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• The parenting methods of Iranian parents are: rejection; kindness/support; extreme
service; inflexibility; optimum structure; chaos; coercion; assertiveness; autonomy support; negligence/passivity.
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Abstract
The aim of this study was to investigate the health and pathological aspects of parenting in Iran. This study has a qualitative design and the method used is Grounded Theory
(GT). The population consisted of all Muslim parents with children over 10 years of
age, living in Tehran and Karaj during the summer of 2016 to the summer of 2017. The
sample contained 44 Muslim parents who were studied through semi-structured interviews. The interviews’ data analyzed based on Grounded Theory model and eventually,
the result consisted of open, axial and, selective coding, 216 initial codes, 9 concepts
and 3 cluster. In the axial analysis of the initial codes, 9 concepts(parenting styles) were
extracted: rejection; kindness/support; over protection; inflexibility; optimum structure; chaos; coercion; assertiveness; autonomy support; negligence/passivity. These
concepts can be conceptually distinguished although they have common features. In
the following analysis and selective coding, 9 concepts are integrated around 3 major
axis: intimacy (rejection; kindness/support; over protection); structure/law (inflexibility; optimum structure; chaos); autonomy/freedom of action (coercion; assertiveness;
autonomy support; negligence/passivity). Of the three concepts that were organized
around each axis, the medium concept draws a balanced and healthy situation and two
other concepts represent the pathological aspects of that axis. The results of this study
showed that most of the parents involved in the study used a kind of authoritarian parenting style (the combination of over protection, inflexibility and coercion). Healthy
parenting (the combination of kindness/support, optimum structure and autonomy support) is in second rank.
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٭ این مقاهل ربرگفته از رساهل دکتری نویسنده اول است.

تاریخ دریافت
1397/۹/7

ی اصلی
یافتهها 
• روشهــای فرزندپــروری والدیــن ایرانــی عبارتنــد از :طــرد؛ محبت/حمایــت؛ خدمــات
افراطــی؛ انعطافناپذیــری؛ ســاختار متعــادل؛ آشــفتگی؛ اجبــار؛ قاطعیت/حمایــت از
خودمختــاری؛ اهمــال /انفعــال

چکیده
هــدف پژوهــش حاضــر بررســی ابعــاد ســامت و آسیبشــناختی فرزندپــروری در خانــواده
هــای ایرانــی بــود .طــرح ایــن پژوهــش کیفــی و شــيوه مــورد اســتفاده در آن ،طــرح دادهبنیــاد
تاریخ پذیرش
 1397/۱۲/27اســت .جامعــه پژوهــش شــامل کليــه والديــن مســلمان داراي فرزنــد بــاالی ده ســال ســاکن
تهــران و کــرج در مقطــع زمانــی تابســتان  1395تــا تابســتان  1396بــود .نمونــه مــورد بررســی
 44نفــر از والدیــن مســلمان ایرانــی بودنــد کــه بــا مصاحبــه نيمهســاختار يافتــه مــورد مطالعــه
واژگان کلیدی قــرار گرفتنــد .دادههــای حاصــل از مصاحبههــا ،بــر اســاس نظریــه داده بنیــاد مــورد تجزیــه
و تحلیــل قــرار گرفــت و در نهایــت ،حاصــل کدگذاریهــای بــاز ،محــوری و نظــری216 ،
فرزندپروری،
کــد اولیــه 9 ،مفهــوم و  3محــور اصلــی بــود .در تجزیــه و تحلیــل محــوری کدهــای اولیــه9 ،
سالمت،
مفهوم(روشهــای فرزندپــروری) شــامل :طــرد کــردن ،محبت/حمایــت ،مراقبــت افراطــی،
آسیبشناسی،
صمیمیت ،ساختار ،انعطافناپذیــری ،ســاختار متعــادل ،آشــفتگی ،اجبــار ،قاطعیت/حمایــت از خودمختــاری،
و اهمــال /انفعــال .ایــن مفاهیــم را در عیــن داشــتن وجــوه مشــترک بــا هــم ،میتــوان بــه
خودمختاری
لحــاظ مفهومــی از هــم متمایــز نمــود .در ادامــه تحلیــل و در کدگــذاری نظــری 9 ،مفهــوم،
حــول  3محــور اصلــی انســجام یافتنــد کــه عبــارت بودنــد از :صمیمت(طــرد کــردن ،محبــت/
حمایــت ،مراقبــت افراطــی) ،ســاختار/قانون(انعطافناپذیری ،ســاختار متعــادل ،آشــفتگی)،
خودمختاری/آزادیعمل(اجبــار ،قاطعیت/حمایــت از خودمختــاری ،اهمــال /انفعــال) .از ســه
مفهومــی کــه حــول هــر محــور ســازمان مییابــد ،مفهــوم میانــی ،حالتــی متعــادل و ســالم را
ترســیم میکنــد و دو مفهــوم کرانــهای نشــاندهنده جنبههــای آسیبشــناختی آن محــور
هســتند .نتایــج ایــن پژوهــش نشــان داد کــه بیشــتر والدیــن مــورد مطالعــه ،از نوعــی از ســبک
اســتبدادی(ترکیب مراقبــت افراطــی ،انعطــاف ناپذیــری و اجبــار) اســتفاده می¬کننــد و
فرزندپــروری ســالم (ترکیــب محبت/حمایــت ،انعطاف¬پذیــری و حمایــت از خودمختــاری)
در رتبــه دوم قــرار دارد.
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مقدمه
امــروزه يکــي از دغدغههــاي جــاري والديــن و
روانشناســان رشــد ،پرداختــن بــه ايــن مســاله اســت
کــه چگونــه ميتــوان فرزندانــي را پــرورش داد کــه
ســالم ،شــاداب و موفــق بــوده و مطابــق بــا هنجارهــاي
خانوادگــي و اجتماعــي رفتــار نماينــد ،بــه عبــارت ديگــر
ســوال بســياري از والديــن و روانشناســان ايــن اســت
کــه بــراي داشــتن فرزندانــي بــا ويژگيهــاي شــخصيتي
و اجتماعــي ســازشيافتهتر ،بايــد از چــه روشهــا يــا
ســبکهاي تربيتــي اســتفاده کنيــم؟ بــر ايــن اســاس،
مســاله فرزندپــروري در ادبيــات روانشناســي تحولــي و
مثبتنگــر از جايــگاه ويــژهاي برخــوردار اســت ،چــرا
کــه موضــوع تربيــت فرزنــد ،نخســت بــا ســامت روانــي و
جســماني اعضــاي يــک خانــواده گــره ميخــورد و از ايــن
طريــق تمــام شــئونات زندگــي اجتماعــي و آينــده جوامــع
را تحــت تاثيــر قــرار ميدهــد.
در دهههــای اخيــر نظريههــاي بومشــناختي 1جايــگاه
مهمــي در پژوهشهــاي نويــن خانــواده پيــدا کردهانــد،
ايــن نظريههــا حــول ايــن ايــده شــکل گرفتهانــد کــه
رشــد انســان از خــال اليههــاي مختلفــي از بافــت
بومشــناختي شــکل ميگيــرد ( .)1از آنجــا کــه معنــا را
زمينــه فرهنگــي فراهــم ميکنــد و چــون ايــن زمينههــا
متفــاوت هســتند ،معنــاي کنشهــاي خــاص ميتوانــد
در زمينههــاي فرهنگــي متفــاوت ،تفســيرهاي متفاوتــي
بپذيــرد و مــردم جوامــع گوناگــون ميتواننــد ،جهــان را
بــه شــيوههاي گوناگــون درک نمــوده و تفســير کننــد .از
ســوي ديگــر بــا توجــه بــه ايــن کــه باورهــا و ارزشهــاي هر
جامعــه يــک واقعيــت فرهنگــي اســت ( ،)2پــس طبيعــي
اســت کــه فرهنگهــاي مختلــف ،داراي ارزشهــاي
متفاوتــي بــوده يــا الاقــل درک متفاوتــي از ارزشهــاي
خــاص داشــته باشــند .روابــط بيــن کــودکان و والديــن
و نحــوه پــرورش کــودکان نيــز کــه در ابتــدا پديــدهاي
طبيعــي و نابســته بــه فرهنــگ بــه نظــر ميرســد ،در

واقــع بــه واســطه شــيوههاي متنــوع فرهنگــي شــکل
ميگيــرد .فرزندپــروري از يــک ســو بــر اغلــب ابعــاد
زندگــي اجتماعــي افــراد تاثيرگــذار اســت و از ســوي ديگــر
از فرهنــگ حاکــم بــر جوامــع تاثيــر ميپذيــرد.
يکــي از نخســتين نظريهپردازانــي کــه موضــوع
فرزندپــروري را در روانشناســي مــورد بررســي و مطالعــه
قــرار داد ،بامرينــد 2بــود کــه ســبک فرزندپــروري را
بــه عنــوان روشهــاي مختلــف والديــن بــراي کنتــرل
و اجتماعــي کــردن فرزنــدان تعريــف ميکنــد .بــر
اســاس نظريــه بامرينــد ،ســبکهاي فرزندپــروري
بــر اســاس دو مولفــه اصلــي شــکل ميگيرنــد-1 :
پاســخدهي 3يــا حمايــت :ميــزان حســاس بــودن ،گرمــي
و حمايتکنندگــي والديــن؛  -2کنتــرل :انتظــارات
والديــن از رفتارهــاي فرزنــدان و کنتــرل رفتارهــاي
آنــان بــه وســيله اعمــال قوانيــن انضباطــي( .)3بامرينــد
مطالعــات خــود را در بيــن خانوادههــاي طبقــه متوســط
آمريکايــي انگليســيتبار انجــام داد و مطالعــات اوليــه
وي یــک ســبک ســالم و دو ســبک آســیبزا را مشــخص
کــرد :اقتــدار منطقــي ،4اســتبدادي 5و ســهلگيرانه.6
نتيجــه پژوهشهــاي بامرينــد نشــان داد کــه والديــن
مقتــدر بــا روابــط حمايتــي گــرم و صميمانــه از يکســو
و محدوديتهــا و مرزهــاي تعريــف شــده از ســوي
ديگــر ،بيشــترين شايســتگي را در فرزنــدان پيشبينــي
ميکننــد و برعکــس ،والديــن مســتبد و ســهلگير،
کودکانــي بــا شايســتگي انــدک تربيــت ميکننــد(.)4
پژوهشهــای بعــدی فرزندپــروری ،بــه ویــژه
پژوهشهــای بیــن فرهنگــی ،بــا مطــرح کــردن ســواالتی
نظریــه بامرینــد را در بافــت فرهنگــی مــورد بررســی قــرار
دادنــد؛  )1آيــا برداشــت و تعريــف والديــن از مولفههــاي
کنتــرل و حمايــت در فرهنگهــاي مختلــف يکســان
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اســت؟ )2آيــا شــيوع ســبکهاي ذکــر شــده توســط
بامرينــد در همــه فرهنگهــا يکســان بــوده و همــان
پيامدهــا را دارنــد؟ پژوهشهــاي قابــل توجهــي (5؛ 6؛
 )7نشــان داده اســت کــه ســامانه باورهــاي فرهنگــي
والديــن 1و بــه تبــع آن اهــداف تربيتــي و ســبکهاي
فرزندپــروري آنهــا بــا توجــه بــه تفاوتهــاي بيــن فرهنگــي
و درونفرهنگــي در ســامانه معنايــي ،از فرهنگــي بــه
فرهنــگ ديگــر متفــاوت ميشــود .ادبيــات پژوهشــي
(8؛ 7؛ 9؛  )1حاکــي از ايــن اســت کــه علــت تفــاوت
در ســبکهاي فرزندپــروري بيــن جوامــع و گروههــاي
قومــي مختلــف ،بــه تفاوتهــاي فرهنگــي در ارزشهــاي
تربيتــي و معنــاي مولفههــاي اصلــي فرزندپــروري
(پاســخدهي ،کنتــرل و تفویــظ اختیــار) برميگــردد؛
بــه عبــارت ديگــر مولفههــاي خــاص ،معانــي متفاوتــي
بــراي فرهنگهــاي مختلــف دارنــد ،بــه عنــوان مثــال
والديــن مهاجــر آســياييآمريکايي اعتقــاد دارنــد کــه
کــودکان نيازمنــد راهنماييهــاي بيشــتري بــراي رشــد
مطلوبشــان هســتند ،بنابرايــن از نظــر ايــن والديــن
کنتــرل رفتــار بچههــا ،نــه تنهــا ضــروري اســت ،بلکــه
خــود نوعــي مســووليت مهــم بــراي والديــن بــه شــمار
مـيرود ،بنابرايــن طبيعــي اســت کــه ايــن والدين ،بيشــتر
از والديــن اروپاييآمريکايــي ،بــا اســتفاده از کنتــرل بــه
فرزندپــروري بپردازنــد ( .)1والديــن آســياييآمريکايي
ً
عمومــا ،بــه ويــژه پــدران ،بــه صــورت گشــادهاي بــه
ابــراز هيجــان خــود نميپردازنــد ،یعنــی فرزندانشــان
از حمایتهــای ابــرازی برخــوردار نیســتند ،بــه جــاي آن،
آنهــا عشــق و احساســات خــود را در قالــب حمايتهــاي
ابــزاري (ماننــد بــرآورده ســاختن کوچکتريــن نيازهــا،
توجــه ويــژه بــه مســايل آموزشــي) و فــداکاري نشــان
ميدهنــد ( .)9پژوهشهایــی نشــان دادهانــد کــه کــه
نوجوانــان چينيآمريکايــي ،در مقايســه بــا نوجوانــان
اروپاييآمريکايــي ،ســطوح پايينتــري از گرمــي و
محبــت والديــن را گــزارش کردنــد .آنهــا معتقدنــد کــه
1. parent’s Cultural belief systems

ايــن تفــاوت ريشــه در آموزههــاي کنفوســيوس در مــورد
خودکنترلــي ،بــازداري هيجانــي و حفــظ فاصلــه عاطفــي
در روابــط دارد(.)7
دومنکرودريگــز ،دونوويــچ و کراولــي مفهومســازي
دو بعدي(پاســخدهي و کنتــرل) بامرينــد از ســبکهاي
فرزندپــروري را مــورد انتقــاد قــرار داده و معتقدنــد کــه
ابعــاد فرزندپــروري مبتنــي بــر ســه مولفــه پاســخدهي،
3
کنتــرل و تفويــض اختيــار ،2درک بهتــري از ويژگيهــاي
فرزندپــروري بــه دســت ميدهــد .بــر هميــن اســاس،
آنهــا دامنــهاي از هشــت ســبک فرزندپــروري (اقتــدار
منطقــی ،اســتبدادی ،ســهلگیرانه ،اغماضکننــده 1
و  ،2ســرد ،وابستهســاز و محافــظ) را بــر اســاس ترکيــب
ابعــاد س ـهگانه در بيــن خانوادههــاي مهاجــر اســپانيايي
زبــان از آمريــکاي التيــن ،4مــورد بررســي قــرار دادنــد.
دو ســبک اقتــدار منطقــی و محافــظ جنبههــای ســالم
و مابقــی ســبکها جنبههــای آسیبشناســانه را نشــان
میدهنــد .آنهــا همچنيــن نشــان دادنــد کــه ميــزان
شــيوع ايــن ســبکها در گــروه نمونــه متفــاوت اســت
از آنچــه کــه بامرينــد در بررســيهاي خــود گــزارش
داده اســت ،در واقــع تنهــا  33درصــد از نمونــه آنهــا در
ســبکهاي کالســيک بامرينــد قــرار گرفتنــد ،در حالــي
کــه  61درصــد از والديــن در طبقــه محافــظ 5جــاي
گرفتنــد(.)10
اســکینر ،جانســون و اســنایدر بــا طــرح ایــن موضــوع
کــه اغلــب رويکردهــاي ســنتي و جــاری بــه فرزندپــروري،
مولفههــاي فرزندپــروري را بــر روي ســه پيوســتار گرمــي-
طــرد؛ ســاختدار -آشــفته؛ حمايــت از خودمختــاري-
اجبــار ترســيمکردهاند ،بــه طــرح ایــن ســوال پرداختنــد
کــه آیــا فرزندپــروری را میتــوان بــه خوبــی توســط
جنبههــای دو قطبــی یــا پیوســتاری (ماننــد گرمــی در
برابــر طــرد) تعریــف نمــود و یــا جنبههــای چندگانــه (تــک
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قطبــی) (ماننــد گرمــی و طــرد) توصیــف بهتــری از ایــن
مفهــوم بــه دســت میدهنــد؟ بــه نظــر آنــان ،اگرچــه
الگوهــای دو قطبــی ســادهتر و قابــل درکتــر میباشــند،
امــا ،در صورتــی کــه ثابــت شــود ،ســازهها چندبعــدی
هســتند ،بــه ایــن معنــی خواهــد بــود کــه برخــی از
پیچیدگیهــای فرزندپــروری و یــا ســبکهای فرزندپــروری
در مفهومپردازیهــا و ارزیابیهــای ســنتی مــورد توجــه قــرار
نگرفتهانــد .بــر ایــن اســاس ،آنهــا در پژوهــش خــود،
بــر شــش ویژگــی اصلــی فرزندپروری(گرمــی ،طــرد،
ســاخت ،بینظمــی ،اجبــار و حمایــت از خودمختــاری)
تمرکــز داشــته و بــا اســتفاده از یــک الگــوی انگیزشــی
آنهــا را تلفیــق و ســازماندهی کــرده و ایــن شــش ویژگــی
را بــه عنــوان پایــه و اســاس پرسشــنامهی فرزندپــروری
خــود ،قــرار دادهانــد(.)11
از آنجــا کــه فرهنگهــاي مختلــف انتظارهــاي متفاوتــي
در مــورد رفتارهــاي اعضايشــان دارنــد ( )12و از ســوي
ديگــر بــا توجــه بــه ماهيــت پويــاي فرهنگهــا در طــول
زمــان ( ،)13ممکــن اســت برخــي از نظريههــا کــه در
فرهنــگ خاصــي مطــرح شــدهاند ،از يکســو قابليــت
کاربــرد کامــل بــراي ســاير فرهنگهــا را نداشــته باشــند
و از ســوي ديگــر ،مناســب مقتضيــات و ملزومــات زمــان
حــال نبــوده و بــه عبــارت ديگــر نيــاز بــه بازنگــري و بـهروز
شــدن داشــته باشــند .بــا وجــود تغییــر و تحوالتــی کــه
در نظریههــای فرزندپــروری در طــول زمــان و بافتهــای
فرهنگــی مختلــف صــورت گرفتــه اســت ،در ادبیــات
پژوهشــی ایــران توجــه چندانــی بــه ایــن موضــوع نشــده
و بســیاری از پژوهشهــای جدیــد فرزندپــروری هــم بــا
تکيــه بــر نظریــه اولیــه بامرینــد و بــا اســتفاده از مقيــاس
فرزندپــروري بامرينــد طراحــي و اجــرا میشــوند(14؛
15؛  .)16ایــن در حالــی اســت کــه پژوهشهــای
معــدودی کــه در میــان مهاجــران ایرانــی صــورت گرفتــه،
حاکــی از تفاوتهــای فرهنگــی در زمینــه فرزندپــروری
اســت ،بــه عنــوان مثــال کارلســون و هــاروود نشــان
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دادهانــد کــه بــر خــاف خانوادههــایآمریکایی(نمونــه
مــورد بررســی بامرینــد) ،يــک ســبک تربيتــي تــوام بــا
کنتــرل شــديد بــه همــراه روابــط هيجانــي گــرم و پاســخگو
بيشــترين بــازده مثبــت را در بيــن خانوادههــاي مهاجــر
ايرانــي ،آفريقايــي ،چينــي ،کــرهاي و پورتريکويــي داشــته
اســت( .)4در هميــن زمينــه ،پژوهشــی نشــان داد کــه
دســتورالعملهاي مســتقيم و کنتــرل والديــن ايرانــي،
ميتوانــد پيامدهــاي اجتماعــي و يادگيــري مثبتــي
بــراي فرزنــدان آنــان داشــته باشــد( .)4بــه نظــر میرســد،
در فرهنگــي کــه فرمانبــرداري ،ادب و احتــرام و انجــام
نقشهــاي خانوادگــي مهــم تلقــي گــردد ،رفتارهــاي
کــودک بــه دقــت زيــر نظــر گرفتــه ميشــود(.)4
مــرور پژوهشهــای فــوق حاکــی از نوعــی کاســتی و
خــاء در زمینــه پژوهشهــای فرزندپــروری در بافــت
فرهنــگ ایــران اســت؛ نخســت اینکــه اغلــب پژوهشــهای
فرزندپــروری در ایــران ،بــه دنبــال ارائــه الگــوی بومــی
فرزندپــروری نبودهانــد ،بلکــه فرزندپــروری بــه عنــوان
یکــی از متغیرهــای پژوهــش آنهــا مــورد بررســی قــرار
گرفتــه و تنهــا دســتاورد آنهــا مستندســازی بــرای
نظریههــای اصلــی ،در فرهنــگ ایــران بــوده اســت؛ و
نکتــه دوم و بســیار مهــم ایــن اســت کــه قریــب بــه اتفــاق
پژوهشــهای ایــن حــوزه در قالــب بررســیهای ّ
کمــی انجــام
شــده اســت ،در حالــی کــه بــرای بررســی و اکتشــاف
مولفههــای فرهنگــی فرزندپــروری ،صورتبنــدی یــک
1
پژوهــش کیفــی ضــروری اســت ،یــک روش اســتقرایی
و اکتشــافی 2کــه بــه پژوهشــگر امــکان مــی دهــد در
مــواردی کــه امــکان تدویــن فرضیــه وجــود نــدارد بجــای
اســتفاده از نظریههــای برجســته ،3خــود بــه تدویــن یــک
نظریـه 4اقــدام کنــد .ایــن نظریـ ه جدیــد نه بــر مبنــای نظر
شــخصی پژوهشــگر کــه در واقــع بــر اســاس دادههــای
گــردآوری شــده از محیــط واقعــی و در شــرایط واقعــی
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تدویــن میشــود .به بیــان دیگــر ،روش دادهبنیاد ،روشــی
اســت بــرای شــناخت پیرامــون موضــوع مــورد مطالعــه،
ً
موضــوع یــا موضو عهایــی کــه قبــا پژوهــش جامعــی در
مــورد آن انجــام نشــده و دانــش مــا در آن زمینــه محــدود
اســت و یــا نیازمنــد اتخــاذ نگاهــی نــو بــه آن هســتیم .در
بیــن پژوهشــهای کیفــی انجــام شــده در ایــران ،تنهــا یــک
پژوهــش ،بــه بررســی ســبک فرزندپــروری موفــق پرداختــه
و ابعــاد دیگــر فرزندپــروری را در نظــر نگرفتــه اســت(.)17
بنابرايــن طراحــي و اجــراي پژوهشهايــي از ايــن دســت
ميتوانــد شــکافهاي نظــري ،اندازهگيــري و کاربــردي
الگوهــاي رايــج را پــر کــرده و الگويــي متناســب بــا
فرهنــگ بومــي مــا را ارايــه دهــد .اســتخراج مولفههــاي
فرهنگــي فرزندپــروري والديــن ايرانــي حداقــل بــه ســه
دليــل از اهميــت بســياري برخــوردار اســت )1 :ســنجش
دقيقتــر رفتارهــاي والدينــي را تســهيل کــرده و ميســر
ميســازد؛  )2امــکان بررســي پيامدهــاي مثبــت و منفــي
رفتارهــاي والدينــي ويــژه فرهنــگ مــا را فراهــم ميکنــد؛
و  )3مســير روشـنتري را در جهــت آمــوزش مهارتهــاي
فرزندپــروري مبتنــي بــر فرهنــگ دينــي و ملــي ايرانيــان
ترســيم ميکنــد .بــر ایــن اســاس در پژوهــش حاضــر،
بــا طراحــي یــک پژوهــش کیفــی بــه اســتخراج مولفههــا
و جنبههــای ســامت و آســیبزای فرزندپــروري در
فرهنــگ والديــن مســلمانايرانــي پرداختــه شــد.
روش
طرح پژوهش
پژوهــش حاضــر ،از حيــث هــدف جــزو مطالعــات
بنيــادي ،از نظــر ماهيــت دادههــاي جمــعآوريشــده
جــزو مطالعــات کيفــي و شــيوه مــورد اســتفاده در آن،
نظريــه زمينــهاي یــا دادهبنیــاد اســت.
جامعه ،نمونه و روش نمونهگيري
جامعــه پژوهــش شــامل کليــه والديــن داراي فرزنــد

1. purposeful or purposive
2. maximum variation
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نوجــوان ســاکن تهــران و کــرج در مقطــع زمانــی تابســتان
 1395تــا تابســتان  1396اســت .تهــران و کــرج بــه ايــن
دليــل بــه عنــوان مــکان اجــراي پژوهــش انتخــاب شــد که
ميتــوان آنهــا را بــه نوعــي ايــران کوچــک تعبيــر نمــود،
چــرا کــه طيــف وســيعي از اقــوام و خردهفرهنگهــاي
ايــران در ايــن دو شــهر حضــور دارنــد.
انتخــاب نمونــه در روش کیفــی بــه نــدرت احتمالــي
يــا تصادفــي اســت ،در عــوض تمامــي آنهــا هدفمنــد 1و
مبتنــي بــر مقصــود پژوهــش صــورت ميگيــرد (.)18
روش نمونهگیــری هدفمنــد بــه معنــای انتخــاب هدفــدار
نمونههــای پژوهــش جهــت دسترســی بــه اطالعــات مــورد
نظــر در زمینــه خاص اســت ،که امــکان حداکثــری درباره
پاســخ ســواالت مــورد نظــر را فراهــم میســازند ( .)19در
پژوهــش حاضــر نمونــهاي کــه اطالعــات حداکثــري را
در اختيــار پژوهشــگر قــرار م ـيداد ،والدينــي بودنــد کــه
داراي فرزنــد نوجــوان باشــند .عــاوه بــر ايــن در انتخــاب
نمونــه مــورد نظــر تنــوع زبانهــا و خردهفرهنگهــا نيــز
لحــاظ شــد ،بــه عبــارت ديگــر والدينــي از قوميتهــاي
مختلــف ايرانــي در نمونــه حضــور داشــتند .بــه عبــارت
ديگــر روش نمونهگيــري پژوهــش حاضــر نمونهگيــري
هدفمنــد بــا تغييــرات بيشــينه 2اســت.
در خصــوص حجــم نمونــه ،بــر اســاس اصــل اشــباع
اقــدام شــد؛ اشــباع نظــري زمانــي اتفــاق ميافتــد کــه
در رابطــه بــا مقولههــاي مــورد نظــر ،هيــچ داده جديــد
و مرتبطــي يافــت نشــود و چنيــن جلــوه کنــد کــه رابطــه
بيــن مقولههــا بــه خوبــي تثبيــت شــده اســت( .)20در
پژوهــش حاضــر در کدگــذاری اولیــه اهــداف و ارزشهای
فرزندپــروری والدیــن ایرانــی ،اشــباع در مصاحبــه 42
حاصــل شــد ولــی مصاحبههــا تــا مصاحبــه  44ادامــه
یافــت.
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ابزار و روش گردآوري اطالعات
روش گــردآوري اطالعــات ،يــک مصاحبــه نيمهســاختار
يافتــه از والديــن بــود .مصاحبههــا بــه صــورت صوتــي،
ضبــط شــده و بــراي کدگــذاري روي کاغــذ پيــاده شــد.
پــس از حصــول اشــباع نظــری دادههــا در فراینــد
مصاحبــه ،بــا تجزیــه و تحلیــل اطالعــات بــه دســت آمــده
از شــرکتکنندهگان در پژوهــش بــه شناســایی کدهــاي
اولیــه ،زیــر مقولههــا یــا مفاهیــم و مقوله(شــاخص)
اصلــی پرداختــه شــد .بــر اســاس شــيوهنامه اســتراوس و
کوربيــن )1 ،پژوهشــگر مصاحبــه نيمــه ســاختار يافتـهاي
را متناســب بــا اهــداف پژوهــش طراحــي نمــود .در ايــن
مصاحبــه ،ســوالها در يــک راهنمــاي مصاحبــه ،بــا تمرکز
بــر مســايلي کــه بايــد پوشــش داده شــود و مســيرهايي که
بايــد پيگيــري شــود ،گنجانــده شــدند )2 .پــس از اتمــام
هــر مصاحبــه ،پژوهشــگر محتــواي مصاحبــه را روي کاغذ
پيــاده کــرده و شــروع بــه «کدگــذاري بــاز» مــواد نمــود.
 )3از طريــق فــن «کدگــذاري محــوري» ،ارتبــاط بيــن
مقولههــا کشــف گرديــد .کدگــذاري محــوري بــه فراينــد
مرتبــط کــردن مقولههــا بــه مقولههــاي فرعــي اطــاق
ميشــود )4 .کدکــذاري نظــری :يکپارچــه کــردن و
پااليــش نظريــه )5 .نوشــتن تحليــل(.)20
مصاحبــه اول پژوهــش حاضــر بــر اســاس ادبیــات
پژوهــش در خصــوص ســه مولفــه محبت-طــرد،
ســاختار -آشــفتگی ،حمایــت از خودمختــاری -اجبــار
بــا چنــد ســوال بــاز پاســخ بــرای هــر محــور آغــاز شــد:
محبــت خــود را چگونــه بــه فرزندتــان ابــراز میکنیــد؟
در خصــوص قوانیــن خانوادهتــان صحبــت کنیــد .فرزنــد
خــود را چگونــه تنبیــه میکنیــد؟ مثالــی بزنیــد از زمانــی
کــه خواســته شــما در تعــارض بــا خواســته فرزندتــان قــرار
گرفتــه ،چــه کردیــد؟ الزم بــه ذکر اســت که قبــل از اجرای
مصاحبــه ،در خصــوص اهــداف پژوهــش ،توضیحاتــی بــه
والدیــن ارایــه شــده و رضایــت آنهــا بــرای ضبــط صــدا و
اســتفاده از جمــات آنــان در راســتای اهــداف پژوهــش

بــا رعایــت اصــول رازداری جلــب میگردیــد.
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يافتهها
الف :استخراج کدها/ویژگیهای اولیه
در کدگــذاری اولیــه روشهــای فرزندپــروری والدیــن
ایرانــی ،اشــباع در مصاحبــه  42حاصــل شــد ولــی تــا
مصاحبــه  44ادامــه یافــت .از  7نفــر از فرزنــدان هــم بــه
عنــوان بخــش مکمــل پژوهــش مصاحبــه صــورت گرفــت.
حاصــل کدگــذاری بــاز مصاحبههــا ،اســتخراج 214
کــد اولیــه بــود کــه در ادامــه بــه تفکیــک مفاهیــم ارایــه
خواهــد شــد.
ب :توصیف مفاهیم ،مقولهها و طبقات
دادههــای حاصــل از مصاحبههــا ،پــس از تحلیــل
تفصیلــی ،بــر اســاس تشــابه معنایــی ،بــه ســطوح
انتزاعیتــری ارتقــاء یافتنــد و در نهایــت 216 ،کــد اولیــه،
در  9مفهــوم و  3مقولــه کلــی ســازمان یافتنــد .جــدول
 1جزئیــات مفاهیــم و مقــوالت را نشــان میدهــد .در
تجزیــه و تحلیــل محــوری کدهــای اولیــه ،متوجــه شــدیم
کــه  9مفهــوم کلی(طــرد؛ محبــت /حمایــت؛ خدمــات
افراطــی؛ اجبــار؛ قاطعیــت /حمایــت از خودمختــاری؛
اهمــال /انفعــال؛ انعطافناپذیــری؛ ســاختار متعــادل؛
آشــفتگی) را میتــوان از دادههــا یــا کدهــای اولیــه
انتــزاع نمــود کــه عمدتــا روشهــای مســتقیم فرزندپروری
را نشــان میدهنــد ،ایــن مفاهیــم را در عیــن داشــتن
وجــوه مشــترک بــا هــم ،میتــوان بــه لحــاظ مفهومــی
از هــم متمایــز نمــود .در ادامــه تحلیــل و در کدگــذاری
نظری(گزینشــی) دیدیــم کــه ایــن  9مفهــوم کلــی را
میتــوان حــول  3محــور کالن(صمیمــت؛ ســاختار/
قانــون؛ خودمختــاری/آزادی عمــل) انســجام بخشــید،
بــه صورتــی کــه حــول هــر محــور ،ســه مفهــوم گــرد
هــم میآینــد کــه دو مفهــوم نشــاندهنده جنبههــای
آسیبشــناختی آن محــور بــوده و یــک مفهــوم ،حالتــی
متعــادل و ســالم را ترســیم میکنــد؛ بــه عنــوان مثــال
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طــرد ،محبت/حمایــت و خدمــات افراطــی حــول محــور
صمیمیــت جمــع میشــوند ،طــرد و خدمــات افراطــی،
صمیمیــت را مختــل میکننــد و محبــت /حمایــت بهینــه
حالتــی متعــادل اســت کــه رابطــه صمیمانــه را بــه صورتــی
مثبــت تحــت تاثیــر قــرار میدهــد .انعطافناپذیــری در
وضــع قوانیــن ،ســاختار متعــادل و منعطــف و آشــفتگی
مفاهیمــی بودنــد کــه حــول محــوری بــه نــام ســاختار/
قانــون قــرار گرفتنــد ،در اینجــا هــم انعطافناپذیــری
و آشــفتگی دو بعــد آســیبزا در فرزندپــروری بــوده و
ســاختار منعطــف ،حالــت متعادلــی اســت کــه بــر اســاس
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نظریــه خودتعینگــری ،بــه درونــی کــردن ارزشهــا و
هنجارهــا کمــک کــرده و در تحــول احســاس ارزشــمندی
و شایســتگی کــودکان موثــر اســت .ســه مفهــوم کلــی
اجبــار ،قاطعیــت و اهمال/انفعــال حــول محــوری بــه
نــام خودمختــاری/آزادی عمــل ،منســجم شــدند؛ در
اینجــا نیــز اجبــار و اهمــال دو بعــدی هســتند کــه فراینــد
تحــول خودمختــاری را مختــل مینماینــد و حمایــت از
خودمختــاری /قاطعیــت نقطــه تعادلــی اســت کــه بــه
تحــول بهینــه خودمختــاری در فرزنــدان کمــک میکنــد.
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جدول  .1خالصه محورهای اصلی و کدهای مربوط به فرزندپروری والدین ایرانی
مضمون

مفهوم

محورهای اصلی

طرد :شامل سردی عاطفی ،رفتارهای خصمانه و پرخاشگرانه است.
طرد همچنین شامل انتقال آشکار احساسات منفی به فرزند ،مانند
انتقاد ،تمسخر ،و عدم پذیرش است.

خدمات افراطی :مسئولیتپذیری ،خدمات و ارضای افراطی
نیازهای فرزندان ،ندادن مسئولیت به فرزندان ،جبران
محرومیتهای گذشته خود برای فرزندان بدون توجه به عالیق
شخصی آنها.
انعطافناپذیری /خشکی :باورهای کمالگرایانه نامنعطف ،قوانین
سفت و سخت ،توقعات باال ،انتظار اطاعت بیچون و چرا و عدم
تناسب جرم و جزا.
روشهای فرزندپروری

محور ساختار /قانون :این محور به انتظاراتی
که والدین از فرزندان خود دارند و چهارچوبها و
قوانینی که برای آنها وضع میکنند ،میپردازد.

ساختار متعادل /انعطاف :تعیین انتظارات و توقعات مشخص
والدین در مورد رفتارهای فرزندان؛ تعیین حد و مرزهای صحیح و
نسبتا با ثبات و متناسب با سن و جنسیت فرزندان؛ آموزش صحیح
قوانین و پاسخگویی به سواالت و ابهامات فرزندان؛ انتقادپذیری و
انعطاف.
آشفتگی /بینظمی :رفتارهای فرزندپروری ناپایدار ،دمدمی مزاج،
غیر قابل پیشبینی ،و دلبخواهی و یا رفتارهایی که به طور کل در
پیمودن مسیرهای منتهی به هدف اخالل ایجاد نموده و یا این
مسیرها را مبهم میسازد.
اجبار :تالش شدید والدین برای هدایت اجباری فرزندان در
مسیرهای دلخواه خود(مسیرهایی که باور دارند حتما به نفع
فرزندان است).

محور خودمختاری /آزادی :عمدتا به نحوه
اجرا و اعمال چهارچوبها و قوانینی وضع شده،
میپردازد.

حمایت از خودمختاری /قاطعیت :نشانگر تشویق کودک به
اکتشاف ،بررسی ،و بیان دیدگاهها ،اهداف ،و ترجیحات خود به
صورت فعال است .از سوی دیگر قاطعیت و انعطاف توامان در
اجرای قوانین ،نظارت متعادل و مستمر بر فرزند و محرومیت و تنبیه
بهینه را شامل میشود.
اهمال /انفعال :حالتی نسبتا فراگیر و با ثبات است از بیتفاوتی،
مسئولیتناپذیری ،کنارهگیری و فقدان نظارت یا نظارت ناکافی که
در برابر اجبار قرار میگیرد.

 -1محور صمیمیت
محــور صمیمــت عمدتــا بــه براوردهکــردن یــا نــاکام گذاشــتن نیــاز بــه محبــت و ارتبــاط میپــردازد .مبتنــی بــر دادههــای
بــه دســت آمــده 3 ،مقولــه طــرد ،محبت/حمایــت و خدمــات افراطــی ذیــل محــور صمیمیــت قــرار گرفتند.
الف :طرد :جدول  2ویژگیهای مربوط به مولفه طرد را نشانمیدهد:
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محور صمیمیت :عمدتا به براوردهکردن یا ناکام
گذاشتن نیاز به محبت و ارتباط میپردازد.

محبت /حمایت :گرمی و پذیرش نیز نامیده میشود و به
ابراز عاطفه ،عشق ،قدردانی ،محبت و توجه مربوط بوده و
دسترسپذیری عاطفی ،حمایت ،و مراقبت واقعی و حقیقی را شامل
میشود

فصلنامۀ پژوهش در سالمت روانشناختی

بهار  ،۱۳۹۸دوره  ،۱۳شماره ۱

جدول  .2کدهای اولیه و ویژگیهای مقوله طرد
عدم تایید

محرومیت شدید

آزادی بدون حمایت :راندن

انتظار بدون قدردانی

تنبیه شدید

محبت و حمایت مشروط

عدم اختصاص وقت برای فرزند

اجتناب

داد زدن

عملزدایی  /معذرت رفتاری

قهر طوالنی

تحریم کامل

فحش و ناسزا

پرت کردن اشیا

قوی باش ،اما نه در برابر من

ایرادگیری /غر زدن

توهین  /تحقیر

تنبیه بدنی شدید

کینه /عدم بخشش

سرزنش مداوم

تمسخر

تنبیه بدون توضیح

عدم توجه به احساسات منفی فرزند

بی اعتمادی

تهدید شدید

سردی

همیشه مخالف

مقایسه منفی

طعنه  /کنایه

نصیحت افراطی

حمله به جای پذیرش

تبعیض

رو هیچوقــت انجــام نمیــدن .صادقانــه بگــم وقتــی
عصبانــی میشــم خیلــی بــد عصبانــی میشــم ،خیلــی هــم
میخــوام خودمــو کنتــرل کنــم ولــی بــد عصبانــی میشــم،
خیلــی فریــاد میزنــم ،ناراحتــم از ایــن موضوع(پــدر 43
ســاله)" .عصبانیــت ،حتــی الزم شــده لیــوان رو پــرت
کنــم طرفشــون .چیــزی کــه دســتم بــوده گوشــی موبایــل
پــرت کــردم طرفشــون"(مادر  49ســاله) .خیلــی ســخت
میبخشــم (مــادر  36ســاله) .باهــاش قهــر میکنــم،
شــش مــاه ،یــک ســال هــم شــده(مادر  51ســاله).

در اینجــا بــه برخــی از جمــات والدیــن کــه از مصادیــق
طــرد بــه شــمار مــیرود ،توجــه نماییــد " :حقیقتــش
مــن خیلــی بلــد نیســتم ایــن کار رو (قربــون صدقــه
رفتــن و نــوازش) ،از جانــب مــن صــورت نمیگیره(مــادر
 39ســاله)" .پســر بیســت ســالهای میگویــد" :مامانــم
وقتــی عصبانــی میشــه منــو بــه منفورتریــن آدمــی
کــه دوســش نــداره و مــن هــم دوســش نــدارم تشــبیه
میکنــه"" .میگــم بــه فالنــی نــگاه کن(لحــن تنــد)،
خجالــت بکــش (پــدر  45ســاله) .مــادر  38ســالهای کــه
 ،ســه پســر  14 ،17و  7ســاله دارد چنیــن میگویــد:
اگــر خونــه رو بریــزن مــن عصبانــی میشــم جاشــون تــو
حمومــه ،بــه هــوای اینکــه مــن عصبانــی نشــم اینهــا

ب :مقولــه محبت/حمایــت :جــدول  3ویژگیهــای
مربــوط بــه مولفــه محبت/حمایــت را نشــانمیدهد:

جدول  .3کدهای اولیه و ویژگیهای مقوله محبت/حمایت
شناخت فرزند

حمایت مالی

دیدن مثبت و منفی با هم

فراهم کردن خواستههای معقول

احترام به فرزند

آموزش مهارتها

تحمل منفی با یادآوری مثبت

مالیمت /پرهیز از حرف زشت

ارضا /محروميت بهينه

فراهم کردن امکانات

تلنگر ،ترغیب ،انگیزه دادن

خویشتنداری در برابر تنبیه بدنی

دوست شدن با فرزند

خرید هدیه

انطباق با زمان بچهها

خونسردی و آرامش در حوادث

شوخی  /بازی کردن

عذرخواهی

تقویت متناسب با عالقه فرزند

ترجیح مذاکره به داد و بیداد

صبر و حوصله

انتقادپذیری

همدلی کردن با فرزند

تنظیم رفتار و احساس

حمایت در حد توان

بوسيدن

فرصت دادن برای اصالح

گوش دادن بدون قضاوت و سرزنش

کلمات محبتآمیز

بغل کردن

وفای به عهد

توجه به احساسات منفی فرزند

حمایت عاطفی

نوازش کردن

مراقبت بهینه

ایجاد عالقمندی به دین

خدمت بدون منت

محرم راز بودن

بخشیدن

اعتماد به فرزند

فداکاری

پذیرش

کوتاه آمدن به جا

بیان احساسات به فرزند

نصیحت دوستانه

تنظیم اضطراب

زود راضی شدن

توجه به تفریح فرزندان

پشیمانی /اصالح رفتار

قدردانی

تشویق  /تحسین بهینه

اختصاص وقت برای فرزند

دلگرمی

----

-----

------
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ارزیابی منفی

ِم ّنت گذاشتن

مواخذه و سرزنش در جمع

ایجاد نگرانی و تشویش در فرزند

فصلنامۀ پژوهش در سالمت روانشناختی

بهار  ،۱۳۹۸دوره  ،۱۳شماره ۱

برخــی از جمــات والدیــن کــه از مصادیــق محبــت بــه
شــمار مــیرود " :مــن چــون آدم بــرون گرایــی هســتم
ً
و شــجاعت گفتــار محبــت آمیــز رو خیلــی دارم مثــا
از کلمــات خیلــی اســتفاده میکنــم ،عزیــزم ،جانــم،
خانومــم ،خوشــگلم ،مهربونــم ،رشــیدم ایــن کلمــات رو
خیلــی اســتفاده میکنم"(مــادر  49ســاله)" .تــا حــاال رو
هیچکدومشــون دســت بلنــد نکــردم ،یــا فحــش بــدی
بهشــون نــدادم" (مــادر  38ســاله)" .ایــن حــس رو بــه
هرســه تاشــون دادم کــه مــن همیشــه کنارتــون هســتم،
کنــار هــر مشــکلی کــه داشــته باشــین"(مادر  40ســاله).
"بیشــتر تایمــم رو بــا بچههــام میگذرونــم خیاطــی رو
خیلــی گســتردش نکــردم ،ظهر میــرم خونه درکنارشــونم،

ج :مقولــه خدمــات مراقبتــی افراطــی :جــدول 4
ویژگیهــای مربــوط بــه مقولــه خدمــات افراطــی را
نشــا نمید هد :

جدول  .4کدهای اولیه و ویژگیهای مفهوم خدمات افراطی
کوتاه آمدن افراطی

خدمات افراطی

سرمایه گذاری زیاد برای تحصیالت

دلسوزی افراطی

مسئولیتپذیری افراطی

ندادن مسئولیت به فرزند

ارضای افراطی

جبران کمبودهای خود برای فرزندان

گرفتن جایزه بزرگ

کــه نمیخــوام پســرم مثــل مــن بشــه(پدر  43ســاله).
یــک ســره دارم اتاقــش رو جمــع میکنــم االن میــاد از
مدرســه پیراهنــش شــلوارش یــک طــرف افتــاده ،مرتــب
نمیکنــه ،غذاشــو میخــوره خوابــش میبــره ،مــن خــودم
جمــع میکنم(مــادر  42ســاله) .مــن االن ســعی میکنــم
اون مســائلی کــه تــوی زندگــی شــخصیم کــم و کســر
داشــتم بــرای بچــه هــام انجامــش بــدم (مــادر  40ســاله).
ارایــه خدمــات افراطــی والدیــن را در یــک چرخــه معیــوب
میانــدازد کــه میتــوان آن را بــه صــورت زیــر ترســیم
نمــود:

همینکــه خیلــی دوســتش داشــتیم هــر چی میخواســت
بــراش تهیــه میکردیــم ،شــایان هنــوز دنیــا نیومــده
بــود مــا بــراش کامپیوتــر خریدیــم ،اون موقــع لــپ تــاپ
نبــود ،اســباب بــازی میخواســت مــا میرفتیــم از کیــش
و دبــی میخریدیــم بــراش یعنــی چیزیکــه میخواســت
میرفتیــم از اونجــا میخریدیــم بــراش .چــون از اول
هرچــی میخواســته بــراش تهیــه کردیــم بــد عــادت
شــده (مــادر  38ســاله) .میدونــم آقــای دکتــر کــه دارم
بــه پســرم محبــت افراطــی میکنــم ،هــر چــی لــب تــر
کنــه بــراش مهیــا میکنــم ،دوســتم میگــه اینجــوری
خرابــش میکنــی امــا خــودم انقــد محرومیــت کشــیدم

شکل  .1چرخه معیوب خدمات افراطی و اجبار
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بیشــتر ،تایمهایــی کــه بچههــا نیســتن مــن بیرونــم"
(مــادر  37ســاله)" .وقتــی عصبیــه یــا غمگینــه ،بهــش
میگــم اشــکالی نــداره خیلــی خوبــه کــه تــو میخــوای
احساســت رو بــه مــن نشــون بــدی ،بیــا بــا هــم حــرف
بزنیم"(پــدر  44ســاله)" .وقتــی پســرم اســترس میگیــره،
مثــا امتحــان داره ســعی میکنــم باهــاش صحبــت
کنــم ،آرومــش کنــم ،گل گاوزبــون دم میکنــم بــراش و از
خاطــرات امتحانــم بهــش میگم"(مــادر  39ســاله).

فصلنامۀ پژوهش در سالمت روانشناختی

بهار  ،۱۳۹۸دوره  ،۱۳شماره ۱

 -2محور ساختار /قانون
مبتنــی بــر دادههــای بــه دســت آمــده 3 ،مقولــه انعطافناپذیــری ،ســاختار متعــادل و آشــفتگی /بینظمــی ذیــل
محــور ســاختار /قانــون قــرار گرفتنــد.
الف :انعطافناپذیری :جدول  5ویژگیهای مربوط به مقوله انعطافناپذیری را نشانمیدهد:
کمالگرایی

باورهای خشک

اطاعت بی چون و چرا

وضع و اعمال در جای قوانین

توقع باال

سیاه و سفید

قوانین سفت و سخت

عدم تناسب جرم و جزا

ً
بــه جمــات والدیــن در ایــن زمینــه توجــه نماییــد" :چــرا دروغ بگــم ،تــاپ بــودن بــرام واقعــا مهمــه ،احســاس میکنــم
از ایــن طریــق بــه اون هــدف هــای دیگــه اش هــم میرســه(مادر  38ســاله)"" .هــر اشــتباهی بکنــه از بیــرون رفتــن
محــروم میشــه ،اینــو از اول گفتــم (پــدر  41ســاله)" .بایــد همــه چــی مرتــب باشــه ،بایــد همــه چــی ســرجاش باشــه ،بــه
هــم ریختگــی رو تحمــل نمیکنم(مــادر  50ســاله)" .پســر مــن بایــد از لحــاظ اخالقــی ،رفتــاری تــو خونــه یــک جورایــی
ً
مطیــع باشــه ،ایــن تقاضــای منــه شــخصا(مادر  39ســاله)"" .بچــه بایــد رام باشــه(پدر  45ســاله)".
ب :مقولــه ســاختار متعــادل /انعطــاف :جــدول  6کدهــای مربــوط بــه مفهــوم ســاختار متعــادل /انعطــاف را نشــان
میدهــد:
جدول  .6کدهای مربوط به مقوله ساختار متعادل /انعطاف
انتظار در حد توان

آموزش قوانین

برنامهريزي و چهارچوب

توجه به سن کودک در وضع قوانین

انتقادپذیری

انعطاف در وضع قانون

اطالعات طبقهبندی شده

شناخت و ارتباط با دوستان فرزند

تناسب جرم و جزا

ابالغ صریح قوانین

آشنایی با خانواده دوستان

وضع قوانین شفاف و قابل فهم

توجه به تفاوت نسلی

وفای به عهد

راهنمایی و آگاهی دادن

قوانین استفاده از رسانه/فضای
مجازی

نظم

پاسخگویی به سواالت

بیان عواقب پیروی نکردن

بــراش وقــت بــذارم و جــواب بــدم ،اگــه نتونــم میگــم االن
وقــت نــدارم یــا اگــه ندونــم میگــم از بابــات بپرس(مــادر
 43ســاله)" .انعطــاف در وضــع قوانیــن و انتقادپذیــری
هــم از اجــزای دیگــر ســاختار متعــادل اســت" :بعــض
موقعهــا بچههــا اعتــراض میکنــن ،پیــش اومــده یــه
موقــه هایــی قانــع شــدیم و قانــون رو تغییــر دادیم(پــدر
 43ســاله)".

وضــع قوانیــن و حــد و مرزهــای شــفاف و قابــل فهــم
از کلیــد واژههــای اصلــی ایــن مفهــوم اســت ،پــدر 40
ســالهای در مــورد وضــع قوانیــن چنیــن میگویــد" :مــا
در خونــه مثــل مجلــس دور هــم جمــع میشــیم و قانــون
میذاریــم ،بــرای بچــه هــا در مــورد آمــد و رفــت و ســاعت
خــواب و اینترنــت و  ...بــرای بزرگترهــا در مــورد وقــت
گذرونــدن بــا بچه هــا و  ."...آمــوزش قوانین ،پاســخگویی
بــه ســواالت ،راهنمایــی فرزنــدان و بیان پیامدهــای عدول
از قوانیــن نیــز از ویژگیهــای ایــن مفهــوم اســت .والدیــن
در ایــن زمینــه چنیــن گفتهانــد" :پســرم اگــه ســوالی
یــا مشــکلی داشــته باشــه اولیــن نفــری کــه میگــه منــم،
معمــوال ســعی میکنــم در اولیــن فرصــت یــا همــون موقــع

ج :مقولــه آشــفتگی /بینظمــی :جــدول  7کدهــای
مربــوط بــه مفهــوم آشــفتگی /بینظمــی را نشــان
میدهــد:

69

Downloaded from rph.khu.ac.ir at 14:25 IRST on Monday November 4th 2019

جدول  .5کدهای اولیه و ویژگیهای مقوله انعطافناپذیری

فصلنامۀ پژوهش در سالمت روانشناختی

بهار  ،۱۳۹۸دوره  ،۱۳شماره ۱

جدول  .7کدهای مربوط به مقوله آشفتگی /بینظمی
بی نظمی

اجبار /اهمال متناوب

فقدان قانون

قوی باش ،اما نه در برابر من

تنبیه ناگهانی و بدون توضیح

غیر قابل پیشبینی بودن

قوانین ناقص

اهمال دینی /اجبار تحصیلی

دو گانگی در رفتار

اجبار دینی /اهمال سایر حوزهها

فقــدان قانــون یــا قوانیــن ناقــص ،مبهــم و غیــر الــزامآور
از ویژگیهــای بــارز مفهــوم آشــفتگی /بینظمــی
اســت .بــه جمــات زیــر توجــه نماییــد :قانــون منــد
نیســتم .نــه اینجــوری نیســتم .میتونــه خــودش هــر
کاری خواســت بکنــه ،خــودش بایــد برنامهریــزی بکنــه
(پــدر  45ســاله) .خونــه مــا قانــون خاصــی نداره(مــادر
 37ســاله) .بچههــای مــن ،چــون خــودم شــاغل بــودم
و خونــه نبــودم ،خیلــی مســتقل بــزرگ شــدن (مــادر 42
ســاله) .از نظــم و انضبــاط نگیــن آقــای دکتــر ،افتضاحــم
افتضــاح (مــادر  37ســاله) .غیــر قابــل پیشبینــی بــودن،
تغییــر ســریع قوانیــن ،تنبیــه ناگهانــی و بــدون توضیــح از
دیگــر ویژگیهــای اصلــی آشــفتگی اســت .جمــات زیــر
کــه از زبــان فرزنــدان نقــل شــده اســت نشــاندهنده

 -3محور خودمختاری /آزادی
الــف :اجبــار :جــدول  8کدهــای مربــوط بــه مفهــوم
اجبــار را نشــان میدهــد:

جدول  .8کدهای مربوط به مقوله اجبار
القای اهداف نرسیده خود به فرزندان

نصیحت و تذکر بیوقفه

ایجاد احساس گناه

جوارجویی  /مراقبت افراطی

هدایت اجباری

القای غیرمستقیم خواستهها

چک کردن پنهانی کیف و گوشی

نگرانی افراطی

قانع سازی اجباری

انتظار و تقویت رفتارهای بزرگتر از سن

سرکوب احساسات

محدودیت شدید

بحث خیلی زیاد با فرزند :جنگ قدرت

وضع و اعمال در جای قوانین

خفه کردن با فوق برنامه

سرمایه گذاری زیاد برای تحصیالت

وعده /تطمیع

مقابله به مثل

خدمات مشروط به اقامه فرائض

دستور زیاد /اعمال فشار

تحریم کامل

تهدید شدید /ارعاب

سختگیری

اطاعت بی چون و چرا

تهدید :چغولی به پدر

فقدان آزادی عمل

ترساندن

فشار افراطی برای مناسک دینی

کنترل نامحسوس

همهکار توانی :من باید بتوانم

جمالتــی از والدیــن کــه نشــانگر اجبــار اســت:
"اینکــه بــره بــا دوســتش بگــرده نیســت بــا خــودم باشــه
راحتتــرم" (پــدر  45ســاله) .مــادر  41ســاله میگویــد:
"فکــر میکنــم دارم بــه بچههــام آســیب میزنــم ،مــدام
نگــران و گــوش بزنگــم ،خیلــی چــک میکنــم ،گیــر
میــدم ،ازشــون توقــع زیــادی دارم ،بحــث میکنــم و
مخصوصــا بــا پســرم کــه  20سالشــه درگیــر میشــیم،
خــودم هــم از ایــن موضــوع راضــی نیســتم امــا دســت

خــودم نیســت"" .اگــه منــو دوســت داری بایــد بــه حرفــم
گــوش بــدی ،گــوش نمـیدی یعنــی دوســم نداری"(مادر
 45ســاله)" .خدایــی خیلــی خوبــن ،بگــم آب رو نخــور
نمیخــورن ،یــا میزارمشــون خونــه میــرم بیــرون میگــم
بــه چیــزی دســت نزنیــن حتــی میخــوان از یخچــال
چیــزی بــردارن زنــگ میزنــن مامــان اجــازه م ـیدی مــا
فــان کار رو انجــام بدیــم یــا نــه" (مــادر  38ســاله ،ســه
پســر  14 ،17و  7دارد)" .ســعی میکردیــم بــرای لبــاس
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ایــن مولفــه اســت" :تــوی خونــه مــا هیــچ چیــزی قابــل
پیــش بینــی نیســت ،اتفاقــات غیــر مترقبــه زیــاد مــی
افتــد ،اینکــه میگــن جنــگل مــوال مصــداق خونــه مائــه.
 20ســاله ندونســتم فــاز بابــام چیــه ،بــرای یــه کاری یــه
روز میگــه اشــکالی نــداره فــردا تنبیــه میکنــه یــک هفتــه
کویتــه یهــو میشــه زیمبابوه"(فرزنــد  20ســاله)" .بــدون
هیــچ توضیحــی یهــو یــه کشــیده میخوابونــه تــو گوشــت،
بعــد میفهمــی کــه مثــا مامانــم بهــش گفتــه فالنــی
شــلوغ کــرده" (پســر  17ســاله).

فصلنامۀ پژوهش در سالمت روانشناختی

بهار  ،۱۳۹۸دوره  ،۱۳شماره ۱

خریدنــش خودمــون بریــم ،میگفــت آخــرش همــون چیــزی کــه شــما میخوایــن میشــه ،نمیذاریــن اون چیــزی کــه مــن
میخــوام بخــرم ،از بچگــی چــون خــودم لباســاش رو مــی خریــدم تنهایــی االن نمیتونــه بــره خریــد .گاهــی اوقــات بهــش
پیشــنهاد میــدم بــرو ،احســاس میکنــم نمیتونــه بلــد نیســت ،بــاز مجبــور میشــم خــودم باهــاش بــرم اون چیــزی
میشــه کــه مــن خــودم میخــوام خریــد کنه"(مــادر  39ســاله).

جدول  .9مقوله حمایت از خودمختاری /قاطعیت و کدهای مربوط به آن
انعطاف در اجرای قانون

تعویض نقش

ارضا /محروميت بهينه

ترجیح انگیزه درونی به بیرونی

رعایت حریم خصوصی فرزند

امتیاز دادن بهینه

تنبیه بهینه

تشویق و دعوت مستدل برای فرائض دینی

نظارت روی دوستیابی فرزند

اخم  /اجتناب موقت

کنترل متعادل

تشویق و دعوت برای تحقیق در دین

احترام به نظرات فرزندان

راهنمایی در حد الزم

نظارت مستمر

ایستادن در برابر خواستههای نامعقول

راهنمایی با تفویض اختیار

آزادی عمل بهینه

تلنگر ،عبرتآموزی

تذکر دادن /یاداوری کردن قوانین

قاطعیت در اجرای قوانین

دموکراسی  /عدالت

احترام به عالقه فرزند

در نظر گرفتن تفاوتهای فردی فرزندان

توضیح علت خشم و تنبیه

انتقادپذیری /آزادی بیان

اعتماد به فرزند

حمایت از استقالل طلبی فرزند

اتمام حجت

نظارت بهینه

تناسب جزا با جرم

نظم و انضباط

مسئولیت و حمایت توامان دادن حق انتخاب  /احترام به انتخاب فرزند
انتظار به اندازه توان

بــه جمــات والدیــن در ایــن زمینــه توجــه نماییــد:
"انتظــار دارم تــا او نجایــی کــه در توانــش هســت تــاش
کنــه اگــه خــودش عالقــه نداشــته باشــه فایــده ای نــداره
کــه ،نمیشــه زورش کنــم بگــم تــا اینجــا بایــد بخونــی"
(مــادر  50ســاله)" .دوســت دارم فکــر کنــه خانــواده اش
چــه جــور اعتقــادی دارنــد دیگــران چــه جــور ،اونیکــه
خــودش دوســت داره رو انتخــاب کنــه" (مــادر  50ســاله).
" ...اونجــوری هــم نیســتش کــه اون آرزوهــای مــن رو
بچــه هــام بهــش برســن ،باالخــره انســانه ،هــر مدلــی کــه
خــودش دوســت داره"(مــادر  39ســاله)" .ســعی میکنیم
ً
خواســتههای اونهــا بیشــتر باشــه تــا خودمــون مثــا
اگــه مســافرتی بخوایــم بریــم نظــر اونهــا بیشــتر مهمــه
کــه کجــا بریــم ،اگــه بــرای خریــد چیــزی باشــه ،ازشــون
مشــورت میخوایــم اگــه وســیله نقلی ـهای بخوایــم بخریــم
چــی بیشــتر دوســت دارن ،یــا لباسشــون خودشــون
تصمیــم میگیــرن بــرای خریدش"(مــادر  41ســاله).
"مــن آدمــی نیســتم کــه اهــل چــک کــردن پنهانــی باشــم.
بخاطــر اینکــه میگــم هــر کســی حریــم شــخصی داره،
بچههــای االن ،کار قشــنگی نیســت کــه مــن بخــوام ســر

دادن مسئولیت به خود فرزند

گوشــی بــرم گوشیشــون رو چــک کنم"(مــادر  40ســاله).
نظــارت مســتمر و متعــادل در حوزههــای مختلــف
تحصیلــی ،ارتباطــی ،خانوادگــی و دینــی بــه همــراه
تذکــر ،تلنگــر ،عبرتآمــوزی ،تعویــض نقــش و اتمــام
حجــت از دیگــر ویژگیهــای والدیــن قاطــع اســت .بــه
جمــات زیــر توجــه نماییــد" :یــک ســری مراقبتهــا و
نظارتهایــی داریــم ،تــو فضــای مجــازی چــه کار میکنــه،
کجــا میــره بــا کــی میــره ،درســش در چــه اوضاعیــه و از
ایــن مســایل .خــودش هــم میدونــه کــه تــو ایــن زمینــه هــا
بایــد پاســخگو باشــه ،امــا بهــش گفتیــم کــه حــق داره بــا
دوســتای مــورد تاییــد خانــواده رفــت و آمــد کنه ،مشــکلی
نیســت ،گوشــی داشــته باشــه ولــی بــا نظــارت مــا مثــا
خــودش اینترنــت نــداره و در حــد محــدود از اینترنــت مــن
یــا پــدرش اســتفاده میکنه"(مــادر  41ســاله).
ج :مقولــه اهمــال /انفعــال :جــدول  10کدهــای مربــوط
بــه مقولــه اهمــال /انفعــال را نشــان میدهــد:
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ب :مقوله حمایت از خودمختاری /قاطعیت
جدول  9کدهای مربوط به مقوله حمایت از خودمختاری /قاطعیت را نشان میدهد:

فصلنامۀ پژوهش در سالمت روانشناختی

بهار  ،۱۳۹۸دوره  ،۱۳شماره ۱

جدول  .10کدهای مربوط به مقوله اهمال /انفعال
عدم توجه به روابط فرزند

اهمال بعد از اجبار

عدم اجرای درست قانون /فقدان جدیت

عدم توجه به رفت و آمد فرزند

فقدان نظارت

تسلط عضوی به جز والدین در خانه/

حضور ناکافی در خانه

کنارهگیری /رها کردن

فرزندساالری

مسئولیتناپذیری

کوتاه آمدن
از دیگــر ویژگیهــای والدیــن اهمالــکار اســت .بــه جملــه مــادر 29
ســالهای توجــه نماییــد" :واقعــا مســئولیت پســرم بــرام عــذابآوره،
یــه بــار خیلــی ســنگین کــه نمیتونــم اونــو بکشــم ،از  7صبــح تــا
پنــج بعــد ازظهــر میذارمــش دو شــیفت مهــد و از ســاعت هفــت هــم
میســپرمش بــه شــوهرم خــودم حوصلــه نــدارم".
در ایــن پژوهــش ســعی شــد جنبههــای مثبــت و منفــی یــا ســالم
و نابهنجــار فرزندپــروری والدیــن مســلمان ایرانــی مــورد مطالعــه
قــرار بگیــرد .در ایــن بخــش یــک آمــار کمــی از فراوانــی کدهــای
اســتخراج شــده ارایــه شــده کــه تــا حــدی وضعیــت موجــود
فرزندپــروری در والدیــن مــورد مطالعــه را بــه نمایــش میگــذارد.

بیتفاوتــی و خنثــی بــودن در خانــواده و عــدم توجــه بــه آنچــه
در پیرامــون او میگــذرد ،یکــی از برجســتهترین ویژگیهــای
اهمــال /انفعــال اســت .آقــای  20ســاله میگویــد "پــدر مــن کســی
هســتش کــه وقتــی کار خوبــی میکنــی نمیبینــه ،وقتــی کار
بــدی هــم میکنــی بــاز هــم نمیبینــه ،یــه موجــود بــی تفاوتیــه کــه
همینجــوری تــو خونــه هســتش .همــه چــی روی دوش مادرمــه".
حضــور ناکافــی در خانــه و تکبعــدی بــودن از دیگــر مصادیــق
والدیــن اهمــالکار اســت" :مــن خیلــی نبــودم آقــای دکتــر همــه
چــی دســت خانمــم بــود ،وظیفــه مــن پــول دراوردن بــود ،االن هــم
خیلــی بــا مــن کاری ندارن"(پــدر  54ســاله) .مســئولیتناپذیری

جدول  .11رتبهبندی مفاهیم روشهای فرزندپروری از نظر میزان فراوانی
مقوالت

تعداد کدها

مجموع فراونی کدها

نسبت

خدمات افراطی

9

115

12/78

انعطافناپذیری /خشکی

8

85

10/63

اجبار

30

245

8/17

ساختار متعادل /انعطاف

19

159

7/95

محبت /حمایت

53

380

7/17

حمایت از خودمختاری /قاطعیت

36

246

6/83

طرد

36

242

6/72

اهمال /انفعال

13

62

4/77

آشفتگی /بینظمی

10

45

4/50

بحث و نتیجهگیری
هــدف اصلــی پژوهــش حاضــر ایــن بــود کــه بــا طراحــي
یــک پژوهــش کیفــی بــه اســتخراج مولفههــا و جنبههــای
ســامت و آســیبزای فرزندپــروري در فرهنــگ والديــن
مســلمان ايرانــي پرداختــه و یافتههــای خــود را بــا
نظریــات شــناخته شــده در ایــن حــوزه تطبیــق دهــد.
در یــک نــگاه کلــی میتــوان اینگونــه عنــوان کــرد کــه
پژوهــش حاضــر توانســته اســت دو گام اساســی را در
ایــن زمینــه بــردارد؛ نخســت اینکــه بــرای اولیــن بــار بــه

اکتشــاف و اســتخراج مولفههــا و الگوهــای فرزندپــروری
والدیــن ایرانــی و میــزان شــیوع ایــن الگوهــا پرداختــه
اســت؛ و دوم اینکــه تغییراتــی در ســاختار نظریههــای
پیشــین فرزندپــروری ایجــاد کــرده و در پهنــه نظــری،
گامــی رو بــه جلــو برداشــته اســت.
در پهنــه نظــری ،در مقایســه بــا نظریــه فرزندپــروری
بامرینــد ،پژوهــش حاضــر ابعــاد جدیــدی از ایــن مفهــوم
را نشــان داده و شــکل گســتردهتر و کاملتــری را بــه
نمایــش میگــذارد؛ دو محــور اصلــی در نظریــه بامرینــد
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بی تفاوتی

اعتماد سادهلوحانه

سرکوب احساسات خود

فصلنامۀ پژوهش در سالمت روانشناختی

بهار  ،۱۳۹۸دوره  ،۱۳شماره ۱

( )3بــه ســه محــور اصلــی گســترش پیــدا کــرده و بــر
اســاس ترکیبهــای مختلــف مفاهیــم نهگانــه ،تعــداد
ســبکهای فرزندپــروری میتوانــد بســیار بیشــتر از ســه
ســبک مطــرح شــده در نظریــه بامرینــد باشــد .بــه عبــارت
بهتــر ترکیبهــای مختلــف میتواندنــوع خاصــی از
فرزندپــروری را بــه نمایــش بگــذارد .بــه عنــوان مثــال
ترکیــب ســه مولفــه محبت/حمایــت ،ســاختار متعــادل
و حمایــت از خودمختــاری یــک ســبک ســالم را شــکل
میدهنــد ،ترکیــب طــرد ،انعطافناپذیــری و اجبــار
را میتــوان ســبک اســتبداد ســخت نامیــد؛ ترکیــب
خدمــات افراطــی ،انعطافناپذیــری و اجبــار را میتــوان
ســبک اســتبداد نــرم نامیــد؛ ترکیــب خدمــات افراطــی،
آشــفتگی و اهمــال را میتــوان ســبک ســهلگیر نامیــد؛
ترکیــب طــرد ،آشــفتگی و اهمــال را میتــوان ســبک
آشــفته نامیــد .از ســوی دیگــر یــک والــد میتوانــد در
حوزههــای مختلــف تربیــت ســبک متفاوتــی داشــته
باشــد ،بــه عنــوان مثــال در والدیــن ایرانــی مشــاهده شــد
کــه برخــی از والدیــن در زمینــه تحصیلــی مســتبد و در
زمینــه دینــی اهمــالکار هســتند و یــا برعکــس در زمینــه
دینــی مســتبد و در ســایر حوزههــا اهمــالکار میشــوند.
ســه محــور اصلــی مســتخرج در پژوهــش حاضــر بــا
مولفههــای گرمــی ،انتظــار و حمایــت از خودمختــاری
مطــرح شــده در پژوهــش دومنکرودريگــز ،دونوويــچ
و کراولــي ( )10همپوشــانی دارد ،بــا ایــن تفــاوت کــه
پژوهــش فــوق نگاهــی دو قطبــی بــه هــر مولفــه دارد(بــاال
 /پاییــن) در حالــی کــه در پژوهــش حاضــر بــرای هــر
محــور ســه مفهــوم جداگانــه اســتخراج شــده اســت ،در
واقــع طــرد و خدمــات افراطــی دو قطــب بــاال و پاییــن
گرمــی نیســتند و هــر کــدام مفاهیــم مســتقلی بــه شــمار
میرونــد .بــه عــاوه مفهــوم مســتقل دیگــری تحــت
عنــوان محبــت /حمایــت بــه ایــن محــور اضافــه شــده
اســت.
همســو بــا نظــر و یافتههــای اســکینر و همــکارن(،)11
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بــر اســاس یافتههــای پژوهــش حاضــر نیــز بــه نظــر
میرســد ،نــگاه دو بعــدی یــا دو قطبــی گرمــی -طــرد،
آشفتگی-ســاختار و اجبار-حمایــت از خودمختــاری
نمیتوانــد تصویــر روشــنی از فرزندپــروری ارایــه دهــد.
از ســوی دیگــر شــش مولفــه مســتخرج در پژوهــش
اســکینر و همــکارن( )11بــه  9مولفــه در پژوهــش
حاضــر افزایــش یافتــه و هــر ســه مولفــه حــول یــک
محــور کلــی گــرد هــم آمــده اســت ،بــه ایــن ترتیــب کــه
مولفــه میانــی ترســیمکننده یــک حالــت ســالم اســت
و دو مولفــه کرانــهای حاکــی از ابعــاد آسیبشــناختی
آن محــور بــه شــمار میرونــد ،بــه عنــوان مثــال محبــت
حالــت ســالم محــور صمیمیــت اســت و طــرد در یــک
کرانــه و خدمــات افراطــی در کرانــه دیگــر نشــان دهنــده
دو حالــت آسیبشناســانه هســتند .الزم بــه ذکــر اســت
کــه الگــوی اســتخراج شــده قرابتــی تنگاتنــگ بــا نــگاه
میانــهرو اســام در خصــوص رفتارهــای انســانی دارد،
بــه ایــن معنــی کــه ســبک ســالم ســبکی اســت میــان دو
حالــت افراطــی و تفریطــی مجموعـهای از رفتارها.بخــش
را بــا بحــث در خصــوص یافتههــای توصیفــی پژوهــش در
خصــوص شــایعترین ســبکهای فرزندپــروری موجــود
در خانوادههــای ایرانــی پــی میگیریــم .همانگونــه کــه
در جــدول  11مشــاهده میشــود ،ســه مقولــه خدمــات
افراطــی در محــور صمیمیت/حمایــت ،انعطافناپذیــری
در محــور قانون/ســاختار و شــکل خاصــی از اجبــار در
محــور اجــرای قوانیــن عناصــر اصلــی فرزندپــروری در
والدیــن ایرانــی شناســایی شــدند .اگــر نــگاه دقیقتــری
بــه ویژگیهــای هــر محــور بیاندازیــم ،متوجــه میشــویم
کــه بخــش قابــل توجهــی از والدیــن مــورد مطالعــه چنیــن
ویژگیهایــی را دارنــد :مســئولیتپذیری افراطــی،
خدمــات و ارضــای افراطــی نیازهــای فرزنــدان ،نــدادن
مســئولیت بــه فرزنــدان ،جبــران محرومیتهــای گذشــته
خــود بــرای فرزنــدان بــدون توجــه بــه عالیــق شــخصی
آنهــا ،باورهــای کمالگرایانــه نامنعطــف ،قوانیــن ســفت
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و ســخت ،توقعــات بــاال و تــاش شــدید بــرای هدایــت
اجبــاری فرزنــدان در مســیرهای دلخواه خود(مســیرهایی
کــه بــاور دارنــد حتمــا بــه نفــع فرزنــدان اســت) .توصیــف
ایــن دســته از والدیــن مفهــوم اســتبداد را بــه ذهــن متبادر
میکنــد ،ولــی ایــن دســته از والدیــن یــک تفاوت اساســی
بــا تعریــف کالســیک ســبک اســتبدادی دارنــد ،و آن
اینکــه در ســبک کالســیک اســتبدادی انعطافناپذیــری
و اجبــار در کنــار مفهــوم طــرد قــرار گرفتــه و بــا هــم ایــن
ســازه را شــکل میدهنــد ،در حالــی کــه در اینجــا مــا بــا
خدمــات افراطــی والدیــن روبــرو هســتیم .از ســوی دیگــر
اجبــار اعمــال شــده از ســوی ایــن والدیــن متفــاوت از
اجبــار اعمــال شــده از ســوی والدیــن مســتبد طردکننــده
اســت ،بــه عبــارت بهتــر ایــن والدیــن بشــتر از راهبردهای
اجبــاری منطقــی اســتفاده کــرده و در اصطــاح عامیانــه
بــا پنبــه ســر میبرنــد ،آنچنانکــه فرزنــدان ایــن والدیــن
میگوینــد" :مــا اجــازه حــرف زدن داریــم امــا د رنهایــت
همانــی میشــود کــه پدرم/مــادرم میگویــد" .بــر ایــن
اســاس در پژوهــش حاضــر مفهــوم اســتبداد را بــه دو گونه
تقســیم کردیــم؛ اســتبداد ســخت کــه بــا مفهوم کالســیک
اســتبداد در ادبیــات فرزندپــروری تطابــق دارد و مفهــوم
اســتبداد نــرم کــه در پژوهــش حاضــر بــه دلیــل اضافــه
شــدن مفهــوم خدمــات افراطــی بــه مفاهیــم قبلــی
فرزندپــروری ،نمایــان شــده اســت.
شــرط رفاقــت در اســتبداد ،اطاعــت و ســازگاری
اســت ،در واقــع ایــن والدیــن بیشــتر دنبــال فرزنــدان
ســازگار ،حرفگــوش کــن و مطیــع هســتند تــا فرزنــدان
خودمختــار .نتایــج پژوهشــی در ایــن زمینــه نشــان داد که
والدیــن ایرانــی ،بیشــتر یــک فرزنــد ســازگار میخواهنــد،
چــرا کــه کدهــای مربــوط بــه ســازگاری و اطاعــت و
قانونپذیــری بــه طــور محسوســی باالتــر از کدهــای
مربــوط بــه خودشناســی و خودمختــاری اســت(.)21
پژوهــش دیگــری در ایــن زمینــه نشــان داد ،مادرهايــي كه
خودمختــاري برايشــان ارزش اســت ،وقتــي بچههايشــان
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بــه كشــف و جســتجو در محيــط مــي پردازنــد ،كمتــر
آنهــا را محــدود ميكننــد؛ در مقابــل مادرانــي كــه مــي
خواهنــد ســازگاري را بــه بچــه هايشــان القــا كننــد ،بــه
شــدت آنهــا را محــدود ميكننــد .همچنیــن ،والدينــي
كــه گرايشهــاي ســازگارانه دارنــد در رفتــار فرزندپــروري
خــود بيشــتر محدودكننــده و كمتــر حمايــت كننــده
هســتند(خودمختاری در برابــر ســازگاری :در اهــداف
کامــا مشــخص اســت کــه)(.)22
در پژوهــش حاضــر اشــکال مختلفــی از اســتبداد نــرم
مشــاهده شــد کــه در اینجــا بــه آن پرداختــه میشــود؛
نــوع اول :همــراه بــا خدمــات رفتــاری اســت ،همــه
امکانــات فراهــم میشــود ولــی چهارچوبهــای خیلــی
ســختی بــدون در نظــر گرفتــن عالقــه و خواســته فرزنــد
در نظــر گرفتــه میشــود و بــا اجبــار زیــادی همــراه اســت؛
نــوع دوم :ظاهــر ایــن ســبک بســیار شــبیه محبــت
اســت ولــی در عمــل بــا آن فاصلــه زیــادی دارد ،لحــن
کالم والدیــن در ایــن ســبک بســیار مالیــم اســت ولــی
چهارچوبهــای انعطافناپذیــر و اجبــار در رســیدن بــه
اهــداف مــد نظــر والدیــن هویــدا اســت .نــوع ســوم :در
نــوع دیگــری از ایــن ســبک مــا شــاهد ایــن هســتیم کــه
والدیــن بــه صــورت مســتقیم بــا فرزنــد خــود وارد چالــش
نمیشــوند بلکــه خواســتههای خــود را از طریــق انتقــاد
یــا تمجیــد از رفتارهــای دیگــران پیــش میبرنــد ،بــه
عنــوان مثــال بــا تقبیــه رفتارهــای نوجوانهــای همســال
فرزندشــان رفتــار دلخــواه خــود را القــا میکننــد.
یکــی از نــکات برجســته در ایــن زمینــه ایــن بــود کــه ایــن
والدیــن عمدتــا در حــوزه تحصیلــی بســیار ســختگیر
و مســتبد بودنــد ،یکــی از نــکات قابــل توجهــی کــه در
حیــن مصاحبههــا متوجــه شــدم ایــن بــود کــه اغلــب
خانوادههایــی کــه فرزندشــان را در مدرســه غیرانتفاعــی
ثبــت نــام کــرده بودنــد ،مشــکالت مالــی داشــتند ولــی
بــه خــود فشــار بیــش از حــدی وارد میکردنــد ،چنــد
برابــر کار میکننــد ،از ســایر امــورات میزدنــد بــه نفــع
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تحصیــات فرزنــد .فشــار زیــاد بــرای پیشــرفت تحصیلــی
فرزنــد ،تــب کنکــور و دانشــگاه خــوب چنــان خانوادههــا
را در بــر میگیــرد کــه از ســایر جنبههــا غافــل میشــوند،
بــه جمــات ایــن مــادر  42ســاله توجــه فرماییــد" :مــن
خیلــی دوســت داشــتم کالس کنکــور بیــاد بــه پــدرش
گفتــم ایــن اگــه مدرســه دولتــی بــره کالس کنکــور کــه
ً
نــداره صرفــا بایــد بــره بیــرون .پیگیــر شــدم دیــدم وقتــش
اینجــا تلــف میشــه ،بــره مدرســه بــاز بــره کالس کنکــور
تــا بیــاد خونــه شــبه ،بــرای همیــن گفتــم میزارمــش غیــر
انتفاعــی .بردمــش دکتــر معیــن پیگیــر شــدم گفتــن
خیلــی مدرســه خوبیــه خیلــی بچــه هــا رو ســخت گیــری
میکنــه کنتــرل میکنــه رفتــم ثبــت نامــش کنــم دوســه
میلیــون شــهریه بایــد واریــز میکردیــم مــن تــا اومــدم
ایــن پولــو جــور کنــم طــول کشــید بــرای هفتــه ی بعــد
دیگــه پــر شــده بــود ،هــر کاری کــردم گفتــن دیگــه جــا
نداریــم آوردمــش اینجــا ،االن اومــد گفــت مامــان دوازده
ً
منــو ببــر خســته میشــم اصــا نمیکشــم نمیدونــم چــرا
اینجــوری شــده ،گرمــا اینجوریــش کــرده "...وی در
ادامــه مصاحبــه میگویــد" :چــون خیلــی دوســت دارم
ً
پیمــان آینــده روشــنی داشــته باشــه ،مخصوصــا امســال
ســال کنکورشــه ،خیلــی دلواپســم ،میگــم ایــن مدرســه
آوردمــت بخاطــر اینکــه کالس هــای کنکــور داره ،مشــکل
مالــی بــود ولــی آوردمــش".
آرزوهــای بــراورده نشــده خــود والدیــن از یــک ســو،
نگرانیهــا و تــب کنکــور از یــک ســمت و ســرمایهگذاری
مالــی از ســمت دیگــر باعــث فشــار زیــادی بــر فرزنــدان
میشــود تــا انتظــارات والدیــن را بــراورده کننــد .همیــن
مــادر در جایــی از مصاحبــه میگویــد :خیلــی دوســت
داشــتم درس بخونــم امــا نشــد ،االن بــرای بچههــا خیلــی
تــاش میکنــم .وی تــاش خــود را اینگونــه توصیــف
میکنــد :خیلــی فشــار میــارم ،االن ایــن مدرســه بــه
زور اومــد دوســت داشــت مدرســه دولتــی بــره چونکــه
یــازده دوازده ســال اونجــا خونــده میگفــت میخــوام
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همونجــا بمونــم ،پیمــان تــا پیارســال معدلــش  19/5بــود
پارســال شــد  ،17/5تــرم اول  ،19/16تــرم آخــر پنــج
شــیش نمــره اومــد پاییــن نمیدونــم از کجــا لطمــه خــورد
فکــر کنــم علــت اصلیــش گوشــی بــود .کنــارش درس
کار میکنــم ،رشــته مــن ریاضــی نبــود ،پســرم ریاضــی
میخونــه ،باالخــره تــا حــدی بلــدم کــه ســوال جــواب کنم،
جواباشــو بــا جــزوه مقایســه کنــم ،کتابهایــی میخریــدم
نمونــه ســواالی خوبــش رو پیــدا میکــردم بهــش میــدادم
ایــن کارهــا رو خیلــی انجــام میــدم هــم بــرای دختــرم هــم
بــرای پســرم کــه خداروشــکر دختــرم وارد دانشــگاه شــد و
تــرم پنجــه پیمــان خیلــی دلهــره دارم بــراش ،ســر همیــن
مشــکل پســرم بــا شــوهرم همیشــه بحــث داریــم ســر ایــن
همــش بحثــه ،میگــه میــام خونــه اینجــا مثــل مدرســه
هســتش همــش جیــغ داد انــگار تــو معلمــی اینــا دانــش
آمــوزن ،ایــن مشــکالت و متاســفانه داریــم.
ســاختار دومــی کــه در جــدول شــماره  11مشــخص
اســت ســه مفهــوم مرتبــط ســاختار متعــادل از محــور
قانــون ،محبت/حمایــت از محــور صمیمیــت و حمایــت از
خودمختــاری از محــور خودمختــاری/آزادی عمل اســت.
قریــب بــه اتفــاق نظریههــای مرتبــط بــا فرزندپــروری،
اســاس مراقبــت و تربیــت را عشــق و محبــت دانســتهاند
( .)11 ،24 ،23عشــق ،محبــت و حمایــت عاطفــی
والدیــن بــرای تجــارب حــس تعلق کــودک ضروری اســت.
در ادبیــات روانشناســی از ایــن اصــل بــه عنــوان "گرمــی"
یــاد میشــود کــه اغلــب در برابــر طــرد قــرار میگیــرد.
ً
گرمــی مهم¬تریــن جنبــه¬ی مراقبــت اســت کــه تقریبــا
در تمامــی مفهوم¬پردازی¬هــای مرتبــط بــا فرزندپــروری
بــه چشــم می¬خــورد .گرمــی کــه اغلــب پذیــرش نیــز
نامیــده می¬شــود بــه ابــراز عاطفــه ،عشــق ،قدردانــی،
محبــت و توجــه مربــوط بــوده و دســترس¬پذیری
عاطفــی ،حمایــت ،و مراقبــت واقعــی و حقیقــی را شــامل
می¬شــود( .)24 ،23در ادبیات روانشناســی فرزندپروری
از ایــن ســه مولفــه تحــت عنــوان فرزندپــروری مقتدرانــه
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یــاد میشــود بــا ایــن تفــاوت کــه در نظریــه بامرینــد و
ســایر نظریههــای مربــوط بــه فرزندپــروری (11؛ )10
حــد بــاالی مفاهیــم مثبــت ماننــد پاســخدهی و کنتــرل
بــاال ســبک مقتدرانــه را تشــکیل میدهــد در حالــی کــه
در پژوهــش حاضــر حــد تعــادل ســه مفهــوم نشــانگر یــک
ســبک ســالم فرزندپــروری اســت .در ایــن پژوهــش بــرای
ترکیــب ایــن ســه مفهــوم ،عنــوان "فرزندپــروری حمایتــی"
یــا فرزندپــروری مســئوالنه انتخــاب گردیــد.
والدیــن صمیمــی و حمایتگــر در رتبــه دوم بررسـیهای
کمــی اولیــه قــرار گرفتهانــد ،یافتههــای پژوهــش حاضــر
همســو بــا پژوهشهــای پیشــین ( )11نشــان میدهــد
کــه یکــی از مولفههــای اساســی فرزندپــروری محبــت و
حمایــت عاطفــی اســت کــه بیشــترین کدهــا( 53کــد)
را بــه خــود اختصــاص داده اســت .عنــوان محبــت/
حمایــت از ایــن جهــت بــه جــای گرمــی انتخــاب شــد
کــه در ادبیــات ایــران مفاهیــم ملموستــری هســتند
و ویژگیهــای بیشــتری را در ذهــن مخاطــب متبــادر
میکننــد.
از دل کدهــای مربــوط بــه مفهــوم محبــت /حمایــت
میتــوان چنــد زیرمفهــوم اســتخراج نمــود )1 :یکــی
از ویژگیهــای اصلــی والدیــن صمیمــی ،تــوان تنظیــم
هیجــان در خــود و فرزنــد خویــش اســت؛ شــناخت
فرزنــد ،بیــان کلمــات محبتآمیــز ،بغــل کــردن،
بوســیدن ،نــوازش ،پذیــرش ،گــوش دادن بــدون
قضــاوت و ســرزنش ،توجــه بــه احساســات منفــی فرزنــد،
بیــان احساســات مثبــت و منفــی بــه فرزنــد ،تنظیــم
اضطــراب ،همدلــی کــردن و دلگرمــی دادن ،ترجیــح
مذاکــره بــه داد و بیــداد ،خویشــتنداری در برابــر تنبیــه
بدنــی ،خونســردی و آرامــش در حــوادث ،انتقادپذیــری
و عذرخواهــی در قبــال اشــتباهات از جملــه کدهایــی
اســت کــه تنظیــم هیجــان در فرزنــدان را موجــب
میگــردد )2 .حمایــت کــه دو بعــد عاطفــی و مــادی
دارد از دیگــر زیرمفاهیــم ایــن بخــش اســت؛ اختصــاص
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وقــت بــرای فرزنــد ،آمــوزش مهارتهــا ،فراهــم کــردن
خواســتههای معقــول ،فراهــم کــردن امکانــات مــورد
نیــاز ،توجــه بــه تفریــح فرزنــد ،تقویــت متناســب بــا
عالقــه فرزنــد ،فــداکاری ،خدمــت بــدون منــت و ارضــا/
محروميــت بهينــه از کدهــای ایــن زیرمفهــوم اســت)3 .
ایجــاد انگیــزه درونــی از دیگــر زیرمفاهیمــی اســت کــه
میتــوان در ایــن کدهــا مشــاهده نمــود؛ قدردانــی،
تشــویق و تحســین بهینــه ،ایجــاد عالیــق دینــی در
فرزنــد ،تلنگــر ،ترغیــب و نصیحــت دوســتانه ،دلگرمــی و
همدلــی ،اعتمــاد بــه فرزنــد ،تقویــت متناســب بــا عالقــه
فرزنــد و وفــای بــه عهــد از جملــه ایــن کدهــا هســتند)4 .
بخشــش از زیرمفاهیــم دیگــری اســت کــه میتــوان از
کدهــا اســتخراج نمــود؛ بخشــیدن ،کوتــاه آمــدن بهجــا،
زود راضــی شــدن(انعطاف) و فرصــت دادن بــرای اصالح.
بــر اســاس یافتههــای پژوهــش ،ابــراز محبــت و حمایــت
از نظــر والدیــن ایرانــی را میتــوان در چنــد مقولــه
خالصــه نمــود )1 :کالمــی :عزیــزم ،جانــم ،عشــقم،
گلــم ،قربونــت بــرم ،فــدات بشــم ،درد دل کــردن ،گــپ
زدن ،تعریــف و تمجیــد ،تشــکر کــه رتبــه چهــارم را دارد؛
 )2لمســی :بغــل ،بــوس ،غلطیــدن ،لولیــدن ،کشــتی،
اســب شــدن ،نــوازش کــردن کــه رتبــه پنجــم را دارد؛ )3
ابــزاری :خریــد چیزهــای مــورد عالقــه ،جایــزه و خدمــات
دادن (آسیبشناســی شــود بــر اســاس حساســیت ،در
دســترس بــودن و پاســخگو بــودن) کــه رتبــه اول را دارد؛
 )4رفتــاری  /حرکتــی :پــارک ،کــوه ،دوچرخــه ســواری،
دســت تــکان دادن ،چشــمک زدن و ....
بعــد دیگــر فرزندپــروری مســئوالنه ســاختارمتعادل و
قوانیــن واضــح و مشــخص اســت .بــر اســاس کدهــای
اســتخراج شــده ،ســاختار متعــادل را میتــوان در چنــد
بنــد تعریــف نمــود؛  )1تعییــن انتظــارات و توقعــات
مشــخص والدیــن در مــورد رفتارهــای فرزنــدان؛  )2تعیین
حــد و مرزهــای صحیــح و نســبتا بــا ثبــات و متناســب بــا
ســن و جنســیت فرزنــدان؛  )3آمــوزش صحیــح قوانیــن
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و پاســخگویی بــه ســواالت و ابهامــات فرزنــدان؛ )4
انتقادپذیــری و انعطــاف؛  )5توجــه بــه روابــط بیــرون
فرزنــد و قوانیــن مربــوط بــه آن نیــز از مــوارد دیگــر در ایــن
زمینــه اســت ،والدیــن متعــادل بــا دوســتان و خانــواده
دوســتان فرزنــد خــود ارتبــاط گرفتــه و بعــد از شــناخت
آنهــا ،حــد و مرزهــای الزم را ترســیم میکننــد.
بعــد ســوم فرزندپــروری حمایتی یــا مســئوالنه حمایت از
خودمختــاری اســت کــه حــد تعــادل بیــن اجبــار و انفعــال
اســت .در ادبیــات فرزندپــروری ،حمایــت از خودمختــاری
مفهومــی فراتــر از دادن آزادی انتخــاب اســت و نشــانگر
تشــویق کــودک بــه اکتشــاف ،بررســی ،و بیــان دیدگاههــا،
اهــداف ،و ترجیحــات خــود بــه صــورت فعــال اســت .یکی
از ویژگی¬هــای اصلــی حمایــت از خودمختــاری نوعــی از
تعامــات می¬باشــد کــه در آن بــه کــودک فرصــت بیــان
دیدگاه¬هــا و عقایــد خــود داده شــده و دیدگاههــا و
عقایــد او در فرآیندهــای برنامه¬ریــزی¬ و حــل مســاله
لحــاظ میشــود(.)27 ،26 ،25
در پژوهــش حاضــر ،مفهــوم حمایــت از خودمختــاری
 /قاطعیــت ،بــر اســاس عنوانــی کــه بــرای آن انتخــاب
شــده اســت ،دو محــور اصلــی را در بــر میگیــرد؛
الــف :حمایــت از خودمختــاری کــه بــا ویژگیهــای زیــر
شــناخته میشــود )1 :ترجیــح و تقویــت انگیــزه درونــی
در برابــر انگیــزه بیرونــی؛  )2احتــرام بــه عالقمندیهــا،
نظــرات ،انتخابهــا و حریــم خصوصــی فرزنــد؛ )3
اعتمــاد بــه فرزنــد و دادن آزادی بیــان و عمــل بهینــه و
تفویــض اختیــار و مســئولیت متناســب بــا تفاوتهــای
فــردی ،تــوان و ســن فرزنــدان؛  )4راهنماییهــای مــورد
نیــاز و تشــویق و حمایــت فرزنــد در راســتای خودمختــاری
و تحقیــق و مطالعــه در حــوزه ارزشهــا و مناســک دینــی؛
 )5انتقادپذیــری ،دموکراســی ،عدالــت و پرهیــز از
تبعیــض .ب :قاطعیــت کــه دارای مولفههــای زیــر اســت:
 )1نظــم و انضبــاط؛  )2قاطعیــت و انعطــاف توامــان در
اجــرای قوانیــن مــورد توافــق خانــواده ،ارضــای بهینــه،
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ایســتادگی در برابــر خواســتههای نامعقــول و دادن
امتیــازات معقــول؛  )3نظــارت مســتمر و متعــادل در
حوزههــای مختلــف تحصیلــی ،ارتباطــی ،خانوادگــی و
دینــی بــه همــراه تذکــر ،تلنگــر ،عبرتآمــوزی ،تعویــض
نقــش و اتمــام حجــت؛  )4محروميت و تنبیــه بهينه(مانند
اخــم /اجتنــاب موقــت ،تناســب جــزا بــا جــرم) بــه همــراه
ت احساســات و رفتارهــا.
توضیــح علــ 
ســومین ســاختار فرزندپــروری والدیــن ایرانــی بــه ترکیب
طــرد ،انعطافناپذیــری و اجبــار ســخت و خشــن مربــوط
میشــود .میتــوان عنــوان ایــن ترکیــب را "اســتبداد
ســخت" نامیــد .تفــاوت عمــده اســتبداد ســخت و نــرم
در رفتــار والدیــن ایرانــی برمیگــردد بــه طــرد و اجبــار
ســخت ،در واقــع در محــور صمیمیــت بــه جــای خدمــات
افراطــی شــاهد طــرد هســتیم و در محــور آزادی عمــل/
خودمختــاری شــاهد نوعــی خشــن از اجبــار هســتیم کــه
تــوام بــا پرخــاش کالمــی و فیزیکــی اســت .میتــوان دو
نــوع از اســتبداد ســخت را در والدیــن ایرانــی تشــخیص
داد؛  )1بســیار خشــن ،خشــک و کوبنــده اســت و هیــچ
انعطافــی نــدارد ،تنبیــه بدنــی ســخت ،توهیــن ،تحقیــر،
تحکــم و اجبــار ســخت از ویژگیهــای بــارز ایــن نــوع
اســتبداد اســت.
کمتریــن فراوانــی مشــاهده شــده مربــوط اســت بــه
یــک ســبک اهمــالکار یــا ســهلانگار ،مولفههــای
اهمــال /انفعــال را میتــوان اینگونــه خالصــه نمــود)1 :
خانــه قانــون دارد ولــی یکــی از والدیــن یــا هــر دوی آنهــا
در اجــرا و اعمــال قوانیــن قاطــع نیســتند؛  )2والدیــن
بــا کوچکتریــن چالــش و فشــاری کوتــاه میآینــد؛ )3
والدیــن بــا کوچکتریــن چالــش و فشــاری رهــا کــرده و
از صحنــه دور میشــوند ،بــه عبــارت دیگــر بــا مســاله
درگیــر نشــده و صــورت مســاله را بــا اجتنــاب پــاک
میکننــد؛  )4حضــور یکــی از والدیــن یــا هــر دوی آنهــا
بــه انــدازهای کمرنــگ اســت کــه فرزنــدان احســاس رهــا
شــدگی و آشــفتگی میکننــد؛  )5قوانیــن نصفــه و نیمــه
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اجــرا میشــود ،مدتــی اجــرا میشــود ،رهــا میشــود
و دوبــاره از ســر گرفتــه میشــود؛  )6مدیریــت خانــه از
دســت والدیــن خــارج شــده و دســت بــرادر یــا خواهــر
بزرگتــر میافتــد.
محدودیتهــای جــدی در مســیر اجــرای پژوهــش
حاضــر را میتــوان در دو محــور خالصــه کــرد ،نخســت
محدودیتهــای بودجــهای؛ بــا توجــه بــه اینکــه تمــام
هزینههــای پژوهــش توســط خــود پژوهشــگر تامیــن
میشــد ،محدودیتهایــی در تامیــن منابــع مالــی مــورد
نیــاز بــرای اجــرای گســتردهتر پژوهــش وجــود داشــت
و دوم ســختگیری آمــوزش و پــرورش بــرای ورود بــه
دبیرســتانهای دخترانــه و دعــوت از والدیــن بــرای
مصاحبــه بــود.
پژوهــش حاضــر را میتــوان نخســتین گام از سلســله
پژوهشهایــی دانســت کــه میتوانــد در حــوزه
فرزندپــروری خانوادههــای ایرانــی صــورت پذیــرد.
ایدههــای زیــر میتوانــد در پژوهشهــای آتــی مــد
نظــر قــرار گیــرد :گســتردگی دامنــه پژوهــش حاضــر،
امــکان بررســی عمیقتــر برخــی از حوزهها(ماننــد
تنظیــم هیجــان فرزنــدان) را محــدود نمــود ،هــر کــدام از
یافتههــای پژوهــش حاضــر میتوانــد در پژوهشهــای
آتــی بــه شــکلی عمیقتــر مــورد کاوش و مطالعــه قــرار
گیــرد؛ دادههــای پژوهــش حاضــر میتوانــد مبنایــی
باشــد بــرای تدویــن یــک ابــزار بومــی مناســب در حــوزه
فرزندپــروری؛ مقایســه فرزندپــروری والدیــن نســلهای
مختلــف میتوانــد ســیر تحولــی فرزندپــروری در بیــن
نس ـلها را اشــکار ســازد؛ مطالعــه تطبیقــی فرزندپــروری
در بیــن اقــوام ایرانــی نیــز از دیگــر پیشــنهادهای پژوهــش
حاضــر اســت.
ت
تقدری و شکر
هب این وسیله از آاقی دکتر زیدان منصوریان و آاقی رفاهد جوکار
بخ کی
هک یاریگر ش فی ژپوهش بودند و همه والدینی هک رد ژپوهش حارض
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