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پژوهش حاضر با هدف بررسی باورهای والدگری در نمونهای از مادران ایرانی طراحی شده است .این
پژوهش از نوع مطالعات کیفی با رویکرد پدیدارشناســی است .نمونهها تا رسیدن به حد اشباع بهصورت
غیر تصادفی هدفمند انتخاب شــدند .برای بررسی باورهای والدگری مادران مصاحب ه نیمساختاریافتهای
براســاس تکنیک قیف تدوین گردید .نتایج تحلیل کیفی مصاحبهها نشان داد که از دیدگاه مادران ایرانی،
اطاعت و حرفشــنوی ،ادب و احترام ،اســتفالل و توانایی دفاع از خود و عاقل و منطقی بودن از جمله
مهمترین ویژگیهای یک کودک خوب ،صبور بودن از جمله مهمترین ویژگی یک مادر خوب ،مهربان و
باجذبه بودن مهمترین ویژگی یک پدر خوب و تحصیالت عالیه بهعنوان مهمترین ویژگی ایدهآل کودک
در بزرگسالی ،صبوری در برابر کودک بهعنوان بهترین روش تربیتی ،پرخاشگری و خصمانه رفتار کردن
با کودک بهعنوان بزرگترین اشتباه والد ،ادب و احترام بهعنوان ارزش ایدهآل برای انتقال به کودک ،هدیه
خریدن بهعنوان بهترین روش تشــویقی و محروم کردن بهعنوان بهترین روش تنبیهی شناخته میشود .با
توجه به تحلیل کیفی مصاحبه بر اساس تکنیک قیف ،شش باور زیربناییتر والدگری در نظام باورهای نمونه
آماری پژوهش نقش بسته بود :تأییدطلبی و وجهه مثبت اجتماعی ،فردیتطلبی و آزادیخواهی ،احساس
ترس از دست دادن و نیز پدر
مسئولیت مادرانه و عذاب وجدان در قبال آن ،برتریجویی ،انحصارطلبی و ِ
بهعنوان اسطورهای قدرتمند .که در میان آنها باور احساس مسئولیت مادرانه و عذاب وجدان در قبال آن،
فراگیرتر بود .در جمعبندی کلی از مجموع یافتهها میتوان چنین تبیین کرد که باور احســاس مســئولیت
مادرانه بهعنوان باور زیربنایی فراگیر ،بر الیههای سطحیتر تجارب مادران از والدگری اثرگذار است.
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مقدمه

تمام مراحل رشد در انسان از اهمیت خاصی برخوردار است ،اما سالهای آغازین زندگی
مهمترین و تأثیرگذارترین دوره اســت؛ چرا که ســریعترین دوره رشدی مغز و سیستم

عصبی در این سنین رخ میدهد( .رایس )1392 ،از سویی دیگر تحقیقات نوروبیولوژیک
نشان میدهند رشد فیزیکی مغز با تجربههای هیجانی اولیه بهویژه تعامالت اولیه کودک
مرتبط است .چرا که تعامالت در سالهای اولیه کودکی ،اساس رشد شناختی ،اجتماعی

و هیجانــی آینده را پایهگذاری میکند( .مانتیما )2006 ،1در میان این روابط و تعامالت

کودک در سالهای اولیه زندگی ،تعامل والد ـ کودک 2قویترین منبع برای سازمان دادن
به تجربه کودک است ،چرا که مراقبت عاطفی مادر از کودک موقعیتی را فراهم میکند
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که جهان از طریق آن برای کودک بهنمایش در میآید و اینگونه با دنیای پیرامون خود
آشنا میشود( .کوچنســکی )2002 ،3بنابراین رابطه والد ـ کودک بهعنوان ابتداییترین

و مهمترین رابطه ،نقش مهمی در شــکلگیری جهــان بیرونی و درونی کودک و دنیای

بزرگســالی او دارد( .کالین و وایت )2007 ،4به همین دلیل ،مطالعه فضای ارتباطی والد

ـ کودک مورد توجه بسیاری از پژوهشگران و نظریهپردازان قرار گرفته است .هر چند در

ابتدا مطالعات انجامشــده ،نگاه بسته و محدودی به آرایههای درونی رابطه والد ـ کودک

داشــتهاند .اما یافتههای پژوهشگران نشــان میدهد ،که کودکان در انزوا رشد نمیکنند
و والدیــن نیــز در انزوا پدر و مادری نمیکنند (برونفن برنر ،)1979 ،5بلکه هر یک متأثر

از زمینههای متعددی همانند خانواده ،همســایگان ،مدرسه ،طبقه اجتماعی ،فرهنگ و

باورها و ...هســتند که در میان این زمینههای گوناگون ،فرهنگ نقش اصلی و فراگیری
بازی میکند ،بهگونهای که خانواده به فرهنگ شکل میدهد و نیز از آن شکل میگیرد.

(روبین و چانگ )4 :2006 ،تحقیقات بسیاری درباره اینکه چگونه فرهنگ در رابطه والد
ـ کودک نفوذ مییابد انجام شــده اســت( .هارکینس و سوپر )70-75 :2002 ،6برخی از
مطالعات انجامشده نشان داده است که فرهنگ تأثیر عمیقی بر باورها ـ ایدهها ،آگاهیها،

ارزشها ،اهداف و نگرشها ـ و بهطور کلی نظام نگرشــی ،تجربه و شناخت والدین دارد.
1. Mantyama
2. Parent – Child Interaction
3. Kuczynski
4. Kelin & White
5. Bronfenbrenner
6. Harkiness & Super
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(روئو و کاسیالس )2010 ،1شناختها سطوح مختلفی دارند که از سطحیترین شناخت
(توجه انتخابی) تا عمیقترین آن که باورهای بنیادین و فراگیری اســت که افراد نسبت
به خود ،جهان و آینده دارند امتداد یافته است( .بک)1390 ،

البته همانطورکه افراد باورهای محوری در مورد خود ،جهان و آینده دارند ،باورهایی

نیز در مورد ویژگیهای خانواده دارند ،بهطوریکه بســیاری از این باورهای بنیادین را از
همان بدو تولد توسط منابع اولیهای مانند افراد خانواده ،سنتهای فرهنگی ،تجارب حاصل

از ارتباط با دیگران و منابع دیگر کســب کردهاند( .داتلیو )61-67 :2010 ،2باور خانواده،

جنبههای مختلفی دارد که بخشــی از آن مربوط به والدگری است ،باورهای والدگری را

میتوان مجموعهای از نگرشها ،ایدهها و تجارب والدین درباره کودک ،ویژگیهای کودکی،

نحــوه برقــراری ارتباط و رفتار با کودک ،روش نگهــداری و تربیت کودک و جو عاطفی
حاکم بــر فضای رفتاری والد با کودک در نظر گرفت( .روبین و چانگ)82-83 :2006 ،
تحقیقات بینفرهنگی بســیاری مبیّن آن اســت که این باورها از یک جامعه به جامعه

دیگر متفاوت اســت( .موزیر )2001 ،3برای مثال نتایج مطالعههای بینفرهنگی حاکی از

آن است که مادران آمریکایی ـ اروپایی در توصیف یک کودک ایدهآل ویژگیهایی چون
جسارت ،4خالقیت ،5استقالل 6را ذکر کردند ،در مقابل مادران آمریکای التین به اهمیت

اطاعت 7و احترام 8به دیگران تأکید کردند در نتیجه مادران اروپایی ـ آمریکایی در رفتار با

کودکانشان بیشتر از پیشنهاد دادن 9تا دستور دادن 10استفاده میکردند در مقابل مادران

آمریکای التین رهنمودیتر 11رفتار میکردند( .روبین وچانگ )22-24 :2006 ،بنابراین

والدین در جوامع مختلف بر مبنای باورهای گوناگون خود که ریشه در فرهنگشان دارد،

در چگونگی رفتار با کودکانشان و چگونگی تربیت آنها و اینکه کدامیک از رفتار آنها را

تأیید و کدامیک را محدود کنند متفاوتاند( .برونستین و کوت)174 :2006 ،

1. Rowe & Casillas
2. Dattilio
3. Mosier
4. Assertiveness
5. Creativity
6. Independence
7. Obedience
8. Respect
9. Suggestion
10. Commands
11. More Direct
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پژوهــش در زمینه ارتباط عوامل فرهنگی و والدگری دارای اهمیت اســت چرا که،

فرهنگهای مختلف افرادی متفاوت با شخصیتهای متفاوت را داراست( .روبین و چانگ،

 )24 :2006بنابراین موضوع با اهمیت این اســت که والدین ایرانی چگونه هســتند ،چه
ویژگیهایی دارند و غالباً چگونه با کودکان خود رفتار میکنند و یا چه باور و نظام ارزشیای

رفتارهای والدگری آنها را هدایت میکند و البته پژوهشهای کافی برای آگاهی یافتن در
این زمینه انجام نشده است ،همچنین آنچه در غالب دروس روانشناسی و فضای درمانی

در زمینــه خانواده و کودک در ایران در جریان اســت ،مبتنی بر پژوهشها ،نظریههایی
است که از جوامع دیگر بهویژه فرهنگ غربی وام گرفته شده است چرا که به گفته روئو و

کاسیالس )2010( 1اغلب پژوهشها و نظریهها در حوزه خانواده و کودک بر روی والدین
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و کودکان طبقه متوســط کشورهای غربی پایهگذاری شدهاند و الزم است در میان مردم
ســایر کشــورها نیز بررسی شــوند .بهویژه مردم ایران که فرهنگ خاص خود را دارند و

درمانگران کودک به پژوهشها و منابع بومی بهعنوان راهنمای درمانی خود نیازمندند .اما
مطالعاتی که بر مبنای مقیاسهای کشورهای غربی توسعه یافتهاند ،ویژگیهای متفاوتی

را که در کشــورهای دیگر موجود است در نظر نگرفتهاند .بهویژه با توجه به درآمیختگی
کهن ایران به مذهب ،والدین و فرزندان ایرانی ویژگیها و هویتهای متمایزی در مقایسه
با آنچه پژوهشها و نظریههای غربی منتشر ساختهاند دارند .موضوع با اهمیت دیگر این
است که درک ویژگیهای افراد یک جامعه بهویژه ویژگیهای فرهنگی مراجعین میتواند

درمانگران را برای خدمترســانی بهتر یاری کند .هر چند درمانگر به هر حال ،مقداری

از ســوگیریهای خود را در کار درمان وارد میســازد ،اما آنها باید تا حد امکان با نحوه
زندگی و فرهنگ مراجعین کودک و بزرگسال خود آشنا شوند تا از این راه بتوانند معنی
رفتارهای آنها را درک کنند و مطابق با ارزشهای آنها عمل کنند( .پروچسکا و نوکراس،

 )512-515 :1386به همین دلیل در این پژوهش قصد بر آن اســت ،باورهای والدگری
مادران ایرانی بررسی شود.
روش

پژوهش حاضر از نوع مطالعات کیفی پدیدارشناسانه 2است.تمرکز بر روی تجارب افراد به
1. Rowe & Cassillas.
2. Phenomenological
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ناچار پژوهشــگر را بهسمت و سوی تحقیق کیفی سوق میدهد( .اسمیت)57 :2015 ،1
پدیدارشناســی یکی از انواع مطالعه کیفی است که هدف آن ،کشف معنی یک پدیده از
طریق تجزیه و تحلیل توصیفات افرادی است که آن پدیده را تجربه کردهاند .بهنوعی که

پدیدارشناس به کاهش تجارب افراد متعدد در مورد پدیده مورد بررسی برای ایجاد یک
توصیف بنیادی از آن پدیده میپردازد( .کراسول )57 :2007 ،2در این پژوهش بهمنظور

بررســی تجارب و باورهای مادران از والدگری از روش پژوهشــی کیفی پدیدارشناســی
استفاده گردید.

با توجه به هدف مطالعه ،شرکتکنندگان براساس نمونهگیری غیرتصادفی هدفمند از

بین مادرانی که معیار ورود به ابن مطالعه را دارا بودند انتخاب شدند .معیارهای ورود به
مطالعه شامل مادرانی است که فرزند اولشان بین  3تا  5سال سن دارند؛ زبان اولشان
فارسی است و از لحاظ اجتماعی در طبقه متوسط جامعه قرار دارند .مادران بهطور کلی

از طبقه متوســط جامعه انتخاب شــدند که  18نفر خانهدار و  5نفر شاغل بودند و  7نفر

کار نیمهوقت داشتند .همچنین  8نفر از مادارن دارای مدرک دیپلم 4 ،نفر دارای مدرک
فوقدیپلم 17 ،نفر دارای مدرک کارشناسی و  1نفر دارای مدرک کارشناسی ارشد بودند

و ســن مادران بین  27تا  42ســال بود .دادههای پژوهش با  30نمونه آزمودنی به اشباع
رسید .در مطالعات کیفی منابع غنی از اطالعات اهمیت دارد .تعداد نمونه و حجم نمونه
در اینگونه پژوهشها قابل پیشبینی نیســت .از اینرو پژوهشــگر تا رســیدن به اشباع

اطالعات نمونهگیری انجام میدهد( .رحیمیان)6 :1396 ،

بهمنظور جمعآوری اطالعات ،از مصاحبه نیمه ساختار براساس تکنیک قیف استفاده
3

شد .در تکنیک قیف ،مصاحبه با یک سؤال وسیع و کلی آغاز میشود ،سپس برای دستیابی

به اطالعات عمیقتر سؤاالت اکتشافی پرسیده میشود .مصاحبهها تا دستیابی به سؤاالت
عمیقتر ادامه یافت( .اسمیت)60 :2015 ،

در ابتدا پس از مطالعه بر روی منابع گوناگون والدگری و مفهوم باور و همچنین باور

خانــواده بهمنظور طراحی دقیق مصاحبه ،حیطههای اصلی و عناوین کلی موضوع تعیین

گردید و به صورت نقشه عناوین مصاحبه در نمودار  1ترسیم گردید.

1. Smith
2. Creswell
3. Funnel Technique
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باورهای والدگری
ایدهآلهای مادر از:
کودک خوب

ایدههای تربیتی مادر از:
پیگیری ایدهآلهای یک کودک خوب بزرگترین اشتباه والد در تربیت کودک

مادر خوب

پیگری ایدهآلهای یک مادر خوب

انتقال ارزشهای مهم به کودک

پدر خوب

پیگری ایدهآلهای یک پدر خوب

بهترین روش تربیتی

بزرگسالی ایدهآل خوب

پیگری ایدهآلهای بزرگسالی ایدهآل

چند روش خوب تشویقی و تنبیهی

نمودار  :1نقشه عناوین اصلی مصاحبه
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فرآیند مصاحبه بر این اساس بود که ابتدا ،با یک سؤال کلی ،به بررسی باورهای مادران

پرداخته شد ،برای مثال «یک کودک خوب از دیدگاه شما چه کودکی است؟» یا «یک مادر/

پدر خوب چه ویژگیهای دارند؟» سپس برای بررسی زیربنای باورهای والدگری مادران،
از ســؤاالت پیگیرانه استفاده شد .بدین شکل که با پرسیدن سؤاالت پی در پی و بهویژه
با کاربرد کلمه پرسشــی «چرا ،چطور ،به چه علتی» به جستوجوی باورهای زیربناییتر
والدگری مادران پرداخته شــد .پیگیری پاسخ مادر تا جایی ادامه پیدا میکرد ،که دیگر

مادر پاسخی ندهد .نمونهای از مصاحبه براساس تکنیک قیف در نمودار  2آمده است:
مصاحبهگر :بهنظر شما یک کودک خوب چه کودکی است؟
مادر :یه کودک خوب ،کودکیه که حرف
گوش کن باشه
مصاحبهگر :بین همه ویژگیهای خوب یک کودک،
چرا حرفشنوی را ویژگی خوب میدانید؟
مادر :ظرفیت یه مادر محدوده ،وقتی یه بچه
حرفشنوی داشته باشه آرامش مادر هم بیشتره
مصاحبهگر :به نظر شما چرا حرفشنوی کودک سبب
آرامش مادر میشود؟
مادر :اگر کودک حرفشنو باشه مادر زمان
بیشتری داره تا به خود و زندگیاش برسه
(فردیتطلبی و آزادخواهی)

نمودار  :2نمونهای از مراحل مصاحبه

باورهای والدگری در نمونهای از مادران ایرانی

این تکنینک مشــابه روش «پیکان رو به پایین» که در تکنیکهای شــناختی برای

شناسایی باورهای زیربنایی یا همان باورهای هستهای بهکار میبرند انجام گرفت( .لیهی،

)43 :1389

همچنین بهمنظــور افزایش اعتبار درونی مصاحبه ،پس از تهیه مصاحبه ،ســؤاالت

مصاحبه توســط چند تن از متخصصان در حیطه روانشناســی کــودک و تربیت مورد

ارزیابی قرار گرفت.

پژوهشــگر ابتدا به شناســایی مادرانی پرداخت که ویژگیهای مورد نیاز پژوهش را

داشتند .پس از توافق با مادر مبنی بر انجام پژوهش و تکمیل برگه اطالعات دموگرافیک،

برای ورود شرکتکننده در پژوهش تصمیم گرفته شد .قبل از اجرای مصاحبه برای هر فرد

مصاحبهشونده توضیح مختصری درباره پژوهش توسط پژوهشگر ارائه میشد .پژوهشگر در
حالی به مصاحبه با مادر میپرداخت که مصاحبه توسط دستگاه ضبطکننده صدا ثبت و ضبط

میگردید .سپس تمام دادههای ضبطشده برای تحلیل دادهها روی کاغذ پیاده گردید .برای

تجزیه و تحلیل دادهها از روش کالیزی 1استفاده شد( .کراسول )159 :2007 ،به این ترتیب
پس از انجام مصاحبه ،ابتدا دادههای پیاده شده ،چندین بار مورد بازخوانی و شنیدن مجدد

قرار گرفت تا پژوهشگر به درک عمیقی از گفتههای مادران برسد .سپس عبارات کدبندی
شدند ،یعنی جمالت مهمی که مربوط به پدیده مورد بررسی بود استخراج شد و در نهایت

بهصورت خوشــهها و تمهایی از موضوعها دستهبندی شدند و سپس بهصورت مقولههایی
درآمدند ،بهطوری که یک توصیف کامل و جامعی از آن بهدســت آمد .مالحظات اخالقی
که در این پژوهش مورد توجه پژوهشــگر قرار گرفت ،شــامل رعایت اصل رازداری و عدم

دسترسی سایرین به دادهها بود .متون پیادهشده با نام مستعار ذخیره میشد ،برخورداری
از حق عدم پاسخدهی به هر یک از سؤاالت مصاحبه نیز یکی از مالحظات بود و در نهایت

پس از اجرا و پیادهسازی دادههای مصاحبه ،تمام فایلهای صوتی پاک گردید.
یافتهها

از طریــق تجزیه و تحلیل کیفی دادههای پژوهش ،بهمنظور بررســی باورهای والدگری،
مقولههایی از تجارب مادران از والدگری اســتخراج شد که به تفکیک هر سؤال مصاحبه

و به ترتیب فراوانی پاسخدهی در جدول  1آورده شده است:

1. Colaizzi
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جدول  :1مقولههای باورهای والدگری مادران ایرانی به تفکیک هر سؤال مصاحبه
مقولههای باورهای مادران ایرانی از یک کودک خوب
اطاعت و حرفشنوی
ادب و احترام
استقالل و توانایی دفاع از خود
عاقل و منطقی بودن
آرام بودن
هوش باال
داشتن اعتماد نسبت به پدر و مادر

166

مقولههای باور مادران ایرانی از یک مادر خوب
صبور و باحوصله
بیتفاوت نبودن و وقت گذاشتن برای کودک
محبت و مهربانی
مورد اعتماد برای کودک
دوست و رفیق با کودک
نصحیت کردن و یاد دادن مسائل به کودک
توانایی درک نیازهای کودک
مقولههای باورهای مادران ایرانی از یک پدر خوب
مهربان و همزمان باجذبه بودن
ارزش و احترام قائل شدن برای جایگاه مادر
وقت گذاشتن با کودک
مهربانی و محبت نسبت به فرزند
بیتفاوت نبودن نسبت به کودک (خود را مسئول دانستن)
رفتار کردن بهگونهای که بچهها از او نترسند
فراهم کردن امکانات مالی و رفاهی برای خانواده
صبور و باحوصله
حامی خوب و قابل اتکا برای کودک
عاقل و منطقی

باورهای والدگری در نمونهای از مادران ایرانی

یهای ایدهآل کودک در بزرگسالی
مقول ههای باورهای مادران ایرانی از ویژگ 
تحصیالت باال
دینداری و انسان کامل شدن
برخوردار بودن از رفتار مطلوب اجتماعی
رسیدن کودک به آرزوهایش
موفقیت در ازدواج
رسیدن به اوج موفقیت در تحصیل ،ورزش و کار
خودمختاری و استقالل
خوش اخالقی
سالم بودن از لحاظ جسمی و روحی
احترام نسبت به پدر و مادر
رسیدن کودک به آرزوهای مادر
مقولههای باورهای مادران ایرانی از بهترین روش تربیتی
صبوری در برابر بیطاقتیهای کودک
الگو بودن برای کودک
صرف وقت برای تربیت کودک
تربیت کودک در قالب دین و مذهب
اعتدال در برآورده کردن خواستههای کودک
عدم توجه به کار بد کودک
فراهم کردن احساس امنیت برای کودک
اعتدال در آزاد گذاشتن و وابسته کردن کودک به خود
قاطعیت و اقتدار؛ از طریق عملی کردن وعدهها و تهدیدات
صداقت در برابر کودک
توجه به روحیات خاص کودک
برنامهریزی برای اوقات فراغت کودک و تالش برای شکوفا شدن استعداد کودک
کمک از منابع اطالعاتی مثل کتاب برای تربیت کودک
مقولههای بزرگترین اشتباه والدین از دیدگاه مادران
کتک زدن؛ با عصبانیت و پرخاشگری با کودک رفتار کردن
محبت افراطی و گذشتن از خطاهای کودک
هماهنگ نبودن پدر و مادر
وابسته کردن کودک
جایگاه پدر را بیارزش کردن
برآورده کردن همه خواستههای کودک
دروغ گفتن
بیخیال بودن و سهلانگاری در تربیت کودک
بعد از گریه خواسته کودک را برآورده کردن
بیتفاوتی به نیازهای کودک
مقایسه کودک با دیگران
مسخره کردن کودک در برابر دیگران
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مقول ههای باورهای مادران درباره مهمترین ارزش برای انتقال به کودک
ادب و احترام با تأکید بر احترام به بزرگترها
پایبندی به ارزشهای دینی و لحاظ کردن خدا در همه چیز
ارزشهای اخالقی (صداقت ،نوعدوستی و شجاعت)
خوش اخالقی
با محبت بودن نسبت به دیگران
ارزشهای سیاسی
تحصیالت باال
بخشش و دست و دلبازی
خانواده دوست بودن
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مقولههای روشهای خوب تشویقی از دیدگاه مادران
هدیه خریدن
تشویق لفظی
انجام کاری که کودک دوست دارد ،مثل پارک بردن
محبت کردن
مقولههای روشهای خوب تنبیهی از دیدگاه مادران
محروم کردن
قهر کردن
تهدید کردن
کممحلی کردن
تنبیه بدنی
تنبیه لفظی؛ مثل گفتن دوست ندارم.
توضیح دادن خطا و اشتباه کودک
سر کودک داد زدن
صحبت نکردن با کودک

در این بخش به باورهای زیربناییتر مادران که با ســؤاالت پیگیری براساس تکنیک

قیف در چهار ســؤال اول مصاحبه؛ کودک خوب ،مادر خوب ،پدرخوب و ویژگی ایدهآل

کودک در بزرگســالی مورد بررســی قرار گرفت پرداخته میشود .در جدول  2باورهای
زیربنایی به تفکیک هر سؤال آورده شده است.

باورهای والدگری در نمونهای از مادران ایرانی

جدول  :2باورهای زیربناییتر والدگری در مادران ایرانی
باورهای زیربنایی مادران از باورهای زیربنایی مادران باورهای زیربنایی مادران باورهای زیربنایی مادران
از بزرگسالی ایدهآل کودک
از یک پدر خوب
از یک مادر خوب
یک کودک خوب

پدر بهعنوان اسطورهای
قدرتمند

احساس مسئولیت مادرانه
و عذاب وجدان در قبال آن

تأییدطلبی و وجهه مثبت احساس مسئولیت مادرانه
و عذاب وجدان در قبال آن
اجتماعی
احساس مسئولیت مادرانه و
عذاب وجدان در قبال آن

انحصارطلبی و ترس از
دست دادن

انحصارطلبی و ترس از
دست دادن

برتریجویی

فردیتطلبی و آزادیخواهی

فردیتطلبی و
آزادیخواهی

ــ

تأییدطلبی و وجهه مثبت
اجتماعی

برتریجویی

در ادامــه نمونهای از محتوای مصاحبه مادران که براســاس آنهــا باورهای زیربنایی

استخراج شد ،ذکر میشود.

باور زیربنایی احساس مسئولیت مادرانه و عذاب وجدان در قبال آن:

ـ از دیدگاه مادر ایرانی کودک خوب ،کودک حرفشنو و مطیع است چرا که ،اگر در
اثر حرفنشــنوی کودک به خود آسیب بزند ،مادر خود را مقصر میداند که چرا از او

مراقبت نکرده است.

ـ کــودک خوب ،کودکی مؤدب اســت چرا که؛ اگر کــودک بهدلیل بیادبی از طرف
دیگران طرد شــود ،مادر خود را مقصر میداند که شــاید او نتوانســته کودک خود را

خوب تربیت کند.

ـ کودک خوب ،کودک مســتقل اســت چرا که؛ اگر کودک بهدلیل وابستگی شکست

بخورد ،مادر خودش را مقصر میداند که شــاید بهدلیل رفتارش خود کودک وابســته
شده است.

ـ مادر خوب ،مادری صبور و با حوصله است چرا که؛ کودک در آینده خود والدی صبور
و موفق خواهد بود و اینگونه مادر ثمره صبوری خود را میبیند.

ـ مادر خوب ،مادری است که برای کودک وقت میگذارد چرا که؛ کودک او موفقتر است

و اینگونه مادر احساس میکند زحمتی که برای کودکش کشیده به ثمر رسیده است.

ـ مادر خوب ،مادری مهربان اســت چرا که؛ اگر کودک جذب دیگران شود و از طرف

آنها آسیب ببیند ،مادر خودش را در این آسیب دیدن کودک مقصر میداند.

ـ مــادر خــوب ،مادری مورد اعتماد برای کودک اســت چرا کــه؛ اگر کودک بهعلت
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بیاعتمادی به مادر دور از چشم مادر به خود آسیب بزند ،مادر خود را مقصر میداند.

ـ مادر خوب ،مادری اســت که با کودکش دوســت و رفیق باشد چرا که؛ اگر کودک
برای رفع مشکلش به فرد دیگری پناه ببرد ،به مادراحساس بی کفایتی دست میدهد.

ـ از دیــدگاه مادر ایرانی یکی از ویژگیهای ایدهآل کودک در بزرگســالی ،داشــتن
تحصیالت عالیه اســت ،چرا که؛ مادر به او افتخار میکند ،چرا که زحمتی که برای او

کشیده به ثمر رسیده.

ـ از دیدگاه مادر ایرانی بزرگســالی ایدهآل کودک ،دینداری و انسان کامل شدن است

چرا که؛ نگرانی مادر نسبت به او کمتر است ،زیرا فرد دیندار حتی اگر شکست بخورد،

خــدا به او آرامش میدهد.یا هر مادری دوســت دارد فرزنــدش هم در دنیا و هم در
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آخرت سعادتمند شود.

ـ از دیدگاه مادر ایرانی بزرگســالی ایدهآل کودک ،فــردی محترم بودن و به دیگران

احترام گذاشــتن است؛ مادر احســاس میکند ،او را خوب تربیت کرده و حس خوبی

نسبت به خودش پیدا میکند.

ـ از دیدگاه مادر ایرانی بزرگســالی ایدهآل کودک ،اوج موفقیت در کار و ورزش است

چرا که؛ اگر کودک موفق نشود آن وقت مادر خود را مقصر میداند ،که شاید بهعلت
کمکاری او فرزندش موفق نشده است.

ـ از دیدگاه مادر ایرانی بزرگســالی ایدهآل کودک ،استقالل و حودمختاری است چرا

که؛ اگر کودک آســیب ببیند ،پدر و مادر خود را مقصر میدانند که شــاید رفتار آنها
باعث این وابستگی شده است.

باور فردیتطلبی و آزادیخواهی

ـ از دیدگاه مادر ایرانی کودک خوب ،کودک حرفشــنو و مطیع است چرا که؛ مادر

زمان بیشتری دارد تا به خود و زندگیاش برسد.

ـ مادر خوب ،مادری صبور و با حوصله است چرا که؛ کودک نیز صبور میشود و این

ویژگی کودک ،سبب آرامش مادر میشود.

باور تأییدطلبی و وجهه مثبت اجتماعی

ـ از دیدگاه مادر ایرانی کودک خوب ،کودک حرفشــنو و مطیع است چرا که؛ مادر

از اینکه در دیدگاه دیگران کودک خوبی تربیت کرده احســاس خوبی نسبت به خود

خواهد داشت.

باورهای والدگری در نمونهای از مادران ایرانی

باور اهمیت دیگری و جمعگرایی

ـ از دیدگاه مادر ایرانی کودک خوب ،کودکی مؤدب اســت چرا که؛ مادر از اینکه در

دیدگاه دیگران کودکی مؤدب تربیت کرده ،احساس خوبی نسبت به خود خواهد داشت.

ـ کودک خوب ،کودکی مؤدب اســت چرا که :تربیت کودک نشانه فرهنگ خانوادگی
یک خانواده است و این برای عزت و افتخار پدر و مادر مهم است.

باور برتریجویی

ـ از دیدگاه مادر ایرانی کودک خوب ،کودک مستقل است چرا که؛ از همساالن خود
جلوتر است و هر مادری جلوتر بودن کودک از همساالنش را دوست دارد.

ـ از دیــدگاه مادر ایرانی یکی از ویژگیهای ایدهآل کودک در بزرگســالی ،داشــتن
تحصیالت عالیه اســت ،چرا که؛ وقتی کودک در بزرگســالی تحصیالت عالی داشته

باشد از بقیه جلوتر است.

ـ از دیدگاه مادر ایرانی ،بزرگســالی ایدهآل برای کودک این است ،که فردی محترم

باشد و دیگران به او احترام بگذارند و برایش ارزش قائل شوند.

ـ از دیدگاه مادر ایرانی بزرگســالی ایدهآل کودک ،اوج موفقیت در کار و ورزش است

چرا که؛ بهعنوان یک مادر بهترینها را برای فرزندم خواهانم.

باور انحصارطلبی و ترس از دست دادن

ـ از دیدگاه مادر ایرانی مادر خوب ،مادری صبور و با حوصله اســت چرا که؛ کودک
جذب دیگران نمیشــود ،چرا که دورشدن و از دست دادن کودک حس خوبی برای

مادر نیست.

ـ مادر خوب ،مادری است که برای کودک وقت میگذارد چرا که؛ کودک جذب دیگران
ال حس خوبی برای مادر نیست.
نمیشود ،چرا که دورشدن و از دست دادن کودک اص ً

ـ پدر خوب ،پدر با محبت و مهربان است چرا که؛ کودک از محبت هر کسی بینیاز

میشود و به دیگران جذب نمیشود.

ـ پدر خوب ،پدری اســت که از وجودش در خانه نترســند ،چرا که؛ کودک از خانه
فراری نیست و در اجتماع لطمه کمتری میخورد و در کنار والدینشان میماند.

ـ از دیدگاه مادر ایرانی ،بزرگســالی ایدهآل برای کودک این است ،که فردی محترم

باشد و دیگران به او احترام بگذارند و برایش ارزش قائل شوند.
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باور پدر بهعنوان اسطورهای قدرتمند

ـ پدر خوب ،پدری مهربان و قدرتمند است چرا که؛ وقتی مشکلی برای کودک پیش
میآیــد هیچ کس جای پدر را برای حل کردن مشــکل نمیگیرد .یا با محبت پدر،

کودک از محبت هر کسی بینیاز میشود.

ـ پدر خوب ،پدری اســت که به جایگاه مــادر احترام میگذارد چرا که رفتار پدر با
مادر به او اعتماد میبخشد و اعتماد به نفس بیشتری پیدا میکند.

ـ پدر خوب ،پدری اســت که برای کودکش وقت میگذارد چرا که؛ با وجود پدر در
کنار مادر ،کودک به رشد همهجانبه میرسد .کودک جذب پدر میشود و پدر میتواند

بهترین راهنما برای او باشد.
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باور پدر بهعنوان الگو و رهبر

ـ پدر خوب ،پدری است که به جایگاه مادر احترام میگذارد چرا که؛ اگر پدر به مادر

احترام بگذارد بچهها هم به مادر احترام میگذارند

ـ پدر خوب ،پدر با محبت و مهربان اســت چرا که؛ کودک جذب پدر میشــود و پدر
میتواند بهترین راهنما برای او باشد.

بحث

نتایج حاصل از تحلیل و کدگذاری دادههای مصاحبه نیمهساختاریافته ،برای دستیابی به

باورهای والدگری مادران ایرانی نشان داد که مفهوم کودک خوب از دیدگاه مادران ایرانی
برابر با اطاعت و حرفشــنوی و همچنین ادب و احترام ،استفالل و توانایی دفاع از خود،
عاقل و منطقی بودن ،آرام بودن ،هوش باال و داشــتن اعتماد نسبت به پدر و مادر است.

در پژوهش بین فرهنگی مشــابه از نظر مادران ژاپنی مهربانی ،همدل بودن ،حساسیت،
ادب و اجتنــاب از آزار دیگران بهعنوان ویژگیهــای مطلوب یک کودک خوب و از نظر

مادران هندی پیوند خویشاوندی ،1به هموابستگی 2وفاداری به خانواده ،اطاعت ،باورهای

مذهبی و پبشرفت تحصیلی و شغلی بهعنوان ویژگیهای مطلوب مورد تأکید قرار دادند.
(ســلین )2014 ،3بهعالوه در مطالعهای که موســوی و همکاران ( )137-160 :1389بر
روی مادران ایرانی انجام دادند ،رفتار مطلوب اجتماعی بهعنوان ویژگی خوشــایند دوران
1. Familia Bond
2. Interdependence
3. Selin

باورهای والدگری در نمونهای از مادران ایرانی

کودکی از دیدگاه مادران ایرانی معرفی شــد .بنابرایــن ادب و احترام و یا رفتار مطلوب
اجتماعی در مادران ایرانی همانند مادران ژاپنی مورد اهمیت است .پژوهشهای مختلف،
فرهنگ ژاپنی را فرهنگی جمعگرا ارزیابی کردهاند (بامیســتر ،)1999 ،1بر همین اساس

ایــده مادران ژاپنی از کودکی مــؤدب بهعنوان کودکی خوب احتماالً در جمعگرایی آنها
نهفته اســت .هر چند جمعگرایی در فرهنگ ایرانی وجود دارد ،اما در حد متوسط است.
(موســوی و دیگران )153 :1389 ،ادب و احترام در میان مادران ایرانی بهاندازه مادران

ژاپنی اهمیت نداشــت ،چرا که ویژگی مهمتر و پراهمیتتر یک کودک خوب از دیدگاه
مادران ایرانی اطاعت و حرفشنوی است .اما این حرفشنوی و اطاعت چه معنایی برای

مــادران ایرانی دارد که در میان همــه ویژگیهای خوبی که یک کودک ایدهآل میتواند

داشته باشد دارای اهمیت بیشتری است .بهنظر میرسد که این سرسپردگی دلخواه مادران
ایرانی ریشه در یک باور زیربناییتر دارد که در ادامه به آن پرداخته میشود.

از دیــدگاه مادران ،صبور و با حوصله بودن و همچنین وقت گذاشــتن برای کودک

بهعنوان ویژگیهای یک مادر خوب نســبت به ســایر ویژگیها اهمیت بیشتری داشت.

بهطورکلی پژوهشها نشــان میدهد ،مادری خوب بــودن از خصوصیات زن مطلوب از
دیگاه زنان ایرانی است( .آزاد ارمکی )84 :1394 ،اما والد خوب بودن نیز در فرهنگهای

مختلف متفاوت اســت (روبین و چانــگ ،)22-24 :2006 ،مطالعه بین فرهنگی در این

رابطه مشــاهده نشــد تا با مادران ایرانی مقایسه و بررسی شود .صبر و بردباری از جمله
ویژگیهایی اســت که از دیرباز در میان ایرانیان مورد ســتایش و توجه بوده است .ضمن

آنکه در متون اســامی نیز مورد تأکید فراوان قرار گرفته است .همانطور که خداوند در
قرآن کریم بندگانش را به صبر و بردباری ســفارش نموده ،2همچنین در روایات فراوان

3

و حتی ضربالمثلهــای ایرانی 4درباره ارزش صبر و بردباری عبارات زیادی وجود دارد.

بهویژه ارزشهای مذهبی درآمیختگی زیادی با فرهنگ یک جامعه دارند .اما ارزشمندی

این صبر در رفتار با کودک از دیدگاه مادران از چه لحاظ و جنبههایی است که عالوه بر
آنکه ویژگی یک مادر خوب است ،صبوری بهعنوان بهترین روش تربیتی و پرخاشگری در

برابر کودک بهعنوان بزرگترین اشتباه والد ،از دیدگاه مادران بودند( .زارع)120 :1392 ،
 .2سوره العصر ،آیه  :3و تواصوا بالحق و تواصوا بالصبر
 .3پیامبر اکرم(ص) :صبر ،گنجی از گنجهای بهشت است.
..4گر صبر کنی زغوره حلواسازی

1. Baumeister
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از دیدگاه مادران ،پدر خوب پدری مهربان ،قدرتمند و با جذبه است ،بنابراین مادران

ایرانی پدر ایدهآل را پدری چند بعدی میدانند ،که مهربانی و جذبیت در وجودش با هم

آمیخته باشــد .اغلب پژوهشگران و روانشناسان در ارتباط با نقش پدر در خانواده و تأٍثیر

مثبت حضور پدر در تحول و رشــد فرزندان اتفاق نظر دارند( .گلکاری و دیگران:1393 ،

 )17همچنین از دیدگاه اسالم نیز پدر مسئول حفظ و صیانت خانواده از خطرات جسمی،
اخالقی و معنوی اســت .1اما از طرفی این پژوهش نشــان داد که مادران مدیریت عاطفی
خانواده را بر دوش پدر نیز مینهند و در کنار اقتدار او محبتش را برای کودک نیز خواستارند.

از دیگر ویژگیهای یک پدر خوب از دیدگاه مادران ،احترام قائل شدن برای جایگاه مادر
اســت ،که این امر نشاندهنده آن است که پدران نیز نقش محوری و پراهمیت در فضای
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خانواده ایرانی دارند (وزیری ،)565-567 :1381 ،بهگونهای که حتی یک مادر احســاس
میکند مشروعیت خود را در بطن خانواده از جانب پدر میتواند دریافت کند .اما این جایگاه

قدرتمند پدر ریشه در باورهای مادران ایرانی دارد که در ادامه به آن پرداخته خواهد شد.

از ویژگیهای بزرگسالی ایدهآل کودک ،تحصیالت عالیه و دینداری بیشترین اهمیت

را برای مادران داشت .مشابه این نتایج را موسوی و همکاران ( )145 :1389در پژوهش
خود یافتند ،مبنی بر اینکه پیشــرفت تحصیلی از ویژگیهای خوشایند بزرگسالی کودک

برای مادران ایرانی است .بنابراین پیشرفت تحصیلی و برخوردار بودن از تحصیالت عالیه

باور نیرومندی در میان والدین ایرانی اســت؛ بهطوریکه در ســطح جامعه نیز مشاهده
میشود ،موضوع تحصیل فرزندان از دغدغههای والدین است و هزینههای بسیاری برای
آن میپردازند و امکانات تحصیلی فراوانی در اختیار فرزندانشان قرار میدهند .به همین

منظور در ایران ارزشگذاری فرهنگی بســیاری بر این امر واقع شــده است .دینداری و
تکامل نیز از ویژگیهای پراهمیت بزرگســالی ایدهآل از دیدگاه مادران است که با توجه

به در آمیختگی کهن ایرانیان به مذهب تعجبآور نیســت ،اما سؤالی که مطرح میشود
این اســت که چرا مادران ایرانی تمایل دارند کودکانشان در بزرگسالی مجهز به نیروی

ایمان باشــد تا حدی که پایبندی به ارزشهای دینی را ارزش دلخواه خود برای انتقال

به فرزندان میدانند؟ این ارزش برای مادران چه معنایی در بر دارد؟ در اینباره همچون

موارد قبل باید پوسته بیرونی آن را کنار زد تا معنایی درونی آن را یافت.

بر همین اســاس پرداختن به باورها ،اهداف ،نگرشهــا ،ارزشها و ایدههای والدین

 .1سوره تحریم ،آیه 6

باورهای والدگری در نمونهای از مادران ایرانی

(رئو و کاسیالس ،)2010 ،بدون در نظر گرفتن زیربنای این باورها بیهوده است .چرا که

باورهای افراد در معانی زیربناییتر و عمیقتری نهفتهاند که بر چگونگی پردازش الیههای
سطحیتر تأثیر میگذارند( .جانسون و دنتون )2002 ،1به همین دلیل تبیین دقیق این

باورهای میانی مادران با بررسی باورهای زیربناییتر مادران صورت میگیرد.

از تحلیل و بررسی باورهای زیریناییتر والدگری مادران ایرانی و در پیگیری دیدگاهها و

باورهای گوناگون مادران در هر چهار مورد؛ کودک خوب ،مادر خوب ،پدر خوب و همچنین

بزرگســالی ایدهآل کودک ،تقریباً باورهای یکســانی بهدست آمد .برای مثال در پیگیری

دیدگاه مادری که معتقد بود کودک خوب ،کودکی مستقل است ،این باور زیربنایی بهدست

آمد که« ،اگر کودک بهدلیل وابســتگی شکست بخورد ،مادر خودش را مقصر میداند که
شاید بهدلیل رفتار خودش کودک به او وابسته شده است» .همچنین در پیگیری دیدگاه
مادری که معتقد بود ،مادر خوب مادری صبور اســت ،این باور زیربنایی بهدست آمد که

«اگر کودک در اثر بیطاقتیهای مادر ،دچار آســیب و شکست شود ،مادر خود را مقصر

پس هر دوی این باورها چه از کودک مستقل بهعنوان کودک خوب
میداند» .بنابراین در ِ
و چه از مادر صبور بهعنوان مادر خوب باور زیربنایی مشــابهی چون احســاس مسئولیت

مادرانه و عذاب وجدان در قبال آن نهفته اســت .حتی دیده شد در پیگیری دیدگاهها و

باورهای گوناگونی که مادران از هر یک از موار ِد کودک خوب یا مادر خوب و یا پدر خوب

و بزرگسالی ایدهآل داشتند ،باورهای زیرینایی یکسانی بهدست آمده است .برای مثال در
پیگیری دیدگاه مادری که کودک خوب را ،کودک حرفشنو میداند و مادری که کودک
خوب را کودک عاقل میداند ،این باور زیربنایی مشــابه بهدســت آمد که در صورتیکه

کودک حرفشــنو یا عاقل باشد «مادر زمان بیشتری دارد تا به خود و زندگیاش برسد»

کــه هر دو فردیتطلبی و آزادیخواهی مادر را میرســاند .هر چند مادران با دیدگاهها،
نگرشها ،ایدهآلها و یا بهطور کلی باورهای گوناگون ،باورهای زیربنای محدود و یکسانی
داشــتند ،که برای تبین دقیقتر در شکل  2این نتایج بهصورت شکلهای دایرهوار نشان
داده شده است.

1. Johnson & Denton
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کودک حرفشنو
ومطیع

کودک عاقل
و آرام

فردیتطلبی و
آزادیخواهی

مادری که
وقت بگذارد

پدری که از او
نترسد

انحصارطلبی و
ترس از دست
دادن

صبور بودن
مادر

مادر صبور

پدری مهربان
و با محبت
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مهربان و
باشخصیت
بودن پدر

مهربان بودن
پدر

اوج موفقیت
در بزرگسالی
کودک

پدر بهعنوان
اسطورهای
قدرتمند

پدر
احترامگذار برای
جایگاه مادر

تحصیالت عالیه
در بزرگسالی

برتریجویی

ادب در
بزرگسالی

وقت گذاشتن
پدر

حرفشنوی
کودک
ادب
در بزرگسالی

مؤدب بودن
کودک

عاقل بودن
کودک

تأییدطلبی و
وجهه مثبت
اجتماعی

اوج موفقیت در
بزرگسالی

احترام قائل
شدن پدر
برای مادر

شکل  :1نمایش ارتباط باورهای والدگری مادران

مستقل بودن
کودک

استقالل در
بزرگسالیکودک

باورهای والدگری در نمونهای از مادران ایرانی

حرفشنوی
کودک

مستقل بودن
کودک

وقت گذاشتن
مادر
رفیق
بودن مادر

مؤدب بودن
کودک

مهربان
بودن مادر

کودک عاقل
و آرام

احساس مسئولیت
مادرانه و عذاب وجدان
در قبال آن

تحصیالت عالیه
در بزرگسالی

مورد اعتماد
بودن مادر

صبور بودن
مادر

دینداری در
بزرگسالی
اوج موفقیت
در بزرگسالی

ادب
در بزرگسالی

استقالل در
بزرگسالی

شکل  :2نمایش ارتباط باورهای والدگری مادران

بنابراین همانطور که نتایج شکلهای دایرهای نشان دادند ،در پس نگرشها و باورهای

مختلف مادران ،تنها  6مورد باور زیربنای یکسان بهدست آمد که عبارتاند از؛
 .1احساس مسئولیت مادرانه و عذاب وجدان در قبال آن
 .2تأییدطلبی و وجهه مثبت اجتماعی
 .3فردیتطلبی و آزادیخواهی

 .4انحصارطلبی و ترس از دست دادن
 .5برتریجویی

 .6پدر بهعنوان اسطورهای قدرتمند

اگر بار دیگر به شــکل دایرهای  2توجه شــود ،مشخص میشود که در میان باورهای

زیرینایی که بهصورت دایره.وار ترسیم شده ،برای مادران ایرانی ،باور «احساس مسئولیت
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مادرانه و عذاب وجدان در قبال آن» ،برجستگی ویژهای دارد و دایرهای عظیمتر نسبت به
سایر باورها را تشکیل داده است و تجارب بیشتری حول این باور قرار دارد .همانطور که

گفته شــد باورهای عمیق پردازشهای بعدی ،شناختها و افکار سطحیتر را تحت تأثیر

ّقرار میدهد( .یانگ و دیگران )29-30 :1389 ،این مهم است که باورهای زیربنایی مادران

ایرانی ،چه تأثیری بر سایر سطوح شناختی مادران دارد و بهویژه باور فراگیر مادران یعنی

«احساس مسئولیت مادرانه و عذاب وجدان در قبال آن» چه نقشی در فضای والدگری چه

در سطح نظام نگرشی آنها و چه در سطح رفتارهای فرزندپروری آنها دارد .بر این اساس
همانطور که در بخش قبلی گفته شــد معنا و ریش ه باورهای سطحیتر والدین در سطح

شــناختی عمیقتری نهفته هستند که در این بخش بهعنوان باورهای زیربناییتر به آنها
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پرداخته میشــود .برای مثال ،مادران ایرانی کودک خوب را با بیشترین فراوانی ،مطیع و
حرفشــنو معرفی کردند ،که این باور غالباً با این باور زیربنایی گره خورده است که «اگر

کودکم از آنچه که به صالحش میگویم حرفشــنوی نداشته باشد و آسیب ببیند در هر
صورت من خودم را مسئول آسیب دیدن او میدانم» ،بنابراین دیدگاه مادران از یک کودک

حرفشنو بهعنوان یک کودک خوب ،ریشه در این باور زیربنایی «احساس مسئولیت مادرانه
و عذاب وجدان در قبال آن» دارد .در واقع این احســاس مســئولیت سبب شده است تا
مادرانِ این پژوهش ،کودک خوب را کودکی بدانند که از آنچه به صالحش است پیروی

کند تا آسیب نبیند .اما این باور زیربنایی فراگیرتر از آن است که تنها بر دیدگاه مادران
از یک کودک خوب تأثیر بگذارد ،بلکه بر سایر باورها و تجارب مادران نیز اثرگذار است.
برای مثال از دیدگاه مادران «مادر خوب مادری صبور و با حوصله است چرا که اگر کودک

در اثر بیطاقتیهای مادر ،دچار آســیب شــود ،مادر خود را مقصر میداند» .حتی نگرش
مادران از دینداری و تکامل بهعنوان بزرگســالی ایدهآل کودک ،نیز از این باور زیربنایی

ناشی شده است ،برای مثال «اگر کودک در بزرگسالی دیندار باشد ،خیال مادر از بابت او
از هر جهت در زندگی آســوده است چرا که ،هیچگاه از مسیر درست منحرف نمیشود».

بنابراین مادران ایرانی براســاس این باور زیربنایی ،خود را مسئول زندگی کودک خود و
خوشیها و ناخوشیهای او میدانند ،بهطوریکه مادری بیان کرد «کودکم انگار بخشی از

وجودم هست .وقتی برای او اتفاقی بیفتد ،انگار برای من افتاده است ،وقتی او رنج بکشد،
انگار من رنج میکشم» .غالباً در مادران ایرانی این احساس مسئولیت تا بزرگسالی کودک

حتی تا زمانی که کودکشــان خانواده تشــکیل میدهد و ازدواج کند و حتی بعد از آن

باورهای والدگری در نمونهای از مادران ایرانی

نیز وجود دارد( .صادقی )1389 ،البته عالوه بر باور زیربنایی «احساس مسئولیت مادرانه
و عــذاب وجدان در قبال آن» ،باور زیربنایی دیگری که فراگیری باالیی در میان مادران
داشــت ،باور اهمیت دیگری و جمعگرایی بود ،برای مثال برخی از مادران معتقد بودند

«یک کودک خوب ،یک کودک مؤدب اســت چرا که ،بهعنوان یک مادر از اینکه در برابر
دیگران کودکی با ادب تربیت کردم احســاس خوبی نســبت به خود پیدا خواهم کرد» با
توجه به این دیدگاه مادران مشخص میشود که تأیید محیط اجتماعی برای مادران این

پژوهش اهمیت زیادی دارد .این عامل میتواند تا حدی ناشــی از جمعگرایی آنان باشد
و یا نشــانهای از نوعی خودپنداشت که مارکوز و کیتایاما ( )1991آن را «خود وابسته به

هم» مینامند .براساس تعریف آنان افرادی که این نوع خود را دارند ،به نشانههای محیطی
حساس بوده و خود را در بافت اجتماعی و در ارتباط با دیگران شناخته و توصیف میکنند.

عالوه بر باورهای ذکرشــده ،باورهای زیربنایی دیگری نیز شناخته شد .برای مثال از

دیدگاه مادران «یک کودک خوب ،کودکی حرفشــنو اســت چرا که مادر زمان بیشتری

دارد به خود و زندگی اش برسد» و یا «مادر خوب مادری صبور و با حوصله است چرا که

کودک نیز آرام میشود و این سبب آرامش مادر میشود» بهنوعی این باور مادران میتواند

به فردیتطلبی و آزادیخواهی مادران مربوط باشــد .چرا که فردگرایی نوعی جهانبینی
اســت که فرد در مرکز آن قرار دارد که اهداف فردی ،ویژگیهای منحصر بهفرد ،فرمان

راندن به خویشــتن ،کنترل شخصی و بیتفاوتی نسبت به مسائل پیرامون از خصوصیات
این نوع جهانبینی است( .پورحسین)118-119 :1384 ،

باور زیربناییِ «پدر اسطورهای قدرتمند» باور زیربنایی فراگیر مادران از یک پدر خوب

بود .هر چند بهطور جهان شــمول ،پدر مظهر اقتدار ،دانایی و قانون است و نقش مهمی
در انســجام خانواده دارد( .وزیری )566-567 :1381 ،از دیدگاه مادران این پژوهش نیز

این نقش برجسته و پر اهمیت است.

همانطور که گفته شد در میان همه باورهای والدگری که براساس تکنیک قیف در

این پژوهش برررسی شد ،باور زیربنایی «احساس مسئولیت و عذاب وجدان در قبال آن»

از میان ســایر باورها فراگیرتر و برجســتهتر بود .اما سؤال این است که چه چیز خو ِد این
باورهای زیربنایی را شکل میدهد؟ داتیلیو معتقد است در واقع باور خانواده بهطور کلی

اولیه و متنوعی مانند افراد خانواده ،سنتهای فرهنگی،
از همان بدو تولد توســط منابع 
تجارب حاصل از ارتباط با دیگران و منابع دیگر شــکل گرفته اســت .بهویژه افراد اغلب
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این باورها را از طریق مشاهده خواهند آموخت و در یک قالب فرهنگی قوی به فرزندان

انتقال داده میشود( .داتیلیو )61-67 :2010 ،همچنین در یک جمعبندی کلی ،باورهای

زیربنایی بهعنوان شناختهای هستهای ،پردازشهای شناختی سطحیتر از جمله باورهای
سطحیتر را که در این پژوهش بررسی شد تحت تأثیر قرار میدهد.

بنابراین سطوح شناختی؛ باورهای زیربنایی و باورها و شناختهای سطحیتر با یکدیگر

در ارتباطاند؛ بدینگونه باورهای زیربنایی والدین بهعنوان شناختهای هستهای و فراگیر
سایر سطوح شناختی را تحت تأثیر قرار میدهد.

با توجه به یافته این پژوهش و پژوهشهای مشــابه آتی تا حدودی میتواند به درک

علت و چگونگی رفتار والدین در قبال فرزندانشان پی برد و یافتههای این پژوهش میتواند
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برای درمانگران حوزه کودک در کار با آموزش والدین یاریرسان باشد.

از آنجا که شــرکتکنندگان به شــیوه نمونهگیری دردسترس و از یک طبقه متوسط

اجتماعی انتخاب شدند ،نمونه مورد بررسی نمیتواند معرف کل جامعه باشد .بهنظر میرسد
قومیت ،فرهنگ ،باورهای مذهبی ،سطح تحصیالت ،طبقه اجتماعی حتی جنسیت والد عواملی

مؤثر در باور والد به فرزندپروری میباشد و پیشنهاد میشود در پژوهشهای آتی این عوامل

در انتخاب نمونه مدنظر قرار گیرد .بهویژه عامل جنسیت که آیا پدران نگرش متفاوتی نسبت
به مادران در امر والدگری دارند .همچنین در این پژوهش جای بررســی ســایر متغیرهای

دیگری چون ،نوع دلبســتگی مادر و کودک ،کیفیت زندگی زناشویی و سالمت روان مادر

خالی اســت که امید است در پژوهشهای بعدی بررسی شود .همچنین در مطالعات آتی
میتوان این پژوهش را در گروههای سنی متفاوت حتی والدین دارای فرزند نوجوان انجام داد.

باورهای والدگری در نمونهای از مادران ایرانی
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تاریخ دریافت17/10/98 :

مفاهیم معنویت و توسعه معنوی از هر دو دیدگاه مذهبی و سکوالر مورد مداقه پژوهشگران حوزه علوم
انســانی و اجتماعی قرار گرفته اســت .آنچه در این میان از اهمیت ویژه برخوردار اســت ،نوع نگاه انسان
به مقوله معنویت اســت و اینکه معنویت در چه کنش و رفتاری نمود پیدا میکند .جوانان در جوامع قرن
 21بهشــدت از طرف نهادهای دینی و همچنین در برخی از موارد ،از طرف حکومت ها و ســاختارهای
سیاسی مبتنی بر دین ،رصد میشوند تا معلوم شود که معنویت در زندگی آنان تا چه اندازه رسوخ کرده و
چه نوع معنویتی و با چه تعریفی مد نظر آنهاســت .پژوهش کنونی بهدنبال مطالعه پدیدارنگارانه تجربیات
و دیدگاههای دانشــجویان از مفهوم معنویت (چیســتی و چگونگی ،امکان آموزشپذیریِ آن و همچنین
ابعاد رفتاری یک فرد معنوی) اســت .میدان پژوهش ،دانشجویان کارشناسی ارشد دانشگاه کردستان است
و مشــارکتکنندگان  10نفر از دانشــجویاناند که با استفاده از روش نمونهگیری هدفمند و مبتنی بر مالک
انتخاب شــدند .ابزار پژوهش نیز مصاحبه نیمه ساختارمند و عمیق است .دادههای حاصل از مصاحبهها با
اســتفاده از روش تحلیل مضمون مورد بررسی قرار گرفتند .براساس نتایج ،دادهها در چهار طبقه توصیفی
ابعاد معنویــت ،آموزشپذیریِ معنویت ،عوامل تأثیرگذار بر آموزش معنویت و همچنین ویژگیهای افراد
معنوی دســتهبندی شدهاند .براساس انگارهها و تجارب دانشجویان ،آمیخته بودن با انسانیت ،هممسیری با
عقل و منطق ،فطری بودن و فرامادی بودن از جمله ابعاد معنویت اســت .همچنین خانواده ،فرد ،سیســتم
آموزشی و گروه دوستان نقش زیادی در شکل دادن به ابعاد معنویت در نزد افراد دارد.
واژگان كلیدی:
معنویت؛ پدیدارنگاری ،تجربیات معنوی ،دانشجو ،ابعاد معنویت

پدیدارنگاری مفهوم و تجربه
معنویت

مورد مطالعه :دانشجویان کارشناسی ارشد دانشگاه کردستان
جناب آقای دکتر سلیمی
با سالم و احترام
لطف ًا اشکاالت مشخص شده در متن مقاله
رفع گردد:
 .1اشــکاالت محتوایی وارد شــده توسط
سردبیی در صفحات  412و 414
 .2منابع درون متنی و پایان متنی از جهت
مطابقت کامل با هم ،به صورت دقیق کنترل
شود

جمال سليمي (نویسنده مسئول)

استادیار گروه علوم تربیتی دانشگاه کردستان
j_salimi2003@yahoo.com

سامان مکی

دانشجوی کارشناسی ارشد برنامهریزی درسی دانشگاه کردستان
saman.makii7@gmail.com

مریم مرادیان

دانشجوی کارشناسی ارشد برنامهریزی درسی دانشگاه کردستان
maryamoradi65@gmail.com

