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مهری مرادخانی ،دانش آموخته كارشناسي ارشد مطالعات زنان دانشگاه شيراز ،ايران
الهام شيردل ،دانشجوي دكتري جامعهشناسي دانشگاه شيراز ،ايران
شهناز براتی ،دانش آموخته كارشناسي ارشد مطالعات زنان دانشگاه شيراز ،ايران
چکيده
خانواده نخستين هسته جامعه و از عوامل اصلي انتقال فرهنگ ،انديشه ،اخالق ،سنت و عواطف از نسلي به نسل ديگر است و ثمرره ايرن ندراد
فرزند است .براي به ثمر رسيدن فرزندان هر يک از پد ر و مادر وظايفي را بر عدده دارند ،در اين ميان بيشترين سردم در تربيرت و تیثيرپرذيري
بر فرزندان را مادران بر عدده دارند؛ مادر از ابتداييترين مراحل پيدايش به عنوان مربي همراه انسان است .بنابراين سرالمت روانري ،جسرماني،
اجتماعي و هويت مادران براي تربيت فرزندان سالم الزم و ضروري اسرت .بره همرين دليرل در ايرن پربوهش بره بررسري رابطره برين سر ک
فرزندپروري والدين و ابعاد هويت اجتماعي مادران شدر ايالم پرداخته شده است .در ابتدا مطالعههاي انجام شده در اين حوزه مرور گرديدنرد،
سپس بر اساس نظريهاي م تني بر آراء گيدنز شش فرضيه ارائه شد .براي آزمون فرضيهها  144نفر از مادران شدر ايرالم بره شريوه نمونرهگيرري
تصادفي چند مرحلهاي انتخاب شدند .روش تحقيق اين مطالعه پيمايشي و با استفاده از پرسشنامه است .نتايج حاصل از آزمون اتا نشراندهنرده
هم ستگي بين متغيرهاي ابعاد هويت اجتماعي و س ک فرزندپروري والدين است؛ از همه مدمتر هم سرتگي برين هويرت اجتمراعي مرادران برا
س ک فرزندپروري مقتدرانه است .در واقع مادراني كه به هويت جنسي ،ملي ،قومي و گروهي تث يت شدهاي دست پيدا كردهانرد شريوه تربيتري
مقتدرانه كه سالمترين شکل روابط خانوادگي است را براي تربيت فرزندان خود اعمال كردهاند .در مقابرل بحرران هويرت مرادران بره انتخراب
نامناسبترين س ک فرزندپروري؛ يعني س ک فرزندپروري بيتوجه منجر شده است.
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مقدمه و بيان مسأله

در ارت اط بين والردين و نوجوانران بره اهميرت نقرش سر ک

روابط والدين و كودک ،يکي از بحثهاي مدم روانشناسري و

فرزنردپروري مقتدرانره در روابررط والردين و فرزنردان دسررت

جامعهشناسي را تشکيل ميدهد و شيوه فرزنردپروري يکري از

يافت .در واقع اقتدار والدين بخش اجتنابناپرذير و ضرروري

(براقرپور كماچرالي،

در روابط والدين و نوجوانان است كه اين اقتردار خرود را بره

 .)61 :5613بدون شک خانواده مدرمتررين سرازماني اسرت كره

صورت مشورت با فرزندان نشان ميدهد و هويت مرادران در

بسترساز رشد و رفراه جسرمي ،روانري و اجتمراعي كرودک و

نحوه برقراري نوع روابط با فرزندان نقش مدمي ايفرا مريكنرد

عامل رسيدن وي به تعادل (فيزيکي ،رواني و اجتماعي) است.

(2010

 .)Kuhar,در واقع انتخاب س کهاي فرزندپروري تحت

اجتماعي شدن و آشرنايي برا قروانين ،نقرشهرا و ارزشهراي

تیثير عوامل متعددي قرار دارد كه ايرن عوامرل در سره مقولره

فرهنگي به طور ط يعي در خانواده صورت ميپذيرد و كرودک

عمررده مرريگنجنررد)5 :خصوصرريات كودكرران :خصوصرريات

در تعامالت ابتدايي خود با خانواده به يک موجرود اجتمراعي

شخصيتي ،خلرق و خروي كرودک و توانرايي شرناختي او؛ )2

ت ديل ميشود (موسوي .)5612 ،در واقع هيچ جامعهاي نميتواند

خصوصيات والدين :خصوصيات شخصريتي ،انتظرارات آنران،

ادعاي سالمت كند مگر آنكه از خانوادههايي سالم برخروردار

اعتقادات و شناخت آنها در مرورد انگيرزههرا و توانراييهرا و

است و هيچ يک از آسيبهاي اجتمراعي نيسرت كره فرار از

ط يعررت كودكرران ،فرهنررگ و تجربيررات اجتمرراعي؛  )6زمينرره

تیثير خانواده به وجود آمده است .خانواده اساسريتررين ندراد

اجتماعي :زمينه اجتماعي كه روابط والردين و فرزنردان در آن

جامعهپذير كردن كودكان به ويبه در سالهراي حسراس اوليره

جاي ميگيرد (رابطه زناشويي ،ش کههراي اجتمراعي ،تجرارب

زندگي است .تحت شرايط صحيح ،خانوادهها كودكان را آماده

شغلي والدين) (.)Belsky, 1984:90

م احث مدم در اين حوزه به شرمار مريرود

ميسازند تا تواناييهاي برالقوه خرود را شناسرايي كننرد و بره

امررروزه يکرري از مدررم ترررين داليررل انتخرراب سرر ک

عنوان افراد بالغ ،نقرشهراي سرودمند را در جامعره برر عدرده

فرزندپروري خصوصيات شخصيتي والدين است .در اين ميان

گيرند

بيشترين سدم در تربيت و تیثيرپذيري بر فرزندان را مادران بر

(محمدي و لطيفيان.)12 :5614 ،

نتايج تحقيقات تیييرد كننرده اهميرت رابطره سر ک هراي

عدده دارند .مادر از ابتداييتررين مراحرل پيردايش بره عنروان

فرزندپروري والدين با رفتارهاي فرزنردان در زنردگي حرال و

مربي همراه انسان است و از آنجا كره نقرش مرادري يکري از

Tiller & et al., 2004:886; Gwemende,

مدمترين نقشهاي زنان به شمار ميرود ،به طور قطع موضوع

 .)2006:58 & Huver & et al., 2007:116از جمله اين تحقيقات،

هويت آنها خواسته و ناخواسته ميتواند ايفاي نقش مادري را

بوگارت در سال( )2009به بررسي رابطره درک دانشرجويان از

تحت تیثير قرار دهد (احمدي فراز و همکراران .)561 :5636 ،هويت

س ک دل ستگي با سر کهراي فرزنردپروري والردين پرداختره

در معناي عام و كاركردي آن ،همان چيزي است كه (خرودي)

است .نتايج اين تحقيرق اهميرت سر ک فرزنردپروري و نفرو

را از (غير خودي) جدا ميكند و به بيان كاستلز هويت ع ارت

والدين را بر دل ستگي دوران بزرگسالي نشان ميدهد .در واقع

است از فرايند معناسازي بر اساس يرک ويبگري فرهنگري يرا

مدارت پدر و مادر ميتواند تریثير فروقالعرادهاي برر سرالمت

مجموعه بههم پيوستهاي از ويبگيهاي فرهنگي كره برر منرابع

رواني و رفاه كودكان بگرذارد ،از ايرنرو بد رود مدرارتهراي

ديگر اولويت داده ميشرود (كاسرتلز .)22 :5614 ،در واقرع هويرت

فرزندپروري به سالمت رواني ،عراطفي و اجتمراعي فرزنردان

ظرفيت و گنجايشي است كه به شناسايي دقيرق «خرود»منجرر

منجر ميشود (.)Bogart, 2009

ميشود .اين گنجايشها شرامل جنسريت ،مليرت ،مرذهب و...

آينرردهشرران اسررت (

كوهار 5در پبوهش خود در مورد س کهاي فرزندپروري

هستند ( .)Ysseldyk & et al., 2010به ع رارتي مريتروان گفرت

1

مادراني كه به هويت ثابتي در ابعراد مختلرف دسرت يافترهانرد

Kuhar
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بررسي رابطۀ هويت اجتماعي و س ک فرزندپروري مادران شدر ايالم

بدترين روش را براي تربيت فرزندان خود اعمال ميكننرد .بره

شخصي فرزندان را محدود نميكنند ،در اين خانوادهها تیكيرد

طور كلي فرزندان با رشد هويتي سالم به احتمال زيراد نتيجره

بر حمايت عاطفي باال و نظم و انض اط در درجه پرايين اسرت

خانوادههايي با روابط گرم و صميمي و مادراني با هويت كامل

(.)Baumrind, 1966:889-891
مادران بر اساس هر يک از س ک هاي رابطه برا فرزنردان

و سالم هستند (.)Steinberg, 2001
هويتها نيز در خالء ساخته نميشوند ،زمينرههراي برين

بيشترين تیثير را اوالً ،بر چگونگي شخصيت رواني ،اجتمراعي

فردي و اجتماعي مي توانند آن را تسرديل كررده و يرا تحميرل

و فرهنگي آن ها داشته ،ثانياً به صورت غير مسرتقيم جامعره را

كنند .شکلگيري هويت يک رابطه دو طرفه بين نسرلهاسرت؛

متیثر از نوع روابط و هويت خود ميكند .در واقع هيچ بستري

يعني مادران برراي تیييرد خرود و رشرد احسراس هويرت بره

از نظرر قردرت و تریثير ،برا خرانواده و نقرش مرادري برابرري

كودكان متکي هستند و متقابالً كودكان براي كمک به تکراليف

نميكنرد ( .)Burton & et al., 2000از آنجرا كره مرادران داراي

رشدي خود؛ يعني اعتمراد ،اسرتقالل ،خالقيرت و هويرت بره

ارزش هاي متفاوتي است و در فرهنگ هراي متفراوتي رشرد و

مادران وابستهانرد ( .)Marcia, 2002برا تغييراتري كره در سرطح

پرورش يافتهاند و همچنين از هويتهاي اجتماعي متفاوتي در

جداني رخ داده و تعامالتي كه بين جوامع مختلف روي داده و

جامعه برخوردارند ،لذا آنها مانند يکديگر نيست و در شرايط

به ع رارتي ،بره دليرل فراينردهايي كره آنهرا را جدراني شردن

مشابه ،متفاوت از يکديگر عمل ميكنند .بر اين اساس ،مادران

مينامند ،رفتارهاي خانوادهها و هويت مادران در ابعاد مختلف

داراي هويت اجتماعي متفاوت از نظر نوع رابطره برا فرزنردان

(خواجرهنروري:5613 ،

خود و س کهاي فرزندپروري نيز با يکديگر متفراوت هسرتند

دستخوش دگرگونيهاي جدي شده است

 .)26-5منشی ايرن تحروالت را بايرد در گسرترش رسرانههراي

(.)Burton & et al., 2000

جديد ،توسعه آموزش ،دسترسي به اطالعات ،رشد فردگرايري

بررسي تحقيقات صورت گرفته در مورد مسریله پربوهش

و پيدايش ارزش نو جستجو كرد ،كه نتيجره ايرن تحروالت را

نشان ميدهد پبوهشهاي خارجي و به ويبه داخلري چنرداني

ميتوان در تغيير هويت و همچنين الگروي مرادران در تربيرت

در مرورد رابطره

فرزندان مشاهده نمود

در حيطه علوم اجتمراعي و بره طرور خرا

هويت اجتماعي مادران برا سر کهراي فرزنردپروري صرورت

(معيدفر و ص وري خسروشاهي.)31 :5634 ،

بومرينررد س ر ک فرزنرردپروري والرردين را برره سرره گررروه

نگرفته است .از اينرو با توجه به اهميت تربيت آينرده سرازان

مست د ،5مقتدر 2و آسانگير 6تقسيم ميكند به باور وي والردين

جامعه و همچنين متیثر برودن ايرن گرروه از منرابع متفراوت و

مست د ،قوانين و مقررات از پيش تعيرين شرده دارنرد ،تمرامي

گاهي متضاد جامعهپذيري ،اين پبوهش به بررسي رابطره برين

رفتار فرزندان را كنترل ميكنند ،در واقرع قروانين آنهرا برراي

هويت اجتمراعي مرادران برا سر کهراي فرزنردپروري آنهرا

محرردود كررردن اراده شخصرري فرزنرردان اسررت .در چنررين

ميپردازد.

خانوادههايي تیكيد بر نظم و انض اط باال و حمايت عاطفي كرم
است .والدين مقتردر ،اراده شخصري فرزنردان را بره رسرميت

پيشينه تحقيقات داخلی و خارجی

ميشناسند .تصرميمات خرانواده را بره اجمراع گرروه خرانواده

احمدي در تحقيقي به بررسي تیثير خرانواده برر نگررشهراي

ميگذارند .در واقع ،در اين خانوادهها برين نظرم و انضر اط و

جنسيتي فرزندان پرداخته است .نتايج تیييد كننده اين واقعيرت

حمايت عاطفي تعادل وجود دارد .والدين آسانگير نگاه مث تي

است كه نگرش جنسيتي فرزندان نس تاً سنتي و نابرابرانه است

نس ت به انگيزهها ،تمايالت و اقردامات فرزنردان دارنرد ،اراده

و خانوادهها بايد به گونهاي عمل كنند كه فرزندان آنها صررفاً

1

بررر اسرراس الگوهرراي سررنتي عمررل نکننررد ،برره ع ررارتي ديگررر

Opinionated
Dominant
3
Easygoyng
2

خانوادهها در به عدده گذاري نقرشهراي فرزنردان صررفاً بره
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جنسيت آنان توجه

نکنند (احمدي.)5615 ،

والدين در ميان دانشجويان دانشگاه شيراز پرداخترهانرد .نترايج

منادي به بررسي تیثير شيوههاي فرزندپروري والردين برر

حاصله نشان داده كه بعد گرمي – سرردي قردرت پريشبينري

شخصيت اجتماعي و فرهنگي جوانان به روش كيفي پرداختره

كنندگي مث ت و معناداري براي تعدد داشت در حالي كره بعرد

است .نتايج اين پبوهش حاكي از اين است كره بره كرارگيري

آزادي – كنترل چنين قدرتي نداشت و همچنين بعد گرمري –

شيوههاي دموكراتيک و آزادي در س ک فرزنردپروري والردين

سررردي برره تفکيررک جنسرريت بررراي هررر دو جررنس قرردرت

در توليد فرزنداني با ويبگي شخصيتي خالق يرا برازيگر مرؤثر

پيشبينيكنندگي مث ت و معناداري براي بعد تعدد داشته است

است ،در حرالي كره شريوه مسرت دانه در سر ک فرزنردپروري

(محمدي و لطيفيان.)5614 ،

والدين ،فرزنداني مطيع به بار ميآورد .بايد توجره داشرت كره

منادي در پبوهشي بره بررسري نقرش هويرت مرادران در

خانوادهها از نظر اقتصادي ،اجتماعي و فرهنگي بسيار متفاوت

شکلگيري هويت جنسي دختران نوجوان شدر تدران پرداختره

هستند و نيز از جدت نوع رفتار با فرزندان ،فضراي حراكم برر

است .يافتههاي تحقيق نشان ميدهد هويرت جنسري مرادر بره

خانواده و رابطه والدين با فرزندان با اشکال آزادي ،اسرت دادي

همراه شيوه تربيتي ميتواند در شرکلگيرري هويرت فرزنردان

يا دموكراسري متفاوتنرد .رابطره خرانوادههرايي برا تحصريالت

نقش داشته است ،مادراني كه خود هويت دو جنسي داشتهانرد

دانشگاهي و فعاليت فرهنگي مانند مطالعه و هنر و فعاليتهاي

و در تالش براي بهدست آوردن حقوقي برابر با مردان هستند،

ديني و مذه ي با فرزندان بر پايره دموكراسري و آزادي اسرت.

فرزندان خود را به گونهاي تربيت ميكردند كره ويبگريهراي

نکته قابل توجه اين است كه وضرعيت اقتصرادي تقري راً هريچ

مردانه و زنانه را در كنار هم داشتهاند

نقشي در شکل و نوع رابطه والدين با فرزنردان نداشرته اسرت

.)5613

(منادي و فرش ص ح بخير.)5611 ،
اسعدي و همکارانش در تحقيقي به بررسي تریثير عوامرل
اجتمرراعي و فرهنگرري بررا شرريوه تربيترري و تعامررل والرردين بررا
نوجوانرران بررا روش توصرريفي – مقطعرري پرداختررهانررد .نتررايج
پبوهش حاكي از اين است ،شيوههاي مست دانه و آسانگير در
شدرهاي كوچک ،ط قات فقير و خانواده سنتي ،شيوه مقتدرانه
در شدرهاي بزرگ ،ط قات مرفه و خرانوادههراي داراي سر ک
زندگي مدرن شايع تر است .تعارض بين والردين و نوجوانران
در شيوه مقتدرانه كمتر و در شيوه مست دانه فراوان و شرديدتر
است .همچنين بين وضعيت اجتمراعي ،اقتصرادي و فرهنگري
پايين خانواده با شيوه تربيتي مست دانه هم سرتگي وجرود دارد.
نتايج تحقيق نشان مي دهد كه ناهمگوني ارزشهاي اجتمراعي
و فرهنگي در شيوههاي تربيتي خانوادههاي ايرانري نمرود پيردا
ميكند .در پبوهش وي شيوه تربيتي مقتدرانه سالمترين شرکل
روابط خانوادگي است

(اسعدي و همکاران.)5611 ،

محمدي و لطيفيان در تحقيقي به بررسي قدرت پيشبيني
كنندگي ابعراد هرويتي فرزنردان از طريرق ابعراد فرزنردپروري

(منادي و فرش صر ح بخيرر،

خ از و همکارانش در پبوهشري بره ارزيرابي رابطره برين
متغيرهاي س کهاي فرزندپروري مادران با س کهاي هويت و
تعدد در نوجوانان پرداختهاند .نتيجه م تني برر ايرن اسرت كره
س کهاي فرزندپروري و س کهاي هويت توانايي پريشبينري
تعدد هويت را دارا هستند .در واقع والدين بايد از شيوههرايي
برراي تربيرت فرزنرردان اسرتفاده كننرد كرره همررا برا پررذيرش،
صميميت و پاسخدهي است

(خ از و همکاران.)5613 ،

لومئو در پبوهشي به بررسي رابطه هويرت و سر کهراي
فرزندپروري والدين پرداخته است .وي دريافته كه شريوههراي
فرزندپروري و شيوه سازگاري انط اقي به طررز معنريداري برا
هويت ارت اط دارد .در واقع تیثير س کهراي فرزنردپروري برر
رشد هويت از طريرق روابرط برين فرزنردان خرانواده و شريوه
سازگاري انط اقي صورت ميگيرد (.)Lomeo, 1999
مارسيا در سال ( )2002به بررسي رابطه هويت و روابرط
خانوادگي پرداخته است .نتايج تیييد كننده اين موضروع اسرت
كه شکلگيري هويت يک رابطه دو طرفره برين نسرلهاسرت؛
يعني مادران براي تیييد خود و رشد احساس مولرد برودن بره
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بررسي رابطۀ هويت اجتماعي و س ک فرزندپروري مادران شدر ايالم

كودكان متکي هستند و متقابال كودكان براي كمک به تکراليف

هويت انعطاف پذيرتر و كاملتري دست مييابند ،نره فقرط در

رشدي خود؛ يعني اعتمراد ،اسرتقالل ،خالقيرت و هويرت بره

زمينه انتخاب نحوه رابطه برا فرزنرد بلکره در انتخراب سر ک

مادران وابستهاند(.)Marcia, 2002

فرزندپروري از آزادي بيشتري برخوردار ميشوند

(جاليريپرور،

ناتگنز در سال ( )2008به بررسي هويت مادران پرداختره

 .)5614به عقيده وي هويت را بايد خلق نمود و به طور مداوم

است .نتايج پبوهش نشان ميدهد مادر شدن تغييرات عمدهاي

آن را با توجه به تجربيات متناقص زندگي روزمره ،شيوههراي

در زندگي زنان به لحاظ رواني ،مادي و معنوي ايجاد ميكنرد.

زندگي (س ک زندگي) و همچنين گرايشهراي تطميرع كننرده

در واقع يک زن براي دستيابي به هويت مادري نياز به بررسري

ندادهاي امروزين مورد تنظيم و تجربه قررار داد

ارزشها ،اعتقادات و باورهاي خود دارد تا بتوانرد بره هويرت

 .)235گيدنز معتقد است احساس هويت اجتمراعي بره واسرطه

منسجم مادري دست يابد (.)Nuttgens, 2008

ديالکتيک ميان فرد و جامعه شکل ميگيرد .هويت معمروالً در

(گيردنز:5641 ،

نگرشها و احساسات افراد نمود مييابرد؛ بسرتر شرکلگيرري
چارچوب نظری

كنشهاي بعدي افراد نظير س ک فرزندپروري مادران ميشود.

در اين تحقيق نظريه گيدنز مورد توجه و استفاده قررار گرفرت

ندادهاي گوناگون اجتماعي اعم از سياسي ،فرهنگي ،اقتصادي،

زيرا وي از نظريهپردازاني است كه در مرورد هويرت م احرث

دولتي و يا غيردولتي ،باورها و سنتها و حتي نحوه احسراس

گستردهاي دارد .گيدنز معتقرد اسرت هويرت اجتمراعي افرراد

تعلق و پيوندهاي گروهي همه و همره در ايجراد و دگرگروني

براساس خودآگاهي و هم تحت تیثير شرايط و موقعيرتهراي

هويت اجتماعي و در شکلگيري س کهاي جديد براي رشرد

اجتمرراعي در زمرران و مکرران شررکل مرريگيرررد ،همچنررين

و پرورش كودكان در محيط خانواده نقرش دارنرد .در جوامرع

عملکردهاي اجتمراعي ،رونرد بازترابي برودن آن ،عقالنيرت و

سنتي هويت ،م ين تجلي و تحقق كرار ويربه و نقرشهراي از

خودآگاهي فررد و بازانديشري آن ،هويرت فررد را هميشره در

پيش تعيرين شرده برود ،از ايرنرو روش تربيرت فرزنردان بره

فرايند ساختيابي قرار ميدهد .خصوصاً در عصر جديرد كره

صورت يکنواخت و خشک از سوي والدين طراحي مريشرد.

ندادهاي امروزين هم در آن دخالت دارند .بره زعرم وي ،هرر

در جدان كنوني با دگرگون شدن شرايط و چارچوبها ،منرابع

چيزي در زندگي اجتماعي ،از نظامهاي جداني گرفته تا آنچه

هويتسازي متفاوت از ق ل شده است ،چرا كه زندگي مردرن

وضعيت فکري فرد محسوب ميشود ،در يرک كرردار و راه و

با فضامند كردن زندگي فرردي و بره وجرود آوردن فضراها و

رسم اجتماعي بهوجود ميآيد .از اين رو گيدنز معتقد است كه

ندادهاي مختلف امکان رهايي فرد از احاطه سراختار سرنتي را

هويت اجتماعي هم مانند هويت شخصي در روند ساختيابي

س ب شده است .به اعتقاد گيدنز بره دليرل براز برودن زنردگي

و با توجه به موقعيتها ،شرايط و احوال و اوضراع اجتمراعي،

اجتماعي و هويت مادران امروز ،كثرت يافتن زمينههاي كرنش

اقتصادي و نيز خودآگاهي شکل ميگيررد .آگراهي بره هويرت

و تعداد مراجع مقتدرتر ،انتخاب براي ساختن هويت مادران و

نقرش

در پيش گرفتن فعاليتهاي روزانه تربيت متفاوت كرودک ،بره

مدمي در هويت اجتمراعي برر عدرده دارنرد .ال تره در هويرت

طررور فزاينرردهاي اهميررت مررييابررد (گيرردنز .)5641 ،امررروزه بررا

اجتمراعي و برراز توليررد آن قراردادهرا و رسرروم اجتمرراعي نيررز

مشاركت زنران در عرصرههراي مختلرف سياسري ،اجتمراعي،

مدماند (گيدنز .)5641 ،در مدل نظري گيدنز كرنشهرا ،افکرار و

فرهنگي ،اقتصادي و ...منابع هويتسازي آنها متعدد و متکثرر

رفتارهاي افراد در دوره جديد با هويتي كه انتخاب كرردهانرد،

شده و از اين رو ديگرر آنران حاضرر بره پرذيرش روشهراي

تطررابق دارد و ايررن نکترره دربرراره روابررط نزديررک مررادران بررا

تحميلي و اج اري در شيوه رابطره برا فرزنردان خرود نيسرتند

فرزندانشان نيز صدق ميكنرد .همزمران برا آنكره مرادران بره

(قائميفر و حمايتخرواه جدرمري .)14 :5611 ،بره اعتقراد گيردنز در

شخصي و اعتمراد ،اطمينران و كرنش متقابرل اشرخا

جامعهشناسي كاربردي ،سال بيست و هفتم ،شماره پياپي ( ،)36شماره سوم ،پاييز 5631
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عصر مدرن ،خود به طرحي ت ديل ميشود كه بايد ايجاد كررد

گيرنده هويت جنسي ،ملي ،قومي و گروهري اسرت .در واقرع

و نه چيزي كه سنت يا عادت به طور قطعي تعيين كرده است.

هويت مادران در ابعاد گوناگون ميتواند سر ک فرزنردپروري

او اين تغيير نگرش نس ت به خود را به مفدوم سياست زندگي

آنان و شيوهها و روشهايي كه مادران بر اساس آنها فرزندان

پيوند ميزند .سياست زندگي كه حول هويت دور ميزنرد بره

خود را تربيت ميكنند را تعيين ميكند

افررراد آزادي بيشررتري بررراي انتخرراب روش زنرردگي و روش

 .)13تکامررل هويررت بره معنرري انتخرراب مناسرربترررين س ر ک

تربيت فرزندان ميدهد .نتيجه آن از دست دادن قدرت سنتها

فرزندپروري براي تربيت آيندهسازان جامعه است .با توجه بره

نحروه زنردگي

م احثي كه كر شد و نتايج تحقيقات پيشين به نظرر مريرسرد

و به وجود آمدن آزاديهاي بيشتر در خصو

و همچنررين سر ک فرزنرردپروري مررادران اسررت كرره طيفرري از

(مداحي و همکاران:5634 ،

كه:

انتخابها را پيش روي آنها ميگشايد .در واقع هويرت برراي
مررادران فرصررتهررايي فررراهم مرريآورد تررا بتواننررد سرر ک

فرضيات تحقيق

فرزندپروري مطابق با هويت خود را انتخاب كننرد .از ايرنرو

 )5بين متغيرهاي زمينهاي (سرن ،درآمرد ،تحصريالت ،تعرداد

هر چه هويت مادر داراي پوياييهراي بيشرتري اسرت ،سر ک

فرزندان) و س ک فرزندپروري مادران رابطه معنيداري وجرود

فرزندپروري مناسبتري براي فرزندان خود به كرار مريگيررد

دارد.

(گيدنز .)5641 ،هويت فردي زنران مجموعرهاي از هويرتهراي

 )2بين هويت اجتماعي و س ک فرزنردپروري مرادران رابطره

اجتماعي و دربر گيرنده هويتهاي جنسيتي ،گروهي ،قومي و

معنيداري وجود دارد.

ملي است .كه ايرن هويرت ،امرروزه تحرت تریثير فرآينردهاي

 )6بين هويت جنسري و سر ک فرزنردپروري مرادران رابطره

گوناگون قرار دارد (مقدس و خواجهنوري .)54 :5611 ،بهطور كلري

معنيداري وجود دارد.

با جداني شدن در س کهاي زندگي و فرزندپروري سنتي كره

 )1بررين هويررت ملرري و س ر ک فرزنرردپروري مررادران رابطرره

در آنها نقش هاي سنتي و ثابت و از پيش تعيرين شرده برراي

معنيداري وجود دارد.

اعضاي خانواده تعيين ميگشت ،دگرگروني بره وجرود آمرد و

 )1بين هويرت قرومي و سر ک فرزنردپروري مرادران رابطره

نقش جن ه عاطفي در تصرميمگيرري برراي بچرهدار شردن بره

معنيداري وجود دارد.

نحوي كه گيدنز آن را عنصر ارزشمندي فرزند مينامرد مرورد

 )3بين هويت گروهي و سر ک فرزنردپروري مرادران رابطره

توجه قرار گرفت .تمايل بره دموكراسري در جوامرع بشرري از

معنيداري وجود دارد.

حوزه سياسي به حوزههاي زندگي انساني و روابط اجتمراعي،
هويت مادران و س ک فرزندپروري نيز تسري پيدا كرده است.

روش تحقيق

اين آزادي در س کهراي زنردگي والردين خصوصراً مرادران،

روش مورد استفاده در اين تحقيق پيمايش و ابزار جمرعآوري

روابط و الگوهاي هويتي و س کهاي فرزنردپروري مرادران را

دادهها پرسشنامه استاندارد و خوداظداري است .جامعه آمراري

نيز تحت تیثير قرار داده است ،باعرث برروز پديردهاي بره نرام

اين تحقيق را مادران شدر ايالم تشکيل ميدهند .حجم نمونره

انواع س کهراي فرزنردپروري از جملره مقتدارنره ،مسرت دانه،

تحقيق با استفاده از جدول لين و ضريب اطمينران  31درصرد،

(گيردنز،

 144نفر از مادران شدر ايالم بدست آمد .افراد نمونه با استفاده

 .)13 - 11 :5641از ايرررنرو ،هويرررت اجتمررراعي خواسرررته و

از شيوه نمونهگيري تصادفي چند مرحلهاي مورد انتخاب قررار

ناخواسته ميتواند ايفاي نقش مادري زنان را تحت تیثير قررار

گرفتند .در اين روش ابتدا تمامي مناطق شدر ايالم مشخص و

دهد ،همانطور كه پيشتر بيان گرديد هويت اجتمراعي در برر

سپس در هر منطقه  51حوزه انتخراب شرد .درندايرت در هرر

آسان گير و بيتوجه در روابط خرانوادگي شرده اسرت
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بررسي رابطۀ هويت اجتماعي و س ک فرزندپروري مادران شدر ايالم

حوزه ،با توجه به نس ت خانوادهها ،بلوکهاي كوچرکترر بره

سردي (پذيرش

عنوان يک خوشه به طور تصادفي انتخراب شردند .منراطق بره

ترتيب والدين را به چدار دسته كلي تقسريم كررد -5 :والردين

نحوي انتخاب شدند كره معررف تنروع فرهنگري و اجتمراعي

گرررم و آزاد گذارنررده -2 ،والرردين گرررم و كنترررل كننررده-6 ،

خانوادههاي ايالمي است همچنين براي تعيين اعت ار سرؤاالت

والدين سرد و آزاد گذارنده  -1والدين سررد و كنتررل كننرده.

پرسشنامه نيز از اعت ار صوري و برراي تعيرين پايرايي آنهرا از

بومريند در سال ( )1971والردين را بره سره گرروه مسرت دانه،

تکنيک آلفاي كرون اخ استفاده شد.

مقتدرانه و آسانگيرانه تقسيم كرد .مارتين و مکكوبي در سال

طرد) يک ط قهبنردي انجرام داد و بره ايرن

جرردول  5نشررانگر نتررايج حاصررل از ايررن آزمررون آلفرراي

( )1982نظريه بومريند را توسعه دادند .از نظر آنها والدين را

كرون اخ است كه نشان ميدهرد طيرفهراي مرورد اسرتفاده از

ميتوان به چدار گروه مقتدرانره ،2مسرت دانه ،6آسرانگيرانره 1و

پايايي خوبي برخوردارند ،بهطوريكه ضرايب آلفاي كرون راخ

غفلتگيرانه 1تقسيم كرد .بنابراين ،در اين پبوهش طيف س ک

حاصل از آزمونهاي شراخصهراي كلري متغيرهرا از حرداقل

فرزنرردپروري والرردين داراي دو بعررد كنترررل -آزادي و بعررد

 4/44مربوط به بعد هويت جنسري ترا  4/11مربروط بره بعرد

مح ررت -طرررد اسررت كرره شررامل چدررار سر ک فرزنرردپروري

مح ت و طرد از س کهاي فرزندپروري در نوسان هستند ،كره
اين ضرايب نيز نشاندهنده پايايي باال در ابعاد متغيرها است

گروه اول :والدين مقتدر ،والديني هستند كه برا فرزنردان

جدول  -1ضرایب آلفای كرونباخ حاصل از پایایی طيفهای متغيرهای
مستقل و وابسته
تعداد

متغير

مقتدرانه ،آسانگير ،مست دانه و بيتوجه است كه ع ارتند از:
خود با اقتدار رفترار كررده ،در قواعرد رفتراري خرود انعطراف
پذيرند .به فرزندان خود فرصت ميدهند تا در صرورت لرزوم
اعتراض كننرد و تربيرت خرا

را برا دليرل بره آنهرا تفدريم

ضریب آلفای كرونباخ

ميكنند؛ يعني دو بعد كنترل و مح ت در اين س ک يک اندازه

44

4/11

وجود دارد كه شامل گويههاي در مرورد تظرارت برر رفرت و

بعد كنترل

آزادي

12

4/41

آمد ،طرز ل راس پوشريدن ،انتخراب دوسرتان ،انتخراب رشرته

بعد مح ت

طرد

61

4/11

تحصيلي و هچنين توجره بره احساسرات فرزنرد ،تشرويق در

هويت اجتماعي

21

4/46

هويت جنسي

3

4/44

كارها ،بيان آزادانه عقايد و مشاركت در كارها ميشود.

هويت ملي

3

4/16

هويت قومي

3

4/45

هويت گروهي

3

4/14

گویه

مجموعه فرزندپروري

گروه دوم :والدين مست د ،والرديني هسرتند كره فرزنردان
خود را مج ور بره اطاعرت كوركورانره مريكننرد .ايرن گرروه،
فرزندان خود را محدود كرده ،اختيار و آزادي كمتري به آنهرا
ميدهند و معتقدند كه رفتار كودكران بايسرتي زيرر نظرر آنران

تعریف مفاهيم

است .در نتيجه ضوابط رفتاري آنها انعطراف ناپرذير اسرت و

س ک فرزندپروري  :شيوهها و روشهايي است كه والدين برر

يک جان ه است ،گراهي اوقرات برراي اجرراي همران ضروابط

اساس آنها فرزندان خود را تربيت ميكنند و در شرکلگيرري

رفتاري ،كودكان را تن يه ميكنند .در اين سر ک بيشرر بره بعرد

(مرداحي و همکراران:5634 ،

كنترل توجه ميشود كه شامل گويههاي نظير تظارت كامل برر

 .)13شيفز در سال ( )1965با توجه به دو بعرد رفترار والردين؛

رفت و آمد فرزند ،محدود كردن فرزنرد در انتخراب دوسرتان،

شخصيت فرزند نقش بسزايي دارنرد
يعني آزادي

كنترل ( 5سدلگيرر

سرختگيرر) و گرمري
Contorl - Freedom

2

1

Authoritative
3
Authoritarian
4
Permissive
5
Neglected
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1

تحميل انتخاب رشته تحصيلي ،عدم توجه به عقايد و افکرار و

سخن گفتن از «هويت اجتماعي» آنهاست .هويت اجتمراعي،

بيان بايد و ن ايدهاي بسيار بر فرزند ميشود.

به سادهترين بيان ،تعريفي است كه فرد ،بر م ناي عضرويت در

گروه سوم :والدين آسانگير ،والديني هستند كه نس ت به

گررروههرراي اجتمرراعي ،از خررويش دارد

(1985:771

.)Brown,

رفتررار فرزنرردان تحمررل پذيرنررد و در برابررر اعمررال خررالف

هويت اجتماعي مجموعهاي از هويت جنسري ،ملري ،قرومي و

چشمپوشي ميكنند .اين والدين ،معيارهاي مشخصي را برراي

گروهي...است .هويت اجتماعي شامل  51گويه است و پايايي

رفتار كودكان در نظر ميگيرنرد ،سراير رفترار آنران را برا ديرد

آن برابر با 4/46است.

اغماض مينگرند ،جز رفتارهايي كره باعرث صردمه و آسريب

هويت جنسي :از اولين جن رههراي شرکلگيرري هويرت،

بدني به آنها ميشود (سريف .)541 :5631 ،در ايرن سر ک از دو

مربوط به هويت جنسيتي است .هويت جنسيتي مجموعهاي از

بعد مح ت و كنترل بيشتر بعد مح ت اعمال ميشرود .در ايرن

نگرشها ،الگوهراي رفتراري و صرفات جسرمي تعيرين شرده

س ک كه بيشرتر بره بعرد مح رت و آزادي توجره مريشرود از

توسط فرهنرگ اسرت كره معمروالً ترداعي كننرده مردانگري و

گويههايي مانند بيان آزادانه عقايد و احساسات ،تشرويق تمرام

زنانگي است

 .)Coon,مفدومي كه فرد از خود به عنروان

وقت فرزند ،احساس همدردي با تمام احساسات فرزند برراي

يک زن و مرد دارد .برر اسراس وضرعيت زيسرت شرناختي و

سنجش متغير س ک فرزندپروي آسانگيراستفاده گشت.

مقولههاي اجتماعي  -فرهنگري شرکل مريگيررد

(2000

(گولوم روک و

گروه چدرارم :والردين بريتوجره ،ايرن والردين كنتررل و

فيوش .)5611 ،متغيرر هويرت جنسري در بعرد رضرايتمندي از

نظارتي بر فعاليتهاي فرزندانشان ندارند ،گرمري و صرميميت

جنس خود ،ارت اط با همجنسان و رضايت از ويبگيهاي زنان

در اين خانوادهها بسيار كم است ،والدين معمروالً از فرزنردان

سنجش شد.

خود فاصله ميگيرند و به نيازها و تقاضاهاي آنان توجه اندكي

هويررت ملرري:هويررت ملرري برره معنرري نگرررش مث ررت و

دارند .در اين س ک هرر دو بعرد مح رت و كنتررل بسريار كرم

جانبدارانه نس ت به ريشههاي تاريخي و سررزمين مشرترک،

اعمال ميشود .در واقع ،در اين س ک دو بعد كنترل -آزادي و

دفاع از سرزمين ،سرنن فرهنگري مشرترک اسرت

مح ت -طرد هر دو رعايت نميشود كه توسط گويههايي نظير

 .)51 :5611گويههاي هويت ملي شامل افتخار به مليت ،زبان و

ناديد گرفتن عقايد و احساست فرزند ،تحقير و توهين فرزنرد،

فرهنگ ايراني در مقابل ساير ملل است.

(لطرف آبرادي،

عدم نظارات بر درس ،دوستان ،اعمال و رفتار فرزند سرنجش

هويت قومي :تصوري كه فرد از خود بر اسراس تعلرق و

شد .طيف س ک فرزندپروري شامل  44گويه با پايايي برابر برا

وابسرتگي بره يررک قوميرت دارد و خررود را براسراس مرروازين

 4/11است.

فرهنگ قومي خود شناخته و پذيرفته است .به ع ارتي ،هويرت

هويت اجتماعي :هويت از نظر لغوي به معني يکي شردن

قومي مجموعه ايدهها و تصورات فرد درباره اعضراي قوميرت

با خود و ديگرران مطرر گرديرده و داراي دو بدعرد فرردي و

خود است كه فرد ،خود را با استفاده از برچسربهراي قرومي

اجتماعي است (عاملي)5613 ،؛ همچنين هويرت مجموعره اي از

بازشناسري مريكنرد ( .)Martha & et al., 1993:1طيرف هويرت

معرراني اسررت كرره چگونرره بررودن را در خصررو

نقررشهرراي

اجتماعي به فرد القاء ميكند و به فرد ميگويد كه او كيسرت و
مرجعي براي بيان كيستي و چيستي او تشکيل مي دهد

قومي شامل افتخار به قوميت ،زبان ،لدجه و تالش براي حفر
رسوم و سنتهاي قومي خود است.

(عراملي،

هويت گروهي:گروه به عنوان هسته اصرلي شرکلدهنرده

 ،)5613سخن گفتن از خصوصيات اجتماعي ،عقايد ،ارزشهرا،

هويت گروهي ،دستهاي از افراد داراي هدف مشترک است كه

رفتارها و نگرشهاي متمايز گروههراي اجتمراعي ،بره معنراي

با يکديگر كنش متقابل دارند و خود را از افراد ديگرر جامعره

3

بررسي رابطۀ هويت اجتماعي و س ک فرزندپروري مادران شدر ايالم

متمايز ميكنند و همچنين يک جمع انسراني ويربه را تشرکيل

پاسخگويان كه  1/2درصد از مادران ميزان پايين 35/1،درصرد

ميدهند .هويت گروهي به تفکر ،ادراک ،احساس و رفتار فررد

ميزان متوسط و  23/1درصد ميرزان براالي هويرت گروهري را

از تعلق به گروه و آگراهي از تمرايز و تفراوت گرروه خرويش

نشان ميدهند .يافتههاي توصيفي متغير وابسته گوياي آن است

مربوط مريشرود (خضررنجات .)13: 5633 ،طيرف متغيرر هويرت

كه چدار س ک فرزندپروري مقتدرانه ،آسرانگيرر ،مسرت دانه و

گروهي از طريق گويههاي مربوط به احسراس رضرايتمندي از

بيتوجه بين مادران توزيع شده است ،كره  64درصرد مرادران

ارت اط با گروههاي دوسرتان ،خويشراوندي ،زنردگي و ازدوا

س ک فرزندپروري مقتدارنه 21 ،درصد آسانگير 24/6 ،درصد

درون گروهي سنجش شد.

مست دانه و  23/5درصد س ک فرزندپروري بيتوجره را برراي
تربيت فرزندان خود اعمال ميكنند.

یافتهها

جرردول  -2رابطرره س ر کهرراي فرزنرردپروري و هويررت

نتايج اين پبوهش نشان داد كره ميرانگين سرني مرادران مرورد

اجتماعي مادران را با كمک آزمون اتا نشان ميدهد .بر اسراس

مطالعه  63/12سال بود ،و بيشتر آنها در گروههاي سني – 61

ايررن آزمررون فرضرريه وجررود رابطرره سر کهرراي فرزنرردپروري

 13سال هستند 11 .درصد پاسخگويان تحصيالت دانشرگاهي

مقتدرانه ،آسانگير ،مست دانه و بيتوجه با ابعاد مختلف هويت

داشتند و  6/1درصد از آنها بريسرواد هسرتند 33/1 .درصرد

جنسي ،ملي ،قرومي ،گروهري و اجتمراعي مرورد تیييرد قررار

خود را خانهدار و  66/1درصد شاغل معرفي كردنرد .اكثريرت

ميگيرد؛ به عنوان نمونه ،سر کهراي فرزنردپروري مقتدرانره،

اين خانوادهها داراي  6فرزند است و همچنرين ط قره متوسرط

آسانگير ،مست دانه و بيتوجه به ترتيب برا ضررايب (،)4/134

بيشترين درصد پاسخگويان را شامل ميشدند .از چدار سر ک

( )4/662( ،)4/121و ( )4/163بيانگر رابطه قروي سر کهراي

فرزندپروري مقتدرانه ،آسانگير ،مست دانه و بيتوجره در برين

فرزندپروري برا هويرت اجتمراعي مرادران هسرتند .همچنرين

مررادران يافتررههررا نشرران مرريدهررد  64درصررد مررادران س ر ک

هويتهاي جنسي ،ملي ،قومي و گروهي به ترتيب با ضررايب

فرزندپروري مقتدرانه را برراي تربيرت فرزنردان خرود اعمرال

( )4/623( ،)4/632( ،)4/211و ( )4/654بيررانگر رابطرره قرروي

ميكنند.

خود با س ک فرزندپروري مقتدرانه هستند .هويتهاي جنسي،

بررسي نگرش پاسخگويان نسر ت بره گويرههراي متغيرر

ملي ،قومي و گروهي به ترتيب با ضرايب (،)4/613( ،)4/612

هويت اجتماعي نشان ميدهد كره  63/1درصرد از مرادران بره

( )4/231و ( )4/222بيررانگر رابطرره قرروي خررود بررا سرر ک

ميزان پايين55/1 ،درصد به ميزان متوسط و  16درصد به ميزان

فرزندپروري آسانگير هستند .هويتهاي جنسي ،ملري ،قرومي

برراال از هويررت اجتمرراعي برخوردارنررد .بررسرري نگرررش

و گروهي به ترتيب با ضرايب ( )4/263( ،)4/214( ،)4/626و

پاسخگويان نس ت به متغير هويت جنسي نشران مريدهرد كره

( )4/263بيانگر رابطره متوسرط خرود برا سر ک فرزنردپروري

 6/1درصررد از مررادران هويررت جنسرري پرراييني دارنررد و 34/2

مست دانه هستند و همين طور هويتهاي جنسي ،ملي ،قومي و

درصد از نظر هويت جنسي در سطح بااليي قرار دارند .توزيع

گروهي به ترتيب برا ضررايب ( )4/513( ،)4/634( ،)4/531و

فراواني متغير هويت ملي بيرانگر آن اسرت كره  2/1درصرد از

( )4/511بيانگر رابطه نس تاً متوسط خود با س ک فرزندپروري

مادران هويت ملي پاييني دارند و  41درصد از نظر هويت ملي

بيتوجه هستند.

در سررطح برراال قرررار مرريگيرنررد .همچنررين بررسرري نگرررش
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جدول  -2تحليل همبستگی (اتا) متغيرهای مستقل با متغيرهای وابسته سبکهای فرزندپروری
سبک فرزندپروری

آسان گير

مقتدرانه

بیتوجه

مستبدانه

هویت اجتماعی
هويت جنسي

4/211

4/612

4/626

4/531

هويت ملي

4/632

4/613

4/214

4/634

هويت قومي

4/623

4/231

4/263

4/513

هويت گروهي

4/654

4/222

4/245

4/511

هويت اجتماعي

4/134

4/121

4/662

4/163

جدول  -6نشان ميدهد كه كدام متغيرها بعرد از اجرراي

همچنين تحصيالت و هويت جنسري برر سر ک فرزنردپروري

رگرسيون لوجستيک ،در مدل براقيمانردهانرد .ايرن متغيرهراي

آسانگير ،هويت گروهري برر سر ک فرزنردپروري مسرت دانه،

مستقل قادر به پيشبيني تغييررات متغيرر وابسرته (سر کهراي

تعداد فرزندان بر س ک فرزندپروري بريتوجره اثرر مسرتقيم و

فرزندپروري والدين) هستند و توانايي پيشبيني آنها در سطح

مث ررت دارنررد .امررا هويررت اجتمرراعي بررر سر ک فرزنرردپروري

خطاي كوچرکترر از  4/45معنريدار اسرت .از برين مجمروع

آسانگير ،تحصيالت و هويت جنسي برر سر ک فرزنردپروري

متغيرهاي مستقلي كه تیثير آمراري معنريداري (كوچرکترر از

مست دانه ،هويت جنسي بر س ک فرزنردپروري بريتوجره اثرر

 )4/45بر متغير وابسته س کهاي فرزندپروري والردين دارنرد،

معکوس و منفي دارند .از طرفي ،در ميان متغيرهراي معنريدار

متغير هويت ملي به صورت مستقيم و مث ت قادر به پيشبينري

باقيمانده در معادله ،متغير هويت ملي بر سر ک فرزنردپروري

تغييرات س ک فرزندپروري مقتدرانره ،هسرتند؛ يعنري مقرادير

مقتدرانه ،تحصيالت و هويت جنسي برر سر ک فرزنردپروري

باالتر اين متغيرها ،با مقادير باالتر متغير وابسته همراه است .اما

آسانگير ،هويت گروهي برر سر ک فرزنردپروري مسرت دانه و

متغير هويت گروهي بره صرورت معکروس و منفري تغييررات

تعداد فرزندان بر س ک فرزندپروري بيتوجه بيشترين تیثير و

متغير وابسته س ک فرزندپروري مقتدرانه را پيشبيني ميكننرد.

توانايي را در پيشبيني دارند.

جدول  -3تحليل رگرسيون لجستيک متغيرهای مستقل با سبکهای فرزندپروری والدین
سبکهای

متغير مستقل

ضریبB

S.E

d.f

Wald

Sig

نسبت بختها
)Exp(B

فرزندپروری
مقتدرانه
آسانگير

مست دانه

بيتوجه

هويت ملي

4/514

/463

53/144

5

/444

5/511

هويت گروهي

-/413

/425

1/531

5

/444

4/312

تحصيالت

4/536

/442

25/243

5

/444

5/256

هويت جنسي

4/516

/435

3/421

5

/446

5/245

هويت اجتماعي

-/413

/426

1/111

5

/461

4/315

تحصيالت

-/564

4/444

1/153

5

/411

/143

هويت جنسي

-/541

4/411

1/436

5

/453

/344

هويت گروهي

4/413

4/421

1/441

5

/411

5/415

هويت جنسي

-/416

4/414

1/653

5

/464

/324

تعداد فرزندان

4/531

/441

3/333

5

/454

5/251
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جدول  -1آمارههاي اختصاري مدل پيشبيني س کهراي

مرريدهررد كرره متغيرهرراي مسررتقل از قرردرت ت ررين بررااليي در

فرزندپروري را نشان ميدهد .با توجه به نتايج جدول ،برازش

خصررو

واريررانس و تغييرررات متغيررر وابسررته سرر کهرراي

مدل برراي هرر يرک از سر کهراي فرزنردپروري (مقتدارنره،

فرزندپروري برخروردار نيسرتند .آمراره صرحت پريش بينري و

آسانگير ،مست دانه و بيتوجه) قابل ق ول و در سرطح خطراي

ط قهبندي مدل نشان ميدهد كره متغيرهراي مسرتقل در مردل

كوچکتر از  4/45معنيدار است .به ع ارتي متغيرهاي مسرتقل

تحليلي چند متغيرره ،بره ترتيرب  41 ،14 ،43/5 ،45/3درصرد

قادر بره پريشبينري نسر ت برااليي از تغييررات متغيرر وابسرته

موارد مربوط به وضرعيت متغيرر وابسرته سر ک فرزنردپروري

(س کهاي فرزنردپروري) هسرتند .امرا مقرادير هرر دو آمراره

مقتدرانه ،آسانگير ،مست دانه و بيتوجه را به درستي ط قهبندي

مربوط به ضريب تعيين (كاكس و نرل و نيجرل كررک) پرايين

و پيشبيني ميكنند.

(كمتر از  4/5برراي هرر سر ک فرزنردپروري) اسرت و نشران
جدول  -4آمارههای اختصاری مدل پيشبينی سبک فرزندپروری
JR2
Nagelkerke

R
Cox&Snell

مقتدرانه

26/351

2

/444

45/3

/43

/432

121/421

آسانگير

24/256

6

/444

43/5

/41

/416

613/334

مست دانه

51/461

6

/442

14/2

/432

/414

632/551

بيتوجه

54/544

2

/443

41

/41

/46

153/114

سبکهای
فرزندپروری

آماره
2

درجه آزادی

معناداری

X

آماره صحت

Sig

پيش بينی

2

2-Log
Likelihood

بحث و نتيجه

كه از سنت دور ميشوند ،در واقع به نوعي سياست مشرخص

پبوهش حاضر به بررسي رابطه بين ابعاد هويت اجتمراعي برا

در زمنيههاي مختلف از جمله نوع پرورش كودک و رابطره برا

س کهاي فرزندپروري مادران شدر ايالم پرداخته است .برراي

فرزندان روي ميآورند .از دست دادن قردرت سرنتهرا و بره

ت يين اين رابطه از نظريه م تنري برر آراء گيردنز اسرتفاده شرد.

وجود آمدن آزاديهاي بيشرتر در خصرو

نحروه زنردگي و

گيدنز معتقد اسرت در جوامرع سرنتي هويرت ،م رين تجلري و

همچنين س ک فرزندپروري مادران طيفي از انتخابها را پيش

تحقق كار ويبه و نقشهاي از پيش تعيين شرده اسرت .امرا در

روي آنها ميگشايد .اين آزادي در س کهاي زندگي والردين

جدان كنوني با دگرگون شدن شررايط و چرارچوبهرا ،منرابع

خصوصراً مررادران ،روابررط و الگوهرراي هررويتي و سر کهرراي

هويتسازي ،متفاوت از ق ل شده است .چرا كه زندگي مردرن

فرزندپروري مادران را نيز تحت تیثير قرار داده اسرت ،باعرث

با فضامند كردن زنردگي فرردي و بره وجرود آمردن فضراها و

بروز پديدهاي به نام انواع سر کهراي فرزنردپروري از جملره

ندادهاي مختلف امکان رهايي فرد از احاطه سراختار سرنتي را

مقتدارنه ،مست دانه ،آسانگير و بيتوجره در روابرط خرانوادگي

س ب شدهاند .چند دهه است كه زنران و دخترران در سراسرر

شده است .در واقع هويت براي مرادران فرصرتهرايي فرراهم

جدان هويتهاي جا افتاده و سنتي خود را سرؤال كرردهانرد و

ميآورد تا بتوانند س ک فرزندپروري مطابق با هويت خرود را

بررا آن برره رويررارويي برخاسررته و بررراي بنيرران ندررادن راههرراي

انتخاب كنند .از اينرو هر چه هويت مادر داراي پويراييهراي

برابرجويانهتر و آزادانهتر م ارزه ميكنند و ميخواهنرد هرويتي

بيشتري است ،س ک فرزندپروري مناسبتري برراي فرزنردان

بيش از زندگي خانگي و خانوادگي داشتهاند .آنان با هر گرامي

خود به كار ميگيرد.
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دادهها از طريرق پرسشرنامه محقرق سراخته و پرسشرنامه

بيشتري در مورد تاريخچه و شخصيتهاي قومي خود دارنرد.

اسررتاندارد سرر کهرراي فرزنرردپروري والرردين جمررعآوري و

آنان با ابراز احساسات متفاوت خود را از اقروام ديگرر متمرايز

فرضيهها با اسرتفاده از روش پيمايشري آزمرون شردند .نترايج

ميكنند و همچنين از احساس تفاوت تا برتري نس ت به ديگر

حاصل از پبوهش تیييد كننده اين موضروع اسرت كره سر ک

اقوام و طوايف برخوردارند و سرانجام اين هويرت خرويش را

فرزندپروري مست دانه و بيتوجه كه با ناديده گرفتن فرزنردان

در رفتارهايشان همچون شيوه معرفي خود ،حف آداب و سنن

همراه است بسيار كاهش يافته و در مقابل س ک فرزنردپروري

قومي و عالقه به گويش ويبه خود ابراز مريدارنرد

مقتدرانه و آسانگير افزايش يافته است .اين امرر نشراندهنرده

همکاران .)514 :5613 ،نتايج تحقيرق تیييرد كررد مرادراني كره از

تث يت هويت اجتماعي مادران شدر ايالم و به ت رع آن انتخراب

هويت قومي و گروهي بااليي برخوردارند س ک فرزنردپروري

مناسبترين س کهاي فرزندپروري در آنها است.

مست دانه كه به بعد كنترل بيشرتر از مح رت و توجره را برراي

(قرانعيراد و

بهطوريكه نتايج تحقيق نشران مريدهرد برا براالتر رفرتن

تربيت فرزندان خود به كار مريگيرنرد ،در واقرع ايرن مرادران

هويت اجتماعي مادران ،شيوه تربيتي مقتدرانه را برراي تربيرت

ميخواهند فرزندان را به شريوه تربيتري خرود پررورش دهنرد.

فرزندان به ارمغان ميآورد .در واقع مادارني هويت منسرجمي

مادران مست د رفتارها و نگرشهاي فرزندان را بر اسراس يرک

دارند شرناخت بدترري از توانراييهراي خرود دارنرد كره ايرن

دسته معيارهاي رفتاري شکل داده ،كنترل و ارزيابي مريكننرد.

شناخت باعث ميشود آنها براي تربيت فرزندان خود هرر دو

معيارهايي كه معمروالً مطلرق اسرت و قردرتي براالتر آنهرا را

كنترررل ابعرراد فرزنرردپروري را بررراي فرزنرردان

تعيين كرده است .ايرن مرادران اطاعرت كرردن فرزنرد را يرک

رعايت كنند .رشد هويتي سالم مادران باعث ميشود كه آنهرا

حسن تلقي ميكنند و در مواقعي كه اعمال و رفترار فرزنرد در

روابط گرم و صميمي در بين اعضاي خانواده بهوجرود آورنرد

تعارض با معيارهاي رفتاري آنها قرار دارد از تن يره و اعمرال

بعررد مح ررت

(2001

 .)Steinberg,نتررايچ پرربوهش منررادي ( ،)5613خ رراز

زور براي مدار خواسته فرزنرد اسرتفاده مريكننرد

( Baumrind,

( .)5613مارسيا ( )2002و لومئو ( )1999با اين تحقيق همسرو

 .)1971در مقابل مادراني كه سر ک فرزنردپروري بريتوجره را

و همجدت است .و همچنين جدول رگرسيون نشان مريدهرد

براي ارت اط با فرزندان خود انتخاب ميكنند بره ث رات هويرت

مادراني كره سر ک فرزنردپروري آسرانگيرر را برراي تربيرت

دست نيافتهاند .بحران هويت ،فشار و اضطراب در مرادران بره

فرزندان اعمال ميكنند هويرت جنسري برااليي دارنرد .هويرت

وجود ميآورد و خرانوادههرا را دچرار مشرکل مريكنرد ،ايرن

جنسي زنانه شامل ويبگيهايي چون مدربان ،دلسوز ،صرميمي

مشکالت به ناديده گرفتن فرزندان منجر ميشود.

و رسيدگي بره ديگرران اسرت (نجرمعراقري .)5615 ،مرادران كره

بر اساس نتايج تحقيق هويت اجتماعي نقرش بسرزايي در

ويبگيهاي زنانه آنها برجسته اسرت سر کي را برراي تربيرت

انتخاب س ک فرزندپروري مادران دارد .در واقع مادراني كه به

فرزندان انتخاب ميكنند كه بره بعرد مح رت بيشرتر از كنتررل

هويت جنسي ،ملي ،قومي و گروهي تث يت شدهاي دست پيردا

توجه ميكنند ،مادران سدلگير به فرزندانشان اجازه ميدهنرد

كردهاند شيوه تربيتي مقتدرانره كره سرالم تررين شرکل روابرط

تا خودشان در حد امکان فعاليتهاي خود را تنظيم كننرد و از

خانوادگي است را براي تربيت فرزندان خود اعمال كرردهانرد.

اعمال قدرت پرهيز ميكنند و آنها را با اطاعرت از معيارهراي

در مقابل بحران هويت مادران به انتخاب نامناسبترين سر ک

تعيين شده توسط محيط بيروني تشويق نميكننرد

( Baumrind,

.)1971
افرادي كه از هويت قرومي قروي برخوردارنرد اطالعرات

فرزندپروري؛ يعني س ک فرزندپروري بيتوجه منجر ميشود.
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