آمداری ایدن جامعه ایران است که در پژوهش حاضر با رویکرد کمّی مورد بررسی قدرار 

ای گیدری خوشدهسال بودندد کده بدا روش نمونده 66تا  13های شهر تهران در ردۀ سنی پژوهش، همم خانواده

هدا، فرزند( به عنوان نمونه پژوهش انتخاب شدند. ابزار گردآوری داده 182والد و  262نفر ) 384ای چندمرحله

اقتصدادی  -های جمعی، دینداری، پایگاه اجتماعی، میزان استفاده از رسانهپرسشنامه واگرایی ارزشهای اجتماعی

اسدتفاده شدده  AMOSو نرم افدزار  SPSSافزار ها از نرمو سبک تربیتی والدین بود. برای تجزیه و تحلیل داده

صادی و سدبک اقت -اجتماعی پایگاه ارتباطی، هایرسانه از استفاده میزان که داد نشان  های پژوهش است. یافته

بده طدور منفدی بدا  گیرانه و آزادمنشانم والدین به طور مثبت و دینداری و سبک تربیتدی مقتدراندهتربیتی سخت

هدای حاصدل از تحلیدل رگرسدیون واگرایی فرهنگی در ارزشهای اجتماعی والدین و فرزندان مرتبط اند. یافتده

رات میزان واگرایی ارزشهای اجتماعی والدین و فرزندان با درصد از تغیی 44/3چندمتغیره نشان داد که در حدود 

بین قابل تبیین هستند. همچنین پارامترهای مدل تحلیل عداملی واگرایدی ارزشدهای اجتمداعی در متغیرهای پیش

هدای جمعدی، توان نتیجه گرفت که گسترش روزافزون رسدانهدرصد معنادارند. از این رو، می 13سطح اطمینان 

گیرانده و سدهل گیرانده منجدر بده واگرایدی اجتماعی والدین و سبکهای تربیتی سدخت -طح اقتصادیافزایش س

 و مقتدرانده تربیتدی سدبک و دیندداری تقویدت عکس، به و شوندمی فرهنگی بیشتر در نسلهای مختلف جامعه 

 .باشد همراه فرهنگی واگرایی کاهش احتمال با تواندمی والدین معتدل

 

عوامل مدؤثر بدر واگرایدی  (.1311) ، حبیبخسروشاهی صبوری؛ و طهمورث، شیری ؛مهناز، کزازرحمتی  منبع:

پژوهشدی خدانواده و  -فصدلنامه علمدیفرهنگی در ارزشهای اجتماعی دو نسل والددین و فرزنددان در تهدران. 
 .48-27، (3) 17، پژوهش

 

عوامل مؤثر بر واگرایی فرهنگی در ارزشهای اجتماعی دو نسل والدین و فرزندان در تهران
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  اسکین میشل :تألیف

  دکتر سمانه منافیو  داود منافی :ترجمه

   112: تعداد صفحه

  ارجمندانتشارات: 

مجذوب روابطی شدوید کده مشدابه آن را در دوران کدودکی تجربده  سالیبزرگممکن است در دوران  توضیح:

کنندد، کنندد، از شدما سوءاسدتفاده میکنندد، نکدوهش میشوید که شما را طرد میاید. آیا جذب کسانی میکرده

ای که احساس ناخوشایندی در شما نسدبت گونهاند، دمدمی هستند بهعلاقهو نسبت به شما بی بینیپیشغیرقابل

گیرید چه احساسدی بده شدما دسدت های پراسترسی قرار میکنند؟ وقتی در چنین موقعیتبه خودتان ایجاد می

پریشدانی؟ باورهدای  حسدی و یدادهد؟ احساس نیاز، خشم، گناه، انتقاد و یا کنترل؟ احساس طرد، اندزوا، بیمی

اندازند و شما را از داشتن یک رابطم سالم رسان، شما را به دام میمرکزی، با هیجانات، افکار و رفتارهای آسیب

https://www.arjmandpub.com/Home/Search/3/2046/%D8%AF%DA%A9%D8%AA%D8%B1%20%D8%B1%D8%A7%D8%B3%D9%84%20%D8%A8%D8%A7%D8%B1%DA%A9%D9%84%D9%8A
https://www.arjmandpub.com/Home/Search/3/2046/%D8%AF%DA%A9%D8%AA%D8%B1%20%D8%B1%D8%A7%D8%B3%D9%84%20%D8%A8%D8%A7%D8%B1%DA%A9%D9%84%D9%8A
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کنند. با مطالعم این کتاب قدم در سفری خواهید گذاشدت کده و عاشقانه که مشتاق و سزاوار آن هستید، دور می

ان دردنداک هددایت خواهیدد شدد، در ایدن سدفر تواندایی دور شددن از با آن، یک مرحله به بیرون از این داست

هدا و روابدط محدرک باورهدای مرکدزی، های دردناک، فهم ترس از رهاشدگی، انتقال آگاهی به موقعیتداستان

را  هداآنهیجانات منفی بدون عمل کردن بر اسداس  مشاهدۀ افکار منفی بدون قضاوت و کنترل و توانایی تجربم

توانیدد ای برای رفتارهای کارآمد، میعنوان انگیزههای خود بهخواهید کرد. همچنین با شناخت ارزشنیز کسب 

ها و ابزارهای ارتباطی جدید را نیز کسب کرده و نگاهتان را نسبت به خدود و دیگدران تغییدر دهیدد، تدا مهارت

 .بتوانید، روابط سالم، پایدار و عاشقانه داشته باشید

 


