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چکیده
و   است فرزندآوری  زوجین  مشترک  زندگی  ثمره  و  میوه  و    ؛ فرزندپروری  وظایف  تقسیم  ترازوی  در  اما 

ها و مشقات فرزندپروری  تر از پدر است و رنج مادر به صورت نابرابری سنگین   مربوط به   ها، کفه مسئولیت 
ی  شود. بسترهای فرهنگی، عنصری مهم و کلیدی در تعریف حجم و چگونگ بر دوش مادر نهاده می   عمدتا  

های مادر در حوزه  ها و رنج ها، دغدغه های مادری هستند. با این وجود، چالش توزیع وظایف و مسئولیت 
تربیت فرزندان و فرزندپروری کمتر در کانون توجه تحقیقات اجتماعی و فرهنگی بوده است. این مقاله با هدف  

های پژوهش، در  رفته است. داده به روش کیفی انتقادی کارسپیکین صورت گ  ، ها بررسی این مسائل و چالش 
شهرستان زرند استان کرمان و برمبنای مصاحبه عمیق با پانزده مادر دارای فرزند زیر دو سال گردآوری شده  

محور تحلیل و ارائه شد.  های پژوهش در پنج مرحله و با استفاده از رویکردهای امیک و اتیک است. یافته 
نشان یافته  دغدغه ها  فشارها،  و چالش ه دهنده  فرزندپروری،  ا  در  فرزندپروری، همیاری ضعیف مردان  های 

ها و مشّقات مادر و  توقعات فزاینده فرزند، ضرورت آرامش در محیط خانواده و نظایر آن بود. برپایه نتایج، رنج 
فرسای او در قبال تربیت و پرورش فرزند، در شرایط تحوالت شتابان اجتماعی  های طاقت ها و مشغله دغدغه 

های اجتماعی و خانوادگی از  است. از این جهت، ارتقاء حمایت   شده و فرهنگی در دوران معاصر مضاعف  
های فرزندپروری به  نقش مادر در زمینه فرزندپروری، تأمین امکانات رفاهی و فراغتی برای مادر و ارائه آموزش 

 ج مطالعه حاضر است. های فرهنگی مورد تأکید نتای های آموزشی و رسانه مادران از طریق نهاد 
انتقادی، روابط خانواده، تربیت نسل نقش مادری، فرزندپروری، پژوهش   ها: کلیدواژه 
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 . مقدمه 1
پذیری نظران علوم اجتماعی و رفتاری خانواده را یکی از کارگزاران اصلی فرایند جامعه صاحب 

دانند )موسوی،  و تربیت نسل آینده و اولین بستر رشد جسمی، اجتماعی و روانی کودک می 
جتماعی، در درون محیط خانواده  نظر ا(. از نقطه 1۳۹۳نوری و همکاران،  ؛ خواجه 1۳82

مسئولیت اصلی تربیت صحیح فرزندان متوجه پدر و مادر است و یکی از وظایف اصلی  
سازی فرزندان  های فرهنگی، و آماده کردن ارزش های اجتماعی، درونی والدین، آموزش نقش 

رزندان در  اند که تأثیر والدین بر فبرای زندگی گروهی و اجتماعی است. مطالعات نشان داده 
شود و در اغلب موارد، پس از آن، حتی تا بزرگسالی ادامه دوره کودکی و نوجوانی شروع می 

)کانینگام می  بین2001،  1یابد  روابط  زمینه  در  موجود  ادبیات  همچنین،  آن  (.  مؤید  نسلی 
از   )اعم  منابع  به  والدین  دسترسی  سطح  حتی  و  رفتاری،  اخالقی،  خصوصیات  که  است 

های فرزندان تأثیرگذار است  طور مستقیم بر رفتارها و دیدگاهاقتصادی و سرمایه انسانی( به 
همکاران  و  و همکاران 1۹۹4،  2)اکسین  گمیر  با  2006،  3؛  نیز  فرزندان  دیگر،  سوی  از   .)

پذیرند. تأثیرات عمیق والدین بر  های والدین، از آنان تأثیر می الگوبرداری از رفتارها و نگرش 
تواند ناشی از موقعیت اجتماعی مشترک آنها، یا مشاهده  های فرزندان می ارها و دیدگاه رفت

پذیری،  های جامعهکارگیری فعاالنه تکنیک رفتارهای والدین توسط فرزندان، و یا ناشی از به 
 (. 67، 1۹۹۳، 4نظیر نظارت و حمایت، توسط والدین باشد )اکسین و تورنتون 

پذیر کردن فرزندان در فرهنگ عمومی جامعه، معموال  وظیفه  عه باوجود آنکه تربیت و جام 
پذیری بیشتری  والد، در مجموع احتمال آسیب شود و فرزندان تک مشترک پدر و مادر تلقی می 

(، اما در مقایسه اهمیت نسبی نقش و تأثیر پدر و  1۳8،  1۳۹۳فراز و همکاران،  دارند )احمدی 
یافته  ن مادر،  به   شان داده های برخی از مطالعات  مراتب است که تأثیرپذیری فرزندان از مادر 

کوک و بنگتسون 1۹۹2، 5بیشتر از پدر است )ِاسترلز (. بخشی از تأثیر بیشتر مادر  1۹78، 6؛ آ
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کنند و در مقایسه با  خاطر زمان بیشتری باشد که با هم سپری می تواند به بر رفتار فرزندان، می 
 (.  ۳۳6-۳۳8،  1۹87،  1آورند )تورنتون و کامبرن به عمل می پدر مراقبت بیشتری از فرزندان  

تعریف مادر در نقش فرزندآوری و فرزندپروری عمومیت جهانی دارد، هرچند انتظارات  
اجتماعی درخصوص دامنه وظایف و میزان مسئولیت مادر در قبال فرزندان و یا مشارکت مادر  

به فرهنگ دیگ  متفاوت در فرزندپروری، ممکن است از فرهنگی  به زمان دیگر  از زمانی  ر و 
آور و مسئول تأمین باشد. در فرهنگ تاریخی جامعه ایران، برپایه تقسیم کار جنسیتی، مردان نان 

معاش و مخارج خانواده بوده و انجام کارهای بیرون از منزل برعهده آنان بوده و نقش اصلی  
(.  2001،  2؛ آقاجانیان 1۳82ن،  داری و تربیت فرزندان بود )عسکری ندوش زنان، اغلب خانه 

این تقسیم وظایف، نوعی مرزبندی را بین وظایفی که زن و مرد در خانواده دارند، ایجاد کرده  
های اجتماعی زنان در ایران، به دلیل تغییرات در ساختارها و  های اخیر، نقش است. در دهه 

عناصر نگرش  و  الگوها  اما  اجتماعی دستخوش تحوالتی شده است،  فرهنگ  ریشه   های  دار 
درصد از زنان    68حدود    1۳۹5که، براساس سرشماری  طوری گذشته همچنان تداوم دارد. به 

اند و در مقایسه با دو دهه پیش نیز این نسبت )حدود دار بوده ساله و باالتر در کل کشور خانه   15
ه این امر، (. در نتیج 1۳۹5و    1۳75درصد( تفاوت چندانی نکرده است )مرکز آمار ایران،    71

های اجتماعی زنان در جامعه ایران و نیز سطح مشارکت مادر در امر فرزندپروری و تربیت  نقش 
ای متفاوت از جوامع غربی نگریست.  فرزندان را اساسا  باید در زمینه 

انتظارات جامعه از نقش مادری در فرهنگ ایرانی گستره و قلمرو وسیعی داشته و دارد  
(. بخشی از این انتظارات معطوف به  1401ندوشن و روحانی،  سیریزی، عسکری )جعفری 

مراقبت  ظاهری،  آراستگی  جسمی،  مهارت رشد  پرورش  و  سالمت  عملکردی  های  های 
وضعی به  رسیدگی  مانند  اموری  و  است  پوشاک،  کودک  وضعیت  تغذیه،  و  خوراک  ت 

گیرد. اما ابعاد و  های عملکردی کودک را در برمی های سالمت، آموزش اولیه مهارت مراقبت 
های فکری،  تری از آن نیز معطوف به وظایف تربیتی و پرورشی کودک در زمینه های مهم جنبه

اجتماعی نیز   هایگذاریروحی و معنوی است. این انتظارات اجتماعی در ساحت سیاست 
 ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
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داری زنان  شده و نقش مادری و خانه اسالمی بازنمایی ـبه منظور ترسیم الگوی خانواده ایرانی 
کید و توجه قرار گرفته است.    و مسئولیت تربیتی و معنوی فرزندپروری زنان مورد تأ

ه  رفت شود و رفته انتظارات اجتماعی از نقش مادری تنها به دوران کودکی فرزند محدود نمی 
مندی مادر نسبت به مسئولیت فرزندپروری نیز بزرگ و  شدن فرزند، نگرانی و دغدغهبا بزرگ 

عالوه، گروهی از مادرانی که در بازار کار حضور دارند، با تعارض میان شود. به تر می بزرگ 
این مسئولیت  از  به هر کدام  انرژی  و  ها مواجه  کار و خانواده و چگونگی اختصاص وقت 

های متناقضی درخصوص رفتار شایسته و بایسته خود مواجه  هی با تقاضاها و ایده هستند و گا
ها، فشارها و مشقات ها، چالش شوند. در هر صورت، نقش فرزندپروری مادر با استرس می 

برانگیز برای مادر است و  که فرزندپروری یک مسئولیت چالشطوری فراوانی همراه است؛ به 
دغدغه به  دائم  را    طور  آموزش آن  به  توجه  با  که  با  دارد  رابطه  در  که  اندکی  رسمی  های 

آلی را از  هایی استفاده کند تا فرزندپروری ایده ها و سبک فرزندپروری وجود دارد از چه شیوه 
خصوص فرزند  تواند برای خانواده و به خود به نمایش گذاشته و در کاهش خطراتی که می 

 دردسرساز باشد، تالش نماید.
های  که تا کنون در حوزه فرزندپروری صورت گرفته تنها به چگونگی و بیان شیوه مطالعاتی  

پرورش فرزند پرداخته و کمتر به مسائل و مشکالت مادران که عمده وظیفه نگهداری، تربیت  
داده  نشان  آنان است، توجه  بر عهده  از سوی دیگر، تصوری که در  و پرورش فرزندان  اند. 

دارد  وجود  مادری  از  اسطوره جامعه  تصوری  زنان  ،  همه  برای  مادری  آن  در  که  است  ای 
دار  شود. اما، مادری واقعی حتی برای زنان خانه بخش معرفی می مسئولیتی دلپذیر و لذت

های متفاوتی اجرا مسئولیتی پیچیده، چندبعدی و پرچالش است و در زنان مختلف به شیوه 
می  تجربه  )رفعت و  حا1۳4،  1۳۹6جاه،  شود  مقاله  رویکرد  (.  براساس  دارد  قصد  ضر 

هایی که این مسئولیت برای مادران به  نگاری انتقادی به موضوع فرزندپروری و دغدغه مردم
هایی که پرورش فرزند برای مادران دارد را واکاوی  همراه دارد، بپردازد و مشکالت و سختی 

ادر در زندگی فرزند  نماید. در فرهنگ ایرانی، انتظارات اجتماعی از نقش تربیتی و پرورشی م 
شود و معموال  گستره سنی وسیعی به درازای عمر  به بازه مشخصی از سن فرزندان محدود نمی 

که نقش فرزندپروری مادر، نه تنها تا سنین نوجوانی و جوانی بلکه حتی  طوری مادر دارد؛ به 
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د؛ ولو آنکه بنا  یابتا سنین بزرگسالی فرزندان و دوران بعد از ازدواج فرزندان نیز گسترش می 
رغم اهمیت نقش تربیتی  به مقتضیات سنی فرزندان، این انتظارات نقشی مادر تغییر یابد. به

مادر در مراحل و دوران مختلف زندگی فرزند، معیارهای شمول مطالعه را به مادران دارای  
نزدیک  زیسته  تجارب  تا  نمودیم  محدود  سال  دو  زیر  دقیقفرزند  و  چالش تر  از   هایتری 

 فرزندپروری مادران داشته باشیم.  
   

 . پیشینه تحقیق 2
اکثر مطالعاتی که تاکنون در زمینه فرزندپروری صورت گرفته است بیشتر در رابطه با چگونگی و  

شود و  های فرزندپروری بوده که از سوی والدین به کار گرفته می ها و سبک کارگیری شیوه نوع به 
اند. در این  های پرورش فرزند برای والدین به ویژه مادر توجه نشان داده چالش کمتر به مسائل و  

 گردد. ترین مطالعات در این حوزه به اختصار مرور می قسمت، نتایج برخی از مرتبط 
زنیم، از چه  (، در مقاله خود با عنوان »از مادر که حرف می 1۳۹۹نقیان و همکاران )علی 

اری برساخت اجتماعی »مادری« در شهر تهران« بر نقش  نگزنیم؟ خودمردمکسی حرف می 
کید می مؤثر بستر  کنند و نشان  های اجتماعی و فرهنگی در شکل دادن به هویت مادری تأ

پذیری در  دهند که هویت مادری ساخته و پرداخته جامعه است و از طریق جریان جامعهمی 
می  درونی  متفاوتی  ُصَوِر  به  مادافراد  بنابراین،  نمی ری شود.  را  متجانس،  کردن  امری  توان 

یکپارچه و واحد برای همۀ زنان دانست. چگونگی تالقی جنسیت، قومیت، طبقه اجتماعی،  
نظام دیگر  و  مزیت زبان  سلطه،  نابرابری های  قدرت  ها،  به  را  فرد  هر  نزدیکی  میزان  و  ها 

میان افراد و  های نامتجانس آن در  کند و به برساخت اجتماعی مادری و تفاوت مشخص می 
ای با عنوان »مادری:  ( در مقاله 1۳۹۹شود. انتظاری و افضلی )های اجتماعی منجر می الیه 

شناسی از پایگاه مادری را در شهر  ها« به روش تحلیل مضمون گونه ها، معانی و انگیزه سنخ 
یافته  براساس  کردند.  مطالعه  سه تهران  درباها،  »مردد  مادری«،  »انتخابگر  اصلی  ره  گونه 
قابل  نهاد  مادری« و »گریزان از مادری«  بر تحول در  نتایج مطالعه اشاره  شناسایی هستند. 

شدن عامل انتخاب و آگاهی، فشار نهادی برای قرار گرفتن در پایگاه  مادری دارد که با برجسته 
های درونی زنان، آنان را  مادری کاهش یافته است؛ گرچه ارزشمندی پایگاه مادری و گرایش
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پ می به  سوق  پایگاه  این  )ذیرفتن  شهابی  و  صادقی  مطالعه 1۳۹8دهد.  در  عنوان  (  با  ای 
»تعارض کار و مادری: تجربه گذار به مادری زنان شاغل در شهر تهران«، با واکاوی تجربه  

به بررسی معنا و ارزش مادری در میان زنان شاغل تحصیل  به مادری،  کرده در شهر  گذار 
تغیی بر  و  پرداختند  یافته تهران  این  برپایه  نمودند.  کید  تأ مادری  ارزش  و  معنا  در  ها،  ر 

های شغلی با انتظارات اجتماعی از نقش مادری در تعارض قرار دارد و همین امر،  مسئولیت 
 آل گردیده است.  ساز بازتعریف مادری ایدهزمینه

ای بر  »زنان جوان و بازتعریف معنا و نقش مادری مطالعه   ( در مقاله 1۳۹6جاه )رفعت 
ترین ساله ساکن شهر ری« نشان داد که تعاریف سنتی که مادری را مهم 40تا    25روی مادران  

دانستند، در  نقش یک زن و موجب کمال او و تربیت و مراقبت از کودک را مختص مادر می 
کرده امروزی تغییر یافته و آنان معانی و تجارب واقعی مادری را با  میان زنان جوان تحصیل

به نسل   نگاهی  نسبت  می متفاوت  و  های گذشته  مادر شدن  به  تمایل  آنکه  با وجود  نگرند. 
مادران  اما  است،  مشترک  مادران  همه  میان  در  همچنان  مادری  نقش  ایفای  ضرورت 

را  تحصیل خود  شخصی  عالئق  و  داشته  مادری  رایج  نقش  به  انتقادی  نگاه  امروزی،  کرده 
دنبال می فعاالنه  به تر  بی مشارکت عالوه،  کردند.  را نقشی پرزحمت،  مادری  وقفه،  کنندگان، 

پیچیده  بی  و  مسئولیت دند  مرشبرمی اجر  بیشترین  و  حقوق  کمترین  دارای  از که  و  هاست 
مادری   از حقوق و وظایف  مؤثرتر در حمایت  اقدام عملی  انتظار  پدران، جامعه و دولت، 

شناسانه  عاد سالمت و آسیب ای با نام »اب( در مطالعه 1۳۹8داشتند. رمضانی و همکاران )
خانواده  در  آسیب فرزندپروری  و  سالمت  ابعاد  کیفی«،  پژوهش  یک  ایرانی:  شناختی  های 
های ایرانی را مطالعه کرده که نتایج نشان داد اکثر والدین مورد مطالعه  فرزندپروری در خانواده 

انعطاف افراطی،  مراقبت  )ترکیب  استبدادی  نوعی سبک  اجبار(از  و  و    ناپذیر  استفاده کرده 
پذیر و حمایت از خودمختاری( در رتبه  فرزندپروری سالم )ترکیب محبت/ حمایت، انعطاف

(، در مطالعه با موضوع »اثربخشی برنامه  1۳۹8خدادادی و همکاران ) دوم قرار دارد. حاج 
«  فرزندی در مادران دارای نوجوان ـ فرزندپروری مثبت بر والدگری مؤثر و کیفیت رابطه والد

فرزندی در مادرانی که در  ـبه این نتیجه رسیدند که میزان والدگری مؤثر و کیفیت روابط والد
 اند، افزایش داشته است.  برنامه فرزندپروری مثبت شرکت داشته 
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های فرزندپروری  ای با عنوان »ارزش ( در مقاله 1۳۹4ساز و همکاران )نتایج تحقیق حلی 
دهد که از دیدگاه مادران مورد مطالعه، دو محور »تنها  ن می ساله« نشا   5تا   ۳مادران کودکان  

های مورد نظر  شان دارای ارزش نماندن« و »آرامش در زندگی« مهم تلقی شده و اگر فرزندان 
 کنند. شان احساس آرامش و عدم تنهایی می باشند، مادران در زندگی 

( با عنوان »تحول نقش مادران: یک استرس مهم  1۳88نتایج مطالعه محسنی و همکاران ) 
های فکری مادران در ایجاد تعادل  دوران پس از زایمان )پژوهش کیفی(« نشان داد که چالش 

 شان است. بین نقش والدی، نقش فردی، نقش همسری، نقش خانوادگی و نقش اجتماعی 
 ( کاردوانی  و  مزینانی  سیاست 1۳۹5تاج  کالن  رویکرد  »بررسی  مقاله  در  گذاری ( 

اجتماعی ایران در حوزه مادری« برمبنای تحلیل محتوای کیفی نشان دادند که پیام اصلی 
گرایی و لزوم  گذاری کالن ایران در حوزه مادری از انقالب اسالمی تاکنون، خانواده سیاست 

ها، توافق جهانی  در این سیاست های جنسیتی در خانواده بوده است.  تحکیم و تقویت نقش 
مهم  اینکه  بر  مبنی  پیشموجود  انسان ترین  همه  مشارکت  توسعه  در  نیاز  اگر  و  هاست، 

ها به نتیجه مطلوب  گذاریطورخاص و ویژه توجه نشود، سرمایههای توسعه به زنان به برنامه
سازی  ن و زمینه پیوسته بر اهمیت و ضرورت توانمندسازی زنا  پذیرفته شده و   نخواهند رسید،

مندی از توانایی و تخصص آنان تأکید شده است. اما این روند، از نظر رویکرد حاکم بر  بهره 
جنبش سیاست  اساسی  مطالبه  با  نیست. ها  منطبق  توسعه  با  رابطه  در  زنان  جهانی  های 
با هدف اصلی »برابری  درحالی  بر رویکرد »جنسیت و توسعه«  که مطالبات جهانی مبتنی 
سیاست جنسیتی  است،  اهداف  «  با  و  توسعه«  در  »زنان  رویکرد  بر  مبتنی  ایران  کلی  های 
 اند.  گرایی« و »عدالت جنسیتی« تدوین شده»خانواده 

مثابه »مادری به   نامه از نشریه ایتوس: ویژه   ۳8( در سرمقاله شماره  2010)   1بارلو و چاپین
کنند که در این  ن: مقدمه« اشاره می ای با عنوان »تمرین مادر شد در مطالعه   1تجربه روزمره«

نو، سریالنکا، اکوادر، چین و ایاالت  هایی از تجربه مادری در پاپوا گینه نامه، به تحلیل مثال ویژه 
بینش  اتنوگرافیک،  مطالعات  این  است.  شده  پرداخته  و متحده  فرایندها  زمینه  در  را  هایی 

پذیری، عاملیت انسانی، پذیری و جامعه گ تجربیات مادری از جمله در رابطه با فرایندهای فرهن 
 ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
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  1اند. ایموت، مایر و پیج جهان زیسته، الگوهای فرهنگی و تغییرات آن الگوها به دست داده 
کند؟ گذر از پل میان ای با نام »چه کسی از زنان دارای فرزند مراقبت می (، در مقاله 2021) 

گویند که برای  ای سخن می رشته ان ای و میها« از ضرورت توسعه رویکردهای چندرشته رشته 
درک نیاز به حمایت اجتماعی برای ارتقاء سالمت و رفاه مادران و فرزندان ضروری است. بر  

شدت تحت تأثیر سازی رایج حمایت به پایه تحلیل این نویسندگان، مسئله آنجاست که مفهوم 
پیچید  کامل  فهم  برای  آنکه،  حال  است.  بوده  غربی  خانواده  حمایت  گی هنجارهای  های 

ای نیاز است  اجتماعی، توجه به گستره و تنوعات جغرافیایی و فرهنگی براساس دانش چندرشته 
از رشته  ها مدنظر قرار گیرد. براساس چنین دیدگاه ها و فرهنگ ها، جمعیت تا طیف متنوعی 

شود.  چندرشته  گذاشته  مادر  دوش  بر  تنها  نباید  نسل  تربیت  و  فرزندپروری  مسئولیت  ای، 
فرزندپروری موفق یک فعالیت مشترک فراتر از نقش و وظیفه شخصی مادر است. منابع حمایت  

می  فرزندان  و  مادر  از  شبکه اجتماعی  از  طیفی  پدرها، تواند  نظیر  اطرافیان  و  اجتماعی  های 
به پدربزرگ  بهبود تجربه  ها، دوستان، متخصصان سالمت و حتی مداخالت سیاستی  منظور 

برگ  در  را  به والدگری  حمایت یرد.  می عالوه،  عاطفی،  ها  حمایت  نظیر  مختلفی  انواع  تواند 
 تأییدی، اطالعاتی و... را شامل شود.  

)   2بریمن  همکاران  کیفیت  2018و  نوزاد،  تنظیمی  »مشکالت  موضوع  با  را  تحقیقی   )
منظور بررسی تأثیر ترکیبی مشکالت نظارتی فرزندپروری و مشکالت توجه دوران کودکی« به 

انه/ مداوم نوزاد، کیفیت فرزندپروری و سالمت روانی مادر انجام دادند. نتایج نشان داد  چندگ 
که سالمت روانی مادر یا وجود اختالل ذهنی در او عاملی مهم در ارائه فرزندپروری مطلوب و  

)   3باکیفیت است. بویل  ناتوانی (، در مطالعه 2011و همکاران  با عنوان »روند شیوع  های  ای 
های رشدی در کودکان ایاالت متحده را مورد  کودکان ایاالت متحده«، شیوع ناتوانی رشد در  

عالوه    ، مطالعه قرار دادند که نتایج حاصل از آن نشان داد که مادران کودکان با معلولیت رشدی 
(  2010) 4شوند. کوهار بر استرس مادرانه زیاد با اختالل خواب و کاهش سالمتی نیز مواجه می 

 ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
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»سبک  مقاله  سبک در  بررسی  به  والدین«  و  نوجوان  روابط  در  والدین  اقتدار  های  های 
فرزندپروری در ارتباط بین والدین و نوجوانان به اهمیت سبک فرزندپروری مقتدرانه والدین  
دست یافت. در واقع، براساس نتایج این تحقیق، هویت مادران در نوع روابط با فرزندشان نقش  

 کند. ی مهمی را ایفا م 
مطالعات مطرح شده در باال به دالیلی در گسترش افق دید محقق برای کنکاش علمی  

های فرزندپروری که والدین در تربیت و پرورش فرزند خود  ( شیوه 1دقیق و بیشتر مؤثر بودند:  
می  کار  می به  ایفا  را  مهمی  نقش  آنها  عملکرد  نوع  و  رفتار  چگونگی  در  (  2کند؛  گیرند 

شان دارند در ثبات و آرامش روحی آنها تأثیرگذار  انتظاراتی که والدین از فرزندان   سازی برآورده 
مادر ۳است؛   از  پس  زن  فکری  آشفتگی  و  تشویش  چندگانگی  (  سبب  به  گاهی  شدن 

دارد؛  نقش  ضرورت  مادر  از  درمانی  و  بهداشتی  مراکز  حمایت  لزوم  همچنین  (  4هاست. 
برنامه مثبت  فرزندپاثرگذاری  آموزش  فرزند  های  با  والدین  روابط  کیفیت  افزایش  در  روری 

دارد؛   به  5نقش  ناموفقی را  فرزندان، فرزندپروری  و  والدین  میان  ارتباط ضعیف  و  تعامل   )
و   داشت؛  خواهد  نوع  6دنبال  و  کیفیت  بر  فرزند  روانی  و  جسمانی  وضعیت  و  سالمت   )

 فرزندپروری والدین اثرگذار خواهد بود. 
های  کردن سابقه چندانی ندارد و به همین دلیل چارچوب مادری مطالعه درباره مادری و  

ای رغم انتظارات اجتماعی گسترده تحلیلی و نظری مرتبط با آن توسعه چندانی نیافته است. به 
که از نقش فرزندپروری مادر وجود دارد، تاکنون مادری نقش طبیعی و بیولوژیک زنان فرض  

های واقعی  که مسئله مادری از جنبه تجارب و رویه   های اخیر بوده است شده و تنها در دهه 
جاه،  منزله نوعی برساخت اجتماعی و تاریخی مورد توجه قرار گرفته است )رفعت زنان و به 

1۳۹6 ،1۳۳  .) 
زمینه  از  دارد،  یکی  محوریت  نسل  تربیت  و  مادری  موضوع  آن  در  که  نظری  های 

طور عمده بر  های علمی، به ته از دیدگاه شناختی است. با این وجود، این دسهای روان دیدگاه
مادر در شکل  به نقش  های نخستین زندگی،  ویژه طی سال گیری و رشد شخصیت کودک، 

کید دارند و کم  های اجتماعی مادر در رابطه با فرزندان  ها و دغدغه ها، چالش تر بر نگرانی تأ
گیری اولیه شخصیت در شکل   ها، تأثیر مهم و انکارناپذیر مادراند. این دیدگاهمتمرکز شده 
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کید قرار می  (  1۹7۹،  1دهند )ِاریکسون کودک و رشد حس اعتماد و احساس امنیت را مورد تأ
گیرد که مادر بدون توجه به چگونگی  و براین باورند که شخصیت سالم فرزند زمانی شکل می 

کودک کند،  رفتار کودک به او عشق و محبت نشان دهد. اگر مادر توجه مثبت خود را نثار  
صورت شکوفایی و رشد شخصیتی کودک  کند و در غیر اینکودک با شخصیت سالم رشد می 

های  (. بخش دیگری از دیدگاه 16،  1۳۹4با مشکل مواجه خواهد شد )سراقی و همکاران،  
بر چگونگی شکل روان  نهادینهشناختی،  و  میان  گیری هویت جنسیتی  در  آن  متفاوت  شدن 

مت پسر  و  دختر  شدهکودکان  زمینه  مرکز  در  فروید  تئوری  برمبنای  عمدتا   دسته،  این  اند. 
گاه و جبرگرایی لیبیدویی، سعی دارند شکل  گیری هویت جنسیتی متفاوت را در بین  ناخودآ

های تربیتی مادر توضیح دهند )همدانیان،  کودکان دختر و پسر، با ربط دادن آن به نقش و شیوه 
گرانی با تمایالت  تحلیله بر رویکردهای فوق، روان (. عالو 156،  1۳۹0نعمت و خدابخش،  

(، به چگونگی بازتولید نابرابری جنسیتی در هر نسل  1۹۹۹فمینیستی، مانند نانسی چادرو ) 
های جنسیتی و شیوه تقسیم وظایف میان زن و مرد،  کنند و براین باورند که نابرابری اشاره می 

،  2رود، نه امری »طبیعی« و زیستی )کارتری شناختی به شمار م شناختی و روان امری جامعه
گذارد. (. چادرو معتقد است مادری یک ساختار است که بر ساختارهای دیگر اثر می 201۳

اجتماعی   از سازمان  متأثر  بعد جنسیتی  این  که  بعد جنسیتی هستند  دارای  همة ساختارها 
سنتی )بارآوری کودک  (. بنابراین، این چرخه  156،  1۳۹۹جنسیت است )انتظاری و افضلی،  

بزرگ کردن کودکان نقش داشته   در کار  باید  نیز  باید شکسته شود و مردان  مادر(  به دست 
باشند. چرا که اگر این وضعیت ادامه یابد، زنان همواره تحقیر شده و در حاشیه خواهند بود  

این  (. رویکردهای فمینیستی به موضوع مادری، بر  160ـ161،1۳۹0)همدانیان و همکاران،  
افتد که  باورند که مادر شدن در درون روابط نابرابری از قدرت در خانواده و اجتماع اتفاق می 

عنوان مادر، در تالقی انواعی  اساسا  مبتنی بر جامعه ناعادالنه و مردساالر است. زندگی زنان به 
سی و ...  های اجتماعی مرتبط با جنسیت، نژاد، طبقه، سن، توانایی، تمایالت جناز نابرابری 
مادر شدن شکل دهد )زافری و  شکل می  آنها را در مورد  دیدگاه  و  زیسته  گیرد و تجربیات 
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آلی از مادر خوب را ساخته و پرداخته  (. از سوی دیگر، جامعه نیز تصور ایده 2020،  1بوکانان 
را برساخت اجتماعی    3، »مادران بد«2ها، تصور دوگانه »مادران خوب« کند. فمینیست می 
ها بر این باورند که مفهوم مادر خوب و شایسته، برساخت کنند. آن دانند و آن را نقد می می 

شده اجتماعی است که به یکی از عوامل فرودستی  نهادینه شده در اعمال و مناسبات جنسیتی 
 (.  2، 2010، 4زنان مبدل شده است )گودوین و هاپاتز

میالدی مسلط بود، بیانگر    1۹50از دهه    (، نظریه سنتی مادرانگی که1۹۹4)   5از نظر کلر 
تحصیل  و  سفیدپوست  متأهل  کامل،  مادران  که  بود  خلق  آن  به  موضوع  این  هستند.  کرده 

)مادرکامل/ مادر نمونه( منجر شد. سوپرمام زنی بود که   6اسطوره جدیدی به نام »سوپرمام«
کرد و در کنار آن نیز مادر کاملی در خانه بود. چنین تصویری از سوپرمام  وقت کار می تمام

می  از  را  پیمایش   1۹65توان  در  شرایط،  میالدی  این  در  کرد.  ردیابی  وقت«  »گذران  های 
دس هم کارهای  به  زنان  که  بیشتری  وقت  با  می زمان  اختصاص  بودند  تمزدی  ناگزیر  دادند، 

شان انرژی خود را حفظ کنند تا در پایان یک روز طوالنی کاری بتوانند به شوهر و فرزندان 
، دیدگاه سنتی شروع به پسرفت کرد و دیدگاه  1۹80(. در دهه  2010،  7رسیدگی کنند )فاستر

(. در دهه  145،  1400جهرمی،  شایع شد )به نقل از: بیگوند، کاظمی و بصیریان   8نوسنتی 
مفرط«  1۹80 »مادرانگی  ایدئولوژی  و  افزایش  خوب  مادری  اجتماعی   9استانداردهای 
به محیط خانه در هنگامه1۹۹6،  10)هاییز زنان  بازگرداندن  با هدف  به ای(  در  که زنان  ویژه 

ای و در بازار کار شاغل بودند، تکوین یافت. گفتمان رسانه تر  کرده آمریکای شمالی تحصیل
دهه   میانه  از  البته  )گرین  1۹80نیز  زد  دامن  جدید  مادری  تکوین  به  بعد  (.  2010،  11به 

می  تعریف  کسی  را  خوب  مادر  مفرط«  احساس »مادرانگی  و  انرژی  پول،  وقت،  که  کند 
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خود را فدای فرزندان کند )انتظاری    کند و فراوانی را در نقش مادری برای فرزندانش صرف می 
افضلی،   دسِت 56،  1۳۹۹و  مفرط  مادرانگی  بود:  (.  استوار  محوری  ایده  چهار  بر  (  1کم 

کودکان نیاز به پرورش مداوم و مستمر توسط مادران بیولوژیکی خود دارند که مسئول اصلی  
به متخصصان تکیه کنن2برآورده کردن این نیازها هستند؛   باید  د تا آنها را در رفع  ( مادران 

باید زمان و انرژی زیادی را برای فرزندان  ۳شان راهنمایی کنند؛  نیازهای فرزندان  ( مادران 
تر از کار دستمزدی بدانند. مادرانگی مفرط  ( مادران باید مادری را مهم 4خود صرف کنند؛ و  

عاطفی، ذهنی    وقت در دسترس فرزندان خود باشند و انرژی مستلزم آن است که مادران تمام 
و روانی خود را به فرزندان خود بسپارند. از آنجایی که رشد و تکامل ذهنی، جسمی، روحی،  
نظرات   به  باید  خوب  مادر  بنابراین،  است،  مادر  اصلی  وظیفه  فرزندش  فکری  و  عاطفی 

بازی  ای کودک تکیه کند و همچنین تغذیه و اسبابتخصصی و راهنمایی متخصصان حرفه 
ب را  ارائه فرزندان  مشاور،  عنوان  به  و  نماید  انتخاب  و  بررسی  دقت  مراقبت ا  های  دهنده 

 (. 2010بهداشتی، متخصص تغذیه و معلم در دسترس باشد )گرین،  
( آریز  جامعه 1۹80فیلیپ  تحلیل  براساس  برای  (  فرزندان  منزلت  و  جایگاه  شناختی، 

د دو  و  بررسی  غربی  جوامع  اجتماعی  و  فرهنگی  تاریخ  در  را  با  والدین  را  متفاوت  وره 
کند. براساس تحلیل  های متفاوت والدین برای فرزندآوری و فرزندپروری مشخص می انگیزه 

ومیر نوزادان، فرزندان ارزشمندتر شدند و درنتیجه  ، با کاهش مرگ 1۹آریز، در اروپای قرن  
انگیزه  نیز  و  فرزند  به  عاطفی  گرفت.  تعهد  قرار  والدین  توجه  مورد  فرزند  کیفیت  این  های 

تر اشاعه و تسری یافت. در این  ها، از طبقات بورژوا و باال به طبقات اجتماعی پایینانگیزه 
مقطع، پدران مسئول تأمین منابع مالی خانواده و مادران مسئول پرورش فرزندان بودند. این  

رش  وغمِّ والدین صرف توجه به فرزندان و پروبود و بیشتر هم    1پادشاهی« -دوره، عصر »فرزند 
میالدی به بعد اتفاق افتاد که با تنزل جایگاه فرزندان    1۹60و تعالی رشد آنان بود. دوره دوم از  

بخشی فردی و نیز  مشغولی والدین به خودتحققها و در عوض، افزایش دل از رأس هرم انگیزه 
پادشاهی«( همراه بود.  ـشدن توجهات به کیفیت روابط میان زوجین )عصر »همسرمعطوف 

(، با الهام از ایده آریز در مورد تغییرات 2020؛  1۹۹5( و لستهاق )1۹78ها، وندکا )بعد
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انگیزه والدین، تفکیک دوران گذار جمعیتی اول و دوران گذار جمعیتی دوم را برمبنای همین  
کنند.  ایده و ارتباط دادن آن به تحوالت ارزشی و فرهنگی خانواده در جوامع غربی تبیین می 

وجه برجسته و بارز تبیین آریز، یادآوری این نکته است که ضرورت دارد دوران  در هر حال،  
 انداز تاریخی دیده شود.  کودکی و تمامی مراحل رشد انسانی از چشم

های گذاری والدین درخصوص معیارها و کیفیت ( تحول در ماهیت ارزش 1۹88آلوین ) 
می  قرار  بحث  مورد  را  فرزندان  معیار مطلوب  اهمیت  و  با  دهد  را  والدین  فرزندپروری  های 

بیند. کودک از بدو تولد، در جامعه مورد توجه و عطوفت  رفتارهای فرزندآوری آنان مرتبط می 
شود. آنچه  شدن فرزندان، توجه به کیفیت پرورش مطلوب فرزند معطوف می است، اما با بزرگ 

می  تعریف  را  کودک  پرورش  کیفیت  ب که  سطح  نظیر  عواملی  به  بستگی  عاطفی،  کند،  لوغ 
فیزیولوژیکی و جسمی کودک و نیز عوامل اجتماعی، فرهنگی و تاریخی دارد. به بیان دیگر،  

ها و صفات رفتاری مورد  کند و کیفیت آل تعریف می معیارهایی که خانواده برای یک فرزند ایده 
فرزندان  گیری پدر و مادر نسبت به  هایی که در جهت انتظار از کودک، از طریق هنجارها و ارزش 

های والدین و مادران نسبت به تربیت فرزندان برمبنای  یابد. بنابراین، دغدغه وجود دارد، معنا می 
می  تعریف  آنان  برای  فرزند  مطلوب  در  کیفیت  اخیر  تغییرات  از  یکی  آلوین،  نظر  به  شود. 

اطاعت  به  ترجیح  کاهش  والدین،  فرزندپروری  افزایش معیارهای  مقابل،  در  و  فرزند    پذیری 
رو، خواست والدین در رابطه  گرایش والدین به فکر و عمل مستقالنه فرزندان بوده است. از این 

با معیارهای فکری و رفتاری مطلوب برای فرزندان، از مطیع بودن به استقالل تغییر یافته است.  
که  پذیری والدین نیز اصالح گردیده که بازتاب تغییراتی است  در نتیجه این روند، نقش جامعه 

 در ماهیت جامعه، در ساختار خانواده مدرن و در وظایف فرزندپروری صورت گرفته است.  
 

 . روش تحقیق 3
مردم رویکرد  براساس  حاضر  مردممقاله  است.  شده  انجام  انتقادی  انتقادی  نگاری  نگاری 

(.  5،  2005،  1کند )مدیسون عدالتی در محدوده خاص زندگی را بررسی می های بی فرایند
نگاری انتقادی سعی دارد یک »تجربه فرهنگی« در درون فضای زندگی روزمره را بررسی  مردم
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شکل   را  آن  بازتولید  و  تولید  ساحت  اجتماعی«  »قدرت  یا  و  ساختاری«  »شرایط  که  کند 
)کارسپیکن می  کالدیس 1۹۹6،  1دهد  و  پالمر  از  2015،  2؛  متفاوت  جهت  این  از  و   )

به  مردم متعارفی است که  تفسیر تجارب عمیق و توضیحات تجربه نگاری  و  و  درک  گرایانه 
نگاری انتقادی کارسپیکن در ایران روش نسبتا  نوینی است که  پردازد. مردمگرایانه می تقلیل 

(.  141،  1۳۹8های اخیر مورد توجه قرار گرفته است )گرگی و گودرزی،  در برخی پژوهش 
ارای پنج مرحله است )هاردکستل، آشر و  نگاری انتقادی درویکرد کارسپیکن در انجام مردم

 گانه به شرح زیر است: (. این مراحل پنج 15۳،  2006هولمس،  
ها مشارکت در مرحله اول، محقق به صورت ناشناس وارد میدان تحقیق شده، در فرایند 

منظور یادداشت روزانه و  ها و امور دارد. بدینداشته و سعی در آگاهی نسبت به تمامی فرایند
برمی لحظه می ای  و ضبط  ثبت  را  امور  تمامی  و  مشاهده  دارد  به عنوان  مرحله  این  از  کند. 

کنند که رویکرد آن اتیک بوده و محقق سعی  غیرمشارکتی برای ورود به میدان تحقیق یاد می 
 های خود از مشاهدات را دارد.  سازی برداشت در منظم

کرده و تحلیل اولیه را از میدان    در مرحله دوم، محقق مشاهدات منظم خود را سازماندهی 
سازی،  دهد. به منظور کشف روابط و مناسبات قدرت در همین مسیر شبکه تصمیم ارائه می 

گیرد. این مرحله نیز با رویکرد  شبکه تعامالت و روابط پشت پرده و... مورد تحلیل قرار می 
د به رویکرد امیک در  های اولیه آماده ورواتیک انجام شده و محقق در آن با طراحی مقوله 

 وگوهای آشکار است.  شود که شامل گفت مرحله سوم می 
کنندگان را در جریان  در مرحله سوم، محقق دوباره وارد میدان تحقیق شده اما مشارکت 

کنندگان در تحقیق  نظرات مشارکت ها و نقطه دهد. در این مرحله، دیدگاه پژوهش خود قرار می 
شود. زیرا هدف از انجام پژوهش کشف و شناسایی  ری می آو از طریق مصاحبه فردی جمع 

 (.  155،  1۹۹6ها با مشارکت افراد مورد مطالعه است )کارسپیکن،  های معنا و تولید داده میدان 
مرحله چهارم و پنجم با هم انجام شده و رویکرد اتیک به مسئله دارد و به نوعی بین رویکرد  

مرحله برای خارج شدن از مرحله تفسیر و امیک،  امیک و اتیک رفت و برگشت است. در این  
 ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
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شود. این مرحله با مفهوم بازتولید  ها پرداخته می وتحلیل داده شناختی به تجزیه با نگاه جامعه 
ای است که در آن سطوح خرد و کالن به بازتولید  دهنده نحوه اجتماعی در ارتباط بوده و نشان 

های فرهنگی بین زمینه شکلی اسایی روابط و هم پردازند. هدف از این مرحله، شن یکدیگر می 
ها بخش  تر واقعیت است. تحلیل سیستم های پیرامونی و سطوح کالن مورد مطالعه و قلمرو 

دهد که در افزایش اعتبار پژوهش سهم  نگاری انتقادی کارسپیکن را تشکیل می ای از مردم عمده 
به دست آمده از مراحل قبلی با عوامل نهادی،  های  کند. در این مرحله داده توجهی را ایفا می قابل 

 (. ۹۹7،  2007،  1شوند )ِاستوارت و آشر سیاسی و اجتماعی کالن مقایسه می 
در این مقاله میدان مورد مطالعه شهرستان زرند استان کرمان و محیطی است که مادران  

و موقعیتی که دارند  که در نقش  در آنجا به ایفای نقش پرداخته و رفتار و اعمال آنها بدون این 
نفر از مادرانی    15از جانب محقق اختاللی وارد شود، مورد بررسی قرار گرفت. بر این اساس  

های مختلف به  که دارای فرزند زیر دو سال هستند در بازه سنی متفاوت، با دارا بودن ویژگی 
به اطالعات پربازده و مقوالت منظور دست صورت هدفمند انتخاب شده و به  غنی و    یابی 

های مختلف با در نظر داشتن بافت فرهنگی و  ها به نقاط و محلهتر، پراکندگی نمونه عمیق
وضعیت اقتصادی بسط پیدا کرد. سپس با حضور فعاالنه یکی از محققین در میدان تحقیق 

های پنهانی موضوع مورد توجه قرار  و مشاهده مشارکتی سعی در شناسایی جزئیات و الیه 
ها، تعیین، واسازی و مورد بررسی عمیق قرار گرفت. به مرور  و جهت مصاحبه  گرفته و مسیر

ها  آوری داده گیری و جمع ها مسیر تحقیق مشخص شده و نمونهبا تحلیل و تفسیر مداوم داده 
کنندگان  یابی به اطالعات جدید از جانب مشارکت دست تا رسیدن به اشباع نظری یعنی عدم

ها اکثرا  به صورت حضوری و در منزل مسکونی مادران  ، مصاحبهادامه یافت. به این ترتیب 
می  از  انجام  بعضی  برای  تکمیلی  اطالعات  کرونا،  بیماری  شیوع  دلیل  به  البته  گرفت. 

مشارکت مصاحبه به  مجدد  مراجعه  به  نیاز  که  مواردی  در  تماس  ها  صورت  به  بود،  کننده 
 احبه، حدود دو ساعت بود. تصویری نیز صورت پذیرفت. متوسط زمان انجام هر مص

جنبه  حاضر،  مقاله  در  در  اخالق  کمیته  مصوبه  براساس  و  شده  رعایت  اخالقی  های 
است. در این تحقیق    پژوهش دانشگاه یزد، دارای شناسه اخالق  

 ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
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و  شود  می های آنها به صورت محرمانه حفظ  شوندگان اطمینان داده شد که گفته به مصاحبه
. البته کلیه مالحظات اخالقی اعم از  نخواهد شدمنجر به ایجاد مشکل و دردسر برای آنها  

های قانونی، رعایت حریم شخصی، حفظ گمنامی و رازداری مورد توجه  پیشگیری از آسیب 
معیار   حفظ  برای  و  شده  استفاده  مستعار  اسامی  از  گمنامی  معیار  حفظ  برای  گرفت.  قرار 

انتشار  از  نیز  مشارکت   رازداری  و شخصی  از  اطالعات خصوصی  کنندگان خودداری شد. 
مصاحبه رضایت تمامی  مصاحبه  از  پیش  شد.  نامهشوندگان  اخذ  طرف  دو  امضای  با  ای 

( با روش تماس  2000های پژوهش نیز بر اساس اصول کرسول و میلر ) قابلیت اعتماد یافته 
با محیط پژوهش و مشاهده مستمر در میدان تحقیق،   تبادل نظر همتایان، کفایت  طوالنی 

تأیید مشارکت  و  و  مراجع، توصیف غنی  با رعایت اصول  و  قرار گرفت  تأیید  کنندگان مورد 
رخداد  کامل  ثبت  مطلوب،  مصاحبه  پیاده نکات  و  انجام ها  تحقیق  پایایی  تأیید  آنها  سازی 

 ها آغاز شد.گرفت و در نتیجه مرحله تحلیل داده 
 

 ها . یافته4
شود  گو با مادران پرداخته می و های میدانی حاصل از تعامل و گفت ارائه یافته   در این بخش، به 

های های آنان در امر مادری و فرزندپروری شناسایی شود. برمبنای یافته تا مشکالت و چالش 
کننده در مقاله حاضر درخصوص پرورش  های مهمی را که مادران مشارکت آمده، حوزه دست به 

فرزندان  کردن  بزرگ  دغدغه   و  بدان خود  و  بودند  داشته مند  اشاره  قرار  ها  بررسی  مورد  اند، 
هایی را منعکس  ها و مسئولیت ها، بر روی هم، حجم وسیع و متنوع چالش گیرد. این حوزه می 
 مندند. کند که در قبال پرورش فرزندان، بر دوش مادر نهاده شده و مادران نسبت به آن دغدغه می 

 کنندگان در تحقیق های شرکتمشخصه  .1جدول 

 تحصیالت  تعداد فرزند  وضعیت شغلی  سن  نام )مستعار( 
یم   دیپلم فوق دارای دو فرزند  دار خانه ۳2 مر
 لیسانس  دارای یک فرزند  دار خانه 26 زهرا 

 لیسانس  دارای یک فرزند  دار خانه 24 وحیده 
 سیکل  دارای دو فرزند  دار خانه ۳8 مهدیه 

 لیسانس حوزوی  دارای دو فرزند  دار خانه 2۹ رقیه
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 تحصیالت  تعداد فرزند  وضعیت شغلی  سن  نام )مستعار( 
 دیپلم  دارای یک فرزند  دار خانه 24 فاطمه

 لیسانس  دارای یک فرزند  دار خانه 25 مهال 
 لیسانس فوق دارای دو فرزند  دار خانه ۳0 الهام 
 لیسانس  دارای یک فرزند  معلم  27 سحر 
 لیسانس فوق دارای یک فرزند  اشتغال در یک شرکت خصوصی  ۳2 مهناز 

 دیپلم فوق دارای یک فرزند  دار خانه 25 حدیث 
ینب  دیپلم  دارای دو فرزند  دار خانه ۳5 ز
 دیپلم  دارای یک فرزند  دار خانه 2۹ سمیه 
 دیپلم  دارای یک فرزند  دار خانه 25 سارا 

 لیسانس  دارای یک فرزند  دار خانه 27 فرشته 
 

های معنادار  جدول مفهومی که شامل گزاره هایی که صورت گرفت  با توجه به مصاحبه 
کدگذاری شده بود، به دست آمد. در این جدول تنها به ذکر مقوالت فرعی و اصلی اکتفا شده  

های های معنایی ممانعت گردید. یافته و برای کاهش حجم مطالب از عنوان مفاهیم و گزاره 
( قابل مشاهده  ۳شماره )مقوله اصلی است که در جدول    ۹مقوله فرعی و    2۹پژوهش شامل  

 است و در ادامه به صورت کامل بر اساس مقوالت اصلی توضیح داده شده است.
 

 . مقوالت اصلی و فرعی مستخرج از تحقیق 2جدول 

 مقوله اصلی  مقوله فرعی ردیف 
 های تربیتی و مراقبتی فرزندپروریرویارویی مادر با چالش 1

ها  ها/چالشفشارها/دغدغه
 فرزندپروری

 آفرین فرزند های مشکلبیداریشب 2
 آشفتگی مادر از ناسازگاری بین فرزندان  ۳
 تشویش فکری مادر نسبت به آینده روشن فرزند 4
 مندی مادر از تبعات استقالل فرزند دغدغه 5
 گیری نامناسب فرزند با دیگران ارتباط 6
 خاطر مادر از واکنش رفتاری ناشایست فرزند رنجیدگی  7
 رفتاری سوء در فرزند  ازخودگذشتگی رفتاری مادر به دلیل عدم ایجاد واکنش  8
 مداری مادر نسبت به سالمت فرزند اهمیت و دغدغه ۹

 آل فرزند برای مادراهمیت ابعاد تربیتی و هوشی ایده 10
دوآلیسم همراهی/ناهمراهی مرد   فرزندپروریضعف همکاری و همراهی مرد در  11

 نقش کمرنگ مرد در فرزندپروری به دلیل مشغله شغلی  12 در فرزندپروری 
 یاریگری شوهر در فرزندپروری  1۳
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 مقوله اصلی  مقوله فرعی ردیف 
 نظر والدین در مسئله تربیت فرزنداختالف 14
 توقعات فزاینده فرزند  توقعات فزاینده فرزند  15
 تقلیدپذیری عملی و رفتاری فرزند از اطرافیان  17 تعاملی ناهنجار فضای  اثرپذیری رفتاری  16
 های تنبیهی کارکرد مکانیزم های تنبیهی کارکرد مکانیزم 18
 ضرورت آرامش محیط خانوادگی  ضرورت آرامش محیط خانوادگی  1۹
ضرورت رفاهی و فراغتی در   ضرورت ثبات روحی و جسمی مادر  20

 رفاه مادی و تسهیالتی مادر برای فرزندپروری موفق ضرورت   21 فرزندپروری
اهمّیت عملکرد بسترهای   کوتاهی بسترهای فرهنگی و آموزشی بر ارتقای منزلت نقش مادری  22

فرهنگی و آموزشی بر ارتقای  
 ای در ارتقای آگاهی و منزلت مادران عملکرد ضعیف آموزشی و رسانه 2۳ منزلت نقش مادری 

 های جسمانی/ روانی مادرآموزش خودمراقبتیلزوم  24
 های فرزندپروری مندی و شناخت آموزشی از شیوهضرورت تجربه 25 ضرورت آموزش فرزندپروری 

 های فرزندپروری سازنده به مادران در رسانه و آموزش و پرورش لزوم تعلیم شیوه  26
 طریق محورهای آموزشی افزایش حس همکاری و جایگاه مادری در خانواده از   27

لزوم فعالیت سودمند بنیادهای آموزشی و فرهنگی در تصویرسازی جایگاه   28
 باارزش مادران 

هایی در مورد مادران موفق و شاغل به منظور افزایش انگیزه  اجرای برنامه 2۹
  سایر مادران در رسانه 

 های فرزندپروری ها و چالش . فشارها، دغدغه1-4

های  انتخاب روش   ، سازد هایی مواجه می موردی که فرزندپرورِی مادر را با چالش نخستین  
می  مادر  زن،  یک  که  زمانی  واقع  در  است.  فرزند  تربیت  و  را  مراقبت  جدیدی  نقش  شود 

های مراقبتی و تربیتی پذیرد که آگاهی و تجربه کافی نسبت به آن ندارد و در اینکه چه شیوه می 
 کند:کار گیرد دچار مشکل خواهد شد. چنانچه سارا بیان می  را برای فرزندپروری به 

های یه زندگی ها بدون اینکه آگاهی کافی و تجربه و مهارت از مسئولیتمشکلش اینه که همه خانم
آره  کنند که هم مشکالتی براشون به وجود می و تربیت فرزندان داشته باشند این نقش رو قبول می 

 کنه. شون نمیکس درککنن تنهان و هیچ ی شن و فکر مهم زود خسته می 

ویژه زمانی که مادر آگاهی  رویارویی مادر با مشکالتی پیرامون مراقبت و تربیت فرزند، به 
و مهارت الزم را برای پرورش فرزند نداشته باشد، ممکن است هم خود دچار آشفتگی و  

کار گیرد که صحیح  روری به که اصول مراقبتی و تربیتی را در فرزندپپریشانی گردد و هم این 
براین، کودکی که از تعلیم و تربیت خوبی برخوردار  نبوده و فرزند را دچار مشکل کند. عالوه 
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دهد چون با بزرگ شدنش  تأثیر قرار می کند تحت ای را که در آن زندگی می نگردد آینده جامعه 
و اگر رفتار موجهی از  پردازد  های اجتماعی ورود کرده و به ایفای نقش می کم به عرصه کم 

 تواند سایر افراد را به سمت الگوبرداری از آن رفتار نادرست سوق دهد. خود نشان ندهد، می 
 . دوآلیسم همراهی/ناهمراهی مرد در فرزندپروری 2-4

چالش  به  توجه  دغدغه با  فشار ها،  و  می ها  وجود  به  مادر  برای  فرزندپروری  که  آورد،  هایی 
هایی که برای تربیت و پرورش فرزند ضروری است،  ها و فعالیت تمامی کار رسیدگی مادر به  

داری نیز بپردازد.  دشوار خواهد بود؛ زیرا او عالوه بر فرزندپروری باید به امور مربوط به خانه 
ها به عنوان همسِرخانم و پدِر فرزند در  با توجه به این امر، در بعضی موارد گروهی از مرد 

ربیت فرزند به مادر کمک کرده و گروهی نیز عملکرد ضعیفی را در این مورد  زمینه پرورش و ت
ویژه برای برخی مادران شاغل شرایط سخت و دشواری را  اند. تولد فرزند به از خود نشان داده 

باشند. در این  ویژه همسر خود می به وجود آورده است. بنابراین، نیازمند حمایت اطرافیان به 
کنند  ها فرزندپروری را وظیفه زن دانسته و کمتر در این مسئله ورود پیدا می میان گروهی از مرد 

 گوید: ای که حدیث می گونه کند. به که مادر را دچار آزردگی می 
کنم تنها بودن در تربیت و بزرگ کردن بیشترین سختی که تجربه کردم و همچنان دارم تجربه می 

کنن  هایی که شوهر ندارن و تنها بچه بزرگ می این خانمکنم مثل  فرزندم هست. همیشه احساس می
هستم. آرزو دارم فقط یک بار شوهرم بچه رو بغل کنه و ببرتش بیرون یا باهاش بازی کنه. وقتی هم  

گه حوصله ندارم. این احساس تنهایی هست و اینکه داری تو گه کار دارم یا میگم، یا میبهش می
 کشی. ناراحت کننده است. و به دوش میخودت به تنهایی این مسئولیت ر

فرزند خود   امورات  به  مطلوب و رسیدگی  تربیت  به  مادر نسبت  اگر چه  ترتیب  این  به 
کند اما از آنجا که فرزند ثمره زندگی مشترک زن و مرد است توقع دارد  احساس مسئولیت می 

مادران از همکاری    که همسرش نیز در امر فرزندپروری او را یاری کند. در مقابل، گروهی از
آنان را امری مثبت و   سازنده همسرشان در تربیت و پرورش کودک سخن گفتند و حضور 

 مفید تلّقی کردند. برای نمونه سمیه معتقد است:
گه من زیاد نیستم و کار دارم یا ممکنه  ها میکنه. بعضی وقت ]همسرم[ خیلی زیاد همراهی می

و احتیاج دا کاری می ره. هرچی فکر می ندونم چی برای بچه خوبه  یا هر  باید  کنی الزمه،  دونی 
 .ذارهمون کم نمیچیز برای بچه انجام بدم، بهم بگو! مخصوصا  از نظر امکاناتی هیچ 
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گری شوهر در فرزندپروری و نظرخواهی از همسر )مادر(  کلی، همراهی و یاری طور به 
آنها را تأمین کند سبب قوت قلب    که چه امکاناتی را برای فرزندپروری مطلوب نیاز دارد تا 

شود. زیرا مادر به توجه و همراهی احتیاج دارد و زمانی که این  مادر و کاهش خستگی او می 
طور مناسب دریافت کند، نسبت به زندگی خانوادگی و زناشویی خود  توجه و اهمیت را به 
 کند.احساس رضایت می 

 
 . توقعات فزاینده فرزند 3-4

سازد، خود  رو می روند مسئولیت مادر در فرزندپروری را با مشکل روبه   عامل مهم دیگری که 
ها و توقعاتی دارد که به دلیل سن پایین، ممکن است  سری نیاز کودک است. در واقع فرزند یک 

کند  اش از سوی والدین را نداشته باشد و اصرار می شدن توقع و خواسته درک امکان برطرف 
خواهی باشد، پاسخ داده شود. چنانچه زینب  ر غیرمنطقی و زیاده تا به نیازی که دارد حتی اگ

 گوید:در این باره می 
بازی و عروسک و لباس زیاد داره. هر وقت دخترم  ام اسبابخیلی زیاد ولخرجی رو دیدم برادرزاده 

انقدر غر میمی میاد  اونجا،  رو می ره  فالن چیز  من  که  بهونه  و  آروم  زنه  نخریم  براش  تا  و  خوام 
گیره تا ما براش اون چیزی رو که  دونه من رو پسرم حساسم، هی میاد و اذیتش میگیره و یا می نمی 
عالوه، ما خرج داروها  خواد بگیریم و از این عادتش خیلی بدم میاد و نتونستم کنترلش کنم. بهمی

غیرضروری مثل خرید  ها باید تو این موارد  و دکتر و کاردرمانی پسرم هم زیاد هست و بعضی وقت
 فهمه.ست و این چیزا رو نمی جویی کنیم ولی دخترم هم بچه لباس و اسباب بازی صرفه

اش والدین را با  خصوص در زمینه تأمین وسایل بازی و سرگرمی توقع فزاینده کودک به 
کند؛ زیرا او آگاهی درستی نسبت به وضعیت اقتصادی خانواده ندارد و  مسائلی مواجه می 

عالوه، کودک  بر خواهد بود. به هایی است که تأمین همه آنها سخت و هزینه طالب چیزگاهی  
پردازد که این امر موجب آشفتگی  گیری و اذیت اطرافیان می اش به بهانه برای اجابت خواسته 

 گردد.والدین مخصوصا  مادر می 
 . فضای تعاملی ناهنجار 4-4

ت در تربیت او اثرگذاری زیادی دارد. معموال   پیروی فرزند از محیطی که با آن در تعامل اس
خواهد به کاِر خانه و مواردی از این قبیل بپردازد برای اینکه کودک مزاحمتی  مادر زمانی که می 
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هایی که  هایی سرگرم کند. محتوای برنامهها و برنامه ایجاد نکند، ممکن است او را با کارتون 
 گوید:کند. برای مثال الهام می همی را ایفا می بیند در واکنش رفتاری او نقش م کودک می 

بینه. آخه  های جنگیه که می خاطر کارتوندم نحوه برخورد پسرم و دخترم بیشتر به خودم احتمال می 
 .ذارهبزنه و مطمئنا  رو رفتارشون خیلی اثر میهای بزن ها و کارتونپسرم عاشق فیلم

هایی که کودکان راغب به دیدن آنها هستند موجب انیمیشنها و  بنابراین محتوا و نوع برنامه 
های موجود در  ای که اگر شخصیت گونه ها شده است. به اثرپذیری رفتاری آنان از این برنامه

ها در حال درگیری و جنگ با یکدیگر باشند کودک نیز سعی در پیروی از الگوی  انیمیشن
 آنان در تعامل است، داشته باشد.اش و با افرادی که با رفتاری آنها در زندگی 

 
 های تنبیهی . کارکرد مکانیزم 5-4

نمی  ملزم  را  و خواسته مادر همیشه خود  رفتار  بروز هر  برابر  در  که  دارد،  داند  فرزند  که  ای 
شود یا عمل و رفتاری را در پیش  ها و اشتباهاتی را مرتکب می جوابگو باشد. گاهی فرزند خطا

بیند ادر از نظر تربیتی درست نیست. بنابراین، مادر در مواقعی الزم می گیرد که به اعتقاد م می 
که نوعی تنبیه مناسب به کار گیرد تا فرزند به خود اجازه تکرار و انجام اشتباه و خطای مجدد  

 کند:را ندهد. مریم بیان می 
ب تنبیه کند ولی دیگران آن را  باید او را  داخالقی، دوست  بله، حتی در مواقعی برای تربیت فرزند 

که، تنبیه گاهی برای تربیت درست ضروری است  حوصلگی به حساب میارن، درحالینداشتن و بی
شه بچه پرتوقع بار نیاد و همیشه انتظار نداشته باشه اگه کار اشتباهی انجام داد باید مادر  و باعث می 

 .پوشی کنه و ببخشهچشم

عنوان یک سبک تربیتی توسط مادران به کار  صورت استفاده مادر از ابزار تنبیه، به بدین
می  اختالفگرفته  تردیدها و  مورد  شود. هرچند  در  متخصصان  و  کارشناسان  بین  نظرهایی 

ویژه تنبیه فیزیکی وجود دارد، ولی برخی از مادران از این راهبرد  کارایی ابزارهای تنبیهی به 
 بردند.برای تربیت فرزندان استفاده می 

 ش محیط خانوادگی . ضرورت آرام6-4

روابط مطلوب میان اعضای خانواده در ایجاد آرامش و به تبع کاهش مشکالت و اختالفات  
کند. آنچه در  میان والدین و فرزندان و در نتیجه فرزندپروری مناسب نقش مهمی را ایفا می 
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یابد عدم ایجاد اختالف و ارتباط خوب اعضای خانواده  فضای زندگی خانوادگی ضرورت می 
 گوید:این زمینه می باشد. سمیه در می 

اش آروم باشه. وقتی رابطه زن و شوهر خوب باشه و به هم  ترین دغدغه مادر اینه که جو خانوادهمهم
ادبی کردن بترسن. مثال  همین  ها هم جا بیفته و از بیشه بین بچه احترام بزارن، خودش باعث می

هاش هم  اره و باعث شده بچهلقیه و هر چی رسید به زبون میهمسایه ما شوهرش خیلی آدم دهن
وآمد کنه و  خاطر همین دیگه نزاشتم اونجا رفت یاد بگیرن. پسر منم از اونا یاد گرفته بود و من به 

 . ادب بار بیادبخواد بی

شان امری مهم  انگاری زن و مرد در زندگی زناشویی سنجی و مالحظهبه این ترتیب نکته 
ان، در رابطه با تربیت فرزندان، داشتن محیطی آرام شود. از این جهت برخی از مادرتلّقی می 

 دادند.در خانواده توأم با روابط محترمانه را ترجیح می 
 
 . ضرورت وجود سازوکارهای حمایتی و رفاهی برای مادران در فرزندپروری 7-4

هایی ها و حمایت از آنجا که عمده مسئولیت فرزندپروری با مادر است، ضرورت دارد فعالیت 
د کمککه  او  به  مسئولیت  این  مادران  ر  دیدگاه  از  گیرد.  قرار  توجه  مورد  هست،  کننده 

آنان نقش دارد، نخست  شونده در پژوهش ما آنچه در سازوکار مصاحبه های حمایتی برای 
باشد. هر مادر در ابتدا پیش از هر  اش می ضرورت ثبات روحی و جسمی مادر در زندگی 

 گوید:فیانش نیاز دارد. چنانچه مهدیه می چیز به درک و حمایت از سوی اطرا
شه ترین چیزی که نیاز داره این هست که همه شرایطش رو درک کنن و کمکش کنن. چی میمهم

یه زن به مادرش کمک کنه یا اینکه یه مادرشوهر و خواهرشوهر به عروسشون. همه این چیزا متقابله  
 بینی. اگه محبت کنی، محبت هم می

اطرا به  درک و حمایت  او در رسیدگی  توانمندی  برای  نیروی محرک  نوعی  مادر  از  فیان 
ها از حساسیت بیشتری  ای است که به عهده دارد. در واقع، از آنجا که زن مسئولیت و وظیفه 

برخوردار هستند به دنبال تأیید، حمایت و محبت بیشتری از سمت افرادی هستند که با آنها  
شان نقش  صورت صحیح دریافت نکنند در ثبات روحی   باشند و اگر آن را بهدر تعامل می 

 کند.مهمی را ایفا می 
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 های فرهنگی و آموزشی بر ارتقای منزلت نقش مادری . اهمیت عملکرد بستر 8-4

کند و نیز  هایی که فرزندپروری برای مادران ایجاد می ها و چالشها، دغدغه با توجه به فشار
های فرهنگی و آموزشی هر جامعه  آینده جامعه، اهمیت بستر تأثیر فرزندپروری مطلوب بر  
های پرورش و تربیت ها و روش شود. در واقع با آموزش مهارت در امر فرزندپروری روشن می 

کننده باشد، زمینه برای رشد فردی و تعالی اخالقی و اجتماعی هر  فرزند که به مادر کمک 
های مذبور  واهد شد. با این وجود، بستر کودک فراهم شده و موجب بهزیستی جامعه نیز خ 

چنان که باید در این زمینه فعالیت نداشته و چه بسا از نظر مادران عملکرد ضعیفی در زمینه  آن 
 گوید: اند. حدیث می ارتقای آگاهی و منزلت مادران داشته 

ظیفه داره کار  طور جا افتاده که زن وها را در جامعه خیلی پایین آوردن و اینارزش مادرها و خانم 
تر از توقع و قانع باشه. از دیگران انتظار کمک نداشته باشه و مهم داری کنه، کمخونه انجام بده، بچه

مهری و کمبودی حس کرد، فقط سکوت کنه. اینها اگه با آموزش از همون  همه بساز باشه و اگه بی
 کرد. ها رو حل میابتدا اصالح شده بود خیلی از مشکالت خانم

های آموزشی و فرهنگی در ارتقای موقعیت زنان و  اعتقاد بعضی مادران فعالیت نهاد به  
ها، سبب کاهش منزلت زن در  کند و عملکرد ضعیف این نهاد مادران نقش مهمی را ایفا می 

 جامعه شده و نیازمند اصالح است. 
 
 . ضرورت آموزش فرزندپرروی 9-4

های آموزشی و فرهنگی در اهمیت  عملکرد ضعیف بستر متناسب با اعتقاد مادران راجع به  
های اجتماعی و  دادن به فرزندپروری و نقش مادری، پیشنهاداتی در رابطه با آموزش مهارت 

های جسمانی  های مختلفی مانند خودمراقبتی ارائه اطالعات کاربردی الزم به مادران در زمینه 
ارائه می و روانی توسط مشارکت  به  کنندگان  و  این صورت که، الزم می شد.  دیدند آموزش 
هایی که مادر  ای به افزایش آگاهی و مراقبت ای توجه ویژه های رسانه پرورش و همچنین برنامه 

 گوید:ای که حدیث می گونه قبل، حین و بعد از بارداری باید به کار گیرد، داشته باشند. به 
خواد باردار بشه و  ده بشه که وقتی یه زن می از نظر آموزش باید از همون ابتدا به دختران آموزش دا 

هایی رو که هایی رو باید انجام بده. من تا وقتی باردار شدم، خیلی از مراقبت زایمان کنه، چه مراقبت 
های بعد دونستم و وقتی خانم ماما توضیح داد، فهمیدم چی به چیه. یا مراقبت دادم نمی باید انجام می 
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اینکه مادر فقط توجهش به بچه نباشه و سالمت خودش رو هم در نظر  از بارداری هم خیلی مهمه.  
 هایی که داره تا مشکلی پیش نیاد.ها و سالمت رحم و خونریزی بگیره مخصوصا  در رابطه با بخیه 

مهارت  اهمیت کسب  مادران  ترتیب،  این  و  به  آموزشی  ابزارهای  از طریق  مادری  های 
کند که  های الزم را نداشته باشد، احساس می ر آگاهی دانند. اگر مادای را ضروری می رسانه 

ای  شود، بلکه ممکن است مخاطرات جدیها و مشکالتی مواجه می تنها خود او با سختی نه 
 را متحمل شود که سالمت او و فرزندش را تهدید کند. 

 
 گیری . بحث و نتیجه5

از حوزه  فرزندان یکی  اجتماعی کردن  و  روابط فرزندپروری  مهم  را  بین   های  نسلی خانواده 
دهد و از جمله کارکردهای مهم خانواده، تربیت فرزند در ابعاد اخالقی، معنوی،  تشکیل می 

های اجتماعی است. تولد فرزند در هر خانواده،  اجتماعی و عاطفی مطابق با معیارها و ارزش 
در  فرزند  آمدن  دنیا  به  بلکه  نیست،  تولیدمثل  از  حاصل  زیستی  واقعه  یک  خانواده،    صرفا  

تنیده اجتماعی است.  های تازه و پیدایش روابط درهمای از نقش گیری شبکه معنای شکل به 
نزدیک طوری به  و  خانواده  اعضای  میان  در  مهمی  نقشی  تغییرات  بالفاصله  ترین که 

عنوان مثال، با تولد فرزند، والدین گذار نقش مهمی را  افتد. بهخویشاوندان کودک اتفاق می 
گیرند. این کنند و نقش اجتماعی جدیدی را تحت عنوان پدر و یا مادر برعهده می ی تجربه م 

ها و انتظارات اجتماعی تازه از والدین در رابطه با  گذار نقش، به معنای وظایف، مسئولیت 
و   دارد  وسیعی  گسترده  فرزندان  پرورش  با  رابطه  در  والدین  نقشی  انتظارات  است.  فرزند 

گیرد؛ اعم از: شود را دربرمی سازی کودک برای زندگی آینده مربوط می چه که به آماده هرآن 
ها، رسیدگی و مراقبت جسمی، روانی و عاطفی از فرزندان، اجتماعی کردن و انتقال ارزش 

 های اجتماعی و رفتاری فرزند و نظایر آن. توسعه مهارت 
بیت نسل، کفه مادر  های مرتبط با پرورش فرزند و تردر ترازوی تقسیم وظایف و مسئولیت 

طور عمده بر  ها و مشقات فرزندپروری به تر از پدر است و رنج به صورت نابرابری سنگین 
می  نهاده  مادر  و  دوش  حجم  تعریف  در  کلیدی  و  مهم  عنصری  فرهنگی،  بسترهای  شود. 

های مادری هستند. الگوهای سنتی و فرهنگی گذشته  چگونگی توزیع وظایف و مسئولیت 
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ان، که بر پایه تقسیم کار جنسیتی شکل گرفته بود، نقش مردان را در بیرون خانه،  در جامعه ایر
داری و تربیت فرزندان در خانه تعریف کرده بود. از این  آور و نقش زنان را خانه عنوان نان به 

می  انتظار  مادر  از  و  جهت،  وقت  بودن  دارا  و  دارد  خانه  در  که  فعالیتی  ثبات  دلیل  به  رفت 
بیشتر،  و    فرصت  )ربانی  باشد  او  با  اغلب  فرزندان  به  رسیدگی  و  فرزندپروری  مسئولیت 

 (.  1401همکاران، 
الگو  اغلب  به والدین  را  فرزندپروری  والدین های  از  سنتی  در  طور  را  آن  و  آموخته  شان 

برند. پس فرزندپروری به عنوان مسئولیتی تلقی شده  تربیت و پرورش فرزند خود به کار می 
اده بوده و این خانواده است که از طریق نگهداری، تربیت و پرورش فرزند  که بر دوش خانو

های خاصی را  در چگونگی رفتار و عقاید او تأثیرگذار خواهد بود. بنابراین، هر خانواده شیوه 
ها نیز متأثر از عوامل  گیرد که این شیوه در تربیت فردی ـ اجتماعی فرزندان خود به کار می 

اجتم فرهنگی،  می مختلف  خانواده  اجتماعی  و  سیاسی  همکاران اعی،  و  )موگان  ،  1باشد 
(. حال با توجه به نقش پررنگ و غیرقابل انکار والدین در تربیت و پرورش فرزند، از  2004

آنجا که پدر خانواده اغلب در بیرون از منزل مشغول فعالیت بوده و به اعتقاد خود وظیفه تأمین 
هده دارد این مادر است که اغلب وظیفه رسیدگی به امورات  های مادی خانواده را بر ع نیاز

ترین مراحل (. به این ترتیب، مادر از ابتدایی 1401منزل را بر عهده دارد )ربانی و همکاران،  
تولد فرزند مانند یک مربی در کنار او بوده و برای رشد و پرورش کودک تالش فراوانی را به  

 گیرد. کار می 
ها، نگارانه به واکاوی بخشی از چالش یک مطالعه میدانی و مردم   مقاله حاضر، براساس 

رنج دغدغه  و  از  ها  نفر  پانزده  با  پرداخت.  فرزندپروری  و  فرزندان  تربیت  در حوزه  مادر  های 
مادران دارای فرزند زیر دوسال که ساکن شهرستان زرند واقع در استان کرمان بودند، مصاحبه 

های ذهنی این مادران در زمینه  ها و دغدغه ترین چالش مهم عمیق انجام شد، و تالش گردید  
مسئولیت فرزندپروری که بر دوش آنان قرار گرفته، بررسی شود. میدان پژوهش فضای زندگی 

گیری از  پرداخت. با بهره عنوان عضوی فعال در آن به ایفای نقش می خانوادگی بود که مادر به 
ودیم وضعیت موجود را تشریح نماییم. در مرحله  روش انتقادی کارسپیکن با وسواس سعی نم 
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برداشت  نیز  و  موجود  پژوهشی  ادبیات  به  توجه  با  نیز  مشاهده بعد  از  حاصل  میدانی  های 
های مادران در زمینه های انجام شده، تصویری از دغدغه بندی مصاحبه غیرمشارکتی و مقوله 

دغدغه  این  کنیم.  ترسیم  فرزندان  دل تربیت  و  بستر  ها نگرانی ها  از  متأثر  مادر  ی 
بازتولید این بستر و ارزش ـ فرهنگی  ها،  های آن است. پس از تحلیل داده اجتماعی و متقابال  

به   و    2۹محققان  فرعی  عبارت   ۹مقوله  که  رسیدند  اصلی  از:  مقوله  اند 
فرزندپروری،  ها/چالش فشارها/دغدغه  در  مرد  همراهی/ناهمراهی  دوآلیسم  فرزندپروری،  ها 

های تنبیهی، ضرورت آرامش فزاینده فرزند، فضای تعاملی ناهنجار، کارکرد مکانیزم توقعات  
زمینه   در  مادران  برای  رفاهی  و  حمایتی  سازوکارهای  وجود  ضرورت  خانوادگی،  اتمفسر 
مادری،   نقش  منزلت  ارتقای  بر  آموزشی  و  فرهنگی  بسترهای  اهمیت عملکرد  فرزندپروری، 

 ضرورت آموزش فرزندپروری. 
چالش با   بررسی  و  مادر  فرزندپروری  نقش  به  توجه  شد  ذکر  که  آنچه  به  و  توجه  ها 
می دغدغه  ایجاد  او  برای  رابطه  این  در  که  اهمیت هایی  وجود  با  که  است  موضوعی  شود، 

طلبد. با این همه،  اجتماعی و فرهنگی آن در جامعه ایران، مطالعات بیشتر و جدیدتری را می 
ساز  (، حلی 1۳88ماهنگ با تحقیقات محسنی و همکاران )بخشی از نتایج پژوهش حاضر ه 

( همکاران  )1۳۹4و  همکاران  و  رمضانی  همکاران 1۳۹8(،  و  چن  کوهار 1۹۹7)  1(،   ،)2  
بویل 2010) و   )3   ( آلوین )2011و همکاران  فشار 1۹88(،  که  داد  نشان  دغدغه (  و  ها/  ها 

زمینه چالش در  مادر  برای  فرزندپروری  فرزند،  های  از  مراقبت  و  تربیت  چون  هایی 
مندی نسبت به تبعات استقالل فرزند و نگرانی مادر نسبت به سالمت فرزند وجود  دغدغه 

( نقش فضای تعاملی ناهنجار بر تربیت  8201و همکاران )  4دارد. در پژوهش شارالمپوس 
( اهمیت سالمت روانی مادر و  2018نامطلوب فرزند به اثبات رسید. بریمن و همکاران )

مطالعه   در  شدند.  متذکر  را  فرزندپروری  امر  در  مادر  روانی  جسمانی/  خودمراقبتی  لزوم 
مثبت آموزش شیوه 1۳۹8خدادادی و همکاران )حاج نقش  فرزندپروری و(  ضرورت    های 
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های مطلوب فرزندپروری نشان  های فرهنگی در آموزش شیوه های آموزشی و رسانه توجه نهاد 
ها،  ( نشان داد اظهارات مادران بیانگر تالقی نابرابری 2018)   1های الیون و بوئن داده شد. یافته 

تناقض  و  متفاوت  تغذیه، معانی  پیرامون وضعیت  مادری  نقش  انتظارات  که در  هایی است 
 مت و وزن کودک وجود دارد.سال

مشارکت به  مادران  که  داد  نشان  پژوهش  از  حاصل  نتایج  به  طورکلی  پژوهش  در  کننده 
فشار  چون  شرایطی  دغدغه واسطه  چالش ها/  و  دوآلیسم ها  فرزندپروری،  های 

ناهنجار   تعاملی  فضای  فرزند،  فزاینده  توقعات  فرزندپروری،  در  مرد  همراهی/ناهمراهی 
های فرهنگی و آموزشی بر ارتقای منزلت نقش مادری با  لکرد ضعیف بسترپیرامونش و عم

مواجهچالش خود  فرزندپروری  نقش  با  رابطه  در  مشکالتی  و  و  ها  رنجش  موجب  که  اند 
تشویش فکری آنان را فراهم آورده است. به این ترتیب، طبق نظرات پارسونز، آدرین ریچ و  

آور بودن  و اجتماع، تنها به دوش کشیدن و رنج   مید، عدم حمایت از مادر در سطح خانواده 
اثر نبوده و متناسب با  بار مسئولیت فرزندپروری یک مادر در ایجاد مشقت و رنجیدگی او بی 

به  که  دغدغه مقوالتی  از  مادران  آمد،  به مندیدست  که  آن هایی  بر  فرزندپروری  ها واسطه 
در زمینه نقش فرزندپروری آنان،  هایی  کردند و خواهان حمایت شود، ِشکوه می عارض می 

ضرورت آرامش اتمسفر خانوادگی، ضرورت تأمین امکانات رفاهی و فراغتی برای مادر و  
 های فرزندپروری بودند.  ضرورت آموزش مهارت 

اگرچه در فرهنگ جامعه ایران، دامنه انتظارات اجتماعی از نقش مادر در زمینه تربیت  
ندوشن  سیریزی، عسکری ع و گسترده بوده است )جعفری نسل و فرزندپروری، از دیرباز وسی

روحانی،   را  1401و  مادری  نقش  ماهیت  اخیر،  در دوران  اجتماعی  تغییرات شتابان  اما   ،)
سو، نگرش و دیدگاه  متحول نموده و انتظارات بعضا  متعارضی را بر آن چیره کرده است. از یک 

فرزند نسبت به گذشته تغییر یافته و   های مراقبت از والدین درخصوص کیفیت فرزند و ارزش 
با بخشی از تحقیقات و مدل  باروری، کمیت فرزند در گذشته،  در واقع مطابق  های نظری 

؛   1۹88، 3؛ آلوین  1۹۹1، 2اکنون جای خود را به کیفیت فرزند برای والدین داده است )بکر 
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نتیجۀ افزایش مشارکت    (. از سوی دیگر، در 2001،  2؛ ِارمیش1۹85،  1ایسترلین و کریمینز
جنسیتی درون  های آموزشی و نیز کار دستمزدی خارج از خانه، روابط بین زنان در فعالیت 

در   زنان  منزلت  و  پایگاه  اگرچه  واسطه،  به همین  است.  قرار گرفته  تأثیر  نیز تحت  خانواده 
)عسکری  یافته  ارتقاء  گذشته  به  نسبت  اجتماع  و  تقسی1۳82ندوشن،  خانواده  اما  کار  م (، 

وبیش بر همان مدار الگوهای فرهنگ سنتی تداوم پیدا کرده و عمده  جنسیتی در خانواده، کم 
داری و فرزندپروری همچنان بر دوش مادران است. در این میان، زنان شاغل  وظایف خانه 

شهابی،  تحصیل و  )صادقی  پیشین  مطالعات  گزارش  استناد  به  دانشگاهی  (،  1۳۹8کرده 
کنند و معنا و مفهوم مادری  خانوادگی خود احساس می ـهای شغلی ن نقش هایی را میاتعارض 

موقعیت  به  توجه  با  ایران  جامعه  است  در  شده  بازتعریف  زنان  اجتماعی  جدید  های 
و افضلی،  1۳۹6جاه،  )رفعت  انتظاری  و همکاران،  ؛ علی 1۳۹۹؛  و  1۳۹۹نقیان  بیگوند  ؛ 

در سالیان اخیر و فشار بر اقتصاد خانواده    عالوه، شرایط تورمی کشور (. به 1400همکاران،  
رنگ و کاهش  شدن ساعات کاری پدر در بیرون از خانه و درنتیجه حضور کم موجب طوالنی 

خانه  مادران  و  گردیده  خانواده  در  پدر  نسل،  مشارکت  تربیت  برای  مضاعفی  فشار  با  دار، 
مواجه  فرزندان  امور  به  رسیدگی  و  جوادی فرزندپروری  )ربانی،  عسکری اند  و  ندوشن،  ان 

های تازه و متفاوتی را نسبت به گذشته، برای  ها و دغدغه (. مجموعه این شرایط، چالش 1401
 مادران مطرح نموده است. 

براساس یک رویکرد مردم مقاله سعی شد  این  مادران  نگارانه، برخی از چالش در  های 
تغی میان  تالقی  در  فرزندپروری،  و  نسل  تربیت  زمینه  در  و  ایرانی  اجتماعی  نوظهور  یرات 

به نقش مادر واکاوی شود. اهمیت جایگاه و نقش   انتظارات فرهنگی پایدار گذشته نسبت 
ویژه از منظر  تری را به اجتماعی مادر در فرهنگ و خانواده ایرانی، مطالعات بیشتر و گسترده

، از میان  های میدانی مطالعه حاضرکند. داده فرهنگی همچنان طلب می ـمطالعات اجتماعی 
های ما، تجربه نزدیک  مادران دارای فرزند زیر دو سال گردآوری و تحلیل شد. اگرچه داده 

منعکس می  و  م  داده مادری را مجسَّ اما نوع  ما محدودیت کند،  دارد. چرا که  های  نیز  هایی 
 ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
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انتظارات اجتماعی از نقش مادر، محدود به دوران نوزادی و طفولیت کودک نیست و معموال   
تنها تا سنین نوجوانی و جوانی بلکه حتی  تره سنی وسیعی به درازای عمر مادر دارد و نه گس 

می  گسترش  فرزندان  ازدواج  از  بعد  دوران  و  فرزندان  بزرگسالی  سنین  تا  البته،  بعضا   یابد. 
شدن عنوان مثال، با بزرگ یابد. بهانتظارات نقش مادری بنا به مقتضیات سنی فرزندان تغییر می 

تازه فرزن نقش  انتظارات  جوانی  و  نوجوانی  به سنین  آنان  رسیدن  و  بتدریج گسترش  دان  ای 
شود؛ از قبیل، انتظارات نقش مرتبط با الگودهی تربیتی و رفتاری مادر  تر می یابد و برجستهمی 

های مورد انتظار جامعه بر عملکرد فرزندان، کنترل روابط فرزندان  به فرزندان، ایفای نظارت 
ها  های همساالن و دوستان و همچنین نقش مادر در پند و اندرز به فرزندان، هدایت با گروه 

عنوان مثال، در سنین ازدواج و پس از ازدواج فرزندان، مادر  های آنان. همچنین به و راهنمایی 
های مربوط به راهنمایی فرزندان، حمایت اجتماعی از فرزندان و یا مراقبت  ممکن است نقش 

رو ضرورت  (. از این1401سیریزی و همکاران،  دار شود )جعفری ها را عهدهنوه و نگهداری از  
ها و مراحل های متفاوت آن، به تناسب هر کدام از دوران های مادری و جلوه دارد که چالش 

 تر قرار گیرد.زندگی فرزندان در تحقیقات جدیدتر مورد توجه عمیق 
گذاری اجتماعی نیز هست. در  سیاست   نتایج مطالعه حاضر متضمن راهبردهایی در حوزه 

همواره   او  وجود  و  بوده  برجسته  و  ممتاز  موقعیتی  دارای  مادر  ایران،  جامعه  عمومی  فرهنگ 
بین روشنی  نسلی خانواده بوده است )همدانیان،  بخش و گرمابخش زندگی فرزندان و روابط 

خدابخش،   و  همکاران،  1۳۹0نعمت  و  حجاری  رستگارخالد،  1۳۹5؛  ط 1۳۹5؛  و  ؛  ائب 
ادبی به جا مانده از  ـ های دینی جامعه ایران و نیز آثار شاخص فرهنگی (. آموزه 1۳۹6همکاران،  

گذشته ایران نیز بر ستایش و تقدیس جایگاه مادر تأکید دارند و سعی در تداوم و بازتولید این  
ادبی ایران  های  اند. شخصیت گیری از مضامین زیبا و تأثیرگذار داشته اجتماعی با بهره   ارزش 

ایرج  معیری،  رهی  نیشابوری،  عطار  سعدی،  فردوسی،  مانند  اعتصامی،  زمین  پروین  میرزا، 
های آموزنده یا اندرزهای اخالقی شهریار، ابوالقاسم حالت و ... در آثار خود اشعار و حکایت 

ه نحو  ها اجتماعی الزم است ب گذاری اند. سیاست تأثیرگذاری را در رابطه با مادر عنوان نموده 
از چنین ظرفیت شایسته  برای  ای  ایران  در جامعه  موجود  فرهنگی  و  ادبی  دینی،  گسترده  های 

از سوی دیگر،   نمایند.  مادر در خانواده و جامعه استفاده  منزلت  و  نقش  ارتقاء  و  پاسداشت 
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فرسای او در قبال تربیت و پرورش فرزند،  های طاقت ها و مشغله ها و مشّقات مادر و دغدغه رنج 
است.  گردیده  مضاعف  معاصر  دوران  در  فرهنگی  و  اجتماعی  شتابان  تحوالت  شرایط  در 

های اجتماعی و خانوادگی از نقش مادر در زمینه فرزندپروری، تأمین بنابراین، ارتقاء حمایت 
های  های فرزندپروری به مادران از طریق نهاد امکانات رفاهی و فراغتی برای مادر و ارائه آموزش 

 های فرهنگی مورد تأکید نتایج مطالعه حاضر است.  رسانه آموزشی و  
 

 . سپاسگزاری6
یافته داده  از  بخشی  و  حاضر  مقاله  در  تحلیل  مورد  پایان های  از  برگرفته  مطالعه،  نامه های 

شناسی است که در دانشکده علوم اجتماعی  ارشد نویسنده اول مقاله در رشته مردمکارشناسی 
به   یزد  داوران  دانشگاه  اصالحی  پیشنهادات  از  مقاله،  نویسندگان  است.  رسیده  انجام 

بردبارانه  پایان  همکاری  از  همچنین  و  حاضر  مقاله  ناشناس  داوران  اصالحی  نظرات  نامه، 
 نمایند. کننده در پژوهش قدردانی و سپاسگزاری خود را ابراز می مادران مشارکت 

 
 . تعارض منافع7

 یسندگان گزارش نشده است.هیچ تعارض منافعی از سوی نو
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.1۳7ـ148(، 2)۳، تحقیقات کیفی در علوم سالمتمادری: یک پژوهش کیفی پدیدارشناسی، 
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(. مادر از نگاه اسالم و  1۳۹4آبادی، حمیدرضا )ر، نادر؛ احمدی، محمدرضا؛ و حسن سراقی، همایون؛ منیرپو 
(، 1)۳،  خانواده  و  پژوهشنامه اسالمی زنانهای نقش مادری بر اساس متون دینی.  شناسی و تعیین مؤلفهروان

4۳-1۳.

(. تعارض کار و مادری: تجربه گذار به مادری زنان شاغل در شهر تهران. 1۳۹8و شهابی، زهرا )صادقی، رسول؛  
  .۹4-104(، 1)۳0، شناسی کاربردیجامعه

شاکری  )طائب، حمیده؛  محمد  رضایی،  و  طوبی؛  رویکرد  1۳۹6گلپایگانی،  سه  به  توجه  با  مادری  مفهوم   .)
  .151-172(: 48)1۳، فصلنامه مطالعات فرهنگی و ارتباطات محور، مدرن/ فمنیستی و اسالمی. سنت 

عوامل نهادی مؤثر بر باروری با تأکید خاص بر تحوالت خانواده در ایران: (.  1۳82عسکری ندوشن، عباس )
 شناسی(، دانشگاه تهران، تهران، ایران. ارشد جمعیت نامه کارشناسی )پایان  مطالعه موردی استان یزد 

زنیم، از چه کسی حرف  (. از مادر که حرف می 1۳۹۹جاه، مریم؛ و ودادهیر، ابوعلی )نقیان، شیوا؛ رفعتعلی
شناختی  مطالعات اجتماعی رواننگاری برساخت اجتماعی »مادری« در شهر تهران.  زنیم؟ )خودمردم می

  .107-144(، ۳)18، زنان

ی؛ با  نگاری انتقادشناختی مردمهای فلسفی و روش(. درآمدی بر بنیان1۳۹8گرگی، عباس؛ و گودرزی، سعید )
مردم  بر  کارسپیکن.  تأکید  انتقادی  جامعهنگاری  ایرانمجله  .  1۳۹ـ172(،  4)1۹،  شناسی 

  

(. تحول نقش مادران: یک استرس مهم دوران پس 1۳88زاده، شایسته )محسنی، مریم؛ ثقفی، زهرا؛ و اسماعیل 
 . 44-52(، 4)۳، جامعه سالمتاز زایمان )پژوهش کیفی(. 

  ایران. آمار مرکز :تهران .1375 سال مسکن و نفوس  عمومی سرشماری  نتایج (.1۳75) ایران آمار مرکز

شناسی و  ای تطبیقی بر مادری در روان (. نگره 1۳۹0همدانیان، فاطمه؛ نعمت، خلیل؛ و خدابخش، روشنک )
 .14۳-16۳(، 1)2، زنان نامهپژوهش ادبیات ادیان. 
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