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 به نام خدا

 سخن دبیر علمی همایش

 عشق، ايثار، آغوش هميشه باز.در ذهن هر کدام از ما تداعی می شود، چيست؟  "مادر"اولين کلمه ای که پس از شنيدن واژه 

 بدون ترديد، مادر مظهر عشق جاودانه و عاری از هر گونه خودخواهی است. مادر است که می تواند برای فرزندش از همه آرزوها، خواسته ها و
 نيازهايش بگذرد و خود را نبيند و اين مفهوم را تنها کسی می تواند عميقاً درک کند که خود، مادر باشد.

در جستجوی  "مادری"يا مفهوم و مسئوليت مادری با مهر و عاطفه ای که هديه الهی در قلب مادران است، خالصه می شود يا بايد برای اما آ
فراهم  امفهومی ورای اين مفاهيم عميق بود. مادر در کنار مهرورزی اش به فرزند، می تواند زمينه رشد ابعاد عقالنی، اجتماعی و اخالقی فرزندش ر

نند او اين زمانی ميسر است که خود در اين زمينه ها رشد يافته و توانمند باشد. جامعه ای که اين فرصت را برای زنانش فراهم می آورد تا بتو آورد
القی و رو خای سالم، شاداب، اتواند به فردايی بهتر و جامعهها از ظرفيت وجودی اشان بهره کافی برده و به رشد و تعالی برسند، میدر تمام زمينه

وسعه يافته، معنوی و ت به توسعه اميدوار باشد. لذا کرامت زن و مادر، فراهم نمودن بستر برای رشد آنان، مساوی با داشتن جامعه و فرهنگی رشد
 يافته در همه ابعاد است.

متر ديده شده، به تقويت نگاه همه جانبه و و توجه به اين مفهوم از زوايای ک "مادری"شود با نگاهی دوباره به مفهوم در اين همايش، تالش می
 عميق به جايگاه مادر داشته و از اين طريق، قدمی در مسير رشد و تعالی جامعه امروز بردارد.

 برای مادر به عنوان يک فرد اثر گذار در جامعه جايگاه رفيعی بايد قائلزيرا اعتقاد ما بر اين است که های خاص است؛ اين همايش دارای ويژگی
د در توانمفهوم مادری از ابعاد مختلف جامعه شناختی، روانشناختی، حقوقی و مسائل ديگری که میو  شويم. فردای جامعه ما در دست مادران است

 .ارتباط با مادر قرار گيرد، بايد بررسی شود

 کنند تشکر نمايم.ين همايش ياری میها و زحمات کليه عزيزانی که ما را در برگزاری هر چه بهتر ادانم از تالشبر خود الزم می

ر آقای دکتر محمد جوادی پور دبياز از آقای مهندس محمدی که برگزاری همايش با ايده و انگيزه ايشان برای بزرگداشت مادر شکل گرفته است. 
نحو احسن و شايسته، کمال تشکر های مستمرشان در راستای انجام امور به ها و پيگيریاجرايی همايش و کميته محترم اجرايی به جهت تالش

 را دارم.

همچنين از تمامی اعضای کميته علمی همايش که مساعدت عالمانه، مسئوالنه و متعهدانه ايشان، سبب ارتقا سطح علمی همايش است، کمال 
 تشکر و قدردانی را دارم.

ام اين مدت که نزديک به يک سال است برای برگزاری هر چه دانم قدردانی ويژه از خانم انسيه جاللوند داشته باشم که در تمبر خود الزم می
 شود، همراه و همکار صميمی و راستين من بوده است.تالش میبهتر اين همايش 

بيش  به غنای علمی همايش علمیو باريک بينی دقت نظر ، کنم که با بردباریهمچنين تشکر و قدردانی خود را از هيئت محترم داوران ابراز می
 افزودند. از پيش

 آرزوی توفيق، سالمتی روزافزون تمامی دست اندرکاران برگزاری دومين همايش ملی جايگاه و نقش مادر را از خداوند منان، مسئلت دارم.

 دکتر افضل السادات حسینی

 ملی جایگاه و نقش مادر همایشدومین دبیر علمی 
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 بنام خدا

 بنام مادر

 لمللی مادرسخن بنیانگذار بنیاد فرهنگی بین ا

، همفکری و همکاری ریاست ارجمند و اساتید محترم و فرهیخته دانشکده علوم تربیتی و  خدای مهربان را شاکرم که با همدلی

 در تهران برگزار شد.  96اسفند ماه  17و  16روانشناسی دانشگاه تهران دومین همایش جایگاه و نقش مادر در تاریخ 

های فرهنگی و دینی، بر این باور است که در قرن حاضر بدون برخورداری از مزایای ها و آموزهبنیاد مادر ضمن احترام به سنت

علم و دانش، هیچ پیشرفتی حاصل نخواهد شد، لذا دانشگاه و دانشجو جایگاه خاصی در بنیاد مادر داشته و خواهد داشت. با 

و ایمانی که نسبت به جایگاه و نقش مادر از لحاظ تربیتی، توجه به اهداف و منشور بنیاد فرهنگی بین المللی مادر و اعتقاد 

همه ساله جهت آشنا ساختن جامعه بخصوص قشر تحصیل  آموزشی و مسئولیتهای معنوی در خانواده و جامعه دارد، این همایش

 گردد. های کشور برگزار میکرده )اعم از دختر و پسر( با جایگاه و نقش قداست آمیز مادر، در یکی از دانشگاه

با همکاری دانشکده علوم تربیتی و روانشناسی دانشگاه شیراز با موفقیت  95اولین همایش ملی جایگاه و نقش مادر در سال  

مقاله علمی در راستای جایگاه و نقش مادر از سراسر کشور به دبیرخانه همایش  156چشمگیری برگزار گردید، که در نتیجه 

 رسید.

در  1398های بنیاد مادر، شاهد برگزاری این همایش ها در سالها و برنامه ریزیری خداوند متعال و پیگیریشایان ذکر است که با یا 

 در دانشگاه تبریز خواهیم بود. 1400در دانشگاه شهید بهشتی تهران و سال  1399دانشگاه فردوسی مشهد، سال 

نشگاه تهران برگزار گردید، امیدواریم نتایج درخشان همدلی امسال که این اتفاق مبارک و مقدس در بزرگترین دانشگاه کشور، دا

اندرکاران همایش بخصوص جناب آقای دکتر خدایاری ریاست ارجمند دانشکده، جناب ، همفکری ، همکاری و تالش کلیه دست 

 سایر عزیزان و ی پور معاونت محترم و دبیر اجرایی همایش، سرکار خانم دکتر حسینی دبیر کمیته علمی وآقای دکتر جواد

که کمک شایانی جهت برگزاری این رویداد معنوی و مقدس مبذول فرمودند، در مادر  ادیبن یو بخش فرهنگفرزندان بنیاد 

راستای آشنا ساختن جامعه با ویژه نسل جوان با جایگاه و نقش مادر از هر لحاظ بخصوص )امور معنوی، حقوقی، آموزشی، 

 شود. تربیتی و خانوادگی( مؤثر واقع

همچنین از جناب آقای دکتر به پژوه استاد فرهیخته که براستی دل در گرو عشق مادر و خانواده دارند و همیشه یار و یاور و 

 همدل و همراه بنیاد مادر بوده اند، صمیمانه سپاسگزارم.

 هشان باشد.با تمامی قلب از همۀ این بزرگواران سپاسگذاری کرده و آرزو دارم که دعای مادر همیشه همرا

 غالمرضا محمدی

 بنیانگذار بنیاد فرهنگی بین المللی مادر
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 یازسنجی آموزشی و حمایت اجتماعی مادران دارای فرزند با نشانگان داونن

 شناسی دانشگاه تهراناستاد روان؛ پژوهاحمد به

behpajooh@ut.ac.ir 

 نايی، دانشگاه تهرانشناسی و آموزش کودکان استثکارشناس ارشد روان؛ پرستو ميرزايی

parastoomirzaei65@gmail.com 

 دانشجوی پسادکتری دانشگاه الزهرا؛ عباس عبداللهی

Abdollahi.abbas58@gmail.com 

 

 چکيده 

های حمايتی مناسب برای آنان، مستلزم سنجش نيازهای آموزشی و های دارای فرزند با نشانگان داون و اجرای برنامههدف: آموزش خانواده
ايتی آنان است. بررسی حاضر نيازهای مادران دارای فرزند با نشانگان داون به حمايت اجتماعی و آموزشی فرزندشان را مورد سنجش قرار حم

شاغل به  داون نشانگانبا دختر  آموزاندانش مادران تمامی شامل آماری و جامعۀ پيمايشی-توصيفی صورت به حاضر پژوهشداد. روش: 
 نمونۀ مجتمع آموزشی شهيد اصالنی وابسته به ادارۀ آموزش و پرورش استثنايی شهر تهران بود. در 1394-95لی تحصيل در سال تحصي

 ابزار پژوهش،. شدند انتخاب دسترس در يریگنمونه شيوۀ به کهبودند  با نشانگان داوندختر  از مادران دارای نفر سی شامل مطالعه مورد

تکميل  مادران توسط و طراحی(، 1394پژوه و محمودی )پرسشنامۀ نيازسنجی به از استفاده با که بود ساخته محقق نيازسنجی پرسشنامۀ
تشريحی و بخش سوم بيست و هشت  سؤالشد. پرسشنامه شامل سه بخش بود: بخش اول اطالعات جمعيت شناختی؛ بخش دوم سيزده 

دت نگران اين قبيل مادران به شهای به دست آمده نشان داد که ها: يافتهيافتهای ليکرتی )خيلی زياد، زياد، کم و خيلی کم(. ينهچهارگزگويۀ 
 هتربمادران بر اين باور بودند که آيندۀ فرزندانشان هستند و تمايل دارند بدانند که چه خدماتی در حال و آينده برای فرزندان آنها وجود دارد. 

درخواست  . مادرانکه والدين درباره آيندۀ فرزندشان بدانند به آنها گفته شودآنچه مهم است  و دننصادقانه رفتار ک است متخصصان با آنان
گيری: هيجنتاجرا شود. شان فرزندانهای زندگی مستقل برای آموزش مهارتدر زمينۀ های آموزشی مناسب به خصوص برنامه کرده بودند که

 و اجرای يزیربرنامهضرورت طراحی،  موضوع اين و دارند وزشآم و اجتماعی به حمايت بااليی نيازبا نشانگان داون  کودکان مادران

 دهد.یمرا نشان  هاخانوادهاين گونه  های دانش افزايی برایبرنامه

 

 نيازسنجی آموزشی، حمايت اجتماعی، نشانگان داونهای کليدی: واژه

 مقدمه

 های اجتماعی و عملیشود که بسياری از مهارتفته میی و رفتار سازشی گهوشمالحظه در کارکردهای ناتوانی هوشی به محدوديت قابل
، ترجمۀ 2010های هوشی و رشدی آمريکا، )انجمن ناتوانی شودسالگی ظاهر می هجدهدهد. اين ناتوانی قبل از روزمره را تحت تأثير قرار می

فتی، زبان بيانی، خواندن، نوشتن، مفاهيم پول، شود که کودک در زبان درياتوانی هوشی موجب میدر واقع نا (.1395پژوه و دالوريان، به
پذيری، عزت نفس، پيروی از دستورات، اطاعت از قوانين، ممانعت از مورد سوء استفاده قرار وليتوفردی، مسهای بينخودهدايتی، مهارت

مرتبط  ی زندگی روزمره يعنی رفتارهایها، لباس پوشيدن و فعاليتيیشو، دستيیجاهای زندگی روزمره از قبيل خوردن، جابهگرفتن، فعاليت
لی با های شغبا زندگی مستقل از قبيل آماده کردن غذا، خانه داری، حمل و نقل، مصرف درست دارو، مديريت پول، استفاده از تلفن و مهارت

والدين و ساير اعضای خانواده  و سازدفرد مبتال را محدود می ۀجانبتوانی هوشی رشد همهنا در هر حال، (.2009)فورمن، مشکل روبرو شود 
 (.1392)همتی علمدارلو، دهد را تحت تأثير قرار می

را  جديدی هایو مسئوليت گذاردمیير تأثين والدو رضايت زناشويی خانواده بر کارکردهای ، با نيازهای ويژه تولد نوزادشايان ذکر است که 
های با نيازبيعی هر زوجی اميدوار است که کودکی سالم داشته باشد و تولد يک کودک . به طور ط(1394پژوه، )به برای والدين به همراه دارد

رويدادی نامطلوب و مشکل آفرين موجب ايجاد  ۀگذارد و به مثابتأثير نامساعدی بر زندگی، هيجانات، افکار و رفتار اعضای خانواده می ويژه
 . (2013؛ تبسم و محسين، 2010يز، )زمبات و ييلد شودمیوالدين تنيدگی، سرخوردگی و نوميدی 

www.takbook.com



   

9 

، به احتمال بيشتری با مشکالت اجتماعی، اقتصادی و هيجانی که غالباً با نيازهای ويژهدهد که والدين کودکان شواهد متعددی نشان می

ی آنها نسبت به والدين و کيفيت زندگ (2010؛ دوگان، 2007؛ خميس، 1394پژوه، )بهشوند رو میروبه ،ماهيت محدودکننده و فراگير دارند

 (.2007؛ تونا و آناالن، 2006)االيک و همکاران، تر است ، پايينعادیکودکان 

های های کروموزومی مادرزادی است که همواره درجهترين اختاللاز متداول 1نشانگان داونکودکان با در ميان کودکان با ناتوانی هوشی، 
د. فراوانی اين اختالل در همۀ کشورها و در تمام اقوام و اقشار دنيا تقريباً يکسان است. تأثيرات ی را به همراه داروشه ناتوانیمختلفی از 

ی هاترديد خانواده و اطرافيان کودک نيز به روشتوان در دوران رشد کودک مشاهده کرد. بیجسمی، ذهنی و روانی ناشی از اين اختالل را می
ديگر،  بيان هآيد. ببه دليل وجود يک کروموزوم اضافی به وجود می يکیژنتاختالل اين ه طور معمول ب. شوندیم از اين پديده متأثر گوناگون

ژنتيک به علم کروموزوم وجود دارد. به همين دليل نشانگان داون در  47کروموزوم  46 یدر کودکان با نشانگان داون در هر سلول به جا
اعضا يا عملکرد  های عمده و يا خفيف در ساختارازجمله ناهنجاری ،مختلف هاینشانهی دارا اختاللنيز معروف است. اين  21 2تريزومی

گان افراد با نشاناست که تقريباً در همۀ  اختاللست. وجود مشکالت يادگيری، محدوديت و تأخير در رشد و نمو ازجمله عالئم زودرس اين ا
 (.1388)افروز،  شودمشاهده می داون

 و به خصوص کودکان با نشانگان داون جر به افزايش سطح اضطراب و تنيدگی مادران کودکان با ناتوانی هوشیيکی از مسائلی که من
کنند عدم . مسئلۀ ديگری که مادران اين کودکان تجربه می(2009)چو و ريچادل، کودکان آنهاست در مشکالت رفتاری بروز  ،شودمی

در برقراری ارتباط اثربخش با کودک و ديگران )تنبيه بدنی، مالحظۀ بيش از حد ديگران توانمندی در مديريت خود و کودک، عدم توانمندی 
. (1385)محمدخان کرمانشاهی و همکاران، های حل مسئله در برخورد با مشکالت است روشو منزوی کردن خود و کودک(، عدم استفاده از 

نی بر تنبيه، نگرش فرزندپروری طرد کننده يا سرد، قوانين سخت و ثبات و مبتهمچنين تعامالت خانوادگی ضعيف شامل فرزندپروری بی
شوند ه میبينی کنندۀ خطر در نظر گرفتناپايدار، نظارت ناکافی والدين، دلبستگی ناايمن و فقدان ارتباط مثبت با او به عنوان عوامل پيش

 (.2007)لنگوا، هونورادو و بوش، 

های الزم در زمينۀ فرزندپروری است. ها و مهارتموثر بر موفقيت مادران و پدران، کسب دانشطبق پيشينۀ پژوهشی موجود، يکی از عوامل 
و  رسانیاطالعهای مناسب، ارائۀ حمايترسانی به والدين دارای فرزند با ناتوانی هوشی اولويت خدمت نخستين صاه طور خباز اين رو، 

وند شهايشان کمک کنند تا قادر افزايش مهارتتوانمندسازی و تا در جهت  ار دارندانتظآنان از افراد متخصص و به طور معمول آموزش است 
 (.2013؛ جيمز، 2005)هوبر و همکاران،  خود را مديريت کنندشرايط دشوار 

 ،شوندته میگرف در نظر هوشی یتوانناآموزان های بالقوه دانشهرچند والدين به عنوان يکی از منابع قابل اطمينان و مهم شناسايی توانمندی
توانند حلقۀ . والدين می(1998)ليولی، اند ريزی مربوط به فرزندانشان بودههای رسمی و برنامهآموزش ۀاما به طور سنتی هميشه خارج از داير

قش توانند نیم نکه آنا ه استهای انجام شده نشان دادها و مصاحبههای آموزشی و جامعه باشند و نظرسنجیاتصال مناسبی ميان برنامه
های توانند به عنوان داوطلب در برنامهمیآموزان دانش مادران و پدران اين گونه .فعال و مناسبی در جايابی فرزندانشان در جامعه ايفا کنند

 (.1986راس، -راس و گيلورد-)ورشينگ، گيلورد نيز نقش مهمی ايفا کنند حله محورای مآموزش حرفه

به عوامل  ميزان تنيدگی (. گفتنی است که2005)دوارت و همکاران، تنيدگی است بروز خود منبع  يستيک،اتداشتن کودک برای مثال، 
و منابعی  دينوالهای شخصيتی های در دسترس خانواده، ويژگیمانند نوع و شدت مشکل يا ناتوانی، جنسيت کودک، ميزان حمايت ،گوناگونی

های تأثر از مهارتم ،پذيری هر فرد در برابر تنيدگیميزان آسيباز سوی ديگر  .دارند، بستگی داردکه برای کنار آمدن و مقابله با آن در دسترس 
 (.2006)هرينگ و همکاران،  کندکه دريافت می های اجتماعی استای و حمايتمقابله

ت و انرژی طرفی چون آنان بيشتر وق کنند. ازمادران با توجه به ساختار شخصيتی خود، بيشتر احساس مسئوليت و يا گاهی احساس گناه می
رزند فارتباط دارند و در معرض توضيح دادن وضعيت  خويشاونداننمايند، بيشتر از پدران با همسايگان، اطرافيان و خود را صرف کودک می

ی خودشان، انی و روانسالمت جسمموجب مختل شدن بر اين مادران  هفشار روانی وارد (.1381)حسينی و رضا زاده، گيرند قرار می خود
پور و ؛ ملک2008کانکی و همکاران، )مک شودمیتر سالمت روانی کل جامعه فرزندان و در سطحی وسيع و سالمت و آسايش همسران

 (.1385همکاران، 
                                                           

1 . Down Syndrome 

2 . Trisomy 
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دند ن معتقآناد. نکنآموزشی به والدين را مشخص میتخصصی و کنند که ضرورت عرضۀ خدمات ، داليلی را مطرح می(1985) ولری و بيلی
 سو، ديگراز  ، مانند شيوۀ غذا دادن و لباس پوشاندن به فرزندان نياز دارند.خاصهای آموزشکودک با ناتوانی هوشی اغلب به که والدين 

 نمايد.ها را دو چندان میضرورت آموزش به اين گونه خانواده و کندوالدين را سخت درگير می ،کاهش منابع مالی ونيازهای درمانی و آموزشی 

شناسی و ارزيابی جامعی از های دارای کودک با نيازهای ويژه، مخاطبترين قدم در آموزش خانواده، به ويژه خانوادهشايان ذکر است که مهم
های زمينه ها، در( نيازسنجی از خانواده1986طبق نظر بنتوويم ) (.1988ريزی مبتنی بر نيازهاست )بيلی و سايمنسون، نيازهای خانواده و برنامه

 زير مفيد است:

 ،شناسايی نيازهای کودک 

 ،)شناسايی نيازهای اعضای خانواده )پدر، مادر، خواهران و برادران 

 ،شناسايی بافت خانوادگی 

 های ضروری برای رفع نيازهای مورد نظر،شناسايی مداخله 

 بخشی،های آموزشی و توانتشويق اعضای خانواده به مشارکت در برنامه 

 

 ريزیين گام برنامهترمهمنخستين و  نيازسنجی( بر اين باور هستند که 1981( و مگی و آالندر )1988(، بيلی و سايمنسون )1394) پژوهبه
های دارای فرزند با نشانگان خانوادهآموزش با توجه به اهميت از اين رو،  شود.محسوب میها انرجحنيازها و شناسايی آموزشی به منظور 

 شود و قبلها کامالً احساس میحمايتی برای اين خانوادهآموزشی و های طراحی برنامهشناسايی و ، ضرورت از آناناجتماعی حمايت  و داون
های مايتحشناسايی حاضر به نيازسنجی آموزشی و  پژوهشدر  ،بنابراين .شناسايی شود آنانای، الزم است نيازهای هر نوع برنامهاجرای از 

 فرزند با نشانگان داون پرداخته شد.دارای ادران ممورد نياز اجتماعی 

 

 پژوهش روش

 جامعۀ آماری و نمونۀ مورد مطالعه

با  دخترپيمايشی است. جامعۀ آماری پژوهش حاضر را کليۀ مادران دارای -اين پژوهش از نظر هدف، کاربردی و از لحاظ روش، توصيفی
به  1394-95در سال تحصيلی  به ادارۀ آموزش و پرورش استثنايی شهر تهران وابستهنشانگان داون که در مجتمع آموزشی شهيد اصالنی 

نفر از مادران دارای فرزند با نشانگان داون بود که به  40داد. نمونۀ مورد مطالعه در اين پژوهش شامل تشکيل می ،تحصيل اشتغال داشتند
 شيوۀ تمام شماری انتخاب شدند.

های نيازسنجی پرسشنامه مجتمع ياد شده،و با همکاری مدير  1395بود که در ارديبهشت ماه سال شيوۀ اجرای پرسشنامه به اين ترتيب 
تکميل نامه پرسش ۀ توزيع شده، سیپرسشنام چهل با نشانگان داون قرار گرفت که از ميان دخترمادران دارای يکايک در اختيار بدون ذکر نام 

 عودت داده شد.و 

 

 ابزار پژوهش

پرسشنامۀ  از استفادهو با  و مصاحبه با چند مادر دارای فرزند با نشانگان داون ، تجربيات بالينی پژوهشگراننۀ پژوهشیتوجه به پيشيبا 
تکميل شد.  مادران توسط وطراحی و تدوين مورد نظر پرسشنامۀ نيازسنجی (، 1394پژوه و محمودی، ؛ به1394پژوه، پژوه )بهنيازسنجی به

د: بخش اول شامل اطالعات جمعيت شناختی در مورد والدين و فرزند با نشانگان داون بود. بخش دوم پرسشنامه پرسشنامه شامل سه بخش بو
خيلی زياد، زياد، ای ليکرتی )ينهچهارگزداد و بخش سوم پرسشنامه شامل بيست و هشت گويۀ یمتشريحی )باز پاسخ( تشکيل  سؤالرا سيزده 

شنامۀ مورد نظر از روايی صوری و محتوايی مطلوبی برخوردار است و اعتبار آن با استفاده از آلفای کم و خيلی کم( بود. گفتنی است که پرس
 به دست آمد. 69/0کرونباخ 
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 هايافته

 شناختیبخش اول: اطالعات جمعيت

 ه دستب زير اطالعات د،بو داون های جمعيت شناختی فرزند و والدين دارای فرزند با نشانگاندر بخش اول پرسشنامه که مربوط به ويژگی
 .آمد

 
 . توزيع فراوانی مادران بر حسب سن1جدول 

 درصد فراوانی سن )بر حسب سال(

33-39 7 23.3 

40-47 7 23.3 

48-56 12 40 

57-67 4 13.3 

 100 30 جمع

 

درصد(، قرار  40) سال 56تا  48اين پژوهش در دامنۀ سنی ر شود بيشترين درصد شرکت کنندگان دطور که در جدول يک مشاهده می همان
 سال به دست آمد. 48داشتند و ميانگين سنی آنان حدود 

 
 . توزيع فراوانی مادران بر حسب تحصيالت2جدول 

 ميزان تحصيالت فراوانی درصد

 زير ديپلم 10 33.3

 ديپلم 8 26.7

 کاردانی 5 16.7

 کارشناسی 6 20

 کارشناسی ارشد 1 3.3
 جمع 30 100

 

ود که ب زير ديپلمبيشترين فراوانی ميزان تحصيالت مربوط به شرکت کننده در پژوهش حاضر، مادران  در مياندهد که نشان میجدول دو 
 درصد(، خانه دار بودند. 90گفتنی است که اکثر مادران شرکت کننده در اين پژوهش ) داد.را تشکيل می درصد از مادران 33.3

 نشانگان داون بر حسب ترتيب تولد. توزيع فراوانی فرزند با 3جدول 

 درصد فراوانی ترتيب تولد

1 4 13.3 

2 9 30 

3 6 20 

4 8 16.7 

5 3 10 

 100 30 جمع

  
شود بيشترين فرزندان با نشانگان داون مادران شرکت کننده در اين پژوهش فرزند دوم خانواده بودند مشاهده می 3که در جدول  طورهمان

 درصد(. 30)

 های تشريحی: سوالپرسشنامهبخش دوم 

 پرسش اول: شما چه زمانی متوجه شديد که فرزندتان دارای مشکل است؟
اندکی از عداد و فقط ت بوده استبا نشانگان داون  شانبدو تولد متوجه شدند که فرزند ازبيشتر مادران يعنی حدود نود درصد اظهار داشتند که 

 متوجه مشکل فرزند خود شدند.  ،نوزاد ولدبعد از تبيان کردند که  مادران )ده درصد(
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 پرسش دوم: چگونه مطلع شديد؟ و چه کسی خبر داد؟

ولد تمادران شرکت کننده در اين پژوهش بيشترين پاسخی که به اين پرسش دادند اين بود که از طريق پزشک زنان و زايمان در روز نخست 
ای هم اظهار داشتند که به دليل وجود مشکالتی که در ابتدای تولد فرزندشان عده. (حدود هشتاد درصد)اد متوجه مشکل فرزند خود شدند زون

گزارش کردند که از طريق آزمايش ژنتيک قبل از تولد متوجه وجود از مادران به وجود آمد به پزشک اطفال مراجعه کردند و فقط ده درصد 
 .ه بودندمشکل فرزند خود شد

 پرسش سوم: نخستين واکنش شما چه بود؟

اولين واکنش آنان گريه و شيون و زاری همراه با گذراندن يک دورۀ افسردگی  يباًکردند که تقر اظهارمادران مورد مطالعه در پاسخ به اين سؤال 
زمان ا مرور بکه  کردند و دچار شوک خيلی شديد شده بودندرا انکار میخود با نشانگان داون فرزند وجود . برخی از آنان گزارش کردند که بود

 فرزند خود را با وجود مشکل بپذيرند. ه بودندتوانست

 ايد؟هايی را دريافت کردهپرسش چهارم: از زمانی که مطلع شديد فرزندتان مبتال به نشانگان داون است، چه خدمات و حمايت

بدون  انرو ماد هاتی را دريافت نکردهيچ گونه حمايت و خدم ،اين بود که متأسفانه تا قبل از هفت سالگی ،مادران به اين پرسشهمۀ پاسخ 
 شده بودند.ص يرختبعد از زايمان از بيمارستان  ،هيچ گونه حمايت و راهنمايیدريافت 

 ايد؟ای شرکت کردهپرسش پنجم: آيا شما تاکنون در برنامۀ آموزشی و مداخله

های اند و فقط در برنامهدر مورد فرزند خود شرکت نکرده اینود درصد از مادران گزارش کردند که تا کنون در هيچ برنامۀ آموزشی و مداخله
 کنند.شرکت می ،شودمحدودی که توسط مدرسه برگزار می

 باشد؟شما در دسترس میفرزند برای  در حال حاضرپرسش ششم: چه امکاناتی 

برگزاری د مانن ،شودن گونه افراد ارائه میبيشترين پاسخی که مادران به اين پرسش دادند اين بود که به جز خدماتی که در مدرسه برای اي
 برای آنها وجود ندارد.در خارج از مدرسه هيچ گونه امکاناتی  ،دوزیسرمهخياطی و بافی، های قالیکارگاه

 کنيد؟پرسش هفتم: چگونه شرايط رشد يا وضعيت روانی فرزند خود را ارزيابی می

 پردازند.پزشک به ارزيابی فرزند خود میاز طريق متخصص اطفال و يا روان اکثر مادران گزارش کردند که از طريق مدرسه و يا

 هايی دارد؟پرسش هشتم: همسر شما نسبت به فرزند با نشانگان داون شما چه واکنش

مبتال ان داون شانگنشان به که فرزند بودند همسر آنان به عنوان يک پدر پذيرفتهکه بيشترين پاسخی که مادران به اين پرسش دادند اين بود 
کردند  گزارش)ده درصد( از مادران  اندکیست که تعداد ا کنند. اين در حالیو مانند فرزندان عادی خود با او با محبت و منطقی رفتار می است

 کردند.ی میگی و خستياهنتدوش آنهاست و از اين بابت احساس  رب فشارهارا به طور کامل نپذيرفته و تمام  واقعيتکه همسر آنان هنوز اين 

 هايی دارند؟پرسش نهم: فرزندان ديگر نسبت به فرزند با نشانگان داون شما چه واکنش

بسيار  ،ابتدا از داشتن خواهر مبتال به نشانگان داونفرزندان ديگر بيشترين پاسخی که مادران مورد مطالعه به اين پرسش دادند اين بود که 
ر در خيابان هنگام حضوگزارش کردند که مورد مطالعه مادران  با وجود اين، .کنار بيايند واقعيتند با اين اما به مرور زمان توانست ،ناراحت بودند
 دهد.را به شدت آزار می ديگر فرزندانشان ،آميز مردم به اين گونه افرادو نگاه ترحم

 دارند؟ هايیپرسش دهم: اقوام و آشنايان ديگر نسبت به فرزند با نشانگان داون شما چه واکنش

يگر افراد با دبا نشانگان داون در مقايسه با که روابط اجتماعی افراد ی جاي بيشترين پاسخی که مادران به اين پرسش دادند اين بود که از آن
اعالم  ن هماز مادرا برخیست که ا کنند. اين در حالیاقوام و آشنايان با احترام و محبت با فرزند آنها برخورد می ،ناتوانی هوشی بهتر است

 اند.کردند که هيچ گاه اجازۀ واکنش منفی در مورد فرزند با نشانگان داون خود را به کسی نداده

 با چه مسائل و مشکالتی روبرو است؟ در حال حاضرپرسش يازدهم: فرزند مورد نظر شما 

 د رنج بودن و پرخاشگری گزارش کردند.لجبازی، حساس و زو را خود فرزندرفتاری مشکالت  بيشترين ترتيب به کننده شرکت مادران

 پرسش دوازدهم: به نظر شما چه عواملی در پديد آمدن مسائل و مشکالت فرزندتان دخالت دارد؟

همين  را مانند افراد عادی بپذيرد وافراد با نشانگان داون بيشترين پاسخی که مادران ذکر کردند اين بود که محيط و جامعه هنوز نتوانسته 
شود که همواره از محيط اجتماعی که در آن همۀ افراد حضور دارند فاصله بگيرند و فقط در محيط خانوادگی خود منزوی باشند میامر باعث 

از مادران هم علت وجود مشکالت رفتاری فرزند با نشانگان داون خود را  نداشتن گروهی شود. در آنها می یمشکالت بروز موجبکه در نتيجه 
يزدهم: پرسش س دانستند.های فرزندان خود میاریهای اين گونه افراد و در نتيجه عدم برخورد صحيح با ناهنجمورد ويژگیاطالعات کافی در 

ه اين پاسخی که اکثر مادران بکنيد؟هايی را پيشنهاد میحلراهايد و يا چه برای رفع مسائل و مشکالت فرزند خود تاکنون چه اقداماتی کرده
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د که در درجۀ اول بايد جامعه اين گونه افراد را مانند افراد عادی بپذيرد و همه امکاناتی که در اختيار افراد عادی قرار دارد پرسش دادند اين بو
اهيم ای که اکثر مادران به آن تاکيد کردند اين بود که بايد مفاز جمله امکانات ورزشی در اختيار اين گونه افراد نيز قرار بگيرد و همچنين نکته

  .گران نيازهای خود را برطرف کنندد به طور مستقل و بدون کمک دينهای زندگی روزمره به اين گونه افراد آموزش داده شود تا بتوانمهارتو 
 گفتنی است که اين .ه استشدگزارش  ،بخش سوم پرسشنامهبه دست آمده در  هایداده ایهای چند گزينه: گويهبخش سوم پرسشنامه

گروه تنظيم شده است: گروه اول، خيلی زياد و زياد و گروه دوم، کم و خيلی کم.بيش از هشتاد درصد مادران شرکت کننده به ها، در دو داده
اند. برای مثال، اکثر مادران مورد مطالعه های اول، دوم، سوم، دهم، يازدهم، بيست و دوم و بيست و پنجم پاسخ خيلی زياد و زياد دادهگويه

حرانی های بی ارائه شده به فرزندان آنان، به طور مستمر ادامه داشته باشد، نه فقط در زمانبخشتوانياز دارند که خدمات اعالم کردند که ن
های زندگی مستقل به فرزندان، به آنان آموزش داده شود )گويۀ بيست و )گويۀ سوم(. همچنين اعالم کردند که نياز دارند که دربارۀ مهارت

های اند؛ به اين معنا که نياز دارند در زمينۀ مهارتهای دهم و يازدهم، نيازهای بااليی را نيز گزارش کردهمطالعه در گويه پنجم(. مادران مورد
ر آن بحل مسئله به آنان آموزش داده شود و نيز دربارۀ فرايند رشد و تربيت فرزندان با نشانگان داون به آنان اطالعات الزم داده شود. عالوه 

های اول و دوم گزارش کردند که دربارۀ خدماتی که در حال حاضر و در آينده برای فرزند آنها وجود دارد به اطالعات نياز ران در گويهاکثر ماد
های سيزدهم، هفدهم و هجدهم پاسخ خيلی کم و کم داده بودند. در مقابل، بيش از پنجاه و شش درصد مادران شرکت کننده به گويه دارند.

حدود شصت و هفت درصد از مادران اظهار داشتند که خيلی کم نياز دارند با ساير والدين دارای فرزند با نشانگان داون مالقات برای مثال، 
رشان ای برای همسکنند و به تبادل نظر بپردازند. همچنين حدود شصت و هفت درصد از مادران اظهار داشتند که خيلی کم به خدمات مشاوره

 بر آن حدود پنجاه و هفت درصد از مادران اظهار داشتند که خيلی کم به مشاوره برای خودشان نياز دارند. دارند و عالوهز نيا

 گيریيجهنتو بحث 

 مادراناين  رسدمی به نظر ،با نشانگان داون های دارای فرزندر خانوادهدده گستر مشکالتهای به دست آمده، مبنی بر وجود يافته به توجه با

 استنباط آمده دست به هایداده از که ایهنکتبرای مثال،  دارند. آموزش به نياز وسيعی هایحيطه درالزم برخوردار نيستند و  هایاز حمايت

 به شديدی نياز اين، بر افزون .است آنان نظرات به گذاشتن احترام و متخصصان سوی از شدن شمرده به محترم مادران اين نياز شود،می

 متخصصان آموزش که رسدمی نظر به اخير نکتۀ به توجه با شود. صحبت با آنها فرزندشان شرايط دربارۀ صادقانه که دادند نشان امر اين

 و فهم حسب بر و کنند برخورد مادران با اين چگونه که باشد ضروری نيز( درمانگران کار و مشاوران پزشکان،روان شناسان،مانند، روان)
 .کنند آنها صحبت با وی آيندۀ و فرزند دربارۀ درکشان

شود. محسوب می با نشانگان داون های دارای فرزندخانوادهبرای  العمرمادامبدون ترديد، سازگار شدن با اختالل فرزند، يک فرايند مستمر و 
ر حال ند که چه خدماتی دمادران به شدت نگران آيندۀ فرزندانشان هستند و تمايل دارند بدانهای پژوهش حاضر نشان داد که از اين رو، يافته

و آينده برای فرزندان آنها وجود دارد. بهترين راه صادقانه رفتار کردن متخصصان با آنان است. آنچه مهم است که والدين درباره آيندۀ 
هايشان نوادهونه افراد و خاهای آموزشی مناسب برای اين گشود برنامهفرزندشان بدانند بايد به آنها گفته شود و در درجۀ دوم بايد تا آنجا که می

ای نيز بايد برای پدران و مادران و ساير اعضای خانواده های زندگی مستقل تدارک ديد. در ضمن جلسات مشاورهبه خصوص آموزش مهارت
اربردی های کحلهها و آرزوهای خود را بيان کنند و دربارۀ مشکالت فرزندشان صحبت کنند و راها، ترسدر دسترس باشد تا بتوانند نگرانی

می والدين تواند به بهبود روابط، عدم سردرگکند میها عالوه بر اينکه به رشد فرد کمک میبه آنها پيشنهاد شود. به اين ترتيب اين گونه اقدام
های خود را ابراز کنند شتواند کمک کند که اين والدين فرصتی پيدا کنند تا بتوانند تندر مقابل رفتارهای فرزندشان ياری رساند. همچنين می

با نشانگان  کودکان های پژوهش حاضر حکايت از آن دارد که مادرانتمام يافته و بهداشت روان آنها نيز کمک کند.و در نتيجه به سالمت 
اين  افزايی برایهای دانش برنامه و اجرای يزیربرنامهضرورت طراحی،  موضوع اين و دارند آموزش و اجتماعی به حمايت بااليی نيازداون 
 دهد. یمرا نشان  هاخانوادهگونه 

مير  و لمب ،مثال برای .است شده انجام متعددی مطالعاتهای دارای فرزند با نيازهای ويژه خانواده آموزشهميت و ضرورت ا مورد در
 فشار و گناه احساس نااميدی، ستگی،خ احساس ذهنی، ناتوانیبا  کودک داشتن اثر در که والدينی روی را خانواده آموزش تأثير ،(1991)

 در را بهتری توانايی و مشکالت کمتر و کردند موفقيت احساس والدين اين آموزش، پايان در دادند. قرار بررسی داشتند، مورد روانی

 نامتخصص ت،مشکال حل برای شناختی هایشيوه از استفاده با است معتقد (،1997)بتشاو  همچنين دادند. نشان خود از گيریتصميم
 ويژه به کنند، مقابله تنهايی ناسازگاری و احساس افسردگی، روانی، فشار با تا کنند کمک ناتوانی با کودکان دارای هایبه خانواده توانندمی

راحی شايان ذکر است که هرچه والدين در ط .سازدمی تضعيف کودک از و مراقبت کمک برای را والدين توانايی احساسات اين که هنگامی
ها با بخشی فرزندشان مشارکت بيشتری داشته باشند، حمايت بيشتری را احساس خواهند داد و در نتيجه آن برنامههای آموزشی و توانبرنامه
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 ها تشويق شود. والدينی که به عنوان هميارانريزی برنامهموفقيت بيشتری قرين خواهد شد. از اين رو، بايد مشارکت بيشتر والدين در طرح
کنند، به بهترين شکل بر بهبود و ارتقای عملکرد رفتاری و های آموزشی فرزندشان مشارکت میها و فعاليتيا شرکای آموزشی، در برنامه

ی هايدر پايان الزم به ذکر است که مانند هر پژوهشی، پژوهش حاضر نيز با محدوديت(. 1394پژوه، گذار خواهند بود )بهآموزشی فرزندشان تأثير 
مشخص نشد که هر يک از نيازهای مطرح شده از طرف مادران تا چه ميزان برآورده شده است؟ همچنين  ،وبرو بوده است. برای مثالر

ه سازد. بامکان تعميم پذيری نتايج را محدود می ،تعداد مادران مورد مطالعه به يک مرکزجنسيت فرزندان )فقط دختران( و محدود بودن 
 از مادران دارای فرزندان با نشانگان داون انجام شود. تریيعشود اين پژوهش در سطح وسهمين دليل پيشنهاد می
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 چکيده 

صاحبان  شعر و  شاهکارهای ادبیبزرگان ادب و  سی در طول پيدايش ادبيات و خلق آثار و  صف مادر و جايگاه او ذوق و هنر پار شان در و

ی مادر به زيور نگارش درآورده است. هدف اصلی اند. سعدی شيرازی نيز همچون شاعران ديگر، سخنان پندآموزی را دربارهبسيار سروده

ای به استناد بوستان و گلستان سعدی است که با استفاده از روش توصيفی از نوع کتابخانه اين پژوهش؛ تبيين ارزش متعالی احترام به مادر

ساس يافته ست. بر ا شده ا ستندنگاری ادبی و رجوع به منابع معتبر انجام  ضمن بيهای اين مقاله میبا روش م سعدی  ان توان دريافت که 

 مهری وکند. در ديدگاه او ُسستادر و درشتی نکردن در جهل جوانی تاکيد میهای عهد خُردی، به اهميّت احترام به منقش مادر در سختی

سرلوحهفراموش شتن به مادر  ست. احترام گذا شده ا شدت نکوهش  ساالری و اوج قدرت به  سعدی دربارهعهدی دوران  صف  ی مادر ی و

 است در اين وصف، مادر سمبل فداکاری، ايثار، شکيبايی و عاطفه است.

 

 مادر، سعدی، بوستان، گلستانليدی: های کواژه

 

 مقدمه    

ست و ويژگی سی ا سعدی زيباترين کتاب نثر فار ستانِ  ست و تمامکتاب گل شعر ا  هايی دارد که در هيچ کتاب ديگر نيست. نثری آميخته به 

خود سعدی است که در نهايت فصاحت های پرورد؛ همه از گفتهاست و معنی آن را میی هر نثر آمده شعرهايی که به عنوان شاهد در ادامه

شده  سروده  ستان مجموعهو ظرافت  ست. گل ست که از جنبهای از حکايتا سعدی ا های تربيتی مورد توجه قرار های گفتنی و از ابتکارات 

 است:ه ی رنگارنگِ الفاظ نهان داشتهای کالم سعدی اين است که معانی ارجمندی را در پسِ پردهاست. يکی از ظرافتگرفته 

 نقابی است هر سطر من زين کتيــب                                                       فروهــــشته بر عارضی دلفـــريب

 معانی اســـــت در زير حرف سياه                                                       چو در پرده معشـــوق و در ميغ ماه

 (167 ، ص1368)سعدی، 

هايی در ســيرت ( و حکايت1391جليليان، اســت )حســنی مســتقيم را برگزيدهی تربيت غيرشــيخ شــيراز با آگاهی از روحيات حاکمان شــيوه

پادشاهان، اخالق درويشان، فضيلت قناعت، فوائد خاموشی، عشق و جوانی، ضعف و پيری، تاثير تربيت و آداب صحبت را به زبانی شيوا در 

 است. به نام گلستان نوشتهای مجموعه

صايد و غزليّات بی سويی در ق شته از  ست فراخواندن به نيکینظيری که از خود به جا گذا شتن از بدیها و زيبايیا ترين صلیها را اها و بازدا

سائل گونه به مسی که اينروشن است کاست. ی بوستان را آفريده است و با قلمِ فصيح و زيبا مجموعهمبحث اخالقی شعر خود قرار داده 

ــت از جايگاه و نقش مختلف تربيتی پرداخته  ــيوه»بود. غافل نخواهد  "مادر"اس ــايد، مدايح و حتّی غزلياتش به ی اخالقش نگری او در قص

 خورد؛چشم می
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(. هدف اصلی در اين 32، ص1395)ساروی و ديگران، « تواند در نظم و نثرش از اين مقوله جدا باشدزيرا او شاعری اخالقی است و نمی 

پژوهش تبيين ارزش متعالی احترام به مادر به استناد بوستان و گلستان سعدی است. در اهميّت نقش مادر همين بس که در آيات مختلف 

شد. واهد های پژوهش به آن اشاره خاست که در يافتهی احترام به مادر شده قرآن کريم و احاديث ائمه اطهار، سفارش فراوان درباره

نويسندگان اين مقاله در نظر دارند در يک بررسی تطبيقی نقش و جايگاه مادر را در بوستان و گلستان سعدی بررسی نمايند. تحليل اشعار و 

گ در فرهن ی جايگاه مادرتواند ديدگاه وی را نسبت به جايگاه مادر تبيين نمايد و به شناخت پيشينههای سعدی در اين خصوص، میحکايت

گيری از سخنان بزرگان ادب و شعر پارسی، چراغ راه نسل امروز در راه شناخت نقش و اسالمی کمک شايانی کند. باشد تا بهره -ايرانی

 جايگاه مادر و راهی برای رسيدن به سعادت دنيوی و اُخروی باشد.

 سواالت پژوهش

 به صورت تطبيقی بررسی کرد؟ توان نقش مادر و جايگاه او در بوستان و گلستان سعدی را.آيا می1

 .موارد تطبيقی نقش و جايگاه مادر در بوستان و گلستان سعدی کدام است؟2

 روش پژوهش

 باشد.ی میهای مطالعاتای با روش مستندنگاری ادبی و رجوع به منابع معتبر با استفاده از فيششيوه تحقيق؛ توصيفی از نوع کتابخانه

 ی پژوهشپيشينه

های ترغيب و هی خود شيوکوهی در مقالهاست. به طور نمونه؛ اکبر صياد ری پيرامون نکات تربيتی کليات سعدی نوشته شدههای بسيامقاله

قرآن و  های بزرگان، استناد بهها از استناد به گفتههای وی، سعدی در اين شيوهاست، طبق يافتهتحذير را در گلستان سعدی بررسی کرده 

انديش است که دردهای جامعه و به سعدی مصلحی نيک»چنين (. هم1392کوهی و ديگران، است )صيادستفاده کرده حديث و معرفی الگو ا

و ديگران،  جليليان)حسنی« استويژه مشکالت رفتاری روزگار خويش را به خوبی دريافته و برای درمان آنها از هنر سخنوری خود بهره گرفته 

 1395است. در نخستين همايش نقش و جايگاه مادر که در سال  های بسياری نوشته شدهمادر مقاله ی(. از سويی درباره169، ص1391

ه در شد. امّا به جز مواردی که به صورت جداگان شناسی دانشگاه شيراز برگزار شد به موضوع مادر پرداختهتربيتی و روانتوسط دانشکده علوم

است کسی تا کنون به بررسی جامع بررسی تطبيقی نقش و جايگاه مادر، در عدی منتشر شده چنين نکات تربيتی کليات سمورد مادر و هم

 نپرداخته است. بوستان وگلستان سعدی 

 های پژوهشيافته

 نقش و جايگاه مادر در بوستان و گلستان سعدی به استناد قرآن

های پرورش ی سختیفداکار که بدون طمع هيچ پاداشی، همههاست. انسانی سليم، صبور و ها و مکانی زمانی محبوب در همهمادر واژه

مردم عرب »ی عرب قبل از اسالم اندازد. در جامعهگردد و چه بسا که به خاطر سالمت و سعادت فرزند، خود را به خطر میکودک را پذيرا می

ی اهميّت ور اسالم، آيات مختلفی در قرآن کريم، درباره(. پس از ظه264تا، ص)اندلسی، بی« گذاشتند مگر اينکه مادر باشدبه زنی احترام نمی

و پروردگارت فرمان داده: جز او را نپرستيد؛ و به پدر و مادر نيکی کنيد هرگاه يکی از آن دو »است: احترام به والدين و به ويژه مادر نازل شده

 «آنها فرياد مزن و گفتار لطيف و سنجيده و بزرگوارانه به آنها بگو يا هر دو، نزد تو به سن پيری رسند، کمترين اهانتی به آنها روا مدار؛ و بر

 (.23 )سوره اسراء، آيه

(. 32 )سوره مريم، آيه« استو مرا نسبت به مادرم نيکو قرار داده و جبّار و عصيانگر قرار نداده »حضرت عيسی)ع( در گهواره چنين گفت:  

ما به انسان توصيه کرديم که به پدر و مادرش نيکی کند، مادرش او را »کند: ل اشاره میآيات مختلفی به دوران جنينی و دشواری وضع حم

نمايد؛ و دوران حمل و از شير بازگرفتنش سی ماه است تا زمانی که به نيرومندی و کمال کند و با ناراحتی وضع حمل میبا ناراحتی حمل می

)سوره  «ارا! مرا توفيق ده تا شکر نعمتی را که به من و پدر و مادرم دادی به جا آورمگويد: پروردگخود بالغ گردد و به چهل سالگی برسد می

افزون حمل کرد و دوران شيرخوارگی او در دو ی پدر و مادرش سفارش کرديم. مادرش او را با ناتوانی روزما به انسان درباره(. »15احقاف، آيه

 «ی شما( به سوی من استرای من و برای پدر و مادرت شکر به جا آور که بازگشت )همهيابد؛ )آری به او توصيه کردم( که بسال پايان می
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ی و ی نيکپرستی، آياتی درباره(. در اين چهار سوره از قرآن کريم، خداوند بالفاصله پس از اهميّت پرسش خدا و يکتا14)سوره لقمان، آيه

ی اسالم به اهمّيت جايگاه و نقش مادر است. از آنجايی که سعدی شاعر کيد ويژهی تادهندهاست که اين موضوع نشاناحترام به مادر آورده

( و به 37، ص1390پور و ديگران، )سبزيان« های ايرانی و اسالمی استوارث فرهنگی آميخته از انديشه»ی اسالمی است قرن هفتم و دوره

ها در ديدگاه سعدی همان مواردی هستند که پيش از او، بزرگان و تحذيرها ترغيب»شود. روشنی استناد به آيات قرآن در اشعار وی ديده می

ه رود که وی در نگارش گلستان از آنها متأثر شداند و احتمال میبند بودهالدين طوسی به آن پایسينا و خواجه نصيرايرانی چون غزالی، ابن

 (. 127، ص1392کوهی و ديگران، )صياد« است غه روی آوردهالبالچنين در بسياری از اشعارش به تأسی از قرآن و نهجباشد، هم

ی است. حکايت با وجود اختصار در بيان، نظر سعدی را دربارهاين حکايت از باب ششم گلستان سعدی با عنوان ضعف و پيری برگزيده شده 

 کند. جايگاه مادر به روشنی بيان می

 ؟کنیگفت: مگر خُردی فراموش کردی که درشتی میبه کنجی نشست و گريان همی آزردهوقتی به جهل جوانی بانگ بر مادر زدم، دل

 افکن و پيلتنچه خوش گفت زالی به فرزنــد خويش                                            چو ديدش پلنــــــــــگ

 که بيــــــچاره بودی در آغـــوش من   گر از عهـد خرديـــــــت ياد آمـدی                                          

 نــــکردی دريـــن روز بر من جــفا                                             که تو شيـــــــرمـردی و من پيـــرزن

 (151، ص1367)سعدی، 

 مندش به آذر به تـــــــــافتدجوانی سر از رای مادر بتــــــافـــت                                             دل در

 عـهدمهر فرامـــــوشچو بيچاره شد پيشـــــــش آورد مهد                                             که ای ســـست

 رد؟نه گريان و درمانـــــــده بودی و خُرد                                            که شبـها ز دســـــت تو خوابـم نب

 راندن از خود مجالــــــت نبود؟نه در مهــد نيروی حالـــــــت نبـود                                             مگس

 ایای                                             که امروز ساالر و سرپنـــــــــجـهتو آنی که از يک مگـس رنجــــــه

 قــــعـر گور                                              که نتوانی از خويشـــــــــتن دفع مو به حالی شـــوی باز در

 دگر ديده چون برفــــــــروزد چراغ                                               چو کرم لحــــــد خورد پيـــه دماغ؟

 نداند همی وقــــت رفتـــــن ز چاه                                   چو پوشيده چشمی ببــــــينی که راه             

 ایای                                                و گر نه تو هم چشم پوشـــــــيدهتو گر شــکر کردی که با ديــــده

 سرشت اين صفت در نهــــادت خدای           معــلّم نياموخـــــــتت فهـم و رای                                    

 گرت منع کردی دل حق نيـــــــوش                                               حقت عيـــــــن باطل نبودی به گوش

 عش نهیپس آشفتــــگی باشـــد و ابلـــهی                                                که انگشت بر حرف صنــــــ

 کردزد و وصــــلتأمــــــل کن از بهــــر رفتار مرد                                                 که چند استخوان پی

 گرفــــتـن ز جایگردش کعـــــب و زانو و پای                                                 نشـــــايد قدم برکه بی

 آدمی سخت نيـــست                                                  که در صلب او مهره يک لخــت نيستاز آن سجده بر 

 ای چون تو پرداخــــتستدو صد مهره بر يکدگر ساخــــتست                                                  که گِل مهره

 زمينی درو سيصــد و شصـــت جوی                                      خوی             رگ بر تنست ای پســـــنديده

 بصر در سر و رای و فکر و تمــــيز                                                   جوارح به دل، دل بدانـــــش عزيــز

 تو همچـــــون الف بر قدمــها سوار               بهايـــــم برو اندر افتــــاده خوار                                    

 نگون کرده ايـــشان سر از بهر خور                                                    تو آری به عـزت خورش پيــــش سر

 ز به طاعــــــت فرود آورینزيــــبد ترا با دانه چنيــن سروری                                                   که سر ج

 به انعــــــام خود دانه دادت نه کاه                                                   نکـــردت چو انعـــــام سر در گياه
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 گيرو ليکن بدين صورت دلپـــــــذير                                                    فريــــبا مـشو ســــيرت خوب 

 ره راســــــت بايد نه باالی راست                                                    که کافر هم از روی صورت چو ماست

 ترا آنکه چشــم و دهان داد و گوش                                                    اگر عاقـلی در خالفـــــــش مکوش 

 به سنــگ                                                    مکن باری از جهــل با دوسـت جنگ گرفتم که دشــمن بکوبی

 شناس                                                     بدوزند نعمـــــــت به ميــخ سپاسطــــبعان منـــــتخردمند

 (366-367، ص1367)سعدی، 

، توان دست يافت. در هر دو کتابهای کلّيات سعدی به نکات مشابهی میی مادر، در آيات قرآن کريم و حکايتی موضوعی دربارهبا مقايسه

مواردی چون دوران جنينی انسان و وضع حمل مادر، ناتوانی روزهای کودکی، اهميّت رعايت احترام به مادر و نيکی به او و شکر نعمت وجود 

 است.مادر اشاره شده 

 گيرینتيجه

ی را توان وی تربيتی و آموزشی آنهاست و با توجه به اهميّت اخالق در آثار نثر و نظم سعدی، میکی از وجوه ارزشمندِ آثار سعدی جنبهي

اسالمی اوست. طبق نقش و -های ايرانیی او به مقام و نقش مادر به استناد آيات قرآن کريم وآموزهمصلحی اجتماعی دانست. توّجه ويژه

رين مراحل رشد، تمستقيمِ تربيتی در دو حکايت به جزئیهای غيرر در ديدگاه سعدی که در اين مقاله بررسی شد او با انتخاب شيوهجايگاه ماد

ها با وجود اختصارِ بيان، ديدگاه سعدی نسبت است. اين حکايتشود اشاره کرده هايی که مادر در اين راه، متحمّل میتکامل فرزند و دشواری

 کند.احترام و تواضع به جايگاه مادر را به روشنی بيان می به ضرورت
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 مرودشت واحد یاسالم آزاد دانشگاه ،یآموزش تيريمد یدکتر یدانشجو

، habibifati2015@yahoo.com 

 سنده مسئولي،نو مرودشت ،ی، واحد مرودشت،دانشگاه آزاد اسالمیتيتربار گروه علوم ياستاد؛ ان زادهيريمژگان ام
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 چکيده 

استقامت و پايداری را افزايش ، نشاط است. شادی انسان دارد از نيازهای طبيعی انسان که نقش مؤثری در تقويت اراده و تصميميکی 

 موفق ای خانواده ظهور نسبت، همان به و خانواده اعضای شکوفايی و رشد در مهمی نقش و است دهخانوا فعال عضو ،از آنجا که مادر،دهدمی

 اختارس در شکوفا  شوند. نقش مادر و رشد آن در خانه تمام اعضای بسازد که بهشتی خانه شاد بودن آن باعث می شود که از دارد اجتماع در

است. هدف از پژوهش حاضر تبيين مدل مفهومی عوامل موثر بر شادی  انکار قابل غير نقشی  شادمانی  اصل دادن قرار مبنا با اجتماع روانی

روش تحقيق با رويکرد کيفی با استفاده از سه سويه سازی ،ابزار پژوهش با استفاده از مصاحبه نيمه ساختمند،گروه کانونی و  زنان است.

ادی در محيطی بر ايجاد ش -عوامل فردی،عوامل خانوادگی و عوامل اجتماعی  که  بررسی اسناد ،مبانی و پيشينه  بوده است.، نتايج نشان داد

 زنان تاثير گذار می باشد.

 

  شادی،نشاط،مادر،خانواده،فرزندهای کليدی: واژه

 مقدمه 

در اين راه به اين افراد های شاد زيستن می تواند  ها به دليل مشغله زياد روحی و روانی نياز به آرامش و شادی دارند که راه امروزه انسان

 انعنو به کامیدشا بر پيش از بيش یتاکيد جهانی سالمت نمازسا و ستا دممر از ریبسيا ایبر مهم هدفی کامیدشا یجستجو .کمک کند

 کاهش احساسات و مثبت احساسات افزايش به شادی، لذت و خوشی به مربوط (.اجزای1090،ص1،2010لفه ی سالمت دارد.)لينمو يک

 زندگی از ضايتر بر تأکيد با هدف به دستيابی به مؤلفه اين .دارد وجود نسبی ناهمگونی شادی، شناختی مؤلفۀ زمينۀ در اما دارد؛ ارهاش منفی

بودن هنری است زاست و شادشادی علت بسياری از تفکرات و رفتارهای تکامل(.331،ص 2011مربوط می شود.) گروبر، زندگی در نا مع و

شادی يک موقعيت يا يک وضعيت  .کاهد، اما از ديدگاه علمی و آکادميک کمتر بدان توجه شده استد عصر صنعتی میکه از عوارض موجو

که اين وضعيت روانی ميتواند ناشی از ارضای نيازها و انتظارات باشد. بـه عبـارت  طوری روانی توأم بـا خشـنودی و رضـايتمندی اسـت، به

 راهيماب،.)اقليميا تمندی اجتمـاعی، روانـی، و جسـمانی يـا رضـايتمندی از جريانات زندگی تعريف کردتـوان رضـاي ديگر، شادی را مـی

نقش  مادران  در شادی ، تربيت و رشد کودکان  بسيار موثر است ،وقتی مادری شاد و پر انرژی در خانواده  باشد  (.  ازينرو 1390، آبادینجف

تر، شادتر، زيباتر و راحت تری را تجربه خواهند کرد . شادابی و نشاط به عنوان يکی از زندگی موفقا هفرزندانی را تربيت می کند که  آن 

.مادران شاد قادرند خانواده سالم بسازند، شاخص های مهم کيفيت زندگی، نقش پررنگی در کاهش آسيب های روانی و اجتماعی افراد دارد

يگر را می دانند،الگوهای ارتباطی خوبی دارند،عقايد مذهبی قوی دارند و قادرند به نحوه خانواده ای که اعضا آن مکمل يکديگرن،قدر يکد

 (.17، ص2010مثبتی با بحران ها مقابله کنند)گالدينگ،

 

نان سازند به دست زهای آينده ای که جامعه را میهای آن جامعه و يا خانواده وابسته است زيرا تربيت نسلبنيان يک جامعه به زنز طرفی ا

های بعد يعنی فرزندانمان به وجود بياورد. پس تواند يک جامعه ايده آل و آرمانی را برای نسلامروزی است و مشخص است جامعه ی شاد می

www.takbook.com



   

22 

باشد. توان گفت شاد بودن يک مادر در شرايط سخت و ناگوار زندگی يک فداکاری بسيار بزرگ برای خانواده، فرزندان و آينده آنها میمی

است که اين فداکاری نبايد از چشم ديگران )منظور همسر است( پنهان بماند يا ناديده گرفته شود، در واقع وقتی به اهميت و نقش زن مسلم 

 وقتی زنان يک  .پی ببرند خود به خود در صدد جبران اين فداکاری بر خواهند آمد و يا حداقل رفتار بهتر و دوستانه تری را شاهد خواهيم بود

شناسی ، استاد روان1برايانت .در عوض شاد و پر انرژی باشند آينده آن جامعه فوق العاده آرمانی خواهد بود ،چار افسردگی نباشند جامعه د

ل اين شکست مانند و دليبودن مهارتی است که بيشتر افراد از کسب آن باز میدر شيکاگو، معتقد است که شاد« لويوال»اجتماعی در دانشگاه 

کردن های شاد يا حتی فکرکردن ديگران در خاطرات و تجربهدهد: سهيمنشان می« برايانت»تحقيقات انجام شده توسط  .اده استهم بسيار س

 سازی احساساتهای زندگی است. اين کار باعث نهادينهکردن شادیها برای ماندگاری و بزرگترين راهبه اين موضوع، يکی از اثربخش

نار شوند. تحکيم ارتباطات با ديگران نيز موجب در کرنگ میتوجهی ناپديد و کمکه در صورت ساده گذشتن و بیشود. احساساتی مثبت می

شود. پروفسور رابرت پوتنام محقق و استاد دانشگاه هاروارد می گويد: يکی از موارد شاد بودن انسان ها میها و حفظ دوستیماندنِ آدمهم

هر چه فرد از روابط بيشتر اجتماعی برخوردار باشد از سالمت قوی روحی و روانی برخوردار شده .وادگی استداشتن روابط قوی اجتماعی و خان

به گفته اين محقق انسان ذاتا موجودی اجتماعی خلق شده که احساس درونی کمک به ديگران در او وجود .و بر شادی وی افزوده خواهد شد

همچنين وی افزود: بنابر تحقيق های به عمل آمده  .س سبکی و شاد بودن به فرد دست می دهددارد، بنابراين با داشتن چنين روابطی احسا

شادی بعنوان يکی از عوامل مهم تندرستی و سالمت جسم به رسميت .يکی ديگر از موارد داشتن جامعه شاد اعتماد به يکديگر در جامعه است

شادتری  داشته باشيم  و  زنان. برای اينکه  (2010جمع می شود.)گراهام،شناخته شده است.سطح باالی شادکامی با پيامدهای سالمتی 

 شاد راداف تعداد چه هر طرف آن از و دارد «زندگی به اميد» حس با مستقيمی یرابطه شادبودن .اجتماعی ببينيم های آن را در مسائلبازتاب

. شد خواهد يشترب زندگی و فعاليت کار، برای جمعی و شخصی انگيزه يجادا و ديگران روحيه بر شادی اين متقابل تاثير باشد، بيشتر جامعه در

هر (بنابراين 1393)موسوی،.کندمی جلوگيری نيز رفتاری و اخالقی هایناهنجاری بروز از جامعه، در هاانسان مثبت فعاليت اين طبيعی طور به

بنابراين .جامعه ای با آرامش روحی باالتری خواهيم داشتالم و بانشاط تر و خانوداه س جامعه به نشاط زنان توجه داشته باشد،  در خانواده و  چه

 مدل مفهومی عوامل موثر بر شادی زنان چيست؟  محقق در صدد پاسخگويی به اين سوال است که 

 مفهوم شادی

ه شادی توسط دانشمندان ارائه شده (. تعاريف متعددی دربار111،ص 2004شادی رشته نسبتا تازه در مطالعات روان شناسی می باشد )مانتير، 

 لذا از آنجا که شادی يکی از هيجانات اساسی بشر است، است، که در همه آنها به نوعی تجربه کردن احساسات مثبت به چشم می خورد.

و بعد ثبتی که از دنيست.شادی عبارت است از هيجان م آن تجربه سادگی به شادی تعريف اما. نمايدمی تجربه  را آن خود فراخور به هرکس

رفتارهای اجتماعی و رضايت درونی تشکيل شده و می تواند احساس نشاط فرد را نشان دهد. لی ان کچين مؤسس باشگاه شادی، شادی را  

شادی احساس بهزيستی درونی است که افراد را جهت سود بردن از تفکرات، هوش، خرد، آگاهی، حس » اين گونه تعريف کرده است : 

بت شادی يعنی احساسات مثفرد شاد، فردی است که مکرراً احساسات مثبت را تجربه می کند. « ارزش های معنوی توانا می سازد. مشترک و

)  آرگايل)2005زياد، رضايت باال از زندگی و احساسات منفی نادر . اين سه فاکتور، سه عامل مهم در بهزيستی می باشند )ليوبرميسکای، 

 : است بعد 3 دارای مانیشاد است معتقد(  2001

 . دارد نام زندگی از رضايت که شادمانی شناختی بعد -1

 .است خوشی احساس که شادمانی عاطفی بعد -2

 است اضطراب و افسردگی و منفی عواطف نداشتن شادمانی که سوم بعد  -3

 ( نظريه های شادکامی1جدول)

 نتيجه ديدگاه

 تباط های بين فردی و ميزان شادی می باشدتاکيد اين ديدگاه بر روی نوع ار سليگمن

 شادکامی از دو جز اساسی )عاطفی و شناختی( تشکيل شده است (2002آرجيل و همکاران)
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معتقدند که نياز ها و خواسته های انسان همواره  به آسانی ارضا نمی شود بايد موانعی را از سر راه  (1984الزاروس و فلکمن)

و در برابر ناکامی ها م مصائب صبر و شکيبايی نشان داد.لذا آنان معتقدند برداشت،دست به انتخاب زد 

 شادکامی و موفقيت مردم در رسيدن به هدف هايشان به راهبردهای مقابله ای آنان بستگی دارد.

 شادکامی مبتنی بر ارزش ،حاکی از معنی دار بودن زندگی است. (2001رايس)

 ی زندگی و شادکامی واقعی را در پرتو معنی دار و ارزشمند زندگی می داند.شادکامی را هدف نهاي (2003اريکسون)

( نشان داده اند که افراد شادکام،دارای افکار و رفتار های سازگارانه  و کمک کننده هستند و با ديدگاهی روشن 1نظريه های شادکامی جدول)

به موقع از ديگران کمک می طلبند و از طرف ديگر افراد غير شادکام  به امور می نگرند،به طور مستقيم برای حل مسائل تالش می کنند و

بدبينانه عمل می کنند و از کار کردن برای حل مشکالت اجتناب می ورزند.بنابراين تالش برای ايجاد شادی زنان می تواند بسيار کمک 

 (.845،ص 2010کننده باشد و کنار آمدن و حل مشکالتشان را آسان تر نمايد)استورات و همکاران،

 عوامل موثر بر شادی

. ترين تحقيقات بيان می کند که شادی از سه جزء تشکيل شده استيکی از تازه. به منظور افزايش سطح شادی بايد اجزا شادی شناخته شوند

(. 2005وبرميسکای ، )لي است %40و سهم فعاليت های آگاهانه در حدود   %10، سهم شرايط محيطی تقريبا %50سهم عوامل ژنتيکی تقريبا 

 .اين سه فاکتور اصلی روی سطح دائمی شادی اثر خواهند گذاشت، که عبارتند از نقطه ثابت، شرايط زندگی و فعاليت های آگاهانه

لدين ادی از وايعنی سطح معين و ثابتی از ش. بزرگترين سهم شادی در عوامل ژنتيکی است که اين فاکتور را نقطه ثابت می نامند :نقطه ثابت 

 (.112،ص 2004به ارث می رسد و موروثی می باشد )مانتير، 

جزء دوم شادی شرايط زندگی است که شامل عوامل مليتی، جغرافيايی و فرهنگی منطقه ای است که فرد در آن زندگی می کند و همچنين 

 شامل فاکتورهای جمعيت شناسی مانند سن، جنسيت و قوميت می باشد.

اين سطح دسته ی وسيعی از فعاليت هايی است که مردم انجام می : اين فاکتور را اينگونه تعريف می کند  شلدان: فعاليت های آگاهانه 

ت های اين فعالي. رفتارها و فعاليت های فراوانی وجود دارند که افراد برای انجام آنها انرژی صرف می کنند. دهند يا در فکر انجام آنها هستند

اين فعاليت ها مستلزم صرف انرژی هستند يعنی خود . وقت و انرژی صرف می کنند را فعاليت های آگاهانه می نامندمجزا که افراد برای آنها 

به خود انجام نمی شوند در واقع تفاوت اصلی بين فاکتور شرايط زندگی و فعاليت های آگاهانه، اتفاقی بودن آن است فاکتورهای شرايط 

(اين بعد خود به خود به سه حوزه 2005)ليوبرميسکای، .فاکتورهای آگاهانه در اختيار خود فرد می باشد زندگی تقريبا تصادفی هستند اما اين

 .تفکيک می شود

 مانند ورزش منظم، محبت ورزيدن به ديگران، حضور در اجتماعات: فعاليت های رفتاری  -

 .مور مثبت در زندگی و مثبت انديشیشامل توجه به نعمت ها و موهبت ها، تفکر راجع به ا: فعاليت های شناختی  -

 . شامل تالش های معنادار در زندگی و هم چنين تالش جهت رسيدن به اهداف شخصی می باشد: فعاليت های داوطلبانه  -

وری کن لگی دحوصاز تنبلی و تنگ»فرمايند: العقول میتواند در هر انسانی نشاط ايجاد کند. يکی از معصومان در تحفاحساس مفيدبودن می

شوند تر دچار افسردگی میکنند، کمافرادی که با کارهای مختلف و مفيد، مثل هنرهای خانگی، خود را مشغول می .که سرآغاز هر بدی است 

؛ ت آورنددستوانند انرژی مثبتی کسب کرده و نشاط الزم را در زندگی بهشان، میکردن خود به کارهای مفيد و مورد عالقهو زنان با مشغول

 (.1393)انتصاری،برند.رنج خود، بسيار لذت میزيرا افراد با تماشای دست

 رابطه شادی  با سالمت

( بيانگر اين نکته است که شادی دستگاه 1378سالمت با شادی ارتباط دارد. برخی از تحقيقات از جمله  مطالعات علی پور، نور باال و مطيعيان)        

( نيز معتقدند که  2001ت دستگاه ايمنی، سالمت فرد را بهبود می بخشد. سالوی، راتمن، اولر و استوارد) ايمنی را تقويت می کند و تقوي

( 1992عواطف مثبت به خصوص شادی، فعاليت های قلبی و عروقی و سيستم ايمنی را بهبود می بخشد. برخی از صاحب نظران از جمله ماير)

( اظهار می کنند که تمرينات بدنی از دو راه مستقيم در اصالح 1991ست. کلپ و همکارنش)معتقد است که وجود سالمت شرط اول شادکامی ا

 ) هورمونی که با فشار عصبی در خون ترشح می شود(. خلق و خو تاثير دارد. يکی رها شدن آندروفين و دوم کاهش سطوح کورتيزول
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ی طبيعی درد هستند که سبب به وجود آمدن احساسات خوشايند می شوند. بر اساس نظر متخصصان فيزيولوژی بدن، آندورفين ها داروها         

 تمرينات ورزشی موجب افزايش سطوح ترشح آندروفين می شود. 

( و برخی محققان ديگر به اين نتيجه رسيدند که تمرينات مناسب بدنی در افزايش سطوح سرتونين  تاثير به سزايی 1999از طرفی ديلورنزو )

به نظر می رسد تمرين کمک می کند آندروفين و سرتونين بيشتری به بدن برسد و برای مدت طوالنی تری در طول تمرين  دارند. بنابراين

 حفظ شود.

 ( معتقدند که تمرينات بی هوازی عامل موثری در رفع اضطراب و افسردگی و به طور کلی ناراحتی های روانی است.1981فالکين و سيم )

به منطور بررسی تاثير ورزش بر سالمت روانی انجام دادند به اين نتيجه رسيدند که تمرينات ورزشی  (1990رودين )در فراتحليلی که پلنت و 

 موجب بهبود خلق و خو، سالمت روانی، افزايش خودباوری و عزت نفس افراد شرکت کننده می گردد.

ير معنی داری در افزايش ميزان شادی و سالمت روانی افراد شرکت کننده ( نشان دادند که تمرينات ورزشی هوازی تاث1991کوپر و همکارانش )       

 در اين گونه تمرينات دارد.

( نيز تاثير تمرينات هوازی را بر ويژگی های روانی افراد بررسی کردند و به اين نتيجه رسيدند که کاهش زيادی در 1991نورول و مارتين )

ان شادی و لذت از زندگی افراد شرکت کننده در تمرينات و فعاليت های هوازی به وجود می ميزان افسردگی و افزايش قابل توجهی در ميز

 آيد.

( در خصوص بهره روانی تمرينات شديد، حاکی است که به دنبال اين نوع تمرينات، تغييراتی نظير کاهش اضطراب، 1994نتايج تحقيق ماهان )

 (.130،ص 2004نده به وجود می آيد. )مانتير، تنش و افسردگی و افزايش عزت نفس در افراد شرکت کن

  نقش شادی در خانواده

چه سياست های کالن ملی، سياست های شادسازی را جدی بگيرند، و چه آنها که اين حکايت را در اولويت نگذارند، خانواده ها بايد برای 

خانواده  شادی، محيط. يازها که عوامل شادی هستند مهم اندبرای يک خانواده برآوردن کليه ن. ترقی و سالمت خود به اين مقوله بيانديشند

مشاوران و روان شناسان خانواده دريافته اند که خانه هايی که در آن صدای خنده و شادی شنيده شود، فرزندان . را گرم و لذت بخش می نمايد

فرزندان با خيال آسوده و اعصاب راحت، می . شود محيط گرم و صميمی، مانع از فرار جوانان از خانه می. موفق و باهوشی خواهند داشت

در اين نوع خانواده ها، طالق بر سر افراد خانواده . توانند به وظيفه های اصلی خود که يکی از آن ها، درس خواندن است، رسيدگی نمايند

اختيار خانم های محترم است در شرايط  مديريت خانواده که معموال در. نمی افتد و آسودگی و امنيت خاطر، در همه اعضای آن وجود دارد

 روح و ا شادیب زندگی کننده ناراحت و نامطبوع موقعيت های رفتاری بيشتر علوم کارشناسان ديد . ازسخت اقتصادی بيشتر اهميت می يابد

ان داده بچه هايی که در تجربه نش(.1388، نصرآبادی بختيار)پهلوان صادق،  .شود تبديل قابل تحمل موقعيتهای به توانند می طبعی شوخ

 سرما و روز و شب روشنی، و تاريکی اندوه، مانند و غم و شادمانی و سرور جهان در. خانواده های شاد بزرگ می شوند از هر نظر موفق ترند

ما  از میک عدادت ،اما خواهيم می را آن ما همه که است احساسی شادمانی.  نيست شدنی معدوم هرگز شادی ليکن. يکديگرند بدنبال گرما و

 ادیع.  است ديگران و خود به عالقه و رضايت احساس ، درونی آرامش ، دانی قدر احساسی چنين مشخصه نشانه .بابيم می دست آن به

 گذرانند می واندوه غم در را عمرشان همه که است ای افسرده آدم های از پر دنيا. است شادی و خشنودی حالت ما ذهنی حالت ترين

 ندگیز کيفيت بر که هستيم ما خود اين پس.  برند می سر به خوشحالی و سرور با و دغدغه هيچ بدون را زندگی تمام ، وهیگر وبرعکس

 ودخ برای که اعتباری و ارزش حسب بر و شويم می غمگين يا شاد داريم خود ذهن در که تصويری اساس بر و گذاريم می تاثير خويش

 سالمت واندت می آن کسب ازچگونگی شادی، صرفنظر که است داده نشان تحقيقات. گيريم می موفقيت ها و ازشادی ها را خود سهم ، قائليم

 بيشتری شارکتیم روحيۀ دارای گيرند، می تصميم تر آسان کنند، می بيشتری امنيت احساس هستند شاد که افرادی.  بخشد بهبود را جسمانی

 می او برآگاهی زد،انگي می بر را فرد فعاليت شادی. کنند می رضايت احساس بيشتر دکنن می زندگی آنها با که کسانی به نسبت و هستند

 و خشدب می رونق را سياسی مشارکت همچنين شادی.  کند تسهيل می را اجتماعی روابط ايجاد و کند می تقويت را وی خالقيت افزايد،

 ادهد نشان زيادی پژوهش های. است افسردگی مقابل نقطه یديگرشاد ازسوی.  شود می افراد عمر طول حدودی تا و سالمتی حفظ موجب
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 مثبت خلق وجود برد و می بين از را بدن ايمنی سيستم ضعف افسردگی فقدان لذا. دارد ارتباط بدن ايمنی سيستم ضعف با افسردگی که اند

 اهميت با و خطير نقشی مدارس و جامعه رکتح و پويايی سالمت، در نشاط و شادی.افزايد می بدن ايمنی دستگاه بهتر عملکرد بر نشاط و

 و است مؤثر تحصيل و مدرسه به ايشان مندی عالقه طرفی در از و آموزان دانش اضطراب و افسردگی کاهش در طرف يک از زيرا دارد

 صميمت ندفراي فرد، و روانی جسمانی سالمت بهبود و بدن ايمنی ضعف ،کاهش امنيت احساس ، نفس عزت تقويت ضمن ، ديگر ازسوی

 می انمي از را حسد شادمانی. دهد می افزايش را زندگی از فرد رضايت احساس و کند می ايجاد مشارکتی روحيه و بخشيده سرعت را گيری

 ، سردگیاف به توان می جمله آن از که دارد دنبال به بسياری نتايج جامعه در نيز نشاط و شادی فقدان. سازد می تر دلپذير را زندگی و برد

... و تخشون رواج ، اجتماعی ناهنجاريهای مخدر، مواد به ،اعتياد کاری وجدان فقدان و کار به عالقگی بی ، رويدادها منفی ارزيابی ، بدبينی

 (.2005)ليوبرميسکای ،  .گردد

 خصوصيات زنان شاد

در  لذت زندگی تنگويند: يافاست، اما متخصصان میتوانيد پيدا کنيد که هميشه خوشحال و آرام باشد. اين يک واقعيت کسی را نمیتقريبا هيچ

محققان با بررسی و  جو کردوواقعی است. شادی را بايد در لحظات جست  های ساده، کليد شادمانیلحظات و به زبان خودمانی دلخوشی

 :اند کهمطالعه عوامل شادی در زنان مختلف به اين نتيجه رسيده

  کمال گرايی متفاوت است، بنابراين به دنبال واقعی نگاه کردن به خود و نقاط ضعف و قوت زنان شاد می دانند کامل گرايی با

 .شان هستند و نگاه آرمانی و ايد ه آل گرايانه ندارند

  زنان شاد می دانند ارزش آن ها بستگی به اين ندارد که چه دارند و چگونه به نظر می رسند.برای آن ها مهم اين است که از چه

 .ق و سالمت احساسی برخوردارندروابط موف

  زنان شاد می دانند تنها خودشان هستند که می توانند کاری برای شادبودن خود انجام دهند و نبايد آن را به ديگری واگذار کنند و

 .از ديگران انتظار داشته باشند

  می دانند که از اين روز چگونه بيشترين زنان شاد درک می کنند امروز تنها روزی است که می توانند از آن مطمئن باشند.آن ها

 .استفاده را کنند

  بگويند« آری»به ديگران فرصتی را پيدا می کنند که به خودشان « نه گفتن»زنان شاد می دانند که با 

 زنان شاد می دانند که در هرمرحله از زندگی، چيزی را از دست خواهند داد اما در مقابل، چيزی را هم به دست می آورند. 

  زنان شاد می دانند بخشی از هويت آن ها به شغل و کاری که انجام می دهند مربوط می شود، اما هرگز اجازه نمی دهند همه

 .هويت شان را کارشان رقم بزند

 زنان شاد می دانند که می توانند صاحب همه چيز شوند، اما لزوماً همه چيز را در يک زمان به دست نمی آورند. 

 د نگرش مثبت، روابط ارزشمند و زندگی پرمعنا اجزای تشکيل دهنده شادمانی و خوش بختی هستندزنان شاد می دانن. 

 زنان شاد خود را باور دارند، قدر شناس و عامل هستند. 

 زنان شاد مقايسه نمی کنند زيرا می دانند هميشه کسانی وجود دارند که بيش از آن ها دارند. 

 سائلی که وجود دارد نخستين قدم برای تغيير دادن استزنان شاد می دانند اعتراف کردن به م. 

 برابر و پايدار و با ثبات را تجربه کنند عشق نمی شوند.آنها ترجيح می دهند رابطه عاطفی زنان شاد به هر قيمتی وارد يک. 

  .ی گيرندزنان شاد به دنبال يادگيری و تغيير هستند و هيچ گاه قدرت خالقيت خود را دست کم نم( 1396)شهدوست،
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 ( خالصه پيشينه پژوهش2جدول)

 نتيجه پژوهشگر

بعد از تحقيقات خود اعالم داشتند که راه رسيدن به شادکامی و خوشبختی روانشاختی را در پرتو توجه به ارزش ها  (2009مع مالتی، لوئيس و دی )

يق دينی و الهی می دانند. به و هدف های معنوی، نياز های بنيادی، معنادار بودن و هدفمندی زندگی، عشق وعال

 نظر آنها شواهد تجربی فراوانی وجود که حاکی  از رابطه مثبت معنادار بين نگرش دينی و شادکامی می باشد.

نفر دانشجو نشان داد، از نظر بيشتر دانش جويان، پول برای دستيابی به رؤيای امريکايی و  127با مطالعه نمونۀ  (2010موگيلنر)

 ان حق مسلم افراد جامعه، بسيار حياتی است .شادی به عنو

 دری ـهنذتی ـبهزيسس اـحسان اوـهشی تحت عنوپژدر  (2010جورج)

 رـر عمـخی آاـهلاـسدر ميد دی و ايش شاافزاد  سبب ـنای توـندگی ماز زضايت رکه ن داد خر عمر نشااوا

 د داردجودار وعنابطه مثبت مرادگی ـناز زايت ـضواری و ردـمياين ـين باابرـباشد. بن

عاملی را کامی دنهايت شااو در ست. امانی عاطفی زتعهد ساو کامی دمثبت بين شاط تبااربيانگر ت او تحقيقا (2011فيلد)

 ند.دامانیعاطفی میزتعهد ساای پيشبين بر

ت فزوده می شود. بنابراين با توجه به اهميبا افزايش اميد و شادکامی بر سطح رضايت زناشويی دانشجويان متاهل ا (1395سپهريان آذر و همکاران)

رضايت زناشويی دانشجويان متاهل و تعيين نقش اميدواری و شادکامی در پيش بينی آن، لزوم توجه به آگاه کردن 

 .دانشجويان متاهل در رابطه با اميدواری و شادکامی مطلوب ضرورت می يابد

 ،سـنفت   زـع، خوشی، ندگیاز زضايت رجمله از کامی دشای هاسمقياهدتمامی خرل در فعااد فرا (1394مکبريان و همکاران)

کسب ی را باالتری هاهنمرداری معنار بهطول غيرفعااد فراز اکامی دکلی شار بهطوو مش ی، آرامدراکال، کنتر

 رـثاحالیکه درند. دکر

از گفت يکی ان ين میتواشت. بنابراندان کامی سالمنددبر شاداری ثر معنااجنسيت و تعامل سطح فعاليت و جنسيت 

 مل مؤثر براعو

 ست.ابه فعاليت بدنی ی روی آوردن سالمنداد در دوران فراکامی دشا

مثبت و معنادار  کنندهبينیهای تحقيق با استفاده از تحليل رگرسيون چندگانه نشان داد که عزت نفس پيشيافته (1390شيخ االسالمی و همکاران)

ت ديگر زنانی که از عزت نفس بيشتری برخوردارند، عواطف مثبت بيشتری نيز باشد. به عبارعاطفه مثبت می

چنين نتايج پژوهش بيانگر آن است که روابط زناشويی، رضايت از زندگی و عاطفه منفی زنان کنند. همتجربه می

نان افزايش دگی زکند. به اين معنا که با افزايش روابط زناشويی، رضايت از زنبينی میرا به صورت معناداری پيش

 .يابدها کاهش میو عواطف منفی آن

 

 روش تحقيق 

روش تحقيق با رويکرد کيفی با استفاده از سه سويه سازی ،ابزار پژوهش با استفاده از مصاحبه نيمه ساختمند،گروه کانونی و بررسی اسناد 

 ،مبانی و پيشينه  بوده است.

 يافته ها

ن استان فارس انجام  شده است ،نتايج حاصل از اين پژوهش نشان داد که عوامل فردی،عوامل طی تحقيقی که بر روی تعدادی از زنا

 محيطی بر ايجاد شادی در زنان تاثير گذار می باشد. -خانوادگی و عوامل اجتماعی 

ت ه سالمعوامل فردی شامل: اعتماد بنفس ،خودکارآمدی،عزت نفس،اهميت  دادن به سالمت جسمانی و تندرستی،اهميت دادن ب .1

بودن،  رروان، سپاسگزا معنوی ،عشق ورزی به ديگران، توجه به سالمت، اعتقاد به خدا و معاد، ويژگی ای شخصيتی مثبت، سالمت

 يزانم تقويت بيشتر جهت در .باشد شادمانی فرد افزايش بر مؤثر عاملی تواند متوقع نبودن، اوقات را برای خود صرف کردن می

 در ار مذکور عامل اثر مهارتهای خودکنترلی افزايش و شناختی های حيطه در ارائه آموزش با توان می فردی عامل بواسطه شادی

 .فزاينده ساخت شادی افزايش
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داشتن صميميت در روابط خانواده، همدلی در خانواده، اهميت دادن به  شاخص های چون:  از گرفته نشأتعوامل خانوادگی  که  .2

 فرزندان می باشد باعث افزايش شادی در زنان می شود. و همسر سوی از ، پذيرشوالدين، حمايتگر بودن خانواده

جامعه، کمک به موسسات  در بودن شامل :عضو گروه اجتماعی بودن، پذيرش تغييرات محيطی، فعال عوامل اجتماعی و محيطی .3

تماع  اج در زنان دیشااين شاخص ها  باعث  به توجهجامعه می باشد، بنابراين  در شادی ابراز برای مناسب بستر عام المنفعه، وجود

 ستيابید ایبر دعتماا قابل و مؤثر هیرا زنان دیشا ایبر مينههايیز دنکر همافر و و محيط های اداری که مشغول هستند ميشود 

 .تـسا  زنان  روان المتـس هـب

 نتيجه گيری

 منفی فهعاط و باال مثبت عاطفه از ترکيبی عنوان به شادی آنها در و است شده شادی هيجان از ای پراکنده های تعريف روانشناسی دانش در

 های نشانه ترينغريب از يکی: گويد می مور هنری. است شده معنی شود، می ناشی پيروزی و ارضا حس از که مثبتی احساس و پايين

 تقريبا و طوارس و افالطون که درونی حالت همان يعنی است شادی موضوع از روانشناسان غفلت است تفسير قابل تر کم که ما عصر مشخص

اد است.زن به عنوان محوريت در خانواده با ش حصول قابل فعاليت راه از که اند دانسته متاعی بهترين را آن گذشته برجسته متفکران تمام

ه مکرراً احساسات مثبت را تجربه می شاد، زنی ست ک زن  بودن خود می تواند خانواده را شاد کند و در نتيجه به شادی در جامعه مدد رساند.

 نتايج پژوهش نشان می دهد اگر به  عوامل فردی،عواملشادی يعنی احساسات مثبت زياد، رضايت باال از زندگی و احساسات منفی نادر . کند. 

د؛ شاخص شادی در زنان محيطی و شاخص های آنها که بر ايجاد شادی در زنان تاثير گذار است ،توجه شو –خانوادگی و عوامل اجتماعی 

 ..متضمن خوشبختى جامعه استباال می رود در نتيجه سالمت روان زنان و به دنبال آن سالمت روان اعضای خانواده باال می رود که اين  

، طول عمر سالمت جسمانی و روانی آنها بيشتر است. دانند زندگی را با ارزش می. به طور کلی زنان  شاد، خوش بين و سالم و راضی هستند

بيشتری دارند و از نظر شغلی و اجتماعی ، موفقيت های بيشتری کسب می کنند زنان شاد عزت نفس، حس کنترل و خوش بينی بيشتری 

 دارند که اين حالت از حس مقصود گرايی آنان که از داشتن هدف در زندگی مشتق می شود، بهره می گيرد.

 

 راهکارهايی برای شاد بودن زنان

ماعی بايد به گونه ای باشد که زنان همانند مردان بتوانند از راه های صحيح و منطقی هيجانات و احساسات درونی خود را ابراز فضای اجت

کنند، يکی از مهم ترين راههای تحقق اين امر مهم، اختصاص دادن فضاهايی عمومی مخصوص بانوان در جامعه و همچنين حذف تبعيض 

ی عليه زنان است که آنها با امنيت روانی بيشتر بتوانند به امر تفريح، ورزش و همچنين اقدامات گروهی ديگر های و بی عدالتی های اجتماع

 در زير به برخی از راه هايی که منجر به شاد بودن زنان ميشود اشاره شده است: بپردازند

 خوش بين باشيد 

 از توانمندی های فردی تان استفاده کنيد 

 در زمان حال زندگی کنيد 

 شاکر باشيد و از ديگران نيز تشکر کنيد 

 ورزش کنيد 

 موفقيت، احساس شادی در شما بيشتر   روی کاری که همين االن در حال انجام آن هستيد، تمرکز بيشتری کنيد تا با رسيدن به

 شود

 مهر و مومش کنيدواقعی   نگرانی هايتان درباره آينده را روی يک کاغذ بنويسيد، در يک پاکت نامه بگذاريد و به معنای! 

 خودتان بستگی دارد  در يک مهارت جديد، متخصص شويد. تشخيص اينکه چه مهارتی باشد به سليقه و توانايی. 

  عواطف مثبت  پرورش جهت در خودانگيخته فعاليتهای به بهادادن و ارتباطات در آور نشاط و شاد فضای دولت بايد با ايجاد

 شادی را در زنان تقويت کند.
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 خانواده ميان در شادی ميزان بردن و باال روحيه تقويت برای الزم های زمينه سازی فراهم 
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 بازتاب نقش و جایگاه مادر در منابع تاریخی دوره صفویه

 

 استاديار گروه تاريخ، دانشگاه جيرفت؛ مهدی دهقانی

 

 چکيده

 سبب، حجم به همين و اندکرده ت توجهخاندان های حکومتگر و مدعيان سلطن نظامی -سياسی تاريخ به دوره صفويه بيشتر تاريخی منابع
 حاوی کمهحا طبقات مادران جايگاه و نقش منابع تاريخی پيرامون وجود،بااين اند.داده جامعه اختصاص فرهنگی -اجتماعی تاريخ به را اندکی

 تکميل اند،داده ارائه جامعه فمختل طبقات اجتماعی اوضاع درباره اروپايی بازديدکنندگان که توصيفاتی با که هستند ارزشمندی اطالعات
مادران چه نقش و جايگاهی در منابع تاريخی دوره : هست پرسش اين به پاسخ يافتن درصدد مقاله اين در مسئله، اين به توجه با. شودمی

 از( سنادیا) ایابخانهکت هایداده آوریجمع همانا که تاريخی شيوه از استفاده ضمن مذکور، سوال به گويیپاسخ منظوربه صفويه داشتند؟
 ياسی(،س مذاکرات در جمله )از حاکمه سياسی و تربيتی طبقات امور در مادران جايگاه و نقش ترسيم ضمن است تاريخی اولدست منابع

 زدواجا و تربيت مانند اموری در آنها وظايف ثغور و حدود پيرامون جمله )از اجتماعی طبقات ساير ميان در آنان اجتماعی شان و وضعيت
 .شودمی مشخص فرزندان(

 سياسی، تبار مادری، دوره صفويه آفرينینقش فرزندان، واژگان کليدی: مادر، تربيت

 

 مقدمه

توان به دو دسته منابع تاريخی داخلی و سفرنامه نويسان بازديدکنندگان اروپايی منابع تاريخی دوره صفويه را بر پايه ميزان توجه به مادران می

ان طبقه های سياسی مادری اصفهانی، مقامات، اقدامات و مشاورهدر اين راستا، مورخينی مانند اسکندر بيگ منشی ترکمان و والهتقسيم نمود. 

تری و مشخصويژه شاردن به نحهمه، بازديدکنندگان اروپايی بهاند. باايننظامی بيان داشته -حاکمه را در البالی توصيف حوادث مختلف سياسی

 اند.مذهبی مانند گرجيان و ارامنه پرداخته -های قومیادران در ميان طبقات مختلف اجتماعی و حتی اقليتبه عملکرد م

 وسطتتاريخی  منابع کلی بررسی خالل در ولی نگرفته نقش و جايگاه مادران در دوره صفويه صورت درباره مستقلی پژوهش تاکنون،

نويسد: زنان شاهنامه، از جمله الهه آناهيتا، گودرزی منفرد در پژوهشی می ميان، اين د. دردار وجود حاضر مقاله با مرتبط مواردی پژوهشگران

های دهد ولی با گذشت زمان از اين جايگاه واال کاسته شده و جايگاه مادر ساالری به افسانهحالتی از خدابانويی و مادر ساالری را نشان می

خود که تا حدودی با پژوهش حاضر ارتباط موضوعی دارد: به نقش جان بيگم خاتون مادر  مذهبی پيوسته است. هانيه امينی نيز در مقاله

بيگم  کند. در اين راستا، جان خاتونشاهزادگان پيربوداق و حسنعلی ميرزا که عليه پدرشان جهانشاه قراقويونلو شورش کرده بودند، اشاره می

نروا نمايد. در ادامه، امينی به مذاکرات سياسی ساراخاتون مادر اوزون حسن آق قويونلو در نهايت توانست فرزندانش را ترغيب به تبعيت از فرما

؛ 63-64 ، ص1384منفرد،  )گودرزی 1منظور برقراری صلح ميان وی و برادرانش جهانگير ميرزا و اويس پرداخته است.ق، به 857در سال 

 (55-56، ص 1394امينی، 

مادران طبقه حاکمه در دوره صفويه، نقش مهمی در مذاکرات  که است های تاريخی ايناساس يافتهبر  حاضر پژوهش فرضيه اوصاف، اين با

اج تری در تربيت فرزندان و ازدوسياسی و تا حدودی تربيتی فرزندان خود بر عهده داشتند. در عوض، مادران ساير طبقات اجتماعی نقش مهم

 کردند.آنان ايفا می

 وظايف مادران
فوی نگاری دوره صکه پيرامون بسياری از منابع تاريخطوریر طبقات معمولی جامعه در وهله نخست بر عهده مادران بود. بهتربيت فرزند د

در وهله بعدی، مادران معموال هر الدين اردبيلی جد اعالی شاه اسماعيل اول بر عهده مادرش قرار داشت. شود: تربيت شيخ صفیمشخص می

 آشنا رزند،و اشتغال بدان بايستمی آينده در که شغلی با آنان را خانه، به پس از بازگشت و فرستادندمى مدرسه به را خود روز دو بار فرزندان
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 که هايىبا بچه صحبتىهم اثر بر در مدرسه فرزندانشان داشتند بيم طبقات متوسط و متمول جامعه چون مادران و همه، پدرانکردند. بااينمی

 (767 ، ص2ج ،1372؛ شاردن، 11-12 ، ص1، ج1382 )ترکمان، .کردنداستخدام می سرخانه شود، معلم فاسد خالقشانا ندارند صحيح تربيت

ذيرفت. پکرد، تحت نظارت مادر عروس صورت میبايست پرداخت میافزون بر آن، امور مربوط به خواستگاری و ميزان جهزيه ايی که داماد می

د که نويسکرد. چنانکه فيگويروا درباره مشاهدات خود میعروس نقش مهمی در مراسم خواستگاری ايفا می در اين رابطه، اعالم رضايت مادر

در اين راستا، مشاوره مادران به  يکی از نظاميان با پرداخت جهزيه ايی هنگفت موفق شد رضايت مادر عروس برای ازدواج را کسب نمايد.

 دلخواه خترد قبالويژه مادر خود که نانکه، بنا به گفته شاردن: پسران با کمک خويشاوندان بهفرزندان در هنگام ازدواج نقش مهمی داشت؛ چ

روا، )فيگوي .شود آگاه وى خلقيات چگونگى و اندام و شکل از آنان هایگزارش واسطهبه توانستندکردند، مىمى مشاهده از هر جهت را وى

 (443 ، ص1ج ،1372؛ شاردن، 252-253، ص 1363

های مادران در ميان تمامی طبقات ترين دغدغهاين دوره، مادران تالش داشتند تا دختران خود را زودتر شوهر بدهند چرا که يکی از بزرگدر 

های قومی گرجی و ارمنی ترس از انتخاب فرزندشان توسط مباشران درباری برای همسری شاه بود. در اين ميان شاردن به ويژه اقليتبه

که يکی از مادران اشراف گرجی از تمايل شاه به ازدواج با دخترش مطلع شد، بالفاصله اين واهمه اشاره کرده است: هنگامی يکی از موارد

 ،1ج، 1372 )شاردن، 1گريختند. آکالزيکه حکومتی به منطقه مأموران رسيدن از دختر خود را به ازدواج نامزدش در آورد و همگی شبانه پيش

 (350ص 

امير زادگان نقش مهمی در  دار آن بودند، مادران شاهزادگان وکه مادران در تمامی طبقات جامعه عهده وره در امر ازدواجافزون بر مشا

و حق  شدندمی محسوب قانونی خريد زر و ایصيغه عقدی، زنان از ذکور چه کردند. در اين راستا، فرزندانهای جانشينی ايفا میکشمکش

طهماسب اول، مادر شاهزاده حيدر ميرزا برای نمونه، در بستر مرگ شاه. شدميانشان تقسيم می مساوی در تصورجانشينی و کسب ارث به

ی واله .سرا ترغيب کردديد برای دستيابی به سلطنت، فرزندش را به ماندن در حرممرگ شاه را نزديک میکه اصالتا کنيزی گرجی بود و 

ب ميرزا رقي اسماعيل هواداران در آن شب از شاهزاده پرداخته است؛ چرا که: نگهبانان دربار اصفهانی، در تحليلی به نکوهش سخنان مادر

ترکمان، ؛ 390-391 ، ص1372برين،  ی اصفهانی، خلد)واله 1به قتل رسيد.سرا، شاهزاده حيدر ميرزا بودند. با هجوم نگهبانان دربار به حرم

 (315 ؛ تاورنيه،195، 1، ج1382
، در دادند. آنانکردند ميزان نفوذ خود را نشان میان صفوی با کمک و مشاوره ايی که در قالب نصيحت به فرزندان خود میمادران شاهزادگ

 عباساهش توان به آنا خانم مادرکردند. در اين رابطه، میدخالت می دارى نيزمملکت امور تجربه، دربى و نشينی فرزندان جوانصورت به تخت

قدرت و نفوذ فراوانی يافت. ميزان قدرت و نفوذ وی به اندازه ايی بود که با: قتل صدراعظم  ه به پشتيبانی ساروتقی صدراعظماشاره کرد ک دوم

ملکه مادر  که عنوان شاه سليمان توسط جانی خان قورچی باشی، توانست با اعدام قورچی باشی انتقام خود را بگيرد. نمونه ديگر آنکه، مادر

 ه شاردن نسبت به فرزندش سزاواری بيشتری برای حکومت کردن داشت. يافته بود به گفت

 

 گرفت و از خويش نظر زير را خرج و درآمد و خزانه به مربوط خزانه کشور، امور وضع منظور ترميموی در هنگام وقوع قحطی در مملکت به

 (1717 ص ،5و ج 1413 ، ص4ج، 1372 )شاردن، 1کرد. جلوگيرى شاه نارواى هایبخشش و بذل

 آفرينی سياسی مادراننقش

 مقامات از گروهی راس در را خود مادران معموال شکست، و محاصره هنگام در صفوی شاهان از شفاعت درخواست برای کشور مختلف حکام

طهماسب داران شاهربرای نمونه: حاکم منطقه بيه پس در گيالن به سبب لشکرکشی زينل بيک و ديو علی س. کردندمی ارسال حکومتی به دربار

طهماسب اول فرستاد که وی در نهايت منظور شفاعت به نزد شاه، مادر و فرزند خود را به همراه پيش کشی اليق بهق 970اول در سال 

 (378-379 ، ص1352توانست رضايت شاه را جلب نمايد. )الهيجی، 

دادند. در اين رابطه، مادر سلطان مراد، ی نيز تبحر خاصی نشان میمادران حکام، افزون بر مذاکرات سياسی گاهی در زمينه مذاکرات نظام

 بيک رخشادف و بيک اسلمس چينی برای رويارويی با شاه اسماعيل اول: به نزدمنظور مقدمهشاهزاده عثمانی که به ايران تبعيد شده بود، به
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 هميشه هک امير را دو آن ادر سلطان مراد با حسن تدبيری که داشتم بودند، اعزام شد. در اين ماموريت، ايالت بايندريه امراى ترينبزرگ که

وستند. پي همدان حوالى در مراد سلطان و به اردوی امرای بايندريه نيز از آنها پيروی کردند ساير. آورد خود پسر نزد به زدندمى مخالفت از دم

نظامی، آنان حتی در صورت مقتول شدن فرزندان  -سياسیافزون بر شرکت مادران حکام مختلف در مذاکرات . (20ص ، 1395حسينی، )

ازآنکه: جالل خان ازبک حاکم مرو توسط گيری اجساد آنان از دشمن پيروز بودند. برای مثال، پسخود در طی نبردهای خونين، خواهان پس

 جالل ادرم. احداث کرد خان جالل ين با سرپرناک در ناحيه بند فريمان واليت جام کشته شد، فرمانده پيروز مناره ايی مز خان قلیمرتضی

ص  ،7813 )جنابدی، 1عرضه داشت و با موفقيت استدعای سر فرزندش را نمود. بهايیخان، هدايای گران قلى مرشد در زمان حکومت خان

 شفيع قرار دادن شاه، تقاضایکردند با عالوه بر مادران حکام، مادران اقشار پايين جامعه نيز هنگام قتل فرزندان خود تالش می. (599-598

عباس دوم: پيرزنی سر بريده دو پسر خود را به شاه نشان داد که بدون تقصير برقراری عدالت و قصاص نمايند. برای نمونه، در زمان شاه

ا طاهر تفنگچى ايم آقتوسط آقا طاهر تفنگچى آقاسى کشته شده بودند. شاه که کامال متاثر شده بود، مقامات حکومتی را مامور رسيدگی به جر

 (404-405، ص 1382دوم،  عباسشاه و صفىشاه زمان در ی اصفهانی، ايرانانجاميد. )واله آقاسى نمود که در نهايت به قتل وی

 تبار مادری

 که در صورت تباراند چرا مورخين در بسياری از موارد افزون بر ذکر تبار پدری شاهان و بزرگان، معموال نسب مادری آنها را نيز ذکر کرده

شد. در اين رابطه بيشتر مورخان برای ترويج مشروعيت خاندان صفوی، تبار مادری عالی مادری، موجبات مباهات بيشتر شخص فراهم می

لدين اسلطان صدراند. برای مثال، اسکندر بيگ ترکمان، اجداد شاه اسماعيل اول مانند: شاه اسماعيل اول را در مقدمه کتاب همواره ذکر کرده

 موسى را از جانب مادر از تبار شيخ زاهد گيالنی عارف مشهور، دانسته اند. در همين خصوص، نويسنده تاريخ ايلچی نيز شاه اسماعيل اول را

 (82، 1395؛ حسينی، 14، ص 1، ج1382قويونلو ذکر کرده است. )ترکمان، دخترزاده حسن بيک، پادشاه آق

 يگمب النساء که فخرطوریداد. بهن صفوی همواره عنايت و توجه بيشتر حکومت را به خود اختصاص میدر اين راستا، سرزمين مادری شاها

 درما ازآنکه:نمود. برای مثال، ملکه مادر پسويژه مازندران سرزمين اجدادی اش را منصوب میمادر شاه عباس اول، شخصا حکام واليات به

 تسابان سبب نيز به اول عباسشاه راستا، اين ورد ميرزا را به منصب وکالت منصوب کرد. درمازندرانی درآ رئيس ميرزا به همسری را خود

 نطقهم آن ساکنان تعداد بر ارمنى خانواده هزارسى اسکان با بود اميدوار و داشت خاصی توجه جاآن کردن آبادان به مازندران ايالت به مادرش

که طوریهکردند. بمقام نيز در صورت داشتن تبار عالی از جانب مادر خود بدان مباهات میعالیبه غير از دربار صفوی، ساير اشخاص . بيافزايد

باليد چرا که: از جانب مادر به خاندان عارف مشهور، سلطان ابوسعيد ابوالخير منتسب پهلوان درويش محمد از مشايخ درويش به نسب خود می

 (508، ص 1ج 1349واصفی، ؛ 694 ص ،2ج، 1372 ؛ شاردن،90، ص 1352)گيالنی، بود. 

 

 نتيجه گيری

در دوره صفويه، مادران طبقات معمولی جامعه نقش مهمی در تربيت فرزندان خود ايفا می کردند که بازتاب آن در منابع تاريخی بخصوص 

ام يگاه مادران شاهزادگان صفوی و حکپيرامون مراسم ازدواج فرزندانشان تبلور ويژه ايی داشته است. با اين وجود، منابع تاريخی نقش و جا

بخصوص در صورت جوان بودن فرزندانشان، ذکر کرده اند چرا که مادران در صورت  جانشينی هایکشمکش و سياسی مذاکرات مختلف را در

ورشی تا، مادران حکام اياالت شدار شوند. در اين راستوانستند قدرت و نفوذ فراوانی در اداره امور کشور يا ايالت عهدهفرمانروايی فرزندشان می

اغلب در صورت محاصره و شکست فرزندان خود، قادر بودند طبق سنتی ديرينه برای درخواست شفاعت و بخشش، به دربار پادشاه صفوی 

از اجداد  فويه،رهسپار شوند. از داليل ديگر جايگاه برجسته مادران، افتخار به تبار عالی مادری بود. در اين خصوص، منابع تاريخی دوره ص

اند. تبار مادری مذکور تا حدود فراوانی مادری شاهان و ساير مقامات حکومتی که غالبا از بزرگان دين يا فرمانروايان مشهور بودند، ياد کرده

 آورد.زمينه کسب مشروعيت حکومت صفوی را در نزد تمامی طبقات جامعه، فراهم می
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قاجاریه حکومت برآمدن تا صفویه حکومت انقراض از تاریخی منابع در مادرملکه های  جایگاه و نقش بازتاب  

 

 استاديار گروه تاريخ، دانشگاه جيرفت؛ مهدی دهقانی

Mehdi.dh82@yahoo.com 

 

 چکيده

ی شود، مقاجاريه که بويژه با حکومت های افشاريه و زنديه مشخص  حکومت برآمدن تا صفويه حکومت در البالی منابع تاريخی از انقراض

 انتوصيفات عده ايی از بازديدکنندگ حدودی با تا که يافت ارزشمندی اطالعات حاکم خاندان ملکه های مادر جايگاه و نقش توان پيرامونمی

 پرسش اين هب پاسخ يافتن درصدد مقاله اين مسئله، اين به توجه با. شودمی تکميل ، جامعه مختلف طبقات اجتماعی اوضاع درباره اروپايی

 گويیپاسخ منظوربه انقراض حکومت صفويه تا برآمدن حکومت قاجاريه داشت؟ دوره در اجتماعی جايگاه و نقش چه ملکه مادر، مفهوم: هست

 منض است تاريخی اولدست منابع از( اسنادی) ایکتابخانه هایداده آوریجمع همانا که تاريخی شيوه از استفاده ضمن مذکور، سوال به

سياسی تبار مادری شاهان دوره مذکور نيز پرداخته می شود. در  -سياسی به اهميت اجتماعی امور در ملکه های مادر جايگاه و نقش ترسيم

اين پژوهش مشخص می شود فرمانروايانی که ملکه های مادر آنان تبارشان به حکومت صفويه منتهی می شد، مشروعيت اجتماعی فراگيری 

 در جامعه کسب می کردند.  

 حکومت افشاريه، حکومت زنديه. گان کليدی: ملکه مادر، تبار مادری،واژ

 

 مقدمه

توان به دودسته منابع تاريخی سلسله ای و محلی تقسيم نمود. در اين راستا، مورخينی مانند استرآبادی و موسوی منابع تاريخی اين دوره را می

همه، اايناند. بنظامی بيان داشته -در البالی توصيف حوادث مختلف سياسیهای سياسی مادران طبقه حاکمه را اصفهانی، اقدامات و مشاوره

 خالل . دراندتری به عملکرد ملکه های مادر پرداختهنامه ای ازجمله هاشم ميرزا و فسايی به نحو مشخصنويسندگان تواريخ محلی و زندگی

نان نويسد: زگودرزی منفرد در پژوهش خود می ميان، اين دارد. در وجود حاضر مقاله با مرتبط مواردی پژوهش های محققين تاريخی، بررسی

دهد ولی با گذشت زمان از اين جايگاه واال کاسته شده و جايگاه شاهنامه، ازجمله الهه آناهيتا، حالتی از خدابانويی و مادر ساالری را نشان می

 (63-64 ، ص4138 منفرد، )گودرزی 1های مذهبی پيوسته است.مادر ساالری به افسانه

 قدر نهايت، هانيه امينی در مقاله خود که تا حدودی با پژوهش حاضر ارتباط موضوعی دارد، به نقش جان بيگم خاتون مادر شاهزادگان پيربودا

وانست: ت کند. در اين راستا، جان خاتون بيگم در نهايتو حسنعلی ميرزا که عليه پدرشان جهانشاه قراقويونلو شورش کرده بودند، اشاره می

ق،  857فرزندانش را ترغيب به تبعيت از فرمانروا نمايد. در ادامه، امينی به مذاکرات سياسی ساراخاتون مادر اوزون حسن آق قويونلو در سال 

 (55-56، ص 1394منظور برقراری صلح ميان وی و برادرانش جهانگير ميرزا و اويس پرداخته است. )امينی، به

تا حدود بسياری وظايف و نقش  ملکه های مادر اين دوره، که است های تاريخی اينبر اساس يافته حاضر ژوهشپ فرضيه اوصاف، اين با

واسطه مه، بههنظامی، جايگاه اجتماعی متزلزلی يافتند. بااين -های سياسیواسطه آشوبهمتايان خود در دوره صفويه را تداوم دادند؛ هر چند به

آفرينی و جايگاه ممتاز آنان در های فراوانی برای ترسيم مناسب نقشر منابع تاريخی دوره مذکور، دشواریجايگاه فرعی ملکه های مادر د

 جامعه وجود دارد. 

 ملکه مادر
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ن را توان مادر محمود افغاگشت. چنانکه در اين خصوص میهای مادر اين دوره پرآشوب به طبقات پايين جامعه باز میتبار بسياری از ملکه

رب و مشغول جويدن يک ت شده پاره کامال لباسش کهدرحالى صورت توصيف شده است: وید که هنگام ورود به شهر اصفهان بدينمثال ز

تا، . در اين راسبزرگ پادشاهی مادر به تا داشت شباهت جادوگر به يک بيشتر وارد شد. ظاهر و اعمال وی قصر اصلى دروازه بزرگ بود، به

 شد در هنگام جوانی به مدت چهار سال اسير طوايف ازبک بود. )ملکم،مسر يکی از افراد ايلياتی افشار محسوب میمادر نادرشاه نيز که ه

 (406و  229، ص 1387؛ مينورسکی، 467 ، ص2 ، ج1380

ی از حيات هايلسا رغم داشتن تبار عالی به سبب سقوط دولت صفوی، ناگزيرهای مادر بسياری از شاهان صفوی نيز علیوجود، ملکهبااين

که: شاه طهماسب دوم پس از دستيابی به سلطنت، داخل شدند. برای نمونه هنگامیخويش را از اعضای طبقات پايين جامعه محسوب می

 سلک رد سال ناگزير به مدت هفت محمود افغان يابیقدرت مالحظه کرد که بواسطه خدمتکاران، لباس را در سرای سلطنتی شد مادرشحرم

در همين خصوص، شهربانو بيگم مادر شاه سليمان دوم قبل از پادشاهی فرزندش به همراه برادرزاده اش شاه  .زيسته بود دربار کنيزان

هاشم ميرزا، ؛ 462، ص 2 ، ج1380؛ ملکم، 225، ص 1387)مينورسکی،  1برد.طهماسب دوم مدتی را در شهر سبزوار در تبعيد به سر می

 (86-87، ص 1379

رو، داشت. ازاين نظامی -ت سقوط حکومت صفوی، تبار مادری شاهزادگان صفوی اهميت بسياری در زمينه تحوالت سياسیدر دوره فتر

اند. به همين جهت، ازدواج مدعيان سلطنت با مورخين تاکيد بسياری در شناسايی شجره انساب مدعيان سلطنت اين دوره مبذول داشته

نی داشت. همين امر موجب شد تا نادرشاه دختر شاه سلطان حسين يعنی رضيه سلطان بيگم را شاهزاده خانمی صفوی اهميت سياسی فراوا

 شد،صفوی محسوب می حسين سلطان شاه ميرزا، دختر واسطه آنکه: مادر شاهرخبه همسری فرزندش رضا قلی ميرزا درآورد. در اين راستا به

 سانيد،رمى صفويه شاهان به نسب مادر جانب که او نيز از محمد سيد ميرزا ه،آشوب زمان بودند؛ هر چند به سبب او سلطنت مردم مايل به

 (510-511، ص 2 ، ج1380؛ ملکم، 270-271، ص 1387)مينورسکی، . برای مدتی به فرمانروايی دست يافت

 داشت که بسياری از حکام نواحیکردند، به اندازه ايی رواج اهميت تبار مادری مدعيان سلطنتی که خود را از نسل شاهان صفوی قلمداد می

مختلف، شاهان دروغينی مانند شاه سلطان حسين دوم را برای مشروعيت حکومتشان در اختيار گرفتند. در اين راستا، مصطفی قلی خان 

هماسب شاه طبه وجود آوردند و وی را فرزند  دوم حسين بيگدلی شاملو و علی مردان خان بختياری، شجره انساب دروغينی برای شاه سلطان

 مادر ازدواج قباله تاييد صحت واسطهبه کشور عثمانی در ايران شاملو، سفير بيگدلى خان قلى جعلی اين بود که: مصطفى دوم دانستند. روايت

 (92 ، ص1367قزوينی، . )خطاب نمود ايران به عنوان شاه را بود، حسين دوم مهر شخص وی ثبت به که شاهزاده

: نويسددر کتاب تاريخ کامل ايران در اين رابطه، می ملکمنمودند. چنانکه، مادر دوره مذکور زمانه پرآشوبی را سپری میهای همه، ملکهبااين

 خالص بيمارى زحمت از کنند تا خفه را محمود تا دستور داد نيست اميدى به ادامه حيات فرزندش که مالحظه کرد چون مادر محمود افغان

 جهان بانقش ميدان را در شبيک محمود مادر فغان برای نکوهش اقدامات اواخر عمر محمود افغان دستور داد تاا ازآن نيز اشرفپس .شود

 .اشرف افغان با انجام چنين اعمالی توانست محبوبيت فراوانی در ميان مردم شهر اصفهان کسب نمايد. برد سر به شاهزادگان مقتول صفوی

 (217-218و  212-213، ص 1387ورسکی، ؛ مين454و  449 ، ص1380، 2ج  )ملکم،

ز گرديد، مادران تالش داشتند تا فرزندان خود را انظامی که منجر به قتل پادشاهان پوشالی بسياری می -های سياسیواسطه همين آشوببه

ير در برابر لشکريان حاضر وجود، نادر برای اعالم پادشاهی شاه عباس سوم، وی و مادرش را ناگزدردسرهای سلطنت دور نگه دارند. بااين

 اکرد ولی مادر شاه را به جهت پوشيده بودن به چادر سلطنتی اعزام کرد. در همين رابطه، مادر شاه اسماعيل سوم نيز در ابتدا به مخالفت ب

ر بختياری: ناچا پادشاهی پسرش پرداخت چرا که از مخاطرات سلطنت در دوره پرآشوب کشور مطلع بود. وی تنها با اصرار علی مردان خان

 (32 ، ص1381؛ گزارش کارمليت ها از ايران، 72 ، ص1340کرد. )بازن،  با پادشاهی فرزندش موافقت

فرزندی گاهی تاثير مهمی در حيات سياسی کشور ايفا  -رابطه مادر کهطوریدار خود بسيار محترم بودند بههای مادر در نزد فرزندان تاجملکه

و  مطلع خان مراد على بيماری از را وی شد،زند جانشين وی نيز محسوب می جعفرخان مادر که خان مراد على رکرد. برای نمونه: مادمی

 خان رادم با على دستی بر ساير مدعيان سلطنت آشکارا به مخالفتبرای پيش جعفرخان نيز اعالم کرد که به معالجه وی اميدی نيست.
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خورت عازم اصفهان شد ولی در منطقه مورچه از تهران سرما، شدت و بيماری وجود ش برادر، بااز شور اطالع از بعد خان مراد على پرداخت.

ادرش خان زند نيز اجابت خواسته ميابی جعفرخان زند، يکی از داليل سقوط حکومت لطفعلیاصفهان وفات يافت. افزون بر چگونگی قدرت

ت واسطه شفاعخان که بهجسد پدرش جعفرخان زند قرار داشت. لطفعلینت به برای اعدام ميرزا مهدی لشکرنويس بود چرا که در مظان اها

حاجی ابراهيم کالنتر، ميرزا مهدی را بخشيده بود با سرزنش مادر خود مواجه شد. در نتيجه، فرمانروای زند پس از اعدام ميرزا مهدی 

، 8213 فسايی،؛ 558، ص 2، ج1380ملکم، ) 1ود را از دست داد.خان کالنتر، شهر شيراز پايتخت خلشکرنويس با کينه و توطئه حاجی ابراهيم

 (646و  630، ص 1ج

ای وجود، فرمانروبااين .بود ميرزا مهربان شاهرخ اشنواده و مادر به طبعی که داشت نسبت خشونت وجود نيز با در همين خصوص، نادرشاه

، شاه ازآنکهامور حکومتی توجه چندانی نداشت. برای نمونه، مادر نادرشاه پس های نامعقول اطرافيان و ازجمله مادر خود درافشار به درخواست

از سلطنت خلع شد از وی درخواست کرد که: شاه را دوباره به سلطنت برگرداند تا در عوض شاه، قانونى را به تصويب برساند  طهماسب دوم

 تا:ساالرى خود برگزيند. در اين راسالعمر به سمت سپهکه او را مادام

ن خنديد به وى گفت اگر مکه مىکند؟ مادرش گفت آرى. فرمانروای افشار درحالیطور فکر مىنادرشاه از مادرش پرسيد که آيا واقعا اين   

، ص 1387)مينورسکی، کردم و آرزو داشتم که خود را در مهلکه و دردسرهاى سلطنت نيندازم. طور فکر مىزن بودم شايد اينهم يک پير

 (83، ص 1369روسينسکی، ؛ ک384

اند به ذکر تبار مادری شاهان اين دوره بخصوص از نسل شاهان صفوی عده ايی از مورخين بخصوص آنانی که تواريخ خاندانی را تاليف کرده

خشيده داوم باند. افزون بر اقبال عمومی جامعه به خاندان صفوی که امنيت و رفاه کشور را به مدت بيش از دويست سال تنيز توجه داشته

های خاندانی و فکری وامدار دوره صفوی شدند از جنبهساالر يا مذهبی محسوب میبودند، بسياری از مورخين اين دوره که از اقشار ديوان

 بود ناينواده نادرشاه  شاهرخ به مردم توجه دهد. برای نمونه: علتبودند. همين امر اهميت بازتاب تبار مادری شاهزادگان صفوی را نشان می

رسانيده  نادرشاه را به قتل نوادگان و پسران که تمامی عليشاه شد. در نتيجه،محسوب می حسين سلطان شاه دختر سلطان رضيه مادرش که

 (12 ، ص1379هاشم ميرزا، . )داشت اطالع صفوى خاندان به مردم ديرپاى دلبستگى از بود، شاهرخ را نکشت زيرا

ورخين با خاندان صفويه و اقبال عمومی موجب شد تا باوجودآنکه حکومت صفويه عمال منقرض شده بود، پيوندهای تنگاتنگ بسياری از م

ان توان به القاب سلطنتی شهربانو بيگم مادر شاه سليممادران بسياری از شاهزادگان، القاب سلطنتی خود را حفظ نمايند. در اين خصوص می

آل داود که خود فرزند شاه سليمان دوم و نواده شهربانو بيگم بود، با القاب سلطنتی، جد پدری دوم اشاره کرد. ميرزا هاشم مولف کتاب زبور 

 1خود را معرفی کرده است، که عباراتی از آن نقل می شود:

نواب مستطاب فلک جناب ملک حجاب قمر رکاب خورشيد احتجاب قدسى القاب عليا حضرت زهرا فطرت مريم طينت حوا منزلت خديجه  

اوالد  جه دودمان رفيع البنيان صفوى، خالصهبلقيس سريرت آسيه حشمت رابعه همت فلک رفعت برجيس رتبت ناهيد طلعت، نتي مرتبت

ر بزرگ شاه سليمان دخت -طاب اللّه ثراه و جعل فى اعلى عليين مثواه -عظيم الشأن مصطفوى، شهربانو بيگم الحسينيۀ الموسويۀ السليمانيۀ

 (79-80، ص 1379)هاشم ميرزا، بود. 

شد و فرزندش ميرزا محمد به عنوان شاه سليمان دوم مدتی را فرمانروايی شهرت شهربانو بيگم افزون بر آنکه شاهزاده ايی صفوی محسوب می

واسطه سياست و دليری وی در حفظ جان فرزندش ميرزا محمد در برابر نادرشاه نيز بود. در اين خصوص، نادرشاه تصميم داشت با کرد به

 عالوه توليت حرم امام رضا، سيد محمد ميرزا را تحت نظارت خود در شهر مشهد داشته باشد.فويض صدارت کل ممالک ايران بهت

ر ام، نزد من او را به قتل برسان وگرنه من پيبيگم به وی پيغام داد که: اگر خيال کشتن پسر من را داری مثل برادرزاده همه، شهربانوبااين 

به فراق او دچار نکن. در نتيجه نادرشاه، آنها را دوباره به شهر اصفهان بازگرداند. حسن شهرت شهربانو بيگم موجب شد تا در  ام و من راشده

، شعراى دوره افشار، اشعاری پيرامون تاريخ وفاتش بسرايند ق 1155اين دوره، تنها ملکه مادری باشد که پس از وفاتش در ماه رمضان سال 

 قح گفت اجابت لبيک شد/ چو او آباى ز جهان اين معمور شهيدان/ که شاه زوجه سمى  شود:اين اشعار در ادامه، ذکر میکه چند نمونه از 

 / کهحيران عقل وفاتش سال از شد/ شد او جاى رحلت بعد مشهد / بهپنهان چو شد مردم چشم از شد/ ولى او هایرحمت بحر را/ غريق
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؛ هاشم 94-95 و 63 ، ص1362. )مرعشی، شد/ او مأواى جاودان تاريخ/ بهشت بهر از «حجاب» با تاشد/ بگف او گوياى زبان را «صافى»

شد در اين راستا، عده ايی از شاهان ازجمله نادرشاه افشار فاقد تبار مادری برجسته ايی بودند. اين امر موجب می (86-87، ص 1379ميرزا، 

مت فرمانروايان ممدوح خود، توجيهات جالبی را ارائه بدهند. در اين رابطه، استرآبادی تا مورخين ديوانی برای مشروعيت بخشيدن به حکو

خود خطاب کرده که افتخار وی نه به نسب بلکه « مادر زمانه»واسطه آنکه نادرشاه نسب پدری و مادری معتبری نداشت وی را فرزند به

ر رغم نداشتن خاندانی معتبر، ساينويسد که نادرشاه: علیدر ادامه میواسطه جنگاوريش بوده است. نويسنده تاريخ جهانگشای نادری به

منابع تاريخی دوره  (26 ،1341کردند را تابع خود کرده است. )استرآبادی، ص های معتبری را که در اياالت مختلف کشور حکومت میخاندان

م مادران جای ذکر ناورسوم زمانه در بسياری از موارد بهآداب قاجاريه، به تبعيت از سنن گذشته و حکومت برآمدن تا صفويه حکومت انقراض

ه تبار ويژه آنانی کوجود مادران فرمانروايان بهاند. بااينعنوان مادر فرمانروا يا حاکمان نواحی مختلف کشور نام بردهطبقات حاکمه، از آنان به

همه، ااينجستند. بهمانند دوره صفويه ولی به صورت غيررسمی بهره میرسيد، از عنوان بيگم يا ملکه مادر شان به شاهان صفوی میمادری

های مختلف سياسی، نظامی و اجتماعی جايگاه ثابت و مطمئنی نداشتند. از داليل ديگر مادران خاندان حاکمه اين دوره، به سبب آشوب

ری بود. در اين خصوص، منابع تاريخی، پيرامون اجداد شاهان جايگاه برجسته تعدادی از ملکه های مادر طبقه حاکمه، افتخار به تبار عالی ماد

اند. تبار مادری مذکور تا حدود شد، با عناوين اشرافی فراوانی ياد کردهصفوی اين دوره که مادرشان شاهزاده خانمی صفوی محسوب می

همه، د. بااينآوراه اسماعيل سوم را فراهم میبسياری زمينه کسب مشروعيت حکومت بسياری از پادشاهان صفوی ازجمله شاه سليمان دوم و ش

اند. خان زند که تبار مادری برجسته ايی نداشتند، سکوت اختيار کردهمنابع تاريخی درباره بسياری از فرمانروايان ازجمله نادرشاه و کريم

شد، فرمانروای افشار را با شاه محسوب میهمه، عده ايی از مورخان مانند ميرزا محمدمهدی خان استرآبادی که منشی الممالک نادربااين

 واسطه جنگاوری و استيالی نظامی برجسته نمايد. مورد خطاب قرار داده تا بدين وسيله، مشروعيت فرمانروا را به« مادر زمانه»اصطالح فرزند 
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خانه در اثر توانمندسازی مادران در آسیب از جلوگیری کودکان و هایآسیب به نسبت مادران آگاهی  

 
 

 انشجوی کارشناسی ارشد رشته مشاوره و راهنمايید؛ شيرين عزيزی

azizi.shirin92@gmail.com 

 

 چکيده 

شتر  سيب بي سال کودکان هایآ ضر ن،بنابراي. دهدرخ می خانه در خرد سی هدف با مطالعه حا در  مادران به فردی تاثير ارائه اطالعات برر

 .صورت پذيرفت مساله اين از آنان آگاهی بر احتمالی پيشگيرانه اقدامات و خانه در کودکان آسيبهای رابطه با

  .توانمندسازی مادران استفاده شد جهت فردی اطالعات بود که در آن از رويکرد گروه گواه با آزمايشی شبه ایروش: نوع پروهش، مداخله

شتند شرکت ماه در مطالعه 7 زير کودک دارای مادر نه و ها: نوديافته شنامه. دا س  در رابطه با سواالتی و شناختیجامعه هایداده با ایپر

 در تند،قرار گرف مداخله عرضدر م که سطح آگاهی از وقوع آسيبهای جسمی در خانه در بين مادرانی. شد به کار گرفته پيشگيری از آگاهی

 نمرات با اطیارتب هيچ نشد و مشاهده پيشگيری به نسبت آگاهی در معناداری بهبود حال، اين با. يافت گروه گواه افزايش مادران با مقايسه

  .نداشت مادران (SOCاحساس انسجام درونی )

 مادران یآگاه دارد اما خانه در کودکان آســيبهای وقوع اين به نســبت مادران آگاهی بر مثبت تأثير مداخله اين که داد نشــان نتيجه: نتايج

 .دهدنمی افزايش را کودک آسيبهای از پيشگيری به نسبت

 انسجام درونی،  احساس آگاهی، پيشگيری، ها: آسيبهای کودکان، مداخله،کليدواژه

 

 مقدمه

 در کانکود مير و مرگ اصلی عامل های فيزيکیآسيب مختلف عانوا بيش از متوسط جهانی است و ايران در کودکان مير و مرگ و آسيب

 ،دهد )سازمان بهداشت جهانی می رخ خانه در سالگی 3 تا کودکان از بدو تولد های آسيب بيشتر و است سال 14 زير کودکان بين در ايران

 سوختگی سوانح از جلوگيری. (2006 ،رلسونهستند )کا ساله2تا  1 سوختگی با آب جوش و يا آتش، پسران (. بيشترين مبتاليان به2014

شانو همکاران،  بهبود و درمان دردناک علت به ست )راماکير شتر .(2007دراز مدت آن حايز اهميت ا سيبها بي ضور در آ ساالن ح  به و بزرگ

 مادران آگاهی که داد نشـــان (2006همکاران ) و1مطالعه والدتين. (2005رخ ميدهند )دراگو،  پيشـــگيرانه اقدامات يا و نظارت عدم علت

 تر است.حتملم هستند، فرزند يک دارای که مادرانی با بين مادران دارای چند فرزند در مقايسه در کودکان آسيبهای از پيشگيری به نسبت

ستوار حقيقت اين بر پژوهش اين، بر عالوه ست ا سيبهای همه از سوم يک که ا صادفی آ  قابل اکآمري متحده اياالت در کودکان ميان در ت

شگيری ست پي شی های کارگاه و (2004)فيليپاکيس،  ا شگيرانه اقدامات توانندمی خانه از بازديد با همراه آموز سيبهای  برابر در مادران پي آ

 ســال 6 تمام مادران دارای کودک زير تقريبا اغلب کشــورهای توســعه يافته در. (2011بخشــند )کارلســون و همکاران،  بهبود را کودکان

 ماهه با 8 کودک دارای والدين اين اقدام برای و کنندمی شــرکت بيماريها از کودکان با تمرکز بر پيشــگيری بهداشــتی مراقبت امهدربرن

ــتری تمرکز ــگيرانه اقدامات مورد در والدين دانش افزايش بر بيش ــود انجام خانه بايد در پيش ــده ارائه يکباره اطالعات اين. ش ــامل و ش  ش

منطق اين . است پالستيکی هایکيسه و داروها شيميايی، مواد سازیايمن و سقوط از بلندی سوختگی، خفگی، بيلآسيبهای فيزيکی از ق

 (.2010 ،راه رفتن( از اين سن است )انجمن بين المللی بهداشت و رفاه و کودکان )خزيدن فيزيکی تحرک آن افزايش اقدام نيز

 می توانمندسازی-خود .باشند داشته پدرانه يا کنترلی ديدگاه نبايد بهداشتی، های اقبتمر متخصصان ارتقای که دارد تاکيد (2007تنگلند )

شود پرورش و آموزش طريق از تواند  .(2004،تجهيز نمايد )الوراک تر سالم زندگی سبک برای ابزارهايی به را فرد چرا که ميتواند حاصل 

 ایرفتاره مخدر، مواد مصرف الکل، مصرف و دخانيات مصرف ،(پرخوری و تغذيه اعم ازسوء) تغذيه اختالالت شامل ناسالم زندگی سبک

 .(2003، است )سونيتا و گوراراج جراحات بروز همه انواع و شايع روانی اختالالت استرس، جنسی پرخطر،
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 انسجام درونی حس» ممفهو ( با1987) 1گيرد و اين نيرو از منظرآنتونوفسکی می قرار توانمندسازی-خود تأثير تحت انسان درونی نيروی

(SOC) شامل که شودمی تعريف صلی مفهوم سه خود  ست ا   ردد.گالبته نوع جهان بينی می و دار معنی و کنترل قابل درک، قابل: ا

SOC که بود اين فرضـيه اين پژوهش. اسـت دشـوار شـرايط با مقابله برای بهتر ظرفيت دهندهنشـان قويتر  SOC باعث آگاهی قوی 

 .شودمی کودک احتمالی آسيبهای در برابر پيشگيرانه اقدامات به آنها و ترغيب راتخط از والدين

ـــت )کندريکو  هایمداخله از طريق اجرای برنامه حاکی از کاهش آســـيبهای کودکان در اثر متعدد گزارشـــهای آموزش خانواده و ... اس

مخاطرات و ايراد جراحات برای کودکان  بالقوه عامل ايين،پ اجتماعی-اقتصادی (. مستندات حاکی از آن است که وضعيت2008همکاران، 

 رد آسيب به ابتالی خطر افزايش باعث والدين تحصيالت پايين سطح اين، بر عالوه .(2010شود )الفالمو همکاران، محسوب می خانه در

 يشگيریپ خصوص در مادران آگاهی زايشاف برای .گيردصورت می والدين توسط اين قبيل کمتری پيشگيرانه اقدامات زيرا شود، می خانه

ــی خانواده نيازهای بر تمرکز حوادث، از ــاص ــروری اختص ــت )کريوت و واری ض ــی مطالعه اين هدف لذا. (2003، 1اس افزايش  تأثير بررس

ــازی( اطالعات ــيبهای مورد در مادران آگاهی بر فردی )در اثر توانمندس ــمی کودکان آس ــگيرانه و  اقدامات و خانه در جس احيانا تاثير پيش

ساس شرح زير مورد  يکپارچگی اح سخهای آن متاثر از مداخله بود( به  سخ پژوهش )که پا سوال باز پا سه  بر اين مقوله بود که در قالب 

سی قرار گرفت:  سيبهای متعددی که برای کودکان در خانه رخ میبرر ستند؟ آيا مادران دانش الزم آيا مادران به حد کافی از آ دهد مطلع ه

آيا مادران اقدامات پيشگيرانه کافی برای کاهش آسيبهای  در خصوص اقدامات پيشگيرانه برای کاهش آسيبهای کودکان در خانه دارند؟ را

 اند؟ کودکان در خانه صورت داده

 روش تحقیق
شهر زنج شکل از دو ناحيه مجزا در  ست که جامعه آن مت شی با گروه گواه ا شبه آزماي های ان با تاکيد بر خانوادهاين تحقيق نوعی مداخله 

ست. با صيالت پايين بوده ا سطح تح صادفی کارآزمايی يک ( در2011، 1هاثورن )پايلوت و بک اثر احتمال به توجه دارای   که شده،کنترل ت

 يک يعنی ،شــد انتخاب ديگر طرح يک گيرند، قرار همان محله گروه آزمايشــی از مادران تأثير تحت اســت ممکن گواه گروه مادران آن در

ستراتژيک گروه گواه شابه که در يک از ا صد 18 تنها منطقه دو هر محله م صيالت يا عالی آموزش ساکنان از در شگاهی تح شتند دان . دا

 و تمام کار به اشتغال درصد 39 و در ديگری درصد 38داشت اعم از اينکه در يکی  شباهتهايی دو مناطق در جمعيت شغلی سطح همچنين

شتندوقت پاره يا حل به زنجان در  دو م متولد ساکنان تعداد. کردند می زندگی ایاجاره قيمتآپارتمانهای ارزان در ساکنين آنها اکثريت و دا

اين  مرکز بهداشــت دو. شــده بودند روســتاهای اطراف و يا شــهر ميانه و تکاب متولد در اغلب مهاجر ســاکنان. بود درصــد 60 و 52 ترتيب

 مطالعه هدف مورد در پرسنل دو مرکز مذکور(. CG) گروه گواه يکی به عنوان و( IG) گروه آزمايشی به عنوان کیي شدند، انتخاب مناطق

 .در خصوص انتصاب هر محل به گروه آزمايشی يا گواه اطالعاتی به آنها داده نشد اما شدند، مطلع

یکی  که آنجا از شد و انتخاب به صورت سرشماری نفره از مادران مراجعه کننده به مراکز بهداشت محالت مذکور 100 اینمونه

 در شرکت برای را خود کتبی رضایت مادران همه. یافت کاهش 99 تعداد نمونه به داده بود، پاسخ پرسشنامه به بار دو مادران از

گر به عنوان گروه گواه محله دی در دیگر مادر 49 و شد ثبت محله به عنوان گروه آزمایشی یک در مادر 50. دادند ارائه برنامه این

 در شرکت برای اینامهدعوت و کردند محله خود شرکت در ماهه 6 دوره یک در ماهه 7-4 نوزادان با مادران همه. شدند ثبت

 هایآسیب پیشگیری از مورد در استاندارد اطالعات هاخانواده شد. همه ارسال یادآوری سه(. نفر 184) کردند دریافت مطالعه این

 .دریافت کردند خفگی و مسمومیت خطر سقوط از بلندی، سوختگی، از جلوگیری به ویژه در رابطه با خانه در کودکان

 به نهخا در آن از پيشگيری و کودکان آسيبهای مورد در مادر آگاهی مانند ایزمينه سواالت صوری شامل روايی پايلوت دارای طرح يک

ست منظور سشنامه بر روی  ت سشنامه در تغييری بر اين مبنا هيچ .شد انجام مادر 9پر شد پر شخيص داده ن ل تحلي و تجزيه. ضروری ت

 .نبود طرح پايلوت آزمايشی هایداده شامل هاداده

 فرزند دارا بودن دو زنجان، در سال 4 از سکونت کمتر اصليت، تحصيالت، سطح مشتمل بر اطالعات دموگرافيک، به مربوط سوال پنج

 کودک آسيبهای مورد در نظر اظهار سه سوال باز پاسخ در قالب اين، بر عالوه .بود کودکان در خانه از آسيبهایقبلی  تجربه و بيشتر يا

 (. 1 جدول) نيز گنجانده شد( 0-10 از نمرات) منزل در پيشگيری به نسبت مادران آگاهی و
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 خانه در آسيب از پيشگيری و کودکان آسيبهای به نسبت مادران آگاهی اوليه : مقايسه1جدول 

pمقدار 

.05معنی داری کمتر از   

(Mann–

Whitney) 

(4متغير )مفقود:  سطح آگاهی آسيب کودکان عدم آسيب  

(n)  % (n)  % ( 0-10ميانگين)  ديدگاه 

NS (26) 34.2 (7) 35.0 5.00 
آسيبهای متعددی برای کودکان در خانه رخ 

 استداده

NS (38) 50.0 (9) 45.0 8.00 
صوص اقدامات پيشگيرانه دانش کافی در خ

 برای کاهش آسيب در خانه دارم

NS (34) 45.3 (7) 35.0 8.00 
اقدامات پيشگيرانه کافی برای کاهش آسيب 

 امدر خانه انجام داده

سجام درونی آنتونوفسکی ) ابزار حس اين از در کنار ستفاده (1987ان سی .شد ا ستماتيک ابزار در مطالعات مختلف برر شان سي  که داد ن

 به  SOCاصلی نسخه که آنجا از. (2005، 1( )اريکسون و ليندستروم0.7 از باالتر کرونباخ )آلفای پايايی مناسبی دارد و اعتبار ابزار اين

 ديگر نيز صحت و اعتبار ترجمه بررسی شد. مترجم يک توسط سپس و شد ترجمه فارسی زبان به است، انگليسی زبان

 مداخله

شی کارگاه يک از بخش، اعم دو شامل مداخله شی کارگاه يک در شرکت برای IG مادران. بود در خانه ديدار يک و آموز  بين که آموز

کارگاهها  در بهيار دو اند.( نيز قبال ارائه نموده2011و همکاران ) 1را کارلســون روش اين. شــدند دعوت کشــيد طول دقيقه 60 تا 30

 کت کننده بود.شر مادر 6 تا 3 شامل فعاليت داشتند و هر کارگاه

سب هر يک از تکميلی اطالعات شگيری بر تمرکز با مادران به تنا سيبهای از پي  و شد هارائ مالقات در خانه طی در خانه، در کودکان آ

 اقدامات به نياز از را خود آگاهی شــد خواســته نيز مادران از .شــد آوری جمع مادران از خانه در پيشــگيرانه اقدامات به مربوط اطالعات

شگيرانهپ سازند ي شگيری مورد در مادران آگاهی افزايش منظور به. منعکس  سيبها، از پي سازی آموزش با روش رويکرد آ  مورد توانمند

 .گرددمی تعيين مادران خود مداخله توسط طی در گرفتهمباحث صورت در آن محتوای که گرفت قرار استفاده

شيدن الهام منظور به شارکت فع مادران به بخ صوص در البرای م سيب، خ شگيری از آ  يهاول آگاهی سطح تعيين مداخله، از هدف پي

 بهياران، مشکالت مشاوره با مادران .اعالم شد در اين رابطه آنها دانش افزايش سپس و خانه در کودکان آسيبهای به در رابطه با مادران

شگيرانه اقدامات اجرای و حلها راه يافتن برای را خود الزامات و س پي ضور در. کردند عنوان بمنا شی عنوان به خانه ح  رد مداخله از بخ

 مورد استفاده قرار گرفته است. ( نيز2007و کندريک و همکاران،  2007و همکاران،  1ديگر )بابول مطالعات

 اقدامات ههرگون بررسی برای ماهه شده بودند صورت گرفت. بهياران CG  ،9 و IG دو گروه هر کودکان که زمانی مراجعات، پيگيری

شگيرانه شارکت هر يک ازمادران خانه در که ايمنی پي صحيح و ايمن  انجام کنندهم صب  شدند و اقداماتی از قبيل ن شده بود وارد عمل 

سب صندلی اجاق گاز، ايجاد حفاظ برای چراغ خوراک پزی و اجاق، وجود  در کار مادر هنگام بر روی آن در هابرای قرار گرفتن بچه منا

 به دوباره مادران ســـپس. اطو را چک کردند و کتری برقی، جوش،الکتريکی اعم از قهوه دور از دســـترس بودن وســـايل و آشـــپزخانه

 .دادند پاسخ اوليه پرسشنامه

دامات اق و خانه در کودکان آســيبهای از مادر عبارت از آگاهی وابســته، متغير و منحصــر به فرد اطالعات تکميلی شــامل مســتقل متغير

ستفاده مداخله از بعد و قبل گروهها بين مقايسه و پاسخها ارزيابی برای 1و خی دو 1ويتنیروش من .ه بودپيشگيران  اساسپیاس .شد ا

شد. تحليل 16 ستفاده  سخیبی برای تحليل آماری ا شان پا وجود  CG و IG در مادران زمينهپس ويژگيهای در معناداری تفاوت داد ن

 .ندارد

 هايافته
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ــده آوری جمع ایينهزم متغيرهای ــتند. اختالف دو هر در مطابقت نزديکی ش ــوص گروه بين داری معنی گروه داش  های مذکور در خص

( n=  17) بيشتری سابقه آسيبهای داریمعنی طور به گروه آزمايشی مادران فرزندان. داشت بين دو گروه وجود کودکان آسيبهای سابقه

 .(p < 0.001) داشتند( n=  3) گروه گواه به نسبت

سيب سابقه که گروه دو هر کودکان شتند، خانه در آ سيبهای ،(نفر 10) ٪50 دا شی آ سوختگی در اثر تماس با جسم داغ، آتش و يا  از نا

 ناحيه از  (n = 4) ٪20 و مبل و صندلی داشتند ( سابقه سقوط از بلندی مثل =n 6) ٪30 که حالی در مايعات در حال جوش داشتند،

 .شده بودند دارويی دچار مسموميت يا و وم شدهسر مصد يا چشم

صوص در سيبهای از مادران آگاهی خ شگيری و کودکان آ سيب از پي سابقه مادران با بين در يا و خانه  در آ سيبهای يا بدون   سمیج آ

 (.1 جدول) نشد مشاهده معناداری تفاوت خانه در کودک

سه در صورت گرفته در رابطه معناداری هيچ شده، یاندازه گير SOC رابطه ميزان آگاهی و نمره مقاي شاهده پيگيريهای  شد م لذا . ن

 IG  مورد تاييد قرار نگرفت و اين امر در مقايسه خانه در آن از پيشگيری و کودک آسيبهای از مادران آگاهی به SOC نمره انتساب

 (.2 نيز تاييد نشد )جدول پيگيريها در CG و

 مقايسه و مداخله گروههای بين در خانه آن از پيشگيری و کودکان آسيبهای از مادران با آگاهی SOC رابطه بين نمره : مقايسه2جدول 

گروه آزمايشی در 

 قياس با مقايسه
SOC ≤ 64c SOC ≥ 65c متغير ميانگين آگاهی 

p value* (0.05) (n) %a (n) %a 5.00 آگاهی 

NS (25) 55.6 (20) 44.4 8.00 
ن در خانه آسيبهای متعددی برای کودکا

استرخ داده  

NS (17) 45.9 (20) 54.1 8.00 

دانش کافی در خصوص اقدامات 

پيشگيرانه برای کاهش آسيب در خانه 

 دارم

NS (19) 48.7 (20) 51.3 5.00 
اقدامات پيشگيرانه کافی برای کاهش 

امآسيب در خانه انجام داده  

 

 داری معنی طور به مداخله از بعد IG در آگاهی " استودکان در خانه رخ دادهآسيبهای متعددی برای ک " موضوع؛ مورد در حال، اين با

سبت سه .(p <0.025) يافت بهبود ابتدايی مرحله به ن سانی بين مقاي شان کردند، شرکت CG و IG در که ک  IG مادران که داد ن

 اند داده افزايش بيشتری ميزان به را خود آگاهی ميزان

 [OR 2.3, CI 1.3–4.3] . شد  استفاده مرجع گروه عنوان گروه آزمايشی به[OR 1.0]. 
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 گيریبحث و نتيجه

 اثيرت وضعيت خانه از بازديد و خانه در کودک آسيبهای از پيشگيری مورد فردی در افزايش اطالعات با مداخله که داد نشان مطالعه اين

ــبت مادران آگاهی بر مثبتی ــيبهای به نس ــان تحقيقات هک آنجا از. دارد کودکان آس ــد 30 توان تا حدودمی اندداده نش  جراحات از درص

شگيری کودکان غيرعمدی ضوع اين روی بر که لذا مطالعاتی (2004کرد )فيليپاکيس،  پي . ای برخوردارنداز اهميت ويژه دارند تمرکز مو

 رارق ختگی و زخمهای ناشی از اجسام برندهسو و سقوط خطر معرض در که هستند پسران زير دو سال ها گروه پذيرترينآسيب ايران، در

 (.2006دارند )کارلسون، 

نيز مبنی بر تاثير بازديد  زيادی شواهد و (2008)کندريک،  است والدين مداخله سزایحاکی از تاثير به فراتحليل تحقيقات در اين رابطه 

ــيبهای تعداد کاهش )و کنترل اعمال حفاظ و ...( بر خانه از  (2007همکاران ) و . بابول(2008و همکاران،   1دارد )بول کودکان وجود آس

شان ساس اما يابد، می افزايش مداخله از پس والدين پيشگيرانه رفتار که دادند در تحقيق خود ن شهای بر ا سيبهای ميزان والدين، گزار  آ

ارتقای  رد اگرچه است، يافته افزايش دکانکو آسيبهای از مادر آگاهی که داد نشان ما مطالعه .است نداشته توجهی کاهش قابل کودکان

 .ابدي توسعه مهم تلقی شده و بايد مداخله اين ليکن با تمام اين احوال،. اقدامات پيشگيرانه  توفيق چندانی حاصل نشده است

صد 29 مجموع، در شتند، پيگيری در مادران از در ساندند را مطالعه اين که در بين مادرانی در اما ريزش دا سخها کم  ،اتمام ر واريانس پا

شد يافت داری معنی تفاوت و بود شان مطالعه اين .ن سبت مادران آگاهی که داد ن سيبهای به ن سمی آ شگيری از آنها و ج  يرتأث تحت پي

 .مانع ايجاد ارتباط بين متغيرها شده باشد حاضر مطالعه در کم نمونه حجم که دارد احتمال اين نيز وجود اما نيست، SOC نمرات

 .بودند مشابه بود، افتاده اتفاق  IG در کودکان بيشتری تعداد به که قبلی سابقه آسيبهای جز به CG و IG در مادران اوليه گيهایويژ

در رابطه با رخداد آســـيب در خانه باشـــد اما با اين حال مداخله تاثير معناداری بر  IGاين امر ميتواند توجيهی برای افزايش اطالعات 

شگيرانه در آگاهی از اقداما شت. اين امر IGت پي ستای در ندا ست (2008همکارانش ) و والدتين پژوهش نتايج را شان که ا  دهدمی ن

 اثرات و تجربيات تأثير بيش از هر چيز تحت آنها رفتار زيرا دهد،می کاهش را آنها آگاهی ناشـــی از آموزش تاثير قبلی والدين تجربيات

 .گيردمی قرار آنها انتظار مورد

ست که مطالعه محدوديتهای اين از اين بر وهعال سيب سابقه دارای مادران اين ا شان آ شتری فرزند)ان( اهی در آگ افزايش به تمايل بي

سبت شته ایتجربه چنين که دارند مادرانی به اين رابطه ن ستلزم دانش کافی  .اندندا سواالتی تعلق گرفت که م ميانگين نمرات باالتر به 

 پيشگيرانه سطح باالتر بود و اين امر ميتواند ناشی از مطالعه دقيق پرسشنامه توسط مادران هر دو گروه باشد. بازتابمادران و اقدامات 

 هند. شايدد نشان خود از بيشتری تمايل به آگاهی مادران باعث شود تواندمی خانه در کودکان های آسيب از پيشگيری به نسبت آگاهی

سخ های گزينه شتند طراحی مطلوب «خوب» و «کافی» پا ست گمراه امر باعث اين و ندا شده ا دليل ديگر برای عدم  .شدن مادران 

ــت از امکان باال بودن اطالعات مادران قبل از انجام آموزش. البته تعدادی از مادران نيز عنوان نموده  کفايت دو گزينه مذکور عبارت اس

شته ان شد. عالوه د و اين امر میاند که دانش کافی تا قبل از دريافت اطالعات ندا سواالت با تواند مويد تاثير آموزش بر افزايش ميانگين 

بر اين کارگاهها ممکن است باعث افزايش درک مادران از سطح دانش خود شده باشد که به نوبه خود منجر به درک صحيحتر از سطح 

حصر به من افزايش اطالعات توانمندسازی از طريق که بود زخانگی ني بازديدهای شامل د انش اوليه آنها گرديده است. بخشی از مداخله

 .شد انجام توسط يک نفر مداخالت تمام جلوگيری از سوگيری در اين رابطه برای. را در بر داشت کنندهشرکت فرد هر

شخيص اينکه کدام بخش مداخله سيبهای احتمال رخداد از مادران آگاهی باعث افزايش امکان ت ست در اينش خانه در کودکان آ  ده ا

ست مطالعه شت سازمان .مقدور ني سف و جهانی بهدا صيه يوني شی در که کنند می تو  دتول اول هفته بازديد از خانه و مالقاتهای آموز

سف،  نوزاد شت جهانی و يوني سازمان بهدا  خطر در رابطه با تاثير بازديدهای خانگی بر کاهش تحقيقات متعددی. (2014صورت گيرند )

 مطالعه اين .(2003و کرامر و همکاران،  2004وترغيب والدين به اقدامات پيشـــگيرانه تاکيد دارند )بول،  خانه در ودکانک های آســـيب

ايش موجب افز اما دهدرخ می خانه در کودکان بسياری از آسيبهای که دارد واقعيت از اين مادران آگاهی بر مثبت تأثير مداخله داد نشان

ــيبهای از شــگيریپي به نســبت مادران آگاهی  آگاهی قایارت برای اين واقعيتی انکارناپذير اســت که حال، اين با .گرددنمی کودکان آس
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اهی لذا افزايش آگ. ساخت آگاه هامشکل در خانه اين از وجود را خانه بايد ابتدا آنها در کودکان آسيبهای از پيشگيری در خصوص مادران

ازبخش اعظمی از آسيبها بسيار  پيشگيری و کودکان سالمت حفظ کودکان در خانه برایمادران در خصوص رخداد حوادث و آسيبهای 

 نمايد.مهم و مفيد می

 اتفاق خانه رد کودکان هایآسيب که بسياری از دارد واقعيت اين به نسبت مادران آگاهی بر مثبت تأثير مداخله که داد نشان مطالعه اين

اقدام  که است ناي بالينی ضمنی اين پژوهش نيز پيامد. دهدنمی افزايش آسيبها را از اين شگيریپي به نسبت مادران آگاهی اما افتد؛می

 پيشــگيری از آن، کماکان يک در خصــوص اهميت در مادران آگاهی ايجاد و جســمی کودکان آســيبهای از پيشــگيری برای به مداخله

 بزرگ و پر ابهام باقی خواهد ماند. چالش

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

www.takbook.com



   

45 

 منابع

- Antonovsky A. (1987) Unraveling the mystery of health: how people manage stress and stay well. 

San Francisco: Jossey-Bass. 

- Babul S, Olsen L, Janssen P, McIntee P, Raina P. (2007) A randomized trial to assess the effectiveness 

of an infant home safety programme. Int J Inj Control Safety Promotion; 14(2):109–17. 

- Bull J, McCormick, Swano C, Mulvihill, C. (2004) Ante- and Post-natal Home-visiting Programmes: 

a review of reviews. Health Development Agency.  

- Carlsson A, Bramhagen AC, Jansson AK, Dykes AK.(2011) Precautions taken by mothers to prevent 

burn and scald injuries to young children at home: an intervention study. Scand J Public Health; 

39:471–8.  

- Carlsson A, Udén G, Håkansson A, Dejin Karlsson E. (2006) Burn injuries in small children, a 

population-based study in Sweden. J Clin Nurs; 15:129–34. 

- Cramer K, Crumley E, Klassen TP. (2003) Are home visiting programs more effective than the 

standard of care at preventing injury in children who are at risk of injury? Paediatr Child Health 

;8(4):227–8. 

- Drago DA. (2005) Kitchen scalds and thermal burns in children five years and younger. 

Paediatrics.115:10–6.  

- Eriksson M, Lindström B. (2005) Validity of Antonovsky’s sense of coherence scale: a systematic 

review. J Epidemiol Commun Health. 59(460–466):22.  

- Kendrick D, Barlow J, Hampshire A, StewartBrown S, Polnay L. (2008) Parenting interventions and 

the prevention of unintentional injuries in childhood: systematic review and meta-analysis. Child 

Care Health Dev. 34(5):682–95.  

- Kendrick D, Coupland C, Mulvaney C, Simpson J, Smith SJ, Sutton A, Watson M, Woods A.  (2007) 

Home safety education and provision of safety equipment for injury prevention. Cochrane Database 

Syst Rev. 24(1):CD005014.  

- Kreute MW, Wray RJ. (2003) Tailored and targeted health communication: strategies for enhancing 

information relevance. Am J Health Beh. 27(suppl):227–32  

- Laflamme L, Hasselberg M, Burrows S. (2010) 20 Years of research on socioeconomic inequality and 

children’s—unintentional injuries understanding the cause-specific evidence at hand. Int J Pediatr. 

doi:10.1155/2010/819687.  

- Laverack G. (2004) Health promotion practice Power and empowerment. London: Sage. 

- Malmö City (2014)  District facts on Malmö, 2008 [Områdesfakta 2008]. The city office 

[Stadskontoret], Malmö. [In Swedish]. http://www.malmo.se/. Accessed 20 Aug 2014. 

- National Board of Health and Welfare (1991). Health Examinations within Child Health Care 

[Hälsoundersökningar inom barnhälsovården], Report 1991:8. Stockholm: Socialstyrelsen [In 

Swedish] 

- Philippakis A, Hemenway D, Alexe D, Dessypris N, Spyridopoulos T, Petridou E. (2004) A 

quantification of preventable unintentional childhood injury mortality in the United States. Inj 

Prev.10(2):79–82.  

www.takbook.com

https://doi.org/10.1155/2010/819687
http://www.malmo.se/


   

46 

- Polit DF, Beck CT.  (2011) Nursing research: generating and assessing evidence for nursing practice. 

9th ed. Philadelphia: Lippincott Williams & Wilkins.  

- Ramakrishnan KM, Andal A, Sankar J, Jayaraman V. (2007) Facially disfigured children-dedicated 

approach and rehabilitation. Dev Neurorehabil.10(2):99–104. 

- Sunitha S, Gururaj G. (2014) Health behaviours and problems among young people in India: cause 

for concern and call for action. Indian J Med Res. 140(2):185–208. 

- Tengland PA. (2007) Empowerment: a Conceptual Discussion. Health Care Anal. New York: 

Springer Science Business Media, LLC.  

- Vladutin CJ, Nansel TR, Weaver NL, Jacobsen HA, Kreuter MW.( 2006)  Differential strength of 

association of child injury prevention awareness and beliefs on practices: a case for audience 

segmentation. Inj Prev. 2006;12(1):35–40.  

- WHO/UNICEF. (2014) Joint Statement. Home visits for the new born child: a strategy to improve 

survival. 2009.http://www.who.int/maternal_child_adolescent/documents/who. Accessed 25 July 

2014. 

- WorldHealthOrganisation(2014). http://www.who.int/whosis/database/core/core_select_process.cf

m. Accessed 25 July 2014. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

www.takbook.com

http://www.who.int/maternal_child_adolescent/documents/who
http://www.who.int/whosis/database/core/core_select_process.cfm
http://www.who.int/whosis/database/core/core_select_process.cfm


   

47 

 

 تبیین توانمندسازی زنان 
 واحد مرودشت ی، دانشگاه آزاد اسالمیت آموزشيريارشد مد یکارشناس یدانشجو ؛یفاطمه  استوار

 مرودشت واحد یاسالم آزاد دانشگاه ،یآموزش تيريمد یدکتر یدانشجو ؛یبيحب فاطمه دهيس

 @yahoo.com2015habibifati 

 مسئول سندهي،نو مرودشت ی، واحد مرودشت،دانشگاه آزاد اسالمیتيار گروه علوم تربياستاد؛ ان زادهيريمژگان ام

 mamirianzadeh15@gmail.com 

  

 

 

 چکيده 

کنترل ادراک شده بر محيط اطراف يک فرد به عنوان يکی از مفاهيم روانشناختی به حوزه مربوط به قدرت توانايی برآورد کردن مناسب و 

ش يافته از خود باوری يا شايستگی مورد انتظار نيز يک بخش از تجربه توانمند سازی مقتضی تقاضا هاست. احساس غنی شده و پرور

توانمندسازی فرايندی است که طی آن زنان از نيازها و خواسته های درونی خود آگاه می شوند، جرات دستيابی به هدف را در خود .است

های متنوع ود برخوردار می شوند. زنان زمانی که توانايی ايفای تمام نقشتقويت می کنند و از توانايی الزم برای عملی ساختن خواسته های خ

سالم را به عنوان سالمتی  -گونه وضع بيماردانند، بدينخود را که از بايدها و اجبارهای خانواده مايه گرفته است دارا باشند، خود را سالم می

ت .روش حاضر کتابخانه ای با استفاده از بررسی اسنادمعتبر بوده است. طبق نتايج اند. هدف از مقاله حاضرتبيين توانمندسازی زنان اسپذيرفته

بدست آمده اگر  زنان در سه عرصه اقتصادی،سياسی و اجتماعی توانمند شوند و زمينه حضور، فعاليت و اشتغال آنها در جامعه فراهم شود 

مد و رفاه خانواده موثر واقع ميشوند بلکه يک منبع سرمايه گذاری برای استعدادهای بالقوه ايشان بالفعل در ميآيد و نه تنها درکسب درآ

 کشورشان نيز خواهند بود.

  ی،اجتماعی،زنان،خانواده،خودباوریتوانمندسازهای کليدی: واژه

 

 مقدمه    

ی ، ی عرصه ها اعم از خانوادگمطالعات صاحبنظران اجتماعی نشان داده است که دستيابی به توسعه پايدار بدون مشارکت فعال زنان در تمام

اقتصادی و اجتماعی امکان پذير نيست. در بسياری از کشورهای جهان سوم ، راهبردهايی برای مشارکت عملی زنان در توسعه و بر طرف 

ه مندی آنان م بهرشدن موانع اتخاذ شد. يکی از اين راهبردها توانمند سازی زنان با تاکيد بر اين نکته است که مشارکت زنان صرفا به مفهو

زی نمند سااتو.از مزايا و نتايج برنامه های توسعه نيست بلکه آنان بايد در اجرای برنامه ها و طرح های توسعه مشارکت فعاالنه داشته باشند

ست که االی حدر ين است. امناسبی ف هد، ستت امؤسساازی دـنراه ايا مدار نظای فعاليتهال نبادکه به ای يا جامعهد فروه، هر گرای بر

ای شهـکلير وـه طـبن و اـنزيلۀ ـسوه ـه بـکنيت  ساـناۀ ـتهيای رـيگر هيچ فرصتی بف دطراز ا ـم، استندـهن ساـنن انازجامعه میگويد که 

ی ود ندارد. از آنجائيکه توانمندی زنان يک پديده اجتماعی است و پديده های اجتماعجدسترس وغيرقابل ی هااردستانده و اشدی غالببند

تک علتی نيستند، توانمند شدن زنان به عوامل درونی و بيرونی متعددی بستگی دارد. از طرفی عواملی درونی چون وضعيت جسمانی، روانی، 

وضعيت اقتصادی  خانواده بر توانمندی فرد نقش تعيين کننده ای دارد . از طرف ديگر ساختارهای موجود اجتماعی در اين مورد ميتواند نقش 

  ننده ای داشته باشد. يکی از عواملی که ميتواند در  توانمندی افراد نقش داشته باشد، تاثير حمايت اجتماعی بر توانمندی آنان است.تعيين ک

 

ران،  اــهمکن و اــسوس.) دــکننر را اداره وــمو ا دــبگيرن ميمــتصد وــخ اــمیشوندت نمنداتو هاننسارن، امدو  نوينی هانمازسادر 

 (. 608،ص 2014
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تيفعال به دادن اجازه که کرد فيتعر کوچک یهاگروه در تيفعال و یتفکرانتقاد ها،الوگيد شيافزا یبرا یانهيزم توانیم را یتوانمندساز

در (.56،ص1،2001یل.)هستند آن یاصل یاجزا از گفتگو و دنيد تفکر، ات،يتجرب شيپاال و ميتقس م،يتسه یفراسو به حرکت جهت یهائ

( بر روی عوامل موثر بر توانمندسازی زنان صورت گرفت ، نشان داده شده است که  1382که توسط محمود کتابی و همکاران) تحقيقی

افزايش سطح تحصيالت، بهبود وضع سالمت، برخورداری از حق مالکيت قانونی، رفع تبعيض از بازارکار و حذف باورهای سنتی در افزايش 

زنان به عنوان عامل مؤثر در امور مختلف کشاورزی و اقتصادی و اجتماعی و از نظر مشارکت نيروی انسانی  توانمندی زنان نقش موثر دارد.

مورد نياز در جامعه بيشترين سهم را دارند، به گونه ای که بدون کمک و مشارکت آنان، رسيدن به توسعه اقتصادی امری ناممکن است. مولف 

دسازی زنان بايد به مواردی از جمله تعيين چگونگی استفاده زنان از قدرت، تعيين نحوه مشارکت معتقد است، در طراحی راهبردهای توانمن

 زنان در قدرت، تأکيد بر عدم استفاده زنان از قدرت برای سلطه گری و تأکيد براستفاده زنان از قدرت برای افزايش برابری و استقال توجه

مولف های مهم در توسعه پايدار است. زنان قربانيان اصلی در مواردی چون فقر،خشونت  (. توانمندسازی زنان از جمله1383کرد )شهبازی،

عالوه بر اين در ايران  وعدم برخورداری از تغذيه و بهداشت مناسب هستند، از اين رو توجه به بهبود موقعيت زنان نفع همگانی را در بر دارد

دانند. اين بينش داوری منفی از آنجا شکل میبسياری از مشاغل، مؤثر و مفيد نمیمانند بسياری از کشورهای جهان سوم حضور زنان را در 

ای اذعان دارند، زنان بهر حال دارای نقش همسری و مادری هستند، بنابراين در ترکيب هر دو نقش خود در خانه و بيرون از گيرد که عده

 -ماهر و زن  -روزه مهارت و تخصص با جنسيت عجين شده است، معادله مردخانه معموالً موفق نيستند. اين باور تاآنجا ادامه دارد که ام

کند، محتوای شغل از نظر مهارت و تفحص ناماهر تا آنجا از درجه صحت و اعتبار برخوردار است که يک شغل با بودن زن درآن تضمين می

دهنده آن است که تا چه اندازه کار تخصصی کارشان، نشان کنند بيش از محتوایتری است. در واقع جنسيت کسانی که کار میدر درجه پايين

توانمندی زنان نه تنها دارای بعد اقتصادی بلکه دارای ابعادی سياسی، اجتماعی و روانی نيز است. در نتيجه، توانمندسازی  .يا غيرتخصصی است

د مستلزم برداشتن موانع و تحول در کليۀ نهادهايی است ( تأکيد می کن2003زنان مستلزم برخوردی جامعتر و عميقتر و همانگونه که اسکاپ )

که زنان را از بدست آوردن توانمندی های خود بازمی دارند. همچنين از اين جهت که زنان گروه متجانسی را تشکيل نمی دهند و لزوماً زير 

يند توانمندسازی نقش بسزايی ايفا می يک گروه واحد قرار نمی گيرند قابليت ها و ويژگی های زمينه ای و عامليت زنان، در فرآ

( تحصيالت و اشتغال و فرهنگ نقش مهمی در توانمندسازی زنان دارندتوانمندسازی زنان يکی از راه کارهای جديد، 1396کنند.)مقتدايی،

تفکر باشند تا بايد م آموزش ويادگيری در طول عمراست که بسيارمؤثرمی باشد؛ بنابراين بيشترمؤسسات براين موضوع تأکيد دارندکه زنان

قادربه تغيير توانائی خود ،خانواده وجامعه شان به واسطه ی هوشياريشان باشند.بنابراين محقق در صدد پاسخگويی به اين سوال است که 

 توانمندسازی زنان چگونه است؟

 

 مفهوم توانمندسازی

 ایبر که ندابد و کند درک را آن که ریطو  هـب زاـني ردمو اربزا از دهستفاا ایبر افراد  زیسادهماآ انعنو به را زینمندسااتو( 2010) سميتا

 ظرفيت که دشو تعريف کترمشا يندآفر يک انعنو به ستا ممکنعموما  افراد زیاـنمندسا(.تو2010 ،سميتا)نددامی ،هستند زمال پيشرفت

 دشو موجبرا   مانیزاـس تـموفقي هـب بتـنس ناـکنرکا دـتعه تـتقوي که شوند حیاطر ریطو يندهاآفر و دگيرربهکا را نکنارکا کامل

 (.201: 2010  ران،همکا و سيادربو)

 

توانمندسازی دارای معنای عام و خاص و تعبيرهای بيشماری است و اين تنوع تعريفها و رويکردها، انسجام و يکپارچگی را از اين مفهوم با 

مندسازی عواملی، چون : انگيزش درونی، ادراک و تعهد، ساختار شغل، انتقال مشکل روبه رو ساخته است، به گونه ای که در تعريف ها توان

(.توانمندسازی در حقيقت فرايند مستمر و دائمی است و 374،ص 2002قدرت يا اختيار و تسهيم منابع و اطالعات به کار رفته است.)رابينز ،

انمندسازی به موضوعات انگيزشی يا روان شناسی، تغييرات ساختاری، در محيط پويا در سطوح متفاوت مورد تجزيه و تحليل قرار می گيرد. تو
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عناصر فرهنگی، تاريخی و ارزشها و نگرشهای موجود در بافت سازمانی اشاره دارد. توانمند سازی عبارت است از مجموعه سيستم ها، روش 

، بالندگی و رشد و شکوفايی سازمان و نيروی بهره وریها و اقداماتی که از راه توسعه قابليت و شايستگی افراد درجهت بهبود و افزايش 

 یاز عدم تمرکز که مستلزم واگذار یرا شکل یتوانمندساز یبرخ. (2001انسانی با توجه به هدفهای سازمان به کار گرفته می شوند)کارتر،

 ميتصم قدرت عيتوز را یتوانمندساز 1یفرا (.150،ص2003رز ،يو و بايف کرده اند)رير دستان است،تعريبه ز یاساس یها یريم گيار تصمياخت

 داشتند ابراز فوق فيتعار از یريگ بهره با 1هفنر و هانکوول،جادسن( 835،ص2005 ،یفرا)است کرده فيتعر ندارند، را آن که یافراد به یريگ

-2005،340 ر،هانک)اند انجام حال در فعالً که یکار یها تيفعال نهيزم در ميتصم اتخاذ یبرا یريپذ تيمسئول از است عبارت یتوانمندساز که

373) . 

 

 مفهوم توانمندسازی زنان

توسعه و اقتصاد   نهياز موضوعات مهم مورد بحث در دو زم یکيل به يشود، تبدیده ميز نامين یتيجنس یزنان، که توانمندساز یتوانمندساز

کنند یزنان را اتخاذ م یتوانمندساز هيکه نظر يیهااستيها و سهبرنام یسازادهيها و احزاب از پجوامع، مشاغل، انجمن یشده است. تمام

کرد يرو»است.  یدها قدرتي یبخشيین روند توانايا یاصل یهااز دغدغه یکيبرند. در پرداختن به مسائل حقوق بشر و توسعه، یمنفعت م

 یعنوان قدمو مشارکت به یبخشيیبه توانا یهمگ کردها/اهداف معتبرْيگر رويو د« اهداف توسعه هزاره»، «یبشر یهاتيتوسعه و قابل

د.ماهاتلر توانمندسازی زنان را فرايندی تعريف يدهد بر موانع مرتبط با فقر و توسعه فائق آیک کشور اجازه ميکنند که به یاشاره م یضرور

 را افزايش ميدهند و  از حقوق خود برای انتخاب ميکند که به وسيلۀ آن زنان برای سازماندهی خودشان توانمند ميشوند و اعتماد به نفس خود

ف يتعر ینديرآزنان را ف یتوانمندساز مستقل و کنترل بر منابع، که منجر به از بين رفتن جايگاه فرودستی ايشان ميگردد؛ دفاع می کنند.

 یادهند و از حقوق خود بریش ميا افزاشوند و اعتماد به نفس خود ریخودشان توانمند م یسازمانده یلۀ آن زنان برايکنند که به وسیم

 ی(. توانمندساز2002کنند)مالهاترا، یگردد دفاع م یشان ميا یگاه فرودستين رفتن جايانتخاب مستقل و کنترل بر منابع که منجر به از ب

ترل رات مطلوب در خود، حق کنييجاد تغيا يی، اعتقاد به توانایکسب قدرت تفکر و اقدام آزادانه، توسعه احساس خودارزشمند یزنان به معنا

زنان  یتوانمندساز یدر جامعه است. به طورکل یهای زنان و برابرليزنی، بالفعل نمودن همه پتانسخود، حق انتخاب، قدرت چانه یزندگ

به چالش  یا به معنار ی(. فارست توانمندساز113،ص 1387،  رحيميانپور،  یاست )قل یتيند و فعاليخودشان در هر فرآ یکنترل آنها بر زندگ

 1991،  کند )فارستیف ميبه فقرا تعر یاريع قدرت و منابع جهت يباز توز یبرا ین زن و مرد و تالشيقدرت ب یدن مناسبات سنتيکش

 (364،ص

 

 نظريه توانمندسازی زنان

ی، له را که به ترتيب  شامل رفاه، دسترسالنگه، يکی از نظريه پردازان در امور زنان، که معتقد است برای توانمندسازی زنان بايد پنج مرح

آگاهی، مشارکت و کنترل می باشد، طی کرد. در مرحله رفاه، رفاه مادی زنان مانند تغذيه و درآمد  بررسی می شود. در اين مرحله از 

(، کارهای ليد)زمين، کار، سرمايهتوانمندسازی، رفع تبعيض بين زنان و مردان مد نظر قرار می گيرد. در مرحله دسترسی،زنان بايد به عوامل تو

مولّد درآمد، خدمات آموزش های مهارت زا که استخدام و توليد را ممکن می سازد و حتی محصول و دسترنج خود دسترسی داشته باشند. در 

ای جنسيتی ه مرحله آگاهی، زنان بايد تشخيص  دهند که مشکات آن ها ناشی از کمبودهای شخصی شان نيست، بلکه نشأت گرفته از نقش

امه نمربوط به فرهنگ بوده و لذا قابل تغيير است. آگاهی در اين مفهوم به معنای باور داشتن برابری است. در مرحله مشارکت، زنان در تمام بر

ه معنی نترل بهای مربوط به خود شرکت می کنند. مشارکت آن ها بايد با تعداد و شمار آن ها در جامعه متناسب باشد. در نهايت، برابری در ک

 (18،ص 1372توازن قدرت ميان زنان و مردان است )النگه،

 یتوانمندساز یامدهايپ

 باشد یو رفتار ینگرش یامدهايپ یتواند دارا یم یتوانمندساز . 
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 : 1پیامدهای نگرشی

 دو کاهش استرس در افراد گرد یت شغليش رضايتواند منجر به افزا یم یاز توانمندساز ینگرش ناش یامدهايپ . 

ت نفس( يکفا) یستگيمعنادار بودن و احساس شا یافتند که سطح بااليقات خود دريتوماس و ولتهووس در تحق: یت شغليرضا .1

افتند که ين، آن ها دري.  همچنخواهد شد یت شغليش رضايجاد عالقه در افراد نسبت به مشاغل شان باعث افزايق اياز طر

 محسوب یپاداش درون یزاننده مورد نظر هرزبرگ بوده و نوعيجمله عوامل انگ ن سرنوشت( ازييعمل در شغل )حق تع یآزاد

 شيد و از آنجا که افزايتر در افراد خواهد گرد یقو یمنجر به تعهد سازمان یت شغليش رضايگر، افزايد ی.از سوشود یم

منتج به  کارکنان یکه توانمندرود  ین انتظار ميکارکنان است بنابرا يیم با کاهش جابجايدر ارتباط مستق یت شغليرضا

 . آنان گردد يیکاهش جابجا

اعث ن سرنوشت( بييعمل )حق تع یو آزاد یستگيش معنادار بودن، شايق افزايتواند از طر یم ی: توانمندسازکاهش استرس .2

معنادار » یژگيکنواخت که فاقد ويو  یر چالشيغ یافت که کارهايقات خود دريدر تحق 1.  گاردلگردد یکاهش استرس شغل

ت نفس اش، يو اعتقاد فرد به کفا یستگيبردند که احساس شا یپ 1مووني.  توماس و تاباشند یهستند، استرس زا م« بودن

 .  (682،ص1997ولس، يزيتز و کي. )اسپرخواهد داشت یکاهش استرس را در پ

 : 1پیامدهای رفتاری

 منجر به  یستگيافت که احساس شايدر 1کاسي.  به عنوان مثال، گباشد داشته یدر پ یمهم یرفتار یامدهايتواند پ یم یتوانمندساز

عمل کارکنان در شغل شان  یآزاد 1انيو ر یقات دسي.  بر طبق تحقگردد یم یچالش یت هايابتکار عمل، تالش و پشتکار در برابر موقع

با  یعمل شغل ی، ارتباط آزاد(480-482، ص 1997لس، ويزيتز و کي.)اسپرع آنان در برابر موانع و مشکالت خواهد شديمنجر به واکنش سر

 د واقع شده است.ييمورد تا یزشيو انگ یشناخت ی)بهبود عملکرد( از جنبه ها یاثربخش

 : یشناس روش

 شيف ورتبص ،یاسالم معتبر کتب جمله از اسناد و منابع یبررس شامل ها داده یگردآور ابزار. است یا کتابخانه مطالعه حاضر قيتحق روش

 .باشد یم یريتفس – یفيتوص صورت به ها داده ليتحل.است یبردار

 : قيتحق یها افتهي

توانمند شدن زنان به عوامل درونی و  ميدهند، انجام غيررسمی چه و رسمی طور به چه را کارها مختلف انواع که عظيم نيروی اين زنان

 یحمايت اجتماع یرونيب عوامل و انی، وضعيت اقتصادی  خانوادهبيرونی متعددی بستگی دارد عوامل درونی چون وضعيت جسمانی، رو

 جامعه در آنها اشتغال و فعاليت حضور، زمينه و شوند توانمند یاجتماع و یاسي،سیاقتصاد عرصه سه در زنان اگر آمده بدست جينتا طبق.است

 گذاری رمايهس منبع يک بلکه ميشوند واقع موثر خانواده رفاه و درآمد درکسب تنها نه و ميآيد در بالفعل ايشان بالقوه استعدادهای شود فراهم

 . بود خواهند نيز کشورشان برای
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 اقتصاد عرصه در زنان یتوانمندساز

 مردان، و زنان نيب یاقتصاد ینابرابر اول،: باشدیم تياهم یدارا جهت چند از یاقتصاد یهاتيفعال عرصه در خصوص به زنان یساز توانمند

یم باعث مسئله نيا و دارند قرار یترفرودست تيموقع در یاقتصاد لحاظ به معموال زنان. است یاسيس و یاجتماع یهایبرابرنا بسترساز

 زانيم گر،يد عبارت به. رنديبگ قرار یترنييپا تيموقع در مردان به نظر یاسيس یرگذاريتأث زانيم و یاجتماع تيموقع لحاظ به هاآن که شود

. تاس وابسته زنان یاقتصاد تياستقالل زانيم به یاديز حد تا اجتماع، درون در یريگميتصم یندهايفرآ در آنان مشارکت و زنان ینيآفرنقش

 حق داشتن و ليتحص یآزاد رون،يب در کردن کار حق: مانند زنان یهایآزاد ابد،ي شيافزا یاقتصاد یهافرصت به زنان یدسترس هرگاه

 مسئله، نيا. ابنديیم دست یترشيب یاقتصاد تياستقالل زانيم به هاآن  و افتهي شيافزا زنان قدرت جه،ينت در که ابديیم شيافزا تيمالک

 دیصاـقتا کتر( مشا1393فرزام،.)دهدیم شيافزا زين یاجتماع یهایريگميتصم در را زنان ینيآفرنقش و یرگذاريتأث زانيم خودکار صورت به

 اهشـک ،سـنف   تعز شيافزا  دی،فر    مددرآ به سترسید  ،کفايیدخو: شامل)دیرـف داـبعا در یرـيگ تصميم در را ها  آن  نقش ن،ناز

 خلد بر رتنظا اده،خانو دیقتصاا منابع بر رت: نظاشامل)گیادانوـخ بعد در( دیما منابع تيمالک  دی،فر هفار دبهبو ،نیروا و حیرو یهارفشا

 بعد در و( خانوداه وخرج خلد ردمو  در یريگ مياده،تصمانوـخ دیصاـقتا تيوضع دبهبو و مددرآ سطح شيافزا   اده،خانو روـما جرـخ و

 در دیقتصاا یها یريگ ميتصم  در لفعا رحضو ،اعیـجتما   و  مالی   رعتباا کسب ل،شتغاا  و  رتتجا ،    زاربا به ورود رو)کا اعیـجتما

 از هايیر  و ادهانوـخ دیصاـقتا عيتـضو دوـبهب زی،اـس دـنمناتو عنو ينا مزيت ترين  مهم نرويا از هددمی   يشازـفا را( یاجتماع سطح

 .باشد  می فقر

 

 یاسيس عرصه در زنان یتوانمندساز

 اثر یاسيس منظا  تضعف اي و تيتقو در زنان یاسيس مشارکت. است جامعه در توسعه سطح یابيارز  در یاساس یارهايمع از یاسيس مشارکت

 طور هب که يیها گروه چه مختلف، یها گروه  و ها انجمن ها،   عتيجم ليتشک مانند یمختلف  اشکال به زنان یاسيس مشارکت. دارد قاطع

 زنان.رديپذ یم  صورت کنند یم تيفعال پنهان  صورت به که يیها گروه چه و هستند قدرت آوردن دست به و یاسيس اهداف دنبال به ميمستق

 آنان گريد   طرف از و شونديم محسوب کشور یانسان منابع از یمين آنان طرف کي از. کننديم  فايا  یجهو دو ینقش یتوانمندساز پروسه در

 روند در خود نقش تياهم و ريتأث از یآگاه با تا قادرند زنان اساس، نيبرا(.1386پور، یکاظم)هستند توسعه و یاسيس مشارکت یاساس عامل

. رنديگ برعهده یاسيس توسعه یها هدف   تحقق جهت ،یاسيس مشارکت از استفاده با را یانمندتو تيريمد ،یالملل نيب و یمل  یريگ ميتصم

 از. روديبشمارم یاسيس یافتگي توسعه یازهاين شيپ از یبشر جوامع در یانسان یروهاين از یمين بنوان یاسيس مختلف  ابعاد در زنان حضور

 لحاظ لذا(1386، یخسرو.)دارند ديتأک توسعه اهداف به لين یبرا یاسيس امور اداره در زنان یروين یريبکارگ بر کشورها یتمام باًيتقر نرويا

 یاتيح و مترمه که بود خواهد ديمف زنان مصالح حفظ یبرا تنها نه آن، درآوردن تيفعل به و یور بهره  و زنان بلقوه یها ليپتانس و یتوانمند

 زنان ضورح. ميگردد جامعه اجتماعی و  اقتصادی امور رشد سبب خالق و متفکر زنان فکری حضور نيبنابرا. است جامعه مصالح حفظ آن از تر

 به بيشتر هچ هر را اجتماع و شوند واقع موثر ميتواند رقابتی جايگاه تقويت و اثربخشی افزايش وری، بهره و بهبود برای  اقتصادی عرصه در

 .ميرساند پايدار اقتصادی توسعه يک

 

 یاجتماع عرصه در زنان  یتوانمندساز

 رهنگیف و اجتماعی توسعه و رشد در مناسبی گذاری سرمايه بايد  نشود  روبرو  مشکالت  با  و  باشد  سعادتمند  بخواهد ای  جامعه  اگر

 سبب القخ و متفکر زنان فکری حضور. بنمايد آنان های آگاهی باالبردن سايه در زنان اجتماعی و فرهنگی توسعه و رشد نمايد پياده زنان

 و داشت خواهند توسعه  روند در مهمی نقش مردمی مشارکت های عرصه در فعال حضور(1385،یاثيغ.)ميگردد جامعه اجتماعی امور رشد

 از. داد خواهد دست از را انسانی عامل  از نيمی جامعه نشود، فراهم توسعه امر در آنها مشارکت برای  الزم های زمينه دليل هر به چنانچه

 رتقاءا و است خانواده آموزش حکم در زنان آموزش که  گفت ميتوان جرأت به خانواده، محيط در زنان تربيتی نقش به توجه با ديگر طرف
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  موضوع اين و شد خواهد مشارکت امر جمله از مختلف های زمينه در جامعه  آگاهی  سطح  افزايش  سبب  زنان  توانمندی  و  آگاهی سطح

 ینيم عنوان به زنان نيبنابرا(. 1385، پيشه دل سرشت، حلم.)مينمايد تر برجسته  را مردمی  مشارکت  امر  حققت  در  زنان  نقش  اهميت

 توانمند و  باورها رييتغ و ها یآگاه شيافزا با و باشند داشته یمفيد و موثر نقش یفرهنگ و یاجتماع توسعه در توانند یم جوامع جمعيت از

 یبرا اسبمن بستر و ديبخش بهبود کرده، ليتحم زنان به نادرست ینهاد یها نظام و باورها اثر در جامعه که یلناز گاهيجا توان یم آنها کردن

 .کرد فراهم زنان یاسيس و یاجتماع ، یاقتصاد گاهيجا ارتقاء

 

 یريگ جهينت

 آنها غالاشت و فعاليت حضور، زمينه انچهچن ميدهند، انجام غيررسمی چه و رسمی طور به چه را کارها مختلف انواع که عظيم نيروی اين زنان

 سرمايه منبع يک بلکه ميشوند واقع موثر خانواده رفاه و درآمد درکسب تنها نه و ميآيد در بالفعل ايشان بالقوه استعدادهای شود فراهم جامعه در

 با  که معتقدند ـرهغي ونـم رـفيت و النگهاراـس نوـچ نیاشمندـندا ن،اـنز زیاـس نمنداتو مينهز در.بود خواهند نيز کشورشان برای گذاری

 یهمه گاهیآ یتقاار دی،قتصاا یبخشها در فعاليتی ارـب تیراـمه ی اـه زشوـمآ ،   ديعـب راـفکا يج وتر طريق از نناز ی زناسااتو

 یبعد  تمااقدا ی ابر ی ارستوا یها  يه پا ،هاآن هفار سطح دبهبو و(    ارخانو سرپرست نناز صخصو به) نناز ینقشها از جامعه یعضاا

. دمیشو يیزدا فقر به منجر زی،سا نمنداتو نهايی فهد هـک نـيا هـب توجه با. دشو همافر عرصهها ی همه در و ی دهبررا یهازنيا تأمين در

 با. دهدیم را یتيجنس یهاینابرابر با مقابله یبرا ازيموردن نانياطم آنان به که است زنان یاقتصاد یتوانمندساز یاصل یهاوهيش از یکي

 درون در چه و رونيب در چه آورند؛یم دست به شانیزندگ گوناگون ابعاد در را خود اثبات يیتوانا  یاقتصاد عرصه در زنان شدن توانمند

 عزت امعهج در شانمشارکت با زنان ق،يطر نيا از. است جامعه برابر یاعضا همچون زنان شدن دهيد یبرا یراه یاقتصاد یتوانمند.خانه

 تواندیم جامعه از یبخش عنوان به زنان آوردن حساب به  و یاجتماع عرصه در زنان یساز توانمند. کنندیم کسب یشتريب نانياطم و نفس

 اعالم اي یرا اجازه داشتن شکلبه ،یاسيس یهامشارکت و یاسيس عرصه در آنان یتوانمندساز نيهمچن. باشد داشته یريفراگ مثبت راتيتاث

یم یباز زنان  یتوانمندساز در یبزرگ نقش شدن، انتخاب یبرا عادالنه شانس داشتن با مقام احراز یبرا ینامزد يیتوانا اي ،یاسيس رنظ

 خُرد مشاغل. شودیم برقرار مردان و آنان انيم یشتريب یتساو باشند، داشته را شانيهاخواسته برآوردن قدرت زنان که یهنگام  نيبنابرا.کند

 .شوندیم شناخته زنان یتوانمندساز یهاراه از زين

 : زنان یتوانمندساز خصوص در شده ارائه شنهاداتيپ

 های فعاليت در آنان بيشتر چه هر دادن مشارکت در تالش و اجتماعی های عرصه در زنان حضور برای سازی فرهنگ  

 یاجتماع

 آينده و خانوادگی های مسئوليت با متناسب تحصيلی، یها رشته انتخاب در دختران تحصيلی هدايت جهت الزم تدابير اتخاذ 

 . آنان شغلی

 عالی آموزش مراکز و ها دانشگاه علمی سطوح کليه در زنان عالی آموزش توسعه جهت الزم تدابير اتخاذ و ريزی برنامه  

 زنان های نمندیتوا از گيری بهره و جذب در ساالری شايسته و تخصص و تعهد اصل بر تأکيد با عادالنه فرصت ايجاد 

 .مديريتی نظام در متخصص
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 چکيده

قدس م و  نسل ديگرها و عواطف به نسلى پس از خانواده، هسته نخستين جامعه و از عوامل اصلى انتقال فرهنگ، انديشه، اخالق و سنت

 یگ و متعالو رشد هماهن يیوجود انسان است. شکوفا یباغبان ت،يفرزندان است و ترب یبرا تيو ترب ميتعل طيمح نيو مهمتر نيو اول نيتر

 یم ممفهو یبائيو ز بايز یزندگ تيترب یو بواسطه  ستياساس انسان ت،يوجود باغبان دلسوز و تواناست. ترب ی، در گرو یزندگ یشکوفه ها

بست همين نگرش، بارزترين و واالترين نقشى که در کالم وحيانى قرآن، براى زنان ترسيم و مورد ستايش قرار گرفته شده نقش بر پاى .ابدي

است.روش حاضر کتابخانه ای  21هدف از مقاله حاضر تدوين وظايف مادر در قرن .دارى تربيت فرزندان از سوى آنان استمادرى و عهده

 تيتربوظايف تربيتی مادران در پژوهش شامل تربيت جسمانی،  :نشان دادندا استفاده از بررسی اسناد معتبر بوده است. يافته ها ب،مروری 

، تربيت هوش ،تربيت ریفک تربيت  ،اجتماعی تربيتی، اسيس تيتربی ، جنس تيتربی ،  عقالن تيترب ،یاخالق تيتربی، عاطف تيترب ی،نيد

 است. اقتصادی تربيت  ،شهودی ،تربيت  خالقيت

  مادر، وظايف، خانواده، فرزند،تربيت های کليدی:واژه

 مقدمه    

مادر قلب خانه و مظهر مهر و عاطفه، عشق و احساس، محبت و صفا است و در پی ريزی سعادت کودکان سهم فوق العاده دارد و می تواند 

زن در نظام اسالمی فردی است که .زمينه تباهی و فساد ر ا در آنان بوجود بياورد اعضای خانواده را سعادتمند و بهشتی کند و يا خدای ناکرده

از لحاظ گوهر هستی و اصل مبدأ، همتای مرد است و همانند مرد به تناسب طبيعت و ماهيت شخصی خود دارای حقوق، وظايف و مسئوليت 

، مادری های دينیتواند ايفا کند، نقش مادری است. در آموزهزن می هايی کهترين و ارزشمندترين نقشترين، سازندههايی است. يکی از مهم

ی زنان نهاده شده است. نقش مادری تنها در وضع حمل و شير های زيستی و روانی، بر عهدهآيد که به دليل ويژگیشمار میيک ارزش به

دايت کل ی آن در همادر گذاشته شده است که ثمرهی های پرورشی و تربيتی بر عهده-شود، بلکه يک سلسله مسئوليتدادن خالصه نمی

گونه که لقمه و غذا و شير مادر در تربيت فرزند تأثير مستقيم دارد، انديشه و تربيت و رفتار مادر کند.همانی بشری خود را نمايان میجامعه

ی يک های دينی، مادردر آموزه.نمايدر واال و بزرگ مینيز در روح فرزند تأثيرات غيرقابل انکاری دارد که مسئوليت زنان را در اين بُعد بسيا

ی زنان نهاده شده است. نقش مادری تنها در وضع حمل و شير دادن های زيستی و روانی، بر عهدهآيد که به دليل ويژگیشمار میارزش به

ی ل جامعهی آن در هدايت کاست که ثمره ی مادر گذاشته شدههای پرورشی و تربيتی بر عهده-شود، بلکه يک سلسله مسئوليتخالصه نمی

بهترين  .ی تربيت فرزند استی زنان است، مسئلهترين وظايفی که در داخل خانه و خانواده به عهدهيکی از مهم .کندبشری خود را نمايان می

دامن زن  (.19،ص 1391)مظاهری،دروش تربيت فرزند انسان، اين است که در آغوش مادر و با استفاده از مهر و محبت او پرورش پيدا کن

بهترين و باالترين مکتب و مدرسه است برای تربيت اوالد و زن به بزرگ ترين و مهم ترين شغل عالم که تربيت و بزرگ کردن کودک و 

قش قام زن و اهميت نتحويل او به جامعه است، اشتغال دارد. قرآن مجيد هنگامی که احترام به پدرو مادر را بازگو می کند، برای گراميداشت م
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تربيت او، نام مادر را جداگانه و مستقل مطرح می کند؛ لکن با همه حق شناسی ها و تجليل های مشترک پدر و مادر هنگامی که می خواهد 

و عملکرد  پی ريزی شيوه زندگی در خانواده با آگاهی، نگرش.از زحمات پدر و مادر ياد کند، از زحمت مادر سخن می گويد و نه از زحمت پدر

لی امادر انجام می شود.زندگی با شيوه و رفتارهای سالم از همان ابتدای کودکی بايد شروع شود تا بتوان از فوايد و اثرات مثبت آن در بزرگس

اد هستند، ابعنقش تربيتی زن در جامعه باالتر از نقش مرد است؛ زيرا زنان عالوه بر اين که خود يک قشر فعال در همه ، در واقع بهره مند شد.

زن در مقام تربيت همانند معلّمی است که دو وظيفه .انسان های فعال اعم از مرد يا زن را در دامان خود تربيت می کنند و پرورش می دهند

و  یاساسی دارد: يکی اصالح خود و ديگری اصالح فرزندان و متعلمان خويش؛ زيرا مادر به دليل نزديکی تنگاتنگ با کودک در دوران جنين

در سال های مهم و اوليه شکل گيری شخصيت، بر جسم و جان و افکار و انديشه ها و ارزش های کودک به عنوان نخستين الگو تأثير می 

گذارد و برای تأثير گذاری مثبت و مطلوب مادر بر کودک، خود بايد آراسته به کمال، تقوا، تهذيب نفس، اخالق نيکو و عمل ثواب باشد در 

نقش  کيفرزند  تينقش مادر در ترب (.1391)چراغ چشم، .است که به تعبير امام مبدءِ همه سعادت ها از دامان زن بر می خيزداين شرايط 

مادران با نوع عملکرد و روش تربيتی که در محيط خانه از آن استفاده می نمايند، به گونه ای تأثيری . و انسان ساز است ی، اله فيشر ،یانسان

بنابراين محقق در صدد پاسخگويی به اين سوال است که  رفتار، اعتقادات و باورهای تربيتی فرزندان بر جای می گذارندمستقيم در نوع 

 چيست؟ 21وظايف مادر در قرن 

 

 مفهوم تربيت

ودانشمندان  نيمتفکر.(1389)موسوی همدانی،آورد: . ی،چنان که لسان العرب م یاديرشد وز یاز ربو است وبه معن تيها گفته اند ترب یبعض

اشد اصول واهداف آن ها ب ايو یاختالف ها مبان نيا ليرسد دل یداده اند . به نظر م هيارا یگوناگون یها فيتعر تيترب یبرا یتيعلوم ترب

ونه آن گ تياست که ،هرکس از ترب نياختالف هاا نيا ليگفته اند دل یباشد. برخ تيومانع تيجامع یاست که دارا یفيتعر فيتعر نيبهتر0

 ديناام زين نياز متفکر یبعض(.1389.)قطب،است یليتما نيمسبوق به چن زين تياز ترب فشيکند وتعر یبه فهم آن است دفاع م ليکه ما

دانسته  یمترب یرساندن استعدادها تيوبه فعل یجيوتدر یعيرشد طب یرا به معنا تيمطرح شده ،ترب فيشده اند. اکثر تعار تيترب فيازتعر

که  یفيتعر نياست. به نظر ما بهتر یتيالزم و عدم توجه به اهداف ترب تي،عدم  جامع فيتعار نيمشکل عمده ا(.1384، قرايیسلطان ال)اند

ت وفراهم آوردن موجبا ختنيبرانگ یدر اصطالح به معن تيباشد:ترب یم فيتعر نيالزم است ا تيجامع یشده است  ودارا تيترب یبرا

 نيدر ا(.1375.)طريحی،به کمال وسعادت مطلوب  دنيانسان به منظور رس یها تيهاوقابل يیادها،توانااستعد یتمام يیرشدوپرورش وشکوفا

، کوشش و تالش تربيتشده است. یتي)کمال وسعادت(وبرنامه ترب تي)مقصود انسان(وهدف از تربژهيو تيوترب یريپذ تياشاره به ترب ف،يتعر

اشت بايد توجه د»عنی مطلوب و طرز برداشت آن از جامعه به جامعه ديگر فرق می کند. آگاهانه انسان برای ايجاد تغيير مطلوب است که م

 که تربيت فقط اختصاص به انسان ندارد و هر موجودی که قابليت رشد داشته باشد صادق است و هر گاه در مورد انسان به کار رود کليه ابعاد

روری است که تربيت يکی از ضروريات حيات انسان است آن کسی که برای اين تربيت برای انسان ض.« وجودی وی را شامل می شود

 تربيت نيافتد نه تنها خود را تلف کرده بله از لحاظ اجتماعی زيان عظيمی از او متوجه مردم نيز خواهد شد فرزند چون گياهی است که برای

تربيت مجموعه رفتارهايی است  (14-13ص 1390)قائمی،  رشد به امکانات گوناگون نياز دارد تربيت بر اين اساس دارای اهميت زيادی است

 مستلزم: تيدارد که ترب دهيعق ترزيپ که روابط ما را شکل می دهد

 نديمنتقل نما گرانيخواهند به د یاند و م رفتهيآنها را پذ یاست که افراد يیارزشها انتقال•

 و معرفت مؤثر است شناخت•

 و ارزش استانتقال معرفت  یخاص برا یروشها کاربرد•

 (1389)اکبری،و روش است. یمحتو یداند که دارا یم ینديرا فرا تيترب ترزيواقع پ در
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 : تيانواع ترب

 است: یقابل بررس دگاهيدود از

 بر دو نوع است: دگاهيد نيازا تي: تربی( تعمدالف

 یرا درباره  تيازترب یخاص ی وهيکننده ش تيافراد ترب اي: فرد یعمد تيترب( 1

 د.آموز یدارند به عنوان مثال مادر دست کودک را گرفته و به او راه رفتن را م یخود طرح و برنامه ا تيترب یکنند و برا یعمال ما یفرد

 …ان وبزرگترها، دوست یکارها یکودک همه  یعني رديگ یصورت م یقبل یبدون اراده، طرح وبرنامه  تينوع ترب ني: ایرعمديغ تيترب( 2 

 را یريکند به عنوان مثال: کودک نزاع و درگ یم دين ها تقلو از آ نديب را می

 (1394،عاليشوندی ).رديگ یم اديرا  یو پرخاشگر نديب یم

 تربيت پذيرى انسان

انديشمند فرزانه احمد بن مسکويه پس از تعريف خلق و تقسيم آن به دو قسم: طبيعى و مستفاد )يا اکتسابى( به اختالف آرای پيشينيان در 

تغيير خلق و تربيت آدمى اشاره نموده و نظريه امکان تغيير خلق و تربيت پذيرى انسان رااختيار مى کند و مى گويد:اين ديدگاه  کانمورد ام

که اخالق آدمى قابل تغيير نيست، خط بطالنى است بر نيروی تمييز و تعقل، وکنار گذاشتن شيوه های تربيتى و رها کردن مردم به حال خود 

مورد آنان هيچ گونه تعليم و تربيتى صورت نگيرد و اين، کاری است که زشتى آن بسيار آشکار است.اساسأ از خصوصيات آدمى و اين که در 

و قابليت شکل گيری های گوناگون شخصيت است. انسان به گونه ای آفريده شده است که مى تواند با آگاهى « تحول و تطور پذيرى»

( و در همان راه منتخب خود، 3)انسان/ « انا هديناه السبيل اما شاکرا و اما کفورا»راه خويش را برگزيند:  وآزادى در محدوده اى نسبتا گسترده

شخصيت و هويت فکرى، اخالقى و فرهنگى خويش را شکل بخشد. اگر تکامل پذيری و قابليت تغيير در طبيعت و گوهروجود آدمى نبود، 

مختار بودن انسان، نخستين اصل از اصول موضوعه و مبادی .(1388)راسخون،ه بى معنا بود.علم اخالق و علوم تربيتى و مکاتب تربيتى هم

نظام اخالق اسالمى است و اين اصل از نظر تربيتى، اهميتى فراوان دارد و آدمى را از سستى و تنبلى و اين که خود را محکوم عوامل جبرى 

و از خود سلب مسؤوليت کند، دور مى سازد. از اين رو در بررسى نظام اخالقى اسالم، از قبيل جبر محيط يا جبر تاريخ يا قانون وراثت بداند 

کن مبيش از هر چيزبايد بر اختيار انسان تکيه کنيم و در فهم معارف اسالم از قبيل توحيد، قضا و قدر و ديگرمعارف که سهل انگاری در آنها م

باشيم که مختار بودن انسان از بديهى ترين اصول اخالقى اسالم و از محکم ترين است خسارت بار و انحراف آور باشد، کامأل توجه داشته 

معارف اسالمى است، چرا که سراسر قرآن شهادت مى دهد که با انسان به عنوان موجودی مختار سر وکار دارد. اصو أل خودسازی و تزکيه و 

 (1391مصباح يزدی،ر به دست آوردن کماالت و ارزش ها باشد.)تهذيب اخالق وقتى برای انسان ميسراست که معتقد به توانايى خود د

 روش شناسی :

روش تحقيق حاضر مطالعه کتابخانه ای،مروری  است. ابزار گردآوری داده ها شامل بررسی منابع و اسناد از جمله کتب معتبر اسالمی، بصورت 

 تفسيری می باشد. –ها به صورت توصيفی فيش برداری است.تحليل داده 
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 يافته های پژوهش: 

 21وظايف مادر در قرن

انسانی .آنچه بر همگان هويداست اينکه يک زن در تربيت انسان نقشی بسيار واالتر و ارزشمند تر از ديگر افراد و عوامل جامعه بر عهده دارد

ت و قابل ند هر دو حائز اهميکه يک انسان ديگر را تربيت می کند و تربيت که نقشی مهم در شکل گيری شخصيت يک انسان ايفا می ک

تعمق هستند به طوری که اگر يک مادر با خصوصيات اخالقی پسنديده و الهی به تربيت فرزندش بپردازد يقينا فرزندی مشابه به خلق و خوی 

ير طی و اجتماعی در مسخويش پرورش داده و فردی مفيد به جامعه ارائه خواهد داد مگر مواردی که استثنا بوده و افراد تحت تاثير عوامل محي

يافته ها نشان داد وظايف تربيتی مادران در پژوهش شامل تربيت جسمانی،  خانواده تاثيرخود را از دست بدهد نا صحيح قرار گرفته و تربيت

، هوش ربيت،ت فکری ت تربي ،اجتماعی تربيتی، اسيس تيتربی ، جنس تيتربی ،  عقالن تيترب ،یاخالق تيتربی، عاطف تيترب ی،نيد تيترب

 است که در زير به آنها اشاره شده است. اقتصادی تربيت  ،شهودی ،تربيت  خالقيتتربيت 

 یجسمان تيترب (1

فرزند »؛ «الجنّۀ نياحيمن ر حانۀيالولد الصالح ر»و آله( فرمود:  هياهلل عل یاکرم )صل امبريشده است. پ هيتشب« گل»به  اتيفرزند در روا وجود

ز نظر ا یمخصوصا نوزاد ،ینخست زندگ یاست که فرزند در سال ها نيفرزند به گل ا هيوجه تشب« بهشت. یاست از گل ها یصالح گل

 یبه حفظ و نگه دار یديشد ازيدارد با عاطفه و طراوت که ن یو نازک و روح فيدارد بس لط یجسم ،یهمانند گلِ بهار یانو جسم یظاهر

. همان گونه که در ديبگرا یو زرد یخود را از دست داده به پژمردگ تيلطافت و جذاب دارد و اگر از او مواظبت نشود هر لحظه ممکن است

خود  یفيو ک یبه آن ها، رشد کمّ دنيو نرس نيوالد یتوجه یکه بر اثر ب ميهست یاز کودکان یاريرفتن بس نيجهان متمدن امروز شاهد از ب

 تيبه ترب یرو، هم از نظر وجدان و شرع و هم بر اساس عرف مردم، توجه جد نيشوند. از ا یم یو روان یجسم يیرا از دست داده، دچار نارسا

در قران نيرومندی جسمانی به عنوان امتياز به شمار رفته است.)بهشتی و .دينما یم یحساس ضرور طياشر نياو در ا یازهاين نيفرزند و تأم

کودک به صورت مناسب پاسخ دهد، مادر است؛ چرا که  یو روح یجسم یازهايتواند به ن یم یکه در دوره کودک یکس تنها(.1390، منطقی

تواند از او حفاظت کند و از  یکودک است و اوست که با مهر و رأفت و محبت م یو روان یستيآشناتر به شرائط ز یگريمادر از هر کس د

 بپردازد. اجاتشيو به رفع احت دهدها شست و شو  یها و نا پاک یآلودگ

 ینيد تيترب ( 2

بدان توجه کرد. نقش مادر در پرورش  ديفرزند با یبرخوردار است و از آغاز زندگ یفوق العاده ا تياز نظر اسالم و قرآن از اهم ینيد تيترب

. یانو جو ینوجوان ،یکودک ینقش کند و هم پس از آن در دوره ها یفايتواند ا یاز تولد م شيفرزند روشن است. مادر هم پ یو مذهب ینيد

(تربيت دينی به معنای به کارگيری توانايی های آدمی برای نيل به قرب الهی و جهت گيری به سمت اهداف متعالی 1386)احسانی،

رفع  و دهيجز انس و عادت دادن کودک به داشتن صفات و رفتار پسند یزيفرزندان چ ینيد تيترب یروش کل(  152،ص1380است.)امينی،

 .ستينعالقه نسبت به رفتار ناپسند و صفات زشت 

 یعاطف تي( ترب3

شده که قدرت  دهيآفر یمادر به گونه ا یاست. چون ساختار وجود تيميسرشار از مهر و محبت و صفا و صم یعاطف - یبه لحاظ روان مادر

 یعال اريمادران در سطح بس يیرايبرخوردار است. قدرت گ يیدارد و در ابراز احساسات و عواطف از توان باال یجذب و انجذاب فوق العاده ا

خواهند  یاوالد نقش سازنده ا تيو ترب یروابط اجتماع یريشکل گ یو چگونگ یخانوادگ ونديپ جاديقرار دارد که اگر درست استفاده شود در ا

 یژگيچرا که و د؛ينما فايا یامور خانواده و پرورش فرزند نقش مهم یدر سامان ده یاسالم نياصول و قوان تيتواند با رعا یداشت. مادر م

ز نقش ج یزيرود چ یمادر انتظار م کيکه از  ینقش نياوالد و مهم تر تيو ترب ینقش مادر یفايا یاست برا یسبزنان بستر منا یعاطف

در پرورش عواطف فرزند است که آثار آن در اعمال و رفتار  یمادر، نقش و یتيمهم نقش ترب یاز جنبه ها یکيتواند باشد.  یاو نم یتيترب

 گردد. یم انيانم یبه زود یو

 یاخالق تي( ترب4
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فرزند  یابر یو اخالق یرفتار یندارد؛ چرا که مادر الگو نييبه تب یازيفرزند بر همگان روشن است و چندان ن یاخالق تيمادر در ترب نقش

وحی بر پرورش استعدادهای ر تربيت اخالقی ناظرگذارد. یم ريتأث گرانيکه انجام دهد در منش و نحوه رفتار او با د یو درشت زياست، هر کار ر

و اخالقی است که مشتمل بر اصالح درون و تهذيب نفس است.اين نوع تربيت معموال مقدم بر آموزش های فکری محسوب می 

ازد و س یدور م یها و رذائل اخالق نهيها، حسدها، ک یرا از عالم نا پاک ندپروراند، فرز یخود انسان م يیمادر با رفتار الگو (.1390شود.)اخوی،

واند ت یخانه م طيهاست، او در مح یها و خوب لتيآورد. مادر، سرچشمه فض یم دينسبت به همنوعان پد یشياند ريدر دلش مهر و صفا و خ

 جامعه دهد. ليبسازد و تحو یو اخالق یعلم گبزر تيو ناتوان شخص فيضع یبه فرزند دهد و از کودک یدرس تقوا و خداترس

 یعقالن تي( ترب5

دهد و صاحبش را به  صيرا از شر تشخ ريز ابعاد مهم وجود انسان است که اگر شکوفا گردد، توان آن را دارد که خوب را از بد و خا عقل

رجه اول بدان توجه کنند و در د دياست که با انيو مرب اياول فهيانسان وظ یدرون یرويبخش از ن نيا تيبرساند. ترب یسعادت و خوش بخت

ن عمل نمودند. شا فهيحرکت کردند و تا آن جا که توانستند به وظ ريمس نيآمدند و در ا یعقالن تيترب یهمه برا یاله اءيانب. هندقرار د تياهم

رد توجه مادران مو دياست که با یعقالن تيترب نديفرا یاجرا وهيبسزا دارند. آن چه مهم است، ش یفرزندان شان نقش یعقالن تيمادران، در ترب

مراه باشد. پرسش و پاسخ، طرح مسابقات ه یاثر گذار م اريو تعقل فرزندان بس شهياند یروين یذ روش مناسب در شکوفا ساز. اتخارديقرار گ

 یها جهان از روش دگاريرنگارنگ و توجه دادن فرزندان به آفر یاز باغ و بوستان و گل ها و شکوفه ها ديو گردش و بازد حيتفر ق،يشوبا ت

 تيترب یو فطر یتذکرات عقل یبر مبنا یکودک نياز سن یچنانچه آدم (193،ص 1372)شعاری نژاد،آنان است.  شهيمؤثر در پرورش عقل و اند

 نشان خواهد داد. یشتريب ليتما انهيگرامَدارانه و حقعقل یهابه انتخاب یشود، در بزرگسال

 یجنس تي( ترب6

 زيانسان و ن یو معنو یجسم یجنبه ها گريهمراه با رشد د یجنس زهيرشد متناسب غر نهيعبارت است از فراهم آوردن زم یجنس تيترب

ائه مستلزم آموزش و ار یجنس یها شيگرا طهياست که پرورش درست فرد در ح یعيمربوط به آن. طب یاز انحرافات و لغزش ها یريشگيپ

بوطه مر یدر حوزه رفتار یاست که و يیاها و نگرش ه یبر آگاه یانسان مبتن یباشد. چون رفتار جنس یم نهيزم نيدر ا یاطالعات کاف

بر  یجنس اليام یعيفراهم آورند که ضمن رشد و نمو متعادل و طب یرا به گونه ا یو اجتماع یفرد طيشرا ديبا انياساس مرب نيدارد، بر ا

 ژهيو فرزند، به تيسبت به تربمادر ن فهيوظ.دياجتناب نما یجنس یمورد افزوده گردد و او به انتخاب خود از خطاها نيدر ا یمعلومات مترب

در مورد آن داده نشود، ممکن است با فرا  يیو آموزش ها یجنس یاگر مواظبت ها یاست؛ چرا که از کودک نيسنگ ارياو بس یجنس تيترب

 بر او نداشته باشد.  یاثر گريد یتيترب یها هيدوران بلوغ کار از کار بگذرد و توص دنيرس

 

در آن  یجنس کاتياز تحر ینشانه ا نيآماده سازد که کم تر یخانه را به گونه ا یامر توجه داشته باشد و فضا نيابه  ديبا زمادر از همان آغا

رابر در ب انيعر مهيرفتار مادر کامالً حساب شده باشد و بدون لباس، به صورت ن ديدر قدم اول با البته(595،ص 1379)ثابت، مشاهده نگردد.

 کيحداقل در  ايکه امکان دارد از هم جدا و  يیاتاق خواب پسران و دختران تا جا نيت ظاهر نشود. هم چناس کيکه به سن بلوغ نزد یپسر

 دارد. ینقش اساس ئلمسا نيبستر نباشد. روشن است که مادر در ا

 یاسيس تي( ترب7

 یهااريبر اساس اصول و مع یدارد. هر ملت یجامعه نقش اساس یو معنو یماد یاست که در تحقق هدف ها یمهم تيترب یاسيس تيترب

 ازهاين نياهداف، تأم نيبه ا یابيکوشد. اما دست  یو در تحقق آن ها م رديگ یدر نظر م يیسلسله هدف ها کي ،یمورد قبول خود، از زندگ

وز باشد. ر یاجتماع - یاسياست که متناسب با اوضاع و احوال س یقدرتمند یاسيابعاد، مستلزم وجود فرهنگ س هجامعه در هم شرفتيو پ

 نيمناسب تر ديشا (1386)احسانی، قابل اجراست. یطيو شرا طيندارد و در هر مح نيکه زمان و مکان مع رياست فراگ ینديفرا یاسيس تيترب

 یم رونيمداران بزرگ از آن جا ب استيکوچک و محقر مردم باشد که س یخانه ها یهمان فضا یاسيس یروهايمکان آموزش و پرورش ن

 کنند. یم جاديدر جامعه ا یلو تحو نديآ
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 اجتماعی ( تربيت8

برای تربيت اجتماعی نيز بهترين دوران، دوران کودکی است. زيرا اين دوران زمان و فرصتی بسيار مناسب برای انواع يادگيری های اجتماعی 

کامل و اکمل، آيين الهی زندگی  است و روند اجتماعی شدن در سال های کودکی از سرعت بيشتری برخوردار است. اسالم به عنوان دين

انسان هاست که از آموزه های آن می توان به عنوان منبعی ارزشمند و کارآمد برای استخراج و تبيين مفاهيم و روش های تربيت استفاده 

 آن قرار دارد.اين به (.تربيت اجتماعی ايجاد آمادگی برای انطباق با محيط اجتماعی است که کودک ناگزير در1391)رمضانی ، حيدری ،نمود.

(. 1394معنای آشنا کردن کودک با هنجارهای اجتماعی است،هنجارهايی که بخش مهمی از فرهنگ اسالمی را تشکيل می دهد.)کيان،

د بهترين شانسان از اين نظر که موجودی اجتماعی است، می تواند در اين بعد رشد يابد.فرزند بايد به ان اندازه در اين بعد پيش برود که قادر با

 .روابط را با نوع انسان داشته باشد.همزيستی مسالمت اميز، همکاری و هم دردی نمونه ايی از رشد تربيتی است

 فکری (تربيت 9

ايده فتفکر ، عمل به قوه ی فکر است.فکر يک توانايی است اما متاسفانه بسياری از افراد از ان استفاده نمی کنند و به زبان ساده نمی توانند  

ببرند زيرا ان را رشد نداده اند.معيار رشد فکری، ايستادگی و اعتماد به نفس فرد در حل مشکالت شخصی است.مشکل گشايی نوعی رشد 

 .فکری است

 هوش  (تربيت10

رند، ان ها اتوانايی هوش در افراد بدون شک موثر ترين بعد در يادگيری های انسانی است.افرادی که در تربيت فرزندان خود به ان توجه ند 

م زندگی نظا  را از ان محروم می کنند.نمونه ای از رشد هوش مربوط به ميزان سازگاری افراد با محيط می گردد. انهايی که با تغيير وضعيت،

مراجعه  هخود را از دست رفته می يابند، رشد کافی نداشته اند.لطفا به کتاب مراحل تربيت دکتر شکوهی و نيز کتاب داستان های تربيتی بند

 .نماييد

 خالقيت(تربيت 11

ممکن است که بعضی ان را همان رشد هوشی بدانند اما منظور از خالقيت تنها کاربرد ان در اختراعات نيست.نظريه پردازی، دادن راه و  

رزندان، به رشد ان شيوه های مناسب در ميان افراد نوعی رشد خالقيتی است.والدين با دادن مشورت های الزم و استفاده از نظريات ف

ه بر عالو نيکودکان با والد یکردن با آن هاست. باز یباز زيکودکان ن تيپرورش خالق یکارها برا نياز مهم تر یکي .کمک می کنند  ها

 شود یدر کودکان م تياعتماد به نفس و خالق شيآن ها باعث افزا نيب زيمحبت آم ونديپ تيتقو

 شهودی (تربيت 12

به اگاهی هايی است که از درون نشات می گيرند.انسان ها می توانند با انتخاب شيوه های مناسب به ان دست  شهودی قدرت رسيدن 

نام گذاری می کنند.شهود يک توانايی درونی است که قابليت رشد را داراست.پيش بينی افراد در  "حس ششم"يابند.بعضی ان را با اصطالح 

 .باره ی حوادث نوعی رشد شهودی است
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 اقتصادی ( تربيت 13

رشد در زمينه های اقتصادی خصوصا در زمان به کارگيری امکانات و دخل و خرج نيز در تربيت مطرح است.فرزندی که در مدرسه می داند  

رشد  دچگونه از پول توجيبی استفاده کند و يا دست به پس انداز می زند، نوعی رشد در حد خود داشته است.افراد ولخرج و خسيس در اين بع

 "شود یباشد که گفته م ليدل نيبه هم ديهر بعد برنامه داشته باشند.شا یبرا تيترب نديدر فرا ديبا (.مادر 1392)ديناروند، .کافی نداشته اند

 .فوق العاده سخت و طاقت فرساست ینمودن کار تيترب

 

 وظايف زنان در عصر انتظار

شود. در ، دين محوری، و در يک کالم، معنويت محوری، از جوامع ديگر متمايز میهای خدا محوری، عدالت محوریجامعۀ منتظر با شاخصه

های فوق، همۀ آحاد مردم، اعم از زن و مرد، رسالت خطيری دارند؛ زيرا هر چه، جامعه منتظِر، خود جامعه منتظر، برای اجرايی شدن شاخصه

شود. در اين ميان، نقش زنان که پنجاه درصد جمعيت بشر را به نزديک میرا در راستای جامعۀ منتظَر قرار دهد، بيشتر به مقصود و هدف، 

اند، نقشی مهم و تأثيرگذار است، زيرا زنان منتظر، عالوه بر اين که نسبت به خويشتن مسئوليت دارند و بايد خود را جزء خود اختصاص داده

ات فراوانی با توجه به آيات و رواي.تعالی نسل منتظر نيز همت گمارند منتظران واقعی قرار دهند، هم چنين بايد به ديگرسازی، يعنی تربيت و

فهميم که اسالم از زن به منزلۀ يک انسان، توقع پيشرفت بريم و میکه به جايگاه و مقام زن پرداخته است، به ارزش زن در اسالم پی می

ای منتظر درجامعۀ کنونی، که جامعه(.1383)آملی،ليت پذيری دارد. فردی و اجتماعی دارد و از او به عنوان يک مکلّف در جامعه، انتظار مسئو

خواهد خود را برای آمدن منتظر و حکومت جهانی او آماده کند؛ بنابراين وظايف خطير و سنگينی دارد، که با توکل به خداوند و با است می

، وظايف فردی و اجتماعی است که به ترتيب به شرح آن پرداخته های زنانتواند به انجام آن بپردازد. از جمله مسئوليتتالش و همّت خود می

 :شودمی

سازی درون از صفات پليد و زيور دادن آن به اخالق نيک؛ اين امر در هر زمان واجب است، اما در زمان غيبت حضرت ولی پاک -1

، ر گرفتن در عداد اصحاب آن حضرتگيرد؛ چون درک فضيلت و قراعصر عجل اهلل تعالی فرجه الشريف بيشتر مورد توجه قرار می

 .بستگی به اين خصوصيات اخالقی )خودسازی( دارد

 

 

آمادگی؛ آمادگی هميشگی، جوهر اصلی انتظار و وظيفۀ حتمی منتظران است. کسی که منتظر ظهور مهدی عجل اهلل تعالی فرجه  -2

سمی ادق بودن در اعتقاد وعمل، توانايی روحی و جالشريف است، بايد آمادگی داشته باشد، نظير: پيراستگی و پاک زندگی کردن، ص

برای جهاد و مبارزه در رکاب مهدی عجل اهلل تعالی فرجه الشريف. کسی که بخواهد جزء ياران مهدی عجل اهلل تعالی فرجه 

 .الشريف باشد، بايد روح جهاد و مبارزه با باطل را در زمان غيبت تجربه کند

ترين ای علی بدان که شگفت انگيزترين مردم از جهت ايمان و عظيمعليه و آله و سلم فرمودند:دين داری؛ پيامبر اکرم صلی اهلل  -3

آنها از روی يقين مردمی اند که در آخرالزمان خواهند بود. پيامبر صلی اهلل عليه و آله و سلم را نديده اند و محبت امام عجل اهلل 

 اند.سياهی که بر سفيدی رقم خورده است، ايمان آوردهتعالی فرجه الشريف نيز از آنان محجوب است، اما به 

رد؛ از اين گيمعرفت به امام زمان عجل اهلل تعالی فرجه الشريف ؛ آشکار است که اقبال قلبی، از شناخت و احساس محبّت، مايه می -4

حجّت زمان خويش است.  ای که هر شيعۀ منتظری بر عهده دارد، کسب معرفت نسبت به وجود مقدّس امام وترين وظيفهرو مهم

 .و در روايات تأکيد فراوانی شده است که بايد معرفت امام را جدّی گرفت

محبّت به امام زمان عجل اهلل تعالی فرجه الشريف؛ محبّت، حالتی است، ميان محبّ و محبوب که سرچشمۀ آن، قلب و درون  -5

کند و به محب جهت پيداست؛ محبتی که جلوۀ عينی پيدا میاست، لکن نمود آن، در ظاهر و در افعال و اعمال محبّ، به روشنی 

کند و محبوب، دامان خويش را کند. محب، تمنّا میسوزد و محبوب جذب میبخشد؛ محبت، امری طرفينی است، محب میمی
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 .گستراندبرای تمنّای محب می

وجب آن، افعال نيک و بد، اختياری و بدون اخالق اسالمی؛ خُلق، عبارت است از سيمای باطنی و هيئت راسخ نفسانی که به م -6

ای که رفتارهای آيد؛ به گونهشود که اين حالت بر اثر تعليم و تربيت و تمرين برای نفس پديد میتکلّف و تأمّل از انسان صادر می

 (597،ص 1377)مجلسی،.پسنديده و يا ناپسند به طور طبيعی و بدون آن که به فکر کردن، نياز باشد از انسان سر ميزند

نان آ زنی که مايل است فرزندان خود را نور ديده و گنجينه اينده خويش ببيند بايد در راه تربيت فرزندان شبها را زنده نگه دارد مراقب رفتار

منابع  را باهر رفتار نيکی را برای انان با اررزش جلوه دهد و انان ،باشد و خصلتهای نيکو و صفات پسنديده را در روح و جانشان بپروراند

آنان را از هر کار زشت يا خوی ناپسند . ارزشمند اين رفتارها اشنا سازد و با تمام توان فرزندان خود را به داشتن چنين رفتارهايی تشويق کند

 .باز دارد و نسبت به سرانجام هر کاری که با اداب اجتماعی سازگاری ندارد بيمشان دهد

 

 نتيجه گيری

و در عين مقدس بودن سنگين و دشوار است. مادران کسانی هستند که امر پرورش فرزندان را در دوران حمل  نقش مادری يک نقش مقدس

و پس از آن بر عهده دارند و به همين خاطر است که بايد با اصول تربيتی کودک آشنا باشند تا راهکارهای مناسب تربيتی را برای تربت 

هستند که انساها را تربيت می کنند و در واقع آنها سازندگان واقعی جامعه هستند و اگر در اين کودک خود به کار گيرد. چراکه اين مادران 

ت بمورد مادران نکات تربيتی را رعايت کنند ما می توانيم جامعه ای عاری از هرگونه مشکالت داشته باشيم و ديگری اينکه مادران بايد در تر

دون اين مورد نمی توانند کودک خود را درست و صحيح تربيت کنند و مادران بايد در رفتار خود کودک خود برنامه و هدف داشته باشند زيرا ب

با کودک حد اعتدال را رعايت کنند نه تفريط و نه افراط، و در تربيت کودک خود بدون هيچ چشم داشت مادی و معنوی کوشا باشند، و خانم 

 .زمانی که اين آمادگی را کسب نکرده اند، مادر نشوندهايی که آمادگی الزم را برای مادر شدن ندارند تا 

 

در محيط خانه و اجتماع برجسته ترين نقش مادر نقش تربيتی است. اهميت اين نقش از آن جا روشن می شود که کودک نخستين بار در  

گيرد که چگونه با ديگران رفتار نمايد و  آغوش مادر قرار می گيرد و آداب و رسوم اجتماعی را از او می آموزد. کودک از دامن مادر ياد می

ايف تربيتی وظ چگونه با آنان برخورد داشته باشد. چگونگی رفتار مادر با کودک در شکل دهی ساختار شخصيتی او تأثيری چشم گير دارد. 

 مادری  است.همچنين اسيس تيبتری ، جنس تيتربی ،  عقالن تيترب ،یاخالق تيتربی، عاطف تيترب ی،نيد تيتربآنان شامل  تربيت جسمانی، 

 .تربيت و تعالی نسل منتظر نيز همت گمارند بايد به
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 بررسی حمایت های قانون و حقوق اسالمی  از مادران  باردار
 

 دانشجوی دکتری دانشگاه سيستان و بلوچستان؛ فراست محمدی بلبان آباد

f.muhamadi@gmail.com 

 چکيده

ران در دومادران  باردار پرداخته است،  بررسی حمايت های قانون و حقوق اسالمی  از مادران تحليلی به-تحقيق حاضر با رويکر توصيف

مايت از حنيز در قوانين جزايی و تنها در برخی موارد از مزايايی برخوردار شده اند،  اندبارداری در قوانين مدنی چندان مورد بحث قرار نگرفته

لت از قانون حمايت دورفته است، البته و نسبت به خود مادر چندان توجهی صورت نگ باردار بيشتر معطوف به حمايت از جنين استمادران 

رسيد و تسهيالتی برای مادران در زمان حمل و  به تصويب مجلس شوراى اسالمى 1374مادران در دوران باردارى و شيردهى در سال 

ان حمل صورت شيردهی لحاظ نموده است. در قوانين و احکام اسالمی نيز حمايت ها و  تخفيف های عبادی و احکامی برای مادران در زم

سوره بقره و قاعده عسر و حرج مادران باردار از اجرای برخی احکام عبادی و قضايی معاف هستند و برخی  185گرفته است،با استناد به آيه 

 حمايت های ويژه مانند نفقه دوران حمل بعد از طالق نسبت به آن ها اعمال شده است. 

 حکامکليد واژه: مادر، بارداری، قوانين حقوقی، ا

 مقدمه

و  همادر به عنوان نقشی کليدی در جامعه و خانواده از اهميت ويژه ای برخوردار است و نيازمند اين است که همواره در کانون توجه قرار گرفت

وران برای اجرای هر چه بهتر اين نقش مورد حمايت قرار بگيرد. از جمله حاالت حساس ونيازمند توجه اين نقش زمانی است که مادر در د

در قوانين جزايی حمايت از زنان باردار در بحث سقط جنين، بيشتر حاملگی بسر می برد. با بررسی قوانين موضوعه و اسالمی می بينيم که 

د باز هم جنين در محور قرار دارد. در مواردی که عدم سقط جنين منجر به تهديد جان مادر شوهمچنين معطوف به حمايت از جنين است و 

نون حمايت دولت از مادران در دوران باردارى و شيردهى به تصويب مجلس شوراى اسالمى رسيده است. طبق قانون فوق الذکر قاالبته 

دستگاههاى دولتى و وابسته به دولت و کارگاههاى مشمول قانون کار موظفند تسهيالت الزم و مناسب را براى تغذيه شيرخوارگان با شير 

ايی . ولی حمايت هان زن به صورتى که مسأله تغذيه شيرخوارگان به سهولت کامل انجام پذيرد را ايجاد نمايندمادر در جوار محل کار کارکن

 که الزمه اين نقش هست به اين امور ختم نمی شود و احقاق حق مادر و حمل حمايت هايی بيش از اين را می طلبد.

ق اسالمی برای مادران باردار لحاظ شده است. و پاسخگويی به اين سوال هدف از اين تحقيق بررسی حمايت هايی است که در قوانين و حقو

است که آيا مادران باردار در حقوق اسالمی مورد توجه بوده اند و در صورت توجه چه حقوق و تسهيالتی برای آن ها لحاظ شده است. برای 

و  وجه نبوده در ميان قوانين بازيابی ومورد استفاده قرار گيرندپاسخگويی به سواالت وجود چنين تحقيقاتی الزم و ضروری است تا اگر مورد ت

اگر هم موجود نيستند در تصويب و تدوين آن ها کوشش شود. در اين زمينه تحقيقات منسجم و پيوسته ای در دست نيست و گاهی در البه 

 الی متون حقوقی به برخی حقوق اشاره شده است.

 مادر

)لغت .والده . ماما. مام . ماد. مار . زنی که يک يا چند بچه بدنيا آورده باشد. )ناظم االطباء(. امباشد،  والده که « ام» ٔ  ] دَ [ )اِ( ترجمه  .مادر

 نامه دهخدا واژه مادر(

 هایگيرند در ميان همه نقشآيد. نقشی که زنان به عنوان همسر و مادر به عهده مینقشی است که تنها از عهده جنس مؤنث برمی مادری  

توانند به عهده گيرند، اما نقش مادری به معنای خاص آن نيز می هااجتماعی و غيراجتماعی ديگر برجسته است؛ زيرا هر نقش ديگری را مرد

تواند به عهده گيرد. تجربه مادری برای زن نه تنها يک ارزش بلکه کمال است و زنی که تنها نقش ارزشمند و حياتی است که يک زن می

، مادری با بوجود آمدن جنين و از همان ابتدای توان آن را از راه ديگری به دست آوردرا نداشته باشد فاقد کمالی است که نمی تجربه مادری

 حمل تحقق می يابد.
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 بارداری

 گفته نيز «آبستنی ٔ  دوره»باشد. به دوران بارداری  جنينيا  رويانخود دارای   رحمشود که زن در بارداری يا حاملگی،به وضعيتی گفته می

 .رسدبه پايان می (زايمانآمد نوزاد) دنيا به با دوره اين شود؛یم

فرد باردار محاسبه  قاعدگیکشد. اگر طول اين دوره از آخرين طول می بارور شدنهفته از زمان  38 حدود طبيعی بارداری ٔ  در انسان دوره

و پس از اين دوره، تا پايان بارداری،  رويانهای اول بارداری هفته خواهد بود. نطفه در حال رشد انسان در هفته 40شود، مقدار طبيعی آن تقريباً 

نيز چندان نادر نيست. سازمان  چندقلويیشودانسان در هر بار بارداری معموالً فقط يک جنين در رحم دارد، اگرچه موارد ناميده می جنين

 (7؛1385،جمعی از نويسندگان 1/151؛ 2014،کانيکهام 76؛1375)معين  .کندهفته معين می 42تا  37بهداشت جهانی مدت عادی حمل را بين 

 

 موضوعه  حمايت در  حقوق

اند و در قوانين خاصی مانند کار، از مرخصی و مزايايی ی و شيردهی، در قوانين مدنی چندان مورد بحث قرار نگرفتهزنان در دوران باردار

بيان می  10ماده  2آن را پذيرفته در بند  1354اند. ميثاق بين المللی حقوق اقتصادی، اجتماعی و فرهنگی که ايران در سال برخوردار شده

با  کارگر بايد از مرخصی مادران مدت در آن .برخوردار گردند خاص بايد از حمايت از آن و پس از زايمان پيش ولیمعق در مدت مادران»کند: 

ين، حمايت از زنان باردار در بحث سقط جننيز در قوانين جزايی «. برخوردار شوند کافی تأمين اجتماعی با مزايای يا مرخصی از حقوق استفاده

 ،دها به ميان می آيطوف به حمايت از جنين است و در مواردی که عدم سقط جنين منجر به تهديد جان مادر شود بحث تعارض حقبيشتر مع

هرگاه در اثر جنايت »رعايت شده است.اين ماده می گويد:  مورد توجه قرار گرفته و حال مادر هم ،قانون مجازات 721اما در موردی مانند ماده 

ز زن سقط شود که به تشخيص کارشناس مورد وثوق، منشأ انسان بودن آن ثابت نگردد، ديه و ارش ندارد لکن اگر در اثر يا صدمه، چيزی ا

عالوه بر اين، در قانون مجازات اسالمی حد قتل و رجم در مورد «. آن، صدمه ای بر مادر وارد شود، حسب مورد ديه يا ارش تعيين می شود

پس از وضع حمل هم اگر نوزاد کفيل نداشته باشد حد بر او جاری نمی شود. حد جلد نيز بر زن باردار و شيرده زنان باردار اجرا نمی شود و 

زن »گويد: قانون مجازات در مورد قصاص زن باردار هم می 437زمانی که بيم ضرر برای حمل يا نوزاد شيرخوار باشد به تاخير می افتد. ماده 

، نبايد پيش از وضع حمل قصاص شود. اگر پس از وضع حمل نيز بيم تلف طفل باشد، تا زمانی که حامله که محکوم به قصاص نفس است

 « حيات طفل محفوظ بماند، قصاص به تأخير می افتد.

قانون مجازات اسالمی در مورد قصاص عضو هم همين حکم جاری است و اگر زن حامله، محکوم به قصاص عضوی از  443طبق ماده 

افتد. ميثاق يش يا پس از وضع حمل، بيم تلف يا آسيب طفل برود، قصاص تا زمانی که اين بيم برطرف شود به تاخير میاعضايش باشد و پ

حکم اعدام در مورد جرايم »گويد: ، می6ماده  5به تصويب رسانده، در بند  1354حقوق مدنی و سياسی که دولت ايران آن را هم در سال 

 در باردار زنان مورد در احکامی چنين اجرای عدم «.نيست اجرا قابل باردار زنان مورد در و شود صادر نمیسال  18ارتکابی اشخاص کمتر از 

ی هر دو فلسفه المللن اسالمی و قوانين بينقواني رسدمی نظر به. است نوزاد يا جنين حال رعايت جهت در بيشتر جهانی اسناد يا ايران قوانين

 .ن دو نفس برای ارتکاب يک مجازات و رعايت حق حيات جنين استمشترکی دارند و آن از بين نبرد

به تصويب مجلس شوراى اسالمى رسيده است. طبق قانون فوق  1374قانون حمايت دولت از مادران در دوران باردارى و شيردهى در سال 

ا الزم و مناسب را براى تغذيه شيرخوارگان بالذکر دستگاههاى دولتى و وابسته به دولت و کارگاههاى مشمول قانون کار موظفند تسهيالت 

 هشير مادر در جوار محل کار کارکنان زن به صورتى که مسأله تغذيه شيرخوارگان به سهولت کامل انجام پذيرد را ايجاد نمايند که با توجه ب

رفتن مکان مناسب جهت شيردهى صراحت قانونى و به کار بردن کلماتى چون: دستگاهها موظف هستند، تسهيالت الزم و مناسب، قرار گ

فرزندان درجوار محل کار به صورتى که تغذيه شيرخوارگان به سهولت و بدون ايجاد مشکالتى براى مادر انجام پذيرد و همچنين تکليفى 

ندان حال فرز بودن اين عمل توسط دستگاههاى دولتى و غيردولتى همه وهمه حکايت از اهميت اين موضوع داشته و قانونگذار به خاطر رفاه

ومادران اين اجازه را نيز به مادران داده است که روزى يک ساعت از وقت ادارى خود را به اين امر اختصاص داده که اين وقت جزو اوقات 
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روز  نوبت در 3کار آنها محسوب مى شود و نيازى به اخذ مرخصى نيز نخواهد بود و حتى در صورت تمايل مادر مى تواند مرخصى مزبور را تا 

 .استفاده کنند

قانون کار درکارگاههايى که داراى کارکنان زن هستند کارفرمايان مکلف هستند به مادران شيرده تا پايان دوسالگى کودک  78بر طبق ماده

پس از هر سه ساعت، نيم ساعت فرصت شيردادن بدهند. اين فرصت جزو ساعات کار آنان محسوب مى شود و همچنين کارفرمايان مکلف 

ستند متناسب با تعداد کودکان و با در نظر گرفتن گروه سنى آنها مراکز مربوط به نگهدارى کودکان از قبيل شيرخوارگاه و مهدکودک و ه

 .آمادگى را ايجاد نمايند

ير کار و زطبق تبصره ماده فوق الذکر ضوابط تأسيس و اداره شيرخوارگاه و مهدکودک توسط سازمان بهزيستى کل کشور تهيه و به تصويب و

اين آيين نامه مرکز نگهدارى اين دسته ازکودکان مؤسسه اى است آموزشى،  1امور اجتماعى به مرحله اجرا گذاشته شده است. طبق ماده 

سالگى تا  5سالگى و آمادگى قبل از دبستان از 5سالگى تا  2سالگى و مهدکودک از  2پرورش و رفاهى که کودکان را براى شيرخوارگاه تا 

اين آيين نامه کارگاهها موظفند که براى بانوانى که حتى در نوبت دوم نيز در محل  4از ورود به دبستان را شامل مى شود. طبق تبصره قبل 

 .کار به کار مشغولند خدمات خود را در اين رابطه نيز ارائه کنند

اشت و درمان و همچنين سازمان بهزيستى کشور بر اين مراکز آيين نامه مربوطه نمايندگان وزارت کار و امور اجتماعى، وزارت بهد 4طبق ماده 

نظارت خواهند نمود تا کارفرمايان برخالف مقررات مقرر در اين قانون اقدام ننمايند. بديهى است مسؤوليت رسيدگى به تخلفات و شکايات 

راد عضو در شوراى مرکزى نظارت الزامى است مراکز نگهدارى کودکان با شوراى نظارت بر مراکز نگهدارى کودکان خواهد بود و حضور اف

شناسى، نعالوه بر اين طبق اين آيين نامه مديران اين مراکز بايد از بين بانوان داراى تحصيالت ليسانس و باالتر در رشته هاى علوم تربيتى، روا

ر ارتباط با کودک باشد و يا دارا بودن ديپلم مددکارى اجتماعى، مشاوره و يا مديريت آموزشى با داشتن حداقل يک سال تجربه کار آموزشى د

سال تجربه کار آموزشى و تربيتى در ارتباط با کودک بوده اين مدير در برابر ضرر و زيان مادى و معنوى و آسيبهاى احتمالى وارده  5با حداقل 

 .کارفرما و مدير مؤسسه مسؤول خواهد بود به کودکان مسؤوليت داشت و بايد پاسخگو باشد و در صورت بروز حادثه در اثر کمبود امکانات

ماه است و همسر آنان نيز از دو هفته  9مرخصی زايمان مادران  استتاکيد شده  26/2/1372اليحه اصالح قوانين تنظيم جمعيت و خانواده در 

ن ته شد ايطور که گفرو شده است. همانهايی روبهشوند. در حال حاضر اجرای اين مقررات با چالشمرخصی اجباری )تشويقی( برخوردار می

رو شد. با توجه به اينکه زمان مرخصی زايمان در قانون ترويج تغذيه با شير مادر و حمايت از مادران در مصوبه با مخالفت شورای نگهبان روبه

ود بماه است دولت فقط از طريق پيشنهاد اليحه برای تصويب قانون و بعد از تصويب مجلس شورای اسالمی قادر خواهد  6دوران شيردهی، 

 که مدت مرخصی زايمان را افزايش دهد. 

 

 مرخصی زنان کارگر

 

ن اين حقوقدان در بررسی مقررات اين قانو. يکی از قوانينی که توجه ويژه به حقوق مادران داشته است قانون کار جمهوری اسالمی ايران است

و بعد از قانون تامين اجتماعی به تصويب رسيده است، نه  1369قانون کار که در سال  76دهد: ماده در خصوص بارداری و زايمان توضيح می

روز افزايش داده است بلکه برای زايمان توامان که در قانون تامين اجتماعی برای  90روز به  84تنها مدت مرخصی زايمان کارگران زن را از 

ت. البته روشن است که اين ماده تنها در خصوص ( اضافه کرده اس104روز به اين مدت )جمعا  14بينی نشده بود، آن ضوابط خاصی پيش

قانون  76توان قائل به اين شد که ماده گيرد. بنابراين، مینمیاالجرا است و ساير مشموالن قانون تامين اجتماعی را در برکارگران زن الزم

قانون ترويج تغذيه با شير مادر و تبصره  3 ست. مادهقانون تامين اجتماعی ا 67کار درخصوص مدت مرخصی زايمان زنان کارگر مختص ماده 

گويد: بانوانی که در دوران بارداری با تاييد پزشک معالج از می 26/6/1381نامه اجرايی قانون ترويج تغذيه با شير مادر و الحاقی آيين 3ماده 

صی استعالجی از مرخصی زايمان کسر نخواهد کنند از حداکثر مرخصی زايمان برخوردار خواهند بود و مدت مرخمرخصی استعالجی استفاده می

د. اما، به شده زن احتياج به استراحت داشته باشآيد که بارداری غيرطبيعی باشد و بنا به تشخيص پزشک بيمهشد. اين امر در مواقعی پيش می
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د، بيماری نياز به استراحت داشته باش دليلکند بهشده در زمانی که پس از وضع حمل از مرخصی زايمان استفاده میرسد، اگر بيمهنظر می

تواند با گرفتن گواهی پزشک از مرخصی استعالجی استفاده کند و مرخصی زايمان را برای بعد از مدت مرخصی استعالجی ذخيره کند، نمی

اين، مانند  اشد. عالوه برگيرد که در حين اشتغال به خاطر بيماری توانايی کار کردن را نداشته بزيرا مرخصی استعالجی به کسی تعلق می

مرخصی استعالجی، يکی از اهداف مرخصی زايمان هم تأمين نياز مادر به استراحت است. پس مرخصی زايمان پس از وضع حمل الزم است 

 ت. به صورت مستمر و بال انقطاع مورد استفاده قرار گيرد. رويه عملی هم همين اس

 

عنوان مرجع معرفی کرد. يکی از اين قوانين، توان دو قانون را بهر دوران بارداری وجود دارد میهايی که برای زنان دبرای اطالع از حمايت

 .هايی را در نظر گرفته استقانون استخدام کشوری است و ديگری قانون تامين اجتماعی. البته قانون کار نيز در اين خصوص حمايت

 

ا انتقادهايی بينی شده است امقوانين و مواردی مانند آن در راستای افزايش جمعيت پيش در اين ميان بايد به اين نکته نيز توجه کرد که اين

. مثال برخی از اعضای کميسيون اجتماعی معتقدند که بايد منشاء ايجاد عدالت اجتماعی در جامعه و بين همه اقشار اندرا نيز به آن وارد کرده

بگيران ر حقوقای باشد که غيهای مختلف در کشور به گونهمند شوند. يعنی بايد طرحز آن بهرهبگيران املت باشد نه اين که فقط برخی از حقوق

اين را نيز بايد در نظر گرفت .هم از اين طرح فايده ببرند و امکاناتی که بار مالی آن بر روی دوش نظام است فقط مشمول حقوق بگيران نباشد

نکه در متن قانون تصريح شده باشد و در آن قانون خاص به صراحت بيان شده باشد در غير شود مگر ايکه هيچ قانونی عطف به ماسبق نمی

شود، در اين قانون اين موضوع لحاظ شده است و عطف به ماسبق شود عطف به ماسبق میصورت به آن ميزانی که در قانون تصريح میاين

 (1392سالمت نيوز).نشدن استشود و اگر هيچ چيزی ذکر نشده باشد اصل بر عطف به ما سبق می

 

 حمايت های قوانين و احکام اسالمی

 

 :شوداحکامی مخصوص زن باردار است که در ذيل ذکر می دين اسالمدر 

را داشته زيان بر خود يا جنين  خوفگرفتن زيان ببيند يا  روزهاو نزديک است )الحامِلُ المُقْرب(، در صورتی که از  زايمانزن باردار که 

، قاعده  رواياترا، عالوه بر  حکماين  مستند است )إنَّ هذا االفطار...عزيمه الرُخصَه( واجبو چه بسا  جايزبر او  ماه رمضانروزه  افطار باشد،

ما نسبت به وجوب قضای اين  .دانسته اند (185، آيه2بقره/سوره«)يريدُ اللّهُ بِکُمُ اليُسْرَ و اليُريدُ بِکُمُ الْعُسْرَ»آيه  عموميّتالحَرَج و الضرر و 

پرداخت فديه )يک مُدّ طعام( در صورتی  وجوبطور کلی و به قضابر وجوب  فقهای شيعهيشتر ب .اتّفاق نظر وجود ندارد فديهروزه و پرداخت 

 1406، حکيم 154ـ17/151، 1981)نجفی .اند و برخی به وجوب مطلق فديه قايل شده اندداده فتواکه خوف ضرر فقط نسبت به جنين باشد 

-647ـ2/646زحيلی ).دانندمالکيان و حنفيان فقط قضا را واجب می .است اماميهمانند فتوای مشهور  حنبليانو  شافعيانفتوای ( 8/451 ؛

بوده باشد، همسر او تا هنگام  طاق بائنزن بارداری که از همسر خود جدا شده، هر چند اين جدايی به  (574ـ 1/573 ؛1424، جزيری868

يَضَعْنَ حَمْلَهُنَّ( مورد اتفاق است،  'طالق )فَأَنفِقوا عَلَيهِنَّ حَتّی سوره  6 آيهبه دليل  حکماين  .زايمان بايد به او جای دهد و نفقه اش را بپردازد

، اختالف  مذاهب اهل سنتميان ين همچن و نين است ميان فقهای اماميهکه آيا وجوب پرداخت نفقه برای خود او يا برای جهر چند در اين

 انیبحر ،817ـ  7/816، ؛1404زحيلی، 610ـ  7/606، ابن قدامه، 325ـ  31/320، ؛1981)نجفی .وجود دارد که متفرّعاتی نيز بر آن جاری است

، 7المغنی، ج)دانندنَتْ بِفَسْخٍ( جاری می')با فسخ عقد ازدواجفقهای اهل سنت همچنين حکم مزبور را در جدايی ناشی از (130ـ  25/127؛1410

 ؛1981نجفی ).دهندفتوا به وجوب می فقهامسئله اختالف دارند و البته، در صورت تعلق نفقه به جنين، همه  امّا فقهای امامی در اين( 474ص

و درگذشته باشد نيز از نظر وجوب پرداخت نفقه همه فقها يکسان نظر نداده اند؛ ولی فتوای که همسر ا بارداریدرمورد زن   (325ـ  31/320، 

 ،327ـ  31/325 ؛1981، نجفی7/608، بن قدامها) .مشهور و چه بسا متفق عليه فقهای امامی و اهل سنت بر عدم وجوب است

نسبت به زن باردار هر چند پيش از بارداری مرتکب جنايت شده و حتی از راه نامشروع  قصاصاجرای حدّ و هرگونه . (7/816؛1404زحيلی

شود که کسی عهده دار جاری می قصاصنيست و پس از زايمان نيز در صورتی حد  جايزباردار شده باشد، تا هنگام زايمان و رفع عوارض آن 
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بعالوه چنانچه حيات کودک به نحوی از انحاء به حيات مادر بستگی داشته باشد، اجرای حکم تا برطرف شدن کامل  .شود کودکبه  شيردادن

همچنين اگر بعد از قصاص معلوم شود که زن باردار بوده، در (. 339ـ  337/ 41؛1981نجفی، 172ـ  7/171، بن قدامها)افتدمانع، به تعويق می

 42؛1981)نجفی .، به حسب مورد، واجب و به مقتضای اوضاع بر عهده حاکم يا مجری حکم خواهد بود ديه، پرداخت  سقط جنينصورت 

نزد حاکم فراخوانده شود و از روی ترس سقط  بازپرسیيا  اجرای حددار برای که اگر زن بارديگر اين(733ـ  7/732، بن قدامه، ا325ـ  322/

                                                                     (258ـ  256/ 6؛1404زحيلی،  7/732، بن قدامه،ا473ـ  472/ 41؛1981)نجفی .رداخت شودجنين کند )فَأَجْهَضَتْ خوفاً( ديه جنين بايد پ

رخصی ادران باردار و مدر حقوق موضوعه ايران توجه چندانی به مادران بادرار صورت نگرفته است و تنها در چند سال اخير قوانينی در رابطه با م

کاری و فراهم اوردن شرايط محيطی مناسب برای مسئله شيردهی صورت گرفته است اما به طور کامل به اجرا در نيامده است و در قوانين 

ست شده ااسالمی و فقه اسالمی در مورد مادری که باردار است احکام خاصی صادر شده است که به تناسب مادر و يا فرزند اين احکام صادر 

و حمايت هايی صورت گرفته است، اين حمايت ها حتی به بعد از طالق هم سرايت نموده است اما به نظر می رسد اين حمايت ها بيشتر 

 متوجه حمل باشد نه مادر.
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 ی شنوائیکودکان کاشت حلزونمشارکتی بر کاهش استرس و اضطراب مادران و   درمانی موسیقیتعیین اثر 
 هنر - یروانشناس یدکتر؛  سحاب تربتی

 جراح متخصص گوش و حلق و بينی؛ محمد اجل لوييان

 آسيب شناس گفتار و زبان؛  سپيده ربيعی

 

 

 مقدمه 

 اضطراب يک احساس منتشر، بسيار ناخوشايند و اغلب يک دلواپسی مبهم است که غالبا با عاليم دستگاه اتونوم از جمله تنگی قفسه سينه،

پش قلب، تعريق، سردرد، ناراحتی مختصر معده و بی قراری که با عدم توانايی برای نشستن يا ايستادن همراه می گردد. در واقع اضطراب ت

نشان داده شده است که شروع و سير آن ها به متغيرهای مختلف زيست شناختی، محيطی، سابقه بيماری  .را همه انسان ها تجربه می کنند

اجتماعی مربوط می شود. از ميان اين متغيرها به مواردی چون اختالل در کارکرد نوروترانسميترها، سابقه افسردگی يا  -یو عوامل روان

الکليسم در خانواده، از دست دادن والدين در دوران کودکی يا مورد بی توجهی آنان قرارگرفتن، رويدادهای منفی اخير در زندگی، داشتن 

فقدان ارتباط نزديک و اطمينان بخش، فقدان حمايت اجتماعی مناسب و فقدان دراز مدت احساس ارزشمندی همسر عيب جو يا متخاصم، 

 . می توان اشاره کرد

در سال های اخير ثابت شده است که در بهترين شرايط، داروهای ضد اضطراب به نتايج موقتی و ضعيف منجر می شوند. امروزه تمايل به 

يکی از اين روش ها، استفاده از  .های روانی رو به ازدياد است رويی جهت تسکين اضطراب و ساير بيماریاستفاده از روش های غير دا

موسيقی درمانی به عنوان يک فرايند سيستماتيک مداخله که در آن درمانگر  . محرکات صوتی خوشايند تحت عنوان موسيقی درمانی است

ت موسيقايی کمک می کند و به عنوان توسعه دهنده نيروهای رشد درونی تعريف شده به مراجع برای دستيابی به سالمت از طريق تجربيا

 .است

از ديدگاه خانوادگی، کم شنوايی پيچيده ترين ضايعه حسی است. با شناسايی کم شنوايی کودک، خانواده با يکسری بحرانها روبرو می کند. 

تجربه می کنند که در ارتباط با انتظاراتی است که از نقش والدگری آنها می  مادران کودکان ناشنوا درجات متفاوتی از اضطراب و استرس را

رود. اين استرس ها منجر به مشکالتی در والدگری می شود. در مورد کم شنوايی اين والد با مشکالت ويژه ای روبرو است چرا که بيش از 

سردگی  از ناتوان کننده ترين اختالالت روانشناختی که عملکرد مادران از فرزندان ناشنوا از والدين شنوا متولد می شوند. اضطراب و اف 90%

 دو، والد  4از هر  را تا حد زيادی متاثر می کنند . تحقيقاتی که بر روی اضطراب والدين در مراکز کاشت حلزونی شنوايی ايران انجام شده ،

  .درصد است 7/17ماهه آن،  12نفر واجد مالک های حداقل يک نوع اختالل اضطرابی است و ميزان شيوع 

 مبانی نظری و مرور پيشينه ها :

 اگر باور داشته باشيم که موسيقی زبان فطرت انسان است، آنگاه برايمان آسان خواهد بود تا تأثير موسيقی را بر روح و روان، عواطف و به

موسيقی به طور گسترده ای  در طول  .تش فرو می بردطور کلی زندگی بشر درک کنيم. موسيقی، انسان را در رؤياها و آرزوها و احساسا

(. موسيقی با ساختارهای عميق مغز 2014تاريخ به عنوان يک نيروی شفا دهنده برای کاهش بيماری و پريشانی استفاده شده است )بونت، 

ا، نات روزمره دارد)پونکنان، ارلو و اليککه آن ها نيز با پردازش هيجانی در ارتباط هستند، مرتبط است و نقش محوری را در خودتنظيمی هيجا

2011.) 

ماهيت فيزيکی موسيقی باعث برانگيختن هيجانات از طريق برانگيختگی بدنی می شود و موسيقی با توجه به پارامترهايی چون ديناميک،  

مانی به عنوان يک فرايند سيستماتيک موسيقی در(. 2011سرعت، ريتم و فرم می تواند منجر به مهار تجربه هيجانی شود) پل و  ادلر ميلر، 

مداخله که در آن درمانگر به مراجع برای دستيابی به سالمت از طريق تجربيات موسيقايی کمک می کند و به عنوان توسعه دهنده نيروهای 
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نده حواس کن تواند به عنوان يک عامل منحرفپژوهشگران طی يک تحقيق کشف کردند که موسيقی می.   رشد درونی تعريف شده است

ست که اهنر از موسيقی شکلی .شوند، عامل تاثيرگذاری باشدشناختی میهایبه کار گرفته شود و بر روی افرادی که به آسانی غرق در کنش

غايت و هدف عالی موسيقی تقويت حس زيبايی، منتقل   می کند. ن باو زبه تکلم ز نياون بدن را نسااشناخت ، ادراک و عاطفهس، حساا

 (.1389فت طبع و تخيل فعال و خالق است، به گونه ای که خيال و انديشه را لطافت و مهارت های ذهن را قوت می بخشد )زاده محمد، ظرا

در همين راستا، استفاده از موسيقی با ريتم ماليم و آرام بخش می تواند در کاهش ريشه های افسردگی مثل خشم، ناکامی، غمگينی و 

شافل طی پژوهشی دريافت که موسيقی کالسيک اثر مثبتی بر کاهش  .بهبود الگوهای رفتاری نقش داشته باشداضطراب کمک کند و در 

در پژوهشی ديگر، اليی و سو به اين نتيجه رسيدند که موسيقی درمانی به طور معنی  . استرس و افزايش آرام سازی و سطح تمرکز دارد

تواند دهد گوش کردن به موسيقی میاند که نشان میدانشمندان مستنداتی يافته.ی دهدداری استرس و افسردگی زنان و مردان را کاهش م

هايی مودنیکه موسيقی برای آز در تحقيقات مختلف نشان داديک يافته غيرمنتظره .در کاهش درد افراد مبتال به اضطراب شديد کارساز باشد

 . يشتر موثر بود تا برای کسانی که چندان نگران درد نبودنددادند، بکه ميزان بااليی از اضطراب نسبت به درد نشان می

بررسی می  کودکان کاشت حلزونی شنوائیمشارکتی بر کاهش استرس و اضطراب مادران و   درمانی موسيقیدر اين پژوهش، تعيين اثر 

 کنيم.

  : شناسی مطالعه روش

 جامعه آماری :

پيش آزمون و پس آزمون با گروه کنترل استفاده شده است . جامعه ی آماری از بين  روش اين مطالعه از نوع نيمه تجربی بوده ، از طرح

ماه  6ساله بوده و به مدت  6تا  4مادران کودکان کاشت حلزونی شنوايی مرکز کاشت حلزونی شنوايی بقيۀ اهلل )عج( تهران که کوکان آنها 

 برای گروههای آزمايش و کنترل انتخاب شدند. در اين مرکز از خدمات درمانی استفاده می کردند 95-94در سال 

 جهت همگن سازی اين گروه شرايط زير برای هر مادر الزامی بود .

 شنوايی طبيعی داشته باشد .

 آشنايی تخصصی با موسيقی نداشته باشند . 

 تنها يک فرزند داشته باشند . 

نفره ی يک گروه آزمايش و يک گروه کنترل قرار داده  10ب و در دو گروه نفر با استفاده از روش نمونه گيری تصادفی انتخا 20از اين افراد 

 را تکميل نمودند . پرسشنامه اضطراب بکهر مادر فرم پرسشنامه شخصی و  شدند .

 روش کار

يک جلسه و  ماه هر هفته 4نفره ی کودکان ( به مدت  10نفره ی کودکان همراه مادران ( و گروه کنترل ) گروه  10گروه آزمايش ) گروه 

افتتاح  دقيقه به صورت گروهی در اتاق آزمايش در موسسه علوم و فنون هنردرمانی سحاب و آموزشگاه آزاد هنری  60هر جلسه به مدت 

 قرار می گرفتند . 

هم می گذراندند نفره ی مادران همراه کودکان بودند جلسات موسيقی درمانی و نواختن فلوت را با هم و در کنار  10گروه آزمايش که گروه 

 نفره ی مادران هستند که در زمان جلسات موسيقی درمانی و نواختن فلوت کودکان در اتاق انتظار منتظر هستند . 10. گروه کنترل گروه 

دقيقه به صورت گروهی در اتاق آزمايش در جلسات  60ماه هر هفته يک جلسه و هر جلسه به مدت  4گروه آزمايش و گروه کنترل به مدت 

 وسيقی درمانی فعال و غير فعال شرکت می کردند .م

بخش بود . در هر جلسه  3دقيقه  برای موسيقی درمانی در نظر گرفته بود که شامل  30برای گروه آزمودنی در هر جلسه  موسيقی درمانگر 

ش ط و کسب آرامش و بهبودی پخدقيقه ی ابتدايی هر جلسه موسيقی کالسيک بدون کالم برای برقراری ارتبا 5پس از گرم کردن گروهی 

دقيقه برای  5دقيقه سکوت و  5دقيقه موسيقی سنتی در دستگاه همايون بدون کالم پخش می شد .  5می شود  و بالفاصله بدون مکث 
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فته نظر گردقيقه ی سوم که مربوط به موسيقی درمانی فعال بود ، برای هر جلسه برنامه ای ويژه و خاصی در  10گفتگو قرار داده می شد . 

 شده بود که شامل نواختن ، حرکات موزون ، خواندن ، پخش آهنگهای نوستالژيک می شد .برنامه ی اين قسمت از قبل اعالم نمی شد .

 دقيقه  درمانگر فقط ناظر بود و آزمودنی با توجه به امکانات و شرايط محيط آزمايش می توانست به صورت آزادانه برخورد کند. 30در اين 

 دقيقه دوم درمانگر فقط ناظر بود و آزمودنی با توجه به امکانات و شرايط محيط آزمايش می توانست به صورت آزادانه برخورد کند. 30در 

بخش بود . در هر جلسه  3دقيقه  برای موسيقی درمانی در نظر گرفته بود که شامل  30برای گروه کنترل هم در هر جلسه  موسيقی درمانگر 

دقيقه ی ابتدايی هر جلسه موسيقی کالسيک بدون کالم برای برقراری ارتباط و کسب آرامش و بهبودی پخش  5ن گروهی پس از گرم کرد

دقيقه برای  5دقيقه سکوت و  5دقيقه موسيقی سنتی در دستگاه همايون بدون کالم پخش می شد .  5می شود  و بالفاصله بدون مکث 

که مربوط به موسيقی درمانی فعال بود ، برای هر جلسه برنامه ای ويژه و خاصی در نظر گرفته  دقيقه ی سوم 10گفتگو قرار داده می شد . 

 شده بود که شامل نواختن ، حرکات موزون ، خواندن ، پخش آهنگهای نوستالژيک می شد .برنامه ی اين قسمت از قبل اعالم نمی شد .

 جه به امکانات و شرايط محيط آزمايش می توانست به صورت آزادانه برخورد کند.دقيقه  درمانگر فقط ناظر بود و آزمودنی با تو 30در اين 

 دقيقه دوم کالس نواختن فلوت برای کودک انجام می شد و مادر در اتاق انتظار منتظر می ماند  . 30در 

. پس از يک ماه بعد از شدسنجيده  -شگروه کنترل و گروه آزمايدو  از اعم–، دوباره ميزان اضطراب همه آزمودنی ها ماه  4در پايان اين 

اتمام آخرين جلسه، دوباره ميزان اضطراب آزمودنی های هر سه گروه سنجيده می شود، اين کار برای سنجش پايداری ميزان اثربخشی 

 .موسيقی درمانی صورت می گيرد

 ابزار مورد استفاده :

 :موسيقی کالسيک 

 السيکک موسيقی ساختار  گسازانی همچون بتهوون، باخ، موزارت و شوپن را در بر می گيرد.موسيقی کالسيک در واقع آثار هنرمندان و آهن

يقی است. موسيقی کالسيک بواسطه ريتم و ملودی بر روی ساختار و تواناييهای مغز تاثير گذار است . موس ديگر انواع از تر پيچيده بسيار

سروتونين به عنوان يک هورمون عصبی عامل انتقال پالسهای اعصاب  . ميکندريتم نسبت به افزايش سطح سروتونين توليدی در مغز کمک 

جهت تداوم حفظ حس شادمانی و سرور است . هنگامی که مغز به توليد سروتونين ميپردازد موجب انبساط خاطر ميگردد ، در حقيقت افسردگی 

ه ترشح مينمايد که مغز در معرض شوک مثبتی قرار گيرد به فرآيند ناشی از کمبود ترشح اين هورمون ميباشد . سروتونين زمانی شروع ب

عنوان مثال اگر ما به نقاشی زيبايی نگاه کنيم ، رايحه ی دلپذيری به مشام ما برسد ، حس فوق العاده ای را تجربه کنيم ، غذای مطبوعی 

ينی از سروتونين که باعث تحريک و به اوج رسيدن بخوريم يا به موسيقی مسحور کننده ای گوش فرا دهيم ، مغز اجازه آزاد سازی مقدار مع

احساسات دلپذير ميشود را خواهد داد .ريتم موسيقی همچنين ميتواند موجب تحريک ساير ضربانات طبيعی بدن مانند ضربان قلب يا امواج 

 . ستآلفای مغز شود ، و همين تاثير گذاری يکی از راههای مقابله با گسترش افسردگی و معالجه بالينی ا

 موسيقی سنتی :

سازهای سنتی حالت معنوی و الهی در انسان ايجاد می کند و به اين علت، اثر موسيقی اصيل که تمام وجود انسان ها را تحت تأثير قرار می 

 ود .ش بر اين اساس در اين تحقيق از موسيقی سنتی در دستگاه همايون استفاده میدهد، آرامشی به انسان می بخشد که بی نظير است. 

دستگاه همايون ، حالت عرفانی ويژه ای دارد . صالبت ، قدرت ، تفکر ، پند و اندرز و خالصه ويژگی های يک انسان کامل در دستگاه 

 هاالاليی زا بسياری اجرای ٔ  اين دستگاه به تناسب نام خود، حالتی شاهانه، اشرافی و باوقار دارد، ولی با اين حال زمينههمايون نهفته است .

 شود.می استفاده نيز زورخانه موسيقی در دستگاه اين هاینغمه از همچنين. است ايران مختلف نقاط در متداول هایزمزمه و

، يک  ا تثبيت برتری طرفی اندام ه کودک يعنی افزايش و اصالح مهارتهای حرکتی ودرمانگر برای بهبودی بخشيدن به شرايط و موسيقی 

واندن، نواختن آواز خشامل موسيقی درمانی فعال از نوع . اين فعاليتها می کردرا تجويز  موسيقايی امه ريزی شدهسری فعاليتهای به دقت برن

بودند. اين جلسات توسط دو تسهيلگر و دو گفتار درمانگر زير شنيدن موسيقی، همراه با ساز، آهنگ سازی و انجام حرکاتی ورزشی يا رقص 

 نظر موسيقی درمانگر تشکيل شد.
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 سشنامه اضطراب بک:پر

توسط آرون بک و همکارانش ساخته شد که به طور اختصاصی شدت عاليم اضطراب بالينی  1990در سال  (BAI) پرسشنامه اضطراب بک

گزينه است که عاليم شايع اضطراب را در بر می گيرد. آزمودنی ها جهت پاسخگويی، ميزان  21را در افراد می سنجد. اين پرسشنامه شامل 

( و 2(، متوسط)1خفيف) (0خود در هفته گذشته را در ستون مقابل آن عالمت می زنند. شيوه امتيازدهی پاسخ ها به صورت اصال) رنجش

و ضريب ( (p<0.001 و r=0.72) )( است. در پژوهشی که در ايران توسط حسين کاويانی و همکارانش صورت گرفت، ضريب روايی3شديد)

از محاسبه آلفای کرونباخ  BAI زارش شد؛ همچنين برای تعيين ثبات يا همبستگی درونی آيتم هایگ(  (p<0.001 و (r=0.83)پايايی

 .استفاده شد که نتايج حاکی از ثبات بااليی بود

 يافته ها :

ودک مراه کدهد. اما يادگيری موسيقی توسط مادر و هنتايج نشان داد که موسيقی درمانی فعال و غير فعال، اضطراب را در مادران کاهش می

 در گروه آزمايش تاثير چشمگيری در کاهش اضطراب داشت .

 درصد کاهش اضطراب ديده می شد . 4/42در گروه کنترل الف 

آزمون آماری بين دو گروه آزمون و شاهد ارتباط معنی داری را نشان  کاهش اضطراب ديده می شد . 3/83در گروه آزمايش کاهش اضطراب 

 .(P > 0/ 01داد)

 تيجه گيری : نبحث و 

 خميرمايه مولفه های اصلی شخصيت متعادل و پويا يا متزلزل و آسيب پذير کودکان و نوجوانان در کانون خانواده و در سايه تعامل مطلوب با

شته و دانتايج نشان داد راهکارهای موسيقی درمانی تاثير بسيار شگرفی بر کاهش اضطراب اين مادران  .والدين، به ويژه مادر، شکل ميگيرد

همراهی جلسات موسيقی و موسيقی درمانی مادران  در کنار جلسات توانبخشی کودکان کاشت حلزونی شنوايی به عنوان بخش مهمی از 

س پ درمان نقش به سزايی به دنبال دارد لذا با توجه به آنکه کودکان  کاشت حلزونی شنوايی نياز مداوم به حمايت خانواده در سالهای ابتدايی

ل دارند ، هر چه استرس و اضطراب در مادران کمتر باشد ، پيشرفت در اين کودکان مطلوب تر بوده لذا برگزاری دوره های موسيقی از عم

 درمانی مادران در کنار خدمات  درمانی اين کودکان الزامی می باشد . 
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 جایگاه تربیتی زن در خانواده از دیدگاه قرآن کریم

 دانشيار دانشگاه خوارزمی؛ سوسن کشاورز

ss.keshavarz@yahoo.com 

 چکيده

ر داز آن جايی که خانواده مهم ترين نقش را در زمينه سازی رشد و تحول فرزندان بر عهده دارد ؛ لذا در ديدگاه اسالمی بر جايگاه خانواده 

اکيد می شود . هدف از اين مقاله تبيين جايگاه تربيتی زنان در خانواده می باشد که محور اصلی تربيت فرزندان محسوب می فرايند تربيت ت

گردند. جهت تحقق اين هدف، سوال اصلی مقاله آن است که رويکرد مطلوب در عرصه مطالعات زنان متناظر با آيات قرآن کريم ؛  چه 

ويکرد ، چه ديدگاه هايی در حوزه زنان وجود دارد. متناظر با رويکرد و ديدگاه های انتخاب گرديده ، جايگاه رويکردی است و متناظر با اين ر

ات نقش زن در سه عرصه مادری ، همسری و دختری متناظر با آيتربيتی زنان در خانواده چگونه تبيين می گردد. برای تبيين اين جايگاه ابتدا 

رد استفاده موبا هر يک از اين نقش ها ، جايگاه تربيتی  زن در خانواده مورد بحث قرار گرفته است . روش  قرآنی مورد بررسی و سپس متناظر

می باشد و ابزار گردآوری اطالعات مجموعه مستندات مرتبط در متن کتاب تربيتی قرآن کريم است. نتايج کيفی در اين مقاله ؛ روش تحليلی 

رويکرد سازگار با اين آموزه ها در عرصه مطالعات زنان می باشد. يکی از محورهای مورد تاکيد در رويکرد تمدن سازی بيانگر آن است که 

 اين رويکرد ضرورت تدوين الگوی جامع شخصيت و جايگاه تربيتی زن مسلمان و پی ريزی تمدن نوين اسالمی بر اساس آن می باشد.

 کليد واژگان : جايگاه تربيتی ، زن، خانواده ، قرآن کريم

 مقدمه

تربيت شايسته فرزندان در موقعيت تربيتی خانواده در راستای دستيابی به حيات طيبه نيازمند توانمند سازی و حمايت جدی اين رکن تربيت 

با توجه به آنکه در اسناد تحولی نظام تعليم و تربيت رسمی عمومی جمهوری اسالمی ايران نيز خانواده به عنوان يکی از ارکان می باشد 

( و در کانون خانواده نيز 306: 1390يت در نظر گرفته شده است )مبانی نظری تحول بنيادين در نظام تعليم و تربيت رسمی عمومی ،ترب

بنابراين برای دستيابی به اهداف مورد نظر در امر تربيت فرزندان ؛ نيازمند آن هستيم که زنان نقش محوری در امر تربيت فرزندان دارند ، 

  .ه درستی نبيين گردداين جايگاه ب

اند از: رويکرد اين رويکردها، عبارتدر دهه های اخير در بين انديشمندان مسلمان سه رويکرد عمده در حوزه مطالعات زنان مطرح شده است.

رنيته تفاوت ی زندگی و نسبت سنت و مدسازی که در نگاه به مدرنيته و جايگاه دين درعرصهگرا و رويکرد تمدنتجددگرا، رويکرد شريعت

، راه حل مسايل اجتماعی مسلمين را اجرای احکام فقهی بدون نياز به «گرايیشريعت »انديشمندان طرفدار رويکرد (1382)سبحانی،دارند.

روش گرايی ومداری، اجتهادگرايی و تکليفگرايی، آئينهای اين گروه حول پنج محور اصولدانند. انديشهپردازش الگوهای عينی و تجربی می

ی حل مسائل مسلمانان را، در ، چاره«تجددگرايی اسالمی»چرخد.  انديشمندان طرفدار گرايی میمندی در فهم دين، التقاط ستيزی و گذشته

الم نمايند تا اين چهارچوب را با اسالم منطبق، يا به تعبيری، اسآن ها تالش بليغی می البته دانند.تن دادن به اصول و چهارچوب مدرنيته می

ابزاری،  گرايی و تأکيد بر خردمدارانه، علمرا با اين چهارچوب سازگار سازند. پنج محور اساسی ديدگاه آن ها از اين قرار است: نگرش انسان

 مبر اين پايه است که تجددگرايی اسالمی راه حل مسايل زنان را در به کارگيری علوگرايی. گرايی، تاريخيت و نسبيت فهم و آيندهتوسعه

 یجديد می داند و کارشناسی برای ريشه يابی و راه حل مسايل را از علوم اجتماعی می خواهد بی آنکه نتايج اين علوم را با ارزش های اخالق

 ( . 30و دينی در تعارض ببيند  )همان : 

قايق ايی به رغم تاکيد بر نصوص و حهيچ يک از دو رويکرد نام برده شده با مبانی دينی و منظومه معارف اسالمی سازگار نيست.شريعت گر

وحيانی از ارائه طرحی برای حضور اسالم در صحنه حيات اجتماعی بشر ناتوان است و در واقع بقای دين را در عزلت و انزوا می جويد. تجدد 

سالم ت استحاله ارزش ها و احکام اگرايی با آنکه بر ضرورت حضور و پويايی دين در فرايند تحوالت زمان اصرار دارد اما اين پويايی را به قيم

م امی خواهد به عبارت ديگر دو عنصر پايايی و پويايی دين که هر دو از لوازم اعتقاد به خاتميت و جاودانگی دين اسالم است در دو رويکرد ن
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از پايايی و  ی حفظ پويايی اسالمبرده شده به دست نمی آيد.شريعت گرايی ، پويايی اسالم را به پايايی آن معامله می کند و تجددگرايی برا

سوال اصلی مقاله آن است که رويکرد مطلوب در عرصه مطالعات زنان متناظر با آيات قرآن کريم ؛  چه استمرار شريعت هزينه می کند. لذا 

وان برای زنان در خانواده رويکردی است و متناظر با اين رويکرد ، چه ديدگاه هايی در حوزه زنان وجود دارد و چه جايگاه تربيتی  را می ت

 تبيين نمود.

 روش تحقيق 

 یاصل خطوط و محورها کردن برجسته و شناخت محتوا، ليتحل . است  یفيک یل محتوايتحل روش ، شده انتخاب روش یبررس نيا در

 توان یم رای فيک محتوای ليتحل نيهمچن (82: 1378ی،است)ساروخان یفيتوص یليتحل آوردن فراهم با هدف مکتوب متون اي متن هر

 یطراح اي سازی تم و بندی کد مند، بندی نظام طبقه ندهایيفرا قيطر از یمتن های داده يیمحتوا یذهن ريتفس برای یپژوهش روش

 روابط یبازشناس و مختلف ميمفاه انيم ارتباط جستجوی برای یروش ،یفيمحتوای ک ليتحل روش نيبنابرا .دانست شده شناخته الگوهای

: 1390ه است.)ايمان،ينظر آزمون جای به پردازی هينظر یفيک پژوهشهای نياديبن هایيژگيو از یکي نياست . همچنی مفهوم یها شبکه و

 وکار زن و خانواده سر موضوع با مرتبط نيمضام و جمالت بندی دستهو آيات قرآنی  مکتوب منابع با پژوهش نيا در محقق ( چون172

 .است یفيک محتوای ليتحل پژوهش، دارد، روش

 

 يافته های تحقيق 

زندگی فردی قرار ندارد بلکه  شود. دين صرفاً در قلمرو و محدودهای برای عقل در نظر گرفته می، جايگاه ويژه« تمدن سازی»در رويکرد

ی و در مواردی های مذکور اصول کلهای مختلف اجتماعی حضور اساسی دارد. دين در عرصهشود و در عرصهجامع زندگی تلقی می برنامه

اخير، استفاده از عقل و دانش متراکم  رو در عرصهالفراغ وارد نشده است. از اينهمثابه منطقهايی نيز بهاصول و قوانين جزئی دارد و در عرصه

توانند و بايد بر های دينی، جايگاه ارزشمندی دارد. بر اساس اين رويکرد، مسلمانان میها در چهارچوب مبانی و ارزشآن بشری و توسعه

ريزی تمدن نوين مبنای تفسير کتاب و سنت و اجتهاد روشمند و پويا، در جامعه اسالمی، متناسب با مقتضيات زمان و مکان به سوی پی

لوب اسالم، تنها در قالب فرآيند نوسازی جامعه به سوی يک الگوی مطجانبهسازی اجرای همهاسالمی گام بردارند. از منظر رويکرد تمدن

ريزی تمدن نوين اسالمی بر ضرورت تدوين پیبرای  اين رويکرد   لذا ها ميسر است.اسالمی و تأسيس نهادها و سازوکارهای متناسب با آن

.اين رويکرد در حوزه مسايل زنان بر اين عقيده است که تنها راه برون رفت از معضالت کنونی در جوامع اسالمی الگوهای اجتماعی تأکيد دارد

کت به سمت ايجاد تمدن نوينی است که توسعه و تحوالت اجتماعی را در راستای تحقق همه جانبه ارزش های اسالمی هدايت کند. پنچ حر

محور مورد تاکيد در اين رويکرد در حوزه مسايل زنان عبارت است از نگرش نظام مند به مسايل زنان ، اصول گرايی در حوزه فهم دين، 

تحقق دين،تکامل در روش اجتهاد و تجديد نظر در روش علوم، ضرورت تدوين الگوی جامع شخصيت  زن مسلمان و توسعه گرايی در حوزه 

( .با نظر به تحليل متن آيات قرآنی به نظر اين رويکرد سازگار با اين آموزه ها در عرصه 1382:43پی ريزی تمدن نوين اسالمی)سبحانی،

 امه ديدگاه های اساسی سازگار با اين رويکرد مورد بحث قرار خواهد گرفت .مطالعات زنان می باشد که به تفصيل در اد

 

 سه ديدگاه اساسی مطرح در حوزه زنان به عنوان مربيان اصلی خانواده متناظر با آيات قرآنی 

متناظر  انواده در ابعاد مختلفالزم به ذکر می باشد برای تبيين جايگاه تربيتی زن در خانواده ضرورت دارد ابتدا ديدگاه ها ی مختلف زن در خ

 رصهعبا آيات قرآنی تبيين گردد سپس از منظر تربيتی جايگاه زن در خانواده مورد بحث قرار گيرد. از اين رو سه ديدگاه مورد نظر شامل 

مه مورد بحث قرار خواهد زن و سوم جايگاه و نقش زن در خانواده در اداهاى اجتماعى  فعّاليت دوم، عرصه ، تکامل و رشد معنوى خودِ زن 

رشد و تکامل معنوى ندارند. يعنى  زن و مرد در اين بخش، هيچ تفاوتى در ميدانگرفت . در ديدگاه اول يعنی عرصه تکامل و رشد معنوی ؛ 

قرآن کريم، ن خاطر، بدي. تواند به باالترين مقامات از لحاظ معنوى برسد.برسد؛ زن هم مى تواند به عاليترين مقامات از لحاظ معنوىمرد مى

اللَّه مثالً  و ضرب»کند: کند؛ از ميان زنان ذکر مىايمان ذکر کند، آن را از ميان مردان ذکر نمى اى براى انسانهاى باخواهد نمونهوقتى مى

www.takbook.com



   

77 

نه از زنان برجسته  -ه و مؤمن عنوان دو نمونه از انسانهاى برجست خداى متعال در اين جا، دو زن را به(، 11)تحريم:«. فرعون هللذين امنوا امرا

؛ زنِ ديگر، مريم مادر عيسى و دخترِ )همان(  «هالجنبيتاً فى أذ قالت رب ابن لى عندک»کند. يکى از آن دو زن، زن فرعون است. ذکر مى -

نيست؛ زن مثل مرد، مرد ميان زن و مرد فرقى  - رشد معنوى و تعالى روحى انسان يعنى عرصه -ى اوّل ، در عرصهدر نتيجه است.  عمران

المؤمنين و  ان المسلمين والمسلمات و»فرمايد: معنويّت و قرب به خدا را طى کنند. لذا در قرآن مى توانند مدارج عالىهم مثل زن هر دو مى

متصدّقين و المتصّدقات و الصّائمين الصّابرات و الخاشعين و الخاشعات و ال المؤمنات و القانتين و القانتات و الصّادقين و الصّادقات و الصّابرين و

 همه جا، مرد و زن در کنار هم قرار دارند. (، 35) احزاب:   . «الذاکرات اللَّه کثيراً والصّائمات و الحافظين فروجهم و الحافظات و الذاکرين و

  (1375مقام معظم رهبری ،)

قرآن از چه پايگاهی برخوردار است مبتنی بر اين است که انسان در  جوادی آملی در اين خصوص می فرمايند : پاسخ به اين سوال که زن در

قرآن چه پايگاهی دارد، چون قرآن کريم هرگز برای هدايت مرد نيامده است بلکه برای هدايت انسان آمده است ، لذا وقتی هدف رسالت را 

(کلمه ناس که به عنوان هدايت انسان در قرآن 185:) بقره"شهر رمضان الذی انزل فيه القرآن هدی للناس"تشريح می کند می فرمايد: 

مطرح است صنف مخصوص يا گروه خاصی را در نظر ندارد بلکه شامل زن و مرد به طور يکسان می شود. قرآن برای تعليم و تزکيه جان و 

. قرآن کريم وقتی مسئله زن  (65: 1374روح آدمی است و روح از آن جهت که  موجودی مجرد است، نه مذکر است نه مونث.)جوادی آملی ،

و مرد را مطرح می کند می گويد اين دو را از چهره ذکورت و انوثت نشناسيد، بلکه از چهره انسانيت بشناسيد و حقيقت انسان را روح او 

اوی بودن يا ( ، مس67تشکيل می دهد نه بدن او. انسانيت انسان را جان او تامين می کند نه جسم او و نه مجموع جسم و جان.)همان:

متمايزبودن زن و مرد در اين است که ببينيم آنچه در آموزه های دينی اسالم مايه ارزش و فضيلت است چيست؟ در قرآن کريم آياتی که در 

خصوص ارزش ها و ضد ارزشها سخن گفته شده است هيچکدام از اين اوصاف نه مذکرند و نه مونث ؛ زيرا موصوف اين اوصاف هرگز بدن 

لکه روح است . اگر اسالم می گويد زن و مرد تفاوت ندارند يعنی سالبه به انتفاء موضوع است اگر ما در مسائل علمی که معيار ارزش نيست ب

است هيچ سخنی از مذکر و مونث نداريم يقينا موصوف آنها مذکر و مونث نيست اين از باب تبعيت است چه اينکه اگر در موصوف هم که 

( . در کالم وحی ، آيات فراوانی 71ای از مذکر و مونث نيافتيم يقينا وصف او هم منزه از ذکورت و انوثت است )همان:روح است هيچ نشانه 

از خلقت ممتاز انسان سخن می گويد و معلوم است که در اين دسته از آيات محور انسان است چه زن و چه مرد باشد، مانند: سوره اسراء آيه 

همچنين آياتی که در آنها دستيابی  "ما سويها، فالهمها فجورها و تقواها ، قد افلح من زکاها و قد خاب من دسيها و نفس و"که می فرمايد: 70

سوره مومن ؛ همه بيانگر آن است که هر  40سوره نحل؛آيه  79سوره حجرات ؛ آيه  13به فضيلت مورد سخن قرار گرفته است مانند: آيه 

باشد در محضر الهی از منزلت شايسته برخوردار است و تنها ايمان و عمل شايسته، مالک سعادت انسان انسانی چه مرد چه زن دارای فضيلت 

 12-9اعم از مرد و زن می باشد و هنگامی هم که خداوند در کالم الهی می خواهد از الگوهای شايسته و ناشايست سخن بگويد مانند آيه 

انی ال اضيع عمل عامل "قرآن کريم می فرمايد :  زنان در هر دو گروه معرفی می دارد .سوره تحريم ، نمونه هايی هم از مردان و هم از 

، آيه فوق ، زن و مرد را در وصول به مقامات معنوی در شرايط مشابه ، يکسان  (195)ال عمران:  "منکم من ذکر او انثی بعضکم من بعض

ر ماعی را دليل بجتدنبال آن پاره ای از تفاوت ها در مسئوليت های ا می شمارد و هرگز اختالف جنسيت و تفاوت ساختمان جسمانی و به

 (،287،ص1354تفاوت ميان اين دو از نظر به دست آوردن تکامل انسانی نمی شمارد)مکارم شيرازی ، 

 آنجا که خدای با توجه به شواهد قرآنی می توان بيان داشت در آن بخش اساسی که موضوع تکامل است ذکورت و انوثت اصال راه ندارد

( اين خطاب به انسانيت است و در انسانيت 6)انشقاق: "يا ايها االنسان انک کادح الی ربک کدحا فمالقيه"سبحان در قرآن کريم می فرمايد: 

ا به لقاء و ي ذکورت و انوثت نقش ندارد آنچه مهم است اين است که انسان باالخره به لقاء اهلل می رسد و يا به لقاء جمال الهی راه می يابد

اسالم تشخيص می دهد که انسانيت يک نوع واحد ( . 327،ص1374جالل الهی، و در اين راه زن و مرد همتای يکديگرند.) جوادی آملی ، 

ه مممتاز است و مرد و زن هر دو انسانند و در عين حال که از جهت نری و مادگی متفاوتند از جهت انسانيت هيچگونه فرقی با هم ندارند )عال

 (،24طباطبايی ، بی تا ، ص
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فعّاليت سياسى، فعّاليت اجتماعى به معناى خاص، فعاليت علمى،  است؛ اعم از فعّاليت اقتصادى،زن هاى اجتماعى  فعّاليت عرصهديدگاه دوم ، 

هم ميان مرد و  جاهاى زندگى در صحن جامعه. در اين ميدان تالش کردن در راه خدا، مجاهدت کردن و همه درس خواندن، درس گفتن،

 مربوط به جامعه هاى اين فعّاليت نظر اسالم نيست. از نظر اسالم، در همه ها، هيچ تفاوتى از ميدان هاى متنوّع در همه فعّاليت زن در اجازه

ى از کارها هست که البته بعض  (،1375مقام معظم رهبری ،) هستند. مشترک و همسان هاى زندگى، زن و مرد داراى اجازه بشرى و فعّاليت

کند. بعضى از کارها هم هست که باب مردان نيست؛ چون با وضع اخالقى و جسمى نمى باب زنان نيست؛ چون با ترکيب جسمانى آنها تطبيق

سب امکانات اجتماعى باشد يا نه. تقسيم کار، بر ح تواند در ميدان فعّاليتهاىکند. اين موضوع ربطى به اين ندارد که زن مىتطبيق نمى آنها

معيّن کرده است که اين حدود، مربوط به زن و  ها، اسالم حدودى را اين فعّاليت است. البته در عرصه هاى اقتضاى اين کارو شوق و زمينه

خداوند  97در سوره نحل آيه  مربوط به اختالط زن و مرد است که اسالم روى اين مسأله حسّاسيت دارد. اجازه داشتن او براى فعّاليت نيست؛

ن ترتيب به اي "من عمل صالحا من ذکر او انثی و هو مومن فلنحيينه حيات طيبه و لنجزينهم اجرهم باحسن ما کانوا يعملون"می فرمايند : 

نظر  زمعيار تنها ايمان و اعمال صالح زاييده آن است و ديگر هيچ قيد و شرطی نه از نظر سن و سال ، نه از نظر نژاد، نه از نظر جنسيت و نه ا

(، بی شک ، زن و مرد تفاوت هايی از نظر جسم و روح دارند و به همين 422،ص1360پايه و رتبه اجتماعی در کار نيست.)مکارم شيرازی، 

دليل ، در احراز پست های اجتماعی متفاوتند و هر کاری از کسی ساخته است ولی هيچ يک از اينها دليل بر تفاوت شخصيت انسانی آنها و 

انی ال اضيع عمل "قرآن کريم می فرمايد: (  424مقامشان در پيشگاه خداوند نيست و از اين نظر هر دو کامال برابرند.)همان، ص  يا تفاوت

(، روی همين اصل شرع اسالم،  زن را نيز مانند مرد جزء کامل جامعه 195) آل عمران:  "عامل منکم من ذکر او انثی بعضکم من بعض

دو را به طور تساوی جزء متشارک شناخته و برای زن نيز آزادی اراده و عمل تشريع فرموده چنانکه در مرد همين حق انسانی قرار داده و هر 

 را جعل کرده است ولی البته الزمه جزء کامل بودن فردی از جامعه اين نيست که هر حقی را که هر جزء ديگر جامعه دارا است و از هر مزيتی

 (25د نيز دارا و برخوردار بوده باشد.)عالمه طباطبايی ، همان، صکه فردی برخوردار است آن خو

بايد توجه داشت ديدگاه  دوم مطرح گرديده در خصوص عرصه فعاليت اجتماعی زن ؛ در واقع در خصوص اساس صحت اين نوع نگاه می 

و حدود  و مشروط به شرايط مختلفی می باشد که  باشد که به نظر با آموزه های دينی اسالم تعارضی ندارد اما قاعدتا اين ديدگاه دارای حد

 عدم توجه به انها می تواند به اصل ديدگاه آسيب رساند و موجب بروز تعارضاتی در انجام تکاليف اساسی زنان گردد ،  به ترتيبی که ايفای

اوت ها ی جسمانی ، روانی ، عقالنی و نقش در اين عرصه در ايفای نقش زن در دو عرصه ديگر اختالل وارد کند.  زيرا به دليل وجود تف

عاطفی بين زن و مرد که بنابر حکمت الهی در راستای ايفای نقش مکمليت وجود دارد قطعا چگونگی و کميت و کيفيت فعاليت های اجتماعی 

ت در خانواده و ضروربين اين دو جنس متفاوت خواهد بود و همچنين با توجه به تکاليف و مسئوليت های تعريف گرديده برای زن و مرد 

های مطرح در جامعه و توانمندی های افراد و مهم تر از همه وجود تفاهم بين همسران يعنی مرد و زن در خانواده در اين موضوع ، اين 

ا اشاره دارند.در هديدگاه می تواند از گستردگی يا محدوديت يا اولويت و اعتبار برخوردار باشد. چنان که برخی از آيات قرآن کريم به اين تفاوت 

ه و يا در سوره نساء آي "و لهن مثل الذی عليهن بالمعروف و للرجال عليهن درجه واهلل عزيز حکيم "خداوند می فرمايند:  228سوره بقره آيه 

هلل من فضله ان اوال تتمنوا ما فضل اهلل به بعضکم علی بعض للرجال نصيب ممااکتسبوا و للنساء نصيب ممااکتسبن و اسالوا"آمده است :  32

. در هر دو آيه خداوند می فرمايد در مسايل مالی و حقوق مادی مرد و زن مساوی هستنديعنی هر کدام هر چه را "اهلل کان بکل شی عليما

عی وکسب کرده اند از آن خودشان است و اگر بر يکی مسئوليتی هست در برابر آن نيز حقی هست ولی در عين حال برای مردان )يا شوهران(ن

(. مراد از آيه طبق نظر عالمه طباطبايی صرف برتری های مالی که خود فرد از راه 158،ص1393درجه نسبت به زنان است.)حسينی زاده، 

کسب و فعاليت به دست می آورد نيست بلکه برتری های تکوينی و تشريعی خدادادی مراد است زيرا اگر تنها برتری )فزونی( اکتسابی مراد 

 به نقل از حسينی زاده(. 337،ص4،ج1417آيه با آيات قبل قطع می شود.)طباطبايی، باشد ارتباط

 

نتيجه اين که اصل تفاوت و فزونی در قرآن کريم پذيرفته شده است و اين تفاوت ها برخی تکوينی و برخی تشريعی است.)حسينی  

وجود عوامل مشترک بين زن و مرد ، زنان با مردان از جهت  سوره بقره  بيان می دارد: با 228( همچنين عالمه ذيل آيه 159،ص1393زاده،
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ديگری متفاوت اند و آن اينکه زنان با مردان در صفاتی از قبيل مغز، قلب،رگ، اعصاب، قد و وزن تفاوت دارندو اين سبب لطيف شدن 

در او بر زنان غلبه دارد.پس زندگی زنان جسم،رقت قلب و تمايل به زيبايی و زينت در آنها شده است؛ چنان که جسم مرد خشن تر و تعقل 

احساسی تر و زندگی مردان عقالنی تر است و از اين رو اسالم بين وظايف و تکاليف مرد و زن فرق گذاشته است و واليت ، قضاوت و جنگ 

،به نقل  275،ص2،ج1417طباطبايی،را که نياز به تعقل دارد به مردان واگذار کرده است و تربيت و امور منزل را به زنان واگذار کرده است.)

 از حسينی زاده(

يکى از وظايف مهم زن، عبارت از اين  همسر يا يک مادر.دختر ، نوان يک ه عخانواده است. يعنى زن ب، عرصه حضور زن در سوم ديدگاه 

ستيابی ايد عالمانه ، فرزندانش را آماده دبا بهره گيری از تعاليم ارزشمند اسالم و آخرين تجربيات و دستاوردهای معتبر علمی تالش نماست که 

  به مراتبی از حيات طيبه در ابعاد فردی و اجتماعی بنمايد.

 تبيين ديدگاه سوم : عرصه حضور زن در خانواده

يان نمحور سوم به دليل اهميت اساسی آن در تحکيم بسه ديدگاه اساسی مطرح در حوزه زنان به عنوان مربيان اصلی خانواده، با توجه به 

 خانواده و وجه بسيار اثرگذار آن در تربيت آحاد انسانی ؛ به طور مبسوط در اين قسمت مورد بحث قرار می گيرد. 

 از آن جايی که يک خانواده از سه رکن پدر ، مادر و فرزند تشکيل يافته است.بنابراين زن در خانواده می تواند دارای يکی از سه نقش ذيل

 باشد :

 خانواده زن دردختری  نقش

ع از يک: دفا :از سه منظر قابل بررسی می باشد از زن در نقش دختر خانواده، کريم سخن قرآن با تحليل آيات قرآنی در خواهيم يافت ، 

 هاى بيانى مختلف، نگاه فرودستانه به دختران و زنان را نکوهش کرده است:يوهشقرآن در آيات و ؛  منزلت انسانى دختران و زنان

 (31 :)اسراء « إمالق نحن نرزقهم و ايّاکم إنّ قتلهم کان خطأً کبيراً هتلوا اوالدکم خشيو ال تق»

 (9و  8:)تکوير« سئلت بأىّ ذنبٍ قتلته و اذا الموود»

نگر و ، دريافت واقعتدختران . قرآن کريم در يک مورد از شعور باال، دق ختیو روان شنا یشخصيتويژگی ها ی : تأييد م دو

عليه السالم پس از ديدار کوتاه با  ى درست دختران، سخن گفته است و آن قضاوت و شناختى است که دختران شعيبشناسشخصيت

 دادن گوسفندان بدان رسيدند و هنگامى که به خانه برگشتند آن دريافت را به پدر ابراز داشتند :عليه السالم به هنگام آبموسى

 (26 :)قصص « من استأجرت القوىّ االمينقالت احداهما يا ابت استأجره إنّ خير »

 .  استاين فراز حکايت موسى و دختران شعيب از سوى قرآن، نوعى تأييد ذکاوت، تيزهوشى و روانشناسى قوى براى دختران بيان 

در، ماشته ماخواهر موسى به عنوان گ، عليه السالم در داستان حضرت موسىهای کسب خبرمی باشد . : توانمندى دختران در عرصه وم س

 ،در تعقيب و رديابى برادرش موسى توانست وظيفه و مسئوليت محول شده به خود را به شايستگى انجام دهد و ضمن ورود به کاخ فرعون

 خواه برساند.زمينه بازگشت موسى به آغوش مادر را سامان دهد و به فرجام دل

حرّمنا عليه المراضع من قبل فقالت هل أدلّکم على اهل بيت يکفلونه لکم و  و قالت الخته قصّيه فبصرت به عن جُنبٍ و هم ال يشعرون. و»

 (11-13 :)قصص « هم له ناصحون. فرددناه إلى امّه کى تقرّ عينها و ال تحزن...

 خانواده زن در همسری نقش 

 هده دارد :ذيل را بر عهاى زن در جايگاه همسرى از منظر قرآن، نقشتامل در آيات قرآنی نشانگر آن است که 

 کننده و تماميت بخش وجود و هستى مردکامل -1

آفرينى موجودات از جمله انسان )يعنى زن و مرد( سخن گفته است؛ اين مفهوم گذشته از بار معنايى قرآن کريم در مواردى چند از زوج

کنندگى هر يک براى و هويت انسانى، کامل يابىها، کمالهمانندى تمام جانبه زن و مرد در ابعاد اساسى و اصول انسانى همچون، ارزش

گاه تواند آثار وجودى مترتب بر خود، مانند گسترش و تکثير نسل را بروز دهد مگر آنرساند؛ چه هر زوجى به تنهايى نمىديگرى را نيز مى
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ذشته از کند و گعنوان زوجيت صدق نمىداشته باشد. که اگر غير اين باشد،  -متناسب با آن چيز  -که زوج او نيز وجود و در کنار او حضور 

 ثمر خواهد بود:بودن، لغو و بىآن وجود و اطالق عنوان زوج

 (72)نحل:"واهلل جعل لکم من انفسکم ازواجا"

 "خداوند همسران شما را از جنس شما قرار داد."

 (1 :ساء )ن« و خلق منها زوجها... هيا أيّهَا النّاس اتّقوا ربّکم الّذى خلقکم من نفسٍ واحد»

 تداوم بخشيدن نسل آدمى -2

 افزايد :ىکند، مآفرينى انسان و يگانگى آن دو در منشأ و گوهرآفرينش ياد مىدر همان آيه شريفه پيش گفته، پس از آن که خداوند از زوج

 (1:)نساء « و بثّ منهما رجاالً کثيراً و نساءً...»...

شود. و براى زنان سهمى به اندازه مردان در در تکثير و گسترش نسل آدميان، قائل مى نقش مشترک و همانند براى زن و مرد ،آيه شريفه

 .دهداين زمينه مى

 عامل آرامش همسر، برآورنده نيازهاى روحى و روانى او -3

 (21:)روم ...« هو رحم هو من آياته أن خلق لکم من انفسکم أزواجا لتسکنوا إليها و جعل بينکم مود»

 (189)اعراف:"من نفس واحد و جعل منها زوجها ليسکن اليها هوالذی خلقکم "

اين آرامش از اينجا ناشی می شود که هر دو جنس مرد و زن مکمل يکديگر و مايه شکوفايی و نشاط و پرورش يکديگر می باشند به طوری 

به نيرومندی وجود داشته باشد.)مکارم که هر يک بدون ديگری ناقص است و طبيعی است که ميان يک موجود و مکمل وجود او ، چنين جاذ

 (412،ص1362شيرازی ، 

 هاى شوهران ها و برآورنده نيازها و کاستىپوشاننده عيب -4

 قرآنى مردان و زنان کارکرد لباس و پوشش نسبت به يکديگر را دارند : اهدر نگ

 (187 :)بقره « هنّ لباس لکم و انتم لباس لهنّ...»

رساند که از فوائد و کارکردهاى همسرى، مصونيت بخشى، حفظ وقار و آراستگى هر يک از ر نقش همسرى، مىتعبير لباس از زن و مرد د

 همسران نسبت به ديگرى است.

لباس از  يک سو انسان را از سرما و گرما و خطر برخورد اشياء به بدن حفظ می کند و از سوی ديگر عيوب او را می پوشاند و از سوی سوم 

(. اين تعبير نهايت 732،ص1361ای تن آدمی . اين تشبيه که در آيه فوق آمده اشاره به همه اين نکات است.)مکارم شيرازی،زينتی است بر

 ارتباط معنوی زن و مرد و نزديکی آنها به يکديگر و نيز مساوات آنها را در اين زمينه کامال روشن می سازد زيرا همان تعبير که در باره

 تغيير در باره زنان هم آمده است.)همان(مردان آمده بدون هيچ 

 مشاور همسر در امور خانواده -5

 خداوند در دو سوره از قرآن، زنان را مشاور همسرانشان معرفى کرده است:

 (233 :)بقره « والوالدات يرضعن اوالدهنّ حولين کاملين... فان اراد فصاالً عن تراضٍ منهما و تشاورٍ فالجناح عليهما...»

 (6:)طالق « ا بينکم بمعروف...وأتمرو»

 دهى به نيازهاى طبيعى همسرى پاسخ -6

 (223 :)بقره « نساءکم حرث لکم فأتوا حرثکم أنّى شئتم...»

 نقش مادری زن در خانواده  

ن ومحيط خانواده نخستين و مهم ترين مهد پرورش کودک است و ساختار شخصيتی فرد در اين کانون  پی نهاده می شود . صراحت مت

وظايف تربيتی خانواده آمده است،  چه در روايات در بارهچنين تنوع فراوان آنمقدس و معتبر اسالمی در توجه به نقش والدين در تربيت، هم
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مسئوليت والدين نسبت به تربيت فرزندان پديد آورده است. در قرآن کريم برخی آيات به صراحت بر مسئوليت تربيتی  اجماعی کلی در باره

 در خانواده تأکيد دارد : زن

 است  (6:)تحريم« هيا ايها الذين آمنوا قُوا انفسکم و أهليکم ناراً وَقودها الناس و الحجار» نخست آيه

در اين آيه سخن از نگهداری خويش به ترک معاصی و عدم تسليم در برابر شهوات سرکش است و نگهداری خانواده به تعليم و تربيت ، امر 

نهی از منکر و فراهم ساختن محيطی پاک و خالی از هر گونه آلودگی در فضای خانه و خانواده است.اين برنامه ای است که بايد به معروف و 

 از نخستين سنگ بنای خانواده ، يعنی از مقدمات ازدواج و سپس نخستين لحظه تولد فرزند آغاز گردد و در تمام مراحل با برنامه ريزی صحيح

 ( و مسئوليت آن بر عهده پدر و مادر هر دو می باشد.299،ص1365عقيب شود.)مکارم شيرازی،و با نهايت دقت ت

والوالدات يرضعن اوالدهن حولين کاملين لمن اراد ان يتم الرضاعه و علی المولود له رزقهن و کسوتهن بالمعروف ال تکلف نفس اال » دوم آيه

های تربيتی ( است. بنا براين خانواده بايد در بارگاه الهی نسبت به انجام تکليف233بقره:« ) بِولدهِ وسعها ال تُضارَّ والده بِوَلدها و ال مولودً لَه

اعظم الناس حقا علی المراه “ در تربيت فرزندان بسيار مهم است . پيامبر اکرم)ص( می فرمايد:  نقش مادردر خانواده ،  گو باشد .خود پاسخ

( از اين رو در اسالم نقش مادر بيشتر نافذ به بعد تربيتی بوده و در صورتی که 44771 :کنز العمال ”)امه زوجها و اعظم الناس حقا علی الرجل

زن بتواند بهترين نقش همسری را برای شوهرش و بهترين نقش مادری را برای فرزندانش ايفا کند هم به وظيفه خود عمل کرده وهم 

اس بر اس  آورد که تاثيرگذار در تعالی جامعه است وهم موجب رضای خداوند متعال می شود . موجبات استحکام پايه های خانواده را فراهم می

سوره بقره که بيان می دارد والوالدات يرضعن اوالدهن حولين کاملين ، حق شير دادن در دو سال شيرخوارگی به مادر داده شده و  233ايه 

کند و به اصطالح حق حضانت در اين مدت از آن مادر است هر چند واليت بر اطفال  اوست که می تواند در اين مدت از فرزند خود نگاهداری

 قصغير به عهده پدر گذاشته شده است اما از آنجا که تغذيه جسم و جان نوزاد در اين مدت با شير و عواطف مادر پيوند ناگسستنی دارد اين ح

شود بنابراين قرار دادن حق حضانت و نگاهداری و شير دادن برای مادر حق دو  به مادر داده شده عالوه بر اين عواطف مادر نيز بايد رعايت

سوره لقمان ، خداوند نخست در  14( ، در آيه 222،ص1375جانبه است که هم برای رعايت حال فرزند است و هم مادر .)مکارم شيرازی ،

کرده و می گويد مادرش او را حمل کرد در حالی که هر روز ضعف باره پدر و مادر سفارش می کند آن گاه به زحمات فوق العاده مادر اشاره 

و سستی تازه ای بر ضعف او افزوده می شد. به هر حال مادر در دوران حمل و شير خوارگی فرزند خود بزرگترين فداکاری را هم از نظر روحی 

 (51،ص1362ارم شيرازی ، و عاطفی و هم از نظر جسمی و هم از جهت خدمات در مورد فرزندش انجام می دهد.)مک

همسر عمران مادر  از سوی ديگر در آيات قرآن کريم از مادران نمونه به عنوان الگو در امر تربيت فرزندان صالح ياد شده است. مانند : 

 مريم زن نمونه و بانويى است که در قرآن کريم ستايش افزون شده و زن برگزيده از ميان عالميان معرفى شده است :، مريم

 (42 :)آل عمران « يا مريم إن اللّه اصطفاک و طهّرک و اصطفاک على نساء العالمين هواذ قالت المالئک»

 .خاص می باشد ها، باور، اخالص و ايمانشايستگىبا  تربيت وى در دامان مادرى چون همسر عمران، مرهون قداست و برگزيدگى مريم 

 هايى از مادر او پرداخته است :زيرا قرآن قبل از تکريم مريم، به ارائه ويژگى

 (35 :عمران )آل «ربّ إنّى نذرت لک ما فى بطنى محرّراً فتقبّل منّى إنّک انت السّميع العليم»

ترديد زنى با اين خداباورى و نيّت الهى و معنوى، دوره باردارى خويش را در کمال پرواپيشگى و بندگى خالصانه به سر برده و مراقب بى

 هاى تأثيرگذار بر کودک خويش بوده است. ، باطنى و دورى از آاليشطهارت ظاهرى

 

ف تصور بيند برخالهاى تولد فرزندش در انديشه پايبندى به عهدى است که با خدا بسته است و زمانى که مىمادر مريم، درنخستين لحظه

اران خانه خدا درآيد، اما اين رويداد خالف تصور، چيزى از کتواند بر اساس رسوم آن جامعه در شمار خدمتاو دخترى به دنيا آورده که نمى

نهد و با سپردن او، و نسلش به خداوند، خواهان امداد الهى در نام مى ()عبادت کننده خداوند« مريم»کاهد و نوزادش را ايمان وى، نمى

 گردد:تربيت وى مى

وضعت و ليس الذّکر کاألنثى و إنّى سمّيتها مريم و إنّى اُعيذها بک و ذرّيّتها من  فلمّا وضعتها قالت ربّ إنّى وضعتُها اُنثى و اللّه اعلم بما »
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 (36 :)آل عمران « الشيطان الرجيم

بردن، پناه دادن و تمسک به غير است. عوذ مريم به خدا، يعنى به تمام و کمال سپردن او به خداوند.مادر مريم در به معناى پناه« عوذ»واژه 

و »از هيچ کوششى فروگذار نکرد و خداوند به دست او و در دامان او، مريم را به رشد و کمالى بس نيک و شايسته رسانيد.تربيت شايسته او 

مقام مريم  ی باشد .م عليه السالممريم مادر عيسى نمونه ديگر ،بيانگر رشد، تربيت و پروش بايسته و مطلوب مريم است. « انبتها نباتا حسنا

رار آمد ومورد غبطه پيامبر الهى )زکريا( قاى رسيد که برگزيده خداوند شد. مائده آسمانى بر او فرود مىخداوند به مرتبهدر عبوديت و بندگى 

گرفت و داشتن چنان فرزندى را از خداوند درخواست کرد.مريم از زنان مورد ستايش قرآن است از آن جهت که پاکى و پاکدامنى خود را به 

 ا آنجا پيش رفته که شايستگى دريافت نفخه الهى شده است.شدت پاس داشته است و ت

 (12 :)تحريم « و مريم ابنت عمران الّتى أحصنت فرجها فنفخنا فيه من روحنا و صدّقت بکلمات ربّها و کُتبه و کانت من القانتين»

)آل عمران  «الرّاکعينلربّک و اسجدى و ارکعى مع و اذ قالت المالئکۀ يا مريم إنّ اللّه اصطفاک و طهّرک على نساءالعالمين. يا مريم اقنتى»

 (43و  42 :

ب هاى بهشتى، چند مطلورى از نعمتاز مجموع آيات مربوط به توصيف حاالت خلقى مريم، سکنى گزينى او در عبادتگاه پروردگاه و بهره

 قابل دريافت است :

در دامن او زاده شود؛ دو : تولد فرزندى چون  )ع(چون عيسى مسيح بندگى خالصانه مريم، سبب شد که مولود بزرگوارىو  يک : پاکدامنى

عيسى از مادرى چون مريم سزا است و اين به صورت آشکار نقش مادر در تربيت فرزندان در مراحل جنينى و پس از آن و نيز تأثير حاالت 

 د.رسانروحى، اخالق و ايمان مادران بر خلق و خوى و حاالت و رفتار فرزندان را مى

شود. کثرت آيات ناظر بر مادرى مريم سه : گويى تمام عظمت و تقديس مريم در نقش مادرى او به عيسى و زادن و پروردن او خالصه مى

 براى عيسى از همين منظر قابل فهم است.

 

اشت روف و شخصيت مسيح انگتوان بسان گذرگاه و ظرفى بدون نقش و تأثير براى مظعليه السالم را نمىچهار : مادرى مريم، براى عيسى

ترين مکان، پرداختن به آن همه توصيف از پرواى اخالقى، خداباورى مريم و جاى گرفتن وى در مقدسآوری بود، ياد که اگر چنين مى

. تيافى، ضرورت و توجيه درخور فهم و عقالنى نمپيش از تولد فرزند ترين غذاها، در دوره روزى خداوند و تغذيه از پاکپرستش شبانه

عنى که او معرفى کردند و اين ي« فرزند مريم»عليه السالم را فرشتگان به مريم دادند و آن نوزاد را با لقب افزون بر اين، بشارت تولد عيسى

 سهمى به سزا در تحقق اراده الهى و تولد فرزندى چون عيسى از دامن او داشته است :

 :)آل عمران  «الدنيا و االخرۀ و من المقرّبينک بکلمۀٍ منه اسمه المسيح عيسى ابن مريم وجيهاً فىاذ قالت المالئکۀ يا مريم إنّ اللّه يبشّر»

45) 

ره مبارکه مائده گويد، آيه هفتاد و پنجم سورا باز مى )ع(گونه صريح تأثير نقش تربيتى مريم در تکوين شخصيت عيسىيکى از آياتى که به

 است: 

 (75 :)المائده « لٌ قد خلت من قبله الرّسل و امّه صديقه کانا يأکالن الطعامما المسيح ابن مريم إال رسو»

اى از خصوصيات و صفات منحصر به فرد و استثنايى بودن مريم آن است که بگويد، پاره« صديقه»هاى تأکيد خداوند بر يکى از جنبه

 .است هابسان ساير انسانبودن مادر او، مريم است و گرنه او انسانى ره آورد صفت صديق )ع(عيسى

ل را اسرائيدر روزگارى به دنيا آمد که فرعون، فرزندان پسر بنى )ع(موسى)ع( است .مادر موسى سومين مورد از زنان نمونه در قرآن کريم ،

 عليه السالم از سوى خدا راهنمايى شد :بريد تا سلطنت وى زوال نيابد. در اين هنگام بود که مادر موسىسر مى

ه آل طاوحينا الى امّ موسى أن أرضعيه فاذا خفت عليه فألقيه فى اليمّ و ال تخافى و التحزنى إنّا رادّوه اليک و جاعلوه من المرسلين. فالتق و»

 (8و  7 :)قصص « فرعون ليکون لهم عدوّاً و حزناً

 است :قابل توجه در اين ماجرا چند موضوع 
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نزلت نمايد و مچه به معناى الهام باشد و يا شنيدن صدا و يا هر مکانيسم ديگر، آن چه مهم مىعليه السالم يک : وحى الهى به مادر موسى

 بينيم، تمامى تدبير هاى وحيانى خداوند به صورتبخشد، اين واقعيت است که مىعليه السالم را به عنوان مادر بسى وااليى مىمادر موسى

الم عليه السشود و خداوند از ايمان، تعهد و اجراى دقيق دستورات خود به وسيله مادر موسىمدبرانه از سوى مادر موسى فراگرفته و اجرا مى

 کند.با لحن ستايش گزارش مى

دو : راز بازگشت دوباره موسى به آغوش مادر، تسکين قلب مادر موسى، زدودن اندوه از وى و اثبات حقانيت وعده خداوند دانسته شده است 

 ( 13:)قصص « تقرّ عينها و ال تحزن ولتعلم أنّ وعداللّه حق... فرددناه إلى امّه کى: »

راهکار امتناع او از پذيرش و مکيدن پستان زنان ديگر را عامل بازگشت موسى به  ،هاى ممکن خداونداما اين واقعيت که از ميان تمامى راه

ى انجام ايد که به وسيله زنى چون مادر خود و)ع( ببيت موسى تواند باشد که کار ترکند، نشانگر اين مطلب مىبينى مىمادر، تقدير و پيش

 است.پذيرد و نه هر زن شيرده ديگر، و اين به معناى برجسته کردن اهميت نقش تربيتى مادران 

 و تمامى کسانى که داراى نقشاست. در آموزه های دينی اسالم ،مربيگرى مادران محور پايانی بحث در اين قسمت ، موضوع ايفای نقش 

ربيت کننده ت« رب»، ربوبيت از صفات کماليه الهى و خداوند برخوردار می باشندبيش از سايرين  یارج و منزلتاز کارکرد تربيتى هستند، 

 «الحمدللّه ربّ العالمين»مطلق جهانيان است: 

منهم يتلوا عليهم آياته و يزکّيهم و  هوالّذى بعث فى االمّيّين رسوالً»هايشان، مربيگرى است: پيامبران الهى از جمله صفات و رسالت

 (2 :)جمعه « و إن کانوا من قبل لفى ضاللٍ مبين هيعلّمهم الکتاب و الحکم

تحسين مادران پرداخته، مواردى است که به جنبه مربيگرى آنان نظر داشته است. از آن ترين مواردى که قرآن به نقش قابلاز اين رو مهم

 جمله :

بر فرزندان. نيکى و احسان به والدين در هفت سوره قرآن، سفارش شده و همواره پس از ايمان به خدا و يکتاپرستى حق بيشتر مادران  -1

کيه جداگانه ت« ام»ها بر روى واژه مادر دهد، قرار گرفته است. در دو سوره از اين سورهبناى سازواره انديشه اسالمى را تشکيل مىکه سنگ

سان منزلت مادرى را ربيت فرزند خود در هنگام باردارى، شيردهى، متحمل گشته است، يادآور شده و بدينکه براى ت يیهاشده و زحمت

 ارج بيشتر از پدربودن نهاده و حقوق بيشتر او بر فرزندان را گوشزد کرده است :

 (15 :)لقمان  «و وصّينا االنسان بوالديه حملته اُمّه وهناً على وهنٍ وفصاله فى عامين أن اشکرلى ولوالديک»

 (15 :)احقاف « و وصّينا االنسان بوالديه إحساناً حملته اُمه کرهاً و وضعته کُرهاً و حمله و فصاله ثالثون شهراً... »

هاى از رفتار و برخورد دهد و نمونهاحسان و نيکى به والدين را در شمار احکامى که الزامى و بايدى است قرار مى، قرآن در سوره اسراء  -2

 د:نافزايد که فرزندان بايد، در خلوتگه راز و نيايش با خداوند، از نقش تربيتى والدين ياد کنشود و در آخر مىيکو را نيز يادآور مىن

 ( 24 :)اسراء« و قل ربّ ارحمهما کما ربّيانى صغيراً»... 

 جايگاه تربيتی زن در خانواده

ش های مختلف زنان در خانواده ، در ادامه جايگاه تربيتی زن متناظر با هر يک از با نظر به آيات قرآنی قبلی مطرح گرديده در خصوص نق

 نقش ها ، مورد بحث قرار خواهد گرفت.

 نقش مادری زن در خانواده

تحقق ايفای نقش مادری زنان، نيازمند تحقق مطلوب دو نقش آنان در عرصه وظايف دختری و همسری می باشد. قطعا يک دختری که 

بعاد مختلف وظايف دختری و همسری خويش آشنا باشد و توانمند سازی او در عمل نيز به خوبی زير نظر خانواده و با بهره گيری از دقيقا با ا

 کارگاه های آموزشی برگزار شده توسط نهادهای متولی امر خانواده و زنان و مطالعه منابع مفيد دينی و علمی صورت گرفته باشد،  در آينده

ز عهده وظايف مادری خويش بر خواهد بود و خواهد توانست زمينه های الزم را برای دستيابی به يک خانواده صالح و جامعه نيز به خوبی ا

صالح محقق سازد.در اين عرصه يکی از نقش های تربيتی زنان آن است که حداقل سی ماه مسئوليت هايی دارند که مرد ندارد و خدای 

( ، وظايفی ظرف سی ماه برای 222،ص1374خن می گويد که آن سخن را با مرد ندارد.)جوادی آملی ، سبحان با زن در طی اين سی ماه س
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زن مقرر شده است ، در اين سی ماه که مستقيما کودک از مادر تغذيه می کند مادر مسئول حفظ دو نفر است و دو تکليف دارد يکی برای 

حالل بخورد و اگر بعدا مبتال به حرام شد ارتباط تنگاتنگی با پرورش کودک خود و ديگری برای کودک . پدر در اصل نطفه موظف است 

ندارد ، زيرا غذای حرام پدر در جهاز گوارشی پدر هضم می شود اما غذای مادر در دستگاه گوارشی او به صورت شير تبديل می شود و کودک 

ها مربوط به غذاهای جسمانی می شود اما در غذاهای روحانی تغذيه می کند. او موظف است به کودک حالل بدهد و خود حالل بخورد اين

 هنيز چنين است اگر مرد خاطره بدی، خيال و هوس بدی در سر بپروراند خود را می سوزاند اما خيال باطل و حرام و انديشه گناه برای زن علي

رد يکی اصالح خود و ديگری اصالح فرزند خود. لذا در دو نفر خواهد بود. در واقع زن دو مسئوليت عظيم تربيتی در اين دوران بر عهده دا

تمام  اقرآن کريم در عين حال که به انسان ها می گويد به پدر و مادر خود احترام نماييد ، مکرر نام مادر را می برد برای اين که او سی ماه ب

وران نقش اثر گذار در چگونگی تربيت فرد در دوران وجود مراقب تربيت جسمانی ، معنوی، اخالقی و عاطفی فرزند خويش بوده است و اين د

بعدی زندگی خواهد داشت. بعد از گذشت اين دوران نيز با نظر به احساسات و عواطف قوی ای که خداوند به دليل ايفای نقش مادری در زن 

 همسر خويش می باشد .  قرار داده است مادر همچنان پی گير تربيت فرزندان در ابعاد مختلف شئون وجودی آنان با مشارکت

 خانواده زن در همسری نقش 

 تداوم بخش نسل آدمى؛ کننده و تماميت بخش وجود و هستى مردکاملبا نظر به نقش همسری زن در ابعاد مختلف مورد نظر تحت عنوان 

مشاور همسر در امور ؛ هاى شوهران تىها و برآورنده نيازها و کاسپوشاننده عيب؛عامل آرامش همسر، برآورنده نيازهاى روحى و روانى او؛  

که قبال در ذيل آيات قرانی مورد بحث قرار گرفت، می توان  گفت تحقق محورهای مورد  دهى به نيازهاى طبيعى همسرىپاسخو  خانواده

ی را ی انجام نقش هايتاکيد در قرآن کريم نيازمند آن است که دختران در خانواده از تربيت صحيحی برخوردار باشند و به خوبی توانمند

 مداشته باشند که در آينده بايد مسئوليت آنها را در عرصه تربيتی بر عهده بگيرند. نقش های تربيتی زنان در اين زمينه عبارت است ازفراه

از اينجا ناشی  اين آرامشآرامش همسر، ايجاد مرد و  نيازهاى روحى و روانى  نبرآورددر خانواده برای سازی  موقعيت های تربيتی مناسب 

می شود که هر دو جنس مرد و زن مکمل يکديگر و مايه شکوفايی و نشاط و پرورش يکديگر می باشند به طوری که هر يک بدون 

ديگری ناقص است و طبيعی است که ميان يک موجود و مکمل وجود او ، چنين جاذبه نيرومندی وجود داشته باشد.)مکارم شيرازی ، 

 (412،ص1362

را که ش باشد چهاى شوهرها و برآورنده نيازها و کاستىپوشاننده عيبن که زمينه سازی های تربيتی الزم انجام دهد برای آن که ديگر آ -

لباس از  يک سو انسان را از سرما و گرما و خطر برخورد اشياء به بدن حفظ می کند و از سوی ديگر عيوب او را می پوشاند و از سوی سوم 

 تن آدمی .زينتی است برای 

(. اين تعبير نهايت ارتباط معنوی زن و مرد و 732،ص1361اين تشبيه که در آيه فوق آمده اشاره به همه اين نکات است.)مکارم شيرازی، 

ير در ينزديکی آنها به يکديگر و نيز مساوات آنها را در اين زمينه کامال روشن می سازد زيرا همان تعبير که در باره مردان آمده بدون هيچ تغ

 باره زنان هم آمده است.)همان( البته بايد توجه داشت که اين جايگاه تربيتی دو طرفه می باشد و تحقق مطلوب آن نيازمند تعامل دو جانبه

 زن و مرد است.

رای لب خانواده بديگر آن که از نظر تربيتی زن بايد موقعيت های الزم و مناسبی را  برای بهره گيری از لذت های حاللی که خداوند در قا

همسران مقرر فرموده است فراهم سازد که نتيجه آن دستيابی زن و مرد به سکينه  و آرامش خواهد بود که وجود اين آرامش در چگونگی 

 انجام ساير وظايف تربيتی مشخص شده برای زن و مرد در کانون تربيتی خانواده تاثيرگذار خواهد بود. همچنين زن به عنوان مادر و نقش

رار ق تاثير گذاری که دارد فضايی تربيتی در خانواده فراهم آورد که با بهره گيری از اصل تربيتی مشاوره که بارها در آيات قرآنی مورد تاکيد

ی سگرفته است،  مسائل درونی و بيرونی خانواده در ارتباط با خود و فرزندان و خويشان ، در اين فضای تعاملی و دوستانه مورد گفتگو و برر

 قرار گيرد و با فراهم سازی محيطی آرام در مديريت خانواده به همسر خويش مدد رساند تا کانون خانواده،  موقعيت تربيتی آرام ، بهجت زا

و امن برای طرح مسايل و حل و فصل امور باشد.  تحقق اين امر منوط به آن است که زمينه های تربيتی درست دختران تحت مديريت 

انی توانمند در خانواده قبل از ازدواج آنان پايه ريزی گردد و نهادهای متولی امر خانواده، و زنان؛  برنامه ريزی های الزم را مادران و پدر
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 برای تقويت بنيان های معرفتی خانواده ها به ويژه دختران در هنگام تشکيل خانواده ، زنان و مادران  در سطح نظر و عمل مرتبط با مباحث

 داشته باشند. مطرح گرديده

 زن در خانوادهدختری نقش 

ازی س با نظر به اين نقش ، جايگاه تربيتی را از دو منظر می توان مورد بحث قرار داد،  يکی از منظر پدر و مادران در خانواده که بايد زمينه

هم نبودن مقدمات و مقتضيات توسط مربيان های الزم را به عمل آورند تا دختران بتوانند به خوبی اين جايگاه را محقق سازند چرا که  فرا

 همی تواند موانع جدی در اين فرايند ايجاد نمايد. به همين منظور نيز در مجموعه آموزه های دينی اسالم، تاکيدات خاصی به والدين نسبت ب

ده است که قطعا توجه به اين چگونگی محبت ورزی به فرزندان دختر و توجه به ويژگی ها و خصوصيات آنان در نحوه برقراری ارتباط ش

 موارد، نقش تربيتی تاثير گذار در زندگی دختران به عنوان مادران آينده خواهد داشت. 

 

 تحقق چنين هدفی نيازمند آن است که خانواده ها قبل از تولد فرزند و يا در زمان فرزنددار شدن از آموزش های الزم  تربيتی در جهت عهده

برخوردار گردند و موضوع توانمند سازی دختران و پسران قبل از تشکيل خانواده يکی از مباحث  جدی در امر  داری اين مسئوليت سنگين

 سياستگذاری در حوزه خانواده قرار گيرد تا آنان در آينده بتوانند  زمينه سازی های الزم را جهت دستيابی دختران به معرفت های الزم در

خود در وضعيت حال و آينده فراهم آورند و بدين ترتيب با توجه به تاثيرگذاری دختران در تربيت  راستای چگونگی ايفای درست نقش های

نسل آينده ؛ زمينه های مطلوبی نيز برای تربيت يک نسل فرهيخته فراهم گردد.از منظر ديگر نقش های تربيتی خود دختران در خانواده است 

تلف دارد يکی شناخت ويژگی ها و ابعاد رشدی ، رغيت ها و محدوديت ها و در واقع تکاليف که بايد به آن توجه داشت که اين نقش ابعاد مخ

تربيتی در ارتباط با شناخت خود می باشد که در اين عرصه دختران با نظر به آموزه های دينی اسالم و اساس خلقت وجودی  خويش و 

رای تفاوت های جسمی، روانی ، بينشی و نگرشی  می باشند. بنابراين توجه همچنين با نظر به مطالعات علمی روانشناختی و جامعه شناختی دا

 تبه تفاوت های روحی ، روانی دختران و پسران نشانگر آن است که والدين بايد در فرايند زمينه سازی برای فرزندان دختر خويش به اين تفاو

ارات تعريف گردد ، همچنين خود دختران با شناخت دقيقی که از خلقيات ها توجه داشته و متناظر با اين ويژگی ها مسئوليت و وظابف  و انتظ

خويش از طريق مربيان و با مطالعه منابع سودمند دريافت می کنند تالش نمايند در راستای تکوين و تعالی هويت خويش برای دستيابی به 

 لفی که بر عهده دارند ، بر نامه ريزی نمايند.حد نصابی از شايستگی در عرصه ساحت های مختلف تربيتی مرتبط با نقش های مخت

 بحث و نتيجه گيری 

در اين مقاله تالش گرديد با بهره گيری از روش تحليل کيفی و با استناد به آيات قرآن کريم ، پس از طرح رويکردهای مختلف در حوزه 

خب تمدن سازی، سه ديدگاه مطرح در حوزه زنان شامل مطالعات زنان شامل شريعت گرايی ،تجددگرايی و تمدن سازی با نظر به رويکرد منت

ديدگاه فردی و معنوی به زن ،ديدگاه اجتماعی به زن و ديدگاه خانوادگی به زن مورد بحث قرار گيرد و از بين سه ديدگاه اساسی مورد نظر 

ی زن گاه به طور مبسوط از سه منظر نقش دختردر عرصه زنان به دليل اهميت ديدگاه سوم در تحکيم بنيان خانواده ، جايگاه تربيتی اين ديد

سپس با نظر به نقش تبيين گرديده ، جايگاه تربيتی زن در خانواده مورد بحث  ،نقش همسری زن و نقش مادری زن در خانواده تبيين گردد.

 قرارگيرد.

 خانواده ، امری چند اليه همراه با ارتباطاتبا نظر به مباحث تحليلی بيان گرديده ، می توان اذعان داشت که تحقق نقش تربيتی زنان در 

ردد گ تعاملی کامال در هم تنيده می باشد که دستيابی به نتيجه ، منوط به آن است که به تمامی اليه ها  به موقع و در ارتباط با يکديگر توجه

مادری آنان تاثير گذار خواهد بود .  يعنی نقش دختری زنان در نقش همسری آنان تاثير گذار است و نقش همسری زنان در چگونگی نقش

رتی ابنابراين برای دستيابی به نتايج مطلوب  مورد نظر در امر تربيت فرزندان يعنی دختران و پسران آينده و يا زنان و مردان آينده و به عب

نه هستيم که می بايد مورد نظر تمامی مادران و پدران آينده ؛ متناظر با آيات قرآنی ، نيازمند يک مديريت هوشمندانه و هدف گذاری عالما

 نهادهای سياستگذار در عرصه خانواده و  زنان و  همچنين رکن تاثير گذار تربيت يعنی خانواده ها قرار گيرد.همچنين به دليل وضعيت کنونی

های  ی در عرصه سياستگذاریجامعه و تغيير نقش هايی که متاسفانه در خصوص جايگاه زنان رخ داده است،  نيازمند ايجاد يک تحول اساس
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 هزنان متناظر با نقش های تعريف گرديده برای آنان در آموزه های دينی اسالم می باشيم تا اين سرمايه های ارزشمند انسانی بتوانند جايگا

 تربيتی خود را در ابعاد مختلف دختری ، همسری و مادری به نحو مطلوب در نهاد خانواده و جامعه ايفا نمايند .
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 سالمت اجتماعی و معنوی مادر و حمایت از آن
 روانشناسی  کارشناس؛ نرگس نجارپور نصرآبادی

Mina.nasrabadi@gmail.com 

 

 

 چکيده؛

حکمت و مصلحت خداوند متعال چنين است که در سرشت مادر نيز انگيزه ای فطری به وجود آورد که او را برای انجام رسالت مهم خويش 

ند پس از تولد فرزند نيز وظيفۀ به منظور بقای نوع، آماده کند. چون مادر، سختی دوران بارداری و زايمان را از روی رغبت تحمل می ک

 ارتباط بينشيردادن و نگهداری و مهربانی نسبت به او را انجام می دهد تا وقتی که کودک رشد کند وخود بتواند کارهايش را انجام دهد. 

 هماهنگی طريق از را دخو احساسات و اطالعات اعتقادی، و اخالقی ارزشهای و بينی جهان با متناسب و آن وسيله به که است یفرآيند  یفرد

 یرابطه توسعه و تقويت موجب توانايی اين. می شود مشاهده رضايت احساس نوعی  نتيجه آن درو شود  مطرح می ديگران با يیها پيام و

ت. و مورد بررسی قرار داده اس آن از حمايت و مادر معنوی و اجتماعی سالمتدر اين مقاله  شود می ديگران با صميمی و سازنده و سالم

 بی و مخرب روابط قطع به و نموده فراهم پيش از بيش را مطلوب همگرايی و اجتماعی و روانی سالمت بطوری کهنتيجه  اين تحقيق 

 می رسد.   منجر خواهد شدط، انزوا، واگرايی اجتماعی و آزردگی روحی ندارد انحطا جز ای نتيجه که حاصلی

 

 ايت اجتماعیواژگان؛ مادر، معنوی، سالمت اجتماعی ،  حم

 

 مقدمه

درستی در حد کمال است که در جهت افزايش حداکثری حالتی از تن: ، سالمتی کاملايلينوی دانشگاه بنا به تعريف مرکز سالمت ميکينلی، در

 و رود. فرايندی است به سوی باال بردن سطح مطلوبيت سالمت محيطی، معنوی، اجتماعی، هيجانی، هوشی،ی فرد پيش میتوان بالقوه

(، متخصص سالمت، سالمت را به منزلۀ هماهنگی ابعاد گوناگون کارکرد انسان که شامل بعد 1991بنزلی )ر. جسمانی در تمام طول عم

انسان  یبعد معنوی عنصر ذاتی کارکرداما اين هماهنگی چگونه ايجاد می شود؟  کند.شود، تشريح میاجتماعی، روانی، عاطفی و معنوی می

 بعد معنوی است که هماهنگی معنويت انسان را با ديگر ابعاد زندگی او ممکن می سازد کند ،را با ديگر عناصر هماهنگ میاست و اعمال او 

دانند که امروزه سالمت بهينه را کارکردی منسجم و پويا می. شودشکوفايی محسوب می بنابراين به حداکثر رساندن استعداد رشد و خود

نشاط و پربرکت، آرامش، شادکامی و  دهد و نتيجۀ آن طول عمر باافزايش می يش تا جايی که ممکن است مسئوليت فرد را در قبال خو

نقش همسری و مادری در هويت بسياری از زنان  . (1395) گلزاری،  برخورداری از معنويت، کارآمدی و روابط اجتماعی سالم و سازنده است

 دهد که اگرچه ازدواج و اشتغال هر دو با سازگاری مثبت در زنان همراه است مادر بودنن میها نشادر دوران بزرگسالی اهميت دارد. پژوهش

  .به طور کلی با ناراحتی روانشناختی بيشتری همراه است

های های فرزندپروری، نبود تضمين مالی، برآورده نشدن انتظارات از ازدواج، در دسترس نبودن فرصتتنهايی، کار مداوم و تکراری، استرس

ای با مادر شدن، پديده .دهدهای روحی و روانی قرار میرا در معرض انواع بيماریمادران شغلی يا تحصيلی و موضوعاتی از اين دست، 

  رود،مار میی اين رويداد برای زنان به ش. حمايت اجتماعی تأثير مثبتی در تجربهاتفاق می افتد. تغييرات فيزيکی، روانی، اجتماعی برای زنان

ه گيرند. مطالعات نشان دادکه حمايت اجتماعی را به عنوان عاملی محافظتی برای جلوگيری از افسردگی پس از زايمان در نظر میطوریبه

 ) بيکن واست که حمايت اجتماعی در دوران بارداری، با سالمت روان بهتر و کاهش احتمال ابتال به افسردگی پس از زايمان همراه است

زنان به دليل حساسيت های روحی و عاطفی بيشتر از مردان در معرض آسيب های روانی قرار دارند. زنان اگر چه  . (301: 2007ديگران، 
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نسبت به مردان طول عمر بيشتری دارند اما در مقايسه با مردان طول عمر بيشتری دارند. اما در مقايسه با مردان بيشتر در معرض خطر 

دگی، اضطراب، نگرانی و اختالالت  اشتها..... هستند. کودکانی که از مادران دارای اختالالت روانی به دنيا می اختالالت روانی از جمله افسر

آيند بيشتر در معرض اختالالت روانی از جمله افسردگی هستند و احتمال عدم موفقيت تحصيلی در اين افراد بيشتر است) هرن و ديگران ، 

افزايش  گذارد با توجه بهچگونگی مقابله با استرس در مادران به نحو چشمگيری بر روی جنين اثر می سالمت روان، شخصيت و(. 102: 2007

 شودهايی که به خاطر دو گانگی نقش بر آنان وارد میروز افزون فشارهای روانی و حضور فعال زنان در اجتماع و استرس

شوند توانايی کنار آمدن با فشارهای روانی را خواهند داشت. )خدارحيمی، می آيد که آيا زمانی که در اين شرايط حاملهاين موضوع پيش می 

ها، اضطرابها و فشارهای روانی او و آموزش برای آشنا ساختن آنان مراقبت از سالمت مادر در دوران حاملگی و جلوگيری از نگرانی (.1377

ترين اهمال در اين دوره بوجود آيد، کاهش ت در نتيجه کوچکهای جبران ناپذيری را که ممکن اسهای سازگاری، زيانبا مکانيزم

حمايت اجتماعی در زنان با وضعيت خلقی مثبت، کيفيت زندگی مطلوب، خود کارآمدی، خود ارزشی، عزت (.1388ور، دهد)کرامت بخشمی

 ن شناختی  مرتبط می باشند) کايپر ونفس مناسب و احساس ارتباطات ميان فردی مثبت، رابطه دارد که همه اين عوامل با بهزيستی روا

باشد، نگرش اجتماعی او را تقويت کرده و سالمت زن را در مدت زمان  مادر شدن  چنانچه حمايت از زنان در مراحل اوليه .(2011ديگران ،

 و بودن دسترس در بر اعیاجتم حمايت (.1395) حسينی ، کندپس از زايمان يا سقط، خواسته و ناخواسته، تضمين می ه یتر در دورطوالنی

می کنند تأکيد دارد، دوستان، آشنايان و خانواده، خدمات عينی و  فراهم نياز مورد مواقع در را حمايتی منابع که افرادی با روابط کيفيت

 ار ودخ و کند بودن ارزشمند و نفس عزت شدن، داشته دوست مراقبت، احساس فرد شوديک می موجب که کنند می فراهم اطالعاتی را

کنند، توانايی افرادی که حمايت اجتماعی مناسبی دريافت می (.145: 1389 بکنده، حاجی تقی پور و حسينی) بداند ارتباطی شبکه از جزيی

 عنوان عامل کاهششناختی مطلوبی برخوردار هستند. از حمايت اجتماعی بهسازگاری بهتری در مقابل مشکالت دارند و از سازگاری روان

ای اضطراب هاند که حمايت اجتماعی ارتباط منفی با نشانهيری در برابر رشد اختالالت روانی نام برده شده است. مطالعات نشان دادهپذريسک

 (.  313: 2014) وينگ و ديگران ، و افسردگی در افراد بهنجار و بالينی دارد

 عملکرد حمايت اجتماعی در استرس

 :کند اجتماعی از طريق فرايندهای زير فشارهای روانی را تعديل می(، عقيده دارد که حمايت 1989)1راتوس

  .دادن قلب قوت و فهم مراقبت، همدلی، احساس ابراز و فرد مشکالت به دادن گوش: شامل عاطفی توجه -1

  .انجامد می انطباقی رفتار به که ياری و حمايت ارائه يعنی رسانی ياری -2

 .افراد ای زايش توانايی مقابهاف جهت توصيه و راهنمايی ارائه: اطالعات -3

 .عملکرد تصحيح به منجر عملکرد زمينه در ديگران طرف از خوراند پس ارائه: ارزيابی -4

 آورد یم دنبال به سودمندی نتايج نتيجه در آيد می دست به پذيری جامعه واسطه به معموالً اجتماعی حمايت دريافت: پذيری جامعه -5

 (.147 :1384ن، همکارا و رودسری پور بخشی)

 برابر رد بازدارنده عامل يک مثابه به آنها تعديل و فشار منابع کاهش با اجتماعی حمايت که نمود چنين استدالل توان می وساز منظر رات 

 (. 12 :1391، همکاران دلپسند و) کند می عمل اجتماعی آسيب های

لی گر چه وراثت و رشد را زير بنای شخصيت و پايه گذار استعدادها و وجود آدمی وابسته به ارتباط با ديگران است. و  :2به اعتقاد ساليوان

تمايالت اصلی آدمی می داند، با وجود اين، روابط و تعامالت را وجهه ی مشخصه آدمی ذکر می کند. وی معتقد است که عوامل ذهنی تحت 

های الزم را برای برآوردن نيازها و مرتفع نمودن تنيدگی  الشعاع عوامل اجتماعی قرار دارد و آدمی طی فرايند معاشرت با همنوعان توانائی

 (.1379کسب می کند) سياسی، 

ای مردم! انسان هر قدر هم ثروتمند باشد، از خويشاوندان خود بی نياز نيست که از او با زبان و دست  »فرمودند: علی )ع( می فرمايند:امام 

م مصيبت و در هنگا ؛ند که از او حمايت می کنند و اضطراب و ناراحتی او را می زداينددفاع کنند. خويشاوندان انسان، بزرگ ترين گروهی هست

 (.69/)نهج البالغه« ها نسبت به او، پرعاطفه ترين مردم می باشند.
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 رخی از آثار بهداشتی و روان شناختی برقراری ارتباط با ديگرانب

 منيت روانی و مادی فرد را تأمين می کندلف(اا

 ز به محبت ورزيدن و مورد محبت واقع شدن را تأمين می نمايداحساس نياب( 

 .موجب سالمت جسمانی و در نتيجه، طول عمر می شودج( 

 .به زندگی فرد، نشاط و احساس ارزشمندی می بخشدد( 

در اين  1دون کاشدانشل. می آورد ايگاه اجتماعی فرد را تقويت می کند و از اين رو، اعتماد و اطمينان خاطر برای شخص به ارمغانو( پ

خصوص می گويد: گاهی الگوی آينده بر اعتماد مردم به همديگر که موجب رابطۀ آنان است تأکيد می کند و به همين دليل است که می 

، مگوييم گاهی برخی از مفاهيم مانند رابطۀ مستحکم، تبادل افکار و احساس تعهد، در نهايت جايگزين مفاهيمی همچون  من برتر، دگماتيس

نورُز و اختالل عقلی می شود. الگوی آينده، گاهی حتی متضمن مفهومی جديد همچون مفهوم محبت است) ترجمه سالمۀ و نجاتی، 

طريق روی سالمت جسمی، روانی  دو از  تمعنوي سالمت معنوی می تواند اثری مثبت بر سالمت روانی و جسمی داشته باشد. (1977:266

تعهد دينی و معنويت موجب فعال سازی مسئوليت پذيری شخص در زمينه اصول و : رفتارهای بهداشتیالف(    ؛می گذارد  جتماعی تأثيرو ا

 .باورهای مندرج شده در دين می شود که اثرات جسمانی و روانی را نيز به خود اضافه می کند مانند رفتارهای تغذيه ای توصيه شده در اديان

 .شودمؤثر با فشارهای روانی می منجر به مقابله ،ی شناخت، هيجان، رفتار و تعالیچهار حوزهمعنويت از طريق تأثير بر و همين طور 

انجام  :حمايت اجتماعیب( شود.شناختی میروان در واقع معنويت با فراهم نمودن يک ديدگاه اسنادی و معنای زندگی منجربه بهزيستی 

مايت اجتماعی شده که مؤلفه اخير يکی از تعيين کننده های اجتماعی سالمت مناسک دينی و معنوی توصيه شده در دين موجب افزايش ح

نقش . دين تعامالت اجتماعی را افزايش داده و حمايت اجتماعی را به عنوان يک منبع ارتقای سالمت فراهم می آورد شناخته شده است.

له قلبی و کاهش ساير عوامل خطر و از جمله کاهش حمايت اجتماعی در کاهش واکنش پذيری قلبی و عروقی، تسهيل بهبودی پس از حم

معنويت با آداب و رسوم  .استرس ثابت شده است. حمايت اجتماعی با افزايش ميزان جان به در بردن از انواع مختلف سرطان رابطه دارد

 .داشته استخاص خود مانند عبادت، اعمال مذهبی و خواندن متون مذهبی هميشه با اضطراب و افسردگی کمتر ارتباط 

بر سالمت  عظيمی تأثير معنويت که رسيدند نتيجه اين به خود پژوهش ( در2008همکاران ) و1جانسون. (302: 2008) هنريچ وديگران، 

ا تر است. تجربيات معنوی روزانه و بخشودگی، بروانی افراد دارد. اين پژوهشگران همچنين دريافتند که سطح افسردگی افراد معنوی پايين

د در برابر بيننافراد معنوی از اميدواری بيشتری برخوردارند و با معنی و هدفی که برای خود می  پايين افسردگی در افراد همراه است.سطح 

: 2012)بونلی و ديگران،های اضطراب و افسردگی کمتری نيز دارندآوری بهتری از خود نشان داده و از نشانههای روانشناختی تابآسيب

 راتر اف ، ارتباط با قدرتی که کامالًدباشروحی و معنوی، ناشی از اعتقادات است، ناشی از ارتباط انسان با خالق خود می یتسالم . (106

ن معنويت اي های شناخته شده مادی است. اين ارتباط در ادبيات دينی ما به خوبی در الفاظ توکل و توسل و تسليم معنی شده است،قدرت

ترين ها است. در تحقيقی که دانشگاه مک گيل کانادا برای کيفيت زندگی انجام شده است، مهمدر زندگی انسان« معنی»و « هدف»معرف 

 رعوامل موثر در آن را ابعاد جسمی، روانی، اجتماعی، جنسی شناخته است، اما موضوع معنويت را به عنوان زمينه اصلی در همه اين ابعاد موث

 .ه کيفيت زندگی مناسب شناخته استينقلمداد کرده است و آن را پيش زم

وجی روابط ز در همه جوامع ، دوستی و روابط کاری متفاوت است.کيفيت زندگی مشترک زن ومرد و  سالمت معنوی می تواند برای بهبود

 (. در رابطه زوجی،1386نظری، از افراد طالق گرفته دوباره ازدواج کنند) % 80همين عامل باعث می شود که بيشتر از  ارزش زيادی دارند؛

هر يک از دو عضو زوج می توانند عميق ترين احساس صميميت را تجربه کند، مشکالتشان را مورد بحث قرار داده و حل نمايند.اين رابطه 

قريباً تمی تواند شديدترين صدمات ممکن را به اعضاء وارد کند.  در عين حال که می تواند صميمانه ترين و راحت ترين رابطه ممکن باشد،

 ( 1:1993گ، همه زوجينی که ازدواج می کنند در ابتدا ی ارتباطشان سطح بااليی از رضا يت زناشويی را گزا رش می کنند)مارکمن وها لو

عالوه بر آن ارتباط   (. 1386نظری، )  اين در حالی است که رضايت از رابطه در طی زمان و در ميان خيلی از زوجين کاهش می يا بد و

ر موجب فاصله بين فردی عميقی می گردد که در همه ی جنبه های زندگی تجربه می شود. پيامد فروپاشی ارتباط در اغلب موارد نامؤث
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بيماری جسمی و حتی مرگ خواهد بود. متأسفانه اکنون ،  تنهايی، مشکالت خانوادگی، عدم صالحيت و نارضايتی شغلی و فشار روانی،

زنان در دوران بارداری به حمايت بيشتری احتياج دارند و همسر  (.1391ترجمه سهرابی، بولتون، ) ده ديده می شودشديدترين نوع تنهايی در خانوا

کند. های زنان ايجاد میبارداری تغييرهای زيادی در بدن و احساس.تواند در دوران بارداری از شما حمايت کندشما بهترين شخصی است که می

، شرايط و وضعيت های ارتباطی بهينه ی يک 1بروک وبرنارد که آرامش بيشتر و استراحت کافی داشته باشند. در اين مدت زنان نياز دارند

در بهترين شرايط، ارتباطات گسترده ای بين اعضای خانواده برقرار است که از الگوهای همدم  آنها می گويندخانواده را مشخص کرده اند؛ 

، پيروی می کند. پيام هايی که بين اعضای خانواده رد و بدل می شدند روشن و همخوان هستند. طلبی و در غم و شادی يکديگر سهيم بودن

خانواده های سالم به جای آن که سکوت برقرار باشد. دربارۀموضوعات مختلف و زيادی صحبت می شود. هنگام بروز اختالفات و مناقشه  در

گفتگو حل و فصل کنند. اعضای خانواده خواهان حل مشکل می باشند و لحن کالم  چنين خانواده هايی سعی می کنند که مورد اختالف را با

اگر بتوانيد با کسی مثالً يکی از افرد فاميل، (. 1382ايشان هنگام برقراری ارتباط لفظی مثبت است)گالدنيگ، ترجمه، بهاری و همکاران ، 

مواقع بروز   يجاد کنيد، در جهت حفاظت خويش در برابر افسردگی، درهمسر، با يک دوست، روابط نزديک و اعتماد و اطمينان دو جانبه ا

ه ب حوادث ناگوار، گام بسيار بزرگی برداشته ايد. اگر تاکنون رابطه ای با کسی برقرار نکرده ايد که در آن بتوانيد احساس خود را به راحتی

نماييد، از هم اکنون برای ايجاد چنين را بطه ای يا يکی از افرادی طرف مقابل ابراز يا افشأ کنيد و با يکديگر در مورد مشکالتتان مشورت 

 که از نظر حسی و فکری، بالغ و بصير و معتمد به نظر می رسند، تالش کنيد. ايجاد يک رابطۀايده آل برای حمايت يکديگر در مواقع ناخوشی،

ات اعتقاد راهکارهای ارتقای (.1381هوپ، ترجمه کريمی و طاری، نياز به وقت و تالش دارد. اين مقصود يک شبه به دست نمی آيد ) باتلر و 

ترين به. در زمينه اعتقادات فردی جهت حفظ، تامين و ارتقاء بهداشت روان به خاطر داشتن اين نکات کمک کننده استجهت سالمتی   

 راىب پس  .پندار ترازويى است، ديگران و تو نميا آنچه در را خود فرزند، اى :که است آمده فرزندش به امام علی عليه السالم  ازشيوه 

 هک همان گونه مکن ستم کس به و خواهى نمى خود براى آنچه مخواه ديگران براى و دارى مى دوست خود براى آنچه بدار دوست ديگران

 از دارى مى تزش ديگران از هک را آنچه. کنند نيکى تو به که می خواهى که همان گونه کن، نيکى ديگران به .کنند ستم تو بر که نخواهى

 ى،مگو دانى نمى آنچه. رسد همان مردم به نيز تو از که است سزاوار کند، مى خشنودت و رسد مى تو به مردم از آنچه. بدار زشت نيز خود

 و صواب اهر خالف ،خودپسندى که بدان و نياور زبان بر نيز تو بگويند، تو به که پسندى نمى آنچه. باشد ناچيز دانى مى آنچه که چند هر

 31 ) نامهباش خاشع بيشتر پروردگارت پيشگاه به يافتى، خويش راه چون. مباش ديگران گنجور ولى بکوش، سخت. است آدمی خرد آفت

  البالغه( نهج

 نتيجه گيری 

اى را از ها هر نوع ارادهو اندوهبرد هنگامى که کارهاى سنگين قواى ما را از بين مى »نويسد: شناس معروف امريکايى مىديل کارنگى، روان

آوريم، ولى اصالً چرا بگذاريم روح يأس و شود، به سوى خدا روى مىکند و بيشتر اوقات، که درهاى اميد به روى ما بسته مىما سلب مى

 2، ج 1377ديد نکنيم)راشدى، نااميدى بر ما چيره شود؟ چرا همه روزه به وسيله خواندن نماز و دعا و بجا آوردن حمد الهى، قواى خود را تج

يکی از مهم ترين چالش های پيش رو شيوع زياد اختالالت روانی است. اين امر می  به خصوص  مادران درمورد زنان  سرزمين مان .  (67 :

نانه، بروز ز تواند داليل متعددی داشته باشد؛ خطاهای تشخيصی، علل بيولوژيکی شناختی، بروز برخی افسردگی ها به دليل هورمون های

بارداری، زايمان و شيردهی و در مجموع تجربه استرس   پايين تر بودن سن بلوغ، برخی اختالالت روانی به دليل بلوغ جسمی و جنسی، 

س ربيشتر باعث می شود زنان بيش از مردان انواع اختالالت روانی را تجربه کنند. به همه اين عوامل می توان وقوع يائسگی که همراه با است

است، پاسخ دهی کمتر زنان به دروهای ضدافسردگی، سوءرفتارهای جسمی و جنسی و تبعات روانی طالق را اضافه کرد شکی وجود ندارد 

يکی از مسائلی که سالمت روان زنان را به شدت تحت تاثير قرار می دهد، مسئوليت های متعدد آن ها در خانواده و در اجتماع است. ساعات 

تبعيض های جنسيتی حاکم بر فضاهای مردانه در اجتماع، دريافت نکردن حقوق مناسب با کار، تداخل وظايف زندگی خانوادگی کاری طوالنی، 

و زناشويی با وظايف کاری، نبود حمايت های اقتصادی، شغلی و روانی از مهم ترين چالش هايی است که زنان شاغل را درگير خود کرده 

ان شناس و مشاور آن چه سالمت روان زنان را تهديد می کند نه حضور در اجتماع، بلکه همکاری نکردن است با اين همه به گفته يک رو
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مناسب مردان با همسرانشان و برخی نگاه های جنسيتی است که آنان را آزار می دهد. بنابراين برنامه ريزی ها و سياست گذاری ها بايد به 

ط کار تحت فشار قرار نگيرند. نکته اين جاست که برخی معتقدند زنان شاغل از سالمت روان نحوی باشد که زنان نه در منزل و نه در محي

بيشتری برخوردارند زيرا پوياتر و فعال تر هستند و بهره بيشتری از زمان خود می برند. بنابراين کاهش ساعات کاری و اعطای تسهيالت 

و شيردهی و افزايش مرخصی پس از زايمان در ارتقای سالمت روان بسياری از نياز در دوران بارداری  مناسب به عالوه حمايت های مورد

واقعيت اين است که زنان خانه دار ايرانی از مجموعه مشکالت و معضالتی رنج می برند که حاصل ساختار و  . زنان نقش چشمگيری دارد

ر اين حوزه انجام نشده است اما آن چه از مطالعات پراکنده اجتماعی جامعه ماست. متاسفانه مطالعات جدی و پردامنه ای د -بافت فرهنگی 

انجام شده بر می آيد اين است که نداشتن هويت اقتصادی، وابستگی شديد به فرزندان پس از فوت همسر، کم ارزش جلوه دادن خدمات و 

هايی است که اين زنان دارند و همين مسائل  فعاليت های زنان خانه دار و نبود زمينه برای مشارکت های اجتماعی گسترده مهم ترين دغدغه

زنان همانند  اين  اين است که برای خانه دار  سالمت روان آن ها را تحت تاثير قرار می دهد. اولين گام برای ارتقای سالمت روان زنان

ری اسان می افزايد: به جز اين يادگيمردان حق و حقوق عادالنه قائل شويم و به آن احترام بگذاريم، دکتر شريفی با بيان اين مطلب به خر

ان نجامد، می تواند برای بسياری از زنا مهارت هايی که بتوان در محيط منزل به امر توليد پرداخت، به نحوی که به ايجاد هويت مستقل بی

اشی فشارهای روانی ن خانه دار کمک کننده باشد. کسب استقالل اقتصادی با وجود حضور در منزل و غنی شدن ساعات فراغت برای کاهش

از انجام کارهای روزمره، می تواند اولين دستاوردهای اين امر باشد. از طرف ديگر می توانند بين فعاليت های اقتصادی و فعاليت های 

 زندگی به هدفمندی و انگيزه تواند می خصوصی و به  نهاد مردم های اجتماعی مرزی قرار دهند. حضور در انجمن ها، خيريه ها، سازمان 

حضور بيشتر زنان در انجمن های اوليا و مربيان در مدارس نسبت به مردان .ات دهدنج ثمری بی احساس و رخوت از را ها آن و دهد زنان

د. ننک نشانه خوبی است که اگر فضاهای مناسبی در اختيار زنان خانه دار قرار داشته باشد، آنها فعاالنه و با پشتکار فراوان از آن استقبال می

 که ای کرده جامعه ما خانه داری می کنند، می توان به آن ها نيز توصيه کرد، ارتباط خود را با رشته  از آن جا که بسياری از زنان تحصيل

 .رده اند از طريق مطالعه، تحقيق، نگارش و هر آنچه در توان دارند، حفظ کنندک تحصيل آن در
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 تبریز شهر زنان باردار سالمت روانشناختی و باورهای فراشناختی اساسبر اضطراب بارداری بینی پیش
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 علوم و تحقيقات واحد تبريز شگاهکارشناس ارشد روانشناسی بالينی، دان؛ مهدی رهنورد بخشايش

@gmail.com1019mehdihani 

 

 

 چکيده 

ت. طرح انجام گرفته اس رابطه ی باورهای فراشناختی و سالمت روانشناختی با اضطراب زنان باردار شهر تبريزاين تحقيق با هدف بررسی  

نفر زن باردار با  100طرح تحقيق و جامعه ی آماری، تحقيق حاضر در چهارچوب طرح های توصيفی از نوع همبستگی قرار دارد. با توجه به 

شدند. در فرآيند گردآوری داده ها، از پر سترس برای اين تحقيق در نظر گرفته  ستفاده از روش نمونه گيری در د سالمتسا  شنامه های 

ستفاده از روش تجزيه و تح عمومی کلبرگ، ستفاده گرديد. با ا شناختی ولز ا ضطراب بک و باورهای فرا سيونا سون و رگر  ليل آماری پير

شانگر رابطه ی معنادار مثبت(، p<0/05چندگانه ) ضطراب  نتايج ن شناختی و ا ضطراب بارداری؛ و باورهای فرا شناختی و ا سالمت روان بين 

شناختی و باهمچنين، بارداری بود.  سالمت روان صلی تحقيق، يافته حاکی از آن بود که ترکيب متغيرهای  ضيه ی ا صوص فر رهای ودر خ

درصد  35داری توانستند اضطراب بارداری را تبيين کنند؛ در حاليکه متغير سالمت روانشناختی به تنهايی توانسته بود فراشناختی بطور معنی

درصــد از واريانس اضــطراب بارداری را در اين مدل  24از واريانس اضــطراب بارداری را در اين مدل تبيين نمايد؛ باورهای فراشــناختی نيز 

توانست تبيين نمايد. بر اين اساس، نتايج پژوهش حاضر می تواند در راستای ارتقای دانش علمی و کاربردی برای متخصصان زنان زايمان 

 و روانشناسان، اطالعات مفيدی را فراهم آورد.

 

 ، اضطراب بارداریسالمت روانشناختی، باورهای فراشناختیهای کليدی: واژه

 

 مقدمه    

تجربه جديد، زيبا و البته نا آشنا برای بسياری از زنان به شمار می رود. در فرآيند اين نوع تجربه نا آشنا، زنان به داليل  بارداری نوعی

گوناگون با نوعی اضطراب که نتيجه موقعيت های غيرآشنا و تهديد کننده است، مواجه هستند. اگرچه آمار دقيقی در دست نمی باشد؛ ولی بر 

، 1درصد گزارش شده است )بونويسيوس و سيسنايت 30انجام شده، شيوع اختالالت اضطرابی در دوران بارداری، باالتر از اساس تحقيق های 

تجربه ی  (.2008درصد می رسد )شاه حسينی، عابديان و عظيمی،  64. در ايران نيز، شيوع اختالالت اضطرابی در بارداری باال و به 2007

و 1دی)هيواند با نابسامانی و فروريختگی های روانی و رفتاری هم برای مادر و هم جنين و يا نوزاد همراه باشداضطراب در دوران بارداری می ت

(. اين امر در تحقيق های اخيرتر با رويکردهای جديد نيز به چشم می خورد. به عنوان مثال، نتايج پژوهش های مدل های 2014همکاران، 

است که تنيدگی دوره ی بارداری، بهداشت روانی مادر و رشد جنين را تحت تاثير قرار می دهد و می ايمنی شناسی مغز و اعصاب نشان داده 

 (. 2012، 1تواند منجر به تولد زودرس نوزاد شود )کريستين

، 1همچنين، پژوهش ها حاکی از آن است که اضطراب بارداری و زايمان می تواند در ابتالی کودک به اختالل های عاطفی )اُکان

( نقش داشته باشد. بعالوه، متخصصان 2005و همکاران، 1(، فزون کنشی )وندنبرگ2008و همکاران،  1(، ابتال به درخود ماندگی )کينی0002

و همکاران، 1( و پريشانی جنين )بحقوانانی2002به رابطه مستقيم بين اضطراب مادر و ناهنجاری های تحول مغز جنين )ُاکانر و همکاران، 

(. از 2000، 1موده اند؛ بطوريکه اين اضطراب در نهايت می تواند با کاهش تکامل ذهن در دو سالگی همراه باشد )سلچانی( توجه ن1997
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(، اضطراب قبل از زايمان مادر در بدخوابی نوزادان نيز تاثير منفی دارد )بحری 2005و همکاران، 1طرفی، به اعتقاد اکانر و همکاران )اُکانر

 (.2001، 1رز، ون بار و پاپ؛ برو2001، 1بيناباج

بعالوه، سطوح باالی اضطراب در طول بارداری نه تنها باعث افزايش خطر افسردگی، اضطراب و کاهش توليد و ترشح شير مادر در 

ن سطول دوره ی نفاس شده، بلکه در نوزاد نيز منجر به تحريک پذيری، گريه بيشتر، وضعيت ناپايدارتر و حتی کاهش رشد ذهنی کودک در 

دو سالگی می شود )همان منبع(. با پررنگ تر شدن عواقب جسمانی و روانی اين نوع اضطراب، متخصصان امر در جستجوی مسيرهای 

، یاحتمالی برای بهبود و ارتقای سالمت روانی اين گروه آسيب پذير بوده اند. در بررسی ادبيات مربوط به رويارويی با اين نوع مشکالت روان

نوعی ديدگاه جديد روبه رو است. در قرن بيست و يکم روانشناسی متوجه اين امر شده است که انسان بايد انرژی عقالنی خود روانشناسی با 

(. يکی از مفاهيم اساسی دنيای پيچيده انسان مفهوم سالمتی 2000، 1را صرف جنبه های مثبت تجربه اش کند )سليگمن و سيگزنت ميهالی

نوان يکی از اين جنبه های مثبت به شمار می رود. سازمان بهداشت جهانی سالمتی را حالت بهزيستی کامل است. سالمت روانشناختی به ع

(. در تعريف ديگر دان )به نقل از 1382جسمانی، روانی و اجتماعی و نه فقط فقدان بيماری يا ناتوانی می داند )باباپور خيرالدين و همکاران، 

، 1يک روش کنش وری وحدت يافته می داند که هدفش به حداکثر رساندن توان فرد است )اراسمومس ( سالمتی را1999و همکاران، 1ادلين

متولد شد بطور تصريحی بر نقش جنبه های زيستی، روانشناختی و اجتماعی در  1970(. در مدل سالمت روانشناختی که در سال های 1997

مدعی گرديد که سالمت و بيماری  1977همين ارتباط جورج اينگلندر سال موضوع سالمت روان و يا نابهنجاری تاکيد گرديده است. در 

( در ديدگاه روانشناسی مثبت نگر معتقدند که بهزيستی 2001نتيجه دخالت همزمان عوامل بيولوژيکی، روانشناختی و اجتماعی است )جاکر، 

 تقدند که بهزيستی می تواند عاملی محافظتی در برابر اختاللو اختالل روانی را نبايد دو سوی يک پيوستار دانست. آنان در همين زمينه مع

(. همچنين سالمت روانشناختی متاثر از عوامل مختلفی است 1379روانی و شرطی برای دستيابی به سالمت روانشناختی باشد )ساپينگتون، 

 (.1995، 1اثر بگذارند. )هاريگوپالکه اين عوامل می توانند به صورت مستقيم يا غير مستقيم، به صورت مثبت يا منفی بر آن 

( فراشناخت را به عنوان آگاهی از اينکه فرد چگونه ياد می گيرد، آگاهی از چگونگی استفاده از اطالعات موجود برای 1997) 1فالول

هايی  برای چه هدفرسيدن به يک هدف، توانايی قضاوت درباره فرآيندهای شناختی در يک تکليف خاص، آگاهی از اينکه چه راهبردهايی را 

(. فالول درباره دانش فراشناختی به 1998، 1مورد استفاده قرار دهد و ارزيابی پيشرفت خود در حين عملکرد تعريف کرده است )فالول  و ميلر

ا می تواند به فرد اطالع فرد از نظام شناختی خود: اطالع از توانايی های حافظه و برآورد درست اين توانايی ه -1سه مولفه اشاره کرده است: 

اطالع فرد از تکليف: اطالع فرد از تکليف  -2(. 1990در اکتساب، نگهداری و استفاده درست از آنچه ياد گرفته است، کمک کند )سواسون، 

 -3. (1998، 1شامل دانش درباره ی ماهيت تکليف، نوع، کيفيت و چگونگی تکليفی است که قرار است فرد با آن درگير شود. )کار و جويس

ند ااطالع فرد از راهبردها: اين مولفه به آگاهی از راهبردهای شناختی و فراشناختی و اينکه فرد بداند چه وقت و کجا، از چه راهبردی می تو

 جهت ارزيابی روان سنجی افکار و باورهای فراشناختی پرسشنامه ی 1هاتون و ولز –(. کارترايت 1383استفاده کند، اشاره دارد. )کديور، 

باورهای منفی درباره ی  -2باورهای مثبت درباره ی نگرانی.  -1(. 2003، 1بعد طراحی کرده اند )پاپاجورجيو و ولز 5فراشناختی خود را در 

 -5باورهای منفی در مورد افکار.  -4اطمينان شناختی کم.  -3نگرانی که تمرکزشان بر غيرقابل کنترل بودن و خطرناک بودن نگرانی است. 

ناختی. هر کدام از اين عوامل رابطه ی معنی داری با ميزان آسيب پذيری هيجانی دارند و به لحاظ مفهومی به ساختارهايی مثل وقوف ش

 خودآگاهی و شکست شناختی مرتبط می شوند و بر ابعاد واقعی و خصوصيات حقيقی تاکيد دارند. 

ی احساسات منفی مانند اضطراب و افسردگی هستند )ساعد، پور مطالعات اخير نشان می دهد باورهای فراشناختی پيش بينی کننده 

(. در واقع بين باورهای فراشناختی و عاليم افسردگی، اضطراب و افسردگی رابطه ی 1،2011؛ يلماز، جنکاس و ولز2011احسان و اکبری، 

اب در دوران بارداری، موضوعی است بين رشته (. بر اين اساس، قابل ذکر است که تجربه ی اضطر1391معنادار وجود دارد )پورنامداريان، 

 ای، که توجه به آن می تواند اطالعات مفيد به فايده ای را برای هر دو گروه متخصصان زنان زايمان و روانشناسان در پی داشته باشد. يکی

ه وط می باشد همچنين، اهميت پرداختن باز داليل اين اهميت، به تاثير اين نوع تجربه ی منفی در سالمت جسمانی و روانی زنان باردار مرب

سالمت روانشناختی در موقعيت های هيجانی، شناختی و اجتماعی و باورهای فراشناختی در مطالعات گوناگون نشان داده شده است. بنابراين، 
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؛ ب و استرس باالتری قرار دارندبا توجه به اين امر که مادران باردار به علت شرايط نا آشنا و خطيری که تجربه می کنند؛ در معرض اضطرا

شناخت عوامل و متغيرهای درگير در اين دوران می تواند برای متخصصان امر بسيار راه گشا باشد بر اين اساس، با عنايت به اين امر که 

ضطراب ی رابطه ی اتحقيق های اندکی در حوزه ی مسايل روانشناختی زنان باردار انجام گرفته است؛ تحقيق حاضر بر آن است تا به بررس

 بارداری با متغيرهای باورهای فراشناختی و سالمت روانشناختی زنان باردار بپردازد. 

 روش تحقيق

پژوهش حاضر بر پايه ی تحقيق های توصيفی از نوع همبستگی استوار می باشد؛ چراکه محقق بر آن بود  تا به بررسی روابط بين متغيرهای 

هش حاضر جامعه پژو رهای پيش بين( با اضطراب بارداری )متغير مالک( در زنان باردار شهر تبريز بپردازد.بهزيستی ذهنی و شادکامی )متغي

کليه ی زنان باردار مراجعه کننده به مراکز پزشکی زنان زايمان شهر تبريز بود. بر اساس اطالعات کسب شده در طی انجام اين پژوهش 

يافت خدمات مراجعه کردند که همگی دارای پرونده ی پزشکی بودند. بر اساس دستورالعمل زن باردار به اين مراکز جهت در 12000حدود 

شرکت کننده برای اندازه  82(، حجم نمونه در مطالعات ای همبستگی با فرضيه دو طرفه حداقل 2007پيشنهادی آنوگبوزی و کالينز ) 

نفر به  100است. بر اين اساس، و برای باال بردن روايی بيرونی، تعداد  پيشنهاد شده 05/0و سطح معنی داری  80/0اثرمتوسط با توان آماری 

ه بعنوان نمونه تحقيق حاضر از دو بيمارستان امام علی و شهريار تبريز به روش تصادفی انتخاب شدند. . بعالوه، از آنجاييکه امکان دسترسی 

براساس برنامه برای دريافت خدمات به مرکز مراجعه نمی کردند(؛ تک تک اعضای جامعه وجود نداشت )زنان باردار در زمان های مشخص و 

 برای جمع آوری داده ها از پرسشنامه های زير استفاده شد.و  لذا از نمونه گيری در دسترس برای انتخاب نمونه تحقيق استفاده شد.

سنجد.  افراد درباره ی تفکراتشان را میگويه ای خود گزارشی است که باورهای  30(: يک مقياس MCQ-30فراشناخت ولز ) پرسشنامه

خيلی زياد موافقم( محاسبه می شود. اين مقياس  -4موافق نيستم تا  -1پاسخ ها در اين مقياس بر اساس مقياس چهار درجه ای ليکرت )

 -2تاکيد می کند. کنترل ناپذيری و خطر افکار که روی غيرقابل  کنترل بودن و خطرناک بودن نگرانی ها  -1دارای پنج خرده مقياس

 -نياز به کنترل افکار است. اين پرسشنامه توسط کارترايت  -5اطمينان شناختی و  -4وقوف شناختی.  -3باورهای مثبت درباره ی نگرانی. 

اس يساخته شده است و توسط شيرين زاده برای جمعيت ايرانی ترجمه و آماده شده است. ضريب آلفای کرونباخ کل مق 1997هاتن و ولز در 

گزارش شده است و برای خرده مقياسهای کنترل ناپذيری، باورهای مثبت، وقوف شناختی، اطمينان شناختی و نياز به  91/0در نمونه ايرانی 

 (.2001گزارش شده است )تقوی،  71/0و  80/0، 81/0، 86/0، 87/0کنترل افکار به ترتيب در نمونه ايرانی 

( ساخته شد و يک پرسشنامه سرندی، مبتنی بر خود گزارش دهی است که 1972توسط گلدبرگ ) پرسشنامه سالمت عمومی: اين پرسشنامه

(. در اين 1999، 1در مجموعه های بالينی با هدف رديابی کسانی که دارای يک اختالل روانی هستند مورد استفاده قرار می گيرد )استورا

= به مراتب  3= اصالً الی   0درجه ای ) 4آن با استفاده از مقياس ليکرت  سوالی آن استفاده شده است که نمره گذاری 28پژوهش از فرم 

را با استفاده از آلفای کرونباخ  GHQ( همسانی درونی زير مقياس های 1378بيشتر از حد معمول( صورت می گيرد. نورباال و همکاران )

و برای کل  91/0، عاليم افسردگی وخيم 79/0رد اجتماعی ، اختالل در عملک87/0، عاليم اضطراب و بيخوابی 85/0برای عاليم جسمانی 

 بيان کرده است. 83/0مقياس سالمت عمومی 

گويه  21(. اين پرسشنامه دارای 1388ساخته شد )فتحی آشتيانی،  1988: توسط آرون تی بک و همکارانش در سال 1بکپرسشنامه اضطراب 

چک ليست شباهت دارد. پرسشنامه اضطراب بک برای اندازه گيری اضطراب در است که عاليم اضطراب را فهرست کرده است و بيشتر به 

نوجوانان و بزرگساالن ساخته شده است و هر يک از ماده های آن يکی از عاليم شايع اضطراب يعنی عاليم ذهنی، عاليم بدنی و هراس را 

محاسبه گرديد. روايی همگرای اين پرسشنامه  75/0يک هفته بازآزمون پرسشنامه پس از  –(. پايايی آزمون 2009می سنجد )فتحی آشتيانی، 

، 92/0به دست آمد که ميزان متوسطی است. در نمونه ايرانی نيز آلفای کرونباخ  51/0( HDRSبا مقياس درجه بندی اضطراب هميلتون )

ش شده است. همچنين، ضريب پايايی اين برای اين پرسشنامه گزار 77/0بازآزمون  –و پايايی آزمون  95/0آزمون دو نيمه سازی اسپيرمن 

 بدست آمد 70/0مقياس در نمونه ی مورد تحقيق بر اساس ضريب آلفای کرونباخ 
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در راستای انجام تحقيق حاضر،  محقق به مرکز پزشکی زنان زايمان بيمارستان امام علی و شهريار مراجعه کرده؛ و بعد از طی مراحل اداری 

نفر با استفاده از روش نمونه گيری در دسترس  100اجعه کننده به مراکز جهت اخذ خدمات بارداری، تعداد و مشخص نمودن تعداد افراد مر

برای انجام تحقيق حاضر انتخاب شدند.  سپس هر سه پرسشنامه با جلب رضايت نمونه ها در بين آن ها پخش و از آن ها خواسته شد که با 

 واب دهند. دقت پرسشنامه ها را بخوانند و به سواالت ج

 يافته های تحقيق

 : ميانيگن، انحراف استانداردها و همبستگی بين متغير ها1جدول شماره 

 M SD 1 2 3 متغير ها 

   1 46/4 13/19 بارداری . اضطراب1

  1 432/0 32/4 6/20 . سالمت روانشناختی2

 1 256/0 354/0 98/3 8/43 .باورهای فراشناختی3

 

 آمده دستب ها و هم خطی چندگانه برای رگرسيون چندگانه مورد بررسی قرار گرفت. نتايج داده توزيع بودن نخست پيش فرض های نرمال

 ارداری(،ب اضطراب و توزيع نمرات متغيرها )باورهای فراشناختی، سالمت روانشناختی که داد نشان  کشيدگی  و چولگی تحليل شاخص های از

دارند. بنابراين، پيش فرض نرمال بودن توزيع داده ها برای متغيرهای فوق  قرار+  1 الی  -1 عنیي کشيدگی و چولگی قبول قابل بازه يک در

 اضطراب اب باورهای فراشناختی و سالمت روانشناختی بين خطی الذکر مفروض گرديد. تشخيص هم خطی چندگانه نشان داد که برای ارتباط

بود. اين نتايج حاکی  10و کمتر از  10/0( به ترتيب بيشتر از VIFرم واريانس )(  و هم عامل توToleranceهم شاخص تلرانس ) بارداری

 بود. اضطراب بارداری با از عدم وجود ارتباط هم خطی بين باورهای فراشناختی و سالمت روانشناختی

باشد بتا و  معنی دار می=  35/0ی رگرسيون برای سالمت روانشناختی برابر همانطوريکه در جدول ذيل آمده، ضريب استاندارد شده

(000/0=p 85/3؛=tو همچنين، ضريب استاندارد شده .) بتا و معنی دار می باشد  24/0ی رگرسيون برای باورهای فراشناختی برابر =

(009/0=p 65/2؛=t(بدين سان، سالمت روانشناختی .)بهترين پيش بين بر 24درصد( در مقايسه با  باورهای فراشناختی ) 35 ،)ای درصد

 اضطراب بارداری است. 

 : ضريب استاندارد شده ی رگرسيون برای اضطراب بارداری2جدول شماره 

 

 مدل
  ضرايب استاندارد شده ضرايب استاندارد نشده 

t 

 ٭سطح معناداری

B بتا خطای معيار 

 366/0 -90/0  38/4 -98/3 )ثابت( 

 000/0 85/3 35/0 056/0 217/0 سالمت روانشناختی 

    009/0 65/2 24/0 086/0 217/0 ورهای فراشناختیبا 

 p < 05/0سطح معنا داری ٭ 

 گيریبحث و نتيجه

با توجه به اثرات منفی جسمانی و روانی اضطراب در دوران بارداری، متخصصان در پی يافتن متغيرهای درگير در تجربه اين نوع اضطراب 

باورهای فراشناختی و سالمت روانشناختی با اضطراب بارداری  گرفته بود، رابطه ی بين  در تحقيق حاضر که به اين منظور انجاممی باشند. 

 ،مورد بررسی قرار گرفت؛ و نتايج حاکی از وجود رابطه ی هر دو متغير پيش بين بطور جداگانه با اضطراب بارداری بود. و در مدل بررسی شده

ر خصوص دسهم سالمت روانشناختی به مراتب بيشتر از باورهای فراشناختی می باشد. هر دو متغير قادر به پيش بينی متغير مالک بودند که 

مقايسه نتايج تحقيق حاضر با يافته های ديگر پژوهش های مرتبط، يافته اول تحقيق )بين باورهای فراشناختی و اضطراب بارداری رابطه 

(؛ 1391(؛ پورنامداريان و همکاران )1390؛ حکيم جوادی و همکاران )(2016وجود دارد(؛ با نتايج پژوهش هايی همچون انهاری و همکاران )

(؛ 1384(؛ ابراهيمی )1384(؛ خسروانی )2009) 1(؛ گوپتا و بخشی2008) 1(؛ پاويترا و چاندراشينکار2006) 1(؛ والراث1390قاسمی و همکاران )
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و  (2011(؛ يلماز، جنکاس و ولز، )2011پور احسان و اکبری )ساعد، (؛ 1391(؛ پيرخالقی )1388(؛ عاشوری و همکاران )1386محمد امينی )

 ( همسو می باشد.1394صالحی و همکاران )

در روانشناسی امروزه، باور و ديدگاه جديدی به تعريف سالمت روان و نداشتن بيماری روانی ايجاد شده است. در اين ديدگاه، بجای پررنگ 

ه های سالم و مثبت انسان ها توجه می شود. پرواضح است که تجربه ی اضطراب در دوران نمودن بدکنشی و آشفتگی های روانی، به داشت

خطير بارداری امری اجتناب ناپذير و غيرقابل انکار می باشد؛ موضوعی که مطالعات انجام شده در اين حوزه، بر تاثير اين نوع اضطراب در 

ه به متغيرهای دخيل در اضطراب بارداری با نگاه جديد روانشناسی مثبت، جسم و روان جنين و کودک صحه می گذارد. بر اين اساس، توج

يکی از مقوله های بااهميت در نگاه روانشناسی مثبت نگر، سالمت روانشناختی است؛ که يکی از امری ضروری می نمايد. در اين راستا، 

و به  بوده؛ مستلزم درک چالشهای وجودی زندگی ختیسالمت روانشنابزرگترين حوزه های پرچالش دنيای علمی بشر به شمار می رود.  

  .شادابی، نشاط، لذت بردن از زندگی و هدفمندی مستلزم داشتن شخصيت سالم است ،به عنوان مثال .شدت بر توسعه انسانی تاکيد دارد

يمات افزايش می دهد و به دنبال آن از از طرفی ديگر وجود باورهای فراشناختی مثبت در مادران باردار ميزان تحمل آنها را در برابر نامال

(، فراشناخت هم شامل فرآيندهای شناختی و هم شامل 1987و  1979فالول  ) ميزان اضطراب در اين دوران کاسته می شود. براساس نظر

فاده از ی استتجارب يا تنظيم شناختی است. دانش فراشناختی به اکتساب دانش پيرامون فرآيندهای شناختی و دانش درباره ی نحوه 

(. با توجه به اين تعريف و اين که فراشناخت 1997، به نقل از لوينگ استون، 1993فرآيندهای کنترل شناختی اشاره دارد )وست وود، 

 وراهبردهای کنترل فرد را تقويت می کند پس مادران باردار به راحتی می توانند در مقابل فشارهای روانی حاصل از بارداری و تولد فرزند 

پذيرش عضو جديد و مشکالتی که به دنبال آن رخ خواهد داد، راهکارهای موثر را به کار گيرند. استفاده از اين راهکارها به نوبه ی خود 

 کاهش اضطراب را در زنان باردار در پی خواهد داشت و آنها از سالمت روان بااليی برخوردار خواهند بود.
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 چکيده 

 قيحقانجام گرفته است. طرح ت زيزنان باردار شهر تبر یبا اضطراب باردار یو شادکام یذهن یستيبهز یرابطه  یبا هدف بررس قيتحق نيا 

ستفاده  97 ،یآمار یو جامعه  قيقرار دارد. با توجه به طرح تحق یاز نوع همبستگ یفيصتو یحاضر در چهارچوب طرح ها نفر زن باردار با ا

سترس برا یرياز روش نمونه گ شدند. در فرآ قيتحق نيا یدر د سشنامه ها یگردآور نديدر نظر گرفته  فورد، آکس یشادکام یداده ها، از پر

 یريکارگو با به SPSS23داده ها با استفاده از نرم افزار  ليو تحل هي. تجزدياستفاده گرد رموايو ماگ زي یک یذهن یستياضطراب بک و بهز

ندگانه چ ونيو رگرســ رســونيپ یآمار ليو تحل هيچندگانه اســتفاده شــد. با اســتفاده از روش تجز ونيرگرســ و رســونيپ یآزمون همبســتگ

(p<0.05نتا ،)در  ن،يبود. همچن یو اضطراب باردار یو شادکام ؛یو اضطراب باردار یذهن یستيبهز نيب یمعنادار منف ینشانگر رابطه  جي

ض صوص فر صل ی هيخ شادکام یذهن یستيبهز یرهايمتغ بياز آن بود که ترک یها حاک افتهي ق،يتحق یا ستند  یداریبه طور معن یو  توان

 نيرا در ا یاضطراب باردار انسيدرصد از وار 35وانسته بود ت يیبه تنها یذهن یستيبهز ريکه متغ یکنند و در حال نييرا تب یاضطراب باردار

 یو شادکام یذهن یستيدهد بهز یپژوهش حاضر نشان م جياساس، نتا نيا برنکرد.  فايمدل ا نييدر تب یسهم یشادکام د؛ينما نييمدل تب

ضطراب مؤثر م سازه مثبت در کاهش ا شند و از نتا یبه عنوان دو  صان زن نيا جيبا ص سان م مانيان و زاپژوهش متخ شنا ند توان یو روان

 .ندياستفاده نما

 بهزيستی ذهنی، شادکامی، اضطراب بارداریهای کليدی: واژه

 

 مقدمه    

پرواضح است که بارداری نوعی تجربه ی جديد، زيبا و البته ناآشنا برای بسياری از زنان بشمار می رود. در فرايند اين نوع تجربه ی 

يل گوناگون با نوعی اضطراب که نتيجه ی موقعيت های غيرآشنا و تهديد کننده است، مواجه هستند. اگرچه در بررسی ناآشنا، زنان به دال

بچشم می خورد؛ ولی تجربه آن در هر دوران، مخصوصاً  در دوران های روانی  بيماری اکثر های بالينی و روانشناختی، تجربه ی اضطراب در

چه آمار دقيقی در دست نمی باشد؛ ولی بر اساس تحقيق های انجام شده، شيوع اختالالت اضطرابی در اگر بارداری بسيار بااهميت است.

(. در ايران نيز، شيوع اختالالت اضطرابی در بارداری 2007، 1درصد گزارش شده است )بونويسيوس و سيسنايت  30دوران بارداری، باالتر از 

 (.2008ان و عظيمی، درصد می رسد )شاه حسينی، عابدي 64باال و به 

فتگی تا آشهای بی دليل  نگرانیدايره ی تجربه ی اضطراب چنان وسيع می باشد که می تواند از ادبيات مربوط نشان از اين امر دارد که 

بنی  )احمدی وسازد فرد را مختل  یسالمت و تعادل روانهای درونی را شامل گردد؛  تجربه ای که در نهايت می تواند بطور معنی داری 

  (.1375جمالی، 
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ناگفته پيداست که تجربه ی اضطراب در دوران بارداری می تواند با نابسامانی و فروريختگی های روانی و رفتاری هم برای مادر و هم جنين 

و نوزاد است  ولدمتخصصان بر اين باورند که اضطراب بارداری عامل نيرومندی در پيش بينی پيامدهای منفی هنگام ت و يا نوزاد همراه باشد.

(. اين امر در تحقيقهای اخيرتر با رويکردهای جديد نيز بچشم می خورد. بعنوان مثال، نتايج پژوهش 2014)هيدی، کريستين و همکاران، 

های مدل های ايمنی شناسی مغز و اعصاب نشان داده است که تنيدگی دوره ی بارداری ، بهداشت روانی مادر و رشد جنين را تحت تاثير 

(. همچنين، پژوهش ها حاکی از آن است که اضطراب بارداری و 2012قرار می دهد و می تواند منجر به تولد زودرس نوزاد شود )کريستين ، 

(، فزون کنشی 2008(، ابتال به درخود ماندگی )کينی و همکاران، 2000زايمان می تواند در ابتالی کودک به اختالل های عاطفی )اوکين ، 

( نقش داشته باشد. بعالوه، اضطراب در 2009( و تنگی تنفسی در دوره ی نوزادی )کوکسان و همکاران ، 2005همکاران ، )وندنبرگ و 

بارداری باعث ايجاد عوارض مختلف و جبران ناپذير تهوع و استفراغ شديد در اوايل بارداری، بروز مسموميت بارداری، محدوديت رشد جنين،  

؛ برورز ، ون بار و 2001،  1فزايش ميزان زايمان زودرس، مرده زايی و مرگ نوزاد می شود )بحری بيناباجشکاف کام، لب شکری و حتی ا

(، به اين نکته ی مهم در بهداشت روانی دوران بارداری تاکيد دارند که ريشه دلبستگی ضعيف والد 2011(. فرلند و همکاران )2001،  1پاپ

در چگونگی سير دوره ی بارداری نهفته است. بعالوه، سطوح باالی اضطراب در طول بارداری  کودک به هنگام افسردگی پس از زايمان، –

نه تنها باعث افزايش خطر افسردگی، اضطراب و کاهش توليد و ترشح شير مادر در طول دوره ی نفاس شده، بلکه در نوزاد نيز منجر به 

و برورز،  2001د ذهنی کودک در سن دو سالگی می شود )بحری بيناباج ، تحريک پذيری، گريه بيشتر، وضعيت ناپايدارتر و حتی کاهش رش

 (.2001ون بار و پاپ، 

با پررنگ تر شدن عواقب جسمانی و روانی اين نوع اضطراب، متخصصان امر در جسجوی مسيرهای احتمالی برای بهبود و ارتقای 

ط به رويارويی با اين نوع مشکالت روانی، روانشناسی با نوعی ديدگاه سالمت روانی اين گروه آسيب پذير بوده اند. در بررسی ادبيات مربو

جديد روبه رو است. در قرن بيست و يکم روانشناسی متوجه اين امر شده است که انسان بايد انرژی عقالنی خود را صرف جنبه های مثبت 

ندی های انسانی و روانشناسی مثبت به طور روز افزون (. امروزه پژوهش درباره ی توانم2000تجربه اش کند )سليگمن و سيکزنت ميهالی، 

 يکی از موضوع های مهم در نگاه روانشناسی مثبت نگر، به مقوله ی بهزيستی ذهنی اشاره دارد. (.2004،  1در حال رشد است )کاشدن

ود )واکر از زندگی شناخته می ش بهزيستی ذهنی  يک ساختار مهم در پژوهش های مربوط به تفسير شخصيت بوده و به عنوان ارزيابی مثبت

(، توجه و کاويدن بهزيستی در يک چارچوب ذهنی، يکی از چالش برانگيزترين و مهمترين دغدغه 2006(. به باور فريش )2007و شيمک، 

تغير که مهای بشر در دنيای کنونی است. اصطالح بهزيستی ذهنی گاه بنظر می رسد که با شادکامی معادل قرار داده می شود؛ در حالي

(. در اصل، بهزيستی ذهنی نوعی 2005بهزيستی ذهنی آبستن مفاهيم و سازه های گوناگون و گسترده تری است )مرادی، جعفری و عابدی، 

و متجربه ی سالمتی در ابعاد مختلف روانشناختی، اجتماعی و هيجانی می باشد؛ که به ارزيابی فرد از زندگی خود داللت دارد )کی يز ، مارگيا

(. از طرفی، توجه به بعد شناختی بهزيستی به اين معنی نيست که بعد هيجانی بهزيستی دارای قدرت 1997؛ داينر و همکاران، 2003جيانا ،  و

(، بهزيستی ذهنی؛ خود اساساً دارای بعد هيجانی قويتری نيز می باشد. در اين راستا، نتايج تحقيق 2000کمتری می باشد. به اعتقاد کامينز )

بارداری رابطه ای  بااضطراب هيجانی ناگويی هيجانی و ( نشان داد که بين متغيرهای هيجانی چون هوش1395می و عليوندی وفا )اسال

 االاحساس بهزيستی ب نيز با مطالعه بهزيستی ذهنی به اين نتيجه رسيدند که داشتن (1995) و داينر مايرزمعنی دار وجود دارد. همچنين، 

م هيجانات منفی نظير اضطراب، افسردگی و خششده؛ و نقص اين نوع دارايی می تواند فرد را مستعد تجربه ی مثبت  تجربه هيجانات باعث

( چنين اذعان می دارد که فرد دارای سالمت در ابعاد روانی به رخدادهای زندگی خوش بين 1926از نگاه نظری روان تحليلی، آدلر )نمايد. 

 می کنند؛ به بيانی ديگر،  او اين گونه افراد را خالق عواطف خود بر می شمرد. بوده و هدفمند و غايت مدار حرکت

بر اساس ديدگاه روانشناسی مثبت گرا، تجربه های روانشناختی منفی در دوران بارداری می تواند با ضد خود، يعنی تجربه ی شادکامی قابل 

ی تجربه های منفی مسدود نمايد. بررسی ها نشان می دهد که افراد راضی توجيه باشد؛ بطوريکه داشتن تجربه ی شادی می تواند راه را برا

 کو خوشنود، هيجانات مثبت بيشتری را تجربه می کنند و از رويدادهای پيرامون خود ارزيابی های مثبت تری دارند )اوسايتر ، مارکيندز ، بل

(؛ 2010،  1دگی بيشتری تجربه می کنند )وانسا ، بوردوين و هوببنر(؛ احساس مهار و کنترل  باالتری داشته و رضايت از زن2000 1و گودوين

(؛ نظام ايمنی سالم تر و خالقيت 1392اضطراب و ارتباط والد فرزندی باکيفيت تری داشته )پورسينا، احمدی، خدابخش  و شفيع آبادی، 
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چون ازدواج، شغل، درآمد و سالمتی موفقتر عمل می (؛ و در موقعيت های مختلف زندگی هم2003، 1باالتری نشان ميدهند )داينر و سليگمن

(. بر اساس ادبيات موجود، اهميت شادکامی 1997؛ ليوبوميرسکی و راس، 1990؛ سائول و سائول، 2005کنند )ليوبوميرسکی، کينگ و داينر، 

ته که در سالهای اخير تعداد کثيری از نوشو عوامل موثر و مرتبط با آن در حوزه های مختلف فعاليت انسان نمود شفاف تری پيدا کرده؛ بطوري

های محققان را بخود اختصاص داده است. يکی از داليل اين نوع نگاه، به اهميت اين متغير در سالمت جسمانی و روانی بشر ديروز و امروز 

 (.2005؛  ليوبوميرسکی و همکاران، 2001؛ تسو و تی يو، 2000مربوط می باشد )باس، 

ذکر است که تجربه ی اضطراب در دوران بارداری، موضوعی است بين رشته ای، که توجه به آن می تواند اطالعات  بر اين اساس، قابل

ع ومفيد به فايده ای را برای هر دو گروه متخصصان زنان زايمان و روانشناسان در پی داشته باشد. يکی از داليل اين اهميت، به تاثير اين ن

روانی زنان باردار مربوط می باشد همچنين، اهميت پرداختن به بهزيستی ذهنی در موقعيتهای هيجانی،  تجربه منفی در سالمت جسمانی و

آشنا اشناختی و اجتماعی و شادکامی در مطالعات گوناگون نشان داده شده است. بنابراين، با توجه به اين امر که مادران باردار به علت شرايط ن

اضطراب و استرس باالتری قرار دارند؛ شناخت عوامل و متغيرهای درگير در اين دوران می تواند  و خطيری که تجربه می کنند؛ در معرض

ام جبرای متخصصان امر بسيار راه گشا باشد؛ چراکه انجام تحقيق هايی که به رابطه ی متغيرها می پردازد، می تواند در نهايت راه را برای ان

زد. لذا، نتايج تحقيق حاضر می تواند در راستای پژوهش های انجام شده و ادعاهای علمی پژوهش های مداخله ای و پيشگيرانه هموار سا

 دارايه شده، داده های جديد را ارايه نمايد؛ که در نهايت همسو بودن يا نبودن آن با يافته های قبلی، راهگشای مسيرهای فکری جديدی خواه

 بود. 

 روش تحقيق

صيفی از نوع همبستگی استوار می باشد؛ چراکه محقق بر آن بود  تا به بررسی روابط بين پژوهش حاضر بر پايه ی تحقيق های تو

امعه ج متغيرهای بهزيستی ذهنی و شادکامی )متغيرهای پيش بين( با اضطراب بارداری )متغير مالک( در زنان باردار شهر تبريز بپردازد.

شکی زنان زايمان شهر تبريز بود. بر اساس اطالعات کسب شده در طی انجام پژوهش حاضر کليه ی زنان باردار مراجعه کننده به مراکز پز

زن باردار به اين مراکز جهت دريافت خدمات مراجعه کردند که همگی دارای پرونده ی پزشکی بودند. بر اساس  12000اين پژوهش حدود 

شرکت کننده برای  82همبستگی با فرضيه دو طرفه حداقل (، حجم نمونه در مطالعات ای 2007دستورالعمل پيشنهادی آنوگبوزی و کالينز ) 

 100پيشنهاد شده است. بر اين اساس، و برای باال بردن روايی بيرونی، تعداد  05/0و سطح معنی داری  80/0اندازه اثرمتوسط با توان آماری 

سترسی ادفی انتخاب شدند. بعالوه، از آنجاييکه امکان دنفر به عنوان نمونه تحقيق حاضر از دو بيمارستان امام علی و شهريار تبريز به روش تص

به تک تک اعضای جامعه وجود نداشت )زنان باردار در زمان های مشخص و براساس برنامه برای دريافت خدمات به مرکز مراجعه نمی 

 ه ها از پرسشنامه های زير استفاده شد.برای جمع آوری دادو  کردند(؛ لذا از نمونه گيری در دسترس برای انتخاب نمونه تحقيق استفاده شد.

 الف: عبارت چهار گزينه ای است که نمره گذاری گزينه های هر عبارت به ترتيب عبارت است از: 29شامل که  پرسشنامه شادکامی آکسفورد

 و ؛االترين حد شادکامی بودهاست که بيانگر ب 87بدين ترتيب باالترين نمره ای که آزمودنی می تواند در اين مقياس کسب کند،. 3 د:تا  0

پايايی پرسشنامه  (،1995، مارتين و لو )آرگايل افسردگی فرد است. است که مويد ناراضی بودن آزمودنی از زندگی و 0کمترين نمره اين مقياس

  گزارش کرده اند. 78/0پايايی باز آزمايی آن را طی هفت هفته  و 90/0آکسفورد را به کمک ضريب آلفای کرونباخ 

 بدست آمد. 74/0در ضمن، الزم به ذکر است که ضريب پايايی اين مقياس در نمونه مورد تحقيق بر اساس ضريب آلفای کرونباخ 

درجه ای(، بهزيستی  5( برای سنجش بهزيستی هيجانی )با طيف ليکرتی 2003) و جيانا ماگيارمو ،کی يزبهزيستی ذهنی توسط  مقياس

سوال تشکيل شده است.  45درجه ای( بکار ميرود که از  7جه ای( و بهزيستی اجتماعی )با طيف ليکرتی در 7روانشناختی )با طيف ليکرتی 

( برای بررسی روايی اين مقياس از روايی عاملی استفاده شده است. نتايج تحليل عامل تاييدی 2003) و جيانا ماگيارمو ،در مطالعه کی يز

 بهزيستی مقياسهای زير و ذهنی بهزيستی مقياس (، پايايی1386. در تحقيق گلستانی بخت )ستساختار سه عاملی اين مقياس را تاييد کرده ا

گزارش شده است. در تحقيق حاضر نيز، ضريب آلفای کرونباخ برای  76/0 و 64/0، 76/0 ،75/0 ترتيب به اجتماعی و روانشناختی هيجانی،

 بدست آمد. 81/0بهزيستی ذهنی 
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(. اين پرسشنامه 1988ساخته شد )بک و همکاران،  1988وسط آرون تی بک و همکارانش در سال ت (BAI)پرسشنامه اضطراب بک 

گويه است که عاليم اضطراب را فهرست کرده است و بيشتر به چک ليست شباهت دارد. پرسشنامه اضطراب بک برای اندازه  21دارای 

ماده های آن يکی از عاليم شايع اضطراب يعنی عاليم ذهنی، عاليم  گيری اضطراب در نوجوانان و بزرگساالن ساخته شده است و هر يک از

( برای ارزيابی اين پرسشنامه انجام دادند آلفای  1988(. در پژوهشی که بک و همکاران ) 1388بدنی و هراس را می سنجد )فتحی آشتيانی ، 

محاسبه گرديد. در نمونه ايرانی  75/0نامه پس از يک هفته بازآزمون پرسش –به دست آمد. همچنين، پايايی آزمون  92/0کرونباخ پرسشنامه 

برای اين پرسشنامه گزارش شده است.  77/0بازآزمون –و پايايی آزمون 95/0، آزمون دو نيمه سازی اسپيرمن 92/0نيز آلفای کرونباخ 

 ست آمد.بد 70/0همچنين، ضريب پايايی اين مقياس در نمونه مورد تحقيق بر اساس ضريب آلفای کرونباخ 

در راستای انجام تحقيق حاضر ، محقق به مرکز پزشکی زنان زايمان بيمارستان امام علی و شهريار مراجعه کرده؛ و بعد از طی مراحل 

نفر با استفاده از روش نمونه گيری در  100اداری و مشخص نمودن تعداد افراد مراجعه کننده به مراکز جهت اخذ خدمات بارداری، تعداد 

رای انجام تحقيق حاضر انتخاب شدند.  سپس هر سه پرسشنامه با جلب رضايت نمونه ها در بين آن ها پخش و از آن ها خواسته دسترس ب

مورد از پرسشنامه ها مخدوش بودند؛  لذا   3شد که با دقت پرسشنامه ها را بخوانند و به سواالت جواب دهند. الزم به ذکر است که تعداد 

 ه برای کار آماری در نظر گرفته شد. عدد پرسشنام 97تعداد 

 يافته های تحقيق

به منظور آزمون فرضيات اين تحقيق آمار استنباطی پيرسون و رگرسيون چندگانه متناسب در نظر گرفته شد. نخست پيش فرض های 

 ایتحليل شاخص ه از آمده ستبد ها و هم خطی چندگانه برای رگرسيون چندگانه مورد بررسی قرار گرفت. نتايج داده توزيع بودن نرمال

 و گیچول قبول قابل بازه يک در بارداری(، اضطراب و شادکامی ذهنی، توزيع نمرات متغيرها )بهزيستی که داد نشان  کشيدگی  و چولگی

يص رديد. تشخدارند. بنابراين، پيش فرض نرمال بودن توزيع داده ها برای متغيرهای فوق الذکر مفروض گ قرار+  1 الی  -1 يعنی کشيدگی

(  Toleranceهم شاخص تلرانس ) بارداری اضطراب با ذهنی و شادکامی بهزيستی بين خطی هم خطی چندگانه نشان داد که برای ارتباط

بود. اين نتايج حاکی از عدم وجود ارتباط هم خطی بين شادکامی و  10و کمتر از  10/0( به ترتيب بيشتر از VIFو هم عامل تورم واريانس )

 بود. اضطراب بارداری با کامیشاد

 مبستگیه آزمون بين بهزيستی ذهنی و اضطراب بارداری زنان باردار شهر تبريز رابطه وجود دارد؛ نتايج"در فرضيه ی اول مبنی بر اينکه 

با رد  بنابراين. باشدمی معنی دار 05/0 آلفای سطح در که( r= -39/0) با است برابر آمده دست به شاخص همبستگی نشان داد که پيرسون

 تحقيق مورد تاييد قرار می گيرد. صفر؛ فرض فرض

 

 و اضطراب بارداری بهزيستی ذهنی پيرسون برای همبستگی : نتايج ضريب1جدول شماره 

 بارداری اضطراب ذهنی بهزيستی  متغير

 

 بهزيستی ذهنی

 -392/0 1 ضريب پيرسون

 000/0  سطح معنی داری

 97 97 تعداد

 1 -392/0 ضريب پيرسون داریاضطراب بار

  000/0 سطح معنی داری

 97 97 تعداد

 

 پيرسون یهمبستگ آزمون نتايج؛ "بين شادکامی و اضطراب بارداری زنان باردار شهر تبريز رابطه وجود دارد"در فرضيه ی دوم مبنی بر اينکه 

 با رد فرض بنابراين،. باشدمی معنی دار 05/0 آلفای سطح در که( r= -26/0) با است برابر آمده دست به که شاخص همبستگی  داد نشان

  تحقيق تاييد می شود.    فرض  صفر،
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 بارداری اضطراب با شادکامی پيرسون برای همبستگی : نتايج ضريب2جدول شماره 

 شادکامی بارداری اضطراب  متغير

 

 بارداری اضطراب

 -262/0 1 ضريب پيرسون

 010/0  سطح معنی داری

 97 97 دادتع

 1 -262/0 ضريب پيرسون شادکامی

  010/0 سطح معنی داری

 97 97 تعداد

 

بهزيستی ذهنی و شادکامی می تواند اضطراب بارداری زنان باردار شهر تبريز "در فرضيه ی سوم )اصلی( تحقيق حاضر که بيان می کرد که 

ی ميزان واريانس تبيين شده توسط مدل پيشنهادی می باشد. نشان دهندهکه  157/0برابر است با  Rمقدار مجذور ؛ "را پيش بينی نمايد

بارداری به علت متغيرهای پيش بين بهزيستی ذهنی و  اضطرابدرصد واريانس در متغير  16حاکی از آن است که حدود  Rمقدار مجذور 

  ميباشد.  شادکامی

 نمرات بهزيستی ذهنی و شادکامیبارداری بر  اضطراب: تحليل رگرسيون نمرات متغير 3جدول شماره 

 F P خطای معيار تخمين اصالح شده Rمجذور  Rمجذور  R مدل رگرسيون

 00/0 735/8 903/7 139/0 157/0 396/0 کلی

همانطوريکه در جدول ذيل آمده، ضريب مورد تاييد قرار گرفت. (، فرضيه سوم تحقيقF=735/8؛  p=00/0با توجه به معنی داری رگرسيون )

(. اين در حالی است که، ضريب t=-13/3؛  p=00/0باشد )= بتا و  معنی دار می -35/0ذهنی برابر  ی رگرسيون برای بهزيستیدارد شدهاستان

در مقايسه با  شادکامی، بهترين پيش  درصد( 35) ذهنی (. بدين سان، بهزيستیp=58/0ی رگرسيون برای شادکامی  معنی دار نبود )استاندارد شده

 ی اضطراب بارداری است. بين برا

 اضطراب بارداری:  ضريب استاندارد شده ی رگرسيون برای 4جدول شماره 

 

 مدل
  ضرايب استاندارد شده ضرايب استاندارد نشده

t 
 

 ٭معناداری  سطح

B بتا خطای معيار 

 00/0 37/5  97/10 97/58 )ثابت( 

 00/0 -13/3 -35/0 06/0 -20/0 ذهنی بهزيستی 

 58/0 -54/0 -06/0 05/0 -03/0 یشادکام 

 p < 05/0سطح معنا داری ٭    
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 گيریبحث و نتيجه

با توجه به اثرات منفی جسمانی و روانی اضطراب در دوران بارداری، متخصصان در پی يافتن متغيرهای درگير در تجربه ی اين نوع 

 بهزيستی ذهنی و شادکامی با اضطراب بارداری  مورد، رابطه ی بين در تحقيق حاضر که به اين منظور انجام گرفته بوداضطراب می باشند. 

بررسی قرار گرفت؛ و نتايج حاکی از وجود رابطه ی هر دو متغير پيش بين بطور جداگانه با اضطراب بارداری بود. ولی در مدل بررسی شده، 

های  نتايج تحقيق حاضر با يافته های ديگر پژوهش در خصوص مقايسه یفقط متغير بهزيستی ذهنی قادر به پيش بين متغير مالک بود. 

( و انج 1395اسالمی و عليوندی وفا )(؛ 1390مرتبط، يافته های تحقيق حاضر، در کل، با نتايج پژوهش هايی همچون قاسمی و همکاران )

(؛ داينر و 2000(؛ باس )1395ن )(؛ انهاری و همکارا2005(؛ ليوبوميرسکی و همکاران )2000اوسايتر و همکاران )؛ (2005و  همکاران )

 ( همسو می باشد. 2001(؛  و تسو و تی يو )2003سليگمن )

در روانشناسی امروزه، باور و ديدگاه جديدی به تعريف سالمت روان و نداشتن بيماری روانی ايجاد شده است. در اين ديدگاه، بجای 

و مثبت انسان ها توجه می شود. پرواضح است که تجربه ی اضطراب در  پررنگ نمودن بدکنشی و آشفتگی های روانی، به داشته های سالم

ب ادوران خطير بارداری امری اجتناب ناپذير و غيرقابل انکار می باشد؛ موضوعی که مطالعات انجام شده در اين حوزه، بر تاثير اين نوع اضطر

های دخيل در اضطراب بارداری با نگاه جديد روانشناسی مثبت، در جسم و روان جنين و کودک صحه می گذارد. بر اين اساس، توجه به متغير

يکی از مقوله های بااهميت در نگاه روانشناسی مثبت نگر، بهزيستی ذهنی است؛ مقوله ای که به باور امری ضروری مينمايد. در اين راستا، 

بهزيستی ذهنی مستلزم درک چالشهای وجودی (، يکی از بزرگترين حوزه های پرچالش دنيای علمی بشر بشمار می رود.  2006فريش )

دنبال نمودن اهداف معنادار، تحول و پيشرفت به عنوان يک فرد و  ،به عنوان مثال .و به شدت بر توسعه انسانی تاکيد دارد بوده؛ زندگی

تی در يستی ذهنی نوعی داشتن سالمدر واقع، بهز. ، از نمونه اهداف اين ديدگاه درنظر گرفته می شودبا ديگرانسازنده برقراری روابط کيفی 

همکاران،  کی يز وابعاد روانشناختی، اجتماعی و هيجانی می باشد که به چگونه ارزيابی کردن کل چارچوب زندگی داللت دارد )بعنوان مثال، 

2003 .) 

ديد کننده می باشد؛ و بارداری به با توجه به بحث های ارايه شده ی فوق می بايد اذان نمود که اضطراب جزء الينفک شرايط ناآشنا و ته

دليل شرايط ويژه ای که دارد از اضطراب فراوانی برخوردار می باشد که بايد از ميزان آن کاسته شود. همچنانکه بيان گشت شادکامی و 

هدف  گر که ی مثبت نبهزيستی ذهنی به عنوان سازه های مثبتی هستند که از نيازهای مهم زندگی بشر شمرده می شوند و از درون روانشناس

 اين دو سازه به انسان کمک می کنند تا، بيرون می آيند. آن شناسايی سازه ها و شيوه هايی است که بهزيستی انسان را فراهم می کند

ن اعواطف منفی خود را پشت سر بگذارد و با تمرکز بر عواطف مثبت زندگی خود را بهبود بخشند. وجود شادکامی و بهزيستی ذهنی در انس

توانايی های او را در  درک مسائل و حل مسائل افزايش می دهد و به دنبال آن رشد و شکوفايی زندگی انسان مهيا گردد. با توجه به ويژگی 

 هد بهای ذکر شده وجود اين سازه ها در مادران باردار توانايی آن ها را در زندگی افزايش و قدرت مقابله با ناسازگاری ها، ناماليمات و ورو

 شرايط جديد را برای آن ها مهيا می سازد. 

 ار گوناگونی عوامل و بوده متفاوتی جنس دارای و باشد می اضطراب از متفاوت نوعی بارداری دوران در اضطراب آنجاييکه از از طرفی،

 يد؛نما بازی مهمی نقش خطير اندور اين در اضطراب کاهش در تنهايی به تواند نمی گذرا مثبت عاطفی هيجانهای لذا دارد؛ بهمراه خود در

 ی مطالعه حقيق،ت اين در شده کسب مشابه نتايج عليرغم بعالوه،. است اجتماعی و شناختی،هيجانی جسمانی، وسيعتر ابعاد به توجه به نياز و

 انجام ذا،ل است؛ مبهم و سازه سخت متغيری کنون، تا باستان يونان زمان از شادکامی متغير که داشت واقعيت اين از نشان مربوط ادبيات

. سازد تر فافش پيش از بيش را مهم متغير اين شناخت مسير تواند می متفاوت اجتماعی و فرهنگی های بافت در مفهومی تر عميق تحقيقات

 .نمود استفاده درمانی و ای مداخله امور در آن فطری پتانسيل از متغير، اين درست فهم با بتوان که است اميد

 

 

 

www.takbook.com



   

108 

 منابع

 جيحون .نشر  :تهران.  مفاهيم بنيادی در روانشناسی کودک روان شناسی رشد ( . 1375. ) شکوه السادات بنی جمالی ، ، حسن و دیاحم

ضيه. ) شکيبا؛ و عليوندی وفا، مر سالمی،  شناختی هيجان و ناگويی هيجان در  (. پيش1395ا ساس هوش هيجانی، تنظيم  ضطراب بارداری بر ا بينی ا

 ر تبريز. پاياننامه کارشناسی ارشد. گروه روانشناسی، دانشکده علوم انسانی و روانشناسی، دانشگاه آزاد اسالمی تبريز.شه زنان باردار

ضيه؛ و جعفری، .......... ) سولماز؛ عليوندی وفا، مر سی 1395انهاری،  سه ای هوش( . برر ضايت از زندگی در زنان باردار با  مقاي شادکامی و ر معنوی، 

 پاياننامه کارشناسی ارشد. گروه روانشناسی، دانشکده علوم انسانی و روانشناسی، دانشگاه آزاد اسالمی تبريز.پايين.  و باال اریبارد اضطراب

شفيع آبادی  ، عبداله . ) سينا ، مريم ؛ احمدی ، خدابخش و  صيلی و ارتباط والد فرزندی در 1392پور شرفت تح ضراب ، پي شادکامی بر ا شی  ( . اثربخ

 . 41-54(: 3)10.  مجله ی خانواده و پژوهشموزان دختر . دانش آ

 . تهران ، انتشارات : بهمن.آزمون های روانشناختی: ارزيابی شخصيت و بهزيستی ذهنی ( .  1388فتحی آشتيانی ، علی . ) 

کيفيت زندگی بر بهزيستی ذهنی و سالمت روان  ( و اثربخشی روه درمانی مبتنی بر1390قاسمی ، نظام الدين ؛ کجباف ، محمد باقر و ربيعی  ، مهدی . )

 . 13-21( : 2)3.  فصلنامه ی روانشناسی بالينی. 

 .الزهرا بالينی، دانشگاه روانشناسی دکتری .رساله تهران شهر جمعيت در شادمانی و ذهنی بهزيستی الگوی ارائه (.1386. ) طاهره بخت، گلستانی

Adler. A. (1926). The Neurotic Constitution. New York: Dood, Mead.  

Argyle, M. (2001). The psychology of happiness. London: Routledge, 2nd. Ed. 

Argyle, M., Martin, M., LU, L. (1995). Testing for stress and happiness: The role of social and cognitive 

factors; INC. 

Bahribinabaj N . (2001) .Effects of psychological support, physical training during labor on pain severity 

in nulliparous women . Thsis in Persian. Mashhad:Mashhad School of Nursing and Midwifery. 

Brouwers EP, van Baar A. & Pop VJ . (2001 ) Maternal anxiety during pregnancy and subsequent infant 

development. J Infant Behav Dev .24(1):95-106. 

Bunevicius A, Cesnaite E . (2007) . Antenatal Maternal Mental State and Anthropometric Characteristics 

of the Neonates: Impact of Symptoms of Depression and Anxiety. Biologinė Psichiatrija. 91(1): 3-6 

. 
Buss, D. M. (2000). The Evolution of Happiness. American Psychologist, 55, 15،5-30. 

Cookson, H., Granell, R., Joinson, C., Ben, S. Y., & Henderson, A. J. (2009). Mothers' anxiety during 

pregnancy is associated with asthma in their children. Journal of Allergy and Clinical Immunology, 

123 (4), 847-53.  

Christian, L. M . (2012). Psychon-euroimmunology in pregnancy: Immune pathways linking stress with 

maternal health, adverse birth outcomes, and fetal development - Neuroscience & Biobehavioral 

Reviews, 36 (1), 350- 361. 

Eng, W., Coles, M. E., Heimberg, R. G., & Safren, S. A . (2005). Domains of life satisfaction in social 

anxiety disorder: Relation to symptoms and response to cognitive-behavioral therapy. Journal of 

Anxiety Disorders, 19: 143 – 156.  

Farland, J. M., Salisbury, A. L., Cynthia, L. B, Hawes, K. K., Halloran, K., & Lester, B. M . (2011). 

Major depressive disorder during pregnancy and emotional attachment to the fetus. Archive of 

Women’s Mental Health, 14 (5), 425-434. 

Frisch M.B. (2006). Quality of life therapy: Applying a Life Satisfaction Approach to Positive 

Psychology and Cognitive Therap. New York, N.Y.: John Wiley & Sons. 

Heidi, S. KC, Christine, D. SC, Laura, M. GC, Calvin, J. HC, & Curt, A. S . (2014). Pregnancy anxiety 

and prenatal cortisol trajectories. Biological Psychology, 100, 13-19. 

www.takbook.com



   

109 

Kashdan, T. B . (2004). The assessment of subjective wellbeing (issues vanished by the Oxford 

Happiness Questionnaire). Personality and Individual Differences 36, 1225-1232. 

Keyes, C. L. M. & Magyar-Moe. Jeana.L. (2003).The measurment and utility of adult subjective 

well_being .p.411-425 in positive psychological assessment:Handbook of models and measures 

,edited by S.J.Lopez and .R. Snyder.Washington, DC: American Psychological Association. 

Kinney, D. K., Munir, K. M., Cowley, D. J., & Miller, A. M . (2008). Prenatal stress and risk for autism. 

Neuroscince and Biobehavioral Reviews, 32(8), 1519-1532. 

Lyubomirsky S, Ross L . (1997) . Hedonic consequences of social comparison: a contrast of happy and 

unhappy people. J Pers Soc Psychol.73(6):1141–57. 

Lyubomirsky, S., King, L., & Diener, E . (2005). The benefits of frequent positive affect: Does happiness 

lead to success? Psychological Bulletin, 131, 803-855.  

Myers, D. G. & Diener . E . (1995) “Who is Happy?” Psychological Science, 6: 10-19. 

Moradi M, Jafari SE, Abedi MR. (2005). Happiness and Personality: A Review Study]. Advances in 

Cognition Science; 7(2):60-71. 

Okeane, V. (2000). Evolving model of depression as an expression of multiple interacting risk factors. 

Brithish Journal of Psychiatry, 177, 482-483. 

Ositer GR, Markindes KS, Black SA, Goodwin JS . (2000) . Emotional Wellbeing predicts subsequent 

Functional independence and survival. J Am Great Soc (48):473-478. 

Saul S, Saul SR. (1990) . The application of joy in group psychotherapy for the elderly. Int J Group 

Psychother.40(3):353–63. 

Seligman, M. E. P., & Csikszentmihalyi, M . (2000). Positive psychology: An introduction. American 

Psychologist, 55, 5-14. 

Shahhosseini Z, Abedian K, Azimi H . (2008 ) . Role of anxiety during pregnancy in preterm delivery . 

Article in Persian. J Zanjan Univ Med Sci ,16(63):85-92. 

Tsow, M. & Tiu, J. (2001). Happiness and Domain Satisfaction in Taiwan. Journal of Happiness Studies. 

2, 269-288 

Vandenberg, B. R., Mulder, E. J., Mennes, M., & Glover, V . (2005). Antenatal maternal anxiety and 

stress and the neurobehavioural development of the fetus and child: Links and possible mechanisms. 

Neuroscience & Biobehavioral Reviews, 29 (2), 237-258. 

Vanessa C, Bordwine E, & Hubebner SE . (2010) . The Role of coping in mediating the relationship 

between positive affect and school satisfaction in adolescents. Child Individ Res (3): 349-366. 

 

 

 

 

  

www.takbook.com



   

110 

 

 اشتغال و باروری: مطالعه ای در بین زنان شاغل در آموزش و پرورش شهر یزد

 

 دانشگاه يزد  دانشکده علوم اجتماعیشناسی و عضو هيئت علمی استاديار جمعيت ؛  مليحه علی مندگاری

m.alimondegari@yazd.ac.ir  

 دانشگاه يزد دانشکده علوم اجتماعی کارشناس ارشدجمعيت شناسی؛  علی محمدی پور ندوشن

Alimohammadipoor1356@gmail.com 

 

 

 چکيده 

 های جمعيتی اخير نقشجامعه امروزی از اهميت بسزايی برخوردار است و از سوی ديگر سياستمشارکت زنان در فعاليتهای اقتصادی در 

های اقتصادی باعث حضور کمتر در خانه و مانعی بر سر راه زنان را در اين زمينه دوچندان کرده است. به نظر می رسد مشارکت در فعاليت

ت زنان در عرصه های اقتصادی جامعه است. با توجه به اينکه درصد زيادی از فرزندآوريست و داشتن فرزند زياد نيز مانعی برای مشارک

نيروهای شاغل در بخشهای مختلف آموزش وپرورش را زنان تشکيل می دهند، در اين تحقيق تالش می شود الگوی فرزندآوری زنان 

ان می دهد متغيرهای طول دوره زناشويی، سن بررسی شود. يافته ها نش 1393شاغل ازدواج کرده در آموزش و پرورش شهر يزد در سال 

های باروری، تعارض شغلی فرزندآوری و استقالل زنان به ترتيب مهمترين متغيرهای تبيين ازدواج، سن به هنگام تولد اولين فرزند، ايده آل

 هر درجه از استقالل در خانواده، فرزندان کننده رفتار باروری هستند. زنان شاغل در اين پژوهش، دارای هر نوع پايگاه اقتصادی اجتماعی و يا

 کمی به دنيا آورده اند و بسته های تشويقی دولت نيز نتوانسته تأثيری در کاهش هزينه ها و يا افزايش منافع فرزندان داشته باشد.

 های باروری، شهر يزد.اجتماعی، استقالل زنان، زنان شاغل، ايده آل_پايگاه اقتصادی های کليدی:واژه

 

 مقدمه    

شته تغيير کرده  سبت به گذ سبت به زن و جايگاه او ن ست. زيرا نگرش جامعه ن امروزه توجه به زنان و نقش آنان در جامعه اجتناب ناپذير ا

است. درگذشته نقش زنان فقط در خانه و پرورش فرزندان محدود می شد، اما امروزه جامعه پذيرفته است که زنان نيز می تواند در خارج از 

وامل عخانه، همانند مردان در رشد و تعالی جامعه مؤثر باشند. در اين راستا توجه به رابطه ميان مشارکت زنان در بازار کار به عنوان يکی از 

صادی و نرخ شد اقت شد جمعيت و همچنين اثر هر دو متغير در موقعيت و جايگاه مهم و اثرگذار در ر های باروری به عنوان عاملی مؤثر در ر

 .(1389 همکاران، و موسايی) ان از مهمترين و جذابترين موضوعات مطرح در حوزه علوم اجتماعی استزن

ست و ميزان باروری کل از  سه دهه اخير کاهش باروری را تجربه کرده ا سال  7ايران در  سال  8/1به 1358تولد برای هر زن در  تولد در 

ست1390 سی)کاهش يافته ا سينی و شوازی عبا شی ح صله در (.1390 چاوو شته دهه سه زمانی فا  ايران در باروری کاهش فرآيند گذ

سب ست بوده تحوالتی با متنا س عنوان مهمترين عامل تعيين کننده در رفتار باروری به وقوع به نقش زن در خانواده در که ا ست تهپيو  .ا

 و زنان ارک دگرگونی شده، به واقع امروزی جوامع در که تحوالتی کلی طوربه و آموزش، شهرنشينی اجتماعی، گسترش -توسعه اقتصادی

 و صادیاقت هایفعاليت به و شده گرفته کار به کشور اداری و صنعتی بخشهای از بسياری در زنان است و شده منجر جامعه در آنان نقش

 هایشــاخص از يکی اقتصــادی ارســاخت در آنان نقش ايفای نحوهء و زنان توســعه، مشــارکت مباحث در جايی که اند؛ تاپرداخته اجتماعی

ان داده بررسی ها نش .شودمی ياد آنان از جوامع پيشرفت اجتماعی-اقتصادی الزام عنوان به و است شده قلمداد اقتصادی توسعه و نوسازی

شارکت زنان در نيروی کار از ميزان  سال  11که نرخ م صد در  سال  5/16به   1375در صد در  ساختارهای 1390در سيده و  صادی، ر  اقت

 (.1392مهری،  و طباطبايی است )قاضی بوده اقتصادی های عرصه در زنان مشارکت افرايش شاهد کشور فرهنگی اجتماعی، و
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مشارکت در فعاليتهای اقتصادی در جامعه امروزی از اهميت بسزايی برخوردار است و از طرف ديگر سياست های افزايش جمعيت که در چند 

ئولين قرار گرفته؛ نقش زنان را دو چندان کرده است و آنان پل ارتباطی بين اين دو ضرورت مهم در جامعه هستند. سال اخير مورد توجه مس

برآوردن هر کدام از اين نقش ها با ديگری در تناقض است. از يک طرف مشارکت در فعاليت های اقتصادی ممکن است باعث حضور کمتر 

باشــد و از طرف ديگر ممکن اســت داشــتن فرزند زياد مانعی برای مشــارکت زنان در عرصــه های  در خانه و مانعی بر ســر راه فرزند آوری 

اقتصادی جامعه باشد. البته در مطالعات صورت گرفته در زمينه اشتغال زنان و رفتار باروری رابطه کامالً مشخصی مشاهده نشده و مطالعات 

شان  شغلی و باروری ن شان مختلف رابطه مبهمی را بين وضعيت  شواهدی بدست آمد که ن داده اند. در مطالعات صورت گرفته در اين زمينه 

ست  ستخدام زنان و باروری ا سته ای ديگر از مطالعات، هيچ  ،(2002 1محمود ،1995 ،1بوی ججی)دهنده رابطه منفی بين ا صورتيکه د در 

 (. 1996، 1رابطه ای را بين اين دو متغير نشان نمی دهند)آباديان

ی را چنين تأثير -کشاوزی و بخش خدمات -جود دارد که اشتغال مدرن باعث کاهش باروری می شود ولی بيشتر شغلهای سنتیشواهدی و

ست.  سطح توسعه يافتگی آن جامعه در طول زمان متفاوت ا شتغال و باروری بر حسب منطقه و  بر باروری ندارند، از اينرو الگوی روابط بين ا

شغلی و باروری در تحليل اين نتايج متناقض  ضعيت  شود بلکه آنچه در رابطه و صرف باعث کاهش باروری نمی  شتغال  می توان گفت که ا

شتغال بيرون  ست نوع جامعه و هنجارهای حاکم بر آن در مورد ا شاغل ا شغلی که زن در آن  ست، عالوه بر نوع شغل و بخش  تعيين کننده ا

 .(260 ،1،2000هيندين)از منزل برای زن می باشد 

اين تحقيق تالش می شود، با توجه به سياست های کالن جامعه در توجه به کيفيت و کميت جمعيت، و تعالی خانواده در سالهای اخير و  در

همچنين اين موضــوع که درصــد بســيار بااليی از نيروهای شــاغل در آموزش وپرورش چه در بخش های مديريتی، تدريس و اداری را زنان 

شکيل می دهند؛ الگوی  ضر در آن ت ستان يزد که ميدان تحقيق حا شود. در ا سی  شهر يزد برر شاغل در آموزش و پرورش  فرزندآوری زنان 

فرند  2.3به  1365فرزند در سال  4/6واقع شده است، ميزان باروری همسو با تحوالت صورت گرفته در کشور می باشد ميزان باروری کل از

سال  سال  17/2و  1375در  سال کاهش يافت 1379در  ست و در  شته ا ستان کاهش اندکی دا ست. از اين زمان به بعد باروری اين ا  1390ه ا

 د،يز که باالتر از سطح کشوری می باشد. از لحاظ وضعيت اشتغال نيز استان (1390 چاووشی حسينی و شوازی عباسی)رسيده است 11/2به 

سياری  8/7با ميزان بيکاری  سبت به ب ستانها دارد)مرکز آمار ايران، درصد، نرخ بيکاری پايينی ن رو عالوه بر بررسی (. در مقاله پيش1390از ا

الگوی فرزندآوری زنان شـــاغل در آموزش و پرورش، تاثير اســـتقالل زنان شـــاغل در اين بخش بر رفتار باروری و همچنين تاثير احتمالی 

 ت. فرزندآوری بر تعداد فرزندان نيز مورد توجه قرار گرفته اس_تعارضات شغلی

 

 چارچوب نظری پژوهش

 رب اجتماعی تحوالت تأثير نظريه پردازی در مورد و تبيينی های نظری ومدل توســعه بر همواره شــناســانجمعيت تالش از ایعمده بخش

شده باروری تغييرات و هاتفاوت ست صرف  سطح درآمد خانواده1960)1بکر .ا و ميزان  ( در تبيين عوامل مؤثر بر باروری به متغير هايی مثل 

ضا برای فرزندان دارد. همچنين موقعيت  ستمزدهای زنان تأثير منفی بر تقا ست که افزايش د ست. وی معتقد ا شاره کرده ا ستمزد زنان ا د

اقتصادی اجتماعی زنان و استقالل زنان، به عنوان عوامل مداخله گر شناخته می شوند. هر چه موقعيت اقتصادی و اجتماعی و استقالل زنان 

 يش يابد، قدرت آنها در تصميم گيری در خانواده افزايش می يابد و در نتيجه تعداد مواليد کاهش می يابد. افزا

( معتقد است که يکی از راههای جامعه برای کنترل مواليد، تاخير در ازدواج است و بين متغير سن ازدواج و تعداد مواليد رابطه 1963)1ديويس

به منافع فرزندان برای والدين در انجام کار يا فعاليت در آينده برای آنها اشاره می کند. هرچه ميزان درآمد  1معکوسی برقرار است.  ليبنشتاين

(، متغير هايی 1975)1(. اســـترلين1978 1والدين افزايش يابد هزينه نگهداری فرزندان کاهش می يابد و تعداد مواليد افزايش می يابد )اندروکا

های باروری )تقاضـــا برای فرزندان( را به عنوان عوامل تعيين کننده باروری می داند؛ درآمد و ثروت ين ايده آلمانند درآمد و ثروت و همچن

 باعث می شود تا والدين به کيفيت فرزندان بيش از کميت آنان فکر کنند و با افزايش درآمد، از تعداد فرزندان کاسته می شود. 
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ه تحصيالت زنان را نيروی نهفته در پس گذار باروری می داند. وی معتقد است در جريان ( افزايش سطح تحصيالت، بويژ1976)1کالدول

 گذار باروری با افزايش سطح تحصيالت زنان، سطوح باروری نيز کاهش می يابد و بين اين دو رابطه معکوس وجود دارد. مک

 عيت زنان و اقتصاد جامعه، اشاره می کند و متغيرهای پايگاه(، به تغيير شکل اقتصادی خانواده، بهبود و پيشرفت وضعيت و موق1980)1نيکل

 تقاضا که است ( بر اين فرض1370اجتماعی زنان، استقالل زنان، درآمد زنان و تحصيالت را در باروری مؤثر می داند. تودارو )-اقتصادی

 واملع تابع بعد به چهارم فرزند مورد در ولی شود می تبيين فرهنگی عوامل بوسيله اغلب و است قطعی و مسلم اول فرزند سه برای

اقتصادی، سن ازدواج، طول مدت زناشوئی، استقالل زنان و تعداد فرزندان آنان رابطه -است.به نظر می رسد بين پايگاه اجتماعی اقتصادی

ی نسی، نابرابروجود داشته باشد. همچنين نوع نگرش نسبت به هزينه فرزندان و بسته های تشويقی دولت و شاخصهای ارجحيت ج

 فرزندآوری با تعداد فرزندان زنان شاغل در ارتباط است. –جنسيتی و تعارض شغلی

 روش پژوهش

شند، که طبق ليست  شهر يزد می با شاغل در آموزش و پرورش  شی و جامعه آماری آن کليه زنان  روش تحقيق در اين پژوهش، پيماي

ــاغل بوده اند. از تعداد کل  30نفر و اداره کل  2083دو  نفر، ناحيه 2035، در ناحيه يک 1393حقوقی آبان ماه  ــاغل،  4148نفر ش نفر زن ش

سطه دوره اول(،  %18در مقطع ابتدايی،  48% سطه دوره دوم(،  %22در مقطع راهنمايی )متو سطه )متو ستان ها، و  %10در مقطع متو در هنر

نفر به صورت نمونه گيری خوشه ای چند مرحله ای و به صورت  351ان نيز در ادارات آموزش و پرورش مشغول به کار بودند. از اين مي 2%

 تصادفی سيستماتيک انتخاب شده است.

سته در اين پژوهش   شد.« تعداد فرزندان زنده به دنيا آمده هر فرد»متغير واب ست که در سطح سنجش فاصله ای اندازه گيری  تغير م ا

ستقالل زنان، پايگاه اق ستقل اين پژوهش، ا صادیهای م شغلی_ت سيتی، تعارض  ه ترجيح فرزندآوری، گرايش ب-اجتماعی زنان، نابرابری جن

ــته های تشــويقی دولت برای افزايش مواليد، ايده آل های باروری، مقطع  جنســی، نگرش نســبت به هزينه فرزندان، نگرش نســبت به بس

قالل اجتماعی زنان، نابرابری جنسيتی، است-پايگاه اقتصادیتحصيلی، سن ازدواج، طول مدت زناشويی و نوع استخدام هستند. از اين ميان، 

سازه هستند که در جدول  شويقی دولت  سته های ت سبت به هزينه فرزندان و ب شی به همراه  1زنان و نگرش ن سهای نگر توصيف اين مقيا

 شده است.  شاخص همسانی درونی )آلفای کرونباخ( آنها که در محله پيش آزمون مورد بررسی قرار گرفت، ارائه
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 مقياسهای نگرشی مورد استفاده در پژوهش و ميزان همسانی درونی آنها  . توصيف1جدول 

مقياس 

 نگرشی
 پاسخگويیطيف سؤال يا گويه سؤاالت

 آلفای

 کرونباخ

 

استقالل 

 زنان

 

 جابجايی

 سؤال 5

ـــتان 1 ميزان . 2. ميزان آزادی و اختيار عمل زن برای رفتن به منزل بســـتگان و دوس

. ميزان آزادی 3آزادی و اختيار عمل زن برای رفتن به مراسم مذهبی، مسجد و حسينيه 

سی  شن و عرو سم ج . ميزان آزادی و اختيار عمل 4و اختيار عمل زن برای رفتن به مرا

ــتی  ــک يا مراکز بهداش . ميزان آزادی و اختيار عمل زن 5زن برای رفتن به مطب پزش

 هر مجاوربرای مسافرت به روستا يا ش

 طيف پاسخی

. اجازه از شوهر و با 1

همراهی يکی از اعضای 

. اجازه از شوهر و 2خانواده 

. 3بدون همراهی ديگران 

 بدون اجازه شوهر و به تنهايی

760/0 

تصميم 

 گيری

 سؤال 8

در جنبه 

های مهم 

 زندگی

گيری در . تصميم2گيری در مورد خريد وسايل مورد نياز منزل .تصميم1

 رمايه گذاريهای بزرگ مثل خريد ماشين، خانه، طال و جواهراتمورد س

 گيری در باره  تحصيل فرزند. تصميم4. تصميم گيريهای مهم زندگی 3 

: عدم قدرت عدم استقالل

تصميم گيری در هيچيک از 

 رفتارهای مذکور

يری تصميم گ استقالل نسبی:

زن با شوهرش در همه زمينه 

 ها

: تصميم استقالل کامل 

ی زن به تنهايی در همه گير

 زمينه ها

715/0 

در زمينه 

رفتارهای 

 جمعيتی

 گيری در مورد روشهای مورد استفاده پيشگيری از بارداری. تصميم1

. تصميم در مورد فاصله زمانی بين 3. تصميم در مورد تعداد فرزندان 2

 . تصميم در مورد ترکيب جنسيتی فرزندان4فرزندان 

784/0 

 اطالعاتی

 سؤال 3

 های دستيابی زنان به اطالعات:زمينه

 ميزان تحصيالت

 ميزان مطالعه مجله و روزنامه

 های راديوميزان تماشای تلويزيون يا ماهواره يا گوش دادن به برنامه

 طيف پاسخی

 طول سالهای تحصيل

 چند ساعت در هفته

 چند ساعت در روز

701/0 

نگرش نسبت 

به هزينه 

 فرزندان
 سؤال 3

 افراد به فرزندآوری بيشتر در صورت افزايش درآمد . تمايل1

 . فرزند زياد والدين بخصوص مادر را از انجام کارهای مورد عالقه باز می دارد2

. هزينه ای که بچه دارند ازمنفعتی که به 4. بچه ها مايه دردسر والدين هستند. 3

 ياج دارند. فرزندان به برادر و خواهر احت5خانواده می رسانند بيشتر است. 

 طيف پاسخی

 . کامالً مخالف تا1

 . کامالً موافق5

768/0 

بسته های 

تشويقی 

افزايش 

 سؤال 3 مواليد

 . تمايل به فرزندآوری بيشتر در صورت افزايش تسهيالت دولت برای مادران شاغل1

 . تمايل به فرزندآوری مجدد درصورت تشويق مالی دولت برای تولد فرزند بعدی2

رزندآوری مجدد، بدون توجه به بسته های تشويقی و با خواست و نياز . تمايل به ف3

 فردی

 طيف پاسخی

 . موافق1

 . مخالف2

790/0 

 

 

 

 

 

 

  

www.takbook.com



   

114 

 يافته های پژوهش

سخگويان )زنان  2جدول سبی پا شان 15-60توزيع ن ستقل ن ساس برخی از متغيرهای م شهر يزد( را برا شاغل در آموزش و پرورش  ساله 

( دارای دو فرزند هستند 86/47درصد زنان شاغل بدون فرزند هستند. بيشترين تعداد پاسخگويان )%42/3شان می دهد که می دهد. يافته ها ن

سط تعداد فرزندان زنده به دنيا آمده برای هر زن نيز  ست.  1/2و متو سانس  07/19فرزند ا سطح تحصيالت زير لي شاغل دارای  درصد از زنان 

 سانس و باالتر هستند. درصد دارای تحصيالت لي 93/80و

سنی  سخگويان به ترتيب در گروههای  صد پا شترين در سنی 4/27سال)%40-44بي ( و کمترين تعداد در 5/24سال)% 35-39( و گروه 

سنی  سن زنان در زمان  20-24گروه  ست. ميانگين  سال های اخير ا ستخدام جديد در  شان دهنده عدم ا ضعيت ن سال قرار دارند که اين و

ست. اکثريت زنان ) 95/37بررسی  سبی در خانواده برخوردارند و تنها % 6/69سال ا ستقالل ن ستقالل  5/11(، از ا سخگويان، از عدم ا درصد پا

سخگويان ) سط دارند. %8/68برخوردارند. اکثر پا سبی  8/59( معتقدندکه فرزندان برای والدين هزينه متو شاغل، دارای تعارض ن صد از زنان  در

شغل سخگويان اعالم کرده اند، فرزندآوری با  ستند. ميانگين تعداد فرزندان ايده آلی که پا ست. يکی از راهکار های دولت  69/2شان ه فرزند ا

برای افزايش مواليد، توزيع بسته های تشويقی است. نتايج نشان می دهد که بسته های تشويقی دولت جهت افزايش مواليد، در مورد اکثريت 

شاره کرد که نزديک به  3/53زنان مورد مطالعه ) درصد پاسخگويان بيشتر از  70درصد( تأثيری ندارد. از داليل اين امر می توان به اين نکته ا

سنی آنها  35 ست و آنها طول دوره مفيد باروری خود را به پايان رسانده و تعداد فرزندان دلخواه خود را به  1/37سال سن دارند و ميانه  سال ا

 تيجه هر چقدر هم که بسته های تشويقی منفعت داشته باشند، تأثيری در نگرش اکثر زنان مورد مطالعه نداشته است. دنيا آورده اند. در ن

 

 . توزيع نسبی پاسخگويان براساس برخی از متغيرهای مستقل پژوهش1جدول 

 گرايش نسبت به ترجيح جنسی سطح تحصيالت تعداد فرزندان زنده بدنيا آمده

 7/18 عدم ارجحيت 11/7 يپلم و کمترد 42/3 بدون فرزند

 3/67 ارجحيت نسبی 96/11 فوق ديپلم 66/17 1

 14 ارجحيت زياد 68/66 ليسانس  86/47 2

 32/8 ميانگين 25/14 فوق ليسانس و باالتر 79/26 فرزند و بيشتر 3

 فرزندآوری-تعارض شغلی استقالل زنان طول مدت ازدواج

 6/19 عدم تعارض 5/11 عدم استقالل 1/3 سال 5کمتر از 

 8/59 تعارض نسبی 6/69 استقالل نسبی 82/12 9-5

 6/20 تعارض کامل 9/18 استقالل کامل 23/20 14-10

 9/3 ميانگين 17/10 ميانگين 85/63 و باالتر 15

 نگرش به بسته های تشويقی دولت نگرش نسبت به هزينه فرزندان تعداد فرزندان ايده آل

 3/53 عدم تأثير 5/16 ه کمهزين 6/0 بدون فرزند

 3/32 تأثير نسبی 8/68 هزينه متوسط 7/3 1

 4/14 تاثير زياد 4/14 هزينه زياد 84/53 2

 5/4 ميانگين 3/15 ميانگين 8/38 فرزند و بيشتر 3
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 عوامل موثر بر باروری

جتماعی ا-ن رابطه معنی داری بين پايگاه اقتصــادی، رابطه بين متغيرهای مســتقل و تعداد فرزندان را نشــان می دهد. نتايج آزمو2جدول

شان نمی دهد. با توجه به اينکه ميانگين تعداد فرزندان زنده به دنيا آمده زنان مورد مطالعه  ست و اکثريت آنان  1/2زنان و تعداد فرزندان را ن ا

اه اقتصادی و اجتماعی، باروری يکسان و پايينی دارند. از فرزند هستند. در نتيجه زنان مورد مطالعه دارای هر نوع پايگ 2درصد( دارای  86/47)

ست آنان تحصيالت ميزان زنان، باروری بر گذار تأثير و مهم های متغير جمله ست اين بر انتظار همواره و ا  اروریب تحصيالت، افزايش با که ا

(، 1976د اين يافته ها با نظريه های کالدول)پژوهش رابطه معکوس بين ســـطح تحصـــيالت و تعداد فرزندان تأييد شـــ اين در يابد. کاهش

 (همسوست. 1388(، شيری و بيداريان)2005)1های اکين( همخوانی دارد. همچنين با بررسی1980نيکل)(، مک2000مکدونالد)

 

يرسون اين گی پانتظار می رود که بين دو متغير استقالل زنان و تعداد فرزندان رابطه معکوس وجود داشته باشد که آزمون ضريب همبست

فرضيه را رد کرد. در توضيح اين وضعيت می توان به همبستگی باالی بين اشتغال زنان و سطوح باروری اشاره کرد. اشتغال زنان خود يکی از 

ن درصــد آنا 86/47عوامل مهم در کاهش باروری اســت. با توجه به اينکه کليه افراد جامعه آماری در اين تحقيق شــاغل هســتند و همچنين 

 دارای دو فرزند هستند، در نتيجه متغير مورد مطالعه )استقالل زنان( نمی تواند تأثير زيادی در تعداد مواليد داشته باشد.

همواره تصور می شود ميان سطح درآمد زنان و تعداد فرزندان رابطه مستقيم، وجود دارد. يعنی با افزايش سطح درآمد، تعداد فرزندان نيز  

ست که، با افزايش افزايش يابد،که  ستقيم را تأييد کرد. از جمله داليل اين امر نيز اين ا سون وجود اين رابطه م ستگی پير ضريب همب آزمون 

و رميزان درآمد، افراد توانايی بيشتری برای پرداخت هزينه های فرزندان را دارند. همچنين به لحاظ روانی نيز آسودگی خاطر بيشتری جهت روب

( همخوانی دارد. انتظار می رود که بين، طول مدت 1370( و تودارو )1978رزندان دارند. اين يافته با تئوری ليبنشــتاين )شــدن با هزينه های ف

شد. داده شته با شويی و تعداد فرزندان رابطه وجود دا شويی و تعداد فرزندان را تأييد می کند 2های جدولزنا ستقيم بين طول مدت زنا ، رابطه م

سازه تعارض بدين معنی که با اف شده بعدی رابطه معکوس بين  ضيه تأييد  شويی، تعداد فرزندان نيز افزايش می يابد. فر زايش طول مدت زنا

فرزندآوری و تعداد فرزندان زنان شــاغل در آموزش و پرورش شــهر يزد اســت بدين معنی که با افزايش تعارض بين اشــتغال زنان و  –شــغلی

 بد.فرزندآوری، تعداد مواليد کاهش می يا

 

 . توزيع نسبی پاسخگويان براساس برخی از متغيرهای مستقل پژوهش2جدول 

 Sig ضريب پيرسون متغير مستقل  Sig ضريب پيرسون متغير مستقل

 001/0 -191/0 تعارض شغلی فرزندآوری 308/0 058/0 اجتماعی-پايگاه اقتصادی

 051/0 107/0 نابرابری جنسيتی 000/0 -196/0 سطح تحصيالت

 282/0 060/0 گرايش به ترجيح جنسی 006/0 149/0 مد زناندرآ

 151/0 -080/0 نگرش به هزينه فرزندان 601/0 000/0 طول مدت زناشويی

 005/0 -152/0 نگرش به بسته های 166/0 -079/0 استقالل زنان

   تشويقی دولت 000/0 601/0 طول مدت زناشويی

 

سيتی در خامی به نظر سد که نابرابری جن سوننواده و در محيط کار به کاهش تعداد مواليد منجر میر ستگی پير ضريب همب  شود که آزمون 

ی گونه رابطه معنی داری را بين بين تمايل براوجود هيچ گونه رابطه معنی داری بين اين دو متغير را تأييد نمی کند. آزمون فرضـــيات، هيچ

سی فرزندان موجود اين دو مت شتر و ترکيب جن شان نمی دهد. در اين پژوهش فرزند بي صد(، حداقل  7/74نفر از زنان متاهل ) 251غير ن در

سط  سر دارند. با توجه به متو شده اند و اين خود  2يک فرزند پ سر  صاحب فرزند پ ضر، اکثر زنان مورد مطالعه، خيلی زود  فرزند در نمونه حا

سر، نتوا سی برای فرزندان پ شده تا ارجحيت جن ست که باعث  شود. عاملی ا سخگويان  سطوح باالی باروری، برای پا ند باعث بوجود آوردن 

فرضيه بعدی وجود رابطه معکوس بين نگرش نسبت به هزينه فرزندان و تعداد مواليد است که آزمون روابط هيچ گونه رابطه معنی داری بين 
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شد که تعداد فرزندان زنان مو شايد بدين علت با شان نمی دهد که  ست که بتواند هزينه زيادی را بر اين دو متغير را ن رد مطالعه آنقدر زياد ني

دوش خانواده تحميل کند. فرض ديگر اين پژوهش وجود رابطه مستقيم بين نوع نگرش نسبت به بسته های تشويقی دولت برای فرزندآوری 

 نشان می دهد.  و تعداد مواليد است،که آزمون فرضيه، برخالف انتظار وجود رابطه معکوس بين اين دو متغير را

شده و نقش عوامل ديگ شبهه را بوجود می آورد که رابطه آنها خطی در نظر گرفته  ستفاده از تحليل های دو متغيره، اين   ربا توجه به اينکه ا

سيونی )جدول  ست. نتايج آزمون رگر شده ا ستفاده  سيون چندمتغيره ا شود در اين پژوهش از تکنيک رگر شان می3ناديده گرفته می  دهد ( ن

 که، متغير طول دوره زناشويی، بيشترين تأثير را بر متغير وابسته دارد و اين رابطه بصورت مستقيم است. 

سن در تولد اولين متغير های ديگر مثل ايده آل شته اند. متغيرهای  سته تأثير گذا ستقيم بر متغير واب سن ازدواج، نيز به طور م های باروری، 

شغلی سته دارند، يعنی با افزايش آنها، تعداد فرزندان کاهش می يابد. اين نتايج با فرزند آ-فرزند و تعارض  وری نيز تأثير معکوس بر متغير واب

شتاين و گری بکر) سل و گينيتی( همخوانی دارد. همچنين با مطالعات مک1960تئوريهای ليبن ضی طباطبايی و مهری)2008)1را ( 1392(، قا

 متغيرهای مستقل در اين پژوهش، به جهت معنی دار نشدن از مدل حذف شدند.( همسو است. ديگر 1372و جاراللهی)

 . تحليل چند متغيره تأثير متغيرهای مستقل بر تعداد فرزندان3جدول 

 Beta T-Value Sig متغيرهای مستقل

 طول دوره زناشويی

 ايده آل های باروری

 سن در تولد اولين فرزند

 سن ازدواج

 فرزندآوری-تعارض شغلی

 تقالل زناناس

563/0 

172/0 

336/0- 

296/0 

127/0- 

107/0- 

181/10 

599/3 

194/4- 

553/3 

581/2- 

219/2- 

000/0 

000/0 

000/0 

000/0 

000/0 

027/0 

677/0 R:  459/0 :2R 445/0 :2R Adj. 027/0 Sig:  

تعديل  ا متغير وابسته است. ضريب تبيينبين متغيرها، نشان دهنده همبستگی قوی بين متغيرهای مستقل ب 677/0مقدار ضريب همبستگی 

ستقل در مدل،  شان می دهد که در مجموع متغير های م سته )تعداد فرزندان( را تبيين می کنند.  5/44شده نيز ن صد از تغييرات متغير واب در

شده  بدست آمده، نشان تأثيرات مستقيم و غير مستقيم و کل متغيرهای مستقل بر تعداد فرزندان که از مدل تحليل مسير 4در جدول  داده 

 اجتماعی و نگرش نسبت به بسته های تشويقی، تأثير مستقيم بر متغير وابسته ندارند. -است. بر اين اساس متغير های پايگاه اقتصادی

سته دارد. درحالی ستقيم بر متغير واب شترين تأثير م شويی بي ستقمتغير طول دوره زنا شترين تأثير غير م سن ازدواج، بي م را بر متغير يکه، 

د، نوابسته دارد. اما در بررسی تأثير کل، که شامل تأثير مستقيم و غير مستقيم می شود، متغيرهای طول دوره زناشويی، سن در تولد اولين فرز

شغلی سته ها-سن ازدواج، ايده آل های باروری، تعارض  ستقالل زنان، پايگاه اقتصادی اجتماعی و نگرش نسبت به ب تشويقی  یفرزندآوری، ا

 دولت به ترتيب بيشترين تأثير را داشته اند.  
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 . تأثيرات مستقيم و غير مستقيم و کل متغيرهای مستقل بر تعداد فرزندان4جدول

 تأثير کل تأثير غيرمستقيم تأثير مستقيم متغيرهای مستقل

 طول دوره زناشويی

 سن در تولد اولين فرزند

 سن ازدواج

 ايده آل های باروری

 فرزندآوری-ارض شغلیتع

 استقالل زنان

 اجتماعی-پايگاه اقتصادی

 نگرش نسبت به بسته های تشويقی

563/0 

336/0- 

296/0 

172/0 

127/0- 

107/0- 

--- 

--- 

--- 

--- 

552/0- 

--- 

021/0- 

016/0- 

074/0- 

026/0 

563/0 

336/0- 

256/0- 

172/0 

106/0- 

091/0- 

074/0- 

026/0 

 

سيون در ب سته خش تبيين و تحليل چند متغيره دادهآزمون تحليل رگر ستقل با متغير واب ستگی قوی بين متغيرهای م شان داد که همب ها، ن

ستگی  ضريب همب ستقل در مدل، 677/0)مقدار  شان می دهد که در مجموع متغيرهای م شده نيز ن ضريب تبيين تعديل   5/44( وجود دارد. 

، سن در اولين تولد 0/(563را تبيين می کنند. متغيرهای طول دوره زناشويی با ضريب تأثير )درصد از تغييرات متغير وابسته )تعداد فرزندان( 

سن ازدواج )-336/0) شغلی فرزندآوری )172/0(، ايده آل های باروری )296/0(،  ستقالل زنان )-127/0(، تعارض  ( به ترتيب -107/0( و ا

اند. از يافته های پژوهش چنين برمی آيد که ويژگيهای فردی مؤثر بر باروری زنان مهمترين متغيرهای تبيين کننده رفتار باروری زنان بوده 

شترين تأثير را ب سن هنگام اولين تولد فرزند و ايده آلهای باروری، بي شويی،  سن ازدواج، طول دوره زنا  رمورد مطالعه در اين پژوهش نظير؛ 

 بخوبی رفتار باروری زنان را تبيين کنند.رفتار باروری دارند، ولی ساير متغيرهای تحقيق نتوانستند 

ته ها، نشان داد که همبستگی قوی بين متغيرهای مستقل با متغير وابسآزمون تحليل رگرسيون در بخش تبيين و تحليل چند متغيره داده

ستگی  ضريب همب شان می دهد که در مجموع متغيرهای م677/0)مقدار  شده نيز ن ضريب تبيين تعديل   5/44ستقل در مدل، ( وجود دارد. 

ضريب تأثير ) شويی با  سته )تعداد فرزندان( را تبيين می کنند. متغيرهای طول دوره زنا صد از تغييرات متغير واب سن در اولين تولد 0/(563در  ،

ــن ازدواج )-336/0) ــغلی فرزندآوری )172/0(، ايده آل های باروری )296/0(، س ــتقالل زنان )-127/0(، تعارض ش ( به ترتيب -107/0( و اس

 نمهمترين متغيرهای تبيين کننده رفتار باروری زنان بوده اند. از يافته های پژوهش چنين برمی آيد که ويژگيهای فردی مؤثر بر باروری زنا

ر را بر رفتار يمورد مطالعه در اين پژوهش نظير؛ سن ازدواج، طول دوره زناشويی، سن هنگام اولين تولد فرزند و ايده آلهای باروری، بيشترين تأث

شاره ا باروری دارند، ولی ساير متغيرهای تحقيق نتوانستند بخوبی رفتار باروری زنان را تبيين کنند. در توجيه اين وضعيت می توان به اين نکته

شبيه هستند و  ه هماجتماعی بسيار ب_کرد که افراد مورد مطالعه به لحاظ ويژگيهای مشترکشان از قبيل موقعيت شغلی، درآمد، پايگاه اقتصادی

ن ييا به تعبير ديگر، اشتغال در آموزش و پرورش، باعث شده تا نوعی همسانی و همگونی بين آنها ايجاد شود، به همين علت ارتباط معناداری ب

اشد. يعنی نواخت بويژگيهای فوق و رفتار باروری مشاهده نشد. همچنين، عامل اشتغال باعث شده تا رفتار باروری آنها نيز بسيار همگون و يک

 همبستگی زياد بين اشتغال و رفتار باروری آنان باعث شده تا تعداد فرزندان آنها کم باشد.
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 بحث و نتيجه گيری

سطح کالن، کاهش باروری و پيامدهای آن نه تنها مورد  شينی به دليل تأثيراتش بر جامعه در  سطح جان سيدن باروری در ايران به زير  ر

نيز شده است. در حال حاضر  های اساسی سياستگذاران دغدغه اجتماعی قرار گرفته، بلکه يکی از علوم جمعيتی و انديشمندانتوجه محققان 

سب جهت  ست منا سيا شور بازنگری و  ستهای جمعيتی موجود در ک سيا ستی  ستمداران بر اين تأکيد دارند که باي سيا سان و  شنا همه جمعيت 

 باروری سطح افزايش جهت جمعيتی سياست هرگونه موفق اجرای و تدوين يا و نی اتخاذ شود. بازنگریافزايش سطح باروری به سطح جانشي

شناخت ستلزم افزايش  سايی از ما م شنا ست پايين با باروری جمعيتی گروههای زير علل کاهش باروری و  مرور مطالعات در حوزه باروری   .ا

 ری دارد. پايين حکايت از تاثير مستقيم اشتغال زنان بر بارو

شينی  شهرن شدن و  صنعتی  سازی در اثر  سطوح باالی باروری کاهش می يابد که بر اثر فرايندی از نو در پايان دوره گذار جمعيتی اول، 

شدن  صنعتی  سازد.  شتن تعداد فرزند زياد را نامطلوب می  شيوه زندگی ايجاد می کند که دا شينی يک  شهرن شدن و  صنعتی  شود.  آغاز می 

ريق کاهش مرگ و مير، تعداد فرزندانی را که زنده می مانند را افزايش می دهد. در نتيجه والدين خيلی زود به تعداد فرزندان همچنين از ط

مطلوب می رسـند و به فکر تنظيم خانواده و کاهش بُعد خانوار می افتند. خالصـه کالم اينکه بسـياری از عوامل از قبيل بسـته های تشـويقی 

ستقالل زنان صادیدولت، ا سطوح  -، پايگاه اقت سيتی و ... نمی تواند تأثير زيادی بر افزايش يا کاهش  سی، نابرابری جن اجتماعی، ارجحيت جن

 باروری بخصوص در ميان زنان شاغل داشته باشد. 

هتری دارند. ت بزنان شاغل دارای حداقلی از استقالل هستند، همچنين به لحاظ پايگاه اقتصادی اجتماعی نسبت به زنان غير شاغل وضعي

آنان نابرابری جنســيتی کمتری را نســبت به زنان غير شــاغل خود درک می کنند و مهمتر از همه اينکه آنان يک ويژگی مشــترک دارند يعنی 

شا شود تا يک زن با در نظر گرفتن هزينه ها و منافع فرزندان، تعداد مواليد خود را کاهش دهد. لذا زن  شتغال باعث می  ستند. ا ل غشاغل ه

سوا شويقی دولت ) سته های ت ستقالل در خانواده فرزندان کمی به دنيا می آورد. ب صادی اجتماعی و يا هر درجه از ا  یدارای هر نوع پايگاه اقت

شته باشد. در نظر گرفتن همين  زينه هاينکه آيا دولت به وعده های خود عمل می کند يا نه( نمی تواند تاثيری در هزينه ها يا منافع فرزندان دا

 دهاست که بسياری از باورهای رايج مثل ارجحيت جنسی نيز نمی تواند تاثيری بر باروری آنان داشته باشد. کاهش تعداد فرزندان دلخواه، شاي

 بخشی از هزينه هايی است که زنان شاغل بايد در مقابل اشتغال خود بپردازند.

ست شتغال زنان ( 1996) 1رپس مطابق با نظريه تعارض نقش و مطالعات ريندفوس و برو شمار تا جايی که ا به منزله محدود کننده باروری به 

ل های خانه، تعارض مادری و اشــتغارود، انتظار داريم که با هر تغيير مثبت و تســهيل گری در شــرايط کار زنان، و يا تغيير در مســووليتمی

ســال با در نظر گرفتن  7های مراقبتی برای نوزادان و فرزندان زير انکاهش يابد؛ تغيير درشــرايط اســتخدامی مادران شــاغل، ايجاد امک

ساعت شاغل،  سيدهايی برای زنان  سران در امور سوب شتر هم شارکت بي های کاری منعطف و کارهای پاره وقت برای زنان و همکاری و م

کار و مادری را برای زنان شاغل کاهش دهد هم در هايی که تعارض تواند در کاهش تعارض کار خانواده موثر باشد. اتخاذ سياستخانه، می

کند )رازقی نصــرآباد و علی تشــويق زنان شــاغل برای فرزندآوری مهم اســت و هم ســاير زنان شــاغل را به ازدواج و فرزندآوری ترغيب می

رش شهر يزد پرداخت و برخی از ی بررسی رابطه اشتغال با باروری زنان شاغل در آموزش و پرو(. پژوهش حاضر، به مطالعه1394مندگاری، 

ی کنندههای شــغلی نيســت، زيرا علل و عوامل تعيينی آن را بررســی نمود. با اين حال نتايج قابل تعميم به ســاير گروهکنندهعوامل تعيين

ند نان شاغل همچنان نيازمتواند متفاوت باشد. لذا اتخاذ راهکارهای سياستی در زمينه باروری برای زرفتارهای باروری در هر گروه شغلی می

 مطالعات بيشتری است.
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 های معرفتی در رویکردهای متفاوت مادران به زندگیفرض نقش پیش

 
 عضو هيأت علمی گروه معارف اسالمی دانشگاه کاشان؛ مرتضی امامی

emami@kashanu.ac.ir 

 چکيده

 و سبک زندگی آنان جستجو نمود؛ رويکرد اول در آن ی خانواده و نقش افراددر حوزهرا سه رويکرد متفاوت توان در اغلب جوامع انسانی می

رويکرد  توان از آن به ياد کرد،مادر ساالری، پدر ساالری يا فرزند ساالری می است که در اشکال مختلفی نظير؛ "سلطه"ديدگاهی مبتنی بر 

 دگاه سوممشترک است، و دي منافعبر اساس  ،منافع همه افراد خانوادهکننده تأمين  و منصفانه  ،ديدگاه اين است. "سود متوازن"دوم مبتنی بر

 باشدیم نظير فاطمه زهرا)س(دينی ی های برجستهو متأثر از اسوه است وحيانی –های دينی مبتنی بر آموزه است که "ايثارگرايانه"رويکرد 

های ممتازی که در گرايشات عاطفی و مادران چه به لحاظ گرايشات فطری، و چه به جهت ويژگی ست.ا "الجار ثم الدار"که آموزگار مکتب 

ه ای دارند کرفتارهای ممتاز و ايثارگرانههمواره های معرفتی و شهودی دارند، امتيازی که نسبت به مردان در عقل عملی و باورها و شناخت

آنان را از دو گروه اول و دوم ممتاز نموده و ه و فرزندان و حتی همسران ايشان گرديده، در اغلب موارد موجب حفاظت و صيانت از خانواد

 در و اختهو مقايسه آن با دو ديدگاه ديگر پرد سوم های معرفتی در ديدگاهفرضپيش بررسی به توصيفی –است. اين مقاله با روشی تحليلی

 شاراتی نموده است. ا آخرتربيتی و اجتماعی ديدگاه  نتايج آثار و به پايان

 ايثار    ؛عشق مادران؛ ؛معارف عملی ؛ها: معارف نظریکليد واژه

 

 مقدمه

سالمت  .گيری، و هويت و رفتار افراد خانواده و در نهايت جامعه دارندترين عناصر جامعه، نقش بسزايی در شکلزنان و مادران به عنوان بنيادی

 -یهای عاطفنوع نگرش آنان به جهان و زندگی دارد. کودکان در زمينه نيز با سالمت مادران و رابطه انکارناپذيری ،روحی و روانی کودکان

های فردی و اجتماعی خود را بر اساس نوع شخصيت و هويت تکون يافته در کانون کنند و نقشفراهم آمده توسط مادران رشد می تربيتیِ

ساختار ذهنی در نتيجه  ؛آغوش گرم و پر مهر مادر برخوردار بوده ومناسب، محيطی آرام  اینوزادی که همواره از تغذيه .کنندخانواده ايفا می

 و های پيرامون خود را امن و دوست داشتنی باور نمودهمحيط زندگی، دنيا و انساناو ، است و روانی او متناسب با اين شرايط رشد کرده

 . گرفته است و بالعکسوی شکل نفس در  "خوشبين شخصيتی"

در  ها و توانمندی خويش،انسانی از خود و نيز درک قابليت -درک هويت الهی نظير؛مادران مسلمان  های معرفتیفرضو پيش نش الهیبي

 نگرش ابزاری آنان به زندگی مادی و جستجوی حياتايفای نقش خطير تعليم و پرورش فرزندان در زندگی بسيار تأثيرگذار است. همچنين 

تی، ها در هسخانواده، همانند بسياری ديگر از پديده هويت آنان را از ديگر زنان و مادران به کلی متمايز نموده است. ،خرتطيبه و پايدار در آ

عقل عملی کارش  از دو بُعد سخت و نرم تشکيل شده که مردان بعد سخت)عقل نظری( و زنان بعد نرم)عقل عملی( آن را بر عهده دارند.

 تاو عقل نظری که بايد ادراک است اخالص و مانند آن انرژی و شور، احساس وگرايش و ايمان، عاطفه و احساس،  ت،نيانگيزه و عزم و اراده، 

های گيریتصميم ی، همه"عقل عملی"»گويد:اهلل جوادی آملی میجزم و قطع و يقين است. آيت شبگيرد، کار منطقیيج انت و  صحيح داشته

  (.138، ص 1378ادی آملی،جو)گرايشی انسان را بر عهده دارد.

های جبران ناپذيری بر خانواده و تواند آسيبعدم شناخت هويت واقعی زنان و مادران و نقش و جايگاه آنان و يا غفلت و فراموشی از آن می

ی و تأثيرات آن عرفتهای مفرضتحليلی به بررسی پيش –جامعه وارد نمايد چنانچه تاکنون وارد ساخته است. اين مقاله با رويکردی توصيفی 

 پردازد.های مادران در رويکردهای متفاوت آنان به زندگی و نيز ايفای نقش اساسی آنان در خانواده میها و گرايشبر نوع نگرش

 بينی مادران مسلمانجهان
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ه ها و نيز نوع نگاه بارها و ارزشبينی ايشان است. روشن است که معينوع نگاه مادران به خانواده تابعی از نوع نگاه آنان به جهان و جهان

يک طرف و مبدأ  ميان دل)فطرت( از ی معنوىنوعى جاذبه ،خداجويى زندگی در دو ديدگاه مادی و الهی کامال با يکديگر متفاوت است.

ادران م الهیِ تکوينی و اشراقی با روح الهی دارد. در نگرشِ آفرينش از طرف ديگر است زيرا روح انسان که هويت اصيل اوست پيوندی

شمارد؛ ها را مالک برتری يا تحقير کسی نمیها و ندادهگيرد، دادهجهت نمیدهد و بیجهت نمیها را بینعمت ،مسلمان؛ خداوندِ حکيم

 .يابدها تحقق می، درجات انسانکوشش به ميزان سعی و ی،بازگردان خواهد و در اينهای او به هر ميزان که باشد بازدهی میداده

ان کرويکرد مادران مسلمان به ازدواج، تشکيل خانواده و فرزند آوری، نه صرفا برای عيش و کامرانی)که در زندگی آميخته با رنج اين مسئله ام

ی عپذير نيست(، و نه نوعی رفتار غريزی، طبيعی و تکوينی که او را با ديگر مادران و رويکردهای آنان مشابه نموده، و زندگی را صرفا به نو

ر اين ديدگاه داشتغال و سرگرمی مبدل ساخته، بلکه به منظور رشد و تکامل و توليد نسل صالح و آفرينش خليفه خداوند در اجتماع است. 

ی اگيرد و هر کدام از اعضای خانواده تنها به ميزان سود و فايدهمديريت روابط خانواده بر اساس قرارها و قراردادهای پنهان و آشکار شکل نمی

شناسند؛ روابط اين افراد مانند ساير روابط تجاری بر مبنای سود و منافع که برای هم دارند خود را نسبت به ديگری مسئول و متعهد نمی

  ود.شخورد...؟!؛ شنيده نمیمتقابل)رويکرد دوم( نيست و در اين نوع از روابط جمالتی نظير؛ چه سودی برای من دارد...؟! به چه درد من می

روند و حتی در بسياری موارد، ارتباطات به ظاهر کم فايده نيز از نظر آنان سودمند است ان مسلمان به راحتی زير بار تعهد و مسئوليت میمادر

شود؛ در اين نوع از روابط، نگاهشان به ديگر اعضای خانواده نگاهی استقاللی نيست بلکه ديدگاهی آلی و ابزاری است و به سادگی قطع نمی

 های متعالی خويش دارند.ای نيل به اهداف و آرمانکه بر

آوری، رشد و تقرب به خداوند ها و گرايشات الهی دارند چنين است که  اصوال هدف از خلقت، ازدواج و فرزندادراکات فطری مادرانی که نگرش

. ﴾39-40(:53نجم)﴿"يُرَى. سَوْفَ سَعْيَهُ وَ أَنَّ سَعَى. مَا اإِلَّ لِلْإِنسَانِ لَّيْسَ وَأَن"است و اين رشد به ميزان سعی و تالش هر کس ميسر است؛ 

و تالش  آفرينی کند؛ آنگاه به قدر سعیهای خطير خود به خوبی نقشو بايستی در انجام مسئوليت مسئول آفريده شده در اين ديدگاه انسان

های الهی هستند که نه در تملک و سلطه،  ها، نعمتمکانات و داشتهگيرد. از نگاه او تمامی ايابد و پاداش میخويش به درجات ايمان دست می

داری است. همچنين يکی از مشکالت در روابط خانوادگی سطح اند و نقش انسان در اين ميانه، امانتبلکه به امانت به انسان سپرده شده

به  های الهی هستند وو فرزندان، بندگان، هدايا و امانتدر اين نگرش همسر يابد. باالی توقعات است که در اين ديدگاه به شدت کاهش می

ی، های حقيقها و حتی خطاهای آنان تا سطح بااليی قابل پذيرش و تحمل است. اين نگرش موجب اشتياقها و ضعفهمين جهت کاستی

کرگذاری در اعضای خانواده به شدت گردد و احساس قدردانی و شها در ديگران بدون هيچ انتظاری میها و تحمل رنجگذاری، رعايتبهره

 اند نه مرداب!يابد. صاحبان اين نگرش همچون چشمهافزايش می

 هويت حقيقی مادران 

زندگی به معنای حيات داشتن است و هر موجودی که حيات دارد، نيازمند روحی است که بر کالبد سخت و خشنِ آن جان بخشيده و موجب 

است، عشقی که بدون آن، زندگی جسم بی روح است. اين کيميای سعادت موجب نشاط،  "عشق"مانا شادابی و زيبايی آن گردد که آن ه

ای را گشود و هر خاری را به گل، هر تلخی را به شيرينی، هر مسی به زر، و توان با آن هر گره بستهها گرديده و میاميد، شور و حرارتِ دل

 چ نتوان کرد!آن، هيای را به مُل تبديل نمود و بی هر سرکه

 (452ش،غزل1377اند آدمی و پری             ارادتـی بنمـا تـا سعـادتی  ببــری)حافظ،طفيـل هستی عشق

ها آرام گيريد، و درميانتان دوستی و رحمت های او اينکه از نوع خودتان همسرانی برای شما آفريد تا بدانو از نشانه»فرمايد: قرآن می

ر بارۀ د»و نيز فرمود: « بهترين زنان، زنی است که هر وقت به او نگاه کنی ترا مسرور کند.»  ه فرمودۀ پيامبر)ص(:( و ب21(:30روم)«)نهاد.

 (. 408، ص16ق، ج1419متقی،«)زنان خدا را در نظر داشته باشيد، زيرا آنان ياوران شمايند.

اهوی در خلقت و طبيعتِ ميان زن و مرد، و به دليل امتيازات و های ماند، با درک تفاوتزنانی که هويت اساسی و انسانی خود را شناخته

ای در قرآن به نام زنان و نيز طوافی در کنند. اختصاص سورههايی که نسبت به مردان دارند، همواره به زن بودن خويش افتخار میويژگی

ی از اند حکايتان و شاعران نامدار اسالمی نيز هرگاه خواستهاست و عارفآيينه و تجلی جمال الهی "زن"گاه ويژه آنان دارد. حج، نشان از جای
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بيه های مردانه تشجمال معبود نمايند، سخن از زُلف و خال و گيسوی و ديگر اوصاف زنانه نموده و هيچگاه جمال خداوندی را به اعضا و نشانه

اريخ، نشان از شأن و منزلت و نقش برجستۀ آنان دارد. هايی از فضيلت و طهارت در ميان زنان در طول تاند. همچنين وجود اسوهنکرده

همچنين جملۀ معروف پيامبر)ص( در شأن فاطمه)س( که فرمود: فاطمه سرور زنان دو عالم است، خود گويای جايگاه ارزشمند زنان است. 

. شهيد مطهری در اين زمينه (3ح 510ص  5ج  کلينی،.)"زن ريحانه است نه قهرمان"اى که به فرزندش نوشت فرمود:امام علی)ع( در نامه

ها ها و شجاعتزن در مرد تأثير فراوان داشته است. تأثير زن در مرد از تأثير مرد در زن بيشتر بوده است. مرد بسياری از هنرنمايی»نويسد: می

شيرين »و عفاف زن است، مديون های ظريفانۀ زن است، مديون حياء های خود را مديون زن و خودداریها و شخصيتها و نبوغو دالوری

ساخته و مرد اجتماع را. آنگاه که حياء و عفاف و خودداری زن از ميان برود و زن بخواهد در نقش زن است. زن هميشه مرد را می« فروشی

، ش1359)مطهری،« دد.گرکند و سپس اجتماع مهندم میخورد و بعد مرد مردانگی خود را فراموش میمرد ظاهر شود، اول به زن مهر باطله می

 (.185ص

عواطفی که در بانوان هست مخصوص خودشان است و در مردها اين عواطف نيست و لهذا آن »در اين خصوص فرمود: نيز  (ره)امام خمينی

 «می شود.چيزی که در پشت جبهه از روی عواطف از بانوان صادر می شود بيشتر و باالتر و ارزنده تر است از آن چيزی که از مردها صادر 

، برای "سير الی الحق"عالوه بر آنکه در  ،مادران مسلمان ،های معرفتیبر اساس پيش فرض(. 230، ص14ج ش،1372 )امام خمينی)ره(،

کسی بار کسی را "، و در قيامت ﴾38(:74مدثر)﴿است؛ خويش اعمال گرو در کس هر "اند کهو بر اين اعتقاد خويش حيثيتی فردگرايانه قائلند

های مادری و ای است که در نقش، هويت آنان هويت ايثارگرايانه"سير مع الحق الی الخلق"اما در  (،18(:35؛)فاطر)"ش نخواهد کشيدبر دو

 د. نگذاربه نمايش میرا های هنری باشکوهی از خويش همسری، جلوه

 خودآگاهی مادران

( و استفاده از روشن)بديهيات اوليهی عقلىانى)فطرت دل( و براهين سادههاى وجداستفاده از دريافت خودآگاهی عبارت است از شناخت خود با

جايگاه و نقش "و شناخت  "خود"است. شناخت و آگاهی صحيح مادران از  هايى که در وجود مادران  نهادينه شدهکشش ها و ترين بينش

آگاهی است که نقش موثری در تکون و ان خوداز جمله مهمترين موضاعات و ارک "غايت و هدف از زندگی خود"و در نهايت  "خود

 دارد. یمادر "هويت"گيریشکل

نقش  ،ندرمادران با درک اين واقعيت که سهم بيشتری در برخوردارى از عواطف و احساسات در مقايسه با پدران دادر رويکرد ايثارگرايانه، 

 ؛راه داردهمبهگيرند. اين ويژگى، نتايج مطلوبى را ود بر عهده میخطير مادری را که به شدت نيازمند محبّت، رقّت قلب و عطوفت است را خ

را ودکان ک ، مراقبت و پاسخگويى به نيازهاى عاطفىتغذيهدارى، آنان تصدّى کارهايی را که نيازمند احساسات و ماليمت است نظير؛ بچه

 ها را مادران کندند و شهرتش را پدران بردند.بيستون .گيرندخود بر عهده می

دانند و همواره به زن بودن و زنان و مادران مسلمان با درک تفاوت های طبيعی زن و مرد، خلقت و آفرينش خويش را ناقص و ضعيف نمی

آنان  ند،اهای روحی و معنوی يافتهزنانِ با فضيلتی که، جمال و زيبايی را در عبوديت و بندگی خدا و در زيبايی بالند.نقش مادری خويش می

. اننددتجلی جمال الهی می آيينهتقوی و ديگر سجايای اخالقی دانسته و همواره خويش را  ،های معرفتی، ايماندر شاخص را رتریمالک ب

اند که طی مراحل کمال و گذر از هفت شهر عشق، بدونِ شناسند و معتقدخويش می کمالخانواده را کالس و کارگاهی برای سير مراحل آنان 

 گاهبورزند و آموزگار مکتب عشق شوند. از ناند و بايد عشقاند که آفريده عشقدريافته یفطربه طور رگاه ممکن نيست. آنان گذرانِ از اين گا

با يکديگر ارزشی برابر دارند، احساس  خاص، یهاها و ويژگیان غليرغم تفاوتمردان و زن، انسان دارای حرمت و کرامت است، آنان باطنی

س خود، در نفهمواره هرگز احساس شرم ندارند.  و کنندای که به آن تعلق دارند احساس رضايتمندی میاز خود و خانواده ،خودبرتربينی ندارند

 .کنندرا درک میالوصفی زائدکمال و عزت و سُرور 

 آرمان گرايی مادران

هره بدر آخر بارور نمايند و  غيره را وانی، عمر وهای وجودی خويش نظير ج، بر اين باورند که بايستی تمام سرمايهايثارگر مادران مسلمان

دهند؛ مگر آنکه اينها را در جايی به ثبت رسانيده  ها را از دست میاند در فاصله تولد و مرگ، اين سرمايه. آنان معتقدمند شوندو بهره بياورند
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 .افزايندها مصرف شوند، هرگز سودی نمیخواهیها و خودها و هوسها اگر در مسير خواهشو در جايگاه مناسبی مصرف نمايند. اين سرمايه

ها را در راه حق و در مسير درست به کار انداخت و گرنه اسراف و زيانکاری است و اين همان درس پر معنای قرآن است که بايد سرمايه

دنيا، بستری از نگاه آنان  کنيم.ر راه او مصرف میها را دو داده (،156(2)بقره)"گرديمما برای خدا هستيم و به سوی او باز می”فرمايد: می

 سازد.تربيت فرزندان و مراقبت از اعضای خانواده، مصالحی است که بنای آخرت آنان را آباد می. برای ساختن خانه آخرت است

ی عاطفی خانواده شغلی هم و ادارهداری الهی خود غافل نشده و چنانچه عالوه بر خانه -اين دسته از مادران عموما از نقش و رسالت انسانی

ب اند رسالت اصلی آنان ايفای نقشی است که متناسدهند و معتقددر جامعه داشته باشند، هرگز نقش خطير خويش را تابع شغل خود قرار نمی

اند ادهنقشِ)سازندگی( خويش در خانو اند، چنين مادرانی اوال در جستجویمسئوليت يافته ،هابا آن، واجدِ استعدادها شده و در برابر آن توانمندی

کنند و گاهی حتی به خاطر ايفای نقش حساس و برتر خويش، شغل خود را، اگر چه درآمد اختيار میرا و ثانيا شغل را متناسب با آن نقش 

 دهند.بيشتری هم دارد، تغيير می

 مادران مسلمان معنای زندگی

مادی و چه در جامعه و فرهنگی الهی، هيچگاه خالی از مشکالت نيست. با هر رويکردی به زندگی انسان در دنيا چه در يک جامعه و تمدن 

ا ی مرگ و نيستی و زندگی کوتاه مدت روح رزندگی، رنج و درد، مصيبت و بال و گرفتاری با تار و پود زندگی مادی آميخته شده است. سايه

انه اگر انسان نتواند معنای روشنی برای زندگی خود پيدا کند قهرا در گرداب حوادث گرداند. در اين ميافسرده و روان را پريشان و مضطرب می

نای غيره را تنها و تنها معنظير مرگ و رنج و مصيبت ها و  یحل مشکالتتلخ زندگی احساس بيهودگی و افسردگی و نااميدی خواهد نمود، 

معنا جويی نه »ناس اتريشی که خود از شاگردان فرويد است معتقد است که تواند بر عهده بگيرد. ويکتور فرانکل روانشروشنی در زندگی می

ين نظريه از رود. اشمار میطور که تئودور کوچن ثابت کرده، معياری برای بهداشت روان نيز بهتنها نمايانگر انسانيت بشر است، بلکه همان

بنا بر اصول »گويد:(. فرانکل می29، ص1376فرانکل،.«)جانب جيمز کرامباف و خواهرش رافائل و ريموند شرادر تأييد شده است

لوگوتراپی)معنادرمانی(، تالش برای جستن معنايی در زندگی، اولين نيروی محرکه و انگيزه هر فرد است. من با مقايسه لذت خواهی که پايه 

(. فرانکل معتقد 66،ص1375ام.)همو،اهی نام دادهخوروانکاوی فرويد است و نيرو خواهی که پايه روانشناسی آدلر است، به اين تئوری، معنی

توان ژرفنای وجود ديگری)معشوق( را دريافت. به وسيله اين گرايش روحانی فرد خواهد تنها راهی است که با آن می "عشق"است که 

 (.76توانست صفات و ويژگی های محبوب را به خوبی درک نمايد.)همان،ص

. ﴾165(:2بقره)﴿"لِّلّهِ... حُبًّا أَشَدُّ آمَنُواْ ...وَالَّذِينَ"هاست به ايمان تعبير آمده است؛ ها و علقهترين عالقهيددر فرهنگ قرآن، از عشق که همان شد

و مادران با ايمان و فداکار، عاشقان صادقی هستند که زيباترين معنای زندگی آنان جلب خرسندی معشوق و آموزگاری عشق و عاشقی کردن 

ئله های آن را تفسير نمايد، و مستواند معنای روشنی به زندگی ببخشد، رنجه فطرت آنان، تنها اکسير عشق است که میو از ديدگااست. 

هند دمادران عقل و حکمت را در ظرايف هنر ارائه می نمايد. "وصال"هيوالی مرگ را نيز در خود ذوب نمايد و اساسا آن را تبديل به کيميای 

اند و قابليت آن را دارند که در نقش مادری مهربان، حتی فرزندانشان را به جهاد و جنگ روانه الهی قلبا و باطنا آگاهآنان به معارف شهودی و 

هايی از ايمان و عاطفه به نمايش بگذارند و انديشه وزين عقلی خود را در عشق و اشتياق نشان ها و قابکنند و عقل عملی خود را در قالب

 .  (20، ص1378)جوادی آملی،ن ظرايف هنری برای مردان به سادگی زنان ميسر نخواهد بود.ای که ايدهند بگونه

 (452ش،غزل1377ببــری)حافظ،  سعـادتی تـا بنمـا ارادتـی             پری و آدمی اندعشق هستی طفيـل
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 نای پدران و مادران در عقالنیت نظری و عملی از نگاه قرآ ایسهبررسی مق
 

 عضو هيأت علمی گروه معارف اسالمی دانشگاه کاشان؛ تضی امامی

emami@kashanu.ac.ir 

 

 چکيده

 ها،رشدران نگگردد که مادران و پتفاوت ميان تفکر و تعقل در انسان و نيز تفاوت در عملکرد عقل نظری و عملی در مردان و زنان موجب می

ن اگرايشات و عملکردهای متفاوت در ارتباط با تعامل با فرزند و تربيت وی با يکديگر داشته باشند. با بررسی شواهد اجتماعی و تاريخی مادر

؛ اند همواره در رفتارهايی که ناشی از عقل عملی و معارف شهودی آنان است، نظيرعليرغم عشق وافری که به فرزندان خويش داشته

ها عليرغم وجود مشکالت و تهديدات مادی و جانی و يا اعزام ها و انقالبها و قيامآوری به انبياء و اوليای الهی، حمايت از نهضتايمان

پدران  واند. در تعامل و تربيت با فرزندان نيز مادران غالبا با مهر و عاطفه های نبرد با ظلم و ستم بر پدران پيشی گرفتهفرزندان خود به جبهه

ورزند. اين دو طبيعت متفاوت که در مادران نماد شور و عاطفه و در پدران نماد شعور و قدرت و با جديت و آمريت به اين مهم اهتمام می

 - تر صورت گيرد. اين مقاله با روشی تحليلیتر و کاملگردد که تربيت و رشد عواطف و عقالنيت فرزندان متعادلصالبت است، موجب می

 ده است.راتی نمواشا آن اجتماعی و تربيتی نتايج آثار، به پايان در و پرداخته بنيادين هایتفاوت اين ایمقايسه بررسی به يفیتوص

 عشقمادران، نظری، عقل عملی، معارف شهودی، ها؛ عقلکليد واژه

 مقدمه:

-چشم"؛وظايف و تکاليف نظيردر همچون تمايز  ،ن اشاره داردنهايت پدران و مادرا در مردان و زنان و درتشريعی های آيات متعددی به تفاوت

 ار خويش هایزينت افکنند و سينه بر را خود هاىروسرى( اطراف)و کنند حفظ را خويش دامان و فروگيرند،( آلودهوس نگاه از)را خود هاى

-4(:65بگذارند...؛)طالق) زمين بر را خود بار که است اين باردار زنان عده است و ماه سه آنان عده"( و نيز؛ 31(:24،)نور)"نسازند و... آشکار

الف در نوع ها، اختتفاوتهای تکوينی ديگری نيز با يکديگر دارند که از جمله اين (؛ و آيات بسيار ديگر. عالوه بر آن، زنان و مردان تفاوت3

های طبيعی که همآهنگ با نظام آفرينش بوده، تفاوتاين  است. آنان)عقل نظری و عقل عملی( هر کدام از و شدت و ضعفِ قوای ادراکیِ

 منظور تدبير در نظام خانواده و جامعه است.ناشی از هدفمندی خالق حکيم و به

 ،در ايفای نقش مادری و همسری گردد که آنانو پر اهميت مادران موجب میمتفاوت  توجهی به نقشبیو ها ناديده انگاشتن اين تفاوت

د و به رش مادرانهای تربيتی فراهم آمده توسط در زمينه يند کهکودکان امروز سازندگان جامعه فردا آورند.به دست های کمتریموفقيت

های روانشناختی نيز تأييدکننده اين نکته تحقيقات و بررسی .گزينندمی بربه شايستگی های اجتماعی و فردی خود را و نقش شکوفايی رسيده

ان در برخی از مادر برجسته مادریاحساس حقارت نسبت به نقش  ن رابطه نزديکی با سالمت مادران آنها دارد.است که سالمت روان کودکا

د و به نکنخود تلقی می و آسايش آزادی و مخلتحميلی موضوعی وجود فرزند را آنان  ؛نقش به اکراه پذيرفته شود موجب گرديده تا اين

نموده و  یانگارسهل قرار بگيرند در اين امر خطيرمادری  حتی اگر چنانچه قهرا در موقعيتو  ندنکبرای رهايی از اين قيد تالش می شکلی

  اند.ناتواندر ايفای رسالت اصلی خود 

 ،شيها و استعدادهای ذاتی خوتوانايیاز مناسب  عدم درک ،شناخت درست از خود به عنوان يک زناين مسئله گاهی به داليلی نظير؛ عدم 

وقوع  ،ناسیو خودش یزندگهای نبود آموزش صحيح به دختران در زمينه مهارت ،های جنسيتیبه دليل تفاوت عليه آنان آميزيضرفتارهای تبع

ثير نبوده است. تأو آسايش مادران نيز در اين مسئله بی عدم آگاهی مردان نسبت به تأثير نقش خود در تأمين سالمت روانکه البته  پذيردمی

لی )ع( عهای آنان توسط مسئولين اجتماع، از ديگر عوامل تأثيرگذاراست؛ و توانايی خانواده واز نقش زنان در جامعه واب اصارزيابی نهمچنين 

، ش1372.ی مباشرت کند.)حرعاملی،کارهر  بهکه آن نه  ،است لطيف وامگذار، زن چون گلی زنبه را  و استعداد امور فوق توان»فرمايد: می
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در ه عمدتا ک هاها و ويژگیاله بر آن است تا با رويکردی تحليلی و توصيفی و نگاهی قرآنی به بررسی اين تفاوت(. اين مق170، ص 20ج 

 مادران و پدران  است بپردازد.)عقل نظری و عقل عملی( هر کدام از نوع و شدت و ضعفِ قوای ادراکیِ

 تعقل و تفکر

 عمل .است لومات مرتبط با موضوع و حرکت از آن معلومات به سوى نتيجهانديشه در مقدمات و معگردش تفکّر شامل  ،منطقدر علم 

و  "تفکر"به ميزانِ هوش و اطالعات ذخيره در حافظه وابسته است، گاهی نامش  و گيردصورت می "دستگاه مغز"ی انديشيدن که به وسيله

و امام  «بخشدکند و نجات میعقل هدايت می» :فرمايدمی علی)ع( دو در بسياری موارد با يکديگر تفاوت دارند.است و اين "تعقل"گاهی 

عقل چيزی است که به وسيله آن خدا پرستيده شود و بهشت به دست »در پاسخ کسی که معنای عقل را از ايشان پرسيد؛ فرمودند:  (ع)صادق

 .(11 ، ص1، ج1375)کلينی، «.آيد

بع راهنما و هدايتگر بشر است، هميشه مثبت است و هيچگاه پليد و زشت نيست. شود يکی از مناعقل بنا بر آنچه از متون دينی استفاده می

عقل يک نيرو و يا يک فعاليت روانی است که در »؛معتقد است مرحوم عالمه جعفری است. به همين خاطر از آن به رسول باطنی تعبير شده

 اليزال پرتوی از شعاعی عقل عالمه، ديدگاه از «.گرددبرداری میآل مادی و معنوی از آن بهرههای منطقی در زندگی ايدهراه وصول به هدف

 اصلی قيافه که مدست بياوري به نورانيتی بينی،واقع و تقویتوانيم با می دارد. پرتو آن سوی بازگشت به به فراوانی عشق و شوق و است الهی

   (.242،ص7 ج ، 1363 جعفری،)بدهد. نشان ما به را عقل الهی و

 ا پيـر عقـل وديـن شـوی              تا چوعقلِ کل، تو باطن بيـن شـویجهد کن ت

 (دفترچهارمتا، بی مولوی،.)ام دادنخلعتـش داد و هزارش              از عدم چـون عقـل زيبـا رو گشـاد  

وان به کمک آن کسب نمود. در حالی تبنابراين عقل، گوهر وجودی هر انسان است و تمام فضايل اعتقادی، نظری، گفتاری و رفتاری را می

او اهل »متفکرانی به پيامبر)ص( فرمود: تفکرات و ضد ارزش و پليد است. خداوند درباره چنين حتی گونه نيست و گاهی که تفکر لزوما اين

 . (19-20(:74)مدثر)«فکر و برنامه بود، مرگ بر او! چه فکر باطلی کرد! و دوباره فرمود: مرگ بر چنين متفکر!

 عقل نظری و عقل عملی

قوه  ”عقل عملی“اما  ،گيردصورت می ”عقل نظری“ای به نام بوسيله قوهکليه مفاهيم و معانی)تصورات و تصديقات( و معلومات نظری  کدر

اهلل آيت. (310ص ،1369سبزواری،). اينها دو قوه کامالً مستقل برای نفس هستند.کندکه انسان را به رفتارهای صحيح وادار می است ایعامله

 ؛هددفهمد و با شان ديگر کار انجام میمی یبا يک است کهن اساسی در انسان أدو ش، عقل نظری و عقل عملی جوادی آملی معتقد است: 

، تقوا، يقين ، جزم ، مظنّه ، وهم ، خيال و مانند آن جزو شؤون و شعب عقل نظری است ، امّا نيت، عزم، اخالص، اراده، محبّت، تولّی، تبرّی

عقل کانت نيز معتقد است؛  (.138، ص 1378)جوادی آملی،.ها معيار فضيلت استهمين عقل عملی است وشئونات عدل و مانند آن جزو 

، ص 6، ج 1375نظری تنها درک کننده  و منفعل است اما عقل عملی واضع و ايجاد کننده قوانين اخالقی و حکم کننده است.)کاپلستون، 

ميان فهم و عمل، تفاوت است؛ عقل نظری فهميدن را به عهده دارد، ولی عقل عملی عمل کردن را؛ ازاين رو، ممکن است  بنابراين(؛ 318

 (. 414، ص20،ج1393)جوادی آملی،.آن را به کار نبندد ،انسان با عقل نظری مطلبی را بفهمد، ولی عقل عملی

 

برای همه پاکدالن مقدور است و دوره و سن و سال خاصی  راه دلبه دست آورد.  "قلب"راه هم و  "عقل"راه توان هم از را میمعارف الهی 

خيلی از چيزها صالح و تقوی،  که از گهواره تا گور ادامه دارد، راه موعظه، ذکر، مناجات و عمل صالح است. انسان با عملاست راهی  ندارد،

 .﴾99(:15حجر)﴿ "الْيَقِينُ يَأْتِيَکَ حَتَّى رَبَّکَ وَاعْبُدْ"؛فهمدرا می

 تجسم طرايف عقلی ،مادران

ط شود، مربوط به شراياند و اگر چنانچه در مواردی اختالفی مشاهده میاند که زنان و مردان در برخورداری از قدرت تعقل يکسانبرخی معتقد

تقاداند که اساسا سهم زنان و مردان از ای نيز بر اين اع(. عده17،ص1989ديگری نظير محيط، وراثت، فرهنگ، جامعه و... است.)قاسم امين،

 ( 343ص 4ج ،1417،طباطبائیاند.)برخوردای قوه عقل يکسان نيست و مردان در اين خصوص قويتر از زنان
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وه که اند اما در عملکرد اين قی(، در پتانسيل و ساختار اين قوا، برابراند که زنان و مردان اگرچه در تعقل)عقل نظربرخی ديگر بر اين عقيده

د. زنان ها، با يکديگر برابر نيستنانديشی، عاقبت سنجی، مصلحت انديشی و...( به دليل وجود برخی موانع و مزاحمتگری، مآلهمانا)محاسبه

های مزاحمِ گوناگونی که احساس برانگيز هست، در مواجهه با محرک های عقالنی هستند، اما غالباعليرغم آنکه قادر به محاسبه و سنجش

اند که زنان و برخی ديگر بر اين عقيده (280ص1385يزدی، با احساسات و عواطف آنان تناسب بيشتری دارد.)مصباح که گزينندآنچه را برمی

ر تر از زن باشد بلکه دمرد قوی ،ست در راه عرفان و قلب و موعظهمعلوم نيگويد: اهلل جوادی آملی میاند. آيتتر از مرداندر عقل عملی قوی

 مادران اين راه زن قوی تر از مرد است و مناجات و موعظه در زن بيش از مرد اثر می گذارد و اين راهی است مؤثرتر و با کاربردی وسيع تر.

اند و قابليت آن را دارند که در نقش مادری قلبا و باطنا آگاهدهند آنان به معارف شهودی و الهی عقل و حکمت را در ظرايف هنر ارائه می

هايی از ايمان و عاطفه به نمايش بگذارند و ها و قابمهربان، حتی فرزندانشان را به جهاد و جنگ روانه کنند و عقل عملی خود را در قالب

)جوادی .يف هنری برای مردان به سادگی زنان ميسر نخواهد بودای که اين ظراانديشه وزين عقلی خود را در عشق و اشتياق نشان دهند بگونه

 (. 20، ص1378آملی،

ا هکردند زنها می ريختند، تشويق میها در خياباندانيم، مردها به تبع زنها میما نهضت خودمان را مديون زن»فرمايد: امام خمينی)ره( می

 (.186،ص6،ج1372ره(، خمينی))امام.دهای جلو بودنمردان را، و خودشان در صف

 ی بودند که با زبان قلب سليم خويش گفتند:؛پيشگامان)ره( و غيره، ياسرو سميه آل (س)خديجهزنان با ايمان در صدر اسالم، همچون 

و در  ﴾193(:3)عمرانآل﴿"آورديم؛... ايمان ما و!« بياوريد ايمان خود، پروردگار به»گفت: می که شنيديم را( تو)منادى  صداى ما! پروردگارا"

آنان عالوه بر درک حقيقت اسالم توسط عقل عملی، شهامت مردد بودند، ت پيامبر)ص( تشخيص حقانيدر بسياری از مردها شرايطی که 

 ند و از نثار جان و مال دريغ نورزيدند. عالمه طباطبايی به نقل از صاحبهای توان فرسا را تحمل کردشکنجهگرايش بدان را نيز داشتند، 

نموده  مجبور را مشرکين آنها که شده نازل باره کسانی در (،106(:16)نحل)"بِاإلِيَمانِ مُطَْمئِنٌّ وَقَلْبُهُ ُأکْرِهَ مَنْ إاِلَّ"ی:آيه گويدمی البيان معمج

نيز روايت  ک بن انسمال (.359ص12ج ،1417اند.)طباطبايی،بوده سميه مادرش و ياسر پدرش و عمار اينان برگردند؛ اسالم دين که از بودند

مانند دختر وليد بن مغيره و دختر حارث بن هشام  ؛اندای از زنان در حالی اسالم آوردند که شوهران آنها کافر بودهعدهدر صدر اسالم که نموده 

ه بود، پس از ام حکيم که پيش از شوهرش به پيامبر)ص( ايمان آورد (؛ق.1420بن انس،)ر.ک؛ مالککه شوهرش عکرمه بن ابی جهل بود،

 شود، شتیک سوار که آن از قبل و رفت فراريش شوهر دنبال به سرعت به سپس بگيرد، امان شوهرش برای تا رفت خدا رسول فتح مکه نزد

 دل در را ايمان بذرهای توانست خواستم! او امان و برايت اممردم آمده ترينبخشنده طرف زد و گفت: از تهامه يافت؛ صدايش سواحل در را او

 ش(1382و آغوش اسالم برگرداند.)ر.ک؛ محمود مهدی،  خدا رسول نزد را او بکارد و همسرش

؛ ديرس ع()از سليمان ایملکه سبا نامهقرآن زنان با ايمان زيادی از اين دست را به عنوان الگوهای شخصيتی معرفی نموده است؛ وقتی به 

 سوىمهربان... به یبخشنده خداوند نام به است؛ چنين و سليمان از نامه اين! شده افکنده من سوى به پرارزشى ینامه! اشراف اى": گفت

نامه نزد ملکه سبا به دليل آيه  کريم بودن (، عالمه طباطبايی معتقد است علت29-31(:27نمل)) "!هستيد حقّ تسليم که حالى در آييد من

 خبر ليمانس شوکت از قبال داشت و به درباريان خود گفت: من خبر سليمان بروتج از او  چون باشد؛است(، می سليمان ناحيه از نامه بعد)اين

ر ديگتر از سالطين کمتر نبود اما عاقلديگر قدرتش از  در حالی که( ملکه سبا 358ص ،15ج ،1417بودم.)طباطبايی، او تسليم و داشتم

 . برای پذيرش حق آماده شد و به سرعت بود مردسالطين 

 واژه صالح در اين آيه به. (34(:4)نساء)"َفالصَّالِحاتُ قانِتاتٌ حاِفظاتٌ لِلْغَيْبِ بِما حَفِظَ اهللُ"فرمايد: وصيف زنان با ايمان میمتعال در تخدای

. بنابراين (343ص 4 ج ،1417)طباطبايی،خضوع در ايشان است. و طاعت دوام از نيز عبارت( قنوت) کلمه و شود،مى و شخصيت تعبير لياقت

اند که اهل عمل صالح و بندگی خداوند هستند. و در ميان زنان که شامل همسران و دختران به لحاظ ساختار وجودی و شخصيتی، چنان زنان

ر )ماد"ام ابيها"ای دارند و از همين روی بود که پيامبر)ص(، دختر گرامی خود را به لقب پر افتخار اند؛ مادران جايگاه ويژو خواهران و مادران

 باشد. وی در همه ابعاد« زن»خواهد که بود آن چنان که اسالم می« زن»فاطمه يک  :شريعتیمرحوم به گفته همچنين ( مفتخر نمود. پدرش
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مبارز و »مظهر يک زنِ  .در برابر شوهرش« همسر»مظهر يک  .در برابر پدرش« دختر»مظهر يک  .نمونه شده بود« زن بودن»گوناگون 

 سروده است: عمان سامانی نيز در وصف حضرت زينب)س( چنين   اش. وی خود يک امام است.سرنوشت جامعهدر برابر زمانش و « مسؤول

 زن مگو مرد آفرين روزگار          زن مگو بنت الجالل اخت الوقار

 (32، بخش1371، سامانی عمانزن مگو خاک درش نقش جبين        زن مگو، دست خدا در آستين)

 راىب خودتان جنس از همسرانى کهاست اين او هاىنشانه از" فرمايد:و در اين زمينه قرآن می خانواده، محلی برای آرامش استگرم کانون 

 تفکّر که ىگروه براى است هايىنشانه اين، در داد؛ قرار رحمت و مودّت ميانتان در و يابيد، آرامش آنان کنار در تا آفريد شما

به تعبير شهيد مطهری،  زيرا باشدد که سهم زنان در آرامش بخشی، بيش از مردان میندهمی نيز شهادتروايات  .(21(:30روم))"!کنندمى

 همچنين مادران .(52ص19،ج1378مطهری،).خلقت هدفمند، مرد را مظهر طلب و عشق، و زن را مظهر محبوبيت و معشوقيت قرار داده است

د عقل و انديشه انسانی خويش را در ظرافت عاطفه و نتوانمی های عقل عملی آنان است،داشتن شور و عواطف بيشتری که از جلوه به دليل

ياز ننيازهای روحی و عاطفی ديگر اعضای خانواده را از قبيل؛ و  دنزيبايی گفتار و رفتار و کيفيت محاوره و نحوه برخورد و نظائر آن ارائه ده

بعيض، و عدم ت عدالت، آزادی و استقالل، احترامو تشويق، تکريم و  حمايتو آرامش،  امنيت،  تحسين و تقدير و پذيرش  ،نوازشبه محبت و 

اقتدار و  ،نظری و عملی شناختی هایتوان کانونو افزايش  بخشی آگاهی، و اعتماد به نفس خودشکوفايی، با ديگران عاطفی و مؤثر روابط

سان، و در يک عبارت، مادران در تعليم و تربيت انتأمين نمايند  ،هاو مهارت ايفای اين نقش هاو قابليت هانقشعدادها و است ساندنشنا، انضباط

ها شرافت مادری داريد که در اين شرف از مردها جلو شما خانم» فرمايد:امام خمينی)ره( خطاب به زنان می نقش مؤثرتری از مردان دارند.

( 157 ص 6، ج1372)امام خمينی)ره(،ای که بچه دارد، دامن مادر است. داريد. اول مدرسهرا بيت بچه در دامن خودتان هستيد و مسئوليت تر

کند. ايشان در تبيين شرافت مادری که در جايگاه شغل مادری را شغل انبيا و در راستای تربيت انسان معرفی می همچنين  ،)ره(امامحضرت

 ،6جهمان، )«.روداز دامن زن، مرد به معراج می …کند: زن مظهر تحقق آمال بشر استقش دارد، تأکيد میزن و علوّ مقام انسانی او ن

تاريخ  .شخصيت زن اگر باالتر از مرد نباشد، دست کم برابر است و مردان هيچ برتری و منزلتی بر زنان ندارند است؛ايشان معتقد (. 194ص،

ی اهلل عليه و آله به اين مولود شريف)حضرت زهرا عليهاالسالم( است تا نشان دهد که زن، بزرگی حد رسول خدا صلاسالم گواه احترامات بی

 (33، بخش1371،عمان سامانیآری بيان خواهد ز عشق) ،عشق        فهم عشق گوش عشق، آری زبان خواهد ز  (.201ص ،14.)همان، جای در جامعه داردويژه
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 چکيده 

ضروری و کنند. استرس جهت ادامه زندگی ها استرس را در زندگی روزانه خود تجربه میاسترس جزء الينفک زندگی است. همه انسان

ود. شسازد. اما در بعضی موارد باعث ايجاد مشکالت روحی و روانی در فرد میسازنده است و موجبات تغيير، رشد و شکوفايی فرد را فراهم می

. ودشهای زندگی زنان است که استرس در اين دوران موجب آسيب به سالمت روانی مادران میدر اين ميان، بارداری يکی از حساسترين دوره

ايی هپذير در ايجاد نتايج نامطلوب برای کودکان و مادران در هنگام بارداری است. يکی از مولفهنگرانی، افسردگی و اضطراب از عوامل ريسک

که رابطه مثبت با سالمت روان دارد، شفقت به خود است. شفقت به خود به معنای توانايی توجه کردن به خود و شفقت ورزيدن به خود در 

نقش مهمی را در کاهش استرس دوران بارداری ايفا کند. نتايج حاصل از  تواندهای مبهم است که میمواجهه با مشکالت و موقعيت هنگام

دهد که آموزش شفقت به خود، نقش اساسی در درمان بسياری از اختالالت روان تنی از قبيل افسردگی، ای نشان میاين پژوهش کتابخانه

ی شفقت به پريشی دارد. لذا ارتقای توانايی های مادران باردار در حوزههای خوردن، آسيب به خود و رواناختالل خودانتقادگری، خجالت،

تواند در کاهش استرس دوران بارداری نقش موثری داشته آگاهی، تحمل پريشانی و تصويرسازی مشفقانه میهای ذهنخود و آموزش تکنيک

 شفقت به خود در کاهش استرس دوران بارداری است. حاضر بررسی نقش باشد. هدف مطالعه

 

 شفقت به خود، بارداری، استرس.های کليدی: واژه

 

 مقدمه

يرد. گبينی وقايع ناخوشايند در آينده شکل میها و از اجزای مهم اضطراب است که به صورت پيشاسترس، بخشی از تجارب روزمره انسان

رود و شايد بتوان گفت به شمار میزنان  يد مثل مادر شدن به عنوان يک دوره بحرانی برایايجاد وظايف تکاملی جدبه سبب  بارداری

باشد. اش، رخداد ويژه می(. حاملگی برای زن باردار و خانواده2007و همکاران،  1بزرگترين استرس در زندگی هر زن، حاملگی است )سادوک

که خود را با اين تغييرات منطبق ننمايد، استرس زيادی گردد و در صورتیادی روبرو میدر اين دوران، زن باردار با تغييرات جسمی و روانی زي

(، تعريف مفهومی و عملياتی استرس دوران بارداری مادر را 2011، 1؛ دانکل2007و همکاران،  1شود. لوپن دانکل اسکتر )تالگبه او وارد می

 اند.د، معرفی کرده( بو1984) 1که مبتنی بر آثار و کارهای اوليه الزاروس

 ها در برابرزا و واکنشهای مربوط به عوامل استرسزا، ادراکات و ارزيابیهای استرساند که استرس از رويدادها يا موقعيتآنها مطرح کرده 

ل مربوط به ئهای هيجانی تشکيل شده است. بارداری به وسيله تغييرات جسمانی، اجتماعی و هيجانی و همچنين مسااسترس مانند واکنش

(. نگرانی و استرس باال در طی 2005، 1شود که تماماً منابع بالقوه استرس هستند )يالی و لوبلهای مالی مشخص میفرزندپروری و دغدغه

ری های کرونرحمی موجب نارسايی و زايمان زودرس و بيماریتواند پيامدهای درازمدت برای جنين داشته باشد. تنش دروندوران بارداری می

سالگی همراه است  2(. سطح باالی استرس مادر در اواخر دوران بارداری با کاهش تکامل ذهنی در 2003، 1شود )سولچانیدر بزرگساالن می
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بر روی زنان باردار، ميزان شيوع اختالالت روانی در سه  1382(. بر طبق مطالعات فروزنده و همکارانش در سال 2003و همکاران،  1)گرين

گزارش شده است و همچنين بين اختالالت روانی دوران بارداری و رابطه اين  %39و سه ماهه سوم  %28، سه ماهه دوم %29 ماهه اول

معناداری نشان داده شده است. همچنين بين استرس مادر در دوران بارداری و  تاختالالت با عوامل فردی، اجتماعی و اقتصادی به صور

تواند ( و پيامدهای اين استرس می1999و همکاران،  1ه و مشکالت حين زايمان، رابطه وجود دارد )داکاستاريزی نشداحتمال سزارين برنامه

(. 2006و همکاران،  1مشکالت بلندمدت شناختی و هيجانی برای کودک به وجود آورد که گاهی اثرات آن تا نوجوانی نيز پايدار هستند )منس

ديد گيرند. استرس شسترس هيجانی شديد شوند، کودکان آنها در معرض انواع مشکالت قرار میکه زنان در مدت حاملگی دچار ادر صورتی

و همکاران، زنان حامله افسرده و  1کیوزنی هنگام تولد و بيماری تنفسی نوزاد ارتباط دارد. براساس نتايح مکبا ميزان سقط زودرس، کم

تاريخ روانشناسی، سرشار از مفاهيمی است که در راستای  نان غيرافسرده هستند.تری نسبت به زدارای استرس باال، دارای عملکرد پايين

اند؛ همگام با گسترش های روان درمانی مطرح شدههای پردازش هيجانی و فکری و ارتقای سيستمافزايش سالمت روان، بهبود روش

ای (، شفقت به خود را به عنوان سازه2003) 1سی مطرح شد. نفدر روانشنا "1شفقت به خود"ای جديد با عنوان ها در اين زمينه، سازهپژوهش

 آگاهی در مقابل همانندسازی افراطی ای شامل مهربانی با خود در مقابل قضاوت کردن خود، اشتراکات انسانی در مقابل انزوا و ذهنسه مؤلفه

شتن اين نگرش نسبت به خود، با بسياری از پيامدهای گرانه نسبت به خود دارند و داتعريف کرده است. افراد دارای شفقت، نگرش حمايت

های شخصی و بين شخصی، حل مسأله سازنده و ثبات زندگی ارتباط دارد )باکر و حل تعارضی روانشناختی مثبت مانند انگيزه بيشتر برا

 (. 2011، 1نولتیمک

ايد درونی بخش بيرونی برفتارهای تسکينوامل، تصاوير و عکند که افکار، اصول پايه در درمان مبتنی بر شفقت به اين موضوع اشاره می

ود شدهد، در مواجهه با اين درد پنهان نيز آرام میشوند و در اين مدت، ذهن انسان همانگونه که نسبت به عوامل بيرونی واکنش نشان می

 های ادراکها و يا نارسايیواجهه با سختیورزی شامل مراقبت کردن و دلسوزی کردن نسبت به خود در مخودشفقت )قربانی و همکاران(.

ورزی باال با بهزيستی روانشناختی همراه است و از افراد در مقابل استرس حمايت خودشفقت (.2007، 1شده است )نف، کرک پاتريک و رود

ه گرش غيرارزيابانه نسبت بپذير، مراقبت و مهربانی نسبت به خود، ن( و به معنای پذيرش احساسات آسيب2007کند )نف و همکاران، می

، تسهيل 1ورزی(. هدف از درمان مبتنی بر شفقت2010، 1شود )راسهای خويش و بازشناسی تجربيات فرد تعريف میها و شکستنارسايی

ی را فتغيير عاطفی به منظور مراقبت بيشتر و حمايت از خود است که حمله به خود را تضعيف کرده، پذيرش خود را بيشتر و آشفتگی عاط

 (. 2005، 1سازد که بيشتر خود را تسکين داده و کنترل کند )گيلبرتدهد. بنابراين فرد را قادر میکاهش می

ماعی های اجتورزی باالتری برخوردارند، افسردگی، اضطراب و نشخوارگری کمتری را در موقعيتکه از خودشفقت دهد افرادیشواهد نشان می

(، در يک رويکرد درمان گروهی 2006(. گيلبرت و پروکتر )2010از رضايت بيشتری برخوردار هستند )راس، کنند و انگيز تجربه میچالش

( و 1392ورزی برای افراد دارای خودانتقادی و شرم باال مؤثر است )سعيدی، قربانی، سرافراز و شريفيان، نشان دادند که آموزش خودشفقت

ده پذير نشان داد. با توجه به نکات ذکر شبينی و رفتارهای سلطهاب، خودانتقادی، شرم، خودکمنتايج کاهش معناداری را در افسردگی، اضطر

ای نوپا در روانشناسی است. پژوهش حاضر به مطالعه نقش شفقت به و از آنجاکه شفقت به خود و فراتر از آن، درمان مبتنی بر شفقت، سازه

 پردازد. خود در کاهش استرس دوران بارداری می

 

 تاريخچه درمان متمرکز بر شفقت

شفق را در دانشگاه دربی م، گيلبرت بنياد ذهن 2006توسط پائول گيلبرت ايجاد شد. در سال  21درمان متمرکز بر شفقت در اوايل قرن 

رد و از نظام منتشر ک "های زندگیذهن مشفق: رويکردی جديد به چالش"کتابی را با عنوان  2010گذاری کرد. او در سال انگلستان پايه

ا، ه( به دليل انتشار اين کتاب در زمينه مراقبت از سالمت روان، جايزه دريافت نمود. اين رويکرد تلفيقی از نظريهOBEسلطنتی انگلستان )

های مختلف و مذهب است. هدف درمان متمرکز بر شفقت ، کمک به بهبود هايی از مکاتب مختلف روانشناسی، درماناصول و تکنيک

و روانی افراد به وسيله تشويق کردن آنها به مشفق بودن با خودشان و ديگران است. بسياری از افراد معتقدند که شفقت، چه با خود  ینهيجا
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دهد. مزيت ارتقای شفقت، افزايش سالمت هيجانی و روانی و چه با ديگران، يک پاسخ هيجانی است و جنبه مهمی از بهزيستی را تشکيل می

همراه  شناختی به هايی را از رفتار درمانیرد از معروفترين روان درمانی موسوم به موج سوم رفتار درمانی است که تکنيکاست. اين رويک

ويکرد ستی و علوم اعصاب را يکپارچه کرده است. اين ريهايی از روانشناسی تکامل، روانشناسی اجتماعی، روانشناسی رشد، روانشناسی بودايده

نگری دانست که سعی کرده است تا پلی بر شکاف سنتی مابين هيجان و شناخت در حوزه رفتار های يکپارچهدرمان روان توان از جملهرا می

 شناختی بزند.درمانی

 

 شفقت به خود

هاست که در فلسفه شرق وجود دارد )نورباال، ورزی اگرچه در روانشناسی غربی مفهوم جديدی است، اما قرنخودشفقت ياشفقت به خود 

ود را قابل های خای که فرد، مشکالت و رنجپذيری و تحت تأثير قرار گرفتن از رنج ديگران، به گونهورزی به معنای تجربه(. خودشفقت1391

رانه در گتر نمايد، تعريف شده است. همچنين اين مفهوم به معنای صبور و مهربان بودن نسبت به ديگران و داشتن درک غيرقضاوتتحمل

آنها است. عالوه بر اين، دانستن اين امر که تجارب و مشکالت زندگی فرد، جزئی از مسائلی است که ساير افراد نيز آن را تجربه رابطه با 

ورزی با احساس دوست داشتن خود و نگرانی و مراقبت در مورد ديگران مرتبط است، اما به معنای خودمحوری يا ترجيح کنند. خودشفقتمی

 ورزی در بردارنده سه جزءِ اساسی است: خودشفقت (.2011ران نيست )نف، نيازهای خود به ديگ

داشتن اين ديدگاه که تجارب فرد جزئی از .2 داشتن مهربانی و درک صحيح نسبت به خود بدون داشتن ديدگاه قضاوتی و خودانتقادگر؛. 1

گی خود دارند بدون داشتن احساس دور بودن و متمايز بودن هاست و به عبارت ديگر، سايرين نيز چنين تجاربی را در زندتجارب همه انسان

رزی با وهای خودشفقتاين جنبه های متعادل نگريسته، بدون اينکه آنها را بزرگنمايی کند.تجارب و احساسات خود را به گونه.3 از ديگران؛

رای ای، مکمل و در برگيرنده يکديگر نيز هستند. بونهرسد که به گشوند، اما به نظر میيکديگر متفاوت بوده و به طور متفاوتی تجربه می

 (.2011شود )نف، آگاهی، باعث کاهش قضاوت در مورد خود میمثال، حالت پذيرا و باز بودن ذهن

سيستم خطر و محافظت از خود. اين سيستم به ما کمک . 1:پل گيلبرت، سه سيستم هيجانی کليدی را در مغز انسان توصيف کرده است

م، دهند عبارتند از خشهايی که به ما هشدار خطر میشود که امنيت بهتر از تأسف است. هيجانکه مواظب خطرها باشيم و متذکر می کندمی

ای مفيد اين هکند به دنبال غذا، شريک جنسی و دوستان باشيم. هيجانسيستم جستجوی منابع. اين سيستم به ما کمک می.2.ترس و انزجار

کند که خرسند و آرام بوده و احساس امنيت داشته  سيستم آرامشگر. اين سيستم به ما کمک می.3.لذت و شادی است سيستم شامل هيجان،

ه زنده بمانيم. ما کند کها مهم هستند، اما سيستم خطر ما بسيار پيشرفته است. در واقع، اين سيستم به ما کمک میتمام اين سيستم باشيم.

های ديگر را نيز فعال کند و تمام توجه ما را به خود اختصاص دهد. در ياز داريم که در مواقع خطر، سيستمای نبه يک سيستم هشداردهنده

های روانشناختی درگير هستند، سيستم تهديد و محافظت از خود، به نوعی پرکاری شديد دچار است که نتيجه، بسياری از افرادی که با اختالل

افراد خواهد بود. از طرف ديگر، سيستم رضايت و تسکين نيز در اين افراد، سطح رشديافتگی پايينتری  سطوح باالی استرس و نگرانی در اين

 اند. دارد، زيرا آنها هرگز فرصت تحول اين سيستم را نداشته

 

کند و با ا فراهم میر کند. يعنی با تحريک سيستم آرامشگر، زمينه تحول آندرمان مبتنی بر شفقت برای اين افراد مانند فيزيوتراپی عمل می

های ترس و برد. اهميت اين موضوع در اين است: اگرچه هيجانآوری در برابر اضطراب و افسردگی را باال میتحول اين سيستم، تاب

توليد کند.  گونه تکامل پيدا کرده است تا آنها رااضطراب، خيلی خوشايند نيستند، اما وجود آنها تقصير و خطای ما نيست، بلکه مغز ما اين 

هايی را ياد بگيريم که آنها را برطرف کنيم. های دردناکی داريم. ما مسئول هستيم روشهمچنين نبايد خود را سرزنش کنيم که هيجان

ی هاهای مختلف به عنوان يک راهبرد تنظيم هيجان در نظر گرفته شود که در آن، از تجربه هيجانتواند از راهورزی میبنابراين، خودشفقت

شود تا احساسات به صورتی مهربانانه مورد پذيرش واقع شوند. بنابراين، احساسات شود، بلکه تالش میآزاردهنده و نامطلوب جلوگيری نمی

ورز هستند، سالمت که خودشفقتافرادی (.2011کند )نف، های جديدی برای مقابله پيدا میکنند و فرد، راهمنفی به احساسات مثبت تغيير می
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ازی، سکنند، زيرا تجربه درد و شکست از طريق خودمحکومورزی کمتری دارند، تجربه میکه خودشفقتنی بيشتری را نسبت به افرادیروا

ورزی، داللت بر اين دارد که (. همچنين داشتن احساس خودشفقت2010شود )راس، احساس انزوا، بزرگنمايی، افکار و احساسات تقويت می

ود. شهای مقابله فعال در جهت ارتقا و حفظ سالمت روانی میاز تجربه درد جلوگيری نمايد. اين امر منجر به بروز سبککند که فرد تالش می

کنند و ديدگاه حمايتگرانه نسبت به خود دارند که باعث کمتر شدن می ورز، درد و نقص کمتری را نسبت به سايرين تجربه افراد خودشفقت

ورز است، در قدم اول که خودشفقتفردی(. 2009، 1شود )آلپک و سديکيدزافزايش رضايت آنها از زندگی میاحساس افسردگی و اضطراب و 

يافته در جهت حفظ و ارتقای ورزی باعث بروز رفتارهای سازشکند تا خود را از تجربه رنج محافظت کند. بنابراين، خودشفقتتالش می

فراد برای ای که اگری مؤثر برای مقابله با استرس رابطه دارد. راهبردهای مقابلها خودتنظيمورزی بشود. همچنين خودشفقتسالمت روانی می

-قتکنند. خودشفمحور به ميزان کمتری استفاده میمحور هستند و افراد از راهبردهای مسألهبرند، عمدتاً هيجانمواجهه با استرس به کار می

ر ورز، اجتناب کمتری دارند و بيشتدهد تا اجتناب کردن از آن. در نتيجه، افراد خودشفقتقرار میورزی بيشتر، مواجه شدن با هيجان را مدّنظر 

 (.2011کنند که اين امر، در کاهش تجربه اضطراب و افسردگی بسيار بااهميت است )نف، محور استفاده میاز راهبردهای مسأله

 

 کند؟درمان متمرکز بر شفقت چگونه عمل می

ای ههای تهديد، سائق و رضايت، ريشه در تاريخچه تکاملی انسان در جهت بقا دارد. انساندرمان متمرکز بر شفقت، سيستمبراساس نظريه 

تماعی جاوليه تمايل داشتند از تهديدها اجتناب کنند يا بر آنها غلبه کنند، دنبال منابع غذا يا صميميت بودند و از اينکه بخشی از يک جامعه ا

هيجانات انسان  ها وها، هنوز فعال هستند و بر باورها، فعاليتردند. طرفداران درمان متمرکز بر شفقت، معتقدند که اين سيستمبباشند، لذت می

کنند. های لذت را ايجاد میگذارند. کارکرد سيستم سائق، هدايت افراد به سمت اهداف و منابع مهمی است که احساسامروزی اثر می

شادی نيست.  تاپردازند. سيستم رضايت مربوط به احساسهايی با ريسک باال میبيش فعالی دارند، احتماالً به فعاليتکه سيستم سائق افرادی

، مراقب های اجتماعیها با جستجوی لذت و همچنين، نبود تهديد ارتباطی ندارند، بلکه اين حالت آرامش مثبت، معموالً با ارتباطاين احساس

ند. بر اين اساس، ککننده برای هر دو سيستم تهديد و سائق عمل می دهنده به عنوان يک تنظيمسيستم تسکين بودن و امنيت مرتبط است.

ها و استفاده از اطالعات برای هدايت افکار های هوش هيجانی است که در بردارنده توانايی برای ثبت هيجانورزی يکی از جنبهخودشفقت

 .(2008و همکاران،  1و اعمال است )لوتس

 های درمان متمرکز بر شفقتها و تمرينتکنيک

نخستين تکنيک درمانی در درمان متمرکز بر شفقت، پرورش ذهن مشفق است. اين درمان به راهبردهايی اشاره دارد که معموالً به افراد 

ايجاد انگيزه، همدردی، حساسيت و های مختلف آن را برای خود و ديگران ايجاد کنند. هدف ، کند تا شفقت را تجربه کرده و جنبهکمک می

ی کنند تا ديدگاهها به افراد کمک میهای خاص است. اين تمرينای مشفقانه و از طريق به کار بردن تمرينتحمل پريشانی به شيوه

 گيرند:غيرقضاوتی و بدون ارزش را پرورش دهند. افراد در درمان، موارد زير را ياد می

ستی از ها عبارتند از تهيه فهرکند. اين تمرينبرند، تأکيد میها و مواردی که افراد از آن لذت میدانی: بر فعاليتهای قدرها و فعاليتتمرين -

 دهنده.بخشی وجود دارد و ساير رفتارهای پاداشکه چيز لذتها، صرف کردن زمان برای لذت بردن وقتیمندیعالقه

رنی، شود )بيآگاهی خوانده میگردد، ذهنکه باعث متعادل شدن ديدگاه ذهنی فرد میآگاهی: داشتن نگرش مشفقانه نسبت به خود ذهن -

ار و ای که فرد، افکگرانه و پذيرنده نسبت به خود است، به گونهآگاهی به معنای داشتن نگرش غيرقضاوت(. ذهن2010، 1اسپکا و کارلسون

رزی را تجربه ور يا کنار گذاشتن آنها نباشد. برای اينکه افراد کامالً خودشفقتکند که نيازی به تغييای مشاهده میاحساسات خود را به گونه

آگاهانه اتخاذ نمايند. به عبارتی، آنها بايستی از تجربه احساسات دردناک اجتناب نکنند، زيرا برای شناخت کنند، الزم است ديدگاه ذهن

 (.2009، 1جرمرورزی الزم است )احساسات خود به منظور داشتن احساس خودشفقت

حريک های فيزيولوژيکی را تها که در ابتدا، ذهن و سپس سيستمهای تصويرسازی مشفقانه: کاربرد حافظه هدايت شده و فانتزیتمرين -

 کند.دهنده را تحريک میهای تصويرسازی مشفقانه، ايجاد تصويری ارتباطی است که سيستم تسکينکند. هدف تمرينمی
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 ش استرس دوران بارداریشفقت به خود و کاه

شفقت به خود، نه تنها احساس خوبی دارد، بلکه دارای اثرات مثبت و چشمگيری است که برای گذراندن دوران حاملگی زنان باردار ضروری 

ا را تقويت کنند تاست.اين بدان معنی است که زنان باردار می توانند ذهن خود را از فراز و نشب های دوران بارداری، آرام کنند و روحيه خود 

واقعا از لحظات خاص در طول دوران حاملگی خود لذت ببرند.عالوه بر اين، ايجاد يک عادت شفقت به خود به شدت وابسته به توانايی موثر 

ب و پيش دهد که در مورد چگونگی عواق(. شفقت به خود به زنان باردار اين اجازه را می2012در مقابله با استرس است )علوم روانشناسی، 

ای از افکار مشابه باقی نمانند.اين برای مادران بارداری که در حال مقابله آگاهی بارداری خود انعطاف پذيری بيشتری نشان دهند و در چرخه

نيت مبا دانستن اينکه در طول  دوران حاملگی چه اتفاقاتی می افتد بسيار مهم است.به طور کلی، شفقت به خود باعث می شود آنها احساس ا

بيشتری کنند و احساس انزوای خود را کاهش دهند، به طوری که توازن عاطفی بيشتری را در طول دوران استرس زای بارداری خود به دست 

آورند. برای تمرين شفقت به خود در دوران بارداری، ابتدا بايد متوجه شويد که شفقت به خود به معنای اجتناب از احساسات منفی نيست. 

شود که استرس با شدت بيشتری بازگشت کند تا زمانی که شما به آن رسيدگی کنيد، کاری که رکوب استرس تنها موجب میبرعکس، س

بهتر است انجام دهيد اين است که تجربه خود را تأييد کنيد. هنگامی که احساس استرس می کنيد و احساس آن را تشخيص دهيد و بدون 

را از واژگان خود حذف کنيد و آنها را با افکار پذيرش جايگزين کنيد. سپس، در مورد واقعيت ها  "بايدهان"و  "بايدها"قضاوت آن را پذيريد. 

فکر کنيد. در حال حاضر چه اتفاقی افتاده است که  باعث می شود که اين احساس را درک کنيد؟ از قضاوت بيش از حد و يا از به حداقل 

بيان کنيد. تصور کنيد آنچه را که به بهترين دوست خود می گوييد، اگر او فقط به شما گفته  رساندن وضعيت اجتناب کنيد.و فقط حقايق را

باشد در مورد احساسش در يک مورد خاص و اينکه چه اتفاقی افتاده است. دست های خود را بر روی قلب خود قرار دهيد، نفس عميقی 

طراب می من می دانم که شما احساس اض"به خودتان بگوييد. به عنوان نمونه:  بکشيد و دقيقا به آنچه که دوست داريد به دوستتان بگوييد ،

به جای اينکه از خودتان ناراحت شويد و به خودتان بگوييد که شکست خورده ايد يا اين  "کنيد. من اينجا هستم در کنار تو، تو تنها نيستی.

نشان  دهيد،همان شفقت را که در برابر دوستتان برای آرام کردنش نشان می ايد، به خودتانکه اين کار را به اندازه کافی خوب انجام نداده

دهيد. به جای تالش برای رفتن به حالت حل مسئله و ناديده گرفتن احساساتتان، به خودتان محبتی را ابراز کنيد همان گونه که با افرادی 

 استرس خود را در زمان بارداری خود کاهش دهيد.توانيد کنيد. با انجام اين تمرين، میکه دوستشان داريد رفتار می

 

 گيرینتيجه

های درمانی آن در کاهش استرس و اضطراب زنان باردار اثرگذار است که با چنانچه در اين مطالعه مالحظه شد، شفقت به خود و تکنيک

؛ جوآردينو و 2010، 1؛ دانکن و باراداک2008 ،1؛ ويتين و آستين1392ها همخوانی دارد )سربندی فراهانی و همکاران، نتايج ديگر پژوهش

ت، های مهم سالمت روانی اسورزی که يکی از مؤلفهتوان گفت که از ديدگاه خودشفقت(. در تبيين احتمالی اين نتيجه می2014، 1همکاران

تی را کسب می و بهزيستی روانشناخکند تا شادکاهای شفقت به خود به زنان باردار اين است که کمک میيکی از اهداف اصلی تمرين تکنيک

کنند، با رويدادهای منفی زندگی خود مواجه شوند، نسبت به هر نوع احساس استرس و اضطرابی که در بدن و ذهنشان وجود دارد، آگاه شوند 

باردار  تواند به زنانمیورزی، و به صورت مؤثرتری سالمت خود را حفظ کنند. مالحظات مبتنی بر شفقت "باشند"و به آنها اجازه بدهند که 

ا بآموزش دهد تا نسبت به فرآيند بارداری و زايمان، رويکرد همدالنه، بدون قضاوت و توأم با پذيرش بيشتری داشته باشند و توانايی مقابله 

شان از اطف منفی و مثبتتوانند عملکرد انطباقی بيشتری را با توجه به عودهد و آنها میاسترس اين دوران انتقالی در زندگی را آموزش می

گذارد و اين مسأله در درازمدت بر سالمت روانی و جسمی والدين و های استرس تأثير میخود نشان دهند. اين سازگاری مثبت بر پاسخ

ز های آموزشی متمرکتوان با ايجاد نهادها و مؤسسات حمايت از زنان باردار و يا با ايجاد دورهفرزندانشان اثر خواهد گذاشت. در اين راستا، می

يشان را با زای زندگکنند، کمک کنند تا اين رخداد استرسهای شفقت به خود به زنان بارداری که به مراکز بهداشتی مراجعه میبر تکنيک

  موفقيت طی کنند. 
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 چکيده 

و مرگ و مير از اهميت بااليی برخوردار است که فرصت ها و تهديدهای مهاجرت به عنوان مولفه سوم تغييرات جمعيتی بعد از باروری 

. روند مهاجرت در سالهای اخير به صورت پرشتابی افزايش يافته است .متعددی را برای کشورهای مبدا، تزانزيت و ميزبان ايجاد می نمايد

دهه گذشته  4ميزبان ميليون ها تبعه افغان و عراقی در طی  جمهوری اسالمی ايران به عنوان يکی از مهمترين کشورهای مهاجر پذير در دنيا

ميليون مهاجر در دنيا در زمره کشورهای مهاجرفرست نيز محسوب می شود. مهاجرت های متعارف  4بوده است و هم چنين با داشتن بيش از 

ت به کشورهای اروپائی و استراليا در سالهای در کنار مهاجرت های غيرمتعارف و استفاده از باندهای شبکه های قاچاق انسان برای مهاجر

در ميان نوجوانان و جوانان ايرانی و افغان ساکن  1اخير آسيب های فراوانی را به کانون خانواده وارد ساخته است. اين گرايش به برون کوچی

ه است. فضای مجازی به عنوان يکی از در ايران در سالهای اخير به صورت تدريجی به بروز نوعی تقابل بين فرزندان و والدين منجر شد

مهمترين دريچه های تبليغی، تشويقی و انگيزشی در جهت ترغيب نوجوانان و جوانان به اقدام برای مهاجرت بوده که متغير مهم و بستر 

يريت امور که مد سازی در افزايش تمايل فرزندان به ترک موطن خويش می باشد. به صورت سنتی مادر به عنوان ستون اصلی خانه و کسی

داخل خانه را به عهده دارد نقش مهمی در آموزش اصول تربيتی نحوه درست استفاده از فضای مجازی و استفاده بهينه از داده های منتشر 

 شده در اين عرصه را دارد.

ی ناشی ر در جهت مديريت آسيب هااين مقاله با روشی اتنوگرافيک و با نگاهی آسيب شناسانه در جهت واکاوی نقش والدين با تاکيد بر ماد

کيفی  پژوهش عنواز فضای مجازی با تاکيد بر تاثيرات اين حوزه در تشويق فرزندان به مهاجرت به ويژه مهاجرت های غيرمتعارف می باشد. 

. داده های پژوهش بين مادر می باشد 38داده ها بر مبنای مصاحبه نيمه ساختاريافته با  نیاميد مطالعه و دهبواسنادی -و روش آن توصيفی

در شهر تهران جمع آوری شده است و در انتخاب مصاحبه شوندگان از روش نمونه گيری هدفمند و گلوله برفی به  1396تا مرداد  1395مهر 

ده است. ش منظور دسترسی به افرادی که حداقل يکی از آشنايشان تجربه مهاجرت به ويژه در قالب درخواست پناهندگی را داشته اند استفاده

در دو کشور ترکيه و يونان صورت گرفته  1مصاحبه نيمه ساختاريافته با پناهجويان کودک بدون همراه 11همچنين به منظور شناخت جامع تر 

است تا به بررسی دو متغير نقش خانواده و به ويژه مادران و همچنين تاثيرات فضای مجازی در اتخاذ تصميم اين افراد به مهاجرت مورد 

 ررسی ميدانی قرار گيرد. ب

که هر  انجو یتيکشور با جمع کيبه عنوان  رانيا عوامل دافعه داخلی و جاذبه خارجی به مهاجرت های متعارف و غير متعارف می انجامد و

ی و غيرواقعی لد و نقشی که فضای مجازی در ايجاد تصويری خيادر ارتباط هستن افتهيتوسعه  یبا کشورها یوسائل ارتباط جمع قيروزه از طر

در ذهن مهاجران به ويژه نسل جديد دارد، پتانسيل باالئی برای تبديل شدن مسئله پناهجوئی جوانان به آسيب های جدی  "بهشت موعود"از 

 را دارد. 

 واژگان کليدی: بحران مهاجرت و پناهجوئی، شکاف بين نسلی، نقش تربيتی مادر، فضای مجازی، تغيير ذهنيت جوانان 
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 همقدم

با گسترش شبکه های ارتباطی مجازی و ابررسانه ها در عصر جديد حجم انبوهی از اطالعات در کوتاهترين زمان ممکن منتقل می شود. 

ظهور تکنولوژی های نوين ارتباطی به همراه تحوالتی که در فضای مجازی بوجود آمده بسياری از کارکردهای خانواده را دچار اختالل کرده 

طالعات و جهانی شدن رسانه ها از قبيل تلويزيون، شبکه های ماهواره ای، اينترنت، شبکه های اجتماعی و وبالگ عالوه بر است. انقالب ا

بسط دانش در راستای بهبود کيفيت زندگی، نقطه عطفی در ايجاد و گسترش آسيب های اجتماعی نيز شده است. اگرچه نمی توان به هيچ 

ی مجازی در گسترش قلمرو دانش چشم پوشی نمود اما به دليل سهولت دسترسی و گمنامی افراد، فضای وجه از نقش آگاهی بخش رسانه ها

مجازی محيط مناسبی برای گسترش آسيب های اجتماعی و توليد و ترويج اطالعات بعضا مبهم و غلط است و کنترل های رايج در خصوص 

رده اينترنت در فضای زندگی انسان، عليرغم تمام محاسن و مزايای آن، دغدغه ها ساير رسانه ها، در مورد اينترنت موثر نيست. با ورود گست

و نگرانی های فراوانی بر خانواده ها تحميل شده است. با گسترش فضای مجازی، حوزه رابطه فرزندان و والدين با تغييرات متعددی از جمله 

مرجع مواجه شده است. به دليل ويژگی های خاص فضای مجازی و شکاف نسلی به دليل رشد تکنولوژی و کاهش نقش والدين به عنوان 

 نو بودن اين پديده، بسياری از والدين فرصت، امکان و يا دانش کافی برای شناخت دقيق اين فضا و کاربردهای آن را به دست نياورده اند.

وظيفه مادری به عنوان فضيلتی ملکوتی در دين اسالم نقش مادر در تربيت فرزندان به عنوان پايه اصلی نهاد خانواده و جامعه می باشد.  

 بارها در آيات قرآن کريم و احاديث متعددی مورد تاکيد قرار گرفته است. نقش مادر در تاثيرپذيری بر ساختار رفتار خلقی کودک، در فرهنگ

ای فرزندان از اصول بنيادين فرهنگ پرورشی، در کارکرد حمايتگری در قبال فرزندان و همچنين در درونی سازی و شکل دهی نگرش ه

ايرانی اسالمی است. مادر نه فقط در قاموس نقش ارگانيک و فرزندزايی بلکه در سلسله مسئوليت های پرورشی تربيتی فرزندان نيز نقشی 

زيستی تنها  که بخش مهم در رشد و شکوفايی جامعه بشری می گذارد. مادری، کيفيتی روحی و روانی و مبتنی بر نوعی ارتباط چند بعديست

 جزئی از آن محسوب می شود. مواجهه مادر در برابر فضای مجازی تاثير مهمی در نحوه تربيت فرزندان دارد.

رسانه های جمعی به عنوان يکی از ابزارهای اصلی انتقال و گسترش ارزش های فرهنگی و اجتماعی، در تغييرات رفتاری کودکان و نوجوان 

(. دهه گذشته به عنوان دروازه ورود به دوره جديدی از تاريخ رسانه با توجه به گسترش چشمگير 1391 1و فراهانی نقش کليدی دارد )سعيد

تکنولوژی های ارتباطی و افزايش دسترسی افراد به شبکه های مجازی رسانه های جمعی و مجازی نقش بسيار مهمی در بازتوليد الگوهای 

ستفاده از شبکه های ماهواره ای، تلفن های هوشمند با دسترسی سهل به اينترنت، تکنولوژی های فرهنگی در جوامع مختلف داشته اند. ا

 نوين ارتباطی مانند تلگرام، ايمو، واتس اپ، اينستاگرام در سال های اخير به شدت در ميان خانواده های ايرانی گسترش يافته است.

زی بر نهاد خانواده از زوايای مختلف اشاره داشته اند )همايون واال و ديگران فضای مجا "تهديد-فرصت"تحقيقات متعددی به نقش دوگانه 

(. دسترسی راحت و امکان تعامل آسان با فضای مجازی باعث افزايش آسيب پذيری گروه سنی کودکان و نوجوانان بوده که نگرانی 1393

نايی با دنيای بيرون از مرزهای ملی، ارائه تصوير فانتزی و انتزاعی های فزاينده ای را برای والدين و نهادهای مربوطه ايجاد نموده است. آش

به ويژه از دنيای غرب، افزايش آگاهی و حجم اطالعات افراد در زمينه های مختلف با هزينه کم و دسترسی راحت تر، خلط واقعيت و مجاز، 

از طريق فضای مجازی از جمله نقاط مثبت و منفی کارکرد بازنمايی الگوهائی متفاوت از نقش هائی چون زنانگی، جوانی، مادری، همسری 

فضای مجازی بر افراد جامعه است که در نحوه واکنش افراد در خصوص چالش های روزمره در جامعه و در نتيجه سوق دادن آنها به سمت 

 تصميم به مهاجرت تاثيرات عميقی می گذارد.

ر باروری و مرگ و مير تاثيرات گسترده ای بر جوامع مختلف می گذارد و با تحوالت مهاجرت به عنوان مولفه سوم تغييرات جمعيتی در کنا

به طور کلی طبق اصول  روندی فزاينده داشته و به يکی از مهمترين چالش های جامعه جهانی تبديل شده است. 21سال های آغازين قرن 

و کنوانسيون حقوق بشر اروپايی، هر  1951، کنوانسيون پناهندگان و قوانين پذيرفته شده حقوق بشر بين المللی از جمله منشور حقوق بشر

 فرد بشر حق دارد کشور خود را ترک کند. 

مجموعه عوامل متعددی مانند فقر، منازعات داخلی و بين المللی، بحران های محيط زيستی مانند سيل يا خشکسالی، چالش های مذهبی، 

امروزه مهاجرت به عنوان يک مسئله های مهاجراتی در افراد به ويژه نسل جوان می گردد. سياسی و اجتماعی منجر به شکل گيری انگيزه 
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طبق  جهانی مطرح  می باشد و ساالنه جمعيت کثيری از افراد به داليل متنوعی به مهاجرت درون مرزی و يا برون مرزی مبادرت می ورزند.

هستند. در نتيجه گسترش جنگ های داخلی و بين  1فراد در جهان مهاجرميليون نفر ا 244جديدترين گزارش سازمان ملل متحد بيش از 

 ونيلي، سه م1نفر پناهنده ونيليم 16تعداد،  نيدر سطح جهان شناخته شدند که از ا یاجبار نينفر به عنوان مهاجر ونيليم 563.دود حالمللی 

امروزه با گسترش وسايل ارتباط جمعی و دسترسی . (2016 1لل متحد)گزارش سازمان م بودند ینفر آواره داخل ونيليم 41و حدود  1جونفر پناه

آسان افراد به داده ها در اقصی نقاط جهان روند جابجايی انسان از سرعت و سهولت بااليی برخوردار گرديده است. طبق اعالم سازمان ملل 

ميليون ها انسان به علت فقر و ترس از اخراج، به طرق گرديده است، چرا که  "ناامن"بسيار  2015متحد، مهاجرت های بين المللی در سال 

و عمدتا از روش های سنتی مبادرت به مهاجرت می نمايند. در نتيجه منازعات داخلی در خاور ميانه و بسياری از کشورهای  1غيرمتعارف

 ه آميز و بی بازگشت می گردند. آفريقايی ميليون ها مرد، زن و کودک آواره، وطن خويش را رها می کنند و راهی مسيری بس مخاطر

 تمرکز اصلی بيشتر تحقيقات صورت گرفته بر مهاجرت های داوطلبانه است که در آن، افراد به منظور دستيابی به زندگی بهتر و با اختيار به

ن کوچی در قالب پژوهش پيش رو در صدد مطالعه نوع ديگری از برو .(2016 1، کوثر1396 1مهاجرت مبادرت می ورزند )کستلز و ميلر

مهاجرت های اجباری و عمدتا غيرمتعارف است. در اين چارچوب فرد با داليلی چون فشارهای اجتماعی، ناامنی، احساس طرد اجتماعی، يا 

ترس از نزاع و ... به هر قيمت ممکن درصدد خروج از کشور می باشد و برای اين تصميم هزينه های مالی، جانی و خانوادگی فراوانی را 

 يیايخودشان را ترک نموده و در دن نيسرزم ی و بعضا به اجبار، بدون آگاهرسمی بدون شناسنامه، گذرنامه و مدارکمتقبل می شود. اين افراد 

و  گذرندیم زياز جان خودشان ن یاست که حت یاافراد به گونه نيا تي. وضعکنندیحرکت م علومنام یمقصد سوی به یديو با ناام کيتار

، پيچيدگی دريافت اجازه ورود قانونی .رهای صعب در کوهستان و يا مسيرهای دريايی با قايق های فرسوده را متحمل می شوندسختی مسي

اتخاذ مکانيسم های سخت گيرانه و کنترل فرايند مهاجرت متعارف توام با افرايش عدم ثبات و خشونت در مناطق مختلف جغرافيايی جهان 

 در قالب پناهندگی و آوارگان روانه کشورهای اروپايی و يا استراليا کرده است. موج بيشتری از مهاجران را 

در اين پژوهش رفتارهای نوجوانان و جوانان ايرانی و افغان در برابر فضای مجازی با محوريت موضوع قاچاق انسان مورد توجه قرار گرفته 

والدين به ويژه مادر نقش مهمی بر ساخت شخصيت فرزندان می گذارد.  است. با توجه به اهميت نهاد خانواده در فرهنگ ايرانی و افغان

مديريت خانه در کليه ارکان از مهمترين مسئوليت های مادر تلقی می شود و نحوه مواجهه خانواده با فضای مجازی، آسيب های احتمالی در 

مهمترين وظايف والدين می باشد. با توجه به اهميت بيشتر برخورد با رسانه های جمعی و مديريت اطالعات منتقل شده به فرزندان از جمله 

نقش مادر در تربيت فرزندان در قالب الگوهای تربيتی مختلف استراتژی های مختلفی برای کنترل داده های منتقل شده از سوی فضای 

 مجازی در کانون خانواده توسط مادران اتخاذ می شود.

 اهداف پژوهش

 ن پژوهش با بررسی های ميدانی صورت گرفته درصدد نيل به اهداف زير می باشد:براساس مطالب بيان شده، اي

بررسی نوع واکنش مادران در قبال مواجهه فرزندان با اطالعات تشويقی منتقل شده توسط فضای مجازی در حوزه مهاجرت های  -

 غيرمتعارف

ج از مرزهای کشور با تاکيد بر سوق دادن آنها به بررسی تاثير فضای مجازی در شکل گيری ذهينت مثبت فرزندان از دنيای خار -

 مهاجرت های غيرمتعارف

 پيشينه پژوهش

 1کوبی و ديگران،1392 1سفيری و ديگراندر زمينه نقش والدين با تاکيد بر مادر در نحوه تربيت فرزندان تحقيقاتی صورت پذيرفته است )

مطالعه گروه های سنی متفاوت همگی بر تاثيرات مستقيم و غير مستقيم رفتار ( که به صورت کيفی و کمی با 2010 1، کلولند و ديگران2001

( ضمن تاکيد بر نقش قدرتمند اينترنت در عرصه 1391) 1والدين بر سالمت جسمی و روانی فرزندان تاکيد داشته اند. ياسمی نژاد و ديگران

مپيوتر و اينترنت به تشريح آسيب های ناشی از گسترش بدون کنترل اطالع رسانی در عصر انفجار اطالعات با تاکيد بر ابزارهايی مانند کا

( در پژوهش خود به ارتباط تنگاتنگ 2004) 1دسوزافضای مجازی در افزايش جرايم اجتماعی و به چالش کشيدن امنيت اجتماعی می پردازند. 
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از اهميت بااليی برخوردار است بلکه در جامعه  1مبدامادری و مهاجرت می پردازد. مادری نه تنها در فرايند تصميم به مهاجرت در کشور 

مادر به عنوان عنصر موثر در فرايند هم با توجه به ارزش های متفاوت جامعه جديد، مفهوم مادری مورد تغييرات زيادی قرار می گيرد.  1ميزبان

آموزه های گروه همساالن و گروه های مرجع در الگوپذيری رفتار اجتماعی فرزندان در کنار عواملی همچون برنامه های آموزشی مدارس، 

، دوراگر 1388 1کنار نقش رسانه های جمعی و فضای مجازی نقش بسيار مهمی در شکل گيری شخصيت فرزندان دارد )پوريوسفی و ديگران

با  د بر مادر در مواجهه فرزندانتا کنون هيچ گونه تحقيق مستقلی که به نقش والدين با تاکي(. 1همايون واال و ديگران، 2012 1و ليوينگستون

فضای مجازی در فرايند تصميم گيری به مهاجرت های غيرمتعارف صورت نگرفته است و اين پژوهش به عنوان اولين کار ميدانی در اين 

 حوزه می باشد.

 

 روش پژوهش 

 ه استفاده شده است.  پژوهش های کيفی اينبا توجه به اهداف پژوهش، در اين مطالعه از روش کيفی و اتنوگرافی با نگاهی آسيب شناسان

امکان را به پژوهشگر می دهند تا کنش های روزانه افراد را براساس تعريف خود کنشگران دريافت و تحليل کند. تکنيک های گرداوری داده 

خانواده ايرانی يا افغان با داشتن و بررسی های اسنادی در ميان واحد تحليل ) 1، مشاهده مشارکتی1ها مصاحبه تعاملی و نيمه ساختار يافته

، فرد می باشد. به دليل 1و عنصر بسيط، خانواده و سطح مشاهده 1حداقل يک فرد مهاجر( می باشد. در واقع در اين پژوهش واحد اجتماعی

وان برفی به عن حساسيت موضوع مهاجرت های غيرمتعارف و استفاده از شبکه های قاچاق انسان برای خروج از کشور نمونه گيری گلوله

مهمترين تکنيک جمع آوری داده مورد استفاده قرار گرفته است. برای جمع آوری بهتر داده ها دسترسی به افراد از طريق آشنايی اوليه با 

به از صاحنمونه ها بوده و به تدريج خانواده های مشارکت کننده بر مبنای اهداف تحقيق مورد شناسايی قرار گرفته اند. بعد از انجام هر م

مشارکت کنندگان درخواست شد که با توجه به شناخت خود از اهداف و موضوع پژوهش، افراد ديگری را معرفی نمايند و اين زنجيره مانند 

، 2011 1گلوله برفی که در مسير خود و در طول زمان بزرگ تر می شود به گروه گسترده ای از پاسخگويان مبدل می گردد )هندکوک و گيل

گيری هدفمند نيز در جريان گردآوری داده ها مورد استفاده قرار گرفته است چرا که به  (. همچنين نمونه2016 1،  بريمان1961 1گودمن

منظور نگاهی جامع تر به نحوه ارتباط ميان مادر و فرزندی که به دنبال خروج از کشور به هر  قيمتی است در انتخاب مشارکت کنندگان 

د سن، جنسيت، تحصيالت، ميزان و روش های استفاده از فضای مجازی و داشتن تجربه های فردی در امر مهاجرت معيارهای مختلفی مانن

 لحاظ گرديده است. 

ارتباط دارد، حجم نمونه تحقيق کامال مشخص و از پيش تعيين شده نبود.  1از آنجا که حجم نمونه در تحقيقات کيفی با سطح اشباع داده ها

 38ع نظری مصاحبه ها تا رسيدن به تکرار مفاهيم ادامه يافت سپس تحليل بر روی داده ها آغاز گرديد. در اين راستا با لحاظ کردن اشبا

رفت. گ مصاحبه نيمه ساختاريافته با مادرانی که حداقل يکی از فرزندان يا آشنايان آنها تمايل به خروج غيرمتعارف از ايران را داشته اند صورت

در شهر تهران جمع آوری شده است. بيشتر مصاحبه ها در درون خانه افراد انجام گرفت.  1396تا مرداد  1395مهر  داده های پژوهش بين

 همچنين از فضاهای عمومی مانند کافه، پارک، آرايشگاه و دانشگاه نيز به عنوان محل مصاحبه استفاده گرديد. 

 

در کشور ترکيه صورت گرفته است تا  1يافته با پناهجويان کودک بدون همراهمصاحبه نيمه ساختار 11همچنين به منظور تحليلی جامع تر، 

به بررسی دو متغير نقش خانواده و به ويژه مادران و همچنين تاثيرات فضای مجازی در اتخاذ تصميم اين افراد به مهاجرت مورد بررسی 

)که به محله ايرانيان معروف شده است( و الل علی انجام شده  ميدانی قرار گيرد. مصاحبه ها در مناطق اصلی تجمع پناهجويان در آکسارای

 است.

مصاحبه نيمه ساختار يافته به علت دارا بودن خاصيت تعاملی و انعطاف پذير و هم چنين عميق بودن ساختار پرسش ها برای پژوهش های 

شخصی مصاحبه شوندگان و حساسيت های امنيتی ساعت بود. به دليل معذوريت های  2کيفی مناسب می باشد. ميانگين زمان مصاحبه ها 

موضوع )ترس افراد از بازداشت شدن و يا امکان شناسائی باندهای قاچاق( امکان ضبط مصاحبه ها وجود نداشت و جمالت مصاحبه در حين 
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گمنامی، محرمانه بودن داده  در پژوهش کليه مصاحبه ها با رضايت آگاهانه، حفظ 1گفت و گو يادداشت گرديد. به منظور رعايت نمودن اخالق

ها، تغيير اسامی و حق کناره گيری در هر زمان از جريان مشارکت در تحقيق به تاييد کتبی مشارکت کنندگان رسيده است. پس از اتمام 

چون  داده ها با استفاده از روش های مختلفی 1و عينيت پذيری 1مصاحبه و اجرای روش های تکميلی سنجش صحت يافته ها، مقبوليت

در نمونه ها و لحاظ نمودن زمان مناسب  1، رعايت حداکثر گوناگونی1برای تاييد و اصالح کدها، بررسی مکرر 1بازنگری مشارکت کنندگان

برای جمع آوری داده ها مورد استفاده قرار گرفته است. سپس برای تحليل مصاحبه ها و داده های به دست آمده از کدگزاری باز و محوری 

استفاده گرديد. در تحليل موضوعی، داده ها به واحدهای قابل تحليل تبديل شده و با استفاده  1ن روش تحليل تماتيک )موضوعی(و هم چني

از مفاهيم نظری تحليل می شوند. در اين فرايند محقق با رفت و برگشت مداوم بين مجموعه داده ها، مفاهيم، مقوالت و تجزيه و تحليل به 

نمود و با اجزا آن مانند تصويرها، کلمات،  1( برای تحليلی جامع بايد داده ها را اوراق1993) 1ی يابد. به اعتقاد سيلورمناستنتاج علمی دست م

ی ععبارات، جمالت و پاراگراف ها و ساير پاره ها کار کرد. محقق با مرورکدهای اوليه )مفاهيم( به دست آمده، سعی در گروه بندی کردن انتزا

(. در مرحله بعد، تجزيه و تحليل  2004 1ک در غالب مقوالت دارد که منجر به افزايش قدرت تحليل می گردد )کريپندورفتر مفاهيم مشتر

 داده ها با تلفيق همه کدهای مرتبط به چند مقولۀ دسته بندی شده ادامه می يابد و محقق به توضيح مقوالت به دست آمده می پردازد.

 

 داده ها و يافته ها
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، ( وجود شرايط نامساعد در داخل کشور در حوزه های اشتغال، دسترسی به منابع1394 1جاذبه اورت لی )زنجانی-اگرچه برمبنای نظريه دافعه

آموزش و رفاه از جمله مهمترين داليل انگيزاننده افراد در تصميم به مهاجرت می باشد اما در سال های اخير و ورود و گسترش رسانه های 

جمعی و فضای مجازی در خانواده ها به ترسيم فضای انتزاعی از يک زندگی ايدال از طريق فضای مجازی به عنوان يکی از مهمترين عوامل 

بر ذهن جوانان و ترغيب به تصميم به برون کوچی تبديل شده است. با توجه به شرايط اقتصادی و فشارهای محيطی در داخل  تاثيرگذار

کشور، عدم دسترسی آسان به اشتغال و درآمد متناسب شکاف عميقی ميان خواسته ها و انتظارات افراد با واقعيت های زندگی روزمره ايجاد 

توسط فضای مجازی به نوعی نقش محرک در اتخاذ تصميم به خروج از کشور را ايفا می نمايد. مهاجرت های می شود. تصوير ترسيم شده 

 غيرمتعارف به عنوان راهی آسان تر با هزينه های کمتر به عنوان يکی از مسيرهای اين تصميم می باشد. 

تمرار بنيان خانواده در جامعه امروز است. بر مبنای يافته های منزلت ارزشمند مادر به عنوان يکی از اصلی ترين ارکان ثبات، استحکام و اس

اين پژوهش سه الگوی رفتاری از سوی مادران در موضوع مواجهه نسل جوان با فضای مجازی با تاکيد بر شبکه های مهاجرتی غيرمتعارف 

 قابل ذکر می باشد:

 محدود کننده-الگوی مادر کنترل گر .1

ای همراه هوشمند در سطح جامعه به افزايش دسترسی کليه اعضای خانواده به فضای مجازی و مخاطب اگرچه گسترش تکنولوژی و تلفن ه

منجر شده است ولی مصرف رسانه ای فرزندان با والدين خود متفاوت است، در نتيجه شيوه های  قرار گرفتن در قبال رسانه های مجازی

نظارت والدين مجموعه ای از رفتارهای والدين شامل آگاهی، تفاوت خواهد بود. نظارت بر مصرف رسانه ای آنها نيز با نسل قبل از خود م

گفتگو، حمايت و پيگيری رفتار فرزندان را شامل می شود. همچنين نظارت والدين با کيفيت روابط والدين با نوجوانان و سبک والدگری آنان 

ه به گذارد. عالمه طباطبايی در کتاب تفسير الميزان بيان داشته اند ک نيز مرتبط است که به صورت غيرمستقيم بر رفتار فرزندان تاثير می

( و نقش مادر در نظارت بر مصرف 1374 1دليل پررنگ تر بودن حيات عاطفی زن، تربيت فرزند در اسالم به زن سپرده شده است )طباطبايی

و رفتاری بيشتر مادر نقش آموزشی عميق تر مادر )همدانيان و رسانه ای مهم تر و پر رنگ تر است. زمان بيشتر حضور در خانه، نفوذ اخالقی 

( وزن بيشتری به نقش نظارتی و کنترل گرانه  مادر در قبال 1381 1(، و جايگاه معرفتی مادر به عنوان ستون خانه )اسماعيلی1390 1ديگران

 نحوه مواجهه  فرزندان با فضای مجازی می دهد.

نفر از مادران، نظارت مستقيم بر ميزان، محتوا و مراودات فزرندان در فضای  22پژوهش استراتژی طبق مصاحبه های انجام شده در اين 

مجازی بوده است. از منظر اين مادران فضای مجازی دارای کارکردهای نامطلوب بوده که زمينه ساز آسيب های جدی در خانواده تلقی شده 

 است. 

از طريق مهاجرت يکی از فرزندان يا آشنايان با مسئله مهاجرت غيرمتعارف و تبعات آن مواجه مادرانی که در اين دسته طبقه بندی شده اند 

شده بودند و به نوعی درصدد تقليل آسيب ها در فضای خانه برای ساير فرزندان و يا اطرافيان بودند. فضای مجازی از منظر مادران کنترل 

زندانشان می باشد. افزايش زمان استفاده از رسانه های مجازی به معنای کاهش گر زمينه ساز آسيب های شخصيتی و فرهنگی در ميان فر

(. بر 2005 1دامنه روابط افراد در جهان واقعی است که احتمال لطمه ديدن عملکرد آموزشی فرزندان نيز افزايش می يابد )سمسون و کين

مادران به صورت کنترل گرانه و به صورت حضور و نظارت بوده  مبنای مصاحبه های صورت گرفته، الگوی رفتاری برخی از والدين به ويژه

( مقبولی برخودار است، مهارت های ديجيتالی اش 1393 1است. به اين صورت که مادر از سواد رسانه ای )منتظر قائم و حاجی کاظم طهرانی

 هاجرت های غيرمتعارف اطالعات روشنی از فضایافزايش يافته است، درباره اينترنت با فرزندش صحبت می کند، با شناخت از آسيب های م

واقعی مسير در اختيار فرزندش قرار می دهد و تصوير انتزاعی و بعضا غير واقعی ترسيم شده از فرايند مهاجرت های غيرمتعارف را در ذهن 

ای تی مدون بر استفاده از فضفرزندش به چالش می کشد، وقتی آنالين است در کنارش می نشيند، با تنظيم برنامه های کاری اش نظار

مجازی در خانه اعمال می کند، نسبت به فرصت های مثبت و آسيب های منفی فضای مجازی مطلع بوده و به فرزند خود داده منتقل می 

 کنند.
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د. من صحبت کر پسر يکی از دوستان خانوادگی ما به دنبال خروج از کشوراز طريق قاچاقبر بود. در يکی از مهمانی های مشترک در موردش

و همسرم بسيار نگران تاثير منفی اين تصميم بر پسر خودمان بوديم. تا حدی مراودات خانوادگيمان را کم کرديم. سعی کردم اوقات فراغت 

 پسرم را با کالس های ورزشی و موسيقی پر کنم تا سرش گرم شود و کمتر فرصت استفاده از فضای مجازی را داشته باشد. مدتی به دنبال

اطالعات در خصوص مشکالت پيش روی افراد بوديم. و با گوشزد کردن رخدادهای تلخی که برای نمونه های مشابه در مسير افتاده بود 

سعی کرديم بر ذهن فرزندانم تا حدی تاثير بگذاريم. محدود کردن ميزان استفاده از شبکه های ماهواره ای و اعمال محدوديت در زمان 

بعد از پرس و جوهايی که انجام دادم فهميدم بين وضعيت پناهجويی و و اينستاگرام هم به نوعی توانست موثر باشد. استفاده از تلگرام 

پناهندگی تفاوت های زيادی است و شرايط سختی برای به دست آوردن خدمات حمايتی سازمان های بين المللی وجود دارد و سعی کردم 

ن از فضای مجازی استفاده بهينه می کردم و اخبار مربوط به مشکالت پناهجويان مثل غرق شدن م ذهن پسرم را در اين زمينه روشن کنم.

قايقشان در دريای مديترانه و يا دستگيری در بازرسی های مرزی، زندگی سخت در اقامتگاه های ترکيه را دائم از طريق تلگرام برای پسرم 

متاسفانه فضای مجازی صرفا نقاط مثبت و ايدآل دنيای بيرون مرزهای کشور را  می فرستادم تا در جريان چالش های مسير قرار بگيرد.

 ساله( 43)زهره، مادر ايرانی،  ترسيم ميکند که برای نوجوانان اغوا کننده است.

کی از است. يشناخت مناسب از تعاريف واژگان و ابعاد حقوقی آنها )نک. بخش مقدمه( يکی از مهمترين راه های کاهش فرايند قاچاق انسان 

مهمترين اشتباهات محاسباتی جوانان در فرانيد تصميم به مهاجرت غيرمتعارف عدم توجه به بار حقوقی مفاهيم در حوزه مهاجرت های بين 

المللی است. فضای مجازی با ترسيم افقی کلی و انتزاعی عمال راه را برای شناخت دقيق مسير و چالش های پيش رو به مخاطب نميدهد. 

درصد بااليی از مهاجران شرايط يک تعريف قانونی و مشخصی دارد و صورت ميگيرد  اليکه حمايت های بين المللی در قبال فرد پناهندهدر ح

 بسياری از پناهجويان بدون داشتن ايده و آگاهی نسبت به احراز اين موقعيت را نداشته و ممکن است سالها در مرحله پناهجوئی باقی بمانند.

ته بندی های حقوقی وضعيت های پناهندگی به اين کار مبادرت می ورزند در حاليکه هر کدام از اين وضعيت ها حقوق و تعهدات تعارف و دس

خاص خود را دارد و شرايط احراز آنها متفاوت و زمانبر است. طبق مصاحبه های صورت گرفته از پناهجويان در کشورهای ترانزيت درصد 

حقوقی وضعيت های مختلف و تعهدات و شرايطی که در هر وضعيت متوجه افراد می شود خبر نداشتند و با يک ايده بااليی از افراد از معنای 

اده وکلی و در خيلی از موارد غيرواقع بينانه قدم در اين مسير می گذارند که منجر به ايجاد هزينه های مالی و جانی زيادی برای افراد و خان

و فضای مجازی در ساخته شدن اين ايده انتزاعی و خيالی که در بسياری از موارد امکانی در واقعيت نداشت های درگير می شود. رسانه ها 

 نقش اول را داشته اند. 

مادر بدون برنامه ريزی صرفا به عنوان والد کنترل گر و محدود کننده به تحديد دسترسی فرزندان به فضای مجازی  14در اين پژوهش 

افراد فاقد تحصيالت دانشگاهی بوده و آگاهی چندانی نسبت به مقوله مهاجرت غيرمتعارف نداشته اند. استراتژی تحديدی  مبادرت ورزيدند. اين

آنها صرفا بر اساس ترس و نگرانی از به چالش کشيده شدن ارزش های مذهبی، خانوادگی و شخصيتی فرزندانشان است. ساير مادران کنترل 

ظرفيت های فرزندان خود و همچنين آگاهی از نقاط مثبت و منفی فضای مجازی، اعمال محدوديت متعادل گر با شناخت نسبت به عاليق و 

در معرض رسانه ها را با برنامه ريزی در خصوص جايگزين کردن بهينه بر منبای عاليق فرزندان و منابع خانواده انجام می دهند که منجر 

ران اين گروه دارای تحصيالت دانشگاهی بوده، در سطح متوسطی از دانش زبانی و مجازی به نارضايتی در ميان فرزندان نگردد. کليه ماد

برخوردار بوده اند که در جهت اطالع يابی از چالش های مهاجرت غيرمتعارف تالش نموده اند. مادران کنترل گر با شناخت از فضای مجازی 

ت متعدد مسير، تاکيد بر هزينه های مالی تصميم، تاکيد بر اعتبار و آبروی در حوزه مهاجرت های غيرمتعارف، با برشمردن چالش ها و مشکال

خانواده، توجه دادن فرزند به ارزش های خانواده نقشی کنترل گرانه و سلبی در اين تصميم خواهند داشت. کاهش ساعات استفاده از فضای 

ندان به ويژه در مدرسه و گروه های فاميلی از جمله استراتژی های مجازی، نظارت شديدتر، توجه به بيشتر به گروه همساالن و مراودات فرز

 بيان شده توسط مصاحبه شوندگان بوده است. 

در مورد متغير سن، الگوی مشاهده شده در ميان مادران مصاحبه شده به اين شکل بود که هر چه سن مادر جوانتر باشد استراتژی های 

فرزندان موثرتر خواهد بود. با باالتر رفتن سن مادر ميزان اثربخشی نقش کنترل گرانه آنان کاهش  نظارتی اش در فرايند حمايت و همکاری با
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يافته است. عدم آشنايی با شبکه های مجازی جديد و روند به روز شدن بسيار سريع فضای مجازی عمال مادران با سن باالتر و تحصيالت 

 در فضای خانه با چالش مواجه می کند. کمتر را به حاشيه می راند و ميزان قدرت آنها را 

ساعت در شبانه روز متغير  7تا  2ميزان استفاده فرزندان از شبکه های اجتماعی مانند فيس بوک، تلگرام و اينستاگرام به طور متوسط بين 

رل روش های کنتا افزايش می يابد و زندان ميزان مقاومت آنهنفر از مادران مورد مصاحبه بيان داشته اند که با افزايش سن فر 28بود. البته 

گرايانه با چالش مواجه می شود به عنوان مثال محدوديت زمانی و محدود سازی دسترسی فرزندان به شبکه های ماهواره و يا استفاده از 

نين را طلب می نمايد. همچموبايل و اينترنت و يا نظارت بر محتوای ديده شده و خوانده شده توسط فرزندان تغيير در استراتژی های مادران 

روش های نظارتی والدين در مورد اينترنت در مقايسه با ساير رسانه های جمعی مانند شبکه های ماهواره ای متفاوت بوده و در بسياری از 

 اعمال نظارت های موارد به قدر کافی کاربرد ندارد. در حاليکه در مورد رسانه های جمعی در سطوح فردی، خانوادگی و در سطح دولت قابليت

 مختلف وجود دارد که در مورد اينترنت و شبکه های مجازی به ويژه از طريق اتصال با تلفن های هوشمند اين امکان کمتر می شود.

 

 الگوی مادر مشوق .2

ری زمينه جمع آودسته ای ديگر از مادران مهاجرت و برون کوچی را به عنوان مهمترين اولويت زندگی خانوادگی دانسته و نقشی مشوق در 

داده توسط فرزندان از فضای مجازی در خصوص آشنايی با مسيرهای خروج از کشور، نرخ قاچاقبران، محل اسکان در کشورهای ترانزيت ايفا 

می کنند. اين الگوی مادری، با توجه به عدم رضايت اجتماعی از شرايط زندگی در ميان مهاجران افغان بيشتر ديده شده و در راستای 

قابل بررسی است. دسترسی محدود به آموزش، اشتغال، بهداشت به عنوان مهمترين چالش های زيستن در قالب مهاجر  "1استراتژی معيشت"

توسط مصاحبه شوندگان افغان بيان شد. در نتيجه مادران به عنوان يکی از مشوقان اصلی فرزندان در جهت اطالع يابی از فرايند خروج از 

 ندگی بهتر و آينده ای مطمئن به هر روش ممکن هستند.  کشور در جستجوی ز

اغلب اقوام ما در اروپا زندگی می کنند و هميشه ما را به رفتن ترغيب می کنند. عدم دسترسی به خدمات بهداشتی و آموزشی و نداشتن کار 

م و طريق اينترنت با هم در ارتباط هستي مناسب، تحقير شدن دائمی توسط همسايگان و جامعه خيلی برای فرزندانم سخت است. هميشه از

  .عکس هايی که از زندگيشان در غرب ميفرستند نشان ميدهد که زندگی با رفاه و آرامی دارند که ما را تشويق به رفتن می کند

نت عضو هستيم ی که در اينترپسر بزرگم توانايی خوبی برای استفاده از اينترنت دارد و تا حدی هم زبان انگليسی می داند. خيلی از کانال هائ 

سال زودتر پناهندگی می دهد. برنامه ی ما اين است که توسط قاچاقبر او را از مرز  18تبليغ می کنند که کشورهای اروپائی به بچه های زير 

 ساله( 48ان، . )زکيه، مادر افغخارج کنيم تا در کشوری مثل آلمان، اتريش يا سوئد درخواست بدهد و بعد ما را هم با خود ببرد

 "پسر"درصد از کودکان بدون همراه مهاجر  90بيش از  2015طبق جديدترين آمار کميساريای عالی پناهندگان سازمان ملل متحد، در سال 

رخطر پ سال بوده اند. اين مسيله با ساختار سنتی خانواده در فرهنگ ايران و افغان ارتباط دارد چرا که با توجه به مسير 17تا  16عمدتا بين 

 قاچاق و هم چنين تفاوت های بنيادين در مورد جايگاه زن در جوامع سنتی و غربی، تعداد دختران پناهجوی بدون همراه بسيار پايين می باشد

در نحوه برخورد مادر در قبال فرزندان، متغير جنسيت عاملی و اين افراد عموما توسط يکی از اعضای مذکر خانواده همراهی می شوند. 

يرگذار در تغيير نتايج به دست آمده بود چرا که والدين آزادی عمل بيشتری را به پسران برای قدم گذاشتن در مسير مهاجرت غيرمتعارف، تاث

انتخاب مسير و شبکه قاچاق می دادند در حاليکه نقش نظارت کننده و محدود کننده شديدتری را در قبال دختران لحاظ می نمودند. هيچ 

ن مصاحبه شونده ای که نگاهی مثبت و پذيرا نسبت به اطالعات ارائه شده توسط شبکه های مجازی در عرصه مهاجرت داشتند کدام از مادرا

 ربه دختران خود اجازه اقدام انفرادی برای اين مسئله را نمی دادند و به مهاجرت دختران از طرق متعارف و متداول تمايل داشتند و حرکت د

را صرفا امری مختص به پسران خانواده می دانستند. ترس از سختی مسير، جلوگيری از بدنامی، نگرانی از آزارهای  مسير مهاجرت غيرمتعارف

 جنسی و تجاوز در طول مسير از جمله مهمترين داليل مادران در اين زمينه بوده است.

ه است ولی به هيچ عنوان اين اجازه را  به دخترم نخواهم اينکه پسر خانواده توسط قاچاقبر از مرز خارج شود در ميان آشنايان ما پذيرفته شد

 اداد چراکه او ناموس خانواده است و نمی توانم قبول کنم در اين مسير سخت بخواهد از مرز رد شود. برادر بزرگترش دو ماه قبل اين مسير ر
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حاضر نيستم دخترم در اين مسير قرار بگيرد. طی کرد و هميشه از چالش های مسير و سختی هايش برايمان می گويد که به هيچ عنوان 

 ساله( 51)شيوا، مادر ايرانی، 

جامعه اجازه و فرصت برخی تجربه ها را به دختران نمی دهد به ويژه در جوامع کوچکتر و محلی  اين محدوديت ها تشديد می شود. در نتيجه 

های مختلفی چون تحصيلی، ازدواج يا کار را داشت فشار برای اقدام در  در بسياری از مواردی که دختر خانواده امکان مهاجرت متعارف از راه

جهت مهاجرت غيرمتعارف و استفاده از شبکه های قاچاق بر دوش پسر خانواده )عمدتا پسر ارشد( گذاشته شده با اين تصور که پسر خانواده 

ساير اعضای خانواده می توانند بصورت متعارف به مقصد  می دهد و 1با موفقيت در طی مسير و رسيدن به مقصد درخواست الحاق خانواده

سال باشد که در مالحظات حقوق بين  18اين مسئله خود، به عنوان يک آسيب جدی برای فرد مهاجر تلقی می شود به ويژه اگر زير  برسند.

ی ر غالب پناهجو، به يک مکانيسم گروهفرستادن کودکان بصورت انفرادی ددسته بندی می شوند.  "کودکان بدون همراه"الملل به عنوان 

در بين خانواده های افغان تبديل گشته است. اين تصميم با اين اميد که کشورهای مقصد از انعطاف بيشتری برای تصميم در مورد درخواست 

يزبان ور ورود به کشور مپناهجويی کودکان برخوردارند و درنتيجه با پذيرش پرونده پناهجويی کودک، شانس ساير اعضای خانواده به منظ

 افزايش می بايد.  "1الحاق"تحت قانون 

هزار درخواست رسمی رسيده است. از مجموع  90تعداد کودکان بدون همراه پناهجو در اروپا با افزايش بی سابقه ای به بيش از  2015در سال 

خود اختصاص داده اند که اين آمار نگرانی های بين المللی  درصد را به 51سال بدون همراه، پناهجويان افغان بيش از  18کل پناهجويان زير 

 را در مورد آينده نامشخص اين کودکان به همراه داشته است. الزم به ذکر است يکی از مهمترين عوامل باال بودن تعداد کودکان بدون همراه

ی مقصد می باشد و حضور يکی از اقوام نزديک، مهاجران افغان در کشورها 1افغان در ميان پناهجويان، وجود شبکه های اجتماعی قوی

 دوست خانوادگی و يا فردی آشنا با خانواده خويش را به عنوان تکيه گاه عاطفی و مالی اين سفر پرمخاطره اعالم داشته اند.

 "1نمنطقه ام"ندن خود به در نتيجه در سال های اخير فشار فزاينده ای بر پسران افغان از سمت جامعه و خانواده به منظور تالش برای رسا

خانواده  "ننااميد نکرد"ايجاد شده است. از بعد روحی اين فشارها باعث گرديده که بسياری از پسران افغان بدون تمايل شخصی، صرفا برای 

ر کشور ميزبان ار دقدم در اين مسير می گذارند و طبق بررسی های ميدانی صورت گرفته توسط نگارنده، بسياری از اين کودکان بعد از استقر

و مواجه با واقعيات فرايند پيچيده قانونی و دشوار پناهجويی رويه درون گرايانه ای را در پيش گرفته و از وضعيت سخت خود، اطالعی به 

کودکان  اينخانواده در کشور مبدا نمی دهند که اين مسيله منجر به تشديد حس انزوا، فشارهای روحی و روانی و افسردگی و پرخاش در ميان 

مراکز "(. اين افراد هم چنين مجموعه مشترکی از مشکالت از جمله بازداشت در مسير و اجبار به زيستن در 1395 1می گردد )سعيدی

، عدم "1آدم پران"در کنار بزرگساالن و در نتيجه مواجهه با خشونت های کالمی و جنسی، مورد شکنجه قرار گرفتن توسط  "1مراقبتی

به غذا و آب و هم چنين سختی مسير را بيان داشته اند. فرايند ادغام اجتماعی و فرهنگی برای همه مهاجران از جمله تجربه  دسترسی مناسب

همراه با توجه به ضعف زبان، نداشتن مدرک تحصيلی و آموزشی مناسب، پايين  های پر چالش بوده است و اين مسيله برای کودکان بدون

نداشتن حمايت مالی و عاطفی از سمت والدين و دوستان باعث تشديد بحران های روحی، جسمی و اجتماعی  بودن مهارت های حرفه ای، و

 می گردد.

 الگوی مادر عامل  .3

جنسيتی است و امروزه افزايش کمی و کيفی حضور زنان در عرصه مهاجرت به موضوع  نديفرا کي گر،يد یاجتماع نديمهاجرت، همانند هر فرا

و جابجايی انجاميده است. يعنی زنان ديگر صرفا مهاجران تبعی نيستند  بلکه خود دارای نقشی فعال و مستقل در اين زنانه شدن مهاجرت 

الگوهای سنتی مهاجرت بيشتر مردگزين بوده و زنان در بيشتر موارد مهاجران تبعی و پيرو همسر يا پدر خود بوده اند. اين الگو عرصه هستند. 

زنان به تدريج از تابعان مهاجرت به عامالن مهاجرت مبدل شده اند. افزايش  1مواجه شده است و با افزايش عامليت در سالهای اخير با تغيير

ميزان (. 2018 1، سعيدی2006 1، بويد1396 1تحرک مکانی زنان در سال های اخير از زوايای مختلفی مورد مطالعه قرار گرفته است )سيفی

افزايش  انجاميده است.« 1شدن مهاجرتزنانه»که به افزايش يافته  2013درصد در سال  49.6به  1960 درصد در سال 46.7مهاجرت زنان از 

 به افزايش مهاجرت زنان به صورت انفرادی انجاميده است. سطح تحصيالت، افزايش ميزان استقالل زنان و نقش آنها در ساختار خانواده
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يکی از مسايل چالش برانگيز در عرصه مطالعات پناهندگان قلمداد می گردد. در سال های در سالهای اخير به عنوان  "مادران تنها"مهاجرت 

اخير روند جديد از مهاجرت غيرمتعارف در ميان مادران در حال شکل گيريست. در نتيجه آشنايی بيشتر زنان به فضای مجازی، افزايش 

خطر پناهجويی به اقصی نقاط جهان گسيل ميگردند که اين مسيله دسترسی به اطالعات، گسترش شبکه های اجتماعی، زنان در مسير پر 

 خطرات، جانی، مالی، روحی و جسمی دراز مدتی را در زندگی اين افراد می گذارد. در اين دسته بندی، مادران در مواجهه با آگاهی های جديد

ای مجازی استفاده کرده و در صدد مهاجرت غيرمتعارف می در نتيجه ارتباط با اينترنت و آشنا شدن با دنيای جديد، از ابزار های جديد فض

گردند. همچنين در موارد متعددی با توجه به باالتر بودن سرعت و مهارت فرزندان در کسب داده از فضای مجازی و اينترنت، مادران از 

اهجو از طريق بهره گيری از شبکه های فرزندان خود در جهت به دست آوردن اطالعات استفاده می نمودند. اين افراد خود به عنوان پن

مجازی راهی مسير مهاجرت شده و با اين اميد که بعد از دريافت حق پناهندگی در کشورهای مقصد فرزندان خود را به کشور جديد بياورند. 

ت سنتی ش بنيادين برای بافيکی از مهمترين نتايج محتمل در اين گروه، افزايش نرخ طالق در ميان زوجين بوده چرا که اين مسئله يک چال

حاکم بر خانواده ايرانی است. اين الگوی کنش اگرچه در مراحل ابتدائی و کم دامنه می باشد اما بايد به عنوان يک مسئله جديد اجتماعی 

دراز مدت  ربه تاثيراتمورد توجه قرار گيرد تا به آسيب تبديل نگردد. از سوی ديگر آسيب ها و مخاطرات مسير، در قبال مادران تنها نيز منج

بر جسم و روح آنها می گردد، جدايی از فرزندان و شبکه های خويشاوندی، مواجه شدن با فشارهای جسمی و روحی مواجه با قاچاقبران انسان 

( و 1س دیا و ندانستن زبان کشورهای ترانزيت و مقصد درجه بااليی از افسردگی، نشانه های ناهنجاری های استرسی بعد از بحران )پی تی

خشونت های جنسی و تمايل به خودکشی در ميان اين قشر را نسبت به ساير گروه های مهاجران و پناهجويان به صورت تصاعدی افزايش 

می دهد. آسيب های جسمی و روانی متعدد و افزايش موارد تن فروشی به علت تامين حداقل معاش در طول مسير تاثيرات فراوانی بر هويت 

 به صورت غيرمتعارف درصدد مهاجرت هستند می گذارد. زنانی که 

در نتيجه طوالنی بودن روند بررسی پرونده های پناهجويی در کشورهای ترانزيت مانند ترکيه و يونان بين يک ماه تا چندين سال طول 

 اری مناسب آسيب های حدیميکشد که به مقصد اصلی و قول داده شده برسند که با توجه به عدم دسترسی به آموزش و فرصت های ک

(، مشکالت مالی 1981 1)کونز1متوجه زنان پناهجو می باشد. آزارهای جنسی توسط قاچاقبران و يا ساير پناهجويان، تغيير مقصد توافق شده

ه مهمترين در کشور مبدا از جمل 1در طول مسير و رها شدن در نيمه راه توسط قاچاقبران، راه های صعب عبور، وضعيت فرزندان جامانده

 چالش های زنان اين دسته می باشد.

 

 نتيجه گيری

بررسی ميدانی مورد مطالعه، نشان می دهد که فضای مجازی از طريق شبکه های مختلف در ميان افراد خانواده تاثيرات عميقی در ابعاد 

ند. شبکه های اجتماعی مجازی زمينه ساز مختلف می گذارند و نقشی مهم در فرايند تصميم گيری جوانان به مهاجرت های غيرمتعارف دار

ر ساخته انگرشی نوين در تعامل و ارتباطات انسانی شده اند و با از بين بردن فاصله های زمانی و مکانی ارتباط افراد را در تمام نقاط دنيا برقر

ن در نزد افراديست که به دنبال تامين اند. ارتباطات در فضای مجازی با هويت های مجازی و ساختگی يکی از مهمترين داليل محبوبيت آ

 غيرقانونی منافع خود هستند.

 والدين با تاکيد بر مادران، واکنش های مختلفی در قبال ورود حضور مستقيم و غيرمستقيم رسانه های مجازی در کانون خانواده دارند که بر

قی و عامل استخراج گرديد. ايده کنترل فضای مجازی به مبنای مصاحبه های صورت گرفته در اين پژوهش سه الگوی کنترل گرانه، تشوي

عنوان يک رويکرد غالب در ميان و برخی از والدين رايج بوده، کنترلی که نوک پيکانش را به سمت خود فضای مجازی و نه محتوای درون 

رهسپار  تبعات مهاجرت های غيرمتعارف وآن گرفته است و تاکيدش بر ميزان استفاده کمی از اين فضاست. با افزايش آگاهی جمعی نسبت به 

 شدن نوجوانان و جوانان با باندهای قاچاق انسان به سمت مرزهای غربی کشور، به نوعی به افزايش سطح سواد رسانه ای والدين گام برخواهيم

به مخاطرات مهاجرت های  داشت. نظارت و کنترل گری کيفی مادران در قبال فضای مجازی تنها از طريق افزايش اطالعات والدين نسبت

غيرمتعارف امکان پذير می باشد که به نوعی نقش واکسينه کردن فرزندان را در قبال داده های بعضا نادرست رسانه های مجازی دارد. اطالع 
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مقصد،  از چالش های مسير برای کودکان و زنان بدون همراه، آگاهی از سخت گيری های حقوقی و مرزی در ميان کشورهای ترانزيت و

هزينه های مالی و جانی در مسير، تغيير مقصد توسط باندهای قاچاق، طوالنی بودن روند بررسی پرونده های پناهجويی از جمله نکاتی است 

که بايد در سطح رسانه های جمعی داخل کشور مورد توجه قرار گيرد و در ميان خانواده ها بازپخش شود تا بهشت موعودی که توسط فضای 

در اين موضوع در ذهن جوانان ساخته شده است شکسته شده و به واقعيت نزديک شود. در اين راستا فعاليت های آگاه کننده و اطالع مجازی 

 رسانی و انتشار مطالب مکتوب با زبان غير فنی و قابل فهم برای توده جامعه از طريق سازمان های مردم نهاد، مراکز دانشگاهی، رسانه های

می تواند بخش بزرگی از افراد با پتانسيل حرکت به سمت مهاجرت های غيرمتعارف را نسبت به تصميم پرخطرشان آگاه جمعی و مدارس 

 نمايد. 
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 تحلیل محتوای بازنمایی تصویر مادر در کتاب های هدیه آسمان و فارسی پایه اول تا ششم ابتدایی
 

 س ايت اله کمالونددانشگاه پرديدانشجوی کارشناسی ؛ کيميا مهديخانی

kimiamkh96@gmail.com 

 

 چکيده

هدف پژوهش حاضر بررسی و تحليل ميزان توجه به مادر، نقش او، ويژگيها و نحوه ی برخورد با او در کتابهای درسی دوره ی ابتدايی است 

فته است. ه ای تصاوير و متن صورت گرتحليلی بوده که با استفاده از تکنيک های مشاهده و مطالعات کتابخان -روش پژوهش از نوع توصيفی

جللد می باشند. بررسی ها نشانگر اين  11با مجموعاً  95جامعه پژوهش، کتابهای هديه آسمان و فارسی پايه اول تا ششم ابتدايی در سال 

 است که در پايه های اول تا سوم به تعداد دفعات بيشتر و به تفصيل بيشتر به مادر پرداخته شده است. 

مرتبه و بسيار  1ی که در پايه های باالتر اين موضوع کم رنگ و کم رنگ تر شده تا جايی که در کتاب های فارسی پنجم و ششم تنها درحال

 مختصر به مادر توجه شده است .مادر و اهميت او بايد در تمام مراحل زندگی به ويژه دوره ی ابتدايی و برای دانش آموزان نمايانده شود و

 ص به دانش آموزان پايه های پايين تر نيست. اين قضيه مخت

 کلمات کليدی:تحليل محتوا،مادر،هديه آسمان،فارسی،اول،ششم

 

 مقدمه 

هم اطالق می شود،ولی در اصطالح  "ماما"،"مار"،"مادر"مادر در لغت به معنای مام،والده و زن فرزند دار آورده شده است که به آن الفاظ 

ان را در دوران بارداری و پس از آن بر عهده دارد و در انجام اين وظيفه ،بدون هيچ چشم داشت مادی يا مادر کسی است که پرورش فرزند

 معنوی کوشاست .

است. خانواده به معنای محدود آن عبارت است از يک « مادر»و اولين آموزگار و مربی و پرورش دهنده « خانواده»اولين مدرسه انسان، کانون 

ازدواج يک زن و مرد که فرزندان آن را تکميل می کنند ،که در تحليل جايگاه خانوادا مادر نقش اول را داراست.او به  واحد اجتماعی ناشی از

طور فطری و طبيعی و بر اساس سرشت الهی خود در اوج عشق و عالقه و با ميل و شوق تمام و در حالی که زيباترين جلوه های ايثار و 

و محبت، رنج و مشقت و تالش و کوشش مدام و وقفه ناپذير در مراحل مختلف رشد و پرورش فرزند را  فداکاری، رأفت و شفقت، مهروندی

 به تجلی می آورد، بهشت سالم و جامع کودکان و نوجوانان را پايه گذاری نمايد و به استحکام بنيان های سالمت جامعه اهتمام می ورزد. 

در همه اديان داشته و دارد و همگان با ديد احترام به او می نگرند و به عظمت و بزرگی از بی شک مادر از هر جهت مقام ارزشمند و وااليی 

وی ياد می کنند ولی اسالم بيش از ديگر اديان به اين مسئله توجه نموده و به مادر عظمت بخشيده است. در قرآن کريم )کلمه ی مادر( به 

و امثال آن فراوان آمده است همچنين مادر « امهات»و« والِدات»، «اُم موسی»، «دتیوال«  »أم»اشکالل مختلف به صورت مفرد و جمع مانند 

 مکرر در کتاب آسمانی به کار گرفته شده است. « اَبَوی»و « والدين»و پدر به هيئت آن 

مادر ياد کرده و به نوعی از اگر با دقت در اين موارد نگاه کنيم، می بينيم که خداوند در هر يک از آيات مورد بحث، با عظمت و بزرگی از 

 مقام او تمجيد نموده است. وحی و الهام مستقيم خدا به مادر موسی، اظهار ارادت و نيکويی عيسی به مادر، بيان زحمات و رنج های مادر در

 (. 226؛ 1369عظيمی، قرآن کريم و همچنين دستور حق تعالی به احسان و نيکی به پدر و مادر، همه گواه بر رفعت جايگاه مادر است. )مير

خدای تعالی در سوره های لقمان و احقاف پس از توصيه احسان به والدين، تحول رنج و زحمت های مادر را بيان می کند و می فرمايد: حمله 

 ناراحتی حمل می کند و با اُمه کُرهاً وضعته کُرها و حَملُهُ و فصالهُ ثالثون شهداً حتی اذا بللغ أشده و بلغ اربعين سنه.....، )مادرش او را با

  .ناراحتی بر زمين می گذارد و دوران حمل و از شير باز گرفتنش سی ماه است، تا زمانی که به کمال و رشد برسد و به چهل سالگی بالغ گردد(
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مادر  بر اهميت و ارزش (، بيان رنج و تالش مادر با اينکه پدر نيز در اغلب سختی های تربيت فرزند شريک است، خود دليل15)سوره احقاف، 

و کار اوست. روشن است کسی نزد حق تعالی مقام باالتری دارد که کار ارزشمندتری انجام دهد. در احاديث هم مقام مادر گرامی داشته شده 

ين ث حاکی از ا)بهشت زير پای مادران است(. اين حدي« الحجه تحت اقدام األمهات»است. پيامبر اکرم )ص( در تبيين مقام مادر می فرمايد 

است که بدون رضايت مادر نمی توان به بهشت و نعمت های بهشتی دست يافت و اگر کسی بخواهد به درجات عالليه جنت و رضوان نايل 

 شود، بايد به مادر احترام بگذارد و به او حرمت کند.( 

ون گرم خانواده با احساسات و عواطف ظريف مادرانه خود مادر در فرهنگ مردم ايران نيز جايگاه رفيعی دارد. پس از پدر، مادر است که کان

نسبت به فرزندان مسئوليت اداره امور زندگی و پرورش و تربيت فرزندان را عهده دار است و اوست که شادی های زندگی را تنها در شادابی 

ار همه ی اندوه و مصائب را به جان و دل چهره پدر خانواده و فرزندان دلبند خويش لمس می کند و در مشکالت و دشواری های زندگی ب

 می خرد تا باز هم نقش شادابی را در چهره آنان مجسم نمايد.

پرورشی -به طوری که اغلب فعاليت های آموزشی *از آنجا که کتاب درسی، در نظام آموزشی متمرکز ايران از اهميت ويژه ای برخوردار است

 شود، گنجاندن محتوای مناسب و مربوط در اين زمينه )مادر( می تواند مؤثر واقع گردد.  در چارچوب کتاب درسی و محتوای آن انجام می

در محتوای کتاب های فارسی و هديه آسمانی دوره ی ابتدايی به مفاهيمی همچون بهداشت، دانايی و هوشياری، وطن دوستی، اصول دين، 

هايی نيز بر روی کتب اين دوره صورت گرفته است که از جمله ی آنها  احکام و سنت به خوبی پرداخته شده است و در همين راستا بررسی

می توان تحليل محتوای کتاب های هديه آسمانی و فارسی مقطع ابتدايی از نظر توجه به مهدويت نوشته ی دکتر محمد امينی، تحليل 

ی حتی، سيد احمد حسينی، صادق صيادی، محتوايی کتاب های درسی دوره ی ابتدايی از منظر توجه به ديگری نوشته ی )بهبود يار

 ( اشاره کرد. 13/10/1395

اين در حالی است که تا به حال بررسی و تحليل خاصی روی محتوای کتاب های ابتدايی از منظر توجه به مادر و اهميت او صورت نگرفته 

 است.  

 در پژوهش حاضر به دنبال بررسی اين موضوع هستيم که: 

درسی دوره ی ابتدايی )به ويژه کتابهای فارسی و هديه آسمان( به چه ميزان به مادر و اهميت واالی او توجه شده در محتوای کتابهای  -

 است؟

 آيا اين مقدار پرداختن به مادر کفايت می کند؟  -

 روش و يافته ها

اکتشافی مورد  -کمی و رويکردی تحليلیبدين منظور کتابهای فارسی و هديه آسمان پايه های اول تا ششم ابتدايی با روش تحليل محتوای 

 بررسی قرار گرفت و در آنها تعداد دفعاتی که به مادر، نقش او، حفظ حرمت او و ... اشاره يا پرداخته شده است، شمرده شد. 

 شرح ساخته ها به صورت زير است:

 مجموع فارسی هديه آسمان پايه

 13 13 * اول

 28 14 14 دوم

 20 5 15 سوم

 14 4 10 چهارم

 7 1 6 پنجم

 6 1 5 ششم

 تعداد دفعاتی که در کتابهای هديه آسمان و فارسی هر پايه به مادر اشاره شده
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همانطور که در جدول مشاهده می شود، توجه به مادر در کتابهای درسی دوره ی ابتدايی به صورت مکفی، متوازن و يکسان دنبال شده است 

مرتبه آن هم به صورت  6ن به اين موضوع روند کاهشی دارد، تا جايی که در کتاب های پايه ششم  تنها و در پايه های باالتر ميزان پرداخت

 حد جزو سطحی ناشی از مادر برده شده است. 

 *در مجموعه کتابهای اول ابتدايی کتابی تحت عنوان هديه آسمان در نظر گرفته نشده است

 بحث و نتيجه گيری 

فرهنگ جهان، اسالم و ايران به مادر نهاده شده است که حاکی از اهميت و جايگاه و نقش اساسی مادر در زندگی ارج و منزلت وااليی  که در 

و جامعه است، اين امر بايد از سنين کودکی و به شيوه ی درست برای دانش آموزان درونی  شود و يکی از موثرترين راه های آن ،گنجاندن 

ی ابتدايی است.بررسی ها نشان می دهد که در کتاب های هديه آسمان دوره ی ابتدايی در مجموع اين مفهوم در محتوای کتابهای دوره 

مرتبه به مادر و جايگاه او توجه شده است، اين در حالی است که ميزان توجه به مادر در دوره ی  38مرتبه و در کتابهای فارسی اين دوره 50

 از دوره ی اول )پايه اول تا سوم( بوده و سير نزولی دارد. دوم )پايه ی چهارم تا ششم دبستان( بسيار کمتر 

 بدين منظور پيشنهاد می شود که چه در کتابهای هديه آسمانی و چه در کتابهای فارسی محتوای بيشتری در ارتباط با مادر گنجانده شود مثالً 

در و منزلت او و نحوه ی رفتار با او می پردازند استفاده کرد. می توان از آيات، احاديث، اشعار و داستانهای مختلفی که به بيان ويژگی های ما

ادر م و يا اينکه دروسی را به مادر تخصيص داد. مادر در اشعار شاعران ايرانی بازتاب وسيعی يافته است. هر چند بيشتر شاعران ابياتی در مقام

پسر ارج و قدر مادر دان که دائم، »عار را در مورد مادر سروده است: بيشترين و زيباترين اش« ايرج ميرزا»دارند، اما در ميان شاعران معاصر 

عالوه برآن در شاهنامه و رامايانا مادر نيز ....« کشد رنج پسر بيچاره مادر، برد بيش از پدر خواهش که خواهد، تو را بيش از پدر بيچاره مادر و 

 جايگاه ويژه ای دارد که می توان از اين منابع بهره جست.
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 منابع

 قران کريم  -

 جعفری هرندی، رضا، بررسی محتوای کتابهای درسی دوره آموزش عمومی، اصفهان، شورای تحقيقات سازمان آموزش و پرورش، -

 ش  1388صافی، احمد، سازمان و اداره امور مدارس، تهران، انتشارات رشد،  -

 95کتابهای فارسی اول تا ششم ابتدايی چاپ -

 95کتابهای هديه آسمانی اول تا ششم ابتدايی چاپ  -

 14خلعتبری کيميايی ،مصطفی،جايگاه مادر در فرهنگ عامه،فرهنگ شماره -
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 نقش سابقۀ زایمان در عاطفۀ مثبت، عاطفۀ منفی و رضایت از زندگی مادران باردار
 

 الزهراء)س(ژوهشکده زنان، دانشگاه پ شناسیگروه روان اريدانش ؛یفاطمه موسو دهيس

f.mousavi@alzahra.ac.ir  

 

 

 

 چکيده 

ده به کننمطالعۀ حاضر با هدف بررسی نقش تجربۀ زايمان قبلی در عاطفۀ مثبت، عاطفۀ منفی و رضايت از زندگی مادران باردار مراجعه 

کننده نفر از مادران باردار مراجعه 175بدين منظور ای است. مقايسه-روش پژوهش توصيفی و از نوع علّیران انجام شد. های شهر تهبيمارستان

 های عاطفه مثبت، عاطفه منفی واتسون و همکارانگيری دردسترس انتخاب شده و به پرسشنامههای شهر تهران به روش نمونهبه بيمارستان

های گروه tآزمون  های دو گروه با استفاده ازمقايسۀ ميانگين( پاسخ دادند. 1985ندگی داينر و همکاران )( و مقياس رضايت از ز1988)

مادران باردار با تجربۀ قبلی زايمان با مادران باردار بدون سابقۀ زايمان از حيث عاطفۀ مثبت و عاطفۀ منفی با يکديگر مستقل نشان داد که 

ر تن رضايت از زندگی تفاوتی با يکديگر ندارند. مادران باردار دارای سابقۀ قبلی زايمان، از عاطفۀ منفی پايينتفاوت معنادار و از حيث ميانگي

ين دورۀ او عاطفۀ مثبت باالتری نسبت به مادران باردار بدون سابقۀ زايمان برخوردار بودند. تجربۀ بارداری قبلی در مادران و آشنايی با فرآيند 

های ناشی از گذران اين دوره را کاهش داده و عواطف و پيامدهای مثبت را در مادران به همراه عواطف منفی و نگرانیتواند پرمخاطره می

  داشته باشد.

 

 عاطفۀ مثبت، عاطفۀ منفی، رضايت از زندگی، سابقۀ زايمانهای کليدی: واژه

 

 مقدمه  

شود. بدن مادر در اين دوران مشغول انجام وظيفه خطيری محسوب می ترين دوران زندگی زوجيندوران بارداری يکی از شادترين و مهيج

ای در سازگاری با بارداری شده مالحظهشناسی قابلشناختی و روانزيستهای است. تغييرات هورمونی رخداده در اين زمان، موجب دگرگونی

ی از تغييرات هايتواند نشانهحوصلگی میخلقی و بیی، کجگذارد. حساسيّت عاطفی، ناخرسندو به شکل مثبت يا منفی بر خُلق مادر اثر می

رای ب ی که برای مادر دارد،شور و اشتياقرو، اين دوران با تمام هورمونی باشد که مستلزم درک و کنارآمدن اطرافيان با آن شرايط است، از اين

سپری زايمان نسبت به ترس و اضطراب  بارداری را با همادرانی ک (.1393، هنصيرزاده ماسولخرسندی، وکيليان و ) زاستاکثر زنان تنش

، برگمرکز هسينبرای نوع زايمان است ) شانتمايل ها متأثر ازآن نوع و روند زايمانای که گونه، بهاحتياج به حمايت ويژه دارندکنند، می

 نارضايتی پايين، نفس عزت افسردگی، رنجورخويی،روان بينرابطۀ  (2001) 1هالمسمکی وآرو، نورمی -، سالمالايستوۀ سمطالع در(. 1998

 خُلق منفی حين بارداری تأييد شد. با اجتماعی حمايت فقدان و زناشويی

های واکنش و يا به عبارتی ناخوشايند عاطفه و فقدان از زندگی يا عاطفه خوشايند، رضايت خشنودی از زندگی مشتمل بر فردارزيابی 

 هايی چونرضايت از زندگی، تحقق خود و نيز رضايت از حيطه ۀدرباروی که است و روحيه خود و قضاوتی لق به رويدادها، خُ ویهيجانی 

رضايت از اين ابعاد عبارتند از: الف(  ، مفهومی که بر ابعاد بهزيستی ذهنی داللت دارد.(2002، 1، لوکاس و اويشیازدواج و شغل دارد )داينر

 یمثبت: بخش هيجان ۀعاطفب(  فرد درباره زندگی خود است. انهباورهای ارزيابها و نگرش برو مبتنی زندگی: به عنوان بخش شناختی 

 اخوشايندن ميزان احساساتبخش هيجانی مشتمل بر عاطفه منفی:  است و ج(فرد در زندگی شدۀ تجربه ميزان احساسات خوشايند مشتمل بر

 )بيرونی باال بهين پاي اثرات بر تأکيد براساس توانمی رااين حوزه  در شناختی انرو هاینظريه. (1984، داينراست ) فرد در زندگیشدۀ تجربه
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 صفات محصولبهزيستی  پايين، به باال رويکرد درکرد.  متمايز يکديگر از درونی( فرايندهای و ها)ويژگی پايين به باال اثرات يا موقعيتی( يا

 ،1اسميت و لوکاس سو، ينر،ا)د انطباقی فرايندهای و ایمقابله هایسبک اهداف، ،خلقی حاالت قبيل از شناختی، روان فرايندهای و درونی

 و منفی هيجانات حضور عدم و فقدان مثبت، هيجانات نسبی حضور مجزا و در عين حال مرتبط با يکديگر ۀلفؤسه مو مشتمل بر  (1999

دهد که يک شخص تا چه ميزان شور و شوق به نشان می مثبت ۀعاطف(. 1393، ميردريکوند و شاهيوندی) است زندگی از مندیيترضا

خشم،  ونچناراحتی درونی و اشتغال ناخوشايند و حاالت خلقی ناخوشايندی  حاکی ازمنفی  ۀ. عاطفدارداحساس فاعليت و هوشياری  وزندگی 

ر مقايسه با افرادی که از دردهای مزمن رنج افراد در شرايط درد مزمن، د اندداده ها نشانپژوهش است.نفرت، بيزاری، گناه، ترس و عصبيت 

ای دردآور از هتری نسبت به محرکحساسيت بيش باًقاعو مت کردهاضطراب و ترس را تجربه  ،افسردگی چون تریلق منفی بيشبرند، خُنمی

از زايمان  سقوی برای افسردگی پ کنندهبينیميزان باالی اضطراب قبل از زايمان پيشهای مطالعات پيشين، . طبق يافتهدهندخود نشان می

-عليزاده ودالورقوام در افراد توجه شده است )مثبت و سرزندگی  ۀبه خصوص داشتن عاطف، یهای فرامادّبه ارزش ،هاپژوهشدر اين  .است

 . (1393، گورادل

های ند از آسيباه فاقد بهزيستی روانشناختیهای مثبت گويای بهزيستی روانی در مقايسه با گروهی کافراد دارای ويژگی دهدمطالعات نشان می

ع ارزيابی مثبتی از حوادث و وقاي کرده، ای هيجانات مثبت را تجربهبه طور عمدهگيرند، تر فاصله میروانی مثل استرس و ترس و... بيش

 و شاهيوندی؛ به نقل از 1995، 1نرکرده )مايرز و دايتجربه کمتر هيجانات منفی نظير اضطراب، افسردگی و خشم را داشته، پيرامون خود 

دردی، تمايل به بی، هاترس از ناشناخته (.1388کنند )صادقی، و بنابراين، شرايط بحرانی چون زايمان را بهتر مديريت می (1393، ميردريکوند

تشويق  نامطلوب وارب تج ،دکنپذير میژنتيکی که فرد را در مقابل تنش آسيب ۀزمين، شخصيتی مادرهای ، ويژگیآرامش جسمی و روانی

 های اجتماعی کافیفقدان حمايتو  نگرانی در مورد سالمت نوزاد، احساس مرگ و تنهايی، نگرانی از عوارض نامطلوب برای مادر ،ديگران

 داری و در نهايتمادران باردار برای برخورداری از عاطفۀ مثبت و گذراندن سير طبيعی بارشناختی و اجتماعی موثر در روانهمگی از عوامل 

از خُلق که در دوران بارداری  (. مادرانی1391، شاکری و شمسا، مخبر ،اخالقیگرايش مادر به زايمان طبيعی به جای ترجيح سزارين است )

صبی ع ثير بر دستگاهأحاالت عاطفی و اضطراب با ت د، اينگيرنهيجانی قرار می یتعادلبیاز زايمان در معرض خطر  منفی برخوردارند، پس

در  وی افزايش حرکات جنين و اثرات سوء بر خلق ،جنين و انتقال بهنفرين اپی و کوليناستيل مثل موادشيميايی برخی آزادشدن مادر سبب

را شدت داده موجب سقط جنين يا تولد زودتر از موعد با عوارضی چون  ، حرکات جنينمادرفشار و اضطراب شدن شود. مزمنمیآينده 

ی تولد و مرگ و مير حوالافزايش پايين، آپگار ۀالگوهای غيرطبيعی در ضربان قلب جنين، نمر ،پذيری زيادفعالی، تحريکشخونی، بيکم

 (.1391 ، شاکری و شمسا،مخبر ،اخالقی) استهمچنين تولد نوزاد با وزن کم، به دنبال افزايش مقاومت شريان رحمی در اثر اضطراب مادر 

کنند به دليل نداشتن تجربه قبلی، سطح باالتری از اضطراب، ترس از درد نی که برای بار اول بارداری را تجربه میزنادهد مطالعات نشان می

و سطح تحمل پايين درد، فقدان حمايت اجتماعی يا نارضايتی زناشويی، ترس از پيامدهای جسمانی زايمان، ترس از مرگ حين زايمان، از 

کنند. سطح متوسط تا شديد اين نوع ترس، با برخی ز رفتارهای احمقانه در طول عمل زايمان را تجربه میدادن کنترل و يا ترس از ابرادست

اختالالت اضطرابی از قبيل هراس مرتبط است. اين تحقيقات نشان دادند که داشتن خُلق منفی با گرايش مادران به سزارين و اجتناب از 

 سندیرخپژوهش  نتايج(. 1391همکاران،  و اخالقی؛ 1392 شريفی، و نصيری ؛2001همکاران، زايمان طبيعی رابطۀ مستقيم دارد )سايستو و 

زا های پيش از بارداری در زنان نخستها و اضطرابترس کاهش درآموزش های آرامشمهارت آموزش اهميتنيز گويای  (1387)و همکاران 

مطالعۀ حاضر با هدف بررسی نقش تجربۀ زايمان در توجه به آنچه گفته شد های بعدی است. يا در زايمان طبيعی زايمان احتمال افزايشو 

است  گويی به اين پرسشهای شهر تهران در پی پاسخکننده به درمانگاهعاطفۀ مثبت، عاطفۀ منفی و رضايت از زندگی مادران باردار مراجعه

زان عاطفۀ مثبت، منفی و رضايت از زندگی تفاوت معناداری وجود که بين دو گروه بدون سابقۀ زايمان و با تجربۀ زايمان قبلی از حيث مي

 دارد؟
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 وش پژوهشر

است که در آن تجربۀ زايمان قبلی به عنوان متغير مستقل و متغيرهای عاطفۀ مثبت، )پس رويدادی( ای مقايسه-روش پژوهش از نوع علّی

های نکننده به بيمارستاامعۀ آماری پژوهش کليۀ مادران باردار مراجعهشود. جعاطفۀ منفی و رضايت از زندگی متغيرهای وابسته محسوب می

تهران  16و  11کنندگان به چند بيمارستان دولتی واقع در مناطقگيری دردسترس از مراجعهنفر به روش نمونه 175شهر تهران بودند که تعداد 

 97/6و ميانگين طول مدت ازدواج  15/4و انحراف استاندارد  51/22 ، ميانگين سن ازدواج24/6و انحراف استاندارد  59/29با ميانگين سنی 

 انتخاب شدند.  74/5و انحراف استاندارد 

 ابزار سنجش

 ابزارهای پژوهش عبارتند از: 

طفۀ ( برای ارزيابی دو بُعد عاطفۀ مثبت و عا1988) 1گويه است که توسط واتسون، کالرک و تلگن 20با  1عاطفۀ مثبت و منفی مقياسالف( 

است، ضرايب پايايی آن  10-50ای )بسيارکم تا بسيار زياد( ساخته شده است. دامنۀ نمرات برای هر بعد بين درجه 5منفی در طيف ليکرت 

گزارش شده است. در پژوهش حاضر ضريب پايايی آن با استفاده از آلفای کرونباخ برای عاطفۀ  87/0و عاطفۀ منفی، 88/0برای عاطفۀ مثبت، 

 محاسبه شده است. 71/0و  93/0به ترتيب عاطفۀ منفی مثبت و 

ای )کامالً موافقم درجه 7سوال با طيف ليکرت  5گيریِ سطح رضايت از زندگی کلیِ افراد در که با هدف اندازه 1مقياس رضايت از زندگی ب(

گزارش شده  82/0و 87/0ن دانشجويان به ترتيب تا کامالً مخالفم( ساخته شده است. ضرايب پايايی همسانی درونی و بازآزمايی مقياس در بي

 بدست آمد.  73/0در پژوهش حاضر، پايايی مقياس با استفاده از آلفای کرونباخ (. 1985، 1است )داينر، امونس، الرسن و گريفين

 t دست آمده با استفاده از آزمونبه هایهای پرسشنامه پاسخ دادند، دادهها به سؤالبودن پاسخکنندگان داوطلبانه و با اطالع از محرمانهشرکت

 مورد تحليل قرار گرفت. spss20افزار مستقل با نرم

 هايافته

 :  ميانگين دو گروه با تجربۀ زايمان قبلی و بدون تجربه در عاطفۀ مثبت، عاطفۀ منفی و رضايت از زندگی1جدول

 متغيرها
 کل با تجربۀ زايمان  بدون تجربۀ زايمان 

M  SD N  M SD N M SD N 

 168 70/6 14/24 103 18/6 22/23 65 19/7 65/25 عاطفۀ منفی

 173 42/9 80/38 106 33/9 32/41 67 07/8 75/33 عاطفۀ مثبت

 172 16/5 15/25 107 74/7 77/24 65 91/6 41/24 رضايت از زندگی

اری ددهد. برای بررسی معنیسابقۀ زايمان قبلی را نشان می ميانگين و انحراف استاندارد دو گروه از مادران باردار با سابقه و بدون 1جدول 

 استفاده شده است. 2مستقل در جدول  tتفاوت بين دو گروه از آزمون 
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 :  تفاوت مادران با تجربۀ زايمان قبلی و بدون تجربه در عاطفۀ مثبت، عاطفۀ منفی و رضايت از زندگی2جدول 

 T df p متغيرها

 02/0 166 -34/2 عاطفۀ منفی

 000/0 171 18/6 عاطفۀ مثبت

 38/0 170 87/0 رضايت از زندگی

 

دهد که مادران باردار با تجربۀ قبلی زايمان با مادران باردار بدون سابقۀ زايمان از حيث عاطفۀ منفی نشان می 2آمده در جدول بدست tمقدار 

]02/0,P<34/2-) =166[𝑡(  و عاطفۀ مثبت]000/0,P<5/6) =171[𝑡( فاوت معناداری با يکديگر دارند، در حالی که دو گروه از ت

که مادران باردار دهد نشان می 1های دو گروه در جدول حيث ميزان رضايت از زندگی تفاوت معناداری با يکديگر ندارند. مقايسۀ ميانگين

 ران باردار بدون سابقۀ زايمان برخوردارند. تر و عاطفۀ مثبت باالتری نسبت به ماددارای سابقۀ قبلی زايمان از عاطفۀ منفی پايين

 

 گيریبحث و نتيجه

های گاهکننده به درمانبررسی نقش سابقۀ زايمان در عاطفۀ مثبت، عاطفۀ منفی و رضايت از زندگی مادران باردار مراجعهپژوهش حاضر با هدف 

ر تمادران باردار با سابقۀ قبلی زايمان از عاطفۀ منفی پايينکه ها نشان داد صورت گرفت. در پاسخ به سوال پژوهش، يافته دولتی شهر تهران

 و عاطفۀ مثبت باالتری نسبت به مادران باردار بدون سابقۀ زايمان برخوردار بودند و از نظر ميانگين رضايت زندگی تفاوت معناداری با هم

ه و و آنچه ممکن است در آينده اتفاق بيافتد است  که درجعاطفه منفی شامل افکار و احساسات منفی نسبت به شرايط فعلی فرد نداشتند. 

 د.شوميزان شدت آن در افراد در دوران بارداری و پس ازآن متفاوت است و حاالتی چون افسردگی، اضطراب، ترس، نااميدی و ... را شامل می

 با همراه شمار رفته،به زايمان نيز از پس ردگیبين افسکه عامل پيش شوندمی افسردگی دچار بارداری دوران درصد مادران در 15تا  10

 زودرس زايمان شده، دوران بارداری موجب پيامدهای منفی و عملکرد ضعيف در مادر است. خُلق منفی در جنينی و مادری ضعيف پيامدهای

جراحی و سزارين  بامداخله هایزايمان ورال،داپی حسیبی ميزان افزايش با همراه دوران بارداری اواخر دهد، درمی افزايش برابر 3ميزان  به را

دهد. از می قرار شديد احساسی اختالالت رنجش جزئی تا از زيادی، خطر معرض در را شود. افزايش خُلق منفی در زمان بارداری مادرانمی

هاست. ی در آنکنندۀ بهزيستبينینيز پيشکردن دوران بارداریِ سالم کمک نموده و بعد از زايمان اين رو، داشتن عاطفۀ مثبت به آنان در سپری

اند داشتن تصويری واقعی از زايمان و حوادث پس از آن، در کاهش خلق منفی نسبت به های متعددی را تجربه کردهدر مادرانی که بارداری

رس کنند، تبارداری را تجربه می عکس در مادرانی که برای بار اولدهنده است، بهزايمان و احساس مثبت به تجربۀ مجدد تولد فرزند ياری

 های فکری مربوط به سالمتکردن بارداری به سالمت، دغدغهکنترل حين زايمان، اضطراب ناشی از ترديد در توانايی سپریاز ازدست دادن

، ، وايرفلت، وانگبرگرايدنهای مطالعات اين نتايج با يافتهتواند خود موجبات افسردگی و ناکامی در مادران را فراهم نمايد. جنين و.. می

همسوست. اين مطالعات نشان دادند که تجربه قبلی زايمان قادر است هيجانات  (1387)و همکاران  سندیرخو  (2007) 1اسجوگرمن و ادمان

ها را برای گويی کند و انجام مداخالتی برای کاهش اضطراب و خُلق منفی قادر است آمادگی آنو عواطف منفی را در مادران باردار پيش

مشعوفی و  ،زادهو مصطفی (2003) لودريک (،2008) ، موراون(1020) 1هانتر، ديبی و هيوودتيتالی، های يافتهزايمان طبيعی افزايش دهد. 

 نشان داد عاطفۀ مثبت يا به طور کلی نداشتن خُلق منفی پيامدهای خوشايند و مثبتی برای مادران به دنبال دارد. ( 1383) نژادرستم

معناداری تفاوت اين دو گروه در ميانگين رضايت از زندگی، بايد گفت رضايت از زندگی مفهومی گسترده مشتمل بر نگرش فرد در عدم

ايت از شده در امور ادارۀ منزل، رضنسبت به گسترۀ زندگی با ابعاد مختلف رضايت زناشويی، رضايت از حيطۀ شغلی، رضايت از زمان سپری

ر تاست. از اين رو، چنين نگرشی که حاکی از باورهای شناختی فرد نسبت به ابعاد گوناگون زندگی است، در گسترۀ زمان کمفرزندپروری و... 

شود. مادران با سابقۀ زايمان و مادران بدون سابقۀ زايمان از حيث رضايت از زندگی وجود آمده در گذار زندگی فرد میدستخوش مسائل به
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گی در تجرب، چه بسا تفاوت اين دو گروه در خلق منفی و عاطف مثبت ناشی از مسائل خاص دوران بارداری و بیتفاوت معناداری نداشتند

فردی در ابعاد مختلف زندگی باشد، ناشی از فردی يا بينتواند متأثر از سای عوامل درونزايمان باشد، از آنجايی که رضايت از زندگی می

 وجود نياورده است. و گروه بهتجربۀ زايمان تفاوتی معنادر بين د

گيری دردسترس انجام گرفته، از اين رو، های شهر تهران به روش نمونهکننده به درمانگاهاين پژوهش در جامعه زنان باردار مراجعه

تا چگونگی  ه قرار گيردشود تحقيقات آتی با روش کيفی مورد مطالعسازد، از اين رو، پيشنهاد میپذيری نتايج را با محدوديت مواجه میتعميم

 گذار مادران باردار از دوران بارداری به وضوح ترسيم شود.
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 چکيده 

 نکه عشق و محبت مادر غذای روحمادر نقش بسزايی در تعليم و تربيت و رشد کودک دارد و وجود وی برای فرزند ضروری و حياتيست؛ چنا

کودک است و او سرشار از ترحم و مهربانيست و همين عطوفت وی او را در مقامی قرار داده که آيات و احاديث زيادی به صراحت حق مادر 

 را بيش از پدر دانسته اند و آن را بر پدر مقدم شمرده اند. 

ه رضای مادر رضای من و خشم مادر خشم من است و در چند سوره بعد از توحيد و خداوند شأن و منزلت مادر را اين چنين بيان می کند ک

پرستش خود احسان به پدر و مادر را امر می کند. بنابراين با اين شناخت از حق و حقوق والدين، انجام وظايفی چون نيکی کردن به پدر و 

شود. چراکه با جلب رضايت مادر هديه های ارزشمندی چون رضايت مادر احترام گذاشتن به آنها و جلب رضايت آن بر فرزندان واجب می 

 خداوند، سعادت دنيوی و اخروی و همچنين دعای خير مادر نصيب فرزند می شود. 

م السقصد داريم در اين نوشتار به جايگاه واالی مادر از نگاه فقه و شرع مقدس اسالم بپردازيم و نقش مادر در تحکيم بنيان خانواده و توجه ا

 به اين جايگاه را تبيين نماييم. 

 

 کليدواژه ها: مادر، والدين، اسالم، منزلت، فرزند

 

 مقدمه

 حقوق از ريشه حق به معنی هر کار و سخنی است که برحسب واقع آنطور که واجب است. 

دارد؟ منزلت مادر نزد امام سجاد  حقوق پدرو مادر بر فرزند چيست؟ جايگاه منزلت مادر چگونه است؟ مادر چه نقشی در تربيت و رشد کودک

 چگونه است؟ با تکريم والدين به چه چيزهايی دست خواهيم يافت؟ 

 اسالم از حقوق زن در تمام زمينه ها دفاع کرده است و ارزش او را باال برده است درحالی که دردوران قبل از اسالم که دوران جاهليت بود

ن زمان با زنان و دختران داشتند اما اسالم برای زنان ارزش و اهميت قائل بود و زيباترين و واالترين چنين نبود وبی رحمانه ترين رفتار را در آ

 جايگاه را در نقش مادر به زن عطا کرد. مادر کلمه ايست مقدس که هر کس با شنيدن آن ياد ايثار، فداکاری، لطافت و مهربانی ميافتد آنچه

و پاکی که مادر نثار فرزند خود می کند انسان از قدردانی وی عاجز و ناتوان است و بی ترديد مسلم است اين که در قبال عشق و محبت 

مايد همين ناتوانی انسان در ارج نهادن به ارزش و مقام مادر بود که بهشت را زيرپای مادران قرار داد خداوند در دفاع از حقوق مادران می فر

حقوق شايسته ای قرار داده شده است چنان که از پيامبراکرم )ص( مکرر سوال می شد چه  برای زنان همانند وظايفی که بر دوش آنهاست

د رکسی بزرگترين حق را بر فرد دارد فرمودند: مادر و سپس پدر. ايشان هميشه حق مادر را بيش از پدر بيان ميکردند. امام خمينی )ره( در مو

شمرد و نمی توان به حق ادا کرد يک شب نسبت مادر نسبت به فرزندش از سالها  اهميت و شرافت مادر فرمودند: حقوق مادر را نمی توان

عمر پدر متعهد ارزنده تر است بدون ترديد مادر يکی از نعمت های گرانبها و بزرگ الهی است که به انسان ها ارزانی شده است مادرکه با 

 ز برکت دعايش قدمها را بلندافتخار يکی پی از ديگری می پيمايم. وجود او انسان همواره در زندگی احساس خوشبختی و آرامش ميکند و ا

 تعريف حقوق 
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حقوق جمع حق است که حق از ريشه حقق به معنی هر کار و سختی است که برحسب واقع آنطور که واجب است و به اندازه هايی که واجب 

رآن، تفسير لغوی و ادبی ترجمه و تحقيق دکتر سيدغالمرضا است و در زمانی که واجب است انجام شود )راغب اصفهانی، مفردات الفاظ ق

 (. 1357خسروی حينی تهران  و مرتضوی، 

 حقوق پدر و مادر 

 (. 3ال تعبدون الّا اهلل و بالوالدين احساناً. جز خدای يگانه را عبادت نکنيد و به پدر و مادر احسان نماييد )بقره، آيه 

نيکی و احسان به پدرو مادر از نماز و روزه و حج و عمره و جهاد در راه خدا افضل و برتر و »فرمايند: رسول اکرم )صلی اهلل عليه و آله( می 

 (. 91، ص2نقل از جامع السادات، ج 259، ص1372ثوابش بيشتر است )طاهری، 

ها در آنچه امرو نهی ميکنند غير از وظيفه در قبال پدر و مادر دارند شکرگزاری آنها در همه حال اطاعت آن 3امام صادق می فرمايند: فرزند 

(. خداوند می فرمايد: 1375معصيت الهی و خيرخواهی آنها آشکارا و نهان )سپهری، محمد، شرح رسالۀ الحقوق امام سجاد)ع( قم، دارالعلم، 

آنها را از  شدند، به آنها اف نگوييد وجز او نپرستيد هيچکس را و درباره پدر و مادر نيکويی کنيد چنانکه هر دو يا يکی از آنها پير و سالخورده 

 هخود مران و با ايشان با اکرام و احترام سخن گو و هميشه بال تواضع و تکريم را با کمال و مهربانی برای آنها بگستران )قرآن کريم، سور

 (. 24و  23ی بنی اسرائيل، آيات 

ری از خودو پدر و مادر فرمان داده است پس هرکس که از پدر و مادرش امام رضا)عليه السالم( می فرمايند: خداوند عزوجل ... به سپاسگزا

 (. 22678، ح7090، ص14سپاسگزاری نکند، از خداوند سپاسگزاری نکرده است )ميزان الحکمه، ج

جب ت پادشاهی موامام ادق )عليه السالم( در مقام والدين فرمودند: هنگامی که يعقوب )عليه السالم( بر يوسف )عليه السالم( وارد شد، عز

 شد تا از تخت پايين نيايد و از پدر احترام کند در اين هنگام جبرئيل نازل شد و گفت: ای يوسف دستت را باز کن و او هنگامی که دستش را

رای بباز کرد نوری از آن خارج شد و بطرف آسمان ها رفت يوسف گفت اين چه بود که از دستم برآمد جبرئيل گفت آن نور نبوت بود چون 

، به نقل از 201يعقوب از تخت پايين نيامدی رفت و از فرزندان تو کسی به نبوت نمی رسد )گنجينه ی معارف، محمد رحمتی، شهرضا، ص

 (. 194، ص15مستدرک الوسائل، ج

ر دامنه های باران به ماد رسول اکرم)ص( می فرمايند: هيهات هيهات که بتوانی حق مادرت را ادا کنی هر آينه اگر به اندازه ريگهای بيابان و

خدمت کنی و از وی قدردانی کنی و بنده وار در پيش او بايستی اين همه خدمات تو به اندازه ی زحمات وی در هنگامی که در رحم او بودی 

 (. 40، ص15و سنگينی تو را تحمل ميکرد نخواهد بود )مستدرک الوسائل، ج

 مقام و منزلت مادر 

برای شرکت در جهاد )آنجا که جهاد واجب عينی نبود( نزد پيامبر )صلی اهلل عليه و آله( آمدو حضرت فرمود: آيا در حديثی آمده که جوانی 

(. مرد نزد رسول 165، ص2فرمود: در خدمت مادرت باش که بهشت زيرپای مادران است )جامع السادات، ج« آری»مادری داری؟ عرض کرد 

تی نبوده مگر که کرده ام آيا برای من توبه باشد؟ رسول خدا )صلی اهلل عليه و آله( فرمودند: آيا پدرو خدا آمد و گفت: يا رسول اهلل هيچ کار زش

مادرت زنده هستند؟ گفت: پدرن زنده است فرمودند: برو و به او نيکی کن چون مرد روبرگرداند، رسول خدا )ص( فرمود: کاش مادرش زنده 

  (.22700، ح7096، ص14بود )ميزان الحکمه، ج

رسول اکرم می فرمايند: اگر مشغول خواندن نماز مستحبی هستی و پدرت تو را صدا بزند حق نداری نمازت را قطع کنی؛ اما اگر مادرت تو را 

 به نقل از مستدرک الوسائل(.  206، ص2صدا می زند موظفی نماز مستحبی را شکسته و او را اجابت کنی )سيری در رساله امام سجاد )ع(، ج

رن شتربانی بود که مادر پير و نابينايی داشت و او از راه شتربانی مخارج مادر را می پرداخت واز وی نگهداری و به او خدمت می کرد ق اويس

و  داو عالقه زيادی به پيامبر داشت و هميشه آرزوی ديدارش را می کرد روزی از مادرش اجازه گرفت تا به مدينه برود و پيامبر را زيارت نماي

هم نصف روز را به اويس اجازه داد او راهی مدينه شد ولی هنگامی که به منزل پيامبر رسيد ايشان حضور نداشتند اويس بسيار ناراحت  مادرش

شد و چون فرصت نداشت راهی يمن شد و پس ازمدتی پيامبر به خانه بازگشتند فرمودند: آيا کسی اينجا بوده گفتند بله شتربانی از يمن به 
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مودند: آری اين نور اويس است که در خانه ما به يادگار گذاشته است و سپس فرمودند: نسيم بهشت از سوی منطقه قرن می وزد نام اويس فر

 (. 72، ص71آه! چه قدر به ديدار تو مشتاقم ای اولين قرنی هر کس او را ديد سالم مرا به او برساند )بحاراالنوار، ج

الدين باشند چراکه با محبت و نيکی به آنها می توان به درجاتی واال از انسانيت، شرافت و بندگی آری اينست پاداش مؤمنانی که در خدمت و

 خدا نائل شد چراکه خداوند می فرمايد رضای من در رضای مادر است. 

 حقوق و منزلت مادر در نزد امام سجاد )عليه السالم(

بدانی او به گونه ای تو را حمل کرده است که هيچ کس چنين لطفی به  امام سجاد )عليه السالم( می فرمايند: حق مادرت اين است که

د زديگری نمی کند و او تو را حفظ و نگهبانی کند و بيم آننداشته که خود گرسنه باشد و تو را سير سازد و خود تشنه باشد و تو را سيراب سا

ر گيرد ولی برای تو سايه هايی از محبت ايجاد کند و خود رنج بيداری و خود برهنه باشد و تو را بپوشاند و خود درمعرض تابش شديد آفتاب قرا

ا دکشد ولی آسايش تو را فراهم سازد و تو را از سرما و گرما حفظ کرد تا از آن او باشی پس هر آينه توان سپاسگزاری او را نداری مگر به خ

 (. 139، ص1375دارالعلم، مدد رسانی او )محمد سپهری، ترجمه و شرح رساله الحقوق امام سجاد قم 

می ترسم برای لقمه ای دست دراز کنم که »امام سجاد بامادرشان در يک ظرف غذا نمی خوردند شخصی علت را جويا شد ايشان فرمودند: 

 (. 93، ص96)بحاراالنوار، ج«. مادرم نيز ميل آن لقمه را داشته باشد و با اين عمل کوتاهی در حق مادرم کرده باشم

پروردگارا مرا آنچنان بساز که از پدرو مادر هراس داشته باشم و نسبت به آنها نهايت احسان »د در حق والدينشان چنين دعا فرمودند: امام سجا

و گذشت و نيکی را داشته باشم و آن گونه که مادران مهربان عطوف به فرزندان خود. خدايا چنان کن که اطاعت من از پدرم و مادرم و 

در حق آنها به ديدگانم خوشتر و لذت بخش تر از خوابزده باشد و در قلبم گواراتر از آب سردی که به کام تشنه ای ريخته  محبت و نيکی من

شود تا آنجا که خواست آنها را بر خواست خود ترجيح دهم و رضای و خشنودی آنها را بر رضا و خوشحالی خود مقدم بدارم خدايا نيکی های 

دگانم بزرگ و زياد جلوه بده اگرچه کم باشد و نيکی های مرا در حق آنها به چشم من ناچيز کوچک نما گرچه بسيار آنها را در حق من به دي

 (. 142و  141هـ.ق، ص 1391باشد )صحيفه سجاديه به نقل از مغنيه، 

 

 نقش مادر در تعليم و تربيت و رشد فرزند 

م نهاد خانواده را کانون رشد و تعالی و تربيت فرزندان می داند رسول خدا می خانواده کوچک ترين مجموعه سازنده ی جامعه است قرآن کري

از رحمت خداوند است که چون کودک قدرت برخاستن و غذا خوردن ندارد، اين نيرو را در بدن مادرش قرار داده و او را برای تربيت »فرمايد: 

 «د تربيت و نگهداری از کودک بر ساير مؤمنان واجب خواهد بودو نگهداريش، مالطفت و مهربانی بخشيده و اگر قلب مادری سخت شو

(. هيچ بنايی نزد خداوند دوست داشتنی تر از نهاد خانواده 248ص 1403، داراحياء التراث العربی، بيروت، 92)عالمه مجلسی، بحاراالنوار، ج

زندان به دو دليل از اهميت بااليی برخوردار است: يکی اينکه نيست و در تحليل جايگاه خانواده مادر نقش اول رادارد. نقش مادر در تربيت فر

فرزند سال های اوليه کودکی خود را که به لحاظ يادگيری و شکل گيری شخصيت که حائز اهميت است را با مادر می گذراند و به او وابسته 

است که آرامش خاطر خواهند داشت چراکه آنها امنيت است و دوم سايه ی مهر مادر آرامش فرزند را تأمين می کند و فرزندان در اين صورت 

 شان را در آغوش گرم مادر جستجو می کنند . 

مادران فرزندان خود را دو سال تمام شير می دهند )اين( برای کسی است »قرآن کريم در مورد وظايف والدين برای فرزند چنين می فرمايد: 

آن کس که فرزند برای او متولد شده )پدر( الزم است خوراک و پوشاک مادر را به طور که بخواهد دوران شيرخوارگی را تکميل کند و بر 

شايسته )در مدت شير دادن بپردازد( هيچ کس موظف به بيش از توانای خود نيست نه مادر )به خاطر اختالف با پدر( حق ضرر زدن به کودک 

 (. 233را دارد نه پدر )سوره ی بقره، آيه 

 فرزندی صالح و ديندار تحويل جامعه بدهد، درواقع همان کار بزرگ انبياء را انجام می دهد.  اگر مادری باتقوا،
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 معنی تربيت 

تبديل « ياء»برای تخفيف به « حرف باء»است به اين صورت که يک حرف مضاعف « رب»ست و گفته اند اصلش، يعنی «ربو»تربيت از واژه 

در اصل به « رب(. »34تبديل شده است )راغب اصفهانی، مفردات الفاظ قرآن، ص« تظنيت»که برای تخفيف به « تظننت»شده است. مثل 

تام خود برسد. )راغب اصفهانی،  -معنای تربيت است و معنای آن ايجاد چيزی يا حالتی، به تدريج درمراحل مختلف است تا به حد کمال

توانايی های انسان يعنی فراهم شدن زمينه ای برای شکوفاسازی  (. باتوجه به اين معنا تربيت يعنی پرورش336مفردات الفاظ قرآن، ص

تدريجی استعدادهای انسان تا به نهايت و کمال خود برسد در نهج البالغه نيز اين واژه به همين معنای رشد دادن و پرورش آمده است امام 

د )مصطفی دلشاد تهرانی، موانع و مقتضيات تربيت در نهج عل )ع( در ستايش از انصار، آنان را پروراننده و رشد دهنده اسالم معرفی می کن

 (. 4و3البالغه، تهران، مزرعه مهر ، بيتا،  ص

ه و دعلی )عليه السالم( می فرمايد: به خدا آنان اسالم را پروراندند چنان که کره اسب از شير گرفته را پرورانند با توانگری و دستهای بخشن

 (. 557، ص465بالغه، ترجمه سيدجعفر شهيدی، حکمت زبان های برنده. )سيدرضی، نهج ال

 دعا و طلب آمرزش برای والدين 

سرور »طلب مغفرت برای والدين يکی از وظايف مهم فرزند در قبال پدر و مادر است چنان که در حديث زير می خوانيم که پيامبر فرمودند: 

 (. 86، ص71نان نيکی کرده باشند )مجلسی، محمدباقر، بحاراالنوار، جنيکان در روز قيامت مردی است که بعد از مرگ پدر و مادرش به آ

چه بسا پدرو مادر در حياتش از فرزندانشان راضی بودند ولی پس ازمرگ به خاطر فراموش کردن و از ياد بردن آنها مورد غضب پدرو مادر 

السالم( برای پدرو مادرش چنين دعا می کند )ربنا اغفرلی (. حضرت ابراهيم )عليه 99، ص1372قرار گرفته و عاق والدين می شوند )طاهری، 

ه رو لوالدی وللمؤمنين يوم يقوم الحساب( )پروردگارا! من و پدرم و مادرم و همه ی مؤمنان را در آن روز که حساب برپا می شود بيامرز( )سو

 (. 41ابراهيم، آيه 

ولِمن دخَلَ بيتی مومنا( بارالها مرا و پدرو مادر من و هرکه با ايمان به خانه من  و حضرت نوح نيز چنين دعا می فرمايند )ربِّ اغفرلی و لوالدیَّ

( از پيامبر سوال شد آيا پس از مرگ هم احسانی برای والدين هست؟ فرمود: آری، از راه نماز 28داخل شود و همه مومنان )سوره ی نوح، 

به نقل از  39، ص7و پرداخت بدهی هايشان و احترام به دوستانشان )تفسير نور، ج خواندن برای آنان و استغفار برايشان و وفا به تعهداتشان

 تفسير مع البيان(. 

 اهميت رضايت مادر 

رضايت خدا در سايه « رضی الرَّب فی رضی الوالدينِ و سَخطُ الرَّب فی سخطُ الوالدين»از رسول اکرم )ص( نقل شده است که فرمودند: 

به نقل از مستدرک الوسايل،  212، ص2ر سايه خشم والدين است. )سيری در رساله حقوق امام سجاد)ع(، جرضايت والدين و خشم خدا د

 (. 17908، ح174، ص15ج

دعايی که پدر برای فرزند کند، همانند دعايی است که پيامبری برای امت خود « دعاء الوالده کدعاء النبی االمّۀ»پسامبراکرم )ص( می فرمايد: 

(. زمان رسول خدا )ص( مردی از دنيا رفت و او را بردند دفن کنند زمين او را قبول نکرد، خبر به پيغمبر دادند 1565فصاحه، حنمايد )نهج ال

)ثمرات الحيات، سيدالواعظين تاليف « مادرش از او راضی نيست، فرستادن پيش مادرش ازاو راضی شد زمين او را قبول کرد»فرمودند: 

 (. 53، ص1يرايش محمد ملکی، جسيدمحمد امامی اصفهانی و

 لبنابراين همانگونه که پيامبر گرامی )ص( فرمودند: رضايت خدا در رضايت مادر است، با نيکی و احسان به پدر و مادر می توان در مرحله او

 بزرگترين هديه يعنی رضايت خداوند و در مرحله بعد زندگی با سعادت و عاقبت به خير شدن را نصيب خود کرد. 
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 نقش مادر در پیدایش سواد کودکان
 عظيمه جعفری صدر

 انشگاه آزاد اسالمی، کرمانبخش مطالعات علوم انسانی، دانشکده روانشناسی، د

 ايمان محمدی

 اتی و آموزشی ماهان، کرمانمرکز تحقيق

 

 چکيده

های اين تحقيق بر اساس وده است. يافتهکودک و پيدايش سواد در کودکان ايران ب-هدف مطالعه حاضر بررسی رابطه ميان تعامل مادر

ها، مشاهده و مصاحبه ها با استفاده از پرسشنامهآوری شده است. دادهکودک سه تا چهار ساله و مادران آنها جمع 90هايی بوده است که از داده

 نيرابطه ب یبررس یبرا رسونيپ یهمبستگ ليتحلدر اين تحقيق .  اند. از تعامالت ميان مادر و کودک فيلمبرداری شد.آوری شدهرودررو جمع

نتايج مطالعه حاضر حاکی از آن است که رابطه مثبت و  .شد گرفتهکودک ( بکار -مستقل )تعامل مادر ريسواد( ومتغ شيدايوابسته )پ ريمتغ

به لحاظ سبک خوانش کتاب کودک -کودک و پيدايش سواد وجود دارد. کودکانی که مادر آنها در تعامل مادر-معناداری ميان تعامل مادر

 های اين مطالعه در حمايت از توسعهرود يافتههای سوادآموزی بيشتری را نشان دادند. انتظار میداستان نمره باالتری گرفته بودند، مهارت

ماعی و ، اجتسوادآموزی کودکان قبل از شروع آموزش رسمی، نمايانگر مفاهيم ذهنی مهم برای ترويج و ترغيب عناصر فيزيکی، شناختی

 رفتاری باشد.

 کودک، پيدايش سواد-کلمات کليدی: کودکان، تعامل مادر

 

 مقدمه

در آن  های مدرنگذارد و نقش و شرايط آينده آنها را در دنيای پيچيده که فناوریتوسعه سوادآموزی به شدت بر زندگی کودکان تاثير می

(. اگر اهميت سواد را درنظر بگيريم، بدين ترتيب حذف 2005کند )يونسکو، ن میيابند، تعييکنند و با سرعت زيادی گسترش میپيشرفت می

ی استاندارد آموزش کودکان حاصل شود. يادگيری حق بنيادين بشر تواند بدون ارتقا و توسعهسوادی بزرگترين دغدغه است و اين امر نمیبی

(؛ به ويژه هنگامی که سواد ابزاری قدرتمند است که پايه ای 2008است که هر کودکی در هر کشوری حق دارد بدان دست يابد )يونسکو، 

ايم که والدين، به ويژه مادران، بايد با آموزش خواندن به فرزندان خود قوی برای دستاوردهای تحصيلی، رشد فکری و شخصی است. دريافته

ه های سوادآموزی سوق دهند؛ پيش از آنکستيابی به مهارتدر سنين کم کمک کنند تا عادت به خواندن را در آنها نهادينه کنند و به سمت د

 (.2006کودکان به مدرسه بروند )اهری و رابرتس، 

های سواد اوليه را کسب شود که در آن کودکان مهارت( پيدايش سواد به فرايندی مستمر اطالق می2010به عقيده النيگان و شانانان )

؛ وايت هرست 2004د آغاز شود و تا اواسط دوران کودکی پيش رود. محققان مختلف )جاستيتس و ازل، تواند از بدو تولکنند. اين فرايند میمی

های آميز مهارتشود. شکست در کسب موفقيتهای سوادآموزی از سنين اوليه آغاز میاند که مهارت( بر اين عقيده1998و النيگان، 

تواند در منزل توسعه يابد، (. پيدايش سواد که می2002ر آينده شود )تورگسن، سوادآموزی ممکن است موجب  مشکالت آموزشی و نااميدی د

 هايی چون خواندن کتاب کودک پيوند عاطفی ميانکند. فعاليتبخشد و آنها را بدان ترغيب میکودک می-شمايلی مثبت به رابطه والدين

سی رابطه ميان تعامل مادران و فرزندان و پيدايش سواد در ميان (. مطالعه حاضر با هدف برر2007کند )وو، والدين و فرزند را محکم می

 کودکان کرمان )ايران( انجام شده است.
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 اهداف

 دهندگان اين مطالعه.کودک در پيدايش سواد در ميان پاسخ-توصيف سطح تعامل مادر .1

 کودک و پيدايش سواد.-تعيين رابطه ميان تعامل مادر .2

 فرضيه پژوهش

 مطالعه، فرضيات آن به شرح زير است:بر اساس اهداف اين 

 کودک و پيدايش سواد در بين کودکان سنين پايين.-هدف: تعيين رابطه ميان تعامل مادر

 های سواد بيشتری برخوردارند.کودک امتياز بيشتری دارند، از مهارت-فرضيه: کودکانی که مادرانشان در زمينه تعامل مادر

اهيم ترين مفهای شناخته شده روانشناسی است. يکی از اصلی( يکی از بهترين نظريه1978وتسکی )فرهنگی لو ويگ-نظريه توسعه اجتماعی

عاملی پيوندد که فرد بزرگسال در يک موقعيت تنظريه ويگوتسکی سکوسازی است. سکوسازی روشی آموزشی است که هنگامی به وقوع می

ی آن ( است که مشخصهZPD) منطقه توسعه پروگزيمالکی وجود دارد، دوسويه به کودک کمک کند. مفهوم ديگری که در نظريه ويگوتس

(. در 1978شود )ويگوتسکی، توانايی بالقوه کودک در هنگامی است که از جانب فردی بزرگسال يا همسطح به او به طور مناسب کمک می

در تعاملی  کند. با حمايت مادر )يعنی سکوسازی(ینتيجه، نظريه ويگوتسکی بر اهميت تعامل اجتماعی در يادگيری سواد توسط کودک تاکيد م

( اذعان داشتند که 1998تواند به پتانسيل توسعه )يعنی منطقه توسعه پروگزيمال( دست يابد. وايت هرست و النيگان )ديالکتيک، کودک می

؛ زيل و رسنيک، 2001وايت هرست، شود )استورچ و خارج نيز می-داخل و داخل-هايی است که شامل خارجپيدايش سواد متشکل از مهارت

2006 .) 

 کودک و پيدايش سواد-تعامل مادر

شود که کودکان نه تنها واژگان و دهند، اين امر منجر به اين میهنگامی که والدين از طريق خواندن با مشارکت کودک به وی آموزش می

ان و شوند. اين امر موجب ايجاد آرامش بيشتری ميان کودکالقمندتر میکند و به فرايند يادگيری عگفتار را فراگيرند، بلکه آنها را ترغيب می

توانند سواد و دانش خود را ارتقا دهند. بنابراين، والدين آيد که در آن کودکان میشود و بدين ترتيب فضای مطلوبی به وجود میوالدين می

د پلی را بين دانش موجود و دانش جديد کودکان ايجاد کنند )باس، تواننموثرترين نقش را در کمک به يادگيری کودکانشان دارند. آنها می

( در مورد داليل و اهميت حفظ محيط 2003(. کورات و همکاران )2005؛ روسکوس و نيومان، 2003؛ کورات، باچار، و اسناپير، 2001

ن اميد کودکان را به خواندن عالقمند کنند؛ با اي توانندسوادآموزی رو به پيشرفت توسط والدين در منزل بحث کردند که بدين وسيله آنها می

عاده التوانند در يادگيری کودکانشان فوق( توضيح دادند که خصوصاً مادران می2003که سواد کودکان افزايش خواهد يافت. کورات و همکاران )

 هائی را در جهان واقع معرفی کنند و آن را برایعيتتوانند موقکمک کنند. اين امر با بازی کردن توام با خواندن ميسر است. آنها همچنين می

تر ت و طرق پيچيدهحل مشکالتوانند به کودکان در دستيابی به راهکودکانشان توضيح دهند يا به دنيای تخيالت کودک پيوند بزنند. مادران می

د الش کشيدن کودکان در تالش برای اقدامات جديتفکر و استدالل کمک کنند. اين امر با سکوسازی فرايندهای آموزش و يادگيری، با به چ

، يادن، روو و مک گيلوری، 1986، تيل و سالزبی، 1990، استريکلند و مارو، 2003و ترغيب تالش آنها به کسب سواد )کورات و همکاران، 

 آموزند ون کنند، آنها بهتر می( بيان داشت که اگر مادران وقت بيشتری را صرف خواندن برای کودکا2011گيرد. برونر )( صورت می2000

 کنند. سواد را به طور موثرتری کسب می

شود تا اطالعات را ارزيابی کنند و در محيطی هايی برای آنها میهنگامی که والدين با کودکان خود بخوانند، اين امر موجب پيدايش فرصت

ال هد و در عين حطه ميان والدين و کودکان را به شدت افزايش میاجتماعی با هم ياد بگيرند. مشاهده شده که خواندن با مشارکت هم، راب

؛ وان دن برگ و 2012؛ آرام و شاپيرا، 1995شود )باس، وان ايجزندورن و پلگرينو، منجر به نتايجی بهتر در زمينه بهبود پيدايش سواد می

 (.2014باس، 
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ا ههای يادگيری آنها پرداختند. آنها به انواع فعاليتلدين و کودکان و فعاليتبه مطالعه رابطه ميان وا 2003دوديسی، دراپر و پيترسون در سال 

ينی کنيم. اما بتوانيم موفقيت سوادآموزی را با اطمينان پيشگذراندند توجه کردند و دريافتند که ما میو ميزان زمانی که با کودکانشان می

 اشد. شود نبهايی که با مشارکت يکديگر انجام میيفيت زمان فعاليتشود ممکن است به اندازه ککميت زمانی که صرف خواندن می

( بر اين موضوع تاکيد کردند که خواندن کتاب داستان در پيدايش سواد در کودکان 2006ی )نسکياسلومای ديگر، کانر، موريسون و در مطالعه

ها کند. متاسفانه، مشاهده شده است که برخی از خانوادههای بعدی وی در مدرسه کمک میضروری است چرا که به آنها در ارتقاء مهارت

کنند. اين امر پيامدهای وخيمی دارد که بر موفقيت سواد چنين عالقه کمتری دارند و به ندرت در خواندن به صورت مشترک شرکت می

نشان داد که مادران تايوانی از راهبردهای تعاملی ( درمورد راهبردهای تعاملی مادران تايوانی توضيح داد. او 2007کودکانی تاثيرگذار است. وو )

( دريافت که ميان استفاده 2007از جمله اشاره، پرسش سواالت متقارب، برچسب زدن و توصيف و پرسش سواالت متداول استفاده کردند. وو )

ات حاصل از خواندن را غيرجذاب بيابند به ای منفی وجود دارد. کودکانی که تجربيمادران از راهبرد تعاملی و پيدايش سواد در کودک رابطه

 د. کننخيزند و به اطراف حرکت میکودک برمی-دهند و حين فرايند خواندن مشارکتی مادراحتمال بيشتری تمرکز خود را از دست می

اط حين اين فعاليت ارتب ( اذعان داشت که خواندن کتاب به صورت مشترک به شدت با سطحی باالتر از تعامل مادرانه در2014اخيرا، وانگ )

سوادآموزی  هایدارد. اين موضوع که مادران در حين خواندن کتاب داستان از تعامل با کيفيت باالتری استفاده کنند، رابطه نزديکی با مهارت

ترغيب  هدف از آنشود که تر در کودکان دارد. بنابراين، خواندن کتاب به صورت مشترک عموماً فعاليتی مهم و مطلوب تلقی میپيشرفته

 کودکان کم سن و سال به ارتقاء مهارت های سوادآموزی است. 

 روش پژوهش

همبستگی -کودک( از طرح پژوهش توصيفی-در اين مطالعه برای بررسی رابطه ميان متغير وابسته )پيدايش سواد( و متغير مستقل )تعامل مادر

 استفاده شده است. 

 جامعه آماری و نمونه مطالعه

(. 1390نفر است )مرکز آمار ايران، 621.374لعه در کرمان انجام شد. کرمان در جنوب شرقی ايران واقع شده است، و جمعيت آن اين مطا

 4(، تعداد کودکان تازه متولد شده تا 1390سال است. بر اساس سرشماری شهر کرمان ) 4تا  3نمونه اين مطالعه متشکل از کودکان سنين 

 (.1390روند )اداره سازمان رفاه ايران،نفر از آنان به مهدکودک می 8589ه تنها نفر بود ک 107.885ساله 

 مراحل تحقيق

مهدکودک  14ی اسال بوده است. در مرحله اول، با استفاده از روش خوشه 4تا  3و سن آنها بين  2146مجموع تعداد کودکان در اين تحقيق 

خانواده   96والد با شرکت در اين تحقيق موافقت کردند.  188والد ارسال شد که تنها  283ای برای نامهناحيه انتخاب شد. رضايت 4از ميان 

 خانواده به دليل محدوده سنی نامتناسب حذف شدند.96خانواده از  6زوج به صورت تصادفی انتخاب شده بودندکه  188از 

 محل انجام مطالعه

نفر جمعيت  621374دارای  1390شد. اين شهر طبق اعالم مرکز آمار ايران در سالاين پژوهش در کرمان، واقع در جنوب شرقی ايران، انجام 

باشد. بر طبق ثبت صورت گرفته توسط تا چهار سال و مادران آنها می 3ساکن است. نمونه اين مطالعه متشکل از کودکان با محدوده سنی 

کودک  8589، تنها 1390نفر بود. طبق اداره سازمان رفاه در سال  107885ساله  4تا  0، تعداد کل کودکان  1390سرشماری کرمان در سال 

 دبستانی ثبت نام و به اين مراکز فرستاده شدند و اين تعداد کمتر از يک دهم کل است. در مراکز پيش

( انتخاب شد. 3.2ل منطقه کرمان )جدو 4مهدکودک در  16گيری تصادفی استفاده شد. نمونه به صورت تصادفی از در اين مطالعه از نمونه

ی های فرعی خاصی از جمعيت به روش تصادفگيری تصادفی شامل انتخاب تعداد نسبتاً زيادی از واحدهای برگرفته از جمعيت يا گروهنمونه

 (.2009است )تدلی و تشکری، 

ها، محقق س از انتخاب مهدکودکگيری تصادفی انتخاب شدند. پمهدکودک در شهر کرمان از طريق نمونه (n=16در اين مطالعه، شانزده )

هايی که مراحل پژوهش و اهداف در آنها توضيح داده شده های مرتبط با اطالعات پژوهش را فراهم آورد. نامهبا مديران مالقات کرد و نامه
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ی اطالعاتی را خواندند، آنهايی هاتا چهار ساله نامه 3والد فرستاده شد. پس از آنکه مادران کودکان  283دبستانی به بود از سوی مديران پيش

س رکه برای شرکت داوطلبانه در اين مطالعه رضايت داشتند، نامه اطالعات را برای تماس برگرداندند که در آن اطالعاتی نظير نام، تلفن و آد

که به صورت داوطلبانه برای  والد( 192برای امکان تماس بيشتر محقق با آنها ذکر شده بود. اين بدان معناست که تعداد مجموع داوطلبان )

يک گيری تصادفی سيستماتوالد بود. از اين تعداد، نود و شش والد برای تحقيق به شيوه نمونه 192شرکت در مطالعه حاضر رضايت داده بودند 

قيق شرکت ان در اين تحشانتخاب شدند . نود و شش خانواده با پاسخگويی به پرسشنامه، حضور در فرايند ارزيابی با فيلمبرداری و همکاری

 کردند .

 ارزيابی پيدايش سواد

( استفاده شده است. اين 2002، هيکس و ويليامز، نگهاميکان؛ LELAدر ارزيابی سوادآموزی در اين تحقيق از ارزيابی زبان و سوادآموزی )

ا های مرتبط بشناختی. آزمونآگاهی واجابزار شامل پنج خرده مقياس است: شناخت الفبا، دانش کتابی، زبان بيانی، صداهای آغازين و 

نشيند. تمام شود و کودک در اتاق بازی يا کالسی خصوصی در مهدکودک میدستاوردهای ادبی و زبان با حضور معلم مدرسه انجام می

شود. تمام موزی میدقيقه زمان صرف امور مرتبط با زبان و سوادآ 20تا  15شوند. حدود های کودکان به اين تکاليف رمزگذاری میپاسخ

 های محقق به خوبی پيروی کردند . کودکان برای انجام اين تکاليف ماندند و از دستورالعمل

 کودک از طريق خواندن کتاب داستان-تعامل مادر

برداری فيلم نا بود، از طريقخواندند که برايشان ناآشهايشان در حاليکه کتابی )هاپی هاپو( را میبرای انجام اين ارزيابی نظارت بر مادران در خانه

آن را ترجمه و انتشارات افق آن را چاپ کرد.  2009نوشت. شيخی در سال  1996انجام شد. اريک گوردون هيل اين کتاب را در سال 

از  کودککدهای رفتاری تعامل مادر و های آنان در حين خواندن کتاب داستان بررسی شد.دهندگان از طريق مشاهده واکنشرفتارهای پاسخ

 ادن اطالعات الزم در مورد کتاب به کودک، د رجه بندی خواندن دقيق متندشاخص : 5( برگرفته شده است که شامل 2007تحقيق وو)

ت پاسخ منتظر ماندن برای درياف،ستفاده از صدای دلنشين و دوست داشتنی بدون توجه به متن داستان (،ااستفاده از تن صدا )زير و بم صدا،

های مصاحبه و جاهايی که مادران و کودکانشان دوست داشتند در آن بنشينند توسط خود آنان انتخاب شد. است. مکان ودکاز جانب ک

تاب داستان و زمينه باشد. کهای فيلمبرداری و جايی که پاسخگويان قرار بود در آنجا بنشينند، جوری تنظيم شد که متناسب با پسدوربين

ها در خانه هر کدام تقريباً به مدت يک ساعت به طول شرکت در اين پژوهش به کودکان داده شد. مالقات بازی به عنوان جايزهاسباب

  انجاميد.

 يافته ها

 دهندگان اين مطالعهکودک در ميان پاسخ-هدف: توصيف ميزان پيدايش سواد، تعامل مادر

 کودکان از پنجاه درصد امتياز بااليی-انی که در تعامل مادرانکودک و پيدايش سواد انجام شد. مادر-تحليل توصيفی پيرامون تعامل مادر

 از کودکان امتياز پائينی را کسب کردند. %52.2گرفتند. با توجه به پيدايش سواد، 

 

 دهندگانکودک و امتيازات پيدايش سواد در پاسخ-.تعامل مادر1جدول 

 متغير N % حداقل حداکثر ميانگين انحراف معيار

 کودک-مجموع تعامل مادر   6 20 14.18 3.262

 (14.18 ≥کم )امتيازات  45 50    

 (14.18 ˂زياد )امتيازات  45 50    

 مجموع پيدايش سواد   6 29 19.36 4.918

 (19.36 ≥کم )امتيازات  47 52.2    

 (19.36 ˂زياد )امتيازات  43 47.8    

 نکته: کم: امتيازات کمتر از حد متوسط   
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 امتيازات بيشتر از حد متوسط زياد:      

aHهای سوادآموزی بااليی دارند.بااليی هستند، عموماً مهارت« کودک-تعامل مادر»ها دارای امتيازات دهندگانی که مادران آن: پاسخ 

داد که ميان  نشان 2های سوادآموزی از همبستگی پيرسون استفاده شد. نتيجه جدولکودک و مهارت-برای بررسی رابطه ميان تعامل مادر

موردتائيد است. نتيجه مطالعه حاضر با نتايج  aH. بنابراين .=p, 44(r.≥01(کودک و سوادآموزی رابطه معناداری وجود دارد -تعامل مادر

، کانر، موريسون، اسکات اشنايدر، توست، 2003، هاف 1998، اسنو و گريفين 1996، پورسل گيتس 1994مطالعات پيشين )بيلز و همکاران 

کان کنند، کودکودک کسب می-هنگامی که مادران کودکان امتياز باالتری از تعامالت بين مادر( مطابقت دارد. 2011وندبلوم، کرو و فيشمن، ل

 آورند. برخی از توجيهات احتمالی ممکن است به ما در فهم اين يافته کمک کند.نيز در ارزيابی سواد امتياز باالتری به دست می

 کودک و پيدايش سواد-يان تعامل مادر.رابطه م2جدول 

r  متغير  

 کودک -تعامل مادر **444  

 معنادار است )تک دامنه( 0.5نکته: * همبستگی در سطح 

 معنادار است )تک دامنه( 0.1** همبستگی در سطح       

های سواد در کودکانشان با يکديگر متفاوت ت( دريافتند که طرز تفکر مادران و پدران در خصوص ارتقاء مهار2000دباريش، بايندر و بوئل )

های سوادآموزی موردعالقه کودکان در خانه های والدين با فعاليت( بدين موضوع پی بردند که ايده2009است. رادريگوئز، هامر و لورنس )

اشند، نکه اولين معلم کودکان خود بها در زمينه فرهنگی، بدين موضوع پی برده شد که نقش مادران در ايمتناسب است. عليرغم وجود تفاوت

؛ بيکر، سرپل و 2001؛ دتمپل، 2000نقشی حياتی است و نيز اينکه آنها بر سواد اوليه کودکان خود تاثيرگذارند )باس، لسمان، کولتجس، 

روبل، مارتين و ؛ 2003آنالی، ؛ ريسی، کاکس، هارت و مک2002گيليکادی دليسی، ؛ سيگل و مک2003؛ لوين و باس، 2001سوننشاين، 

 (.2006برنبوم، 

 بحث ونتيجه گيری 

ر کودک، ماد-های سوادآموزی کودک بودو اينکه در طی تعامل مادری مهارتکنندهبينیاين مطالعه دريافت که راهبرد تعاملی مادر پيش

، ها به کودکانکوسازی در آموزش مهارتممکن است از راهبردهايی استفاده کند که برای کودک تجارب خواندن جذابی را به وجود آورد. با س

کنند. اين مطلبی است که در ها و دانش جديد در محيط خانه تشويق میکشند و آنها را به يادگيری بازیمادران ذهن آنها را به چالش می

( و نيز استريکلند، 2000وری )گيل(؛ يادن، رو و مک1990(؛ استريکلند و مارو )1986( و مطالعات تيل و سالزبی )2003کورات و همکاران )

( بيان شده است. در نتيجه ، کتاب خواندن به عنوان فعاليتی مشارکتی هنگامی که 2004مارو، نيومان، راسکوس، اسکيکدانز و ووکليچ )

ه مادران در الدين به ويژکردند، بسيار مفيد بود. بنابراين، عقايد وبزرگساالن مثالً مادران کودکان را در ماهيت تعاملی عمل خواندن دخيل می

های سوادآموزی کودکان تاثير بگذارد. راهنمائی آنان نيز به کودکان در ايجاد ارتباط ميان دانش تواند بر ارتقاء مهارتمورد عمل خواندن می

توانند به ن می(. مادرا2006، آرام 2003، کورات و همکاران 2001، باس 2005شان و دانش جديد کمک کرد )راسکوس و نيومان کنونی

هايی را برای کودکان ايجاد (. ممکن است مادران چالش2008کودکان در پرسش سوال کمک کنند و فرايندها را بيابند )جانسون، بل و ديتنر، 

؛ تيل و 1990؛ استريکلند و مارو، 2003های آنها شوند )کورات و همکاران، کنند، از آنها حمايت کنند و موجب تقويت خودتنظيمی با فعاليت

همچنين ، خواندن توسط مادر و با مشارکت کودک فوايد زيادی دارد. اين امر برای کودک  (.2000گيلوری، ؛ يادن، رو و مک1986سالزبی، 

و  دها و تصاوير نيز صحبت کنکند، در مورد نقاشیآورد تا ماهيت کتاب را بفهمد و همچنان که داستان را دنبال میاين امکان را فراهم می

؛ استريکلند و مارو، 2001کيب، دهد، پی ببرد )ديکنسون و مکای که واژگان نوشته و خوانده شده را به هم پيوند میسعی کند که به معانی

دهد که به معانی واژگان پی (. اين کتاب خواندن مشارکتی به کودکان اين امکان را می2007؛ استو، 2001هرست و النيگان، ؛ وايت1990

های ذهنی در مغز آنها شکل گيرد و با خواندن مکرر به معانی پی ببرند و از تصاوير برای پرسش و تفسير داستان استفاده کنند د و ايدهببرن
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ی واند در نتيجهت(. در نتيجه اين برای توسعه سواد مفيد است. بنابراين، خواندن کتاب داستان توسط مادران برای کودکانشان می2001)دتمپل، 

 های سوادآموزی کودکان تغيير بزرگی ايجاد کند.ست آمده از مهارتبد
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 چکیده

مقاله حاضر به تحليل روايت مادری در سينمای ايران با بررسی فيلم سينمايی ليال ساخته داريوش مهرجويی پرداخته است. به اين منظور، 
ت. شده اس تحليل محور، مدرن/فمنيستی و اسالمی مطرح و بر اساس آن، فيلمادبيات مفهومی در حوزه مادری در قالب سه رويکرد سنت

 نتيجه اين که در فيلم ليال زن و مادری در رويکرد اسالمی مورد توجه قرار نگرفته و تقابل سنت و مدرنيته و پيامدهای آن بر زن و مادری
ظر نمدنظر قرار گرفته است. بنابراين مادر متناسب با رويکرد اسالمی در اين فيلم معرفی نشده و زن و مادری زيستی به صورت جداگانه مد

 است.    

 

 محور، مدرن/فمنيستی، اسالم. واژگان کليدی: مادری زيستی، مادری اجتماعی، سنت

 

 مقدمه

رت ثبات توليد، به مثابه شکلی از هنر، بر اساس شههای بیها از منظرهای متعددی چون منظر تاريخی، بر اساس فناوریتاکنون تحليل فيلم
: 1385سازی و حوزه اصلی توليد ذهنيت فردی و هويت ملی ارائه شده است )استوری، ثابه صنعت فرهنگها، بازيگران و کارگردانان؛ به مفيلم
 "...يکی از مظاهر تمدن است که بايد در خدمت تربيت اين مردم باشد..."(. از سويی، سينما از ديدگاه بنيانگذار جمهوری اسالمی ايران 143

(، 54پ: 1357(، مفيد برای ملت و رشد آنان )خمينی، 35ب: 1357ت که بايد اخالقی )خمينی، ( و يک راه تربيتی اس15الف: 1357)خمينی، 
اسالمی نيازمند صرف وقت و زحمت است؛ زيرا -( که مطابق شدن آن با اخالق انسانی427: ت1357آموزنده و خالف فساد باشد )خمينی، 

مدت است های اسالمی مستلزم زحمت طوالنیارزش ک فرهنگ بزرگ انسانی باافکار به اين طرز تفکر عادت کرده و باور دارا بودن خود از ي
که نسبت به قبل انقالب، خيلی خوب شده اما نسبت به (. از ديدگاه مقام معظم رهبری، هنر از جمله سينما با اين216-217 :1362)خمينی، 

تلزم نمود خودباوری و نمايش شاخصه بزرگی ملت ايران و انقالب های زيادی دارد که اين عرصه نيز مسچه بايد باشد، عقب است و کاستیآن
( که 26: 1383ای،کنند )خامنهای بسيار مهم ياد میعنوان وسيله، ابزار و رسانهعالوه، ايشان از هنر به(. به218ب: 1377ای، آن است )خامنه

مثابه يک رسانه از سالح، موشک و بمب ( و به52: 1385ای، امنهعنوان هنر بسيار پيچيده، برجسته، ضرورت و نياز برای کشور )خسينما به
های دنيا (. ايشان که افق ديدشان را ملت25-26: 1383 ای،ها در دنياست )خامنهترين ابزار جنگ بين قدرتاتم نيز تأثير بيشتری دارد و مهم

: 1370ای، عنوان احتياج دنيا )خامنههای الهی و اسالمی بهن و ارزشکارگيری هنر در راستای معرفی معارف قرآدانند، با اشاره به لزوم بهمی
( و در خصوص زن در 69الف: 1377ای، کنند )خامنههای ذهن انسان، ماندگار و سازنده عنوان میترين اليه(، هنر را قابل نفوذ در نهايی235

 فرمايند:کارهای هنری از جمله سينما چنين می

 خدای که مهرآميزی خوی و مهربانی آن رقيق، عواطف آن شود؟...آيامی نگريسته زن به ديدی چه با هنری...ببينيد کارهای انواع ...امروز،...در
 تعبير به و شهوانی هایجنبه يا است توجه مورد فرزند تربيت و فرزند از نگهداری روحيه مادری، خوی است: گذاشته وديعه به زن در متعال
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 يک انعنوبه: دهند عادت و پرورش خواستند گونهاين را زن!( عشق نه است شهوت اين. است نادرستی و غلط تعبير اين که) عشقی؟ هاآن
 (129: 1371ای، .. )خامنه.داندنمی ارزش زن برای را هااين اسالم .ارزان و طلبکم و توقعکم کارگر و بازودلدست کنندهموجود... مصرف

جای کليتی به نام زن برای مقاله حاضر انتخاب شد، زيرا اوالً تحقيقات موجود، تاکنون به اين نقش زنان در هدر اين راستا، نقش مادری ب
اند. ثانياً در قرآن، تربيت انسان مطرح است و جنسيت، شاخصه بررسی ميزان ارزشمندی او طور مستقل نپرداختهسينما از منظر اسالمی به

نقش و جايگاهی که قرار دارند بايد تقوای الهی را رعايت کرده و مسير تکاملی خود را طی نمايند )قرآن  ها در هرعبارتی، انساننيست. به
توانند ايفا کنند، قابليت بررسی از ديدگاه اسالم را دارد. ثالثًا هايی که زنان میعنوان يکی از نقشبه« مادری»(. بنابراين 13کريم، حجرات، 

عنوان يکی ، توجه به مادر را به(1392ای، های اخير مورد تأکيد رهبری نظام قرار گرفته است )خامنهدر سالنظر به ضرورت تکثير نسل که 
های پرمخاطب بوده و عالوه بر از عوامل مهم و مؤثر برای تحقق آن، به همراه دارد. انتخاب سينما نيز از آن جهت است که يکی از رسانه

های اخير در خصوص اثرهای ارتباط جمعی، حاکی از آن پردازینمايد. هرچند که نظريهسازی میگبازنمايی فرهنگ موجود جامعه، فرهن
توان (؛ اما نمی417: 1384دهند بلکه به متغيرهای ديگر بستگی دارد )سورين و تانکارد، صورت کلی رخ نمیها بهاست که بيشتر آثار اين رسانه

يل قرار محور، مدرن/فمنيستی و اسالمی مورد تحلت فيلم ليال از مادری با توجه به سه رويکرد سنتمنکر آثار نسبی آن گرديد. بنابراين رواي
 گيرد.می

 هامرور پيشينه

گفتمان که در آن به  (2008، 1ای در خصوص آنجلينا جولی و مادری در قرن بيست و يکم منتشر گرديد )پيتدر حوزه تحقيقات خارجی، مقاله
ده اشاره شوظايف مادری، اشتغال و جذابيت جنسی با تأکيد بر بدن جمع پرتناقض و دور از واقعيت يعنی  21يل قرن اجتماعی غربی در اوا

(، مادری مورد توجه قرار گرفته است که 1391آبادی، است. در سطح تحقيقات داخلی نيز در قالب بررسی نقش والدين در سينمای ايران )شاه
رد بر زن در خانواده و عدم ذکر ادله قرآنی و يا روايی برای آن، از اعتبار الزم برخوردار نيست. در تحقيق علت مبنا قرار دادن واليت مبه

 واحد شاخص عدم بر مدرن،پست تکثرگرايی بر تأکيد و با (2012آذربايجانی، ديگری به نقش مادر در سه نمايشنامه پرداخته شده )جباری
دد است نشان دهد تعريف مستقلی از واژه مادر خوب)زيستی(، ممکن نيست و انتخاب مادران درباره کند و در صاشاره می خوب مادری برای

 و شدن جهانی بر مبتنی خانواده گفتمان چنين در تحقيقی که به تحليلها دارد. همهای زندگی آنفرزندانشان بستگی به شرايط و بزنگاه
(، به جدال دو گفتمان مدرنيته و سنت در خانواده و غلبه مدرنيته 1391پردازد )ديندار، میهای سينمايی در فيلم (سنت و مدرنيته)مداری دين

که اسالم برخالف دين دهد، در حالیدر اکثر موارد اشاره دارد؛ اما اين خطای مبنايی را دارد که دين اسالم را ذيل گفتمان سنت قرار می
وضوع مقاله ترين تحقيق به مدهد. اما نزديکای را تشکيل میو خود، گفتمان جداگانهگيرد تحريفی يهوديت و مسيحيت، ذيل سنت قرار نمی

( که در آن با استفاده از نظريه بازنمايی هال 2012، 1های باليوودی است )دادجویعنوان مادر در فيلمحاضر، پژوهشی درباره بازنمايی زن به
اری و ايثار مادر برای نگهداری فرزند که همواره پسر است، همراه با غم جدايی از او شناسی بارت به اين نتيجه رسيده که فداکو روش نشانه

های هندی بوده است و عدم ازدواج مادر بعد از فقدان شوهر و خالصه کردن تمام زندگی خود برای فرزند، شاخصه اوست. اما در در فيلم
ط شود که در تمام تحقيقات انجام شده، فقبررسی می منيستی و اسالمیمحور، مدرن/فمقاله حاضر، فيلم ليال بر اساس سه رويکرد سنت

 ها خالی است.مادری زيستی مورد توجه قرار گرفته و جای مفهوم مادری از منظر رويکرد اسالمی در آن

 روش شناسی

ری تلقی ها به منزله متون بصارد و فيلمکار رود، وجود ندهای بصری بهکه تاکنون هيچ روشی که مستقيماً برای تفسير دادهبا توجه به اين
(؛ 268: 1392شوند )فليک، مثابه متن، مورد تحليل واقع میوگوهای فيلم يا بازگويی داستان آن بهشوند که از طريق پياده کردن گفتمی

مثابه يک به که فيلمه اينبا توجه بچنين های سينمايی بر اساس روش تحليل محتوای کيفی و تحليل روايت بررسی شده است. همفيلم
روايت برای استخراج مفهوم  1(؛ الگوی تحليل موضوعی24: 1380روايت، هم يک شيوه استدالل و هم يک شيوه بازنمايی است )برگر، 

يال ل يلم(. بنابراين، شخصيت مادر با توجه به ادبيات مفهومی تحقيق، در ف493-497: 1393شود )غالمرضاکاشی، مادری در سينما اتخاذ می
 طی اين مراحل مورد بررسی قرار گرفت:

يک، های معنايی آشکار يادداشت گرديد )فلها و شبکهها، سؤالها، برداشتمثابه يک کل در نظر گرفته شد و حين تماشا، شخصيتفيلم به
1392 :267.) 

ا و هفيلم نوشته شد و حين آن، نکاتی که از شخصيتهای موجود در هر سکانس از ابتدا تا انتهای ها و واکنشها، کنشگفتگوها، موقعيت
 رسيد افزوده شد که اين کار معموالً مستلزم بارها و بارها ديدن هر سکانس بود.رمزگان ايدئولوژيک و اجتماعی به ذهن می
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د و ود تفکيک شهای مرتبط با هر شخصيت در کنار هم بها در آن که مستلزم چينش مجدد سکانسها بر اساس حضور شخصيتسکانس
 بسا يک سکانس با توجه به حضور چند شخصيت، ذيل هر شخصيت حاضر در آن بازنويسی گرديد.چه

 های حاوی هر شخصيت برای نيل به تحليل آن شخصيت، مطالعه شد.سکانس

 برداری گرديد.اشتهای تحقيق، مکرراً تماشا و ياددگويی به سؤالها و پاسخفيلم برای رفع ابهامات موجود در تحليل شخصيت

برای قرار دادن خود در موقعيت هر شخصيت جهت درک هر چه بيشتر او تالش شد و اين معموالً مستلزم چند روز صرف وقت برای هر 
 ويژه شخصيت اصلی يعنی زن و مادر بود.شخصيت به

 تحقيق نوشته شد. تحليل فيلم با توجه به سؤال

 ادبيات مفهومی

 توان در قالب سه رويکرد زير مطرح نمود:ر خصوص مادری را میادبيات مفهومی موجود د

 محور:رويکرد سنت

در اين رويکرد، يک نوع همسويی بين وضعيت زن و مادری زيستی در عرف جامعه سنتی، ديدگاه فالسفه و دين يهود و مسيحيت )کتاب 
شود که همگی شاخصه هويتی زن را به توليد نسل الصاق (  ديده می17، 16، 12؛ فصل سوم، 22-24مقدس، سفر تکوين، فصل دوم، آيه 

اند و اساساً شاخصه سو، زن و مادری زيستی کامالً در هم تنيدهاند. نکته در خور تأمل، تناقض موجود درباره زن و مادری است؛ از يککرده
؛ ارسطو، 20، 1؛ جلد5، 2: جلد2015ار است )ارسطو، هويتی زن به باروری اوست؛ از سويی زن از منزلت بسيار پايين و کمتر از انسان برخورد

توان چنين تبيين نمود که جنس زن برای همگان مادون انسانی شود! اين تناقض را میحال، مادری مقدس قلمداد می( و در عين11: 1364
 است و فقط برای فرزندش مقدس و محترم است .

 رويکرد مدرن/فمنيستی:

ای هحاشيه رانده شد و شاهد تنوع نظريات و ديدگاهمحور، بهن عامل مؤثر در زندگی و پيوندش با رويکرد سنتعنوادر اين رويکرد، دين به
محور هستيم. ماحصل مباحث زنان در رويکرد مدرن/فمنيستی بيانگر آن است که مقوله فمنيستی در حوزه مادری و در تقابل با رويکرد سنت

ها اين بود که هويت زن شوند. تالش فمنيستسنتی، زن و مادری دو روی يک سکه محسوب نمی زن از مادری جدا شده و برخالف دوران
ه کخاطر انسان بودنش، هويت مستقل و شخصی پيدا کند و به دليل اينرا جدای از مادری تعريف کنند و زن نه در ارتباط با فرزند، بلکه به

ای هتر شدن به مردها شدند. فمنيستحاشيه راندن آن، درصدد هرچه شبيهحذف مادری و يا به مادری، وجه تمايز بارز زنان با مردان بود، زنان با
جديد، مادری را امری ضروری برای کشف خود و نه کشف تمام و کمالی معرفی کردند که زنان از طريق آن به کشف پيچيدگی تجربه 

 (؛ 79: 1386پردازند )طاهری، ای که با شادی و رنج عجين است، میزنانه

های مرفه صورت گرفت که اين، وجود آمدن وسايل ضد بارداری و ابتدا در مجامع پيشرفته مادی و خانوادههرچندکه کاهش مواليد قبل از به
( و به فرهنگی بودن اين مفهوم 2008، 1کند )ميسفرضيه کاهش مواليد به خاطر مشکالت اقتصادی و يا ظهور وسايل ضدبارداری را رد می

( و مادری 2008، پيتت دارد. بدين ترتيب، در دوران مدرن، مادری يک تجربه مشترک جهانی نيست و شاهد گفتمان مادری هستيم )دالل
قابل تقسيم به مادری زيستی و مادری اجتماعی است. مادری زيستی شامل مادری ژنتيک )صاحب تخمک( و مادری بيولوژيک )صاحب رحم( 

 شود.عنوان عرف مادری يا نهاد مادری نيز ياد میمادری اجتماعی به ( و1390شود )اميرمظاهری، می

 رويکرد اسالمی:

 سو، برخی از آثار دينیهايی مواجهيم؛ زيرا از يکبرای بيان مادری اسالمی و ديدگاه اسالم درباره زن در دوره معاصر، با مشکالت و دشواری
آيند و از سوی ديگر، برخی عادات ملل اسالمی، با تعاليم اصيل اسالمی نظر میبه ديگرو اسالمی در نگاه نخست، متفاوت و مخالف با يک

ا ها همه از اسالم است. بنابراين، محقق بايد ابتدا بين تعاليم دينی مستقيم و مستند، بنمايد اينای آميخته شده که پژوهشگر تصور میگونهبه
مستند، اين دو بخش را تفکيک نمايد: بخشی درباره زن و شئونات او که مربوط به  عادات موروثی تمايز قائل شود و سپس بين متون دينی

(. بنابراين، برای تبيين مفهوم 13-14: 1391ای معين از تاريخ است و بخش ديگری که مبتنی بر تعاليم بنيادين و جاودان است )صدر، مرحله
نبع ترين ماز تحريفات بوده و اصلی مصوناجعه کرد که با حفاظت الهی، زن و مادری در رويکرد اسالمی، بايد به کتاب آسمانی قرآن مر

توان در قالب دو دسته، مطرح نمود: اول، زن به عنوان انسان که در اين شناسايی دين مبين اسالم است. مطالب مربوط به زن در قرآن را می
نوان عد؛ که بيشتر آيات قرآن مربوط به اين حوزه است. دوم، زن بهحوزه، زن و مرد از زمان آفرينش و هبوط و حقوق و تکاليف با هم برابرن

ا جنس زن، هايش بکه مرد نيز به سبب تفاوتطوریانسانی که مرد نيست و در نتيجه، حقوق و تکاليف متفاوتی نسبت به مرد دارد؛ همان
ها آيات مربوط به مادری است. مادری بوده که از جمله آن گيرند، معدوددارای حقوق و تکاليف متفاوت است. آياتی که در اين گروه قرار می
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شود و مادری ( تقسيم می6و مادری اجتماعی )قرآن کريم، احزاب، ( 23نساء،  کريم،)قرآندر قرآن به سه شاخه مادری زيستی، مادری شيری 
 (.50و  49کريم، شوری، شود )قرآنزيستی شامل حال همه زنان نمی

 هايافته

يلم ليال شامل ليال و مادر رضا به مثابه دو شخصيت اصلی و  مادر ليال، گيتی همسر دوم رضا، مهری همسر برادر ليال؛ خواهران، زنان در ف
در مجموع، زنان در فيلم ليال، به جز مادر ليال که خنثی در جريان فيلم است، دارای  شود.خاله و عمه رضا؛ نازگل خواهر ليال و پزشک ليال می

: 1361دانند )خمينی، که زنان را مبدأ مفاسد و مصالح می )ره(ی اجتماعی با اثرگذاری منفی بر روند خانواده هستند. به تعبير امامشأن مادر
و تحت سلطه قرار دارند که قادر  (، زنان اين فيلم معموالً منشأ مشکالت و در مواردی موجب مفاسدند و در مقابل آنان، مردانی ضعيف192

با زنان نبوده و شخصيت اصلی مرد يعنی رضا، مهره دست دو زن در جايگاه مادری اجتماعی يعنی مادر و همسرش قرار دارد که به مقابله 
های نادرستش مؤثرند. اما مادری زيستی هم در البته ساير زنان اعم از خاله، عمه، خواهران و حتی پزشک معالج نيز بر رويکرد او و انتخاب

تدبير، یعنوان نامادری بگر، خودخواه و مخرب زندگی فرزند؛ ليال بهصورت منفی است؛ يعنی مادر رضا در نقش مادر سلطه اين فيلم اغلب به
حقير عنوان مادری که به ديده تمحبت به او و مهری بهعنوان مادر رحمی، رها کننده فرزند و بیتوجه به فرزند؛ گيتی بهبدقول، ضعيف و بی

؛ 414ث: 1357؛ خمينی، 471: 1363گيرند )خمينی، يک در رويکرد اسالمی قرار نمیشوند که هيچکند، ديده میدان ياد میو با گاليه از فرزن
 خاطر عدم ظلم، عدمترين شخصيت به مادری اسالمی ياد نمود که بهعنوان نزديکتوان از مادر ليال به( و تنها می444-445: 1358خمينی، 

(، 360: 1385رويی، مهربانی و حلقه اتصال اعضای خانواده بودن، نزديک به مادر اسالمی است )خمينی، ، خوشدخالت در زندگی فرزندان
اسالمی قابل تعريف باشد. بنابراين، -(، شايد بيشتر در قالب مادر سنتی294ج: 1357های فعاالنه )خمينی، هرچند که به علت کمبود ويژگی

ه کتوان مادری اسالمی را از آن استنباط نمود. ضمن اينالگوهای سنتی و مدرن/فمنيستی است و نمیزن و مادری در فيلم ليال تلفيقی از 
عنوان مادر اجتماعی در جايگاه معشوق قرار دارد که مادری اند و ليال بهمادری زيستی و مادری اجتماعی در اين فيلم از هم تفکيک شده

ی اشوهرش را گيتی بر عهده دارد که او نيز معشوق مردی ديگر است و در حد رحم اجاره حال، مادری زيستی فرزندزيستی نيست و در عين
 و مادر زايا برای فرزندش بدون روابط مادرانه است.

 گيری نتيجه

به حاشيه  وعنوان مظهر عشق و با اولويت همسری مورد نظر است و مادری اسو با توجه به رويکرد مدرن/فمنيستی، زن بهدر فيلم ليال، از يک
محور مبنی بر اولويت مادری به همسری در ازدواج، ظهور و بروز قوی دارد و زوجين در تعارض رانده شده؛ از سويی هنوز باور رويکرد سنت

 شود.گيرند که نهايتاً منجر به پاشيدگی نهاد خانواده میاين دو لبه قيچی قرار می

پردازد. راهکار علم و سبک زندگی مدرن، پيگيری روری و واکنش مدرنيته و سنت با آن میاز منظر مطالعات زنان، اين فيلم به معضل نابا
 های درمانی و در صورت عدم موفقيت، پذيرش فرزندخوانده از پرورشگاه است؛ اما راهکار سنتی برای مرد نابارور، طالق و برای زن نابارور،راه

شود و فروپاشی نهاد خانواده، از بين رفتن روابط عاطفی و آسيب ديدن ق محسوب میتعدد زوجات است که از منظر برخی زنان، معادل طال
قرآن  نفرزندان را به همراه دارد. اما با توجه به اصل عدالت و عدم ظلم در رويکرد اسالمی، حفظ خانواده در اولويت اول است و با توجه به بيا

خانواده  که کانونعنوان حقيقت پذيرفته شود و زوجين با آن کنار بيايند، نه اينبايد به (،50درباره ناباروری برخی زوجين )قرآن کريم، شوری، 
خاطر موضوعی که اختياری در آن ندارند، بشکنند و نهايتاً با تعدد زوجات، فرزندی را وارد دنيايی ديگر را بهخاطر آن نابود نمايند و دل يکرا به

 خاطر او دل دو زن شکسته شده و دو نهاد خانواده پاشيده شده است. ست و بهکنند که عاطفه والدينی در انتظارش ني

ری زنانه را گساالری در بستر خانواده سنتی، ترکيب جديدی از سلطهای است که زنگونهچنين رويکرد مدرن/فمنيستی در اين فيلم بههم
عالوه، با تفکيک مادری زيستی از همسری، گويی همسری در مقام معشوقه . به1وجود آورده و مردها و نهايتاً خانواده را قربانی کرده استبه

وسيله فرزندش و ما به ازای گيرد تا بهدر ازدواج، اولويت اول است و مادر زيستی، خودش موضوعيت ندارد و در خدمت زوج عاشق قرار می
عالوه، انفعال به شوند.قربانی سلطه نفسانيات و مديريت زنانه میبخش زندگی آنان شود. درنتيجه، مادر زيستی و فرزند او دريافت پول، رونق

ها در زندگی موجود است و گويی، مادر در درجه اول و سپس گر سلطه مادرساالری و سنتگر، بيانو ضعف زوج جوان در برابر مادر سلطه
ی اساالری در تقابل با مردساالری قرار گيرد، نکتهه اين زنکشوند. اما اينهای موجود میهمسر که مهره دست مادر است، مبدأ تمام گرفتاری

رار دادن چه از محتوای روايت و مبنا قهای دوتايی تحليل گفتمانی و روابط جانشينی حاصل شود، اما آناست که شايد از طريق برقراری تقابل
گيرند. بنابراين، مادری در در تقابل با خداساالری قرار می ساالری مطرود بوده و هر دوشود، مردساالری و زنديدگاه امام خمينی حاصل می

گيرد، هرچند که به سبب رعايت عفاف و حجاب به اين رويکرد نزديک شده است؛ اما معضالت فيلم ليال در قالب رويکرد اسالمی قرار نمی
 شود.محور و مدرن/فمنيستی در اين فيلم مشاهده میناشی از تقابل دو رويکرد سنت
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 )ره(. ینيافزار مجموعه آثار امام خمنرم 18امام: ج فهيصح

نقل در  .7/3/1363ها( در تاريخ پيام به نمايندگان مجلس به مناسبت گشايش دومين دوره مجلس )تعيين اولويت (.1363خمينی، روح اله. ) -

 کتابخانه ديجيتالی نور.، قم: 18صحيفه امام: ج
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نقل در نرم افزار مجموعه آثار امام  چاپ دوم، تهران: موسسه تنظيم و نشر آثار امام خمينی)س(. (. رساله نجاه العباد.1385له. )اخمينی، روح -

 کتابخانه ديجيتالی نور.خمينی)ره(. قم: 

 ینمايس پرمخاطب یهالميف ليو سنت( )با تحل تهي)مدرن یمدارنيشدن و د یبر جهان یگفتمان خانواده مبتن ليتحل» (.1391). یمرتض ندار،يد -

 .یبهشت ديپژوهشکده خانواده، دانشگاه شه ،یدرمانخانواده یشناس-ارشد روانینامه کارشناسانيپا  ،«(ريخانواده دو دهه اخ

 های ارتباطات، ترجمه عليرضا دهقان، تهران، دانشگاه تهران.(. نظريه1384سورين، ورنر؛ تانکارد، جيمز. ) -

 یارهاي( بر اساس مع1359-1389)رانيا ینمايدر س نينقش والد یابي: ارزیاجتماع یريادگيو  نمايس» (.1391). نيمحمدحس ،یآبادشاه -

 .و فرهنگ و ارتباطات، دانشگاه امام صادق)ع( یدانشکده معارف اسالم ،یگزاراستيارشد مطالعات س ینامه کارشناسانيپا ،«یاسالم یريادگي

 کرمانی، چاپ سوم، تهران، مؤسسه نشر شهر.لی از کتاب رسالت، ترجمه علی حجتی(. زهرا)س( فص1391صدر، موسی. ) -

-ای دنياهبررسی چگونگی بازنمايی زنان در سينمای بعد از انقالب با رويکردی فمينيستی و مطالعه موردی فيلم(. »1386طاهری، نفيسه. ) -

 اجتماعی، دانشگاه عالمه طباطبايی.ارشد مطالعات زنان، دانشکده علوم نامه کارشناسی، پايان«شوکران

 مطالعات یشناسبر روش ی. درآمديیرزايم ني، در حس«یو مطالعات فرهنگ تيروا ليتحل یشناسروش» (.1393)محمدجواد.  ،یغالمرضاکاش -

 .475-509ص  ،یو اجتماع یتهران، پژوهشکده مطالعات فرهنگ ،)مجموعه مقاالت( یفرهنگ

 .یتهران، نشر نی، ليجل یترجمه هاد ی،فيک قير تحقب یدرآمد (.1392)اووه.  ک،يفل -

 .ريمرتن. چاپ دوم، تهران، اساط یگلن، هنر اميليو ،یهمدانترجمه فاضل خان (.1383). ديو عهد جد قيکتاب مقدس: عهد عت -
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 چکيده:

                                                                                                                                                                                                                                                                                               سبک  والدينی ،عاملی تعيين کننده واثرگذار است که نقش مهمی را در آسيب شناسی روانی ورشد کودکان ايفا                             

اثر معناداری روی شادکامی وبهزيستی افراد دارد.هدف اين پژوهش ، تعيين رابطه بين سبک والدينی کودک   –می کندو کيفيت رابطه والد 

مادران با شادکامی دانش آموزان بود. روش پژوهش حاضر همبستگی وجامعه آماری پژوهش شامل کليه دانش آموزان دختر مقطع متوسطه 

نفر از دانش  640مشغول به تحصيل بودند.نمونه نهايی پژوهش  1396-97صيلی تهران به همراه مادران آنها بود که در سال تح 9منطقه 

نفر مادر( که به روش نمونه گيری خوشه ای چند مرحله ای انتخاب شدند.به منظور  320نفر دانش آموز دختر و 320آموزان ومادران بود)

کسفورد استفاده شد.تجزيه وتحليل داده های پژوهش نيز با گردآوری داده ها از پرسشنامه های فرزند پروری بامريند وآزمون شادکامی آ

اسميرونف ، آزمون همبستگی پيرسون وتحليل رگرسيون انجام شد.نتايج پژوهش نشان داد که بين سبک  –استفاده از آزمون کولموگروف 

 بين سبک فرزند پروری مقتدرانه مادران با فرزند پروری استبدادی مادران با شادکامی دانش آموزان رابطه منفی معنادار وجود داشت.همچنين

در .شادکامی دانش آموزان رابطه مثبت و معنادار وجود داشت.ولی سبک فرزند پروری آزاد منشانه مادران با شادکامی دانش آموزان معنادار نبود

همچنين در دانش آموزان پيش بينی می کند. مجموع ، نتايج تحقيق نشان داد که شيوه فرزند پروری استبدادی مادران به طور منفی شادکامی را

 شيوه فرزندپروری مقتدرانه مادران می تواند به طورمثبت شادکامی را در دانش آموزان تبيين کند 

 مقدمه

روانشناسی مثبت به عنوان روی آورد تازه در روانشناسی با بررسی بهزيستی روانی، شادکامی وسالمت روانی، هيجانهای مثبت، 

های مثبت که افزايش آگاهی دهد. يکی از مهم ترين هيجانشخصيتی مثبت و نهادهای سالم همچون خانواده را مد نظر قرار میهای ويژگی

( احساس شادکامی به عنوان يک پديده 2002) 1فرد نسبت به شرايط جسمانی و محيطی را در پی دارد، شادکامی است. از نظر سيليگمن

( شادکامی را ترکيبی از وجود عاطفه مثبت، 1995) 1بخشد. آرگايل، مارتين ولواست وبه زندگی او معنا میهيجانی مثبت برای انسان ضروری 

دانند.( از آن جا که شادکامی نمودی از بهزيستی روانشناختی است وبر کيفيت زندگی تاثير داردوبا فقدان عاطفه منفی ورضايت از زندگی می

تربيت، پرورش افرادی هست که از سالمت روانی برخوردار باشند، توجه به عوامل تاثير گذاربر شادکامی توجه به اينکه يکی از اهداف تعليم و

 حايز اهميت است.  

های فرزند پروری ترکيبی از (( سبک2000و1999) 1های فرزند پروری اشاره کرد )فورنهايم و چنگ توان به سبکاز جمله اين عوامل می

( بامريند 1387: 480، 1آورند )برک لوراای روی ميدهند وجو فرزندپروری بادوامی را پديد میدرموقعيتهای گستردهرفتارهای والدين هستند که 

( استقالل دادن. ازتعامل اين 3( کنترل 2( پذيرش وروابط نزديک 1سازد. اين سه ويژگی عبارتنداز: درمطالعات خودسه ويژگی را آشکار می

( معتقدند که سبک فرزند پروری 1999) 1شود: مقتدرانه، مستبدانه وسهل گيرانه. هرز وگولونمشخص میسه ويژگی، سه سبک فرزندپروری 

اثر های فرزند پروری عاملی تعيين کننده ووکيفيت رابطه والد ـ کودک اثر معناداری روی عزت نفس، شادکامی و بهزيستی افراد دارد وشيوه
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تربيتی  های مختلفکند. اين که والدين کدام يک از انواع سبکانی ورشد کودکان ايفا میگذار است که نقش مهمی را در آسيب شناسی رو

 (. 1994و همکاران،  1گذارد )استينبرگرا در خانواده اتخاذ کنند، تاثير مهمی بر ابعاد مختلف زندگی فرد می

لعه د داشتند اما مسيرودر واقع تاکيد اين مطاهای فرزند پروری تاکياغلب تحقيقات انجام شده در گذشته روی پيامدهای منفی سبک

های فرزند پروری، ( در تعيين شادکامی سبک2000های فرزند پروری يعنی شادکامی است. فورنهام و چنگ )بيشتر پيامدهای مثبت سبک

است. بسياری  بسيار مهم و اساسیجنسيت، شخصيت و عزت نفس را مورد تا کيد قرار داده اند. تاثير رفتار والدين درشکل گيری رفتار کودکان 

های بزرگ رابطه دوستانه وپسنديده با والدين خود داشته اند. رابطه مطلوب ميان والدين و فرزندان موجب شادمانی وکمترين حد از شخصيت

يرات منفی درپی دارد، (. اگرچه رابطه نامطلوب ميان والدين وفرزندان به طور کلی تاث1386شود )به نقل از يوسفینگرانی در کودکان می

گذرانند ودر تاثيرات رابطه نامطلوب با مادر بيش از تاثيرات ناشی از وجود اين گونه روابط پايدار است؛ زيرا کودکان زمان بيشتری را با مادر می

کنند )به ده میمادر خود مشاهتوان گفت رفتار اجتماعی کودکان بيشتر متاثر از رفتاری است که از پذيرند مینتيجه تاثير بيشتری از وی می

 شود به شدت تحت تاثير مادر استهای خاصی که سبب تکامل تصوير خود کودک می( راجرز معتقد است که شيوه345ص2007نقل از برک 

 ( 1362)شولتز، ترجمه خوشدل، 

 مادران بر حرمت خود کودکان پرداخته اند.نتايجبه بررسی تأثير سبک والدينی  وروان بنه های ناسازگار اوليه  2011دائمی وجان بزرگی در سال

 1390نشان داد که حرمت خود کودکان ، ميتواند تحت تأثير  سبک های والدينی وروان بنه های مادران آنها باشد.دبيری وهمکاران در سال 

د پروری قاطع نشان دادسبک فرزن به بررسی نقش پيش بينی کننده سبک فرزند پروری وحرمت خود در شادکامی دانشجويان پرداختند.نتايج

اند هتبا حرمت خود وشادکامی رابطه معنادار دارد  . بيشتر مطالعات انجام شده در مورد شادکامی به بررسی ارتباط ساده دو يا چند متغير پرداخ

ه است. شاخه جديد علم های فرزند پروری روی شادکامی خصوصا در کشور ما انجام شدودر مجموع مطالعات اندکی درباره اثرات سبک

ناسی ها وقدرتهای روانشناختی به جای آسيب شروانشناسی وديدگاه نوينش تحت عنوان رويکردروانشناسی مثبت نگردرصدد بررسی ظرفيت

رابر حوادث بتوانند به عنوان سپری از افراد در های مثبت قابل اندازه گيری میروانی است. اعتقاد اساسی در ديدگاه جديد اين است که ويژگی

(. از اهداف اين رويکرد شناسايی وتعريف مفاهيمی است که به تامين سالمتی 2000ميهانی، 1خطرزا محافظت نمايد )سليگمن وسيکسزنت 

وشادکامی افرادوبهره مندی آنها از يک زندگی سالم کمک کند. تاثير عميق شادکامی برشخصيت وروابط اجتماعی وبه تبع آن سالمت روانی، 

غوليهای پژوهش کنونی را رقم زده، وبدين خاطر به وارسی ارتباط شادکامی با سبک والدينی  مادران پرداخته ايم.  با توجه به پژوهش دلمش

های مطرح شده سوال پژوهش حاضر عبارت است از اينکه آيا بين سبک های فرزند پروری  مادران با شادکامی فرزندان آنها رابطه وجود 

  دارد؟

 روش پژوهش

های طرح نوع از های توصيفیهدف بررسی رابطه سبک والدينی مادران باشادکامی فرزندان آنها بود اين پژوهش در قالب طرح در اين پژوهش

 1395-1396تهران که در سال  9آموزان دختر دبيرستانهای منطقه انجام شد.  جامعه آماری در اين پژوهش، شامل کليه دانش همبستگی

شود.  حجم نمونه با استفاده از جدول نمونه نفر بودند را شامل می 6000بودند به همراه مادران آنهاکه تعداد کل انها حدود مشغول به تحصيل

تهران به روش  9آموزان دبيرستانهای منطقه نفرمادر( که از ميان دانش 320نفر دانش آموز و 320نفر تعيين گرديد ) 640گيری مورگان 

مدرسه  5آموزش وپرورش تهران تهيه شد، سپس  9انتخاب شدند. به اين ترتيب که ابتدا ليستی از مدارس منطقه  ایای چند مرحلهخوشه

  نفر دانش آموز به همراه مادران انها به شيوه تصادفی انتخاب شدند.  10واز هر مدرسه در هر پايه يک کالس واز هر کالس 

 تردخ آموزاندانش توسط آکسفورد شادکامی پرسشنامه و رفته شده انتخاب ارسمد به پروش و آموزش از الزم مجوزهای اخذ از بعد

 کسب و پژوهش اهداف با مادران آشنايی از وپس آمدند مدرسه به شد دعوت آموزاندانش اين مادران از سپس و شد دبيرستانی تکميل

 نهاآ اختيار در بامريند پروری فرزندهای شيوه پرسشنامهو . شدند پژوهش وارد رضايت اعالم و اطالعات ماندن محرمانه خصوص در اطمينان

 نجشس وها فرضيه آزمودن جهت متغييری چند و دو رگرسيون تحليل و پيرسون همبستگی ضريب ازها داده آوری جمع از بعد. گرفت قرار
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ابزارهای مورد استفاده در اين پژوهش عبارتند  . شد دهاستفا Spss افزار نرم ازها داده تحليل و تجزيه در و. گرديد استفادهها متغيير بين روابط

 :از

 + ابزارهای مورد استفاده در اين پژوهش عبارتند از:

 آکسفورد شادکامی پرسشنامه -

 پروری فرزندهای شيوه پرسشنامه -

 ( OHI)پرسشنامه شادکامی آکسفورد 

عبارت است که  4گويه است که هر گويه شامل  29د دارای توسط آرجيل، مارتين و کراسلند ساخته ش 1989اين پرسشنامه در سال 

به دست  87تا  0ای بين گيرد. در نهايت فرد نمرهمی 3و عبارت چهارم نمره 2، عبارت سوم نمره 1عبارت اول نمره صفر، عبارت دوم نمره 

وپايايی  %90را به کمک ضريب آلفای کرونباخ آورد که نمره باالتر نشانه شادکامی است.آرگايل وهمکاران پايايی پرسشنامه آکسفورد می

 گزارش کردند.  %78هفته  7بازآزمون آن را طی 

 مريند با پروری فرزند شيوه پرسشنامه -

 اين ابزار اقتباسی است از نظريه اقتدار والدين که بر اساس نظريه )بامريند( از سه الگوی آزاد گذاری، استبدادی واقتدار منطقی والدين 

ماده آن به شيوه آزاد گذاری  10ماده است که  30های فرزند پروری ساخته شده است. اين پرسشنامه دارای الگوهای نفوذ وشيوهجهت بررسی 

 آزمون گذاری شود.  نمرهماده ديگر به شيوه اقتدار منطقی والدين در امر پرورش فرزند مربوط می 10ماده به شيوه استبدادی و 10مطلق، 

 جمله 10 که. گرفت انجام است گرديده تاليف( 1991) سال در بامريند که توسط بامريند پروری فرزند شيوه شده صهخال راهنمای براساس

 10( و29ـ26ـ25ـ18ـ16ـ12ـ9ـ7ـ3ـ2ی استبدادی )جمله آن به شيوه 10( و28ـ24ـ21ـ19ـ17ـ14ـ13ـ10ـ6ـ1) گذاری آزاد شيوه به آن

 شود.( مربوط می30ـ27ـ23ـ22ـ20ـ15ـ11ـ8ـ5ـ4) طلب اقتدار شيوه به جمله ديگر

 سشنامهپر اين  .دارد مخالفم قرار "کامال و مخالفم، مخالفم "تقريبا، موافقم، موافقم " کامال عناوين با ستون 5 عبارت هر مقابل در و

 هلس برای را پرسشنامه اين ايیآزم باز اسفندياری پايايی.  است گرفته قرار استفاده مورد(  1379) وبينم(  1374)  اسفندياری توسط قبالً

 برای/.  81 بازآزمايی روش به پرسشنامه اين پايايی ميزان.  است گزارش کرده /.  73 منطقی اقتدار و/.  77 استبدادی برای/.  69 گيرانه

 (. 1991 بوری،) است شده گزارش پدران منطقی اقتدار و برای/.  92 ستبدادیا  برای/.  85 گير، سهل

 :پژوهشيافته های 

 توصيف شادکامی دانش آموزان 

 استاندارد شادکامی دردانش آموزانيانگين و انحراف ( : م1جدول )

 حداکثر حداقل استانداردانحراف  ميانگين متغير

 07/4 97/0 588/0 9/62 شادکامی
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دردانش آموزانشادکامی ( : نمودارهيستوگرام 1نمودار )

 
تا  1طيف چهار درجه ای از بود. چون  سوالهای پرسشنامه به صورت  96/2دردانش آموزان شادکامی ن باتوجه به جدول  ونمودارفوق ميانگي 

   دردانش آموزان بيشترازحدمتوسط بود. شادکامی می شود .می توان گفت ميانگين  5/2چهار درجه ای .عدد وسط طيف نمره گذاری ميشود 4

 با شادکامی فرزندانسبک والدينی  رابطه ضريب همبستگی برای( : 2جدول)

 والدينی هایسبک
 شادکامی فرزندان

 سطح معناداری مجذورهمبستگی همبستگی

 061/0 011/0 -107/0 آزاد گذاری

 001/0 113/0 -336/0 استبدادی

 001/0 336/0 580/0 اقتدارمنطقی

 در جدول فوق نشان می دهد که،پيرسون نتيجه  ضريب همبستگی 

 (.<P 05/0معنادارنبود )منفی بود ولی  با شادکامی فرزندانلدين وا آزاد گذاریسبک  رابطه -1

شادکامی بر والدين  استبدادیسبک (. ميزان اثر>P 05/0معناداربود )منفی و با شادکامی فرزندانوالدين  استبدادیسبک  رابطه -2

  درصد بود. 3/11فرزندان 

بر والدين  اقتدارمنطقیسبک (. ميزان اثر>P 05/0اربود )معنادمثبت و با شادکامی فرزندانوالدين  اقتدارمنطقیسبک  رابطه -3

   درصد بود. 6/33شادکامی فرزندان 
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 ( : تحلیل رگرسیون برای اثر سبک والدینی مادران بر شادکامی فرزندان3جدول )

 سطح معناداری t ضرايب استاندارد خطا ضرايب متغير

 001/0 296/42  097/0 098/4 ثابت

 038/0 -902/2 -113/0 027/0 -101/0 استبدادی

 001/0 839/5 475/0 032/0 392/0 اقتدارمنطقی

 

لی اثر ودهدکه، سبک فرزند پروری استبدادی واقتدار منطقی  مادران بر شادکامی فرزندان اثرمعنادار داشت نتايج درجدول فوق نشان می

 بود. آموزان معنادار ندردانش شادکامیبر سبک فرزند پروری آزاد گذاری 

 بحث و نتيجه گيری : 

نتيجه ضريب همبستگی پيرسون ،رابطه سبک آزاد گذاری مادران باشادکامی فرزندان منفی  بود ولی معنادار نبود ،رابطه سبک 

مبستگی هاستبدادی مادران با شادکامی فرزندان منفی ومعنادار بود و رابطه سبک اقتدار منطقی با شادکامی فزندان مثبت ومعنادارنشان داد. 

( ، 2000مثبت بيانگر آن است که سبک اقتدار منطقی پيش بينی کننده شادکامی می باشد. اين يافته ها با پژوهش های فورنهام وچنگ )

( دهقانی و 94(  ، جعفرزاده و همکاران )1390( ، دبيری و همکاران )1389( ، دهقانی )2008( ،   و بلوچ   تريکو) 2004چنگ  وفورنهام )

( نيز در تحقيقات خود دريافتند که نوع فرزند پروری با طيف 2009( و کريپس وزير مسکی )2009( همخوانی دارد چان وکو )1389ان)همکار

 ويسعی از رفتار ها  از جمله بهزيستی  ذهنی و بهزيستی روان شناختی رابطه دارد. درخصوص تبيين ارتباط مثبت شيوه فرزند پروری مقتدرانه

امی دانش آموزان و همچنين ارتباط منفی  شيوه مستبدانه  با شادکامی بايد گفت  بر پايه پژوهش های انجام شده  ، شيوه والدين با شادک

( در مطالعه  ای 1994فرزند پروری  قاطع با پيامد ها  تحولی مثبت  همچون روابط بهتر با همتايان  رابطه دارد )استينبرگ و همکاران  

الدين خود را  به عنوان مقتدر طبقه بندی کرده  بودند باالترين  نمره را در مقياس کفايت  اجتماعی و کمترين مشخص شد نوجوانانی که و

( يافته های بامريند نشان 1999نمره را در  مقياس اختالل روانشناختی  و رفتاری  کسب کردند )لمبورن ، مونتس ، استينگبرگ  و دور نباش 

( مادرانی که دارای سبک   1391، بسيار خوب پرورش می يابند و شاد و سرحال هستند.)دبيری و همکاران ،  داد که فرزندان والدين مقتدر 

والدينی مستبدانه هستند می کوشند رفتارها ونگرش های فرزندانشان را براساس مجموعه ای ازمعيارها که به وسيله حالت سلطه مدار ، 

ندان انها نمی توانند عقايد ونظرات خود را آزادانه بيان کنند وروابط گرم وصميمانه ای با والدين هدايت می شود، شکل داده وکنترل  کنند وفرز

خود داشته باشند.لذا شادکامی آنها به سطح بهينه ای نخواهد رسيد. سبک مقتدرانه نتيجه محبت و کنترل به صورت توامان است  و شايد 

فرزندان کنترل باال همراه با محبت باال را  نشانه اهميت و رسيدگی والدين  می دانند   علت پيامد های مثبت سبک مقتدرانه اين باشد که

تهران ميباشد و هر چند از  9ترجمه )دبيری و همکاران (  . نمونه حاضر محدود به دانش آموزان دختر منطقه    (  2007)سيموس وکانجر 

ان دانش آموز و سنين و شهرهای ديگر بايد با احتياط صورت گيرد. در پژوهش حاضر تعداد مناسبی برخوردار بوده اما تعميم آن به نمونه پسر

 رصرفا سبک فرزند پروری مادر بررسی شده است ،با توجه به اينکه پدران و مادران در گستره وسيعی از ويژگيهای فرزند پروری متفاوتند ،بهت

در پژوهش  های بعدی بر سبک فرزند پروری پدر و تعامل روش های  است تعميم نتايج آن با احتياط صورت بگيرد. پيشنهاد می شود

فرزندپروری پدر و مادر و اثرات اين تعامل بر فرزندان تمرکز شود.همچنين نقش متغيرهای ديگر نيز در شادکامی مورد بررسی قرار گيرد 

از طرف دست اندرکاران آموزش وپرورش وساير  .پيشنهاد می شود در زمينه آموزش روش های فرزند پروری مثبت به مادران کوشش هايی

نهادهای ذيربط صورت گيرد ،تا از عواقب بعدی شيوه های فرزند پروری ناسالم جلوگيری شود.اين امر به نوبه خود  می تواند در شکل گيری 

 زمينه شادکامی فرزندان نيز موثر باشد.
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 چکيده

ع باشد جوامتوجه جمعيت مادران سرپرست خانوار در جوامع امروزی که از نمودهای تحوالت جمعيت شناسی جامعه ايران نيز می رشد قابل

رهنگی، های اجتماعی، فتوان نسبت به چنين گسلهرا با معضل و گاه ابر چالشی جدی در بخش امنيت اجتماعی مواجه نموده تا آنجا که نمی

های اجرايی و تقنينی را در جهت شناخت دن نظام اخالق عمومی اغماض روا داشت. امروزه، اين مهم نگاه دستگاهاقتصادی و به چالش کشي

های اجتماعی ناشی از اين پديده نوظهور و اتخاذ تدابير قانونی برای اعمال مسئوليت حمايت اجتماعی راهکارهای مربوط به کاهش آسيب

اجتماعی  هاینيز تبيين توانمندسازی مادران سرپرست خانوار در پرتو بيمه پژوهشاين هدف اصلی  از اين رو را به خود معطوف نموده است

حليلی اين پژوهش توصيفی و ت .باشدمیالزامات قانونی  اساسبرارائه راهکارهايی  های اجتماعی وتاکيد بر بيمه با قوانين موجود و واکاوی

ال ای به اعتبار اشتغهای بيمهحمايت ايراندر دهد که نشان می اين پژوهشايج حاصل از نتشود. ای انجام میاست که بصورت کتابخانه

ای هو از تأمين آيند هشدپردازند از لحاظ اقتصادی به عنوان جمعيت غيرفعال محسوب داری میکه به خانه سرپرست خانواریبوده و مادران 

ان مانند درمان و مستمری بازماندگ ایهای نظام بيمهتحت پوشش برخی از حمايتشاغل،  شوهربه تبع اگر و يا  نيستندمناسب برخوردار 

در حال حاضر احساس ناامنی، نداشتن از اين رو  شوندخارج بيمه دليلی مانند طالق و يا مرگ شوهر از شمول هر به  ممکن استقرار گيرند 

های حقوقی موجود و وجود مراکز متعدد نين ضعف قوانين، محدوديتگاه اجتماعی ناشی ازکاهش درآمد، مشکالت تامين زندگی و همچتکيه

تصميم گيری در خصوص مادران سرپرست خانوار، عرصه زندگی را برای آنها تنگ کرده است. همچنين نتايج حاصل از اين پژوهش نشان 

های اجتماعی بيمه خدمات وده و تعميممادران سرپرست خانوار ب مادی وضعيترزيابی ا کارآمدی برای شاخص، توانمندسازی دهد کهمی

نقش موثری در کاهش و پيشگيری از تواند میبيکاری و خدمات درمانی به مادران سرپرست خانوار  نظير بازنشستگی، ازکارافتادگی،

 داشته باشد.آنها  جدی اجتماعیهای آسيب

 قوانين و مقررات جتماعی،های ابيمه ،اقتصادی مادران سرپرست خانوار، توانمندسازی :واژگان کليدی

 

 مقدمه 

ری اين پذياند. آسيبآيند که با مشکالت و موانع زيادی مواجهپذير اجتماعی به شمار میهای آسيبمادران سرپرست خانوار يکی از گروه

 کی از گروههای آسيبگردد. حمايت از مادران سرپرست خانوار به عنوان يگروه باعث بسياری از مشکالت و آسيب زدن به جامعه نيز می

پذير جامعه و در عين حال گروهی که در پايداری توسعه، نقش مهمی دارند نيازمند اتخاذ رويکرد توانمندسازی است. بر اين اساس تقويت 

ن، خوداتکايی آهای اساسی توانمند سازی شناخته شده و در چارچوب های اين گروه به عنوان يکی از مولفهبعد اقتصادی و ارتقا توان و قابليت

(. در واقع هدف اين رويکرد 107، ص1385شود. )منصورآبادی و کرمی، يا خودکفايی اقتصاد خانوار به عنوان يک هدف بنيادين دنبال می

د. نهای اجتماعی( وارد شوها و بيمهاند به چرخه اقتصاد رسمی )نظام پرداختهايی که در جريان توسعه کنار گذاشته شدهآن است  تا گروه

های کافی و در نتيجه نداشتن شغل مناسب، درآمد کمی دارند و گاهاً مادران سرپرست خانوار به دليل نداشتن مهارت، تحصيالت و آگاهی

ها و تضادهای شخصيتی مواجه می باشند. توانمندی اقتصادی به مفهوم توانايی تامين برای تامين اقتصاد خانوار با مشکالت و استرس

 ی به صورت پايدار است. نيازهای اساس
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ايی زبه داليل مختلف در تمام دنيا رو به فزونی است اين گروه از مادران اغلب با عوامل آسيب« مادر سرپرست»امروزه پديده خانوارهای 

هند يل خواهای هنگفتی به جامعه تحمهايی برای اجرای حقوق حمايتی همه جانبه هزينهباشند که در صورت فقدان  مکانيسممواجه می

های اجتماعی حائز اهميت است زيرا نمود. لذا کنشگری نهادهای دولتی و عمومی غيردولتی از جمله نظام تامين اجتماعی مخصوصا بيمه

-است که اعالميه جهانی حقوق بشر نيز بدان میر های مادران سرپرست خانواترين دغدغهبيمه تأمين اجتماعی از جمله مهم

ای فراگير و برخاسته از تمنيات محلی، ملی و ( همزمان با روند تطور سازمانی حقوق رفاهی، ارادهGiten&östlin,2007, P5پردازد)

صصی های تخهای تحت سرپرستی آنها در پرتو کنوانسيونای به حقوق اجتماعی مادران و خانوادهجهانی  بر آن گرديد تا با رويکرد بيمه

ها در قالب تعهدات حقوق اساسی بر اساس اصل توانمندسازی و حمايت از مادران ات قانونی برای دولتالملل و تبديل آن به الزامحقوق بين

ای هاهتمام نموده و زمينه دسترسی آنها را به سطح مطلوبی از حقوق اقتصادی و اجتماعی حول عدالت اجتماعی مهيا کند. يکی از مکانيسم

ا های اجتماعی است. صنعت بيمه با داشتن بيش از سه قرن سابقه فعاليت، بجاست ته بيمهگفتمهم اجرايی در ايفای مسئوليت حمايتی پيش

های اجتماعی برای خانوارهای تحت سرپرستی مادران باشد. با توجه عالوه بر خدمت رسانی، مترصد نقش آفرينی بيشتری در ارائه مساعدت

ازی مادران توانند موجبات توانمندسهای اجتماعی چگونه میه به راستی بيمهشود کبه مطالب گفته شده اينک اين سئوال به ذهن متباتر می

 سرپرست خانوار را فراهم سازند؟ 

 ادبيات پژوهش 

 گردد:ارائه می 1تعاريف خانوار، سرپرست خانوار و مادران سرپرست خانوار در جدول 

 : تعاريف خانوار، سرپرست خانوار و مادران سرپرست خانوار1جدول 

 منبع يفتعار

م کنند، با يکديگر هم خرج هستند و معموال با هشود که با هم در يک اقامتگاه زندگی میخانوار: خانوار از چند نفر تشکيل می

 گردد.کند، خانوار محسوب میغذا می خورند به اين ترتيب فردی هم که به تنهايی زندگی می

 13، ص 1350بهنام، 

رد ترين فی شود که قدرت قابل مالحظه ای بر ساير اعضای خانواده دارد و معموال مسنسرپرست خانوار: به کسی اطالق م

 خانواده است و مسئوليت اقتصادی خانوده به عهده اوست.

MC.Gowan,1990

. 

 سرپرست خانوار: يکی از اعضای خانوار است که در خانوار به اين عنوان شناخته می شود در صورتيکه اعضای خانواده قادر به

ان گردد در خانوارهای يک نفره، همتعيين سرنوشت خود نباشد مسن ترين عضو خانوار به عنوان سرپرست خانوار تلقی می

 شخص، سرپرست خانواراست.

  13،ص1350بهنام، 

  1380ی،سازمان بهزيست  مادران سرپرست خانوار: مادرانی هستند که عهده دار تامين معاش مادی و معنوی خود و اعضای خانوارند.

مادران سرپرست خانوار: مادرانی هستند که بدون حضور منظم يا حمايت يک فرد بزرگسال، سرپرستی خانواده را به عهده 

 دارند.

cf.Buvinic,Yous

sef&Lm,1978 

 

 های اجتماعی بيمه

ن راهم شده است. ويژگی اين راهبرد آاجتماعی يک نوع ضمانت اقتصادی و تامينی از جانب جامعه بوده که برای افراد تحت پوشش ف بيمه

ای با اهداف خاص سازماندهی گرديده، مشارکت افراد جامعه تحت حمايت متضمن است که افراد تحت حمايت به صورت يک جامعه بيمه

ماری، اری، بيهای مربوطه در صورت بروز حادثه يا تحقق شرايط موضوع بيمه )بيکپرداخت حق بيمه بوده و افراد مزبور بر اساس پرداخت

 اشت. ای را خواهند دهای نقدی و غير نقدی از سازمان بيمهازکارافتادگی و سالمندی( طبق قوانين و مقررات، استحقاق خاص دريافت حمايت

از (.  نظامهای بيمه اجتماعی فارغ 97، ص 1378گردد. )پناهی، های اجتماعی عمدتا شامل افراد شاغل به کار در جامعه میسيستم بيمه

ای بنا نهاد شده که بيش از توان مالی افراد بوده)شرايطی همچون های پر مخاطرهشان بر اساس موقعيتتنوع و دسته بندی، فلسفه وجودی

ای هتواند حوزه امنيت اجتماعی آنها را دچار چالش نمايد. بيمهبيکاری وعدم بضاعت معيشتی( که در صورت عدم رسيدگی به آنها می

حاظ حقوق هنجاری در خدمت ايجاد همبستگی عمومی توام با مسئوليت حمايت اجتماعی از افرادی تنگدست بوده که به  اجتماعی به ل
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ا ههای اجتماعی سازوکاری  برای تعهد به وسيله  حاکميتنمايد. بيمهتقويت حس برابری  متناظر بر عدالت جنسيتی در جامعه کمک می

 ( L.walker ,2005,p77آيد.)بشر بوده و بخش جداناشدنی از حقوق اساسی به حساب می در راستای همگانی ساختن حقوق رفاهی

 های اجتماعی توانمندسازی مادران سرپرست خانوار در آيينه قوانين و مقررات با تاکيد بر بيمه

پذيری و های آسيبو از بروز زمينه جدی نگريسته شود به عنوان منابع انسانی توسعه، بايستی به مادران هاريزهای کالن کشوردر برنامه

به  بايستی از منابع مادی مناسب و مالکيت رسمی ،مالی مادران به شرط عدم اشتغال رسمی و استقالل. دوآنان پيشگيری ش ديدگیآسيب

تمثيلی  و در پرتو حق  های اجتماعی بصورتميثاق حقوق اقتصادی، اجتماعی و فرهنگی از بيمه 9ماده  1.عنوان پشتوانه برخوردار باشند

 1395منشورحقوق شهروندی مصوب سال  93قانون برنامه سوم توسعه جمهوری اسالمی ايران و ماده  37برتامين اجتماعی ياد کرده و ماده 

دامات قاز جمله اهای مقابله با مخاطرات از طريق همبستگی اجتماعی و حقوق حمايتی ياد کرده است. نيز بترتيب  بدان تحت عنوان روش

باشد که يکی از خدمات مورد نظر در اين سازمان بهزيستی ايران نيز، اجرای طرحی موسوم به طرح توانمند سازی مادران سرپرست خانوار می

های همه جانبه از مادران سرپرست خانوار موجب خواهد شد که اين های اجتماعی و حمايتگسترش بيمه 1ای بوده است.طرح خدمات بيمه

 وارسرپرست خانهمچنين مادران  .های حمايتی زندگی خود را ادامه دهندبه توانمندی در جامعه برسند و بتوانند بدون حمايت دستگاهافراد 

مدت نياز دارند تا بتوانند در صورت لزوم در بازار کار به نام نيروی ماهر وارد شده و ای کوتاههای آموزش حرفهايرانی به تدوين و اجرای برنامه

ای تأسيس شود و مادران دهد که در هر محله مراکز آموزش حرفهها در صورتی جواب میاين قبيل برنامه ؛سب درآمد و تأمين آتيه کنندک

 آمده است:  2در ادامه قوانينی که در اين راستا مصوب شده است در جدول  آموزی را بپذيرد.داوطلب حرفه

 مادران سرپرست خانوار ( قوانين مصوب شده جهت توانمندسازی2جدول 
 توضيحات عنوان قانون رديف

 المللیمقدمه اساسنامه  سازمان بين 1

 1944کار، مصوب 

- 

اعالميه جهانی حقوق بشر، مصوب  2

1948 

 اين اعالميه بر ضرورت حمايت از حقوق اجتماعی زنان)مادران( تاکيد شده است.  25ماده  2در بند 

را در تمام جهات با رعايت  ان)مادران(، دولت مکلف است حقوق زنجمهوری اسالمی ايران انون اساسیق 21اصل  برابر قانون اساسی 3

سرپرست نموده و وظايف دولت بی ان)مادران(به ايجاد بيمه خاص زن آن اشاره 4موازين اسالمی تضمين نمايد و بند 

 .های حمايتی به روشنی تبيين نموده استو جايگاه آن در سياست ان)مادران(تأمين اجتماعی زن با را در ارتباط

 بيمه های اجتماعی در حال جاضر با بيمه نمودن مادران سرپرست خانوار شهری در حال پيگيری است. بيمه درمانی مادران سرپرست خانوار 4

طرح بيمه اجتماعی مادران روستايی و  5

 عشاير سرپرست خانوار

ر تحت حمايت کميته امداد امام خمينی )ره (که ساکن روستا يا از عشاير در اين طرح کليه مددجويان سرپرست خانوا

 نمايندسال می باشند از مزايای بيمه استفاده می 55-20کشور بوده و در سن 

بيمه اجتماعی مجريان طرح های  6

 اشتغال مادران سرپرست خانوار

تن سندچشم انداز بيست ساله  به بيمه نمودن  طرح باانگيزه راهبردی ساخ 1386کميته امداد امام خمينی )ره ( از سال 

 سرپرست خانوار نزد سازمان تامين اجتماعی اقدام نمود ان)مادران(زنهای مشاغل 

خانوار   ان)مادران(زنبيمه اجتماعی  7

 سال 50شهری زير 

ی گسترش پوشش بيمه ای قانون هدفمندسازی يارانه ها و در راستا 7آيين نامه اجرايی ماده  11در اجرای بند پ ماده 

سرپرست خانوار تحت حمايت کميته امداد خمينی)ره( و  ان)مادران(زنبه گروههای خاص جامعه، شامل مددجويان و 

شروع  1390سازمان بهزيستی کشور، بيمه مذکور با مساعدت از محل منابع حاصله از هدفمندی يارانه ها از اوائل سال 

 شد.

 1 شوند.دار محسوب مینيستند و خانه ارت است از بيمه اجتماعی برای تمامی مادرانی که شاغلعب 1بيمه مادران خانه دار 8

قـانون تأميـن مادران و کودکـان  9

 24/8/1371مصوب  1سـرپـرسـتبـی

ن ااند و در آن مادرسرپرست مشمول اين قانون شدهدختران و کودکان بی ،مادران بيوه، مادران پير و سالخورده، مادران

مند رههای مقرر در اين قانون بهسرپرستی که تحت پوشش قوانين حمايتی ديگری نيستند از حمايتو کودکان بی

 شوند.می

نامه اجرايی قانون تأمين مادران و آيين 10

 14سرپرست مشتمل بر کودکان بی

  11/5/1374 مصوبماده 

نامه ايجاد امنيت اجتماعی و اقتصادی و فراهم ع اين آيينها و اقدامات اجرايی موضو، محور و اساس حمايت1طبق ماده

 باشدسرپرست میسازی زندگی مادران و کودکان بیها و موجبات عادیکردن زمينه
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 بحث و نتيجه گيری  

داری انهکه به خ اریسرپرست خانوای به اعتبار اشتغال بوده و مادران های بيمهحمايت ايراندر دهد که نتايج حاصل از اين پژوهش نشان می

 شوهربع به تاگر و يا  نيستندای مناسب برخوردار و از تأمين آينده هشدپردازند از لحاظ اقتصادی به عنوان جمعيت غيرفعال محسوب می

ند طالق ندليلی ماهر به  ممکن استمانند درمان و مستمری بازماندگان قرار گيرند  ایهای نظام بيمهشاغل، تحت پوشش برخی از حمايت

وجود قوانين و مقررات در موضوع حمايت از زنان سرپرست خانوار که شرح  عليرغمهمچنين  شوند.خارج بيمه و يا مرگ شوهر از شمول 

 بوده و اين گواه بر ناکارآمدی های مالیحمايتتحت از اين مادران  اندکیتنها بخش  قوانيناين  تصويب از هاگذشت  سال اما با آن رفت

کارآمد  4از اين رو قوانين مورد بحث به داليل مندرج در جدول   موجود متناسب با نيازهای واقعی مادران سرپرست خانوار است قوانين

 نيستند:

 ( داليل ناکارآمدی قوانين حمايت از مادران سرپرست خانوار4جدول 

 داليل ناکارآمدی قوانين رديف

 ددهلذا اين قوانين نيازهای اساسی گروه اخير را مورد حمايت قرار نمی دانندیيرفعال مغ به عنوان جمعيت سرپرست خانوار رامادران  1

 1کنندمی دهنده تعريفبگير و حقوقاشتغال را به معنای وجود رابطه ميان فرد حقوق حسب موازين حقوق کار،  2

مان وان ارگانی انقالبی و حاکميتی ازيکسو و سازمان بهزيستی و سازتکثر نظام بوروکراتيک در ايران همانند کميته امدادامام خمينی)ره( به عن 3

ای هتامين اجتماعی بعنوان نهاد عمومی غيردولتی از سوی ديگر در تشت آرا و پراکندگی تمهيدات حمايتی و ناهمسانی در طراحی سياست

 مورد حمايت قرار امستقيمی که دارمادران خانهويژه اجتماعی برای مقابله با فقر پنهان مادران سرپرست خانوار  مزيد بر علت بوده  ب

 گيرندنمی

زکارافتادگی و ا بيماری بيانگر عدم امنيت مادران در دوران بيوگی، سالخوردگی، در ايران قوانين حاکم بر خانواده با توجه به شرايط اجتماعی

اگر شوهرانشان بيمه باشند پس از طالق به علت اينکه به تبع  دارند زيرا حتی مادران مطلقه وضع بسيار بدی اين در حالی است که .است

ه لذا حتی اين شکل تأمين اجتماعی، پشتوان شود.بيمه و مزايای آن نيز قطع می رابطه زوجيت به علت طالق، اند با قطعهمسر بيمه بوده

فرما الزم را ندارند که از خدمات بيمه خويش ان خود نيز توان مالیاين گروه از مادر همراه ندارد. دار را بهقابل قبولی امنيتی برای مادران خانه

که تأمين اجتماعی با پوشش سنتی، کارايی خود را از دست داده  در شرايط حاضرلذا  مند شوند و امنيتی نسبی را برای خود فراهم سازندبهره

مادران سرپرست خانوار  دار را مورد توجه خاص قرار دهند.ان خانههای حمايتی تأمين اجتماعی، مادراست تنها چاره کار اين است که سياست

ده های موردی و پراکناند و کمکهای جمعيتی هستند که در وضع معيشتی نامناسبی قرار گرفتهو افراد تحت تکفل آنان از زمره گروه

گاه اجتماعی ناشی از کاهش نی، نداشتن تکيههای حمايتی جوابگوی مشکالت و نيازهای آنها نيست. در حال حاضر احساس ناامسازمان

های حقوقی موجود، عرصه زندگی را برای مادران سرپرست خانوار تنگ درآمد، مشکالت تامين زندگی و همچنين ضعف قوانين و محدوديت

 کرده است. 

کسانی به کار گرفته نشود و خدمات های يگيری در مورد اين قشر از مادران موجب گرديده تا سياستهمچنين وجود مراکز متعدد تصميم

کاری صورت گرفته تا خانوارهای نيازمند واقعی تحت پوشش هيچ نهادی رسانی به اين افراد يکسان نشود و حتی در بعضی از موارد دوباره

 الت را ندارند.های اجتماعی منسجم و قوانين کارآمد در اين زمينه ضعيف عمل کرده و توان حل مشکقرار نگيرند. بطور کلی حمايت

همچنين اين خانوارها به طور کامل بيمه نبوده لذا مستمری قابل قبولی ندارند. از طرف ديگر عدم سياست های مدون و قوانين کارآمد در 

نزديکان آورد. در مواردی که اين مادران ارتباطات و تعامالت خود را با اين زمينه مشکالت خاصی را برای اين قشر از مادران به وجود می

 دهند. فرزندشان از نظر تربيتی دچار مشکل می شوند. و شبکه حمايتی از دست می
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 پيشنهادات کاربردی

تواند درجات کمال و ارتقاء را به لحاظ کيفی طی کند که نيازهای زيستی نظير خوراک، پوشاک، مسکن و .... روان و روح انسان زمانی می

های اجتماعی و رفاه اقتصادی آغاز شود تا نهايتا فرد را به لحاظ روانی تامين بايد با موضوع بيمهدسازی میارضاء شده باشد. بنابراين توانمن

 گردد:ارائه می 5نمايد. در ادامه به منظور بهبود وضعيت زندگی مادران سرپرست خانوار، پيشنهاداتی کاربردی در قالب جدول 

 ( پيشنهاداتی کاربردی5جدول 

 اربردیپيشنهاد ک رديف

ی اکه تابع نظام بيمه سرپرست خانواری و آن دسته از مادران يافتهبعنوان يک شغل رسميت مادران سرپرست خانوار « دار بودنخانه» 1

 بخشی از حق بيمه را پرداخت نمايد.نيز و دولت  فتهنيستند از طريق نظام بيمه اجباری يا بيمه حرف و مشاغل آزاد مورد حمايت قرار گر

 سرپرست خانوارمادران برای  یای محلمدت در مراکز آموزش حرفهای کوتاههای آموزش حرفهدوين و اجرای برنامهت 2

 سرپرست خانوار روستائی و عشايرمادران بيمه نمودن  3

 مندی به مادران سرپرست خانواراختصاص هزينه عائله 4

 سال کار و سی روز حقوق 25ار با سال خدمت جهت بازنشستگی مادران سرپرست خانو 5اعطای  -1 5
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 آنان برررسی اثرات اشتغال مادران بر تعارض های نقش خانوادگی
 دانشجوی دکتری مطالعات زنان دانشگاه اديان و مذاهب؛ زهرا باقری

،mighat1818@gmail.com 

 دانشجوی دکتری دين پژوهی)جامعه شناسی دين( دانشگاه اديان و مذاهبنويسنده مسئول. ،؛ زهرا فيضی

feizi.z.58@gmail.com 

 

 چکيده
او رغم زده است که خواه و ناخواه با نقش های قبلی آن در تعارض به سر می برد. زنی  کارکردن زن در خارج خانه، نقش هايی جديد را برای

معلم و ...  مدير،که هم مسئول زندگی خانگی و نقش های آن اعم از مادری و همسری بود، اکنون عهده دار نقش هايی همچون کارمند،

ت به گونه ای که امکان تداخل اين نقش ها بسيار و ايجاد کننده تعارض است که هر کدام وظايف و مسئوليت متفاتی برای آن تعريف شده اس

های نقش خانوادگی آنان می باشد.  جامعه آماری تحقيق حاضر نقش است. هدف اصلی اين تحقيق بررسی اثرات اشتغال زنان بر تعارض

تصادفی نمونه گيری شده و از ميان کل زنان اين  زنان متاهل و شاغل دانشگاه جامع علمی کاربردی می باشد که از ميان آنها به شيوه

يق  که با اند. نتايج اين تحقنفر به عنوان نمونه اين تحقيق انتخاب شده اند که به وسيله پرسشنامه مورد بررسی قرار گرفته 150دانشگاه 

نان با حمايت همسرانشان، درگيری دهد که ميان تعارض شغلی و خانه داری زتی سنجيده شده، نشان میآزمون ضريب همبستگی کندال

خانوادگی)تمايل به انجام کار خانه(، انعطاف پذيری کاری زنان رابطه معنی دار و در جهت معکوس وجود دارد. در حاليکه ميان تعارض شغلی 

تقيم و معنا داری وجود و خانه داری زنان با مسئوليت کاری زن، تعداد سالهای ازدواج، روزهای کاری زن، روزهای کاری همسر، رابطه مس

ی خانه داری زنان با نوع مسئوليت کاری همسرانشان هيچ رابطه –دهد که ميان تعارض نقش شغلی دارد. از سويی اين تحقيق نشان می

 معناداری وجود ندارد .

 ض نقش: انعطاف پذيری زمان بندی کاری، حمايت شوهر، حمايت عاطفی، درگيری خانوادگی زوجين، تعار کليد واژه 

 مقدمه

کار کردن زن خارج از خانه از جمله مسائلی است که به خصوص در کشورهای در حال توسعه از اهميت خاصی برخوردار است در اين جوامع 

 گيرد، بنابراينترين عامل تعيين کننده و کنترل کننده افراد است، شکل رسمی میوظايف زن و مرد بر طبق آداب و رسوم و سنن رايج که قوی

(. در پی انقالب صنعتی در قرن هجدهم، کارکردهای خانواده 6، ص 1381مسئله ای هم به نام اشتغال زنان وجود ندارد )شادی طلب، 

توان قرن حضور نظامند زنان در (. قرن نوزدهم را می65،ص 1377های اقتصادی زنان و مردان تغييراتی يافت )سفيری،دگرگون شده و نقش

دند های کار و اقتصاد شهای شغلی، زنان وارد عرصهولتی و خصوصی ناميد. با آغاز انقالب صنعتی و افزايش ظرفيتمشاغل تعريف شده د

(. اشتغال زنان و دستيابی آنان به منابع اقتصادی حاصل از کار در خارج از خانه ساختار چندساله خانواده را تغيير داده 132،ص 1388)فرهمند، 

(. 165،ص 1388است )بختياری، ها فشار دوچندانی را بر جسم و روح زنان تحميل کردهآنها اضافه و تعدد نقشو نقش های جديدی را به 

ت گيرد: نخسهای در حال گذار بيشتر حالت تعارض نقش را به خود گرفته است و به دودليل مورد توجه قرار میدر جامعه اين تعدد نقش

( و دوم اختالل و تضاد  255،ص 1370های دوگانه شغلی )مارتين سگالن، نه به ويژه در خانوادههای چندگانقش فشارهای ناشی از دشواری

(.در مورد 112،ص 1375ی عام تاخر فرهنگی متاثراست )چلبی، های اجتماعی که از پديدهها و موقعيتهنجاری  موجود در تعريف نقش

رسد يکی از اثرگذارترين عوامل نظام فرهنگی، اجتماعی، سياسی، اقتصادی می های زنان به نظرعوامل موثر بر ايجاد و تشديد تعارض نقش

های محول خود انتظاراتی را بايد پاسخگو باشند که از طريق جامعه پذيری در خانواده و زنان به واسطه نقشو شخصيتی خود آنان باشد. 

  .(4ص، 1380مدرسه فراگرفته اند)فاطمی صدر،

ها و هنجارها بلکه به وظايفشان ها را نه تنها به ارزشکند نقشای زن و مرد را در گروه خانوادگی توصيف میهپارسونز وقتی ساخت نقش

« خانواده و شبکه اجتماعی»(. اليزابت بات در کتاب مشهور خود 28،ص 1384داند)پارسونز به نقل از مافی، درباره نظام خانوادگی مربوط می

www.takbook.com



   

191 

هايی بودند که زن و شوهر هر يک به تنهايی و بدون کمک کند. الگوی اول خانوادهخانواده اشاره می به وجود دو الگوی تقسيم نقش در

 ناميده« های زناشوئیمناسبات تفکيکی نقش»( بات اين روابط خانوادگی را 121، ص1389دادند)اعزازی، ديگری وظايف خود را انجام می

ن و های خانگی بين زها به صورت مشترک با هم همکاری داشتند و فعاليتر فعاليتاست. در الگوی دوم تقسيم نقش زن و شوهر در اکث

 (. 253، ص 1373ناميد )بات،« های زناشوئیمناسبات اشتراکی نقش»شوهر تقسيم شده بود. او اين الگو را 

انطباق با دگرگونی اجتماعی تجربه ها هنگام رابرت و روناراپوپورت، در فرضيه خانواده دوگانه شغلی فشارهايی را که اين خانواده

ها قرار دارند را به سنخ از تنش ها را که در مسير اين خانواده 5کند و کنند را که بر تمثيل اقتصادی سود و زيان مبتنی است تحليل میمی

تعارفی که برخی حاوی پذيرش . هنجارهای م2شود. های مازاد تمام می.کسب مزايای دو شغل به بهانه بروز نقش1کند: شرح زير بيان می

های يکسان . اگر زن و شوهر هر دو دارای نقش3شود. ها منجر میکنند به بروز تنشای از آن انتقاد میپديده اشتغال زنان هستند و پاره

تباط با شبکه خود چه . هنگامی که بين زن و شوهر رقابت وجود داشته باشد، ار4های ويژه خود را حفظ کنند.توانند هويتباشند دشوار می

ای مربوط به همسرش و نظام خانوادگی که هر دو . زوجين هر دو در سه نظام نقش درگير هستند، نظام حرفه5سود و زيانی را در پی دارد؟

يقی ( در تحق1388تحقيقاتی نيز در اين زمينه صورت گرفته است. گوهری موسوی آباد) (. 253،ص1388نفر در آن مشارکت دارند )سگالن،

نفر  400های شغلی و خانوادگی با سالمت روانی که در ميان های شغلی و خانوادگی، غنی سازی نقشبا هدف شناسايی رابطه تعارض نقش

روان  های سالمتخانوادگی با تمام مولفه -از فرهنگيان زن شاغل در دوره ابتدايی شهر تهران انجام شد نتايج نشان داد که تعارض شغلی

های سالمت روان به صورت مثبت همبستگی دارد.سفيری و خانوادگی با مولفه -های شغلیسازی نقشفی دارد. در مقابل غنیهمبستگی من

ه های جوان انجام داده که نتايج بهای زناشويی در زوجهای جنسيتی و تضاد نقش( تحقيقی را با هدف شناسايی ارتباط کليشه1386زارع)

کاهد؛ همچنين زنان با سطح تحصيالت و آگاهی باالتر، های جنسيتی از ميزان تضاد نقش میدی به کليشهدست آمده نشان داد که پايبن

ت کنند. اين در حالی اسموقعيت باالتر به لحاظ طبقه اجتماعی خانواده خود و همسر و ميزان درآمد بيشر تضاد نقش کمتری را احساس می

يابد. با بررسی تحقيقات انجام شده در حيطه اشتغال ها افزايش میزنان ميزان تضاد نقش آنها در که با افزايش ساعات کاری و تنوع نقش

زنان و تعارض نقش، به خوبی ديده می شود، تاکنونی تحقيقات به جنبه تعارض نقش در ميان زنانی دانشجو، کارمند و متاهل باشند نپرداخته 

نظر دارای وظايفی است، زن متاهل، عالوه بر رسيدگی به خانواده و فرزندان بايد  است، اين در حالی است که هر کدام از نقش های مورد

نه ابتواند مديريت خانه را نيز داشته باشد، عالوه بر آن همين زن به دنبال انجام فعاليت های بيرون از خانه است و گاهی وظايف بيرون از خ

وتی را خواهند داشت، با اين همه تحقيقی به صراحت به بررسی اين تعارض با وظايف خانه تداخل ايجاد می کند و زنان نقش های متفا

ن انپرداخته و در نتيجه نياز است تا تحقيقی در اين زمينه صورت پذيرد. مقاله حاضر به دنبال انجام تحقيقی با هدف بررسی اثرات اشتغال زن

 در خصوص زنان و« مرتون، کارلسون و پرو»پيشين و نظريه های های نقش خانوادگی آنان انجام دهد و با توجه به تحقيقات بر تعارض

رابطه  داری زنخانه -ان اثر حمايت شوهر در خانه و ميزان تعارض نقش شغلی. مي1فعاليت های آنان، فرضيات زير را ارائه داده است:  

 معکوسیداری زن رابطه خانه-شغلی تعارض نقش و ميزان (زن به انجام کارهای خانهدرگيری خانوادگی)عالقه ميان . 2.وجود داردمعکوس 

روزهای ميان اثر .4دارد. معکوس وجود رابطه  داری زنخانه -های زندگی مشترک و ميزان تعارض نقش شغلیميان تعداد سال. 3وجود دارد. 

 -مرد و ميزان تعارض نقش شغلی یروزهای کارميان اثر . 5وجود دارد. مستقيم رابطه  داری زنخانه -زن و ميزان تعارض نقش شغلی کاری

جود ومستقيم رابطه  داری زنخانه -ميان اثر مسئوليت شغلی همسر و ميزان تعارض نقش شغلی. 6وجود دارد. مستقيم رابطه  داری زنخانه

و  زن طاف پذيری کارانعميان  .8وجود دارد.مستقيم رابطه  داری زنخانه -و ميزان تعارض نقش شغلی زنميان اثر مسئوليت شغلی . 7دارد.

 وجود دارد. معکوس رابطه  داری زنخانه -ميزان تعارض نقش شغلی
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 روش

روش اصلی اين پژوهش با توجه به موضوع تحقيق، گستردگی جمعيت مورد مطالعه و ... روش تحقيق پيمايشی است. پيمايش يکی از 

گردد. اين روش تحقيق توان از طريق فنون متعدد گردآوری میط را میهای مربوهاست که دادههای گردآوری و تنظيم و تحليل دادهروش

شود به تعدادی پرسش مشخص که برای افراد يکسان های معينی از افراد خواسته میروشی برای گردآوری داده هاست که در آن از گروه

ترين نوع تحقيقات اجتماعی يشی در واقع عامدهد. تحقيق پيماها مجموعه اطالعات تحقيق را تشکيل میاست پاسخ دهند. اين پاسخ

(. جامعه آماری در اين تحقيق، زنان متاهل شاغل دانشگاه جامع علمی کاربردی بودند که به شيوه نمونه گيری تصادفی 199:1386است)بيکر، 

های مختلف توان از تکنيکشی مینفر از آنان به دست آمده و بررسی شده اند. در روش پيما 125انتخاب شده و بر اساس فرمول کوکران  

( در اين تحقيق از تکنيک پرسشنامه محقق 329: 1384های ديگر استفاده کرد)رفيع پور،از جمله مصاحبه عميق مشاهده، پرسشنامه و تکنيک

ا در آمده است.  برای مورد تاييد بوده و سپس به اجر 0.7ساخته که پس از به دست آوردن اعتبار روايی آن با روش آلفای کرونباخ، معادل 

توصيف متغيرها از شاخص های آماری ميانه، ميانگين، نما، مينی موم، ماکزيموم و جهت تحليل رابطه سيستماتيک بين متغيرها و و نشان 

دادن شدت يا ضعف اين رابطه از آزمون تای کندال و ضرايب همبستگی متناسب با سطوح سنجش متغيرها استفاده شده است. همچنين 

 عريف مفاهيم به شرح زير است:ت

 ها، از جمله مواردی است که بهانعطاف پذيری زمان بندی کاری و مسئوليت کاری: ساعات کار هفتگی زن و شوهر و مسئوليت شغلی آن 

( حمايت 1976ب)(. حمايت شوهر در خانه:  کو133: 1385ای به نقل از رستگار خالد،رسد در تعارض نقش زنان شاغل موثر باشد )آريینظر می

رساند که در يک شبکه ارتباطی مورد توجه و عالقه ديگران است و از سوی اجتماعی را به مثابه اطالعاتی که شخص را به اين اعتقاد می

اده های اعضاء خانو(. حمايت عاطفی: در برگيرنده آن دست از رفتارها و يا نگرش64: 1384شود )مافی، ها با ارزش و محترم شمرده میآن

(. king and atel،1995:237کند) است که فرد شاغل را با تشويق، درک، توجه و نگاه مثبت و راهنمايی برای حل مشکل همراه می

( درگيری خانوادگی را با ارجاع آن به 1995های خانوادگی(: برخی از محققان نظير استانيزولوبل)درگيری خانوادگی زوجين)دلبستگی به نقش

: 1382ارخالد،کنند. )رستگشان پيوستگی دارد تعريف میهای خانوادگیو رفتارهای عينی که به دلبستگی اشخاص به نقش های ذهنینگرش

 (88-87: 1384کند )کوئن،های فرد ايجاب می(. تعارض نقش:  نتيجه انتظارات رفتاری متعارض يا متناقضی است که نقش يا نقش65

 يافته ها

ای تحقيق از آزمون تای کندال و ضريب همبستگی متناسب با سطوح سنجش متغير استفاده گرديد برای بررسی رابطه فرضيه ه

 که جداول و نتايج ميان فرضيات در ادامه آمده است.

 . رابطه حمايت همسر با  تعارض نقش زن1جدول شماره

 حمايت

 تعارض نقش

 جمع خيلی زياد زياد تا حدودی کم خيلی کم

 18 1 10 6 1 0 خيلی کم

 16 5 9 1 0 1 کم

 19 4 3 3 2 7 تا حدودی

 50 3 8 9 13 17 زياد

 47 8 10 6 15 8 خيلی زياد

 150 21 40 25 31 33 جمع
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نشان می دهد که هر چه ميزان حميات همسر افزايش می يابد ميزان تعارض نقش نيز بيشتر است و آماره تحليلی نيز معکوس  1جدول شماره 

 متغير را نيز نشان داده است.  بودن رابطه اين دو

 Value Approx. Sig. Asymp. Std. Error(a) Approx. T(b) 

Kendall's tau-b -.151 .061 -2.443 .015 

 

 ، بين دو متغير رابطه وجود دارد و اين رابطه منفی است.٪95دهد که در فاصله اطمينان نشان می t،ضريب همبستگی کندال1بر اساس جدول

 . رابطه حمايت همسر در صورت داشتن فرزند با  تعارض نقش زن2ره جدول شما

 حمايت

 تعارض نقش

 جمع خيلی زياد زياد تا حدودی کم خيلی کم

 13 3 4 5 0 1 خيلی کم

 12 7 4 1 0 0 کم

 15 1 3 5 0 6 تا حدودی

 42 0 0 5 14 23 زياد

 32 3 0 8 8 12 خيلی زياد

 114 14 11 24 22 43 جمع

 نشان می دهد که حمايت همسر در صورت وجود فرزند، هرچه افزايش يابد ميزان تعارض نيز بسيال کم می شود.  2ره جدول شما

 Value Approx. Sig. Asymp. Std. Error(a) Approx. T(b) 

Kendall's tau-b -.349 .075 -4.455 .000 

 

 دهد که بين دومتغير رابطه معنادار و معکوسی برقرار است نشان می، ٪95در فاصله اطمينان   t، ضريب همبستگی کندال2بر اساس جدول

 . رابطه تمايل به نقش خانگی زنان با تعارض نقش زن3جدول شماره

 نقش خانگی

 تعارض نقش

 جمع خيلی زياد زياد تا حدودی کم خيلی کم

 18 10 3 5 0 0 خيلی کم

 16 5 7 4 0 0 کم

 19 3 4 5 6 1 تا حدودی

 50 0 1 9 17 23 زياد

 47 0 0 16 16 15 خيلی زياد

 150 18 15 39 39 39 جمع

 

 که هر چه تمايل به نقش خانگی زنان بيشتر می شود ميزان تعارض نقش در آنها کمتر می شود. ، نشان ميدهد 3جدول شماره

 Value Approx. Sig. Asymp. Std. Error(a) Approx. T(b) 

Kendall's tau-b -.471 .052 -8.226 .000 

، بين دومتغير رابطه وجوددارد و اين رابطه معکوس ٪95دهد که در فاصله اطمينان نشان می t، ضريب همبستگی کندال3بر اساس جدول 

 است.
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 . رابطه تعداد سال های ازدواج با تعارض نقش4جدول شماره 

 سال ازدواج

 تعارض نقش

کمتر از يکسال و 

 يکسال

 جمع  31-26  25-20  19-14  8-13  7-2

 17 0 0 0 1 11 5 خيلی کم

 16 0 2 1 3 7 3 کم

 19 0 0 1 3 11 4 تا حدودی

 50 1 3 5 7 24 10 زياد

 46 1 4 4 9 21 7 خيلی زياد

 150 2 9 11 23 74 29 جمع

سالهای ازدواج کمترين  سال باالترين ميزان تعارض نقش و در بيشترين 7الی  2نشان می دهد که در ميان سال های ازدواج  4جدول شماره 

 تعارض نقش ديده می شود. 

 Value Approx. Sig. Asymp. Std. Error(a) Approx. T(b) 

Kendall's tau-b .167 .060 2.781 .005 

 دهد که رابطه معنادار وجود دارد و اين رابطه مستقيم است.نشان می ٪95در فاصله اطمينان  t،ضريب همبستگی کندال4بر اساس جدول

 .رابطه تعارض روزهای کاری زن با نقش زن5جدول شماره

 روزهای کاری زن 

 

 تعارض نقش

 دو روز 

 در هفته

سه روز 

 در هفته

چهار روز 

 در هفته

 پنج روز

 در هفته 

شش روز 

 در هفته

 جمع

 0 0 0 0 13 5 خيلی کم

 0 1 0 0 9 6 کم

 4 6 3 6 0 0 تا حدودی

 19 16 1 13 0 1 زياد

 16 18 10 2 1 0 خيلی زياد

 39 41 14 21 23 12 جمع

 

، زنانی که شش روز کاری، مشغول هستند تعارض نقش بيشتر و کسانی که دو روز هفته مشغول به کارهستند کمترين 5بر طبق جدول شماره 

 تعارض را دارند. 

 Value Approx. Sig. Asymp. Std. Error(a) Approx. T(b) 

Kendall's tau-b .488 .000 .054 8.399 

، بين دو متغير رابطه معناداری وجود دارد و ٪95دهد که در فاصله اطمينان نشان می t، ضريب همبستگی کندال5بر اساس داده های جدول

 اين رابطه مستقيم است.
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 . رابطه روزهای کاری همسر با تعارض نقش زن6جدول شماره 

 روزهای کاری شوهر  

 تعارض نقش

دوروز در 

 هفته

ز سه رو

 درهفته

چهار روز 

 در هفته

پنج روز در 

 هفته

شش روز 

 در هفته

هفت روز 

 در هفته

 جمع

 18 0 0 0 2 2 14 خيلی کم

 16 0 0 1 3 5 7 کم

 19 0 0 1 4 8 6 تا حدودی

 50 18 24 8 0 0 0 زياد

 47 21 23 3 0 0 0 خيلی زياد

 150 39 47 13 9 15 27 جمع

ی که شوهران آنها هفت روز هفته مشغول به کار هستند بيشترين تعارض نقش و آنانی که سه روز نشان می دهد که زنان 6جدول شماره 

 هفته مشغول به کار هستند، کمترين تعارض را دارند. 

 Value Approx. Sig. Asymp. Std. Error(a) Approx. T(b) 

Kendall's tau-b .664 .037 14.835 .000 

 

، بين دو متغير رابطه معناداری وجود دارد و اين رابطه ٪95دهد که در فاصله اطمينان نشان می tی کندال، ضريب همبستگ6بر اساس جدول 

 مستقيم است.

 . رابطه تعارض نقش زن با نوع شغل همسر7جدول شماره 

 شغل همسر

 

 تعارض نقش

 کار آزاد مدير مشاوره کارمند

 ) صاحب کار(

 کار آزاد

 ) زير دست(

 جمع

 18 4 4 0 1 9 خيلی کم

 16 3 2 1 3 7 کم

 19 3 7 1 2 6 تا حدودی

 50 0 0 48 0 2 زياد

 47 0 0 47 0 0 خيلی زياد

 150 10 13 97 6 24 جمع

 

نشان می دهد که در ميان زنانی که شغل همسران آنان مدير است ميزان تعارض بيشتر و کسانی که شغل همسرشان مشاوره  7جدول شماره 

 طه بين اين دو متغير در آماره های تحليلی به شرح زير است: بوده کمتر می باشد راب

 Value Asymp. Sig. (2-sided) Asymp. Std. Error(a) Approx. T(b) 

Pearson Chi-Square 146.213(a)) . .000   

Kendall's tau-b .082 .410 .099 .825 

 

( کوچکتر است، پس فرضيه تاييد شده و بين دو متغير رابطه وجود 487/170د)( از مقدار استاندار213/146بر طبق جدول، مقدار بدست آمده )

گفت  تواندهد که بين دو متغير رابطه معناداری وجود ندارد. يعنی رابطه اينقدر ضعيف است که مینشان می tدارد. ضريب همبستگی کندال

 ای وجود ندارد.رابطه
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 نقش آن . رابطه ميان نوع شغل زن و تعارض8جدول شماره

 شغل زن

 تعارض نقش

 کار آزاد مدير مشاوره کارمند

 ) صاحب کار(

 کار آزاد

 )زير دست(

 جمع

 18 2 0 0 2 14 خيلی کم

 16 1 0 0 8 7 کم

 19 1 0 0 0 18 تا حدودی

 50 3 0 13 5 29 زياد

 47 2 2 27 2 14 خيلی زياد

 150 9 2 40 17 82 جمع

ن ميزان تعارض نقش در ميان زنان با شغل مديريت و کمترين ميزان تعارض دری ميان زنانی که نشان می دهد که بيشتري 8جدول شماره 

شغل آزاد)صاحب کار( ديده می شود. بر اين اساس برای به دست آوردن ميزان رابطه ميان نوع شغل زنان و تعارض نقش آنان از تای کندال 

 است.   و همبستگی استفاده شده که نتايج آن در جدول زير آمده

 Value Asymp. Sig. (2-sided) Asymp. Std. Error(a) Approx. T(b) 

Pearson Chi-Square 74.793(a) .001   

Kendall's tau-b .316 .000 .065 4.863 

 

ير رابطه وجود ( کوچکتر است، پس فرضيه تاييد شده و بين دو متغ816/77( از مقدار استاندارد)793/74بر طبق جدول، مقدار بدست آمده )

 درصد، رابطه بين دومتغير تاييد شده و اين رابطه مستقيم است.95دهد که در فاصله اطمينان نشان می tضريب همبستگی کندال دارد.

 

 .رابطه انعطاف پذيری زمان کاری زن با تعارض نقش زن9جدول شماره

 انعطاف پذيری     

 تعارض نقش

 جمع خيلی زياد زياد تا حدودی کم خيلی کم

 18 7 5 4 0 2 خيلی کم

 16 6 7 1 1 1 کم

 19 3 7 2 6 1 تا حدودی

 50 0 0 9 22 19 زياد

 47 1 0 10 18 18 خيلی زياد

 150 17 19 26 47 41 جمع

 

ماره آنشان می دهد که هر چه تعداد زمان کار کمتر باشد، ميزان تعارض نقش زن افزايش يافته است. وضعيت اين تعارض در  9جدول شماره 

 تحليلی نيز به صورت معکوس به دست آمده است. 

 Value Approx. Sig. Asymp. Std. Error(a) Approx. T(b) 

Kendall's tau-b -.451 .058 -7.349 .000 

ه معکوس ،  بين دو متغير رابطه وجود دارد و اين رابط٪95دهد که در فاصله اطمينان نشان می t،ضريب همبستگی کندال6بر اساس جدول 

  است.
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 بحث و نتيجه گيری 

طه راب داری زنخانه -ان اثر حمايت شوهر در خانه و ميزان تعارض نقش شغلینتايج به دست آمده از آزمون فرضيات نشان می دهد که مي

ه د وليکن اين رابطخانه داری رابطه وجود دار -. به اين ترتيب که بين حمايت شوهر از زن و ميزان تعارض نقش شغلیوجود داردمعکوس 

ابد. يخانه داری در اين جامعه کاهش می -باشد يعنی هر چه ميزان حمايت شوهر از زن افزايش يابد ميزان تعارض نقش شغلیمعکوس می

بطه را داری زنخانه -های زندگی مشترک و ميزان تعارض نقش شغلیميان تعداد سالهمچنين در خصوص فرضيه دوم نشان می دهد که 

ه در شود. در نتيجه اين فرضييعنی هر چه ميزان تعداد سال های ازدواج بيشتر شود تعارض ميان زنان و مردان بيشتر میدارد. وجود  معکوس

مستقيم ه رابط داری زنخانه -زن و ميزان تعارض نقش شغلی روزهای کاریميان اثر شود. نتايج تحقيق نشان داد که جهت معکوس تاييد می

وزهای رميان اثر ی هر چه تعداد روزهای کاری زن افزايش يابد به همان ميزان تعارض نقش زن نيز افزايش می يابد و از سويی يعنوجود دارد. 

به اين معنی که هر چه ميزان ساعات کاری همسر افزايش وجود دارد. مستقيم رابطه  داری زنخانه -مرد و ميزان تعارض نقش شغلی کاری

عارض نقش زن نيز بيشتر خواهد شد. در خصوص فرضيه ديگر مبنی رابطه مسئولی شغلی همسر و ميزان تعارض، می يابد به همان ميزان ت

درصد قرار دارد در نتيجه اين رابطه  5دهد رابطه وجود دارد وليکن چون بيشتر از هرچند ارزش داده شده نشان می وجود دارد.مستقيم رابطه 

توان آن را در نظر گرفت. در نتيجه بين مسئوليت شغلی همسر و تعارض نقش زن بر اساس ه نمیمعنی دار نيست يعنی آنقدر ضعيف است ک

طه راب داری زنخانه -و ميزان تعارض نقش شغلی زنميان اثر مسئوليت شغلی داده های اين تحقيق رابطه ای وجود ندارد. عالوه بر آن، 

لی باالتر باشد ميزان تعارض نقش هم در آن بيشتر است. بر اين اساس فرضيه . يعنی هر چه فرد دارای مسئوليت شغ وجود دارد.مستقيم 

ين ب وجود دارد.معکوس رابطه  داری زنخانه -و ميزان تعارض نقش شغلی زن انعطاف پذيری کارميان مورد نظر تاييد شده است و همچنين 

عکوسی وجود دارد. يعنی هر چه ميزان انعطاف پذيری کاری خانه داری رابطه م –دو متغير انعطاف پذيری کاری زن و تعارض نقش شغلی 

 يابد.زن افزايش يابد به همان ميزان تعارض نقش زن کاهش می

 یباتوجه به اهميتی که خانواده در پيشبرد اهداف جامعه دارد و از سويی زنان به عنوان نيمی از جامعه و سهمی که در پيشبرد منافع اقتصاد

ای تعريف شود که زنان بتوانند اين تعارض نقش ميان کار و خانه را به حداقل رسد بايد روند کار به گونهکنند به نظر میتوانند ايفا جامعه می

ها وجود داشته باشد، برهردو نقش زنان تاثير مخربی خواهد گذاشت. از سوی ديگر با توجه برسانند، چراکه اگر تعارض در هرکدام از اين نقش

ای که در تربيت نسل دارد، راه حل اين تناقض و تعارض به دست سياستگذاران و فرهنگ سنتی جامعه ايران و نقش اساسی به اعتقادات مذهبی

هايی که ممکن است پيامدهای تعارض نقش زنان را کاهش دهد برعهده نهادهای اجتماعی، قسمتی ريزان است. بخشی از مسئوليتو برنامه

 هم مربوط به خود فرد است: مربوط به مراکز اشتغال و گروهی 

ای وضع . وضع قوانين کار: قوانين کار و امور استخدامی در زمينه اشتغال زنان و مادران در مراکز دولتی و غيردولتی بايد به گونه1 

. اصالحات فرهنگی 2های بيشتری برای حضور در خانواده برخوردار شوند، و موانع قانونی نيز شناخته و برطرف گردد. شود که زنان از فرصت

ها و مطبوعات در خصوص توجه دادن توان به اهميت رسانهبه منظور برجسته شدن و کارآمدی نقش همسری و مادری، که در اين زمينه می

جنسيتی  هایهای متناسب با ويژگی. تشويق زنان به حضور در عرصه3زنان به نقش اصلی خود در خانواده و در ارتباط با فرزندان اشاره کرد. 

های گروهی غير دولتی مانند امور خيريه، پژوهش و هنر توان به حضور در فعاليتهای حمايتی خاصع که در اين زمينه میآنان در قالب طرح

اغل ش دار و در نظرگرفتن تسهيالتی برای زنان. پيشنهاد به متوليان امور اجتماعی و دولتی، برای دادن امتيازاتی به زنان خانه4اشاره کرد.

ها و ايجاد حس اعتماد به نفس در زنان، به منظور شناختی ضمن خدمت، در خصوص کاهش تعارض.فراهم ساختن امکانات آموزشی و روان5

ها مشغول به .تاسيس مراکز نگهداری کودکان در اداراتی که مادران در آن6های خانوادگی برقراری تعادلی مطلوب ميان اشتغال و مسئوليت

مند، عاطفی و حمايت کننده باشند و شود که مثبت، عالقه. خود زنان نيز در نقش خود در نقش مادری در خانواده، پيشنهاد می6د. کار هستن

ر شان کاسته شود و اين تاثيرش بسيار بيشتر از حضوی خود در خانواده مسئوالنه رفتار کنند تا احساس تعارض نقشدر قبال نقش مادرانه

تواند در غياب مادر نقش موثری داشته .همسر نيز می7کننده، خشک و غيرصميمی باشد. جوع انتقادگر و طردفی، پرخاشتمام وقت اما من

 هايی که هنوز دارای فرزند نيستند، نقش حمايتی همسر همچنان مشهود است.باشد. از سوی ديگر در خانواده
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 چکيده 

مطالعات با سنت تاريخ نگارانه نشان می دهد در تمام تاريخ جامعه ايرانی اسالمی  خانواده به طور عام و مادر به طورخاص نقش مهم و در 

رين ز اسالم ،خانواده و مادر مهمتحياتی در آموزش و تربيت فرزندان داشته است .از گروههای غارنشين ابتدايی تا ايران باستان و ايران پس ا

سهم و زمان را برای تربيت اخالقی ،معنوی و حرفه ای فرزندان اختصاص می دادند وجايگاه مادر رفيع و غيرقابل حذف بوده است .اما با 

ول شده يير و تحتغيير و تحوالت جوامع غربی و گذر از سنت و اقتصاد کشاورزی به سمت مدرنيته و صنعت ،نقش مادران هم دستخوش تغ

ه داست و مادران از منظومه تربيتی خانواده به طور کامل حذف و يا کم رنگ و کم اثر شده اند.جامعه ايران هم در يک دهه اخير به طرز شتابن

شناسانه  ه آسيبای مسير جوامع غربی و شرقی را دنبال کرده است و جايگاه مادران در خانواده حذف و يا  متزلزل شده است.البته وقتی با نگا

فايده به اين تغييرات و تحوالت نقش مادر در خانواده می پردازيم ،در می يابيم که هزينه هايی که خانواده و جوامع در ابعاد تربيتی –و هزينه 

باشد.از منظری  شت می،عاطفی و اجتماعی به دليل منافع اقتصادی ناشی از اشتغال مادران در بيرون خانواده می پردازند بيشتر و غيرقابل بازگ

ديگر، تحليل محتوای کتاب های درسی در دوره ابتدايی  نشان می دهد  که پردازش سهم ، نقش  و اهميت مادر به خوبی تبيين نشده است 

ادری مو مورد غفلت واقع شده است و نيازمند بازسازی و باز طراحی موشکافانه نقش مادر در کتاب های درسی و تجلی اين باز تعريف نقش 

استنباطی و با مرور مبانی نظری و تحليل محتوای کتب درسی دوره ابتدايی ،نقش  -در خانواده و جامعه هستيم.نوشتار حاضر به روش تحليلی

 و جايگاه مادر در نظام تربيتی رسمی و برنامه های درسی را بررسی و تحليل می نمايد.

 درسی مادر، تربيت فرزندان، برنامه هایهای کليدی: واژه
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 مقدمه  

 الفاصلهب والدين به نيکی سوره، چهار در. شود می ديده ای مسأله کمتر در که است کرده تأکيد قدر آن والدين به احترام مورد در  کريم قرآن

. است ائلق احترام ادرم و پدر برای حد چه تا اسالم که است اين بيانگر مسأله، دو بودن رديف هم اين. است گرفته قرار توحيد مسأله از بعد

 است زمال احترامشان رعايت باشند، کافر مادر و پدر اگر حتی که کنند می توصيه روايات، و قرآن که است پايه آن تا موضوع اين اهميت

 (78/ 12 نمونه، وتفسير 8:عنکبوت سوره)

می م هامام صادق )عليه السالم( . ت زير پای مادران استالجنه تحت اقدام االمهات ؛ بهش»فرمايد: پيامبر اکرم )ص( در تبيين مقام مادر می

 دفرمايد : جوانی خدمت پيامبر اکرم )ص( رسيد، عرض کرد : يا رسول اهلل! به چه کسی نيکی کنم؟ فرمود : به مادرت. دوباره سوال کرد، فرمو

 )ری شهری(.آن به کی نيکی کنم؟ فرمود به پدرتچهارم سوال نمود پس از  سوم پرسيد. فرمود : به مادرت. مرتبه : به مادرت. مرتبه

حق مادر بر تو اين است که بدانی او تو را حمل نمود، آن گونه »فرمايد: امام سجاد )عليه السالم( در باب حق مادر و عظمت و منزلت او می

را با جميع اعضا و جوارحش در آغوش دهد؛ تو قلبش به تو داد که احدی به ديگری نمی کند واز ميوهکه هيچ کس، ديگری را حمل نمی

توانی شکر گزار او گرفت و ... و خواب را به خاطر تو ترک نمود و تو را از سرما و گرما محافظت نمود و تو در برابر اين همه خدمت، کجا می

 ار)شيخ صدوق(.باشی، مگر به کمک و ياری و توفيق پروردگ

اسالم،بهشت با آن همه عظمت و جذابيت،تنها فرش زير پای مادران می باشدو عظمت و تقديس  بنابراين در انديشه پيامبرامين و امامان دين

نقش مادر فراتر از بهشت با آن همه توصيف و جذابيت معنوی می باشدو رضايت و خشنودی خداوند در رضايت و خشنودی مادر می باشد 

باشد واين توصيف از مادر در مکتب و دين اسالم و در بيان پيامبر اکرم بی که در حقيقت باالترين مرتبه برای ارج نهادن به مقام مادر می 

 بديل وفراتر از زندگی مادی انسانها و دست نيافتنی می باشد.

 فارسی ادبيات در مادر جايگاه و نقش

 و فکری مبانی تفاوت لحاظ به ریگذا ارزش معيارهای گرچه هستند؛ القول متفق مادر، شامخ  مقام به نهادن ارج در افراد همه و جوامع تمام

 با و اندبوده اهش مادر يا ساالر مادر جوامع ابتدايی، جوامع که زباننديک حقيقت اين بر تاريخی متون اما باشد؛ متفاوت اندکی شايد عقيدتی،

 . کندمی و کرده گينیسن مختلف ملل ادبيات بر همواره مادر مقام ارزش اما شد، کاسته مادر اجتماعی نفوذ از گرچه زمان گذشت

 به عشق و فرزند پرورش از فراتر جايگاهی مادر، و زن برای پاکزاد فردوسی. کرد شروع شاهنامه از توانمی را مادر موضوع به پرداختن سير

 شاهنامه در مادران. است بوده نهان در کاری انجام خاطر به همواره  مادر ذکر  شاهنامه در.است مادر خرد به احترام آن، و  است قائل همسر

 ودخ مثل يا طلبدمی مادر از را جويیچاره همواره که اسکندر داستان مثل است، خردمندی نماد مادر آنجا در و. اند ديده دنيا و خردمند مادرانی

 . است شاهنامه  ی همه در اشخانواده و او حافظ و جویچاره همواره و است زال ی پرورنده مادر، که سيمرغ

 استعاره ،"ادرم" ديد بايد مثالً. کشيد بيرون اش شعری زبان و خيال صور البالی از و غيرمستقيم طور به بايد مادر دربارۀ را ناصرخسرو نظر

 که نگامیه. بالعکس و است شاعر مثبت نگاه دهندۀ نشان باشند، مثبت مفاهيم آن اگر. است گرفته قرار مفاهيمی چه برای به مشبه يا

 اين های نعمت يعنی؛ دنيا مادر شير کند، رد را دين مادر شير هرکس گويد می وی، شير به را "قرآن" و کند می تشبيه مادر هب را "دين"وی

 برابر در شناسی حق و قدردانی لزوم و مادر شير ارزشمندی متضمن سخن اين( 399 ص زادالمسافرين،) شود، می        گرفته او از جهانی

  علم و است تن مادر جان "گويد می که وقتی يا. کند می يادآوری را آن آثار نيز و است بخشد، می فرزند به آنچه و مادر ميان تناسب و آن

 :کند می اشاره مادر، های ارزش همان به فرزند وابستگی نيز و زايد می که فرزندی از مادر، ارزش بودن برتر به تلويحاً ،"جان مادر

  همچنانــــــــک! بــرادر ای دانــــا علم     سوی به زنده جان و ست زنده جان به تن 

 (33ص ديوان،)  . مادرست را جان علم را، تنت جان گوهرســت             جانت کان اندر دانش

 شود یم کاسته پدرساالرانه هایجنگاوری تأثير تحت مادر نقش دوره اين در. گيردمی پرورشی و آموزشی نقش بيشتر مادر سعدی، دوره در

 ررنگپ نقش مادران و شودمی کمرنگ زنان اجتماعی حضور معموالً دوره اين در. است آشکار نيز دوره اين منثور هاینوشته در نکته اين و

 . دهندمی دست از را خويش ی خردمندانه
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 :سرايدمی سعدی

 مادر گرد نگردد آمد سير چو               خر  ی کره چون کآدمی نشايد

 :کند می شکوه مادران دل آزردن از و نبوده غافل مادر مقام ستايش از نيز بوستان کتاب رد اجل شيخ

 (263ص همان،)  بتافت آذر به دردمندش دل                 بتافت مادر رای از سر جوانی

( لخبائثا ام) ترکيب در مرتبه يک و( یگيت مادر و دهر مادر) ترکيب در مرتبه دو و( مادر شير) ترکيب در مرتبه دو مادر کلمه حافظ ديوان در

 :است آمده مرتبه چهار مفهوم همين به پدر که حالى در. است نيامده هيچگاه مادر خود معنى و جدا صورت به و است آمده شراب معنى به

 (317 غزل حافظ، ديوان)  زادم طالع چه به گيتى مادر از يارب                 نشناخت منجم هيچ مرا بخت  گوهر  

 :آيد می  جامی کالم در آنچه مانند شودمی دلسخت جامی، دوره شاعران تصور در مادر

 (5 اورنگ اورنگ، هفت)   فرزند پای، زير به مادر نهد           خطرمند سيل بگذرد لب از چو

 خود زمان مردم جای بی و خشک تعصب از دارد، مادر ستايش در زيادی شعرهای زبان، فارسی شاعران از بسياری مانند که دهلوی اميرخسرو

 و دشومی طبيعت قانون تسليم ناچاری، روی از سرانجام و شماردمی عار و  ننگ را دختر داشتن جاهليت، دوران مردم مانند و نمانده دوربه

 : ديد نتوامی بيت چند اين در ناخواسته امری برابر در را او رضای و تسليم. پذيردمی را دختر داشتن حقيقتِ

  تور بُرقع فکنده عفت ز ای 

    بودی چه به توهم ماه کاش

    راست خدايی یداده چون ليک

 داد يزدان چهآن پذيرفتم من

  آخر است، مادر ز هم پدرم

  مستور هم و نامبه عفيفه هم

 بودی ماهههشت طفل رحم در

 خطاست ستيزه خدادادگان با

  داد نتوان باز داد او چهکان

 (1369 بهار ،13 شماره ،"آزاد انديشه" ماهنامه)   آخر است، دختر نيز مادرم

 ادرم داستانی و باستانی نقش همان به ما و  است ارجمند بسيار موجودی مادر  -شد عوض زنان به نسبت ديدگاه چون -معاصر شعر در

  ميرزا رجاي مشهور شعر شعرها، زيباترين از يکی.اندداختهپر او از قدردانی و ستايش به خود اشعار در معاصر شاعران از بسياری و. رسيممی

 مادر دغدغه که دارد "آموخت" واژه زياد بردن بکار با  مادر، ستايش و وصف در شعری او. آيدمی حساببه او ادبی شاهکارهای از که است

 :.داند می مادر هستی از را خود هستی آخر در و داند می فرزند به زندگی رسم آموختن همواره را

 مادر زاد چو مرا گويند 

 من گاهواره بر هاشب

 من لب بر نهاد لبخند

 برد پا به پا و بگرفت دستم

 زبانم بر حرف دو و حرف يک

 اوست هستی ز من هستی پس

 آموخت گرفتن دهان به پستان

 آموخت خفتن و  نشست بيدار

  آموخت شکفتن گل غنچه بر
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 آموخت رفتن راه یشيوه تا

 آموخت گفتن و ادنه الفاظ

 (147ديوان،ص)    دوست دارمش هست و هستم تا

 :کند می اشاره زندگی در او محافظ و مسلط حضور به استسروده مادرش سوگ به که شعری در شهريار،

 خوردمی وول جا همه ما زندگی در     ماست حال پرستار باز و است مرده او

 بود خويش کار بسر هم خويش ختم اوست   در داستان از ایصحنه خانه کنج هر

 :دهد می نسبت شان کودکی در مادرانه محبت نديدن به را افراد برخی حرمتی بی و دری پرده زيرکانه وی زير، شعر در و

 اند نديده مادر محبت کودکی در            اند دريده حرمت پرده که کسان اغلب

 ایه دلبستگی تمام کانون و خانواده محفل شمع بردباری، و صبر کوه و عطوفت و مهر مهد که کند می معرفی مقدس موجودی را مادر وی

 : است فرزندان

 (                                                      518 ،ص ديوان. )مادر تيمار و نازش و مهر بال زير به نيابد    ز تسکين کان هست خوفی لحظه هر را طفل

 : است خدايی پيامی او الاليی آهنگ که داند می ای رشتهف چون را مادر شهريار،

   پرس شهريار از مادری مهد دريای جهان در که داند چه يتيم کودک جز  اليالی آهنگ کش ايست فرشته مادر 

 است آور رقت يی فاجعه چه مادری بی     است پيمبر و خدا پيام ترين قدسی  

 ( 473 ص وان،دي) است گوهر غواص سفينه اش سينه کو   

 و رهونم همواره را مردان بزرگی و نگرد می نيک مادر منزلت و مقام به نسبت خود اشعار در نيز  - پارسی شعر بانوی  - اعتصامی پروين   

 :داند می گذشته خود از مادران دامان مديون

  مانلق شد حکيم حکمت، مکتب به سپس                خفت بس کودکی به مادر گاهواره به 

 :است فرزندان برای مربی بهترين و محبت و عشق گذشت، فداکاری، مظهر مادر که دارد تاکيد وی

 (298ص ديوان،)     مادری نادان پرورده، کجا دانشور طفل         است کودک آموزگار نخست مادر دامن

 : است زرگب بسيار آنها مسئوليت زيرا شود دانسته مندارزش هستند، فردا مادران که نيز دختران مقام تا است شايسته پروين، اعتقاد به

 (518 ،ص ديوان) پسران بزرگی ميسر است مادر ز          فرداست مادر امروز، دختر هميشه       

 يبايیز خلق برای ایاسطوره نقشی نيز مادر عالم آن در که اششاعرانه عالم و سپهری سهراب کرد؛ اشاره سهراب شعر به توانمی نو،  شعر از

 :کندمی ايفا

 حياط هایگل الی نزديک، رستگاری    تر هايیابر     اطلسیبی پنير   آسمانی و ريحان و چيند   نانمی ريحان مادرم

 ريزد. می هانوازش چه مس  ی کاسه در نور

 کودکی یآسودگ به افتدمی يادش به انسان رگاهه که دارد ناشدنیوصف آرامشی مادر الاليی. شودمی يافت فراوان معاصر شعر در مادر الاليی

 .يابدمی دست

 است آزار کودک "بيابان غول" داند   حديثمی دايه حديثی،که آشنای دل

 (58ص اشعار، یگزينه آتشی،. )است "خونخوار گرگ" و است"سياه کوه" جوان     سرود مادران الالی خوش ترنم

 .داندمی خود آرامش سبب را بودن او با هایخاطره و مادر بوی و گرددبرمی گذشته به خود، یگرفتهغم دنيای از فرار برای شاعر گاهی

 سنبل  و سوسن ز سبد يک  سالمش هفت سينچينی  هفت یکاسه سازنقش مادر زعفرانی خط

 "کوچک شرلی" داستان سعادت سيمای عيد

 ( 82 ص آتش، و رعتس ز خطی بهبهانی،)الدن و نازی چشم پيش مادر پی در روانه من

 : شد خواهد نازل که است  بخششی  مادر معاصر، شعر در  گاهی و
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 طبيعيست گناهکار مادر  خواند می دعا روز تمام مادر

  ماهيها تمام به کند می فوت گلها و تمام به کند می فوت و

  است ظهور انتظار در مادر  خودش به کند می فوت و

 (335ص ديوان،...) شد خواهد نازل که بخششی و

 ورتص قابل های دارايی و ها زيبايی همه دهد می توضيح و داند می گواراتر ها لذت همه از را داشتن مادر لحظه يک لذت مشيری، فريدون

 ... و جهان تصور غيرقابل و

 داشتن مادر لحظه يک است   لذت خوشتر را ما که ارزانی تو بر

 : داند می عالم دولت از ارزشمندتر و رترب را مادر نگاه- معاصر شاعر -سهيلی مهدی

 نيست مادرم نگاه با برابر           ببخشند عالم دولت گر  مرا

 :که داند می فرزند بيمار و خسته جان برای پناهگاهی يا و

 (63ص مهتاب، اشک) امدم تو پناه به جان خسته و زای    بيمار رنج عمر اين کشاکش از من مادر

 گانی معنا و مفهوم مادر در کتب درسی دوره ابتدايیبررسی و تحليل واژ

مادر  ای» درکتاب فارسی پايه ششم دوره ابتدايی تحليل و بررسی محتوای انتخابی نشان می دهدشعری از ابوالقاسم حالت با عنوان

ين بخش از کتاب از دانش آموزان ،فرزندی در ستايش مادر او را ستايش می کند و تمام زندگی خود را از وجود مادر می بيند. در ا«عزيز

 خواسته شده که اين شعررا حفط نمايند.عنوان شعر مورد نظر اين گونه می باشد:

 ای مادر عزيز که جانم فدای تو       قربان مهربانی و لطف وصفای تو 

 هرگز نشد محبت ياران ودوستان      همپايه ی محبت و مهر و وفای تو

 ام که هست   اين خانه ،خانه ی تو و اين دل ،سرای تومهرت ،برون نميرود از سينه 

 ای مادر عزيزکه جان داده ای مرا   سهل است اگر که جان دهم اکنون برای تو

 خشنودی تو مايه خشنودی من است  زيرا بود رضای خدا در رضای تو 

 گر بود اختيارجهانی به دست من   می ريختم تمام جهان را به پای تو 

زيبايی مادر نماد و مظهر عشق ،محبت ، لطف ،صفا ، مهربانی و وفا می باشد که قابل مقايسه با هيچ کدام از افراد و گروه های  در اين شعربه

انسانی نزديک به فرد نمی باشد و جايگاه مادر در قلب و جان انسان می باشد و رضايت و خشنودی مادر را ضامن رضايت و خشنودی خداوند 

هان معادل وجود و نعمت وجودی مادرنخواهد شد.البته می توان فراتر از حفظ کردن صرف شعر فوق به وسيله دانش می داند که تمام ج

آموزان پايه مذکور از آنها خواست تا در وصف مادر داستان و انشائی بنويسند و در مورد فداکاری و مهربانی مادران در کالس بحث وگفتگو 

 حضور مادران در کالس درس از آنها تجليل و قدردانی شود.بين دانش آموزان انجام شود و با 

 

 

در کتاب تفکر و پژوهش پايه ششم ،تحليل و بررسی محتوای اين کتاب نشان می دهدکه در مفهوم مادر چالشی مطرح شده است که همه 

زند و در چنين شرايطی ابتدا بايد هدفها را انسان ها اهداف ،آرزوها ،خواسته های زيادی دارند ولی باالجبار به انتخاب بين آنها دست می 

فهرست نمايدو با استدالل موثق  مشخص شودکه کدام از اولويتی باالتری برخوردار است.در نظر گرفتن اولويت هايکی از جنبه های تصميم 

ود ردازدکه اويس قرنی با وجدر باره آرزوی اويس قرنی می پ»بوی خوش مدينه«گيری  می باشد.در اين مبحث با تماشای فيلمی با عنوان

داشتن آرزوی ديدن پيامبر)ص(،مادری سالخورده و بيمار دارد که نمی تواند او را تنها بگذارد و مادر از او قول می گيرد که به زودی 

 ت و قبولبرگردد.اويس پس از طی مسيری به مدينه می رود ولی موفق به ديدار پيامبر نمی گردد و در اين حال چون مادرش بيمار اس

 مبازگشت به مادر داده ،به يمن برمی گردد.اين داستان از اويس قرنی و تشکر پيامبر)ص( از اويس قرنی  به دليل احترام ومنزلتی که به مقا
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فکر ت مادر داشته است اويس قرنی را برترين  فرد  می خواند ،جايگاه مادر ،به خوبی بيان شده است. و مهم ترين مساله اين است که در درس

 دانش آموزان را به تفکر و انتخاب تشويق نموده است که مفهوم مادر و جايگاه و مقام وموقعيت وی در زندگی فرد واال و مقدس می باشد.

بنابراين بررسی و تامل در محتوای دروس پايه ششم ابتدايی نشان می دهدکه نقش و جايگاه معنا و مفهوم مادر در درس هديه های آسمانی 

واقع شده است در حاليکه می تواند در اين درس معنا ومفهوم مادر در قالب داستان و قصص قرانی و از زبان و کالم بزرگان دين  مغفول

سی کاسالم ،پيامبران و امامان آورده شود و يا اينکه در درس علوم،جايگاه ،محتوا و يا فعاليتی برای آموزش مفهوم مادر و نقش آن به عنوان 

و ياری دهنده فرزندش و هميار دانش آموز در کاوشگری باشد در نظر گرفته شود. و جای خالی توجه به مفهوم مادر در اغلب که راهنمای 

 کتب اين پايه احساس و ادراک می شود.

انی از استبررسی و تحليل محتوای درس فارسی پايه پنجم ابتدايی در زمينه توجه به معنا و مفهوم مادر هم نشان می دهد که در قالب د

ينا س ابوعلی سينا بيان می شود که مادرش در بستر بيماری می باشد و در همان ايام او بايد از مادر دور شودو اين دوری از مادر برای ابو علی

سخت و دشوار می نمايدو ايشان می خواهد که در محضر مادر بماندو از طبيب  مادرش می پرسد که علت بيماری مادرش چيست؟ طبيب 

م واسخ می گويد که برای شناختن بيماری ها و درمان آنها بايد خوب ببيند و بشنودو اين انگيزه ای می شود برای ابوعلی سينا تا يادگيری علپ

پزشکی و طبابت را پيشه نمايد و تنها يادگيری و آموختن دانش و معرفت جديد به قصد خدمت به مادر می تواند او را از مادر جدا نمايد و 

 ی از ايشان را تحمل نمايد.دور

 نتيجه گيری و ارائه پيشنهادها 

ت. سمادر و تمام مفاهيم و مصاديق وابسته به آن  در تاريخ زندگی انسان ها از آغاز تا اکنون  مقام و جايگاه مقدس و واالمرتبه ای داشته ا

فيع مادر در عشق و محبت ورزی به اعضای خانواده قابل در ادبيات فارسی و دين و آيين ايرانی  و اسالمی هم توجه به نقش و جايگاه ر

تقدير و تحسين می باشد و تجسم و تصوير عطوفت ،رافت و محبت در سيمای مادر تصوير و تجسم رب العالمين می باشد و از همين رو می 

رضای خداوند را در خشنودی وجلب   باشد که بهشت را جايگاه حقيقی مادر می داند و ان را فرش زير پای مادران می بيند و خشنودی و

رضايت  مادر می داند.هرچند بررسی تاريخی و ادبی احاديث و روايات و اشعار نشان می دهد جايگاه و نقش مادر در خانواده و در اجتماع و 

ا و اجتماعی خانواده ب تربيت فرزندان وپذيرش و آموزش نقش ها و جامعه پذيری فرزندان سازنده و حياتی بوده است و همه مسائل عاطفی

حضور و همفکری مادر صورت می گرفته است و به عنوان منبع و مصدر مهرورزی ،محبت و عطوفت مطرح بوده است اما در جامعه امروز 

ی  دايران ،نقش و جايگاه مادری دستخوش تغيير وتنزل شده است تا جايی که بيشتر وقت وانرژی مادر برای تامين هزينه های مادی و اقتصا

در خارج از منزل و خانواده سپری می گردد و از نقش اصلی خويش که تربيت و جامعه پذيری فرزندان و تامين نيازهای عاطفی ساير اعضای 

 خانواده می باشد غافل شده اند که البته اين مساله با پديده صنعتی و ماشينی شدن جوامع مرتبط می باشد.

مشاهده می شود که مادر به عنوان منبع عشق ،عطوفت و مهرورزی الهی و معنوی در سنين پيری و در بسياری از خانواده های ايرانی  

سالخوردگی که نيازمند توجه و جبران ذره ای از محبت دريای وجودی خويش برای فرزندان می باشد مورد بی مهری فرزندان قرار می گيرد 

خرين روزهای زندگی خويش را به نظاره می نشيند که لزوم فرهنگ سازی و توجه و درسرای سالمندان و در کنج عزلت وتنهايی و بيماری ا

د از نفرزندان و خانواده در نگهداری و پرستاری مادر درخانواده و استفاده از تجربه و محبت مادر برای تربيت فرزندان و برکت خانواده می توا

جلوگيری کرد. از منظری ديگر کتاب های درسی به ويژه در دوره ابتدايی که  اين فرهنگ در حال تکثيرو ترويج جوامع غربی در جامعه ايران

محل بازی نقش ها و شکل گيری شخصيت فرزندان و به ويژه دانش آموزان  دختر می باشد به ندرت به مفهوم نقش مادر و اهميت آن در 

ی نشان می دهد در قالب چند شعر در کتب فارسی و هديه در خانواده و جامعه پرداخته شده است.و تحليل و بررسی محتوای کتب دوره ابتداي

دو پايه تحصيلی بقيه کتب و پايه ها از پرداختن به نقش و جايگاه مادر و اشنايی،اهميت،اثرگذاری و اموزش نقش مادری غفلت شده است 

 .بنابراين پيشنهاد می گردد :

ش پايه ابتدايی دروس مختلف در قالب شعر ، داستان ،فعاليت های کالسی در همه کتب فارسی و هديه های آسمانی و مطالعات اجتماعی ش

 و خارج از کالس درس به مادر و تاثيرو کارکردهای آن در خانواده و جامعه توجه شود .
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 در ساير دروس و پايه های اول تا ششم ابتدايی هم به شکل مستقيم وغير مستقيم به معنا و مفهوم مادری توجه شود.

 کارگاه ،مسابقه و ساير فعاليت های فوق برنامه به اهميت و تاثيرگذاری نقش مادر در خانواده و جامعه توجه شود.در قالب 

ر ادر قالب روز و هفته مادر از مادران برای حضور و ارتباط با مدرسه دعوت به عمل ايد و اين روز در قالب جشنواره مورد تقدير و تحسين قر

 گيرد.

 ی و قصص با موضوع مادر در کتابخانه مدرسه وکالس درس برای اشنايی دانش اموزان و تشويق انان استفاده شود.از کتاب های داستان

در رسانه های مختلف ديداری و شنيداری ،راديو تلويزيون اهميت نقش مادر مورد توجه و تاکيد سياست گذاران کالن قرار گيردو انعکاس اين 

 ليل و بررسی قرار گيرد.سياست ها در نظام آموزشی مورد تح

 ممعلمان،انجمن اولياومربيان ،مشاوران و مديران آموزش وپرورش درجريان تاثيرگذاری نقش مادر در خانواده و اجتماع قرار بگيرند و انان ه

 به اين موضوع در نظام اموزشی و کالس درس توجه جدی مبذول داشته باشند.

و توجه به نقش مادری در زندگی واقعی اجتماعی ،تهيه فيلم ،کليپ و ساير محتوای ديداری و  بازديد از مراکز نگهداری و سرای سالمندان

 شنيداری .

برگزاری شب شعر با عنوان مادر در مراکز فرهنگی ،آموزشی و سرای محله وشهرداری ها به مانند رسالت  همايش فعلی ساالنه مادر که نقش 

ی ايفا کرده است و به دنبال شناخت داليل عدم توجه به مفهوم و معنای مادری در ادبيات و خود را به خوبی در منظومه علمی و دانشگاه

 شعر معاصر و کتابهای درسی می باشد .
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 برنامه ششم توسعه؛دستاوردها و چالش هاان در قانون رحمایت حقوقی از ماد
 

 دانشجوی کارشناسی ارشد دانشگاه رفاه؛ ريحانه اشرف

reyhaneashraf@yahoo.com 

 

 

 چکيده

و  یصاداقت-یتيامن یدر برنامه ها یاساس رياست که تاث یاز مسائل مهم هر کشور یکی،يفرزندآور تيو اهم عتيجم شيامروزه برنامه افزا

 یازهايمتناسب با ساختارها و ن نيقوان نيتدو یشود دولتها در پ یموضوع باعث م نيا تيدراز مدت خواهد داشت.اهمآن کشور در  یاسيس

 یو مر نياز ا؛کرد تيحما عتيجم اديازد نينمود و هم بتوان از ا قيتشو یخانواده ها را به فزرندآور یتا بتوان  هم از طرف، نديآن کشور برآ

ث در مباح یا ژهيو یها تيحما،و پرورش فرزند را به عهده دارد یخانواده که نقش فرزندآور یاز دو رکن اصل یکي طلبد که از مادر به عنوان

ه کوشش مقال نيا د،درينما یم نييرا تب ندهيپنجسال آ یکشور ط یتوسعه اهداف مهم و اساس ی.از آنجا که برنامه هارديصورت بگ یحقوق

-يیاجرا یاز مادران در قانون برنامه ششم توسعه،چالش ها یتيحما یجنبه ها ليکشور ضمن تحلبرنامه ششم توسعه  یگردد با بررس یم

 .         ها مشخص گردد تيحما نيا ینيتقن

 

 ها تيمحدود-برنامه ششم توسعه-مادر-یحقوق تيحما: واژگان کليدی

 

 مقدمه

همـه  ی زن و مرد طبق اسالم بيان و اضافه شده اسـت:موضوع يکسان،1358جمهوری اسالمی ايران مصوب در اصل بيستم قانون اساسی 

در قوانين جمهوری اسالمی ايران، حقوق زنان از جايگـاه مهمـی برخـوردار .افراد ملت اعم از زن و مرد، يکسان در حمايت قانون قرار دارند

وين شده که نمود عينی ايـن قـوانين را است. بعد از پيروزی انقالب اسالمی، برای مشارکت زنان در عرصه های مختلف قوانين بسياری تد

زنان اشاره  در قانون اساسی، طی اصول و بندهای مختلف به حقوقهمچنين ميتوان در حضور پررنگ زنان در جامعه به خوبی مشاهده کرد. 

 .  دارد قانونگذار اساسیشده که اين قوانين حکايت از اهميت زنان برای 

 و ايران، دولت را موظف می کند برای نيل به اهدافی نظير عدالت، کرامت و ارزش واالی انساناصل سوم قانون اساسی جمهوری اسالمی 

تأمين حقوق همه جانبه افراد   اين اصل آمده است: 14همه امکانات خود را برای امور خاصی به کار ببرد که در بند ،آزادی توأم با مسئوليت

 .                                                                                                     همه و تساوی عموم در برابر قانون از زن و مرد و ايجاد امنيت قضايی عادالنه برای

ی ه اسالمدر اصل دهم قانون اساسی با اشاره به جايگاه رفيع نهاد خانواده در جامعه اسالمی آمده است: از آنجا که خانواده واحد بنيادی جامع

بايد در جهت آسان کردن تشکيل خانواده، پاسداری از قداست آن و استواری روابط ،ريزيهای مربوطه است، همه قوانين، مقررات و برنامه

 ..خانوادگی بر پايه حقوق و اخالق اسالمی باشد

افراد ملت اعم از زن و مرد، يکسان در در اصل بيستم قانون اساسی موضوع يکسانی زن و مرد طبق اسالم بيان و اضافه شده است:همه 

 .                                                                                                 حمايت قانون قرار دارند و از همه حقوق انسانی، سياسی، اقتصادی، اجتماعی و فرهنگی با رعايت موازين اسالم برخوردارند

کم قانون اساسی حقوق زنان را در پنج بند توضيح ميدهد و طبق اين اصل، دولت موظف است حقوق زن را در تمام جهات با وياصل بيست

 :  رعايت موازين اسالمی تضمين و امور زير را انجام دهد

                                

 معنوی اوهای مساعد برای رشد شخصيت زن و احيای حقوق مادی و ايجاد زمينه-1  

www.takbook.com



   

208 

 

 سرپرست حمايت مادران، بالخصوص در دوران بارداری و حضانت فرزند و حمايت از کودکان بی-2

 

 . ايجاد دادگاه صالح برای حفظ کيان و بقای خانواده-3

                    

 .   سرپرستبی  ايجاد بيمه خاص بيوگان و زنان سالخورده و-4 

                        

 .                    قيموميت فرزندان به مادران شايسته در جهت غبطه آنها در صورت نبودن ولی شرعیاعطای -5

در کشور ما برای رسيدن به رشد و توسعه پايدار برنامه های پنجساله توسعه تصويب می گردد که اين قوانين براساس اسناد باالدستی همچون 

طراحی و تدوين می گردد.برنامه های توسعه بر مبنای واقعيت های کنونی هر دوران مسير  قانون اساسی و سند چشم انداز بيست ساله

دستيابی به اهداف سند چشم انداز کشور را فراهم می کند.قانون برنامه ششم توسعه که سومين برنامه ای است که در زمان اجرا و به منظور 

ز و نشيب های فراوانی در مراحل تصويب روبرو بود،باالخره با يکسال تاخير در سال تحقق اهداف آن سند تهيه شده است.اين برنامه که با فرا

به تصويب مجلس شورای اسالمی رسيد تا دورنمای پنجساله ای از شرايط کشور را برای دستگاه های اجرايی و تقنينی  و قضايی  1395

ت به تصويب رسيد،حايز نکته و اهميت قابل توجهی نسب-برجام-مشترک ترسيم نمايد.اين برنامه که در برهه زمانی پس از برنامه جامع اقدام

به برنامه های توسعه قبلی است و ان حجم منابع مالی زياد برای اجرای برنامه است که به نظر می رسد ناشی از اميدواری دولت از اجرای 

                                                                           برجام و افزايش منابع مالی کشور باشد.                                   

نقطه قوت برنامه ششم که بسيار مهم و اثرکذار است،توجه به بخشهای مختلف و اولويت دادن به موضوعاتی است که در حوزه های مختلف 

ی اولويت ها در بخش های مختلف مکلف باشد.يکی زا بخشهای مورد تعريف و بيان شده و قاعدتاً براساس اين رويکرد دولت بايد به اجرا

 توجه در اين قانون،مسئله زنان و عدالت جنسيتی در خصوص موضوعات مورد ابتال جامعه است.زنان به عنوان نيمی از افراد جامعه با توجه به

مورد توجه در برنامه ششم توسعه می باشند و مادر به عنوان وظايف متعدد و متفاوت و نقش تاثيرکذار در جامعه و خانواده،يمی از گروه های 

يکی از اقشار مهم جامعه زنان،از گروه های مورد اهميت اجتماعی می باشد که درميان کنش های جامعوی، می تواند با رشد و تاثير گذاری 

ندی شرو کمک شايانی نمايد.  در اين مقاله با تقسيم بنهادينه خود،به ارتقا و اثر بخشی هدفمند ساختارهای موجود و طراحی بايسته آينده پي

 هانواع حمايت های بيان شده در يان قانون و چالش های فراروی آن،به دنبال رهنمود دادن به مقنن می باشد تا بتواند برنامه هدفمندی را ب

يت های بهداشتی و مراقبتی و کفتار دوم حمايت های اجرا در بياورد؛از اين رو مقاله فوق در دو قسمت ارائه می گردد.گفتار اول انواع حما

 ضغلی و اجتماعی و گفتار سوم حمايت های حقوقی و قضايی.                                        

 گفتار اول : حمايت های بهداشتی و مراقبتی :

ر زندگی فردی، خانوادگی و اجتماعی با توجه به حق سالمت مادران، به معنای برخورداری از سالمت جسمی، روانی، اجتماعی و معنوی د

 ويژگی های آنان در مراحل مختلف زندگی است.                  

قانونگذار با بيان تکليف دولت به ارتقای شاخص  76)بندهای ت،ح،د( اين قانون بيان شده است.در ماده 76،102اين حمايت  در مواد      

رگ و مير نوزادان و مادران،اهداف کمی و دقيقی را برای سالهای اجرای برنامه اعالم نموده است.بند های سالمت مادر و کودک و کاهش م

،مبنای نگارش اين ماده می باشد تا بتواند در سلسله مراتب تقنينی،اهداف 1393سوم سياست های کلی جمعيت مصوب رهبر انقالب در سال

 5/2اين قانون،اشاره به زمينه سازی جهت افزايش نرخ باروری به ميزان هر زن حداقل 102مورد نظر را محقق نمايد.همچنين در بند ت ماده 

سياست های صدر االشاره می باشد.در بند ح همين ماده اشاره به اختصاص بودجه  1فزرند شده است که به نظر می رسد مستنبط از ماده 

شده است که با بند سوم سياست های کلی جمعيت نيز مرتبط می باشد؛اين سنواتی برای تسهيالت افزايش سالمت ازدواج و  درمان ناباروری 

 تسهيالت را می توان از طريق پوشش بيمه ای و تقويت نهادها و موسسات حمايتی تامين نمود.البته ابهام موجود در قانون برنامه،عدم تعيين

تلزم صرف منابع مالی گسترده و اعطای اختيارات مشخص شدن نهادها و موسسات حمايتی مربوط می باشد؛چرا که عمل به اين ماده مس
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قانونی به آن نهادها می باشد.در حالی که در عمل می بينيم اکثر مراکز ناباروری تحت هيچ پوشش بيمه ای و کمک های دولتی يارانه محور 

                                                                                                   نيستند و درمان در اين مراکز با هزينه های سرسام اوری صورت می پذيرد.                 

عداد ت با نکاهی بر روند بين المللی و آمارهای ارائه شده جهانی از طرف صندوق جمعيت ملل متحد،دقيق تر می توان به اين مطلب نگريست.

نان بهداشت ز –اطالعات جديد نشانه هايی از پيشرفت در امر بهبود بهداشت مادران  ؛قبول زياد استمرگ و مير مادران به حدی غير قابل 

را با دستيابی بعضی از کشورها به کاهش چشمگير در نسبت های مرگ و مير مادران نشان می دهد. اما  –در طول حاملگی و زايمان 

برای تحقق هدف مورد نظر آرمان توسعه هزاره يعنی رساندن نسبت مرگ و مير  درصد کاهش ساالنه الزم 5/5پيشرفت هنوز کامال کمتر از 

درصد مرگ های مادران خونريزی،  80است.از بيشتر مرگ های مادران می توان اجتناب کرد. علت بيش از  2015مادران تا سه چهارم تا 

ن در دوران حاملگی است. بيشتر اين مرگ ها، اگر خدمات پر فشاری خو عوارضعفونت، سقط جنين نا امن، بروز مشکل درهنگام زايمان، و 

                                            کافی بهداشت باروری، تجهيزات، وسايل و پرسنل ماهرو مراقبت های بهداشتی الزم در دسترس باشند، قابل پيشگيری هستند.

مان قبت های پيش از زايادر جريان زايمان برخوردار می شوند. در زمينه ارائه مرزنان بيشتری از مراقبت پيش از زايمان و کمک پرسنل ماهر 

درصد  53، درمقايسه با 2008درصد زايمان ها در دنيای در حال توسعه در  63به زنان حامله در همه مناطق پيشرفت هايی در جريان است.

فت حاصل شد اما پيشرفت در شمال آفريقا و جنوب شرقی آسيا به ، با حضور پرسنل بهداشتی ماهرانجام شد. در همه مناطق پيشر1990در

                                                                                            افزايش به ويژه چشمگير بود. ،درصد 63و  74ترتيب با 

يش از زايمان به زنان حامله و ياری پرسنل با تجربه در جريان زايمان پ ارائه مراقبت های زمينهنابرابری ها و تفاوت های بزرگ هنوز در

 یوجود دارد. احتمال اينکه زنان فقير در نواحی دور افتاده از مراقبت بهداشتی کافی برخوردار شوند کمتر است. اين امر به ويژه در مناطق

و مير مادران زياد است به ويژه در منطقه جنوب صحرای آفريقا، واقعيت دارد که تعداد پرسنل بهداشتی ماهردرآنجا همچنان کم و مرگ 

اچ.آی.وی نيز از عوامل بازدارنده پيشرفت است و به حد چشمگيری درمرگ و مير مادران در بعضی از کشورها تاثير ؛جنوب آسيا و اقيانوسيه

                                                                                                           می گذارد.

خطر مرگ و ميرناشی از حاملگی و زايمان برای دختران نوجوان بيشتر است و با هر حاملگی افزايش می يابد با اين حال پيشرفت در امر 

ری طی تفاده از وسايل پيشگيتنظيم خانواده متوقف شده و سرعت افزايش تامين اعتبار برای آن با سرعت تقاضا هماهنگ نبوده است. اس

درصد زنان متاهل از نوعی از اين وسايل استفاده می کردند اما افزايش اين موارد کمتر از سال  62، 2007دهه گذشته افزايش يافته است. تا 

         است. 1990های دهه 

 ماعیاجت های نقش تثبيت جهت در مهمی عامل لشاغ زنان برای خانوادگی - شغلی های حمايتگفتار دوم :حمايت های شغلی و اجتماعی : 

 هيافت گسترش نظام از ناشی اجتماعی - روانی فشارهای با مقابله و از مندی بهره زنان از گروه اين برای آن بدون و شود می محسوب ها آن

                      است. ميسر ندرت به ها، نقش

،دولت مکلف شده 80)بندب( اين قانون بيان شده است.در ماده 103)بند ب( و ماده 102اده ،م101)بندت(،ماده 80اين حمايت در مواد  دفواي

است تا با تهيه و اجرای کامل طرح جامع توانمند سازی زنان سرپرست خانوار براساس مصوبات شورای اجتماعی زنان اقدام نمايد.در متن 

مشورت با مجمع تشخيص مصلحت نظام به تصويب رسيده است،در  بند ابالغی از طرف رهبری که پس از 1395سياست های کلی خانواده 

 ن.              های با سرپرستی زنان و تشويق و تسهيل ازدواج آناحمايت حقوقی، اقتصادی و فرهنگی از خانواده آمده است :

شم داز بست ساله،سياست های کلی برنامه شاما کليه دستگاه های اجرايی مکلف شده اند مبتنی بر قانون اساسی،سند چشم ان 101در ماده 

توسعه و سياست های کلی خانواده،جايگاه سازمانی امور زنان و خانواده را بهبود بخشيده و عدالت جنسيتی را به عنوان يکی از شاخص های 

محور قرار گرفتن خانواده در  :مهم و مبنايی حقوق بشر مورد توجه قرار دهند.در بند دوم سياست های خانواده،اين عبارت بيان شده است 

 .                      های اجرايی و تمام نظامات آموزشی، فرهنگی، اجتماعی و اقتصادیها، سياستقوانين و مقررات، برنامه
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تصادی و زده اقاما بحث حمايت و پشتيبانی و ارتقای معيشت و اقتصاد خانواده از طريق توسعه مشاغل خانگی،بنگاه های زودبا 102در ماده 

در  1392تعاونی های توليدی روستايی و خانواده محور،مورد توجه قرار گرفته است که اين مهم نيز در سياست های کلی اقتصاد مقاومتی 

                      بند اول با عنوان تسهيل و تشويق همکاری های جمعی و تاکيد بر ارتقاء درآمد و نقش طبقات متوسط و کم درآمد بيان گرديده است .    

برای نخستين بار وظيفه بيمه اجتماعی زنان خانه دار دارای حداقل سه فزرند را بر عهده وزارت رفاه قرار داده است.اين ماده به  103ماده 

ه است و دنوعی ترجمان ديگری از اصل بيست و يکم قانون اساسی می باشد که در آن به بيمه کردن زنان سرپرست خانوار اشاره گردي

                                                      هرساله نهادهای حمايتی مثل کميته امداد امام خمينی)ره( و سازمان بهزيستی به اين امر اقدام می نمايند.                            

ه با قاچاق قانون مبارز دنی،ن منع خشونت عليه زن، قانون مقانون اساسی، قانومبتنی بر اصول  گفتار سوم :حمايت های حقوقی و قضايی :

مکلف به اتخاذ و حمايت تدابير مؤثر جهت مبارزه با تبعيض و خشونت عليه تمام شهروندان به  دولت انسان و ساير قوانين عادی کشور،

حقوق اقتصادی،  عليه زن، ميثاق بين المللی اعالميه جهانی حقوق بشر، کنوانسيون بين المللی رفع کليه تبعيضات خصوص زنان کشور است.

شورای   2000اکتبر سال   31  مورخ - 4213که در نشست   1325، قطعنامهاجتماعی و فرهنگی، ميثاق بين المللی حقوق مدنی و سياسی

بارزه عليه شر در مجموع به می بين المللی حقوق سياسی زنان و برخی ديگر از اسناد بين المللی حقوق بامنيت صادر گرديده است، عهدنامه

 های نموده است که بتوانند به عنوانرا مکلف به طرح و عملی نمودن برنامه ی عضوهاتبعيض و خشونت عليه زنان تأکيد داشته و دولت

 راهکارهای مبارزه عليه تبعيض و خشونت عليه زنان مؤثر واقع گردد.

 ها استتصويب يا امضاء نموده و عمال مکلف به اجرای آن بين المللی حقوق بشر ين اسنادتا کنون تعدادی زيادی از ا ختانه دولت ايرانخوشب

های ن در آموزهبودتالش مدافعين حقوق زنان همواره بر اين بوده است که هيچ زنی به دليل جنسيت خود از دستيابی به حقوقش بازنماند. زن .

هايی بودن نبوده است و تمام تفاوتگاه به معنای جنس درجه دومهای گذشته، هيچدين مبين اسالم برخالف تفکرات رايج غربيان در سده

در اين ميان در .تهای روحی و مقتضيات جنس زن اسشده است، متناسب با ويژگیکه در احکام شرعی و قواعد فقهی برای زنان تعيين

 .است تا حقوق واقعی زنان در نظر گرفته شود شدهاست، همواره تالشتدوين قوانين ايران که برگرفته از فقه اسالمی 

ای که های حقوقی حاکی از به رسميت شناخته شدن تدريجی تحوالت نهاد خانواده است؛ يافتهاين نکته قابل تأمل است که بررسی سياست

حيطۀ حقوقی با مسائل عينی و توان آن را نتيجۀ ارتباط مستمر دهد و میاستقالل نسبی حوزۀ حقوقی از حوزۀ اقدام دولتی را نشان می

های حقوقی ميان واقعيات اجتماعی موجود با الگوهای حفظ اشکال سنتی گيری چالشهای امروزين در ايران دانست. شکلانضمامی خانواده

 .دهدها با واقعيات جامعه را نشان مینهاد خانواده ناکارآمدی برخی از اين قوانين و عدم تناسب آن

های قضايی در حوزه خانواده متناسب با نيازها بازنگری، اصالح و تکميل نظام حقوقی و رويه  ی خانواده بيان شده است :در سياست های کل

وفصل دعاوی در مراحل اوليه توسط حکميت و تأمين عدالت و امنيت در تمامی مراحل انتظامی، دادرسی و اجرای و مقتضيات جديد و حل

به نظر می رسد اين بند سياستهای کلی خانواده بتواند با چند ماده در ارتباط .دف تثبيت و تحکيم خانوادهاحکام در دعاوی خانواده با ه

که در بند)خ( اين عبارت را مدنظر قرار داده است :تمهيدات الزم جهت بهره مندی از قضات و وکالی مجرب با اولويت  102باشد.نخست ماده 

در جهت تشويق صلح و سازش زوجها در پرونده های دعاوی خانواده و ايجاد مشوقهای الزم نسبت  وکالی متاهل با ارائه آموزش های الزم

بند الف سازمات بهزيستی را مکلف کرده است تا با مراکز مشاوره خود باعث پيشگيری از بروز  104به پرونده های مختومه؛همچنين در ماده 

بند الف تکليف دارد تا رد راستای تحکيم نهادخانواده نسبت به ارائه خدمات  113ماده طالق و رشد اين اسيب اجتماعی گردد.همين زامان در 

 مشاوره ای رايگان برای فاقد تمکن مالی اقدام نمايد.
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 نتيجه گيری

است يبا مروری اجمالی بر برنامه ششم توسعه و اسناد  باالددستی آن مثل قانون اساسی،سند چشم انداز،سياست های کلی برنامه ششم،س

های کلی جمعيت و سياست های کلی خانواده به خوبی می توان اراده قانونگذار در شناسايی انواع مختلف حمايت از بانوان به خصوص مادران 

را به نظاره نشست.در اين اسناد با تکيه بر قانون برنامه ششم توسعه به موارد متعددی از حمايت های سالميت و بهداشتی،شغلی و اجتماعی 

حقوقی و قضايی اشاره شده است که بايد رد سالهای پيش روی برنامه،از طريق خود مجلس شورای اسالمی،شورای فرهنگی اجتماعی و 

زنان،شورای عالی انقالب فرهنگی و ستاد ملی زن و خانواده در سطوح مختلف تقنينی به تصويب رسيده و توسط دستگاه های مربوز مورد 

با مطالعه اين حمايت ها و مبانی حقوقی آنها،به عنوان نتيجه، ضمن بيان تعارض برخی از حمايت ها از قشر مادران  اجرا قرار گيرند.اين مقاله

با برخی ديگر از اسناد مصوب،لزوم هم افزايی نهادها در اين حمايت ها و  پرهيز از دوباره کاری و نيز عدم تکافوی صرف تصويب قوانين 

لی آن را از عمده ترين اشکاالت نظام تقنينی و اجرايی می داند که بايد به نحو شايسته برای حمايت از حجيم بدون در نظرگرفتن بار ما

 مادران ايرانی مورد مداقه قرار گيرد.
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 تحلیل جامعه شناختی سیمای مادر با تاکید بر دیدگاه تفسیر المیزان

 

 استاديار و عضو هيات علمی دانشگاه زنجان؛ يوسف فتحی

fathi@znu.ac.ir   

 

 

 چکيده

 را در رتبه شرک قرار داده و به جايگاه خاص آنهارا تالى توحيد و عقوق  والدينقرآن کريم،  نيکی به . خانواده کوچکترين واحد اجتماعی است 

رداخته است. پطباطبايی . مقاله حاضر به تحليل جامعه شناختی اين رابطه از حيث چرايی و چگونگی آن از ديدگاه عالمه می کندمادر تاکيد 

مطالعه آيات مربوطه در تفسير الميزان، روشن می شود که تاسيس و تداوم جامعه، بستگى به محبت و روابط عاطفی نسلها دارد. مرکز اين  با

ميان والدين و فرزندان است.  فرزندان به رأفت والدين همراه با  هخانواده با وجود محبت و عاطف پايداریمحبت و رابطه قوی، خانواده است. 

اوالد نسبت به آنان و هنجار شدن آن،  بی توجهی. احتياج دارند آنها همراه با اکراه به فرزندان موقع پيرى و ناتوانی و والدين آنها اشتاق

 جامعه، استنکاف می ورزند. جامعه ی بدون رابطه خويشاوندى عواطف توليد و تربيت نسل را از بين می برد. افراد از تشکيل کوچکترين واحد

کند. با توجه به يافته های تحقيق نتيجه می گيريم که سعادت هيچ سنتى فساد روى آورده را جبران نمى می گذارد ورو به انقراض  به سرعت

، هدنيوی و اخروی انسان، وابسته به جامعه انسانی سالم و جامعه سالم وابسته به خانواده مبتی بر محبت و عاليق عاطفی است. مرکز اين عالق

  مادر است.

 واژه های کليدی: توحيد، والدين، مادر، فرزند، محبت، جامعه

 

 مقدمه

 خانواده به عنوان کوچکترين واحد اجتماعی، ابعاد زيستی، فرهنگی، اجتماعی، اقتصادی و تربيتی و کارکردهای توليد فرزنذ، تامين نيازهای

ل می گيرد و با تولد فرزند مفهوم پدر و مادر در درون خانواده و متقابل زيستی، روانی و اجتماعی دارد که بر اساس پيوند يک مرد و زن شک

 و جامعه ايجاد می شود. از نگاه قرآن، خانواده زيستگاه و محل زايش نيست بلکه راهبر است. خانواده زيستی مسئوليتی جز والد و والده بودن

: 1370ماعی شدن و فرهنگ پذيری فرزندان را بعهده دارد)ساروخانی، توليد نسل ندارد، ليکن، خانواده راهياب يا راهبر، مسئوليت راهبری، اجت

 «باورمندان»را از جهت اعتقادی و جهان بينی به  (. قرآن کريم، دوگانه های نگرشی، اخالقی و رفتاری زيادی را مطرح می کند و مردم258

بازگشت کنندگان به » و از جهت عاقبت انديشی به  1«انستمگر»و «نيکوکاران» ( و از جهت اخالقی و رفتاری به6-3بقره:«)نا باوران»و 

يده بخش نيک، عمل اهل مسرت، دستورات الهی، گروههای نخست، خداگرا، تسليم به می کند. تقسيم 1«ماندگان در را انحرافی»و« راه راست

 ستهد نسل و اصالح و صالح عمل ن ،نعمت وجودشا والدين و شکر به به خدا، نيکی نعمتهای بر شکر  اهل بهشت، شده از سوی خداوند،

هستند. گروه  جزاء روز به غير مومن والدين، محزونان و همراه باسرنوشت ترسناک، مشرک عملی، عاق ديگر، خدا ناباوران، زيان کاران،

حال   .تندت به والدين، هسکانونی طايفه اول، فرزندان مومن به خدا و صالح نسبت به والدين بويژه مادر و طايفه دوم، فرزندان نا صالح نسب

 هسئوال اساسی اين است که کداميک از عناصر خانواده نقش اساسی در فرايند تربيتی فرزندان دارد و بالتبع حق بيشتری، متوجه او است؟ مقال

نقش مادر را   بايی،پيش روی، با روش استنادی و مراجعه به آيات مربوطه و برخی کتب تفسيری و با تاکيد بر تفسير الميزان عالمه طباط

 اساسی دانسته و اورا عنصر مهمی مطرح می کند. اين مقاله در ذيل چهار عنوان: خدا و والدين، خدا، والدين و مردم، مفهوم مادر و جايگاه

 مادر تنظيم شده است.

 

 .خدا و والدين1
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ک عملی و عاق والدين، اطاعت خدا و اطاعت والدين، قرآن کريم رابطه خدا و والدين را از پنج جهت توحيد عملی و احسان به والدين، شر

 شکر خدا  و والدين و جايگاه مادر، مورد توجه قرار داده است. 

 والدين به احسان و عملی .توحيد1-1

 به جا هر .شمارند می الهی پيمان يک را والدين به احسان و داده قرار خدا عملی توحيد رديف در را مادر و پدر به احسان آيات از ای دسته

 و اناحس اجتماعی، نظر از و توحيد اعتقادی، نظر از آيات نوع است. اين شده امر شرک ترک و توحيد به آن از قبل شده امر والدين نيکی

 شمار درشرک،  از را بعد والدين عقوق ديگر، آياتى و لقمان سوره 14 آيه و اسراء سوره 23 آيه اند. داده قرار هم طول در را والدين به نيکی

 و وليدت محبت. است محبت خانواده، و ايمان اساس. هستند انسانى جامعه حياتی عنصر دو  خانواده اند. ايمان و قرار داده گناهان، بزرگترين

  درما و پدر به طرف يک از خانواده قوام است. خانواده رابطه اين است، مرکز ارتباطات اجتماعی ىنسل را تضمين می کند و سرچشمه بقای

 رگزه والدين. احتياج روی از نه رأفت است و اشتياق رحمت، روی از فرزندان به مادر والدين بويژه عالقه. فرزندان است به ديگر طرف از و

 ليکن ست،ا شده توصيه فرزندان به والدين احسان به کمتر دينی متون در دليل همين به کنند نمی بی نيازی، رها دليل به را خود فرزند

 بر را اکيدت بيشترين کريم قرآن دليل همين به و کنند رها را آنها و نموده جفا آنها، به والدين پيری و نيازمندی زمان است در ممکن دانفرزن

 کلى به تتربي و توليد عواطف شودمى باعث جامعه در کارى جفا اين شدن متعارف و والدين به نسبت اوالد جفاى. کند می والدين به احسان

 نظر به. رزدو استنکاف خانواده، و کوچک جامعه تشکيل از افراد و باشد نداشته فرزند تربيت و تناسل به رغبت کسى و بسته رخت معهجا از

 از آخرت و دنيا سعادت و کند،نمى جبران را قانونی اين فساد هيچ ديگر گذاشته انقراض به رو سرعت به اىجامعه چنين طباطبايی، عالمه

(. در عين حال نياز فرزندان از حيث وجود، بقا و تربيت به والدين بسيار بنيادين است. از  516-515: 7،ج1374 طباطبايی،)ودشمى سلب آنان

(. 67: 1374نظر جامعه شناسان، مفهوم نسل با مفهوم تربيت گره خورده است و به همين دليل در حيوانات پست تر، نسل معنی ندارد) گيدنز، 

 می والدين هب نيکی را اجتماعی تعامالت صحيح بنيان انگاره و توحيد را اعتقادی صحيح بنيان انگاره که کند می رستد انگاره يک قرآن

 اين ،باشد نداشته جايگاهی آن در خدا که باوردينی و اعتقاد که کند می تبيين قرآن انگار(.  23:اسراء و  151:انعام ، 36:نساء ،  83: بقره)داند

  .ندارد مستحکمی اساس ای جامعه چنين باشند، نداشته احترام و حرمت آن در والدين آن در که ای جامعه همانطوری که ،ندارد اساس باور

 والدين عاق و .شرک عملی2-1

 يرغ بخشش، گناهان قابل دسته، گناهان سه در را گناهان روايات برخی(. 36: نساء ،151:انعام) هستند کبيره گناهان از والدين عاق و شرک

 به شرک دوم، نوع خدا،گناهان و انسان بين گناهان اول، نوع گناهان. قرار می دهند جبران و عوض با قابل بخشش گناهان و بخشش قابل

 بهدر مرت جهت يک از را والدين عاق کريم قرآن. هستند بخشش قابل جبران طريق از فقط که هستند الناس حق سوم، نوع گناهان خدا و

 . است داده قرار الناس حق مرتبه در ديگر طرف از و خدا به شرک

 والدين و . اطاعت خدا3-1

 استنباط وجوب حکم و کرده تلقی امر مقام در را مفسران، توصيه که( 8:عنکبوت)است والدين به احسان آيات، توصيه خداوند به سوم نوع

 نواهی و اوامر با تضاد مادر را عدم و از پدر اطاعت آيه مرز اشد. ادامه. مقام توصيه از مقام امر باالتر ب(153: 16،ج1374 طباطبايی،)اند کرده

 قبيل از شرطی هيچ والدين، به احسان. اند قائل تمايز والدين، دستورات از اطاعت و والدين به فرزندان احسان بين آيات اين. می داند خداوند

. ستا مشروط والدين دستورات از اطاعت اما است، والدين به نيکوکاری هب موظف فرزند مطلقا ندارد، اخالق خوش و اخالق بد وکفر، ايمان

 يک زا آيه. است آيه ابتدای توصيه ادامه«  بِی لِتُشِْرکَ جاهَداکَ إِنْ  وَ» عبارت. شود نمی اطاعت الهی معصيت در والدين حتی مخلوقی هيچ

: 16ج ،1374 طباطبايی،)کند خدا، اطاعت به شرک در را مادر و پدر که کرده نهى را اورا ديگر طرف از و کرده نيکی به امر را انسان طرف

 هب فرزند دعوت صورت در حتی مادر و پدر دستور اطاعت که کند خيال کسى است ممکن و است امر معناى در قبلى توصيه چون ،(154

 (324: 16ج ،1374 طباطبايی،)نکنيد اطاعت ورزيدن، شرک به والدين اصرار صورت در که کند می بيان ادامه در لذا است، واجب شرک

 والدين و خدا .شکر4-1
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تکميل  سالگی در چهل انسان، فکری رشد و عقالنی بلوغ سن اينکه، نخست. است استنباط قابل  احقاف سوره 15 آيه از مهمی تربيتی نکات

اوج  چهل سالگی«. به تحقيقش نشايد آدمی خواند –وگر چل ساله را عقل و ادب نيست » گلستان می گويد: 11می شود. سعدی در حکايت 

 صاحبان همف مرحله چهل که مرحله تکامل، عقل انسان است، سن اينکه، دوم. تکامل زيستی، روانی، فکری و اجتماعی انسان می تواند باشد

 ل معنیبا تکامل عق انسان صالح عمل اينکه، سوم. کند والدين شکر و او شکر به موفق را وی که خواهد می خدا از انسان لذا است نعمت نيز

 باطبايی،ط)داند می خدا شکر عين را والدين شکر شريفه آيه. است والدين هم رديف شکر خدا اينکه، شکر تر مهم نکته  و چهارم. يابد می

 (.322: 16ج    ،1374

 

 .خدا، والدين و مردم2

، «وَ بَرًّا بِوالِدَيْهِ »رابطه او با پروردگارش،  جمله «وَ کانَ تَقِيًّا»دارد. عبارت به سه نوع ارتباط مهم اشاره 1سوره مريم 14و  13سياق آيات  

(. رابطه صحيح 25: 14، ج1374دهد)طباطبايی، رابطه او با ساير مردم را شرح مى« وَ لَمْ يَکُنْ جَبَّاراً عَصِيًّا»رابطه او با پدر و مادرش و جمله

ه صحيح انسان با والدين و خويشان بر اساس احسان و رابطه صحيح شهروندان با يکديگر براساس عدم انسان با خدا براساس تقوی، رابط

 جباريت، استبداد، استکبار ورعايت حقوق همديگر تنظيم می شود. اين سه نسبت، ارتباط تنگاتنگی باهم دارند. بخشی از دستورات الهی، نيکی

 منهيات الهی پرهيز از عاق والدين و ايذاء و اذيت ديگران است. و رابطه خوب داشتن با ديگران است و بخشی از

 او شکر و انايش به نيکی که شود نمی ديده کريم قرآن در والدين جز به انسانی هيچ. است شده تاکيد مادر و پدر جايگاه به فوق بخش  در 

باشد. در ادامه به مفهوم و جايگاه ويژه مادر اشاره  شده قیتل شرک يعنی خداوند به ظلم رديف در او به ظلم و الهی شکر و بندگی رديف در

 .می کنم

 .مفهوم مادر3

بکار برده است. بين دو عبارت تفاوت عمده وجود دارد. والده يا والدات، مادران خونی و  1«والدات»و  1«امهات»قرآن درباره مادر دو عبارت 

، ذيل ماده ولد(. ولی امهات، مادران واقعی و خونی 1388مثل نهفته است)آذرنوش،  مفهوم توليد« والده»واقعی انسان هستند. در بطن معنای 

اطالق می شود، مانند آيه شش سوره احزات که زنان پيامبر «ام»ممکن است نباشند بلکه به کسانی که حق مادری برگردن انسان دارند، هم 

امهات » ، «ام االکتاب»، «ام المسائل» غير از انسان هم بکار رود مانندممکن به معانی ديگر « ام»، 1)ص( را مادران مومنان خطاب می کند

. چهار صفت برای والده 1همراه با قرينه بکار می رود« امهات» : ذيل ماده ام(. معموال عبارت1388آذرنوش، «) امهات الفضائل» و « الحوادث

انسان حامل است. سوم، شش تا نه ماه با عشق فرزند را در شکم  در قرآن می توان بر شمرد: نخست، همسر پدر انسان است. دوم، از پدر

خود حمل می کند و از شيره جانش اورا تغذيه می کند. چهارم، دو سال با عالقه و رحيمانه به او شير می دهد و در آغوش خود تربيت می 

غذا  و برخاستن قدرت کودک چون که می داند ندخداو رحمت ، حضرت علی ع اين عالقه را شعبه ای  از(359:  2ج،1374طباطبايی، کند)

: 92، ج  1403است) مجلسی،  بخشيده مهربانی و مالطفت نگهداری، تربيت و برای را او و داده قرار مادر بدن در را نيرو اين ندارد، خوردن

 است. زاييده را فرد که کسی اطالق می شود بر فقط «والده» از اين روی،  عبارت (. 2

 ادر.جايگاه م4

های مادر از جانب فرزند در دوره حمل، به پاره ای از ويژگی های مادر به خصوص مشقات و اذيت( 115:احقاف و 114: لقمان)آيات پنجم نوع

 . (322: 16ج،1374شيرخوارگی و پس از آن اشاره می کنند تا شنونده را به شکر وا دارد)طباطبايی، 

 گاهن و هااو است. آهنگ عواطف منشأ تکون می يابد و آن از طفل پود و تار که ميدهند شير غريزى و طبيعى عاطفه به را خود اوالد مادران،

 در و زمان گذشت با و ميگذارد بوديعه درون کودک را در شعور و رحمت مهر، از آثارى و پروراندمى را طفل جان و جسم مادر آميز مهر هاى

وران شيرخوارگی، انس و الفت کودک به طور کامل با مادر است و شخصيت کودک در اين در دو سال د. ميشود ظاهر آثار اين رشد سنين

 (3261:  6ق، ج1412دوره بنيان گذاری می شود. کودکانی از مادر محروم شوند از ثبات شخصيت برخوردار نخواهند بود)سيد بن قطب، 
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 عاليتف و شير جوشش در طفل، گرسنگى و سيرى تيها،گونه گون، ناراح حاالت که است مرموز چنان طفل با مادر معنوى رابطه

 و بدنى قواى بتدريج سال، دو مدت در. می کنند احساس دورن از را احوال اين مادران و می نمايد تأثير مادر دل شور و پستانى هاىغده

 مادر مزاج و عواطف صورت و رويدمى هاغذا انواع جويدن براى دندان ها و ميشود آماده مستقل تغذيه براى نوزاد هضم و جذب دستگاه هاى

 رو کنند، مادر می پيدا فرزند و مادر که است حاالتی سال، معنی به حول ضمنى معناى(. 156 :2، ج1362طالقانی، )يابدمى تغيير مدت آن در

   . رشد به رو فرزند و ضعف به

عاطفی  و مالی های حمايت طريق از الهی، دوم، تتفضال و عنايات طريق از يکم،: است جبران قابل روش سه به مادر پاداش

 است ممکن فرزند توسط مادر زحمات جبران. مادر پيری دوره در خصوصا شدن، بزرگ از پس فرزند احسان و نيکی طريق از سوم، همسر،

فداکاری را در مورد فرزندش انجام  و ايثار بزرگترين 1سی ماهحد اقل در طول  مادرباشد.  ديگر نيکی نوع هر و پرستاری و عاطفی مالی،

ترين حاالت مادر  از سخت که است« ويار» ی مادر شروع می شود، يکی از حاالت ویهاناراحتي، نطفه دهد. از نخستين روزهای انعقادمی

آرامش از او  استراحت و ،خوراک، خواب. گذارداثر می او حتی روی استخوانها و اعصاب، دهدمی بر اثر کمبود در جسم مادر رخکه است 

تمام ش فرزند عشق اتمام و ب صبر باو شود مشکل می برای او نو برخاست ننشست ، خوابيدن،دوران حمل راه رفتن پاياندر می شود. گرفته 

لحظات زندگی مادر است تا آنجا که گاه مادر جان خود را بر سر  ترين وضع حمل يکی از سخت کند. دوراناين نامالئمات را تحمل می

. در روايات، تمام زحمات سخت فرزند در طول عمر خود درباره مادر را با زحمت وضع حمل قابل مقايسه نمی داند.  با وضع نهدمی فرزند

 هيچگونه متنوع است واز فرزند، دورانی که نيازهای کودک  دائم و شبانه روزی مراقبت دوران شود،دوران سخت ديگری شروع میحمل 

 بخاطر عدمدر قرآن، ناراحتيهای مادر  بيان. تنها است طاقت فرسا بعد از وضع يک کارفرزند  نظافت. بر بيان نيازهای خود ندارد قدرت

دوران حمل  (. قرآن مسائل مادران را فهرست وار به مشقات مادر در326: 21، ج1374)مکارم، بيشتری دارد سهم ، مادرپدر نيست اهميت

» کلمه، دوسال دوره شيرخوارگی، «وهنا علی وهن» يعنی مادرش اورا حمل کرد، ضعف و ناراحتی های مضاعف دوره بارداری« حملته امه»

 جا ا بهر والدين و خدا شکر انسان که دهد می دستور شريفه آيه در مادر، به فرزند وجودی فقر شدن بچه است،، به معناى از شير جدا «فصال

ولی به مشکالت ريز اين دوره ها اشاره نمی کند. مشکالت اين دوره ها بقدری زياد هستند که حوزه های  آورد و وضع حمل اشاره می کند.

دانسته  الزم را آنها شکر بنابراين است، داده قرار خود منزله نازل را مادر ويژه به و والدين اوندتخصصی مختلف پزشکی شکل گرفته است. خد

 می طرحم تلويحا را پدر نقش و کند می تصريح مادر نقش به خداوند ليکن. است وابسته دو هر به مادر و پدر به فرزند وجود واقع در. است

کرها= به سختی زايمان  وضعته» عبارت با قرآن. باشد دشوارتر دشواريها، همه از شايد حمل وضع زمان (.120: 25ق،ج1420فخر رازی، ) کند

 شير و حمل وضع حاملگی، دوران هایناراحتی مادر که است مادرانه محبت و رافت غريزه عالمه نظر از. کند می ذکر وضعيت اين از «کرد

در رساله حقوق خود به بعضی از دشواری های مادرانه اشاره  السالمعليه العابدين ينز امام(. 306ص ،18ج طباطبايی،)کند می تحمل را دادن

 : می کند

 که داد، تو به چيزی قلبش ميوه کرد...از حمل خود شکم داخل کند...درنمی حمل طور آن را احدی احدی، که کرد حمل طوری را تو او 

 تو گیتشن و گرسنگی از همه پروايش ماند، تشنه و گرسنه خود و نمود محافظت را تو بدنش اعضای تمامی با او و دهد،نمی احدی به احدی

 خواب از او ند.افک سايه سرتو بر که بود اين گرما نداشت، سعيش از پروايی بود. او تو برهنگی از ماندن نداشت، پروايش برهنه باک از او بود،

 او کرش عهده از توانینمی تو و باشی، او مال تو که است اين برای تالشها اين همه نمود، حفظ سرما و گرما از را تو و کرد، صرفنظر خوش

 .(621: 2ج الفقيه، اليحضره من به نقل از صدوق، 220-219: 16از طباطبايی، ج)خدا توفيق و ياری با مگر برآيی،

ول اکرم )ص( رفت و گفت: يا رسول اللَّه به چه امام صادق )ع(، يکى از گناهان کبيره را عقوق والدين، شمرد و نيز فرمود: مردى نزد رس 

کس نيکى کنم؟ فرمود به مادرت، عرضه داشت: سپس به چه کس؟ فرمود: به مادرت، عرضه داشت: سپس به چه کس؟ فرمود: به مادرت، 

به قدری برای فرزند  . آغوش و نوازش مادر(200   :4، سيوطی،ج220: 16)طباطبايی، ، ج عرضه داشت: سپس به چه کس؟ فرمود به پدرت

مادر، فرزند  محبت شود، عقده ای بار نمياد. بزرگ مادر دامن در که اىها است. بچهمفسده و هاعقده مايه مادر، از فرزند مهم است که جدايى
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 از هبچ کردن جدا گ،بزر عقده يک واقع می شوند. مبدأ عقده ای افراد از های جامعه،مفسده بسيارى. را از نظر روانی سالم تربيت می کند

 (. 91: ص ،8ج امام، مادر نياز دارد).صحيفه فرزند، به محبت. است مادر

 نتيجه گيری

 از رکش از بعد عقوق از ضروريات دينی و اجتماعی و مساله توحيد مساله از بعد والدين احسان به مساله شودکهمى از مباحث مقاله معلوم

متعدد  آيات رد نکته اين مطرح شده است، احکام ساير از قبل و توحيد مساله از احسان بعد مساله هتج از اين است. کبيره گناهان بزرگترين

 ىعاطفی و اجتماع رابطه ديگر، عميق ترين طرف از فرزندان و والدين ميان و طرف يک از مادر و پدر ميان شده است. رابطه عاطفى يادآوری

 جتماعا حال به شوهر، فرزندان و والدين، خانواده را زن، ميان رابطه عاطفی است. ميق وابستهبه همين روابط ع انسانى جامعه است. استوارى

شود. کانون ااصلی رابطه عاطفی و محبت در خانواده، مادر و بار اصلی خانواده از جهات محتلف به عهده او  جدا هم از گذاردنمى و نگهداشته

رزندداری و گرم نگهداشتن کانون خانواده، وظيفه سنگين است. احسان و نيکی به والدين است. همسرداری، يک وظيفه بسيار سنگين است. ف

را  اطفهع آن قطعا با والدين بيگانه معامله و اجتماع در حکم اين عدم جريان نشات می گيرد. زيرا فطری، و اجتماعى سنت اين بويژه مادر از

به نيکی به  ارب گردد.از توصيه سه گانه پيامبر ص در يک روايتی به نيکی مادر و يکىم گسيخته هم از کلى به اجتماع شيرازه و برده بين از

پيشنهاد اصلی مقاله اين است که اگر قرار است در جهت  .پدر، برداشت می شود که وزن نيکی به مادر سه چهارم وزن نيکی به پدر است

 ن در جامعه و خانواده احياء گردد.اصالح خانواده و جامعه قدمی برداشته شود، ضروری جايگاه مادرا
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 بررسی اثرات شاغل و یا غیر شاغل بودن مادران بر کودکان مهدکودکی
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 چکيده

 اثرات بررسی هدف مقاله ينا در. دارند اذعان رشد اوليه دوران در مادر ساز سرنوشت و حساس تقش بر دانشمندان و نظران صاحب اکثر
 -يق علیتحق روش با بدين منظور است،  در ابعاد شناختی، عاطفی، رفتاری و اجتماعی کودکی مهد کودکان شاغل يا غير شاغل بودن مادران

 بعد در قتحقي اين گرفت. ابزار صورت( کشی قرعه) ساده تصادفی ای خوشه شيوه با گيری نمونه. به کند وکاو پرداخته شد ای مقايسه
 حققم رفتاری مشکالت نامه پرسش رفتاری، بعد در و رندولف آزمون عاطفی، بعد در وايلند، آزمون اجتماعی، بعد در ريون، آزمون شناختی،

  گرفت. قرار استفاده مورد که بود ساخت
 خانه) شاغل غير و شاغل مادران کانکود در اجتماعی رشد و دلبستگی هوش، های آزمون از يک هيچ در نمرات تفاوت که داد نشان نتايج 

 ديگر عبارت به. است شده دار معنا رفتاری مشکالت  در فقط اما است، نشده دار معنا شوند می نگهداری کودک مهد در دو هر که(  دار
 مادران کانکود ليکن ندارد کودکان دلبستگی نوع و ميزان اجتماعی، رشد و سازگاری شناختی، با رشد ارتباطی مادر اشتغال عدم و اشتغال
 . اند داده نشان دار خانه مادران کودکان به نسبت را بيشتری رفتاری مشکالت شاغل

 

 اجتماعی و رفتاری، عاطفی، کليد واژه ها: مادر شاغل، مادر غير شاغل، کودکان مهدکودکی، ابعاد شناختی

 

 مقدمه
است که فرد در آن پا به عرصه وجود می گذارد، رشد می کند و خود را برای خانواده يکی از اساسی ترين و ابتدايی ترين نهادهای اجتماعی 

حضور در جامعه و آغاز زندگی اجتماعی آماده می نمايد. زن به عنوان يکی از دو رکن اساسی خانواده از نظر سنتی دارای دو نقش اصلی 
وانی زن، وظايفی را بر دوش او می گذارد. مديريت خانه و همسری و مادری می باشد که اين دو نقش با توجه به ويژگی های فيزيکی و ر

خانواده، نگهداری و تربيت فرزند و ايجاد محيط عاطفی گرم در خانواده از وظايف زن محسوب می شود و او در صورت فراهم بودن ساير 
در (. 69ص، 1388)فدايی، عه را تضمين نمايد بدين ترتيب سالمت جام و شرايط و امکانات، می تواند فرزندان سالم و موفقی را تربيت نموده

اين تحوالت اهميت و نقش ويژه ای که  عصر جديد يکی از عرصه های تحول زندگی اجتماعی، تغييرات و تحوالت در زندگی زنان است
ن است که شناخت هرچه گسترش اشتغال زنان و مشارکت بيشتر آنان در امور اجتماعی ازجمله نمودهای کنونی نهاد خانواده در ايرا. دارد

ار ما چشم انداز روشن تری نسبت به آينده خانواده، دراختي... بيشتر تاثيرات آن بر روابط خانوادگی، مسائل اقتصادی، کيفيت روابط عاطفی و
 خانواده با وی ربهت تعامل احتمال باشد، باالتر وی اشتغال وضعيت و زندگی از مادر رضايت هرچه. (91: 1395 روشن، اژدم). قرار می دهد

 از برخی طبق .کند می خوشبختی احساس شاغل زنان اندازه به باشد داشته رضايت خود داری خانه از که زنی ست. همچنينا بيشتر

 می منتقل نيز فرزندان به را خود مثبت عواطف و دارند اصرار اشتغال فوايد بر هستند، شاد کلی طور به شاغل مادران شده، انجام تحقيقات

 می خود زندگی از بيشتری رضايت اظهار غالبا شاغل مادران که است داده نشان نيز دار خانه مادران و شاغل مادران بين زند. مقايسهسا

 کاری های نقش بين شاغل، زنان اغلب که نشان دادند 1و کنی 1ونگپژوهشی  در .اند داشته ديگری نتايج شواهد برخی وجود، اين با. کنند
 زياد، مشغله علت به زنان اين و است تأثيرگذار آنان زندگی از رضايت و زندگی کيفيت بر که هستند تعارض در رزندپروریف و خانوادگی و

 دارای نيز فرزندان که شود می منجر در آنان زندگی از رضايت و زنان بودن گذرانند. شاغل می خويشاوندان و خانواده با را کمتری وقت

 (.320، ص1395باشند) تقوايی نيا و ديگران،  ديگران با مقايسه در بيشتری زندگی رضايت از
. دهد یم نشان جوان کودکان برای مادران اشتغال احتمالی پيامدهای با رابطه در را گوناگونی پيشنهادات اجتماعی علوم های برخی نظريه

 ادند اختصاص برای مادران انرژی و زمان  که چرا باشد مضر است ممکن مادری اشتغال که دهد می نشان ای توسعه و اقتصاد های ديدگاه
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 برای مترک که شود می جايگزين های مراقبت از استفاده به منجر يا و  شود می فرزند در کنار بودن مانع و کند می محدود را فرزندپروری به
 اه خانواده برای را اجتماعی و اقتصادی بعمنا مادران، اشتغال که دهد می نشان همچنين ها مدل اين حال، اين با. است مفيد کودکان رشد

تحقيقات زيادی در مورد تأثيرات شغل مادران بر  .( 264، ص 2017مک فران،  ) باشد کودکان مفيد رشد برای بايد که آورد می ارمغان به
دارند و  کانی که مادران شاغلها بيشتر بر تفاوتهای رفتاری کودفرزندانشان و فرضيه محروميت مادری صورت گرفته است و در اين بررسی

کودکانی که مادرانشان شاغل نيستند تمرکز شده است . تأثير شاغل بودن مادر بر کودک بستگی دارد به الف ( ماهيت و کيفيت تجارب شغلی 
 خردسال کودک يا نوزاد سالمت تأمين برای (.1984پ: جنسيت کودک )بارلينگ و انبارت،  -) مثبت يا منفی( ب: نوع ارزيابی رفتار کودک

 ضرورت( کند اايف شايسته بطور اورا نقش و بوده مادر جانشين بتواند که کسی يا) مادرش و او بين دائمی و گرم صميمانه، مناسبات برقراری
 ياربس ميکند نيز برقرار ديگران با کودک که ای رابطه والن نظر به طرفی از (.1384 نوتاش، کلبيری از نقل به 1376 جانی، طراز دهقان. )دارد
 محيط اب کودک روابط متوالی اشکال با روانی تحول. اشياء با نه و است اشخاص با کودک های تجربه مهمترين و نخستين چه. است مهم
 .(1380 شريفی،) دارد تنگاتنگ پيوندی فيزيکی چه و انسانی چه

 کار وقت آن ها تمام که مادران کودکانی که دهد می نشان 2005 تا 1960 های سال بين شده منتشر مطالعه 68  از فراتحليل يک از شواهد
 مطالعات، ينب ناهمگون مسائل به توجه با. کنند می کار را زمان از بخشی که است مادرانی فرزندان از تری ضعيف شناختی نتايج ، کنند می

(. 55، ص2017)هيلند و همکاران،   يافت کرد، نامعلوم يسهمقا شاغل مادران با را دار خانه مادران که وقتی را کودکان رشد اثرات فراتحليل
ال اند . اين دسته از پژوهشها به بررسی تأثيرات اشتغدر برخی پژوهشها نيز به نقش سازنده و پويای مادران در بيرون از محيط خانه اشاره کرده

هد که نوجوانان دارای مادر شاغل از احساس خود ارزشمندی ، داند و نتايج آنها نشان می( پرداخته  1979مادران در سنين نوجوانی ) گلد 
حاکی از نيز يافته های برخی مطالعات (. 1381سازگاری اجتماعی ، احساس تعلق داشتن و حمايت اجتماعی بيشتری برخوردار هستند)تقوی، 
 به واسطه اين نظارت کمتر و تفاوت در سبک آن است که نقش نظارتی مادر شاغل، بر روی ابعاد مختلفی از زندگی کودک کاهش می يابد و

های فرزندپروری، احتمال افزايش مشکالت رفتاری بيش تر می شود. اشتغال مادران به طور غيرمستقيم ازطريق روش های فرزندپروری و 
 نواده را کاهش می دهد. ضمننگرش های تربيتی بر رفتار و رشد فرزندان تاثير دارد. هم چنين اشتغال تمام وقت مادران، بهداشت روانی خا

تواند تعادلی بين پرداختن به کار و خانواده برقرار کند، بلکه با باال بردن روحيه مثبت در مادران  آنکه مشاغل پاره وقت مادران نه تنها می

(  1987و همکاران )  1ندر مطالعه ديگری که او(.57ص. 1395علی پور و ديگران،   (ددباعث افزايش بهداشت روانی افراد خانواده می گر
مادر بررسی کردند. ارتباطی بين وضعيت کار مادر و کيفيت  –( انجام دادند تأثير اشتغال مادر را بر وابستگی کودک 1385به نقل از همتی، )

ری برای ايجاد توابستگی کودک به مادر به دست نيامد. تحقيقات نشان ميدهد که عواطف و شخصيت زير بنايی مادر پيش بينی کننده صحيح
 ثبات در الگوهای وابستگی ايمن است تا مشخصات مراقبت کودک. به طور اتفاقی نتايج نشان داده که مادران اطفالی که نا ايمن بودند مبنای

 (.1385رفتارشان عصبانيت بوده است)همتی، 

دار و فرزندان مادران شاغل پرداخته است . نتايج خانهبه مطالعه اختاللهای رفتاری در فرزندان مادران  1368حسين ميرزا جانی نيز در سال 
( بيشتر از اختاللهای رفتاری در فرزندان مادران شاغل  % 67/66دار )مطالعه وی نشان داد که اختاللهای رفتاری در فرزندان مادران خانه

در را بر رشد نا سازگاری کودکان مطرح کرده است. ( اثرات منفی اشتغال ما1987( بوده است. از طرف ديگر محققينی چون بارگلو )% 34/33)
 .( نشان داده اند مادران شاغل نسبت به خانه دار کودکان سازگار تری داشته اند 1978درحالی که گلود و آندوس )

رفته ورد بررسی قرار نگنظر به اينکه تاثير دوری مادر از فرزندان در ابعاد مختلف روانشناختی در ايران به طور همه جانبه و در يک پژوهش م
ی عاست در مقاله حاضر اين فرضيه  مورد بررسی قرار می گيرد که تاثير اشتغال و عدم اشتغال مادر در ابعاد شناختی، عاطفی، رفتاری و اجتما

 در کودکان مهدکودکی متفاوت است.

 

 روش تحقيق 

 «از مادر شاغل و غير شاغل)خانه دار ( در کودکان مهد کودکی بررسی اثرات دوری » در اين تحقيق با توجه به موضوع مورد پژوهش که 
نفراز کودکان مهد کودکی بعنوان گروه مالک يا   43ای استفاده شده است.در مقايسه تعداداست ، از روش پس رويدادی و يا علی مقايسه

ای آماری توصيفی و استنباطی ازجمله فراوانی، نفر )گروه همتای آنها ( بعنوان گروه کنترل با روش پس رويدادی و روشه 31آزمايشی با
نفر  71ازمجموع رد استفاده و مقايسه قرار گرفت. مو tدرصد، ميانگين، انحراف استاندارد، تحليل واريانس يک طرفه، آلفای گرونباخ و آزمون

نفر  مربوط به گروه  15ه مادران خانه دار و نفر مربوط به  گرو 56گروه نمونه) شامل گروه مالک و کنترل(.که به اين سئوال پاسخ داده اند 
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درصد( در گروه کنترل  4/46نفر ) 26درصد( در گروه مالک يا آزمايش و  6/53نفر )  30مادران شاغل بوده اند. از بين گروه مادران خانه دار 
درصد( در گروه کنترل بودند. همانطور  3/13) نفر 2درصد( در گروه مالک يا آزمايش و  7/86نفر )  13بودند. در مقابل از گروه مادران شاغل 

 جکه از نتايج جدول نير معلوم است نسبت گروه مالک يا آزمايش در دو گروه مادران شاغل و خانه دار باالتر بوده است . عالوه بر اين نتاي
 ر بوده اند. نفر(خانه دا 26و 30جدول فوق نشان دهنده آن است که اکثر مادران گروه مالک يا آزمايش وکنترل)

 

 مقايسه ميانگين های نمرات کودکان مادران شاغل وغير شاغل) خانه دار( در ابعاد شناختی. دلبستگی. مشکالت رفتاری و رشد اجتماعی-1جدول 

 
 انحراف استاندارد ميانگينها

 سسطح معناداری tمقدار  تفاوت ميانگينها درجه آزادی
 شاغل خانه دار شاغل خانه دار

 60/0 52/0 50/0 162 34/6 73/5 17/19 67/18 ت شناختیوضعي

 89/0 13/0 17/1 158 99/50 47/57 96/69 7/68 وضعيت دلبستگی

 01/0 51/2* 37/6 171 75/14 26/17 92/121 54/115 مشکالت رفتاری

 16/0 38/1 14/6 157 37/6 18/34 52/57 67/63 رشد اجتماعی

 و اجتماعی دوری از مادر در کودکان مهد کودکی مادران شاغل و غير شاغل)خانه دار( تفاوت وجود دارد.بين اثرات شناختی، عاطفی، رفتاری 
مستقل برای بررسی تفاوت نمرات هوشی کودکان  دو گروه از زنان شاغل و   tبررسی فرضيه های پژوهش نشان می دهد مقدار  1جدول 

بوده است که اين  38/1و برای رشد اجتماعی  51/2. برای مشکالت رفتاری 13/0. برای نمرات دلبستگی 52/0غير شاغل) خانه دار( 
مقادير)غير از مشکالت رفتاری( به لحاظ آماری معنادار نمی باشند. بنابراين وضعيت اشتغال مادران )شاغل و غير شاغل )خانه دار( ( اثر 

کودکان نداشته است، ولی اثر معناداری بر مشکالت  رشد اجتماعی معناداری را بر وضعيت شناختی) نمرات آزمون ريون( ، وضعيت دلبستگی و
رفتاری کودکان داشته است. با مقايسه ميانگين دو گروه مشخص می شود که کودکان مادران شاغل در مقايسه با مادران خانه دار به صورت 

 معناداری مشکالت رفتاری بيشتری را نشان داده اند.

 

 بحث و نتيجه گيری

مستقل تفاوت نمرات هوش، دلبستگی  tسازد. براساس نتايج آزمون ، نتايج فرضيه پژوهش را به صورت کلی منعکس می1ماره در جدول ش
دار( معنادار نشده است اما در مشکالت رفتاری معنا دار شده است. به معنای ديگر و رشد اجتماعی در کودکان مادران شاغل و غيرشاغل )خانه

ه مادران آن ها شاغل يا غيرشاغل )خانه دار( می باشد در ابعاد شناختی و عاطفی و اجتماعی تفاوتی وجود ندارد  بين کودکان مهدکودکی ک
 اما در زمينه مشکالت رفتاری، فرزندان مادران شاغل بيش از مادران غيرشاغل دچار مشکالت رفتاری هستند. 

(  نشان داد که 1382ت و يا منفی می باشد. چنانکه نتايج تحقيق رضايی )دهد که تاثير اشتغال مثببررسی بيشتر ادبيات تحقيق نشان می
( اثرات منفی 1376( و محمودی )1381تر و همچنين نتايج مطالعات تقوی )کودکان مادران شاغل نسبت به غيرشاغل از لحاظ درسی ضعيف

تحقيق حاضر تفاوت معناداری را در اين رابطه نشان نداده  آموزان نشان داد. اين در حالی است کهاشتغال مادر را در پيشرفت تحصيلی دانش
عملکرد تحصيلی دانش و  که رابطه ی معناداری بين نوع شغل مادر )دولتی يا آزاد(( 1395) قوامینتايج اين پژوهش با پژوهش  است. لکن

 اشت، تاحدودی همخوانی دارد. آموزان، وجود ند

دار معنادار نشده ، مقايسه تفاوت ميانگين در رشد اجتماعی کودکان مادران شاغل و خانه1دول همچنين با توجه به نتايج بدست آمده در ج
 است به عبارت ديگر اشتغال و عدم اشتغال مادر ارتباطی با سازگاری و رشد اجتماعی بهتر کودکان ندارد. 

، با نتيجه اين پژوهش هماهنگ بود. اما پژوهشهای بيرشک ( که اشتغال مادر را در رشد سازگاری موثر نمی دانست1380نتايج پژوهش دورباطی )
( که اثرات مثبت اشتغال مادر را بر 1990( به نقل از کريمی، ملهيش )1987( و هوستون )1987(، کاالمبوس و لرنر )1980(، بارو و فارن )1382)

 دادند هماهنگ نيست.روی رشد و سازگاری اجتماعی کودکان مورد تأييد قرار می

دار باشد و چه شاغل، مؤثر است. لذا در اين بُعد ممکن است که کودک در مهدکودک برای رشد اجتماعی کودکان چه مادر وی خانه حضور
در پژوهش حاضر فقط اينکه مادران آنها شاغل يا غيرشاغل  .تواند داشته باشدفارغ از اثرات مثبتی که مهدکودک در رشد اجتماعی کودکان می

 تفاوت و تاثيری در کودکان مهد کودکی نداشته است. دار( باشد)خانه
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دار( تفاوت معناداری وجود ندارد. به عبارت دهد که از لحاظ وضعيت دلبستگی بين مادران شاغل و غيرشاغل )خانه، نشان می2نتايج جدول 
رشاغل تفاوتی بين کودکان مادران شاغل و غيای است که ديگر با توجه به اين نتايج، ميزان و نوع دلبستگی کودکان مادران شاغل به گونه

 دار( وجود ندارد. )خانه

(  به نقل از تقوی همخوانی 1979( و هافمن )1990بررسی پژوهشها نشان داد که نتيجه مقايسه اين دو فاکتور تا حدودی با پژوهش ملهيش )
 .ان خود يکسان استدارد زيرا براساس نظر هافمن رسيدگی عاطفی مادران شاغل و غيرشاغل به کودک

شايد عدم معناداری تفاوت اين دو گروه از کودکان بيانگر تالش مادران شاغل در جبران خالء های عاطفی کودکان از نظر کمی و کيفی بوده 
 یو يا عوامل ديگری مؤثر است که بايد محور پژوهشهای بعدی قرار گيرد.ضمن آنکه هردو گروه اين کودکان در مهد کودک نگهداری م

 شوند. 

نيز نشان داد که در مقايسه مشکالت رفتاری کودکان مادران شاغل، بيشتر از کودکان مادران غيرشاغل بود. با بررسی  1نتايج جدول شماره 
پژوهش پيتر  ( همسانی نداشته لکن با1384( و همتی )1380ادبيات تحقيق معلوم گرديد که نتايج اين پژوهش با تحقيقات نقدی دور باطی )

 ( همخوانی نشان داده است.1368( و ميرزا جانی )1998ارگلو و همکارانش )ب

توان فرض کرد که هر قدر مادر وقت بيشتری را صرف پرداختن به کودک کند کمک بيشتری به بهداشت روانی کودک کرده به سادگی می
 قرار توجه مورد کمتر است شاغل، کودکان ممکن انخستگی مادر و منظم جدايی به توجه (. با 1381به نقل از تقوی  1979است )هافمن، 

 و مادران استرس با غيرمتعارف کاری های برنامه يا و سنگين کار حجم طوالنی، کار نداشته باشند. ساعت توجه آن ها نيازهای به و بگيرند
 (2، ص2017هيرت، کالين دارد. )کو کودکان رشد پيامدهای بر نامطلوبی تأثيرات و است همراه روانی آن ها سالمت مشکالت

در مجموع می توان گفت مادران شاغل و خانه دار اگر نتوانند از وقت خود به طور صحيح در جهت برقراری ارتباط مناسب با فرزندان خود 
ت مادران ، وقاستفاده کنند هردو می توانند تأثير نا مطلوبی در رشد کودک به ويژه رشد عاطفی او برجای گذارند. از يک سو اشتغال تمام 

 ساعات کار زياد و دور بودن طوالنی آنها از فرزندان می تواند باعث ايجاد مشکل در رشد عاطفی ، روانی ، اجتماعی کودک گردد. و از طرفی
 های برای تربيت سالم و شايسته کودک به حساب آيد که مادران در محيط خانخانه داری مادران نيز هنگامی می تواند روش تضمين شده

(. با توجه به اينکه 1382به نقل از کريمی، 1375رابطه خويش را با کودک حفظ کنند و نسبت به امور تربيتی آنها اهتمام ورزد )لطف آبادی، 
برند، حضور مادر در خانه و يا بيرون از خانه )اشتغال( هر يک دارای محاسن و معايبی است که بايد کودکان هر دو گروه در مهد به سر می

مادر  گيری قرار گيرد، اگر چه حضور کيفیتر مورد بررسی و نتيجهتر آن با توجه به شرايط بومی و فرهنگی جامعه اسالمی دقيقعاد جزيیاب
 کنار فرزند بيشتر معنادار است تا صرفاً حضور يا عدم حضور فيزيکی وی.

ستند بيشتر کنند و برای جبران ساعات دوری از فرزند تالش مادران شاغل بايد سعی کنند که کيفيت رسيدگی را در زمانی که در خانه ه
نمايند و هنگامی که در منزل هستند اوقات بيشتری را با فرزندانشان سپری کنند تا بتوانند سالمت همه جانبه ای را در فرزند خود تضمين 

 نمايند.
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 حمایت اجتماعی و تنیدگی روانی مادران دارای فرزند اوتیسم

 

 شناسی عمومی دانشگاه آزاد اسالمی  رودهن کارشناس ارشد روانته ؛سيد حامد دست ياف

hamedhorr@gmail.com  

 چکيده

 می رارق رشدی-عصبی های اختالل طبقه در روانی اختالالت آماری و تشخيصی راهنمای پنجمين در که است اختالالتی از يکی اوتيسم

 مهم از محدود و تکراری ای، کليشه های فعاليت و رفتاری،عاليق الگوهای و اجتماعی های تعامل و ارتباطی های مهارت در آسيب.گيرد

. ندبر می رنج زيادی روانی فشار از اوتيسم فرزند دارای مادران که اند داده نشان زيادی های پژوهش .است اختالل اين های ويژگی ترين

 ورط به ادامه در.کرده است اشاره اوتيسم فرزند دارای مادران روانی تنيدگی بعد به و بيمار فرزند و سالم فرزند داشتن تفاوت به ابتدا مقاله اين

 ادرانم اين روانی تنيدگی کاهش در اجتماعی حمايت نقش نهايت در و است شده پرداخت آن های نشانه و اوتيسم اختالل خود به مفصل

با توجه به يافته های عده ای از محققين مشخص شد که حمايت اجتماعی می تواند تنيدگی روانی مادران دارای فرزند اوتيسم .است شده ذکر

 به عنوان ضربه گير در برابر تنيدگی روانی اين مادران عمل کند. را کاهش دهد و

 کليدواژه:اوتيسم،حمايت اجتماعی،تنيدگی روانی

 

 مقدمه

ست اتولد  نوزاد سبب تغيير ساختار خانواده می شود و مسئوليت های تازه ای را برای والدين به همراه دارد. به طور طبيعی هر زوجی اميدوار 

شته باشد و تولد يک کودک ناتوان تاثير نامساعدی بر زندگی، هيجانات، افکار و رفتار اعضای خانواده ميگذارد و به مثابه که کودکی سالم دا

(. 11389.تبسم و محسن20101رويدادی نامطلوب و مشکل آفرين موجب ايجاد تنيدگی، سرخوردگی و نوميدی می شود گذارد)زمبات و يلدز

والدين کودکان ناتوان، به احتمال بيشتری با مشکالت اجتماعی اقتصادی و هيجانی که غالبا ماهيت محدود شواهد متعددی نشان می دهد که 

( و کيفيت زندگی آنها نسبت به والدين  کودکان سالم، پايين تر 1،2010.دوگان1،2007کننده، مخرب و فراگير دارند روبه رو می شوند)خميس

(. مطالعات پيشين نشان داده اند که داشتن يک کودک ناتوان به طور معنی داری بر 1،2007ن. تونا و يوناال1،2006است)آليک و الرسون

(. اگر چه داشتن 2010وضعيت روان شناختی والدين تاثير می گذارد و باعث ايجاد استرس در خانواده به ويژه والدين می شود)زمبات و يلدز،

( اما اثر ناتوان کنندگی و آسيب رسان حضور کودک ناتوان بر خانواده و به 2005ن،و همکارا 1کودک ناتوان خود منبع تنيدگی است )دوآرت

ويژه مادر به عوامل مختلفی مانند نوع و شدت مشکل، جنسيت کودک، ميزان حمايت های در دسترس خانواده، ويژگی شخصيتی افراد درگير، 

و  1ا آن در دسترس دارند و حمايت های اجتماعی بستگی دارد)هرينگنوع ارزيابی آنها از مشکل، منابعی که برای کنار آمدن و مقابله ب

(. مادران با توجه به ساختار شخصيتی خود بيشتر احساس مسئوليت و يا گاهی احساس گناه می کنند. از طرفی چون آنها 2006همکاران،

فيان و فاميل ارتباط دارند و در معرض توضيح دادن بيشتر  وقت و انرژی خود را صرف کودک می نمايند، بيشتر از پدران با همسايگان، اطرا

(. فشار روانی وارد بر اين مادران به دليل استمرار، عالوه بر سالمت جسمی و 1381وضعيت کودک قرار          می گيرند)حسينی و رضازاده،

وسيع تر سالمت و بهداشت روانی کل  روحی خودشان، سالمت و آسايش همسران، فرزندان ناتوان ديگر و نيز فرزندان سالم و در سطحی

 (.2007و همکاران، 1جامعه را متاثر خواهد کرد)مک کانکی

  

( نشان داد که مادران دارای فرزندان کم توان ذهنی در مقايسه با مادران کودکان 1385برای نمونه بررسی های)نريمانی،آقا محمديان و رجبی،

مومی و روان شناختی پايين تری دارند. همچنين والدين کودکان اوتيستيک، شرايط پر عادی، اضطراب و افسردگی بيشتر و سطح سالمت ع

(. آنها نسبت به والدين ساير کودکانی که نياز های ويژه دارند کيفيت زندگی پايين  1،2006تنشی را در خانواده خود گزارش کرده اند)بنسون
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( و به 2006.بنسون،2005و همکاران، 1اب بيشتری را تجربه می کنند)هستينگ( و افسردگی و اضطر1388تری دارند )خرم آبادی و همکاران،

 (.1،2009طور کلی ميزان پائين تری از شادی و بهزيستی را گزارش می کنند)اکاس،ويتمن و شيورز

 اختالل اوتيسم:

صی و آماری اختالالت روانی در طبقه ا شخي ست که در پنجمين راهنمای ت سم يکی از اختالالتی ا شدی قرار ختاللاوتي ـــ ر صبی ـ های ع

سيب در مهارت1393گيرد)ابراهيمی،می شههای اجتماعی و الگوهای رفتاری، عاليق و فعاليتهای ارتباطی و تعامل(. آ ای، تکراری های کلي

نی ها جهت بازتواهای اين اختالل اســت. شــناســايی زود هنگام و مداخله به هنگام يکی از کليدی ترين مولفهو محدود از مهم ترين ويژگی

سته میاين کودکان می سايی و مداخله و ارجاع را برج شنا سم، اهميت  شد. آمار قابل توجه کودکان با اختالالت طيف اوتي طاف سازد. انعبا

شی و به کارگيری مداخالت تخصصی، نيازمند  سازی آموز شد و امکان فراهم آوردن تجربيات محيطی و غنی  پذيری مغز، دوران حساس ر

ها است. اوتيسم از ريشه يونانی اتوس به معنای خود يا در خود گرفته شده است. رايج اسايی هر چه سريعتر برای استفاده از اين فرصتشن

از ســوی انجمن روان  (DSM-5)ترين تعريف اوتيســم در متن تجديد نظر شــده پنجمين راهنمای تشــخيصــی و آماری اختالالت روانی 

شده ا ست و دو ويژگیپزشکی آمريکا ارائه  شده ا سته بندی  صلی دارد که همگی ب ست. اوتيسم به عنوان يک اختالل رشدی عميق د ايد ا

سايی در عملکرد ارتباطی و تعامل اجتماعی و محدوديت در فعاليت 3پيش از  شوند که عبارتند از : نار ق. ها و عاليسالگی در کودک ظاهر 

های شود. نشانههای زبان و شناخت قابل شناسايی هستند، تشخيص داده مینگامی که آسيباختالل اوتيسم در سنين پيش دبستانی يعنی ه

ــم را می ــاهده کرد. مهارتاُتيس ــال اول زندگی مش ــن، افزايش توان در دو س های اجتماعی، ارتباطی و مراقبت از خود معموالً با افزايش س

ود دارد. گاهی ممکن اســت اين پيشــرفت تا بزرگســالی ادامه يابد و با رفتارهای يابد ولی در مقايســه با کودکان بهنجار همواره تأخير وجمی

ندگی توانند زپرخاشگرانه، اضطراب و افسردگی و رفتارهای نامناسب جنسی همراه شود. تعداد معدودی از کودکان دارای اختالل اوتيسم می

سم، اغلب برای و شند. رفتارهای کودکان دارای اوتي شته با ستقلی دا ست. اين رفتارها م شکل آفرين و ناراحت کننده ا الدين و درمانگران م

ها، حرکت مداوم ممکن اســت نامناســب، تکراری، تهاجمی و خطرناک باشــد. رفتارهای ديگر، ممکن اســت شــامل تکان دادن مکرّر دســت

شياء ب سر به ا شياء در دهان و يا کوبيدن  شتن ا شتان، تکان دادن بدن به جلو و عقب، گذا ست به انگ سم ممکن ا شد. کودکان دارای اوتي ا

شم سيب زدن به چ سيب زنی مانند آ سترفتارهای خود آ سبت به ها و يا گاز گرفتن د ست ن شند. همچنين ممکن ا شته با های خود عادت دا

ست و قيق مشخص نيدرد و سوختگی هيچگونه عکس العملی نشان ندهند. داليل بروز اين رفتارها در کودکان دارای اوتيسم هنوز به طور د

کودک  تواند باعث بروز اين رفتارها شود وباشد، ولی برخی از متخصصان معتقدند که اختالل در حواس پنجگانه کودک میبسيار پيچيده می

سم در مهارتبا انجام چنين رفتارهايی می ضاء کند. کودکان دارای اختالل اوتي سی خود را ار ی م کالمهای ارتباطی نيز )هخواهد نيازهای ح

ــکل دارند. آنها نمی ــتاری( مش ــروع ارتباط و دانند که ارتباط، چگونه برقرار میو هم نوش ــود و چه اهميتی دارد. همچنين، آنها غالباً در ش ش

برقراری ارتباط متقابل مشکل دارند. بسياری از آنها نيز واجد مشکالت گفتاری هستند و ممکن است هيچگاه در طول زندگی خود صحبت 

ستفاده کنند مثالً هر نکن ست ا ست از توانايی کالمی به نحو نادر ضی از اين کودکان ممکن ا شند. بع شته با سخن گفتن، تأخير دا ند و يا در 

کنند)تکرار طوطی وار( و يا فقط از کلمات يکنواخت برای برقراری ارتباط اســتفاده شــود تکرار میای را که به آنها گفته میکلمه و يا جمله

شکالت ارتباطی میکنند. ا شد که م ست نياز خود رتوانند باعث بروز ناهنجاریلبته بايد يادآور  شوند، مثالً کودکی که قادر ني ا های رفتاری 

بيان کند ممکن است شروع به فرياد کشيدن و يا خود آسيب زنی نمايد. در اغلب مواقع، متخصصان روانشناس، گفتار درمانگر و کار درمانگر 

 دهند. ايص ارتباطی، رفتاری، اجتماعی و آموزشی به اين کودکان و والدين خدمات ارائه میبرای رفع نق

د. های ارتباطی آنها ناگزيرند با آنها ارتباط برقرار کنندهند و برای ارزيابی توانايیمتخصصان در اولين مرحله کودکان را مورد ارزيابی قرار می

صلی نيز از همين نقطه آغاز می شکل ا سوی ديگر، در بحث گرم دد زيرا برای برقراری ارتباط با اين کودکان بايد تدابيری در نظر گرفت. از 

ـــ شناختی رفتارهای اين کودکان توجه نمود و بايد کودک از قوانين اجتماعی و شناختی حاکم بر ارتباط ارتباط بايد به زمينه های اجتماعی ـ

شته باشد. انجمن روانپزشکی امريکا ف رسد اين آمار رو به تولد تخمين زده است و به نظر می 150راوانی اوتيسم را کمتر از يک در اطالع دا

 به آن باشد و ميزان ابتالافزايش است و طبق آخرين ويرايش منتشر شده توسط اين انجمن، شيوع اوتيسم در حدود يک درصد جمعيت می
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نفر دچار کم توانی ذهنی و مشکالت  7ودک يا بزرگسال مبتال به اختالل اوتيسم ک 10برابر بيشتر از دختران است. از هر  5تا  4در پسران 

به بعد، روز دوم آپريل به عنوان  2009های مغز هستند. افزايش شيوع اين اختالل موجب شده است که از سال مربوط به عملکرد و واکنش

دهد که ميزان شيوع اين اختالل در کشور ما در سال های ان نشان میهای بالينی در ايرروز اطالع رسانی اوتيسم در نظر گفته شود. تجربه

شانه شناخت ن ست، لذا  ساختن مداخالت به هنگام، اخير روبه افزايش ا ها و فراهم آوردن اطالعاتی برای والدين و مربيان و همچنين فراهم 

 يابد.بيش از پيش ضرورت می

 فشار روانی مادران دارای فرزند اوتيسم:

تالالت اوتيسم تاثيرات شديدی بر زندگی خانوادگی می گذارد. سطوح باالی اضطراب، استرس، انزوا و بال تکليفی در والدين و هم طيف اخ

شيران کودک مبتال به اوتيسم با چالش های فراوانی روبه رو هستند. ديده شده که اين والدين نسبت به والدين ساير کودکان با نياز های 

تری را تجربه می کنند. يکی از بزرگترين   نگرانی های آنها در مورد آينده کودک است اين که کودک ديگر هيچ وقت  ويژه، استرس باال

  کامال نرمال نخواهد بود و اين که اطرافيان شرايط کودک را درک نکنند و نسبت به کودک و والدينش واکنش های منفی بروز دهند. درواقع   

الدين اوتيسم آن را تجربه می کنند پذيرش کم جامعه نسبت به رفتار های اوتستيک و شکست در گرفتن حمايت استرس زا ترين عاملی که و

( بيان می کنند که مادران اين کودکان معموال فشار روانی بيشتری را نسبت به پدران خواهند 1997و همکاران ) 1های اجتماعی است.شارپلی

ناشی از همسر را تهديد کننده تر از مشکالت کودک تلقی  می کنند و آن را تهديد ی برای خانواده داشت و برخی از پدران فشار های روانی 

می دانند. اکثر مادران به هنگام تشخيص اختالالت اوتيسم دچار واکنش انکار، سردرگمی، خشم و افسردگی می شوند. آنها طيف گسترده ای 

نشان خواهند داد و نگران واکنش های جامعه بستگان و  نزديکان به اين مشکل هستند از هيجانات مانند: خشم، غمگينی، گريه و سوگ را 

ا ر و گاهی فکر می کنند که احتماال راه حلی وجود دارد که به تمام مصائب آنها در اين زمينه پايان بدهد. آن ها انرژی روانی و مادی زيادی

زيادی را که بايد صرف پذيرش حقيقی کودک درمان توانبخشی او می شد  صرف اجرای فرض و گمان های خود می کنند و در نتيجه وقت

در صد آن ها را دارای عالئم روانی  5/27( با بررسی مادران کودکان مبتال به اختالل اوتيسم، 1385از دست می دهند. افشاری و همکاران)

خانواده می شود و در روابط بين فردی آن ها تاثير می گذارد دانستند. وجود اين کودکان باعث محدود شدن تعامالت و فعاليت های اجتماعی 

و بر شغل مادر تاثير منفی دارد زيرا باعث عدم پيشرفت در کار به دليل وقت و انرژی کم می شود و در مواردی باعث رها کردن کار توسط 

ش ميابد، می گردد در اين خانواده ها زندگی پيرامون مادر به دليل مسئوليت های زياد در خانه که به خاطر مراقبت از فرزند اوتيسم افزاي

کودک اوتيسم ميچرخد. داشتن کودکان مبتال به اختالل اوتيسم باعث افسردگی، نگرانی، استرس، شرمندگی و خجالت در والدين آنها می 

بت از درباره کودک اوتيسم، درمان، مراقشود ودر مواردی باعث تاثير منفی بر روابط زناشويی شده چرا که باعث بحث بيشتر بين زن و شوهر 

 او و در نتيجه فاصله بيشتر بين آنها می گردد. سطوح باالی استرس والدين باعث می شود که آنها گرايش بيشتری به استفاده از       شيوه

دمات ارائه شده برای کودکان بهره های انعطاف ناپذير تهديد آميز و پرخاشگرانه والدگری داشته باشند و کمتر از برنامه های درمانی و خ

ببرند. بنا بر اين تصميم گيری ممکن است درباره استفاده از مناسب ترين راهبرد های درمانی برای کودک شکست بخورند. اين امر تاثيرات 

ترس والدين، روش های ( دريافتند که اس2003)1منفی بر رشد کودک گذاشته و رفتار های مخرب بيشتری را منجر می شود. کازدين و ويتلی

 تنبيهی والدين را تحت تاثير قرار می دهد، به طوری که مستقيما رفتار مقابله ای و پرخاشگرانه کودک را افزايش می دهد.

با در نظر گرفتن اين حقيقت که استرس باالی والدين تاثير قابل توجهی بر روند رشد کودک می گذارد پيش بينی می شود مداخله های زود  

گام برای حمايت موثر از کودکان و خانواده های آنان از پيامد های منفی اين اختالالت جلوگيری و انرژی سرشار خانواده را پيش از هن

سرکوب شدن در مسيری صحيح هدايت کند. کودکان با ناتوانی های مختلف، سطوح متفاوتی از استرس و اضطراب را در مادرانشان ايجاد 

(. اين ميزان از استرس والد نسبت به ساير جمعيت ها از جمله مادران کودکان نشانگان داوان، ناتوانی 1،2010ندوگارمی کنند)اوسکان و گا

(و دارای سطوح باالتری از اضطراب و افسردگی 1،2010های يادگيری و عقب ماندگی ذهنی نيز باال تر گزارش شده است)گوپتا و کار

(. والدين کودکان مبتال به نشانگان داون در مقايسه با والدين کودکان با ديگر ناتوانی 2006و همکاران، 1.بارلو2003و همکاران، 1هستند)مانوال

( و به طور کلی از شادی و بهزيستی 20001ها از جمله اختالالت طيف اتيسم، افسردگی و بدبينی کمتری دارند)فيدلر،هوداپ و دايکن،
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(. ماهيت مبهم اختالل اتيسم،        ويژگی های کودک، نگرانی در مورد تداوم شرايط کودک، 1،2002روانشناختی بيشتری برخوردارند )هوداپ

پذيرش کم جامعه و حتی ساير اعضای خانواده نسبت به رفتار های کودک در خود مانده و نيز در شکست دريافت حمايت اجتماعی در بروز 

 (.1388اين استرس موثر است)خرم آبادی و همکاران،

 جتماعی و نقش آن بر کاهش تنيدگی روانی مادران دارای فرزند اوتيسمحمايت ا

 حمايت اجتماعی، ميزان برخورداری از محبت، همراهی، مراقبت، احترام، توجه و کمکی است که فرد از افراد و   گروه های ديگر و افراد مهم

رسمی و غير رسمی است، اما اعضای خانواده ودوستان منابع  دخيل در زندگی دريافت می کند. منابع حمايت اجتماعی ارتباط های اجتماعی

اصلی حمايت اجتماعی به شمار می روند. پژوهشگران، حمايت اجتماعی را يکی از مهم ترين عوامل پيش بينی کننده سالمت جسمانی و 

سطوح باال تر حمايت اجتماعی با سطوح (. به عالوه مشخص شده است که 2010روان شناختی افراد از کودکی تا بزرگسالی می دانند)دوگان،

پائين تر افسردگی و اضطراب مرتبط است و تصور می شود که حمايت اجتماعی به عنوان سپری ضربه گير در برابر استرس عمل      می 

وانی)قائدی و (. نتايج پژوهش های مختلف نشان داده است که برخورداری از حمايت اجتماعی بر سالمت ر12005کند)الندمن و کارلين،

( افراد تاثير گذار است. حمايت اجتماعی عامل مهمی است که تاثيرات روانشناختی 1،2005( و سالمت عمومی)دل و الندرز1388همکاران،

(. يافته های ويتمن )به نقل از جديدی فيقان و 1،2005نامطلوب پرورش يک کودک ناتوان را کاهش می دهد)هاسال،رز و دونالد

نشان داد که حمايت  اجتماعی جزء جدايی ناپذير سازگاری در خانواده های دارای کودک دارای مبتال به اتيسم است و   (1388همکاران،

مشخص شده است که  خوش بينی و حمايت اجتماعی نيز در افزايش بهزيستی، رضايت از زندگی، عاطفه مثبت و کاهش استرس و افسردگی 

تماعی می تواند يکی از عوامل موثر در سالمت روان والدين کودکان استثنايی باشد. افرادی که حمايت در اين مادران سودمند است. حمايت اج

(. همچنين رابطه ی معکوسی بين حمايت اجتماعی و 1،2004اجتماعی باالتری دارند، از سالمت بهتری نيز برخوردارند)بووير،چاموت و پرنگر

(. حمايت اجتماعی نيز نقش مهمی را در توانايی والدين 1،2002ويژه وجود دارد)لدربرگ و گولباچتنيدگی روانی در والدين کودکان با نيازهای 

(. همچنين مشخص شده است که بين مادران کودکان با نيازهای خاص و مادران 1،2000برای مقابله با استرس بازی می کند)هينترماير

عنی داری وجود دارد. عالوه بر اين مقايسه ی    گروه ها نشان داده است کودکان عادی در اضطراب اجتماعی و حمايت اجتماعی تفاوت م

 که مادرانی که فرزند اوتيسم دارند بيش از مادرانی که مبتال به سندروم داون يا فلج مغزی دارند اضطراب اجتماعی را تجربه می کنند. در

يشترين سطح اضطراب اجتماعی را تجربه می کنند)جديدی فيقان نهايت،مادران کودکان مبتال به اوتيسم در مقايسه با ساير مادران، ب

 (.1388وهمکاران،
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 تيريارشد ،رشته مد یکارشناس یدانشجو؛ ی قاسم ديام

omid.ghasemi@ut.ac.ir 

 

 

 چکيده 

رو   نيداده است. از ا تيخصوص زن اهم یانسان عل مياسالم به تکر نيسالم باشد و همواره د یحضور دياز نظر قرآن و سنت حضور زنان با

نموده است .هدف  نيرا تدو يیمردم من جمله مردان ضوابط و چهار چوب ها ريجهت حفظ کرامت زن و حضور او در اجتماع و تعامل او با سا

بمانند  سالم یو مفاسداجتماع از گزند انحرافات نکهيتوانند ضمن ا یباشد.آنها م یو کرامت زنان م یها حفظ سالمت اجتماع بچهارچو نياز ا

 یجتماعو آداب ا یشرع نيمواز تيبا رعا شيخو یاجتماع یتوانند با حفظ کارکرد ها یواقع شود. زنان م ميمورد تکر زيو شأنشان ن گاهي، جا

اثر  یانواده ،نقشدر نهاد خ یمحور یداشته باشند و به عنوان عضو یاجتماع طياثر بخش و فعال در مح یحضور یالماحکام اس هيو در سا

 ندهيآ یو نسل ها یانسان هيسرما یعنيتمدن ، کي هيسرما نيبه عنوان مهم تر ینسل بعد ی.چرا که تعالندينما فايا یتمدن یبخش در بالندگ

 باشد. یم نيتکامل مادران آن سرزم زانيمتاثر از م

  یسالمت اجتماع،خانواده،اجتماع ،زن ،های کليدی: کرامتواژه

  

 مقدمه   

 اگر بخواهيم پيرامون کرامت زن در شرايط کنونی سخن به ميان آوريم متاسفانه بايد به اين نکته اشاره نماييم که علی رغم تبليغات وسيعی 

که امروزه پيرامون تکريم زن در جهان شرق و غرب و در دنيايی متمدن و غير متمدن صورت می گيرد، آنچنان خبری از تکريم زن نبوده و 

رخی از دوره های زمانی برخوردی غير انسانی با زن صورت گرفته است.در بسياری از جوامع مدرن حضور اجتماعی زن کارکردی حتی در ب

 و ابزاری در جهت اهداف  نظام سرمايه داری و تحقق منافع افراد ، سوء استفاده می شود .در مقابل اين تفکر و ايدئولوژی می توانيم ديدگاه

به کرامت زن و حفظ آن در اجتماع مطرح نماييم. اسالم عزيز بر حضور فعاالنه و تاثير گزار زن در جامعه بارويکرد  نگرش اسالم را نسبت

حفظ تکريم توام با تامين امنيت وسالمت اجتماعی و تحکيم و عدم تزلزل در بنيان خانواده تاکيد می نمايد. همچنين برای احيای شخصيت 

به کرامت بخشيدن به او به کار می گيرد چرا که هر چه زن کرامت يابد، شخصيت واقعی زن بهتر احياء می  زن در اجتماع تمام همت خود را

 گردد.

 ااگر به طور اجمال نگاهی به تاريخ حضور اجتماعی زنان داشته باشيم، می توانيم اين حضور را در چند محور تقسيم بندی نماييم. اين محوره

آموزشی پديدار می شود. اينکه زنان از چه تاريخی و با چه انگيزه هايی وارد عرصه -ذهبی،فرهنگی وعلمیدر عرصه های گوناگون سياسی، م

های اجتماع شدند، پاسخ دقيقی ندارد. برخی ورود پررنگ وفعال زنان  به عرصه اجتماع را به پس از انقالب صنعتی و دوران مدرنيته نسبت 

در قالب مشاغلی همچون قابلگی و يا در ساير مشاغل ،علی الخصوص مشاغل روستايی ،همراه  می دهند.در کشورمان ايران نيز حضور زنان

 و يا در کنارمردان قابل مشاهده بوده است.

اگر بخواهيم بدون ارزش گذاری و دادن نمره مثبت و منفی در مورد تاريخ حضور زنان در جوامع اظهار نظر نماييم، بايد بگوييم آشنايی با 

 تغييراتی را در سبک زندگی افراد و به تبع آن شيوه ی تفکر آنها نسبت به زنان به وجود آورده بود. فرهنگ غرب 

درست در زمانی که زمزمه هايی از آزاديخواهی در جامعه شنيده می شد. در اين زمان يکی از مسايلی که مورد توجه قرار گرفت، تعليم و 

قابل تامل در اين وادی بحث انقالب صنعتی و رنسانس در غرب می باشد عده ای قائل به  تربيت به شيوه های جديد بود. يکی از نظريات

نه ها ااين نظر هستند که با انقالب صنعتی در اروپا و نياز روزافزون به نيروی کار، توليدکنندگان به تشويق هر چه بيشتر زنان به کار در کارخ
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با تکيه به اين ديدگاه و اين رويداد بود که بحث حضور بانوان در مشاغل اجتماعی شکل  و شرکت های توليدی و صنعتی پرداختند که در واقع

 گرفت.

اين موضوع مخالفان و موافقان خود را داشت که  هريک برای ادعای خود استدالل خاص داشتند. در اين زمان عده ای نيز دايه دار مکتب 

و حتی آموزش آن ها را از آموزش مردان نيز مهم تر می دانستند.چرا که بر اين باور  فکری بودنند که در آن از بحث لزوم تربيت دختران بود

 بودند که سالمت جامعه به طور ويژه ای با سالمت خانواده ارتباط دارد و زنان نيز نقش محوری را در تحقق سالمت خانواده ايفا می کنند.

صه های اجتماعی نه پديده ای ناگهانی بلک شد و ورود زنان به عر سوی مردان آغاز  ستمری بود که ابتدا از  ه نتيجه ی تالش بی وقفه و م

سپس برخی زنان آنرا دنبال کردند. اين حرکت ابتدا با آگاه کردن مردان و زنان به لزوم تربيت زنان آغاز شد. سپس مسئله حقوق زن مطرح 

شکل گرفتند که نه تنها کم و بي ساير زنان و به گرديد و در نهايت گروه هايی از زنان  ش به حقوق خود واقف بودند بلکه برای اعاده حقوق 

 (1385ويژه زنان محروم طبقات پايين تالش می کردند.)نزهت احمدی،

 

 .باهد می توصيفی و کيفی نوع از پژوهش اين روش پژوهش:

 یريواثر پذ یاثرگذار ی،ضرورت و حوزه ها یسالمت اجتماع

ساس تعر شت جها فيبر ا ضع"سالمت" ینسازمان بهدا سم یاز تکامل جنبه ها یتيحالت و و صرفا فقدان ی،اجتماعی،روانیسالمت ج  و

  (Constitution of WHO: principles  2017باشد.) ینم تيمعلول اي یماريب

باشد.در  ی(میرونيب طيدر مواجهه با مح سميارگان یداخل طيو ثابت در مح داريپا طي) حفظ شرا "سيآلوستس" يیتوانا  زين  یجسم سالمت

اضت تواند جهت حف ی، بدن م یقي،و بازگشت به تعادل تطب یرسان بيآس یها تيجهت کاهش ظرف ،یاسترس جسم کيهنگام مواجهه با 

اند که ممکن است م یم ی( باق"کيتحرک آلوستات" اي) بيموفق نباشد، آس یکيولوژيزيمقابله ف یاستراتژ نيا اگراز خود واکنش نشان دهد. 

 (Machteld Huber,2011شود.)  یماريمنجر به ب تيدر نها

ساس " یمفهوم کل کيدر  زين  یروان سالمت سجام یکپارچکياح ست. به عنوان  فيتعر "وان شته ا موفق  تيظرف کيعامل که به  کيگ

ش یمقابله، بهبود یبرا سترس روان  ینا سترس عنوان م یريو جلوگ یقو یاز ا ضربه ا شامل  یپارچگکي. حس گرددياز اختالالت پس از 

ــوار م تيوضــع کيو فهم از  ت،يريادراک، مد شيااســت که باعث افز یذهن یمهارت ها انطباق و  یشــده برا تيتقو يیشــود. توانا یدش

 Machteldذهن و بدن شـــود. .)  نيبخشـــد و ممکن اســـت منجر به تعامل مثبت ب یرا بهبود م یخود اغلب ســـالمت ذهن تيريمد

Huber,2011)سالمت ا یدر ابتدا رفتهيصورت پذ فيبا توجه به تعر سالمت فرد م يیجز یجتماعپاراگراف،  ساز یاز  شد که البته  مان با

ته مورد توجه قرار نگرف دياز موضــوعات ان طور که با یاريدر بســ  ثيح نيو متاســفانه از ا دينما یم ديآن تاک یبر رو زين یبهداشــت جهان

ارد وجود ند یواحد کردي،رو یجتماعمفهوم سالمت ا فيمد نظر باشد که در تعر ديبا زينکته ن نيا .(Wallace R, Kohatsu Nاست.) 

س شان م رفتهيصورت پذ یها یاما برر سه محور ز فيدهد که اکثر تعار ین شد: یم ريحول  سالمت  تيافراد در نها یسالمت اجتماع-1با

 کهگردد  یمحقق م یهنگام یســالمت اجتماع -3اشــد .ب یســالمت م فياز تعر يیجز یســالمت اجتماع-2 زنديجامعه را رقم م یاجتماع

 ( Rafeiey H،2011افراد جامعه توامان حاصل گردد.)  یوروح یسالمت جسم

متقابل  ريتاث نيکه نشانگر ا رفتهيحوزه صورت پذ نيدر ا یاريبس قاتيباشد.تحق یم یبا سالمت روح یدر ارتباط تنگاتنگ یاجتماع سالمت

 (.Jordan A. Carlson-2011است )

با  ميخواهد بود.اگربخواه یآن سالمت اجتماع ندهيفزا م،اثريافراد شو یروح یها یماريکه موفق به درمان ب یدهد در صورت ینشان م جينتا

به نام  ميمواجه یگژيها با و ستميس یاتفاق خواهد افتاد.در بحث از تئور ینرژيس اي يیهم افزا ی،نوع ميبه مقوله فوق بنگر یستمينگرش س

ماده بر  اي. کنش)اثر( دو  ینرژيســـ ند   اي یافزائباشــــد، را هم شـــتريآن مواد ب کيکايآن از جمع اثراتِ  جهيکه نت گريکديچ

، نقش  ميريواحد جامعه را فرد در نظر بگ ني( حال اگر کوچک تر1381،یمحمد اعراب ديو س انيپارسائ ی.) علنديگویم(synergy)ینرژيس

در  را یمختلف یاســت.پدر نقش ها یقابل چشــم پوشــ ريو انســجام خانواده ،غ یکپارچگيوحقظ وحدت و جاديخانواده و ا ليافراد در تشــک
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 یواده مخان ليمسا تيريمد نيمختلف( و همچن ی)از جنبه ها تيامن نيباشد، تام یبر عهده پدر م شتريمهم که ب قشن کيخانواده دارد اما 

حو که ن نيباشد بد یمتقابل م یگريد ینقش ها بر رو نيراد خانواده را برعهده دارد .اثر ااف یوروان ینقش مهم سالمت روح زيباشد .مادر ن

ملکرد ع یبر رو زيپدر ن تيريسـوء مد بيترت نيگذادر و به هم یم ريتاث یگريو د کيعملکرد ونقش هر یمادر و پدر بر رو یسـالمت روح

ه تک تک افراد جامع یطور فرض نمود که در صورت تحقق سالمت روح نيا توان یتر م ینگاه کل کيفرزندان موثر است .در  ريمادر و سا

 بود. ميدر جامعه خواه یتماعسالمت اج شتريب یريالخصوص مادران،شاهدان فراگ ی،عل

 یکرامت انسان انيدر ب

سالم جا نيد یدر منظومه فکر سان به عنوان مهمتر یبرا یا ژهيو گاهيا س نيان ست.  ميمخلوق خداوند تر شته ا  یژگيواجد و گاهيجا نياگ

شند. ا یکرامت و حرمت م رينظ يیها ش نيبا ست که خداوند برا یا ژهياز حق و منزلت و یحرمت و کرامت نا ست.  یا سان قرار داده ا ان

ستور م اخداوند تمام مالئکه ر سجده نما نيدهد به ا ید سان  قَعُوا لَهُ فَ نْ رُوحیوَ نَفَخْتُ فيهِ مِ: » نديفرما یم هيآ ني. خداونددر انديکه به  ان

سجده افت دم،يو از روح خود در او دم» که: یمعن ني( به ا29الحجر:1« )ساجِدينَ  ه گشت ک نيکه منجر به ا یلياز دال یکي!«. ديبراى او به 

 است. دهيدم فوق آمده است از روح خودش در انسان هيآ یاست که خداوند همانطور که در معن نيا نديرا کسب نما یژگيو نيانسان ا

ش گريد هيدر آ  سان را جان ( به 30بقره، «)وَإِذْ قَالَ رَبُّکَ لِلْمَالَئِکَۀِ إِنِّی جَاعِلٌ فِی األَرْضِ خَلِيفَۀً :»  نديفرمایو م دهدیخود قرار م نيخداوند ان

 «داد واهمنشينى قرار خو)به ياد آر( هنگامى که پروردگارت به فرشتگان گفت: همانا من در روى زمين جا» که: یمعن نيا

سان عطا م نيا  سراء «) وَلَقَدْ کَرَّمْنَا بَنِی آدَمَ:» ديفرما یخداوند م گريد هيو در آ ديفرما یمقام را خداوند به ان وهمانا فرزندان آدم را (» 70اإل

 « گرامی داشتيم

 ی)فرهنگ فارســ ندينما یم یمعن یو بخشــندگ یو جوانمرد گرســخاوتيد ی)فرهنگ دهخدا( بر خدانندیم دنيورز یکرامت را بزرگ یبرخ

 (نيمع

شر یديفراه ليخل  شرافت و  ست )فراه فيکرامت را به  صفهان 1410 ،یديبودن معنا کرده ا کرامت را  شيدر مفردات خو زين یه.ق(راغب ا

 که از انسان یه ا ديعال پسنداخالق و اف یاست برا یکرم وصف شود، در آن صورت اسم ۀبخشش و نعمت دادن، هرگاه انسان با واژ»به : 

اکم إنّ اکرمکم عند اهلل أتق» هيبا اشاره به آ یشود. و یظاهر نشود، اطالق نم یآن اخالق و رفتار از کس کهيتا وقت ميکر ۀشود. واژ یظاهر م

در آن  خدا یاست که رضا یاست و اکرم و اشرف کارها، کار دهيپسند یکرم کارها نکهيمعناست، چه ا نيبه هم زين نيا  داردکهيم انيب« 

 (1404 ،یانقصد شده باشد (راغب اصفه

ــود، و هم یگردد با نام معجزه خوانده م یاثبات نبوت صــادر م یبرا امبرانيکه از پ یخارق العاده ا یاصــطالح علم کالم، کارها در»  نيش

صطالح نيشود. بنابرا یبا نام کرامت ذکر م امبران،يپ ريگونه کارها از غ ست  یبه علم کالم، همان معجزه ا نير گفتار متکلمد یکرامت ا ا

ستعمال م اءياز اول امبران،يپ ريخارق العاده غ امورکه درباره  شانه عظمت و بزرگوار یخداوند و امامان)ع( ا  اهشگيآنها در پ یشود. چرا که ن

ست، بر هم صادق)ع( فرمود:  نيخداوند ا ساس امام  سله و حججه ل ائهيانب هاالّايعطيالمعجزۀ عالمۀ اللّه ال»ا ّصادق من  عرفيو ر صدق ال به 

کند، و هدف از آن  یعطا نم شيو رسوالن و حجّت ها امبرانيجز پ یخداست که خداوند آن را به کس یبرا یمعجزه نشانه ا ؛کذب الکاذب 

 حاراالنوار(محمد باقر، ب ،یمجلس«)دروغگو شناخته شود. يیراستگو از دروغگو يیآن راستگو لهياست که به وس نيا

صر ن یبرخ سران معا ست»اظهار نظر نموده اند:  نگونهيدر باب کرامت ا زياز قرآن پژوهان و مف س یگيو فروما یکرامت همان نزاهت از پ ت. ا

ست. کر ميو عظ رياز کب ريغ ميکر شا يیمعنا ميا س ديدارد که  س یدر فار شد. خدا طيمعادل ب شته با و  عتيسبحان محدوده عالم طب یندا

 یجواد)« اســت  ميدر مقابل کر یکرد، چون دنائت در برابر کرامت و دن ريتعب ايبرابر کرامت دانســت و از آن به عنوان دن دربارات آن را اعت

 (1366، یآمل

ــد  یذات نکهيا ثياز ح کرامت ــاب ايباش ــد بد یخود متفاوت م یاکتس ــاس  آ نيباش نِی آدَمَ بَ وَلَقَدْ کَرَّمْنَا »ی هينحو که خداوند در قرآن براس

لْنَاهُمْ عَلَى کَثِيرٍ مِّمَّنْ خَلَقْنَ ــَّ يالً اوَحَمَلْنَاهُمْ فِی الْبَرِّ وَالْبَحْرِ وَرَزَقْنَاهُم مِّنَ الطَّيِّبَاتِ وَفَض ــِ ــرا( ب 70 هي)آ« تَفْض ــوره اس دارد که نه تنها  یم انيس

 باشد. یم یذات یکرامت کرامت نيحضرت آدم ، بلکه نسل انسان مورد کرامت و برتری و گراميداشت است.ا
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 کير که ه یزانيمردان کرامت قائل است و به م یزنان و هم برا یگرفت که خداوند هم برا جهيتوان نت یطور م نيفوق ا  اتيتوجه به آ با

سا آ یحفظ م  زيکرامت آنها ن رنديخداوند قرار بگ یطاعت و بندگ ريمرد و زن در مس سوره ن  یم ديموضوع تاک نيبر ا اول هيماند.خداوند در 

 د.اهتمام بورزن شياعم از زنان ومردان بر حفظ کرامت خو ک،يهر ديبرابر هستند. فلذا با گريبا همد یانسان ثيانسان هااز ح که ندينما

 زنان یعوامل موثر بر سالمت اجتماع

فقدان و عدم  ايمهاجرت ســرپرســت خانواده  ايه و فوت پدر خانواد اي( و ی)عاطفیرســم ريو غ یاز جمله طالق رســم یليهرگاه بنا به هر دل

 بيظهور وبروز آس نهيکم رنگ گردد،زم ايخانواده بوده است،نقش مادر در خانواده متزلزل و  یسرپرست اقتصاد گاهيکه در جا یکارکرد فرد

سئول یکه پدر یگردد.هنگام یفراهم م یجتماعو ا یفرد یها صم تيکه  م صاد ثيز حخانواده ا تيريو مد یريگ ميت سا یتيو امن یاقت  ريو

ــئول د،معموالينما یرا برعهده دارد،خانواده را ترک م یتيو ترب یو فرهنگ یاجتماع یجنبه ها وش د یفوق بر رو یاز جنبه ها کيهر تيمس

س یمادر درخانواده ،ذاتا از جنس مقوالت عاطف ش؛نق رديگ یمادر خانواده قرار م سا صورت یم یتيو از همه مهم تر ترب یواح شد ؛در  ه ک یبا

اش  یديکل ینقش ها ريجز بازماندن مادر از ســـا یزيآن چ ی جهي،نت رديبر عهده مادر قرار گ یپدر خانواده در نبود و یاز نقش ها کيهر

 (1394همدان، یشعبان هي)مرض دينما یم فينقش مادر در نهاد خانواده را ضع یکارکرد اصل نينخواهد بود و ا

 زن و حضور او در اجتماع ميدر باب تکر ميقرآن کر یفرهنگ ساز

ص ميقرآن همواره بر تکر شته و به عنوان مثال وقت ديبانوان تاک تيشخ ست از واژه  یدا شده ا سئله زن مطرح  ت به صحب زيمعروف ن یم

ست. وقت انيم صحبت م يیجا یآمده ا شا مانهيبا زنان برخورد کر ديفرما یکند، م یکه از طالق   اتيدر واقع در اکثر آ.ديانجام ده ستهيو 

 .مقام زن داللت دارد ميتکر بهقرآن واژه معروف 

 و آله( هياهلل عل یرسول اکرم)صل یعملکرد قرآن

شوهردار یگرام امبريپ سالم جهاد زنان را خوب  ست و فرموده اند: هر زن یکردن م یا صالح امور خانه و خانواده، چ یدان  یزيکه به منظور ا

گرفتار  یبگذارد خدا نظر مرحمت به او خواهد کرد و هر کس که مورد نظر خدا واقع شـــود به عذاب اله گريد یجا بردارد و در يیرا از جا

 3نخواهد شد.

ست. ا یبرا یا ژهيو گاهيداند و جا یدر خانواده م یو یاز کرامت زن را نقش مادر گريجزء د کي نيهمچن شانيا سخ  شانيآن قائل ا در پا

رت در سوال چهار بار تکرار شد و حض نيتر است؟ فرمودند: مادرت. ا ستهيشا یداشتن چه کس یکيل اهلل )ص( نرسو اي: ديکه پرس یبه کس

 کن. یکيبار چهارم پاسخ دادند: به پدرت ن یمادرت و در تکرار سوال برا رمودند،بار دوم و سوم ف

 و حجاب و عفت یدگيکرامت زن در پوش

ست که آدم و  دهيکه ذکر گرد یلياز دال شدند، عدم اطاعت خداوند متعال بود. به عبارت دا ستور خداوند منجر  گريحوا برهنه  عدم اطاعت د

شرافت گرد ست که برهنگ نيتوان گرفت ا یکه م یا جهي. و نتديبه نزول از درجه کرامت و  س یعفت یو ب یا شان و فرو کا شانه نزول  ت ن

 کرامت و عزت است.

شئون دخالت دارد، زن هم دخالت دارد... زن ها مقام کرامت دارند، زن ها اخت یرهمان طو: »ديفرما ی)ره( م ینيامام خم  اريکه مرد در همه 

 (11ج   ،ینيخم یدارند، خداوند شما را با کرامت خلق کرده است (موسو اريدارند، همان طور که مردها اخت

 یاجتماع اتينقش زن در تکامل ح

ضور اجتماع نيب سالمت و یح صه ها یندارد و زن م یمنافات یزن و حفظ کرامت و ضور در عر در چهار چوب قواعد  یاجتماع یتواند با ح

 نشان بدهد. زيخود را دو چندان ن یستگيشرع و عرف، شا

 یو اقتصاد یاجتماع یحضور زن در عرصه ها

سالم ا یبه طور قطع ست که امت نيهدف ا شود. بلکه همواره فطرت و ذات ز یرا برا یازينبوده ا ست. ازن قائل   کهنين را در نظر گرفته ا

شد و پرورش  ديفرزندان با شاابنديدر دامن زن و به دور از هرگونه دغدغه ر ست تکل یبتوان گفت هر جا که حق دي.  شده ا  فيدر نظر گرفته 

 حيده است. لذا اسالم توضاز مرد بو شتريفرزندان ب تيبه وجود آمده است. لذا همواره سهم زن در رشد و پرورش خانواده و ترب نبه تبع آ زين
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 ،یمال ليدر باب مسـا یمشـکل و نگران چگونهيخانواده نموده اسـت تا زن بدون ه یمال نيبهتر مرد را مکلف به تام یداده اسـت و به عبارت

 .ديکانون آن نما یو تعال وادهاقدام به پرورش خان

 زنان یحضور اجتماع یمرزها

 مباح -3واجب  -2ممنوع  -1کند:  یم ميتقسزنان را به سه دسته  یاسالم حضور اجتماع

همچون:  ستياست که اسالم زنان را از شرکت و حضور در آن منع کرده است چرا که با فطرت و سرشت و ذات آن ها سازگار ن یامور -1

 گريد یو طاقت فرسا نيسنگ یقضاوت، جنگ و کارها

سالم نه تنها منع نکرده، بلکه حت یامور -2 ضور زنان  یکه ا صورت ن تيبا رعاح ضرورت اجتماع( را واجب  ازيحجاب و حق خانواده ) در  و 

ص زين ست. همچون تح ستار ميتعل ،یعلوم و معارف اله ليکرده ا شک مارانياز ب یو تعلم، پر صوص زنان، آموزش و  یو مجروحان، پز مخ

. اســالم نه تنها با کار کردن زنان مخالف رگيد یاجتماع یاز ضــرورت ها کيخاص زنانه و هر  یتمام کارها وپرورش مخصــوص دختران 

شو زيبلکه آنان را به کار کردن ن ست،ين ست. اما ا قيت ست که با فطرت و روح یکار از نوع کار نينموده ا ست. پ هيا سازگار ا اکرم  امبريزن 

 کارها دانسته است. نيتر فيشر فيرد درزنان را  ی)سالم( اقتصاد تي)ص( فعال

 ازينشده اند. در واقع اگر احساس ضرورت و ن قياما زنان به حضور در آن ها تشو ست،يضور زنان در آن ها ممنوع نکه گرچه ح يیکارها -3

 خانواده و فرزندان است. طيمح یبا امور خانواده و پرورش و تعال تينباشد، اولو

 "از خانه نرود رونيشد و بحاالت زن به خدا، آن است که مالزم خانه خود با نيتر کينزد"زهرا )س( فرمودند:  حضرت

 ."کردن است یجهاد زن، خوش شوهر دار": ديفرما یم زي)ع( ن یعل حضرت

 حد و حصر زنان در اجتماع یبار حضور ب انيآثار ز

ل حاص یحدود احکام و ضوابط اسالم تيبدون رعا گريد یحد و حصر زنان در جامعه که به قول یبار حضور ب انياز آثار ز یتعداد نيب نيدر ا

 است. دهيذکر گرد شود،يم

 )عدم آرامش( یو روان یروح یبحران ها -1

 یو جسم یزود هنگام و شکست روح یريپ -2

 باال رفتن سن ازدواج -3

 و فحشا یفساد اخالق -4

 پسران ليترک تحص شيافزا -5

 فرزندان تيافت ترب -6

 يیجا در تجمل گرا یرقابت ب -7

 انبانو یبه خطر افتادن سالمت اجتماع -8

شش در فعال ديدر باب فوا سفه پو ست. ا تياهم زيحا ینکات یاجتماع تيو فل سالم نکهيا شش ا ضور با پو ف( زن در جامعه منجر به ال یح

ضور در  ميب( محفوظ ماندن حر یاجتماع یمحفوظ ماندن زن از ناامن خانواده و از همه مهم تر ج( احترام به زن و حفظ حرمت او د( جواز ح

صله  کيهر  رامونيبود. بحث پ واهدع خجامعه و اجتما ضوع نبا نياما از ا ستيمقاله ن نيا یاز موارد فوق در حو شد که برا ديمو  یغافل 

 .ستيبحث ن نيا شيوجود دارد که در گنجا یحدود و ثغور زيپوشش زنان ن
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 :یريگ جهينت

ستا سالم زن در اجتماع و ش یحاصل سخن آن که در را  یو نوع پوشش و نوع فرهنگ و ... صحبت ها ینگحضور و چگو یها وهيحضور 

 یطيراو در ش یاست و بلکه در مقاطع رفتهياست که اسالم حضور زنان را در اجتماع پذ نياست ا ستهيآمده است. آن چه شا انيبه م یاديز

نوان نشود بلکه به زن به ع دهين دآ یدانسته است. اسالم خواهان آن است که به زن در اجتماع با بعد جنس زين ی، ضرور یو با حفظ ضوابط

 بيورد آسم کيچيخارج نگردد و کرامت ه یارتباط زن و مرد از حدود انسان نکهيا یشود و لذا برا ستهياست نگر یاله فهيانسان که خل کي

 گرفته شده است. ردر نظ زين یو لطمه واقع نشود، آداب

شد و "مرد"و  "زن"ارتباط زن و مرد بر محور  اگر شانند، امر یو مردانگ یزنانگ بودن با ست. در  یخود را به اجتماع بک سند ا مذموم و ناپ

 ســندهيو نو لســوفيدورانت، ف ليجامعه را گرفته اســت. و بانيحد و حصــر زنان در جامعه بود گر یحضــور ب جهيکه نت یمشــکالت زيغرب ن

ــتم،يحادثه قرن ب ني... بزرگ تر": ديگو یتمدن م خيمعروف تار ــ یدگرگون س ــت. تاروض در  یده اتکان دهن رييتغ نيچن خيع زنان بوده اس

 یدارياو ناپ یکه مانع شـهوت ران يیزناشـو ی وهيما بود، شـ ینظم اجتماع هيمقدس که پا یاسـت. خانه  دهيکمتر د ،یکوتاه نيبه ا یمدت

شوب نيه آشکارا در او آداب معاشرت رسانده بود، هم "تمدن"به  "توحش"که ما را از  یوضع انسان بود، قانون اخالق همه  که یانتقال پر آ

 و تفکر ما را فرا گرفته است؛ گرفتار شده! یرسوم و اشکال زندگ

 تيکردن جوانان از قبول مســئول یازدواج، از شــانه خال هيو ســســت شــدن پا یاز به هم خوردن نظم خانوادگ یهم ناله متفکران غرب هنوز

شدن حس مادر سبت به فرزندان! از ابتذال زن در دناز کاهش ع ،یازدواج، از منفور  صا مادر ن صو ش یايالقه پدر و مادر، خ  نيامروز و جان

 "رسد. یروز افزون طالق و ... به گوش م شيعشق )محبت و مودت(، از افزا یبه جا یسطح یشدن هوس ها

ضر ما برا در ستند ارزش  یزنان یجامعه حال حا شغول به کار ه صوص مردان م سخت مخ شاغل  شود. به عنوان مثال  یم یگذارکه در م

ند، به عنوان هست تيو ... مشغول به فعال نيسنگ هينقل طيوسا یو رانندگ یهمچون معدن کار یکه به امور یکه زنان رديگ یتالش صورت م

شو ستا یستينيميف یگروه ها یترفندها دبايو همواره زنان ما با ندزن نمونه و الگو مطرح  شند و در را شنا با  شتريامت هر چه بحفظ کر یآ

 حضور در جامعه بپردازند. نيخود در ع
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 چکيده

ظهور فرهنگ مدرن در جوامع امروزی باعث تغيراتی مثل تغييرات در ساختار خانواده نقش ها، تمايل به برابری خواهی های جنسيتی، تغيير 

های دينی اين مقاله به تييين نقش باوراعث تغييرات نگرشی نسبت به نقش مادری شده است. ارزشها وباورها و ... شده است. اين تغييرات ب

 و فرهنگ فردگرايی بر مادری و تمايل به فرزندآوری و پرداخته است. 

ن مصاحبه نفر از مادران می باشد. پس از آ 30دآوری اطالعات به صورت مصاحبه عميق و نيمه ساختار يافته با ی گردر اين پژوهش شيوه 

کد محوری ) فردگرايی و  3کد اوليه  به دست آمد. پس از چند مرحله تقليل،  256مرحله اول ها به صورت کلمه به کلمه پياده شد. در 

 تمايل به فرزندآوری شکل گرفت. نقش مادری و مادری، خانواده محوری و مادری و باورهای دينی و مادری (  حول محور 

دست آمده نقش مادری و تمايل به فرزندآوری همچنان در بين اکثريت زنان ايرانی وجود دارد. زنان مهمترين مولفه بر اساس يافته های به 

مادری را فداکاری می دانند که برگرفته از آموزه های دينی و مذهبی می باشد. اما در بعضی موارد در مادران نسل دومی، نقش مادری را 

ی خود بر می شمردند. از طرفی وجود اعتقادات و باورهای مذهبی باعث می شود که تمايل به فرزندآوری مانعی در رسيدن به اهداف اجتماع

 و مادری افزايش يابد.

 واژگان کليدی:  مادری، فردگرايی، فرزندآوری، باورهای دينی، اشتغال زنان

 

 مقدمه و طرح مسئله

 در داری دامنه و گسترده تحقيقات و گرفته قرار توجه مورد همواره که است موضوعی جمعيت رشد اصلی اجزای از يکی عنوان به باروری

 هر در باروری سطح شناخت و گيری اندازه لحاظ بدين .است گرفته صورت ايران از خارج و ايران در آن بر موثر عوامل شناخت زمينه

 الزم توسعه امر برای جمعيتی و اجتماعی دی،اقتصا های ريزی برنامه زيربنای و اساس که جمعيتی های بينی پيش در تنها نه طبقه

 200 حدود در. آيد می شمار به مهم و کالن های شاخص از نيز مطالعه مورد جامعه اجتماعی اقتصادی، شرايط ارزيابی در بلکه .است

 درصد 50 به نزديک استراليا و آمريکا کشورهای در 19 قرن ميانه در مثال برای آوردند می دنيا به را زيادی فرزندان زنان بيشتر پيش سال

 اين در امروزه که حالی در .است بوده فرزند 6 زن هر های زايمان متوسط حد .داشتند بيشتر و فرزند 9 خود باروری دوره پايان تا زنان

 بار اولين شد آغاز اروپا در باروری کاهش .(1: 1993 دونالد، مک) .باشد می زن هر برای فرزند 2 از کمتر فرزندان تعداد متوسط کشورها

 کانادا سپس و اروپايی کشورهای ديگر و متحده اياالت در 19 قرن دوم نيمه در بعداً و گرديد مشاهده فرانسه در 19 قرن اول نيمه در

 .تاس گرفته صورت شرقی جنوب و شرقی آسيای ويژه به آسيا در کاهش اين اکنون هم(  1: 2003. ) هکر، شد نيوزيلندگزارش و استراليا

 های نظريه آن، بررسی با تا است فرصتی خاص، اقتصادی و اجتماعی بافت به توجه با ايران در خصوص به آسيا در تغييرات اين توسعه

 نوسانات کننده تعيين ده پدی ين تر مهم ن عنوا به باروری نقش .شود گذاشته آزمون به اروپايی غير جوامع در باروری کاهش به مربوط

 بررسی .باشد يبرخوردار توجه قابل ت اهمی از ی جمعيت ی ها ده پدی ير سا به نسبت آن به مربوط مطالعات که شده سبب جمعيتی

 (1364:1.) آقا،دهد می اختصاص خود به را جمعيتی پرورش از بزرگی سهم آن بر مؤثر فرهنگی اجتماعی، اقتصادی، مختلف عوامل
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 شناخت رو ين ا از است، فرهنگی و ی اجتماع و ی اقتصاد عوامل ارتباط، در ی ارورب ميزان که است واقعيت اين مويد مختلف مطالعات

 از مواليد نمودن محدود و جمعيت کنترل ی ها برنامه رسمی پذيرش از پس که است باور اين بر نگارنده .دارد ضرورت عوامل اين دقيق

 که چند هر .سازد ممکن را جمعيت کنترل و خانواده تنظيم افاهد به دستيابی مشکل که بود راهکارهايی دنبال به بايستی دولت سوی

 بلکه نبوده مواليد کاهش مورد در موفقيت به ذيل راهگشای، تحقيقات آن بر مؤثر فرهنگی اجتماعی، اقتصادی، عوامل باروری، زمينه در

 اميد های سال درمان و بهداشت اجتماعی ی ها آگاهی ی،دباسوا جمله از ی انسان توسعه های شاخص ارتقاء و زيربنای امکانات توسعه

يشگيری نقش بسيار زيادی در اين ميان ايفا کرده پ طب يا واکسيناسيون و زنان آموزش سطح و سواد گسترش خصوص به و زندگی به

 (9: 1377است. ) عليزاده و ديگران، 

 در .دهد می رخ جوامع های فرهنگ مادیِ  غير و ادیم سطوح در مختلف تحوالت امروز، جهان در اجتماعی تغييرات و توسعه فرآيند در

 عنوان به ها ارزش تحول .آيد می پديد تمدنی ملموس و مادی تکنولوژيک، های جنبه در تحوالت ابتدا تغيير، دستخوش جوامع اغلب

 حوزه در تغيير دستخوش یها حيطه از يکی .پيوندد می وقوع به مادی وجه به نسبت تأخير با اغلب فرهنگ، انتزاعیِ  و مادی غير وجه

 های فردگرايانه  ديدگاه به مربوط تغييرات هنجارها، و ها ارزش ی

)قدرتی،  .است زنان باروری رفتار و نگرش در تأثير حيطه جمعيتی، در پيامدها اين ی جمله از که دارد متعددی می باشد که پيامدهای  زنان

1392) 

 نهادهای در جنسيتی برابری تر سطوح پايين حاصل امروزی، ی پيشرفته کشورهای در باروری پايين بسيار نرخ که اند کرده استدالل برخی

 (2000 دونالد، است.)مک فردمحور نهادهای  در جنسيتی برابری باالی سطوح به نسبت محور خانواده

 ها استان برخی در حتّی، .است دهرسي جايگزينی سطح به اکنون و يافته کاهش توجهی قابل طور به قبل دهه دو در باروری ايران، در

 ( 2009:57حسينی ، و دونالد مک شوازی، است. )عباسی رسيده جايگزينی سطح زير به باروری

 دانشگاه به ورود در بيشتر دختران سهم و ايران زنان ميان در جنسيتی ی خواهانه برابری های ارزش روزافزون نفوذ به توجه با عالوه، به

 باالتری سطح در جنسيتی برابری دانشگاه، هم چون محوری فرد نهاد ويژه به و خانواده نهاد از خارج در که کرد استدالل توان می ها،

 سطح در جنسيتی برابری مردساالرانه، ساختارهای سلطه خاطر به نهاد خانواده، در چه چنان ديگر سوی از .دارد قرار خانواده، به نسبت

 رود می مکدونالد بيم آن ی نظريه بنابر شوند، واقع همسر طرف از تبعيض مورد خانواده، در خود ويیزناش زندگی در زنان و باشد پايينی

)قدرتی،  .رود تر پايين نيز فعلی از وضعيت ايران در باروری سطح و بکاهند خود ازفرزندآوری خود، های خواسته تحقق برای زنان که

1392) 

تارهای کالن فرهنگی و اجتماعی شده از جمله تاثيرات آن بر ساحت فرهنگ می توان اشاره امروزه جهانی شدن باعث تعيير در تمامی ساخ

کرد. به طوری که با اشاعه ی فرهنگ ليبراليسم و پيشرفت در حوزه ی فناوری داده ها و استفاده از وسايل ارتباط جمعی ، جوانب گوناگون 

 Giddens,2001عث رشد دنيا گرايی و کاهش نفوذ نيروهای سنتی شده است. ) زندگی فرهنگی افراد را دچار تحول کرده است. اين امر با

( در نتيجه ی اين تغييرات می توان گفت،نگرش و گرايش به فرزند آوری نيز دچار تحول می شود. به طوری که ساختار جمعيت جهان نيز 

 و دونالد مک شوازی، )عباسیری پايين، جهانی شود. به تبع آن در حال تغيير شکل است. پيش بينی می شود که در آينده الگوی بارو

 (2009:57حسينی ،

 واز طرفی استفاده از رسانه ها آگاهی و شناخت مصرف کنندگان رسانه ای را ارتقا داده و اين رشد آگاهی منجر به باال رفتن توقعات افراد 

طح ن فرزند پيدا کرده و تعداد بيشتر کودک را مانعی در رسيدن به سانتظار رفاه بيشتر شده است. در نتيجه خانواده ها تمايل کمتری به داشت

باالتر رفاه می دانند. از طرفی تمايل به فرزند آوری در تمامی جوامع بشری وجود داشته و خواهد داشت. اما آن چه اين موضوع را امروزه 

وسازی از راه دگرگون کردن روش انديشه مردمان، خانواده تبديل به يک مسئله اجتماعی نموده، اين است که در عصر جهانی شدن، عوامل ن

گرايی و گرايش به فرزند را کم ارزش و آينده نگری فردی و گرايش به زندگی مادی را که در آن آسايش و شادکامی از برتری بيشتری 

 (111: 1392برخوردار است، نيرومند و پرتوان ساخته است. ) عنايت، 
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يش به فرزندآوری به فهرست مسائل اجتماعی تبديل شده است. که می بايست مورد بررسی قرار گرفته و راه حلی بنابراين امروزه کاهش گرا

برای آن پيدا شود. چرا که کاهش سطح باروری تاثير قاطعی بر ميزان رشد، ترکيب و ساختار جمعيتی و تعديل شتاب افزايش تعداد جمعيت 

: 1392ه و اندازه گيری و تبيين آن بيش از پيش از اهميت قابل توجهی برخوردار است. ) عنايت، خواهد داشت. در نتيجه توجه به اين پديد

111) 

در نيم قرن اخير تغييرات بينادی در شکل و ويژ گی های خانواده، انتقال خانواده از گسترده به هسته وبه تبع آن کاهش سطح زاد و ولد و 

ی اخير باروری به گونه ای بی سابقه کاهش يافته است به طوری که در قاعده ی هرم باروری در کشور محسوس بودهاست. طی سال ها

( اين کاهش باروری به گونه ای هم زماندر تمام مناطق جغرافيايی و گروه های سنی  Zanjani,2004سنی فرورفتگی ايجاد شده است. ) 

 & Kalantari).رصد جامعه را تشکيل می دهندد 60توليد مثل صورت گرفت. ايران کشوری است که جمعيت جوان آن حدود 

Hasani,2008)ر اين بين چون زنان جوان در مقايسه با گروهها و قشرهای ديگر ، با مظاهر و وسايل تجدد و نوسازی، جانی شدن و د

عه حاضر به . بنابراين مطالهم چنين انديشه های جديد، آشنايی و برخورد بيشتری دارند ، بيش از ديگران در معرض تغييرات قرار گرفته اند

 تبيين فرهنگ فرد گرايی و تاثير آن بر گرايش به فرزندآوری و مادری پرداخته است.

 

رين تخانواده جايگاه آسايش و آرامش و اولين نهاد اجتماعی و بنيان جامعه است. در فرهنگ اسالمی، خانواده نهادی مقدس است که بيش

 ( 43: 1384دت انسان بر عهده دارد. )شعاع کاظمی، مسئوليت را در تربيت، تعالی و سعا

 ، در خانوادۀ بالنده که دارای اين ويژگی1داند که مرکز پيدايی و پرورش آرامش، مودت و رحمت استقرآن خانواده را آيت بزرگ خداوند می

شوند ديگر میزدا و سرورآفرين هماندوه ، همسران و فرزندان،1های هر يک از اعضای خانواده در آن مشخص و منسجم استاست و نيز نقش

تری های تعريف شده در خانواده، زنان تاثير بيشتر و عميقاما از ميان نقش .1رسندو به رهبری و پيشوايی پارسايان و شايستگان روزگار می

 در امر تربيت و تعالی را دارا هستند.

اين مادران هستند که در مسير تعالی و سعادت خانواده و انسان در متن خانواده با هايی که زنان در خانواده بر دوش دارند نيز از ميان نقش

ا گرفته و بهايی چون؛ گذشت و فداکاری مورد توجه و دقت نظر قرار داشته و دارند. حس مادری با شروع بارداری شکلتوجه به خصيصه

 (1390)عالسوند، يابد احساس مسئوليتی جديد در مراحل رشد کودک هويت می

های جديد و تفاسير و ايم دستخوش فهمی اين نقش متصور بودهی وظايفی که بر عهدهدر دوران اخير هويت و نقش مادری و مجموعه

 است. های رفتاری و هويتی در مادران گرديدهو اين امر خود موجب بروز تعارض تعاريف متفاوت گشته

نواده و جامعه نيز دارای فهمی در حال تغيير از مفهوم مادری است. به طوری که در محيط ها، تصوير ذهنی درونی خاعالوه بر اين تعارض

خانواده و جامعه نيز انتظار از زن  با توجه به اقتضائات ماهيتی و تحوالت مفهومی، هنجاری و کارکردی زن و به معنی اخص مادر اين 

گيرد، خواه ناخواه تمايالت ر تعارض کارکردی و هنجاری با نقش مادری قرار میدهد. برای مثال در مواردی که زن دها را افزايش میتعارض

ی اها و جامعه به عنوان وظيفهای فطری است، اما اين ترجيح گاهی از طرف خانوادهدهد، اين مسالهکودک خود را بر تمايالت خود ترجيح می

گردد که با مفهوم حقيقی مادری از نگاه تناقضی بر مفهوم مادری میگردد و موجب حمل معانی و ملزومات جديد و بعضا مصرف تلقی می

 مطلوب و دينی، مغاير است. 

گرفته در فرهنگ زيست خانوادگی در ايران، مادری و ی تغيير و تحوالت صورتی ايرانی و با مطالعهبا توجه به فرهنگ و هويت جامعه

ير ی ايرانی است. تغيهای فرهنگی امروز فرهنگ خانوادهی آسيبی عمدهطالعهی تمرکز مناسبی برای ممادر بودن فصل مشترک و نقطه

ای هی ايرانی را دچار بحرانهای آن تدبير نشود، در بلند مدت جامعهو تحولی که اگر به صورت شايسته و مناسب برای کاستن از آسيب

 اخالقی و حتی هويتی خواهد نمود.فرهنگی، 

، افزايش فاصله ازدواج تا اولين بارداری، کاهش ها، افزايش سن باردارینام در آنفزايش ميزان مهدهای کودک و ثبتآمار و ارقام مربوط به، ا

که همگی از مجموعه وظايف و به تعبير فرزند،  افزايش ميزان زايمان به روش سزارين، فرزند و تکهای بیميزان تولدها، افزايش خانواده
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 است، نگاهی بياندازيم شاهد اين سير تطور در مفهوم وشدهی ما قلمداد میهای رفتاری و جنسيتی زنان در جامعهتر؛ از کليشهتقليل يافته

افزايش نرخ اشتغال زنان، افزايش نرخ رشد زنان تحصيلکرده، افزايش  های مادران در خانواده خواهيم بود. همچنينحتی کارکردها و کارويژه

 دهد.شدن مادری از اولويت زنان را نشان میستقيم خارجو... به طور  غير م نرخ طالق

شهر گرايی با پديده هايی همچون از خودبيگانگی فردی، عقالنی شدن کنش فردی، کاهش انسجام اجتماعی، افزايش فردگرايی و کاهش 

ن در مقابل جمع گرايی جامعه سنتی ( فرد گرايی به عنوان مفهومی مدر1391پيوندعاطفی در بين زنان همراه است. ) موسوی و پاک خصال، 

قرار می گيرد. در جمع گرايی بر يکپارچگی و اطاعت از گروه تاکيد می شود. و دستورات اجتماعی را به عنوان هنجاری پذيرفته تلقی می 

 به دادن اولويت بجای افراد ( اما در فردگرايی1386کند و در همين راستا دينداری سنتی را بدون چون و چرا می پذيرد. ) اعظم آزاده، 

 بر جمعی احکام و قوانين همه و .دهند می اولويت خود فردی های خواست و ارزشها به خانوادگی و سنتی جمعی، عاليق و ها خواست

 ( 1392تعريف می شوند. ) سرايی،  اعتقاد قدرت، انگيزه،ی ، فرد احکام حسب

( 1392ی با تمايل به فرزند آوری و مادر شدن رابطه منفی دارد. ) عنايت، برخی از پژوهش های صورت گرفته نشان می دهد که فردگراي

های اخالقی و اجتماعی کل نظام اجتماعی متزلزل شده و جامعه به سوی مشکالت گوناگون وقتی بنيان نهاد خانواده دچار تزلزل شود، بنيان

  اده از اهميت و ضرورت خاصی برخوردار است.های مبتال به خانوشود؛ از اين رو بررسی مسائل و معضلهسوق داده می

ترين نهاد جامعه است و منشاء جامعه سالم، خانواده سالم است، وارد شدن هر آفت و زوالی به اين نهاد و بنابراين از آنجا که خانواده مهم

رهای دينی تبيين نقش باوقصد دارد تا به  باشد. با عنايت به آنچه بيان شد، پژوهش حاضرهای آن، از امور مهم و شايسته کنکاش میکارکرد

 بپردازد.  و فردگرايی بر الگوهای مادری

 

 اهميت و اهداف تحقيق

افته و يای روبروست که تجمل و اشرافی گرايی رواج پيدا کرده، ارتباطات توسعهزن امروز در حالت کشمکش و حيرانی است. با جامعه

ندگی زها توسعه پيداکرده و به سمت ايجاد فرهنگی يکسان در حرکت است. سبکست. رسانههای مختلفی مرتبط اکودک با افراد و محيط

است و فردگرايی رشد يافته است. امکانات تحصيل و اشتغال زنان افزايش پيدا کرده و زن تحصيلکرده سودای ادامه تحصيل مردم تغيير کرده

د نياز به زنان و مادرانی توانمند برای تربيت نسلی مسلمان و توانا دارد. از اين رو و اشتغال دارد. از طرفی جامعه اسالمی برای بقا و رشد خو

در صورتی که زنان و مادران جامعه دارای انديشه های دينی و اسالمی باشند، در عمل نيز نسلی فهيم و مسلمان در جهت تحقق آرمان 

 به پرسش های زير می باشيم :های انقالب اسالمی تربيت خواهند نمود. در اين مقاله در پاسخ 

 کنند؟معنای مادری نزد زنان مسلمان ايرانی چيست و آن را با چه تعابيری بيان می -

 باورهای دينی و مذهبی مادر چه تاثيری بر الگوهای مادری دارد؟ -

 گرايشات فردگرايانه چه تاثيری بر الگوهای مادری دارد؟ -
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 مروری بر رويکردهای نظری

ای موجود ها توجه به اينکه تحقيق حاضر از لحاظ روشی ملزم به اتخاذ مبنای نظری مشخصی نيست، بيشتر با اشاره به نظريهدر اين بخش ب

است را معرفی نماييم. نظريه های مادری گرفتهی مفهومی که مطالعه حاضر پيرامون آن شکلسعی بر آن است تا چارچوب نظری و حوزه

 در حوزه نظريات اسالمی :

 گاه مادری در قرآن و رواياتجاي
شود. نيز به هر چيز که اصل وجود يک چيز يا منشأ تربيت و اصالح آن، يا ترجمه می« مۀأمو»و مادری به « أمّ»مادر درلغت عربی به 

 ها ارجاع دادهبه آن های ديگراند؛ آياتی که آيهها أم الکتاب ناميده شدهگويند. در قرآن کريم بخشی از آيهنقطه آغاز امری باشد، أم می

ها نها به آاند و هنگام سختیاند. فرزندان پيوسته در پی مادران خويششوند. مادران نيز ريشۀ فرزندانها درک میی آناند و در سايهشده

 برند.پناه می

داری زمان با باريابد. مادران همعنا میشدن مدارها برای پرورش فرزندان است. بنابراين مادری با فرزندای از فعاليتمادری انجام سلسله

يابد. مراقبت، حمايت، محبت، بازی يابند. اين احساس با زايمان و در مراحل رشد کودک گسترش میای میدر خود احساس مسئوليت ويژه

رفتارهای اخالقی مانند گذشت،  دهند. همۀ اين کارها در بستراند که مادران در ارتباط با فرزندان خويش انجام میو تربيت، سلسله اموری

  (1390)عالسوند، گيرند.گيری انجام میبردباری و مدارا، گاهی با مهربانی و گاهی با سخت

است. گاهی به محبت مادری و وابستگی عميق مادران به فرزندان ها و داليل گوناگون به کار رفتهبه مناسبت« أم»ی در قرآن کريم واژه

 است:اشاره شده

ی و دل مادر موسی ]از ترس و اندوه[ ته»ح فُؤّادُ أَمِّ مُوسَی فَارِغِّا إِن کَادَت لَتُبدِی بِهِ لَولَا أن رَبَّ طنَا عَلَی قَلبِهَا لِتَکُونَ مِنَ المُؤمِنِينَ؛ وَأصبَ

 «.شد و نزديک بود راز را فاش کند، اگر قلبش را محکم نکرده بوديم تا از مؤمنان باشد

 «.پس ما تو را به مادرت بازگردانديم تا چشمش روشن شود و اندوه نخورد»لَی أمِّکَ کَی تَقَرَّ عَينُهَا وَلَا تَحزَنَ؛ فَرَجَعنَاکَ إِ

 است:های مادران در دوران بارداری و زايمان و شيردهی اشاره شدهو گاهی به سختی

پدر و  ما به انسان ]دربارۀ[»هنٍ وَفِصَالُهُ فِی عَامَينِ أنِ اشکُر لِی وَلِوالدَيکَ أِلَیَّ المَصيرُ؛ وَ وَصَّينَا اإلنسَانَ بوَالدَيهِ حَمَلَتهُ أمُّهُ وَهناً عَلَی وَ

مادرش سفارش کرديم. مادرش هنگام بارداری او را حمل کرد با سستی بر سستی ]همواره بر ضعف او افزوده شد[ و در دوسال به او شير 

 «.ر و پدر و مادرت را بازگشت به سوی من استگذا داد. ]سفارش کرديم[ که مرا سپاس

و به انسان دربارۀ نيکی به پدر و مادرش سفارش کرديم ، ]به ويژه »وَ وَصَّينَا األنسَانَ بِوالدَيهِ إِحسَنًا حََملتهُ أمُّهُ کَرهًا وَوَضَعَتهُ کَرهًا؛ 

 «.مادرش[ که او را حمل کرد با مشقت زاييد او را با مشقت

 است:ز مادران به منزلۀ محور و موضوع محرميت ياد شدهو گاهی نيز ا

...؛ أمَّهَتُکُمُ الالَّتِی أرضَعنَکُم وَأخَوَاتُکُم مِّنَ الرَّضَاعَۀِحُرِّمَت عَلَيکُم أمَّهَاتُکُم وَبَنَاتُکُم وَأخَوَاتُکُم وَعَمَّاتُکُم وَخَاالَتُکُم وَبَنَاتُ االَّخِ وَبَنَاتُ االُّختِ وَ

 «.رام شده اند مادرانتان و دخترانتان و خواهرانتان و مادرانی که به شما شير داده اند و خواهران رضاعيتان...بر شما ح»

های عيسای پيامبر سورۀ مريم نيکی به مادر در رديف نخستين پيام 32است. در آيۀ واژۀ معادل ديگری که در قرآن به کار رفته والده

 است:)عليه السالم( به امتش مطرح شده

 «.استو مقرر داشته که با مادرم نيکوکار باشم و مرا زورگو و پندناپذير قرار نداده»وَبَرًّا بِوَالِدَتِی وَلَم يَجعَلنِی جَبَّارًا شَقِيًّا؛ 

مل متحهايی که در سه دورۀ بارداری، زايمان و شيردهی تأکيد قرآن کريم بر مادران و مادری، به ويژه احسان به آنان به سبب مشقت

 شوند، از جايگاه ويژۀ مادران حکايت دارد.می

 

 

 ست:اهای ذيل از پيامبر اکرم )صلی ا... عليه و آله و صلم( نقل شدهاست. روايتدر روايات اسالمی نيز بر اهميت موقعيت مادری تأکيد شده

 «.بهشت زير پای مادران است»الجَنَّتُ تَحتَ أقدَامِ األمَّهَات؛ 
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زمانی که در نماز نافله بودی، اگر پدرت تورا خواند »ی صَلَاهِ التَّطَوُّعِ فَإِن دَعَاکَ َوالِدَکَ فَلَا تَقطَعَها وَإِن دَعَتکَ وَالِدَتُکَ فَاقطَعهَا؛ إِذَا کُنتَ فِ

 «.نمازت را قطع نکن، ولی اگر مادرت تو را صدا کرد نمازت را قطع کن

 است:مدهدر روايت ديگری از امام صادق عليه السالم آ

« ز او؟پس ا»سپس پرسيد: «. مادرت»حضرت فرمود: « کسی نزد رسول خدا )ص( آمد و پرسيد: ای رسول خدا، به چه کسی نيکی کنم؟

 «.پدرت»فرمود« پس از مادرم؟»آن گاه پرسيد: «. مادرت»فرمود: « پس از او؟»ديگر بار پرسيد: «. مادرت»حضرت فرمود: 

اند. پيامبر اکرم )ص( که در کودکی از لطف وجود مادر محروم شدند، همواره مادران جايگاهی ويژه داشته در سيرۀ معصومان عليهم السالم

کردند. ام يمين يکی از اين اشخاص بود که پيامبر در حق او بودند محبت فراوان میبه کسانی که پس از آمنه )ع( برای ايشان مادری کرده

 «.رم، مادرم بوداو پس از ماد»فرمود: هی أم بهد أمی؛ 

ا برای هاست. در روايتگانه )بارداری، زايمان و شيردهی( و سپس شکيبايی در راه بزرگ کردن فرزند را پاس داشتههای سهخداوند سختی

اه خدا معرفی دار و مجاهد در رزندهدار، شباست. برای مثال، زن باردار به سان انسان روزهپايان بازگو شدههای بیها ثوابهمۀ اين زحمت

دهد نيز در ازای هر کند. هنگامی که فرزند خود را شير میناشدنی دريافت میگذارد اجری درکشده که وقتی حمل خود را بر زمين می

وجب مآورد. بيماری فرزند نيز کفارۀ گناه و تحمل آزارهای کودکان ای از اوالد اسماعيل نبی )ع( را به دست میکردن بندهمکش، ثواب آزاد

ادن ثواب دشود. بنابراين تشويق، سپاسگذاری و قراراستغفار برای مادر است، و اگر پدر نيز با مادر همراهی کند از همين برکت برخوردار می

 نجامد،افراوان برای انجام وظايف مادری، راهی برای تقويت آن است. چه اين که تحقير نقش مادری به تضعيف آن و رويگردانی از نقش می

 سازد.زيرا هر انسانی بايد از انجام نقش خود احساس رضامندی کند. تحقير، اين احساس رضايت را مخدوش می

رويکرد ديگر، توصيۀ اکيد به فرزندان مبنی بر احترام به والدين است. دراين باره متون فراوانی دردست است، ولی روايت ذيل به بهترين 

 رسانی به والدين موجب کمیرضا )ع( می فرمايند : خداوند عقوق )و آزار( والدين را حرام کرد؛ زيرا آزار کند. امامشکل اين مسئله را بيان می

انجامد. یشدن و ترک تربيت فرزند مداررغبتی آنان به فرزنداحترامی به جايگاه آنان و بیشود. عقوق والدين به بینسل و حتی انقطاع آن می

 تر والدگری( ترکاحترامی خواهد کرد. بنابراين برای آن که فرزندآوری و مادری )و به طور عامزند به آنان بیدهند[ فربسا که ]احتمال می

 است.نشود، دين فرزندان را به احترام به ايشان واداشته

يردهی مالی آنان در دوران شاست. در قرآن کريم، به ويژه بر تأمين شدهی ديگر تأمين مالی زنان است که بر دوش شوهران آنان نهادهمسئله

و مادران »هُنَّ وَکِسوَتُهُنَّ بِالمَعرُوفِ؛ است: وَالوَلِدَاتُ يُرضِعنَ أوالدَهُنَّ حَولَينِ کَامِلَينِ ِلمَن أرَادَ أن يُتِمَّ الرَّضَاعَهَ وَعَلی المَولُودِ لَهُ رِزقُتأکيد شده

ای کسی است که بخواهد دوران شير خوراکی را تکميل کند و خوراک و پوشاک دهند. اين حکم برفرزندان خود را دو سال تمام شير می

سازد تا وظايف خود را در رابطه با فرزند بهتر انجام دهند. تر میاين حکم مادران را آسوده«. مادران در حد متعارف بر دوش پدر کودک است

 انجامد.يم جايگاه مادری میهمچنين در کنار وظيفۀ شرعی پدران در تأمين مالی فرزندان، به تحک

:روزی استها نيز توجه پيامبر )ص( به رابطۀ مادران و فرزندان و مسائل ميان آنان حکايت دارند. از امام صادق )ع(روايت شدهبخشی از روايت

آيا »از نماز، اصحاب پرسيدند:  تر و با آداب کمتری به جای آوردند تا نماز زودتر تمام شود. پسرسول خدا دو رکعت پايانی نماز ظهر را سريع

اين «آيا شما صدای ضجۀ کودک را نشنيديد؟»رسول خدا )ص( فرمودند: « تر برگزار کرديد؟پيشامدی رخ داده که دو رکعت پايانی را سريع

های مادر ک و نگرانیکند، نشان از توجه پيامبر به مراقبت از کودمسئله اگر چه از رحم و دلسوزی پيامبر )ص( در قبال کودکان حکايت می

 (1390)عالسوند،  گريد نيز دارد.برای فرزندی که چنين می
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 های زنانمادری و ديگر نقش

های اجتماعی نيز ها، نقشگيرند. گاهی به اين نقشاند که زنان در حوزۀ خانوادگی بر دوش میهايیداری و همسری، نقشمادری، خانه

ا با ها با هم، گرانبار و نيازمند صرف انرژی فراوان و مديريت شايسته است. در موارد بسياری انجام آنشود. انجام همۀ اين کارهافزوده می

بندی و هها رتبشود. بنابراين بايد دانست که آيا ميان اين نقشهای گوناگون در زندگی زنان میکند و موجب تعارضيکديگر تداخل می

 اولويتی وجود دارد يا خير.

های اجتماعی، از جمله درآمدزايی بر زنان واجب نيست. دادن به فرزند، انجام کارهای منزل و ايفای بسياری نقشاسالمی شيرالبته درفقه 

های اجتماعی مانند حفاظت از کيان نظام اسالمی هنگام لزوم، دفاع از اسالم در تنها تمکين از شوهر در امور زناشويی و انجام برخی نقش

 بر زنان واجب است. –وقتی مستلزم لمس و نظر باشد –رخی مشاغل مانند درمان زنان بيمار صورت نياز و تصدی ب

دربارۀ مراقبت از کودک نيز بايد دانست اگر مادر حضانت فرزند را پذيرفت، مراقبت از او به طور طبيعی الزم است؛ زيرا حفظ جان يک 

 رسد.وبت نمیکودک واجب کفايی است که در صورت وجود والدين به ديگران ن

با حقوق  ای استفاده کنند کهتوانند از فرصت شغلیها، گاهی تکليف شرعی زنان معلوم است. مثل آن که زنان نمیدر صورت تعدد نقش

ن ر زشود، يا اگهای خانگی زنان مقدم میهای ويژه، دفاع از اسالم بر  نقشکه در موقعيتباشد؛ يا آنزناشويی شوهرانشان منافات داشته

باشد که نيازهای ابتدايی زندگی او و فرزندش را تأمين کند، کسب و کار برای سير کردن شکم خود و فرزندش بر او الزم کسی را نداشته

تواند به اختيار خودش است. اما در وضعيت عادی که فرد میترشود. اين کار برای او، حتی از نشستن در خانه و مادری کردن الزممی

 تر است.فاوتی را بپذيرد و اجرا کند، بايد دانست کدام نقش برای يک زن مهمهای متنقش

 ترينعقد ازدواج کارکردها و اهداف گوناگونی دارد که همسری و برقراری روابط زناشويی يکی از کارکردهای اصلی و فرزندآوری مهم

 اند. دار برای زنانولويتمقصد طبيعی آن است. بنابراين همسری و مادری برای زنان دو نقش اصلی و ا

بايی آيند. شير مادران بهترين غذا و شکيبه حکم طبيعت، زنان پس از به دنيا آوردن فرزند بهترين گزينه برای مراقبت از او به شمار می

رت فاطمه در سيرۀ حض کردن فرزندانشان است.اند، بهترين ظرفيت برای تيمارحاصل از رابطه عميق عاطفی آنان با کودکی که به دنيا آورده

 سپردند و خود به فرزندانخواست در انجام امور منزل به ايشان کمک کند، حضرت کار پخت و پز را به او میاست: هرگاه کسی می)س( آمده

انی که ب کودکاست، اغلتجربه نيز نشان داده«. من به حال فرزندانم مدارای بيشتری دارم و مهربان ترم»فرمودند: کردند و میرسيدگی می

 اند. ها رشد کرده و بزرگ شدهاند که در مهدکودکتر از کودکانیاند، به مراتب بهتر و سالمدر دامان مادران خود بارور شده

در –ويژه با توجه به سيرۀ معصومانۀ حضرت زهرا )س( در به کار گرفتن خدمتکار و حتی وجوب استخدام خادم داری، بهانجام نقش خانه

ود، شداری که موجب نشاط خانه و خانواده میاولويت ندارد؛ اگرچه فعاليت زن در امور خانه –باشدکه شأن زن اقتضای آن را داشتهصورتی 

ای پسنديده است و ثواب فراوان دارد. ورود در عرصۀ اجتماع و کسب و کار نيز هر چند برای زنان مباح است، در برابر شأن مادری مسئله

ای های جهت درآمدزايی برای خانواده بر دوش ندارند و به جز در موارد استثنايی، از ايفای فعاليتدر رويکرد اسالمی، زنان وظيفهاولويت ندارد. 

 (1390اند. )عالسوند، اقتصادی معاف –اجتماعی

 مادری و مراقبت از کودک

 ای منحصر به زنان است؛ رابطۀدهد تجربهو شيردهی رخ می ای که ميان مادر و فرزند دراثر بارداری، زايمانآشکار است که رابطۀ طبيعی

 کند.ميان آنان و فرزندان ارتباطی عميق و متفاوت از ارتباط فرزندان با پدرانشان ايجاد می

دد. رگشود تحکيم میاين ارتباط طبيعی با آن چه در سيرۀ حضرت زهرا )س( دربارۀ توجه دقيق ايشان به نگهداری از فرزندان ديده می

دريغ آن بانو درانجام وظايف گوناگون های اسالمی از کوشش بیشود. روايتاز القاب آن حضرت حانيه است که زن دلسوز و مشفق معنا می

مانند غذا خوراندن به دو کودک در آن واحد و بازی دادن آنان، کوشش برای اجرای عدالت در رفتار با آنان و حتی –مادری در قبال فرزندان 

 دهند.خبر می –درراه آرام کردن فرزندان گرسنه ای که دو روز غذا نخورده بودند تالش
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های روانی دنيوی، دقت و توجه کامل در جهت انجام وظايف گوناگون مادری به واقع کار آسانی نيست. ثواب های فراوان اخروی و پاداش

 (1390ش است. )عالسوند، به ويژه احساس رضايت، انگيزۀ قوی مادران برای ايفای بهتر اين نق

شناختی انشناختی و روهای مادرانه در هر دو جنبۀ زيستاگر مادری را موقعيتی وابسته به بارداری، زايمان و مراقبت از فرزند بدانيم، ويژگی

ز رفتارهای که موجب بروشوند میشناخته هايیهای پزشکی استروژن و اوکسی توسين، هورمونآيند. در پژوهشبا نخستين بارداری پديد می

 هایيابد. هورمون پروالکتين نيز برای همۀ جنبهها در طول زايمان و پس از آن در مادران افزايش میسطح اين هورمون»شوند. مادرانه می

« د.ار نقش دارآيد، در پيدايش احساس صلح و آرامش زنان باردشيردهی الزم است. هورمون پروژسترون نيز که هورمونی زنانه به شمار می

 (1390)عالسوند، 

ر، های ديگها در مقايسه با گونهکنند، اما انسانها زمان بيشتری را برای فرزندان صرف میهای حيوانات پستاندار، مادهدر همۀ گونه

بال ونه مستقالً به دناست: نگاه کن به چهارپايان که چگوضعيتی متفاوت دارند. در بخشی از روايت معروف مفضل از امام صادق )ع( آمده

ر است ندارند. اين به آن خاط –آن گونه که فرزندان انسان نيازمند به آن هستند–کنند و نيازی به تربيت و نگهداری مادرانشان حرکت می

گشتان ها و اندستها دارای ماليمت، دانش تربيت، و توانايی تيمارداری فرزندان به وسيله ساختمان که مادران حيوانات مانند مادران انسان

 است.ها واگذار شدهنيستند. برای همين برپا ايستادن و استقالل به خود آن

در همۀ دنيا زنان زمان بيشتری را برای مراقبت از نوزادان و کودکان )در آغوش گرفتن، ارتباط کالمی، آرامش بخشيدن و تربيت( صرف 

نامند. بر اثر آن، زن قدرت الزم را برای هر گونه فداکاری دربارۀ فرزندش به دست کنند. هورمون پروالکتين را هورمون محبت مادری میمی

 آورد.)همان(می

شوند. شناخت حاالت ترند و از اين راه متوجه احساسات درونی آنان میشناسان، زنان به غم در چهرۀ مردان حساساز نظر برخی عصب

شود آنان هر لحظه از اطالعات سازد، موجب میتر میآن که زنان را در همسرداری موفق چهره و درک احساسات درونی افراد از آن، افزون بر

 (1390حياتی مربوط به سالمت کودک آگاه شوند و از او مراقبت کنند. )عالسوند، 

 های مادریها و مولفهويژگی 

يک  ای است که در خالل مراقبتز توانايی های اخالقیتری دارند. دليل اين مسئله نيمادران شخصيت تکامل يافتهمادران در قياس با غير

 (1390آورند. )عالسوند، های باالتر، به دست میانسان، از دورۀ بارداری تا دوره

کنار آمدن با وضعيت بارداری، آن هم با افزايش روحيۀ نشاط و محبت غريزی فراتر از تحمل »حلم و بردباری يکی از اين ويژگی هاست. 

 دهد. شخص بردبار درفرسايد، ولی بردباری، رفتاری فعال است که انسان را هر لحظه در موقعيتی برتر قرار میدمی را میاست. تحمل آ

ند. در کموقعيت را برای پيشرفت و گام بعدی فراهم می –گونه که هستهمان–گيرد و با پذيرش آن واقع اختيار وضعيت را در دست می

 بينی ناپذيرش هماهنگکه بايد خود را با وضعيت جنين، بارداری، زايمان و مسائل پس از آن و نوزاد پيشها اين مادر است همۀ موقعيت

 هر انسان برای زندگی در فضای»هاست. پذيری يکی ديگر از آن مولفهشوند. انعطافهای بعدی پيدا میجا است که ويژگیاز اين« کند.

های فراوانی دارد. مادری اين صفت را به بينی، نتيجهپذيری ناشی از واقعنيازمند است. انعطافخانواده و اجتماع به حدی از انعطاف پذيری

 )همان(« کنند.طور طبيعی برای زنان ايجاد می

های انسانی و الهی است. مادران با کودکانی که پيوسته در حال ارتکاب ترين ويژگیتوانايی بخشش از عالی»ويژگی ديگر بخشش است. 

ی پايين داشت و ضريب خشونت وکنند. هر چه آدمی بيشتر ببخشد، اندوه انباشته شدۀ کمتری خواهداند، اين فضيلت را تمرين میهاشتبا

 «دهد.آيد. البته به آن شرط که بخشش با رضامندی همراه باشد. اين گونه از بخشش همان است که در رويارويی با کودک رخ میمی

 (1390)عالسوند، 

ان شود مادرهای فوری حل مشکالت است. اين ويژگی موجب میيابند، دسترسی به راه حلگری که زنان از مادری خود درمیويژگی دي

های مثبت در جامعۀ انسانی است؛ به ويژه زمانی که شخص در پی حل گری از ويژگیهميشه ميانجی خوبی در خانواده باشند. ميانجی

 اوندان باشد.اختالف اعضای خانواده يا گروه خويش
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يدگی دشايد زنان در موقعيت مادری و فيزيکی در شرايط ستم»اند. به تعبير ديگر ها همواره برای مادران ارزش معنوی داشتهاين ويژگی

مادری  وقعيتداد که عليه مها احساس رضايت میقرار داشتند، ولی از نظر متافيزيکی و معنوی جايگاه برتری داشتند. اين وضعيت برتر به آن

 (1390عالسوند، «.)نشورند

 توضيحات ابعاد و مسائل مادری

 به کار بردن کلمه ام، روايت بهشت زير پای مادران است ،  سفارش قرآن به نيکی به پدر و مادر ، لزوم نيکی به مادر در روايات ارزش مادری

 ثواب اخروی برای مادر باردار و شيرده در روايات اشاره  قرآن به سختی های دوران بارداری و شيردهی، برشمردن مادری طبيعی

ارزش های اخالقی همراه با 

 مادری

اشاره به محبت مادری در داستان موسی )ع(، پرورش صفات اخالقی همچون بردباری، انعطاف پذيری، بخشندگی، ميانجی  

 گری و ... در مادران

 معنوی و برشمردن ارزش معنوی مادریتامين مالی زنان به عهده همسر، حمايت  حمايت از مادران

 اولويت با مادری و همسری بر اساس روايات مادری و تعدد وظايف

 

  تئوری اجتماعی، فرهنگی باروری : ارزش ها و هنجارهای فرهنگی نقش به سزايی در انتقال جمعيت در کشورها دارند و فرهنگ می تواند

در واقع متغيرهای فرهنگی عامل تعيين کننده سطوح باروری نکاحی می باشد. از اين رو عامل تعيين کننده انتقال جمعيت به شمار آيد. 

 پيشنهادهايی برای رسيدن به آستانه غير قابل بازگشت باروری ارائه شده:

 باروری همراه با يک حسابگری و انتخاب آگاهنه باشد. -1

بايستی روند کاهش باروری به عنوان يک روند سودمند برای  کاهش باروری بايد سودمند باشد. در شرايط اقتصادی و اجتماعی مشخص، -2

 زوجين درک شده باشد.

روش های موثر بر کاهش باروری بايد در دسترس باشند. بايستی روش ها شناخته شده و ارتباطات کافی بين زوجين برقرار و از پايداری  -3

 (115: 92آن روش ها را به کار گيرند. ) عنايت،  کافی برخوردار باشد تا اينکه آن ها بتوانند به گونه موفقيت آميزی

 ( نظريه فرهنگ در جمعيت شناسی: هاملHammel,2009 با توصيفی متحول از فرهنگ به استفاده از اين مفهوم در شکل دادن باروری)

 وب، رفتار باروری را تنظيم میها می پردازد. در هر جامعه ای شرايط اجتماعی خاصی وجود دارند که با تعيين کمينه ها و بيشينه های مطل

کنند. هم چنين شرايط اجتماعی با طرح يک کمينه می تواند، مانع کاهش باروری در سطوح پايين تر از آن کف مشخص شده شود. از نظر 

ت. کالدول جوامع در هر سطحی از فرآيند توسعه با توجه به مالحظات اقتصادی و غير اقتصادی، رفتار باروری آنان عقالنی اس

(.(Kalantari etal,2006 

  نظريه نوگرايی : بر اساس اين نظريه نوسازی و مدرن شدن سبک زندگی و تفکرات افراد، باعث رشد تفکرات آينده نگر و داشتن زندگی

ها و  ارزش مرفه تر می شود، که باعث می گردد توجه انسان به خانواده ضعيف تر گردد. پديده نوگرايی عبارت است از مجموعه ای از نظام

رفتار ها که در جوامع کنونی، گسترش فراوان يافته است. شهرنشينی و صنعتی شدن باعث ايجاد سبکی از زندگی می شود که پرورش بچه 

 ها را هزينه آور می سازد و به تدريج ارزش های مربوط به داشتن فرزند زياد را از بين می برد. شرط اساسی اين نظريه اين است که باروری

 (United nation,1990تيجه مستقيم نوسازی و صنعتی شدن است.)  ن

 

 و نظريه تغيير و پاسخ : بر اساس اين نظريه آگاهی از وسايل پيشگيری از بارداری و استفاده از وسايل ارتباط جمعی در کنترل رفتار باروری 

ی را نعت ارتباطات وابسته است. وقتی يک گروه رفتار نوينشکل دهی ويژه به نوبت زايمان موثر است. فرآيند کنترل باروری به شدت به ص

اخذ می کنند يا ابزار جديدی را به کار می برند، اگر با موفقيت همراه شد، ديگران نيز به سرعت مطابق با آن گروه عمل می کنند و اين 

ر ود. از اين رو، فناوری پيشرفته کنترل باروری دفرآيند تبعيت و تکرار به حدی ادامه می يابد  که يک موقعيت اشباع در جامعه مالحظه ش

 (Khoshnevis,2001). قالب سقط جنين ، عقيم سازی و ... در جامعه انتشار يافته و مورد استقبال همگان قرار می گيرد.
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 يبنشتاين نيز يين می کنند. لنظريه های روان شناختی و ذهنی : لستاقه بر اين باور است که دستيابی فرد به اهداف فردی، رفتار باروری را تب

بر اين باور است که والدين سبک سنگين می کنند که داشتن فرزند چقدر هزينه يا منفعت می تواند داشته باشد. رفتار باروری ناشی از يک 

رد ) مادر( اده و فعقالنی است. تقاضا برای فرزند تابعی از ميزان نفع شخصی حاصل از فرزندآوری، ساليق و عاليق خانو -رفتار اقتصادی

 است.

 ده، روانی زوجين است و فرآيندهای شناختی کنتر ش -تئوری ارتقاء اجتماعی : بر اساس اين نظريه رفتار باروری مبتنی بر انگيزه های فردی

ن تئوری يرفتار می باشند. بر اساس اين نظريه افزايش جمعيت در يک ملت نسبت معکوس با پيشرفت فردگرايی داردا -رابط بين گرايش

که شعور اجتماعی ناميده می شود، بيان می کند که علت مهم باروری باال، دوری از مراکز شهری است. در حقيقت در مراکز شهری و مدرن 

باروری، به خاطر شعور اجتماعی باال در سطح ايين است زيرا ثروت، زندگی تجمالتی و رقابت رو افزون باعث شده است که والدين احساس 

 Shirastova,1994). يت کمتری در رابطه با فرزندان داشته باشند.مسئول

جهانی شدن فرهنگی به واسطه ی وسايل ارتباط جمعی نوينی که در اختيار دارد، نظام های ارزشی، نظام های معنايی و شيوه ها و سبک 

وری اشاره کرد. در اوضاع و احوال کنونی گرايش های زندگی جوامع را دگرگون کرده است که از جمله می توان به تغيير نوع نگاه به فرزندآ

جهانی ساز نهادهای مدرن پا به پای تحوالت و دگرگونی های متعدد در حوزه های گوناگون زندگی وزمره اجتماعی حرکت کرده و در نهايت، 

و  دم در جوامع کشاورزيی، فرزند زيادحتی بر حوزه فعاليت های شخصی و خصوص افراد نيز تاثير عميقی بر جای می گذارند. در گذشته مر

فاميل گسترده را افتخاری بر خود می دانستند اما در جهان مدرن امروزی ، زنان با کسب آگاهی در زمينه های تنظيم خانواده و شيوه های 

تجربه واسطه  "ين رابطه از اصطالح پيشگيری از بارداری، به دنبال ايده آل های زندگی رفاه بيشتر و در نتيجه فرزند کمتر هستند. گيدنز در ا

استفاده می کند. که منظور از آن فناوری های مدرن پيام رسانی مانند، تلفن و رايانه شبکه دار شده و رسانه های جمعی چون روزنامه،  "ای 

ون رفاه فردگرايانه، سودجويی، در سايه سپهر اطالعاتی ياد شده ارزش هايی چ(Giddens,2006)سينما، راديو، تلويزيون و نظاير آن هاست.  

طمع و آسايش خودخواهانه در بين زنان و دختران سرتاسر جهان تبليغ می شود. در نتيجه اين امر نوعی گفتگو بين فرهنگ ها شکل گرفته 

  د.باروری نيز می شون و در نهايت، با استفاده از همين آگاهی مشترک، زنان دارای ايده ها، الگوهای رفتاری و وشيوه های واحد پيشگيری از

گيدنز در اين راستا بر اين باور است که خانواده امروز دچار دگرگونی هايی شده است که در کشورهای غربی و صنعتی اين دگرگونی های 

ه ست. بپيشروی کردهاند و به مرور زمان در جال جهانی شدن هستند؛ وی باورد دارد که امروزه داشتن فرزند يک هزينه بزرگ اقتصادی ا

کاهش يافته که کمترين ميانگين در طول تاريخ بشری است. از نظر وی امروز  2/1همين دليل تعداد فرزندان هر خانواده به طور ميانگين به 

داشتن فرزند نسبت که گذشته، بيشتر تصميمی عاطفی است و ما در عصری زندگی می کنيم که می توان آن را عصر طاليی فرزند يا عصر 

زيز ناميد. اين در حالی است که در گذشته، فرزندان به عنوان اعضای اصلی اقتصاد خانواده مطرح بودند و فرزند زياد به ويژه داشتن فرزند ع

فرزند پسر، به منظور کسب در امد بيشتر و يا دفاع از خانواده در تعارضات و تنازعات قديمی و قبيله ای يک ارزش به شمار می رفت. 

(Sheikhi,2001) 

همچنين نگرش نقش جنسيتی زن و مرد به ترتيب خانه داری و نان آوری بوده تغيير کرده است و زن بودن و مرد بودن از نظر وظايف و 

هويت هايی که ايجاب می کند، معنای روشن و مشخص ندارد و امروزه زنان و مردان در چارچوب سرنوشتی که به واسطه ی نقش آن ها از 

ندگی نمی کنند. هم چنيين موقعيت زنان و روابط ميان دو حنس هر چه بيشتر مساوات طلب تر شده است. پيش تعيين شده است، ز

((Giddens,2006  امروزه زنان چندان خود را مکلف به فرزندآوری و تربيت آن نمی بينند و برای خود نقش ها و وظايف جديدی قائل اند

. به عبارتی امروزه زنان فراتر از حوزه خصوصی و نقش مادری و همسری نقش بر عهده که در راستای توسعه و پيشرفت فردی آنان می باشد

 (119: 92می گيرند و منابع هويت ساز آنان گوناگون شده است. )عنايت، 

به طور کل کاهش باروری به طور عمده بازتابی از نظم اخالقی در حال تغيير در جامعه است. امروزه مفاهيمی همچون فردگرايی و 

خودشکوفايی، آزادی انتخاب، پيشرفت فردی و سبک زندگی متغيرهايی هستند که رفتار باروری را تبيين می کنند. در واقع زوج ها و افراد 

( زندگی Khoshnevis,2001تنها به اين دليل دارای بچه می شوند يا نمی شوند که نيازهای خصوصی و شخصی خود را برآورده سازند.)
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ش نيازهای مادی و اجتماعی افراد شده و تمايل به فردگرايی و ارتقاء سطح زندگی و داشتن رفاه بيشتر ، با داشتن فرزند مدرن ، باعث افزاي

زياد سازگاری ندارد. اين ارزش های فرهنگی از راه تحوالت فناوری و رسانه ای، در عرصه جهانی انتشار می يابند و به واسطه آن نوعی 

ل پيشگيری از بارداری، فردگرايی و نگرش جديد نقش جنسيتی ايجاد می شود. و می توان پيش بينی نمود آگاهی جهانی در حوزه وساي

زمانی که زنان احساس کنند که با حضور فرزند، هويت و فرديت و آرزوها و اميال شخصی شان به خطر می افتد، گرايش به فرزندآوری در 

 آنان کاهش می يابد.

 مروری بر ادبيات تجربی

جويبارپرداخته است. روش اين  شهرستان موردی مطالعه) جوان زنان ميان در مادری تجربه به بررسی در تحقيق خود (1388) ميرزانژاد ممري

سال انجام شد که از طريق مصاحبه عميق انجام شده و  35تا  20زن جوان بين  30ی مبنايی بوده. و نمونه که با مصاحبه با رساله نظريه

دار منجر به نگاه منفی مادران به ر، عدم حمايت دولت از زنان شاغل مادر شده و عدم آموزش مورد نياز زنان باردار و فرزندعدم مشارکت پد

دهد. عالوه بر اين شعاری بودن قداست مادری و عدم بيان است و به نحوی که نارضايتی آنان از مادری خود را نشان میتجربه مادری شده

 است.آوری بودهصه عمل عامل ديگری از نارضايتی زنان نسبت به فرزندشدن اين قداست در عر

 تماعیاج پايگاه و مادری وظايف اولويت جامعه، در زنان حضور جنسی، هويت بر مادری تأثير بررسی به در تحقيق خود( 1384) زاهدی پروانه

 .است 84و 85 سال در تهران شهر سال 10 زير فرزند يک داقلح دارای زنان آن آماری یجامعه و پيمايش بررسی اين روش. پردازدمی زنان

نتايج اين پژوهش نشان می دهد که با تقسيم وظايف زن به سه دسته وظايف مربوط به حوزه خصوصی و وظايف مربوط به حوزه عمومی 

ه ها اولويت دهند که باعث بنقش)شغل و تحصيل( وظايف شخصی و بررسی رابطه آن با مادری، مادران به وظايف خانگی در مقابل ساير 

های دوگانه ای از تقابلشود. در اين پژوهش همچنين مطرح شد که مادری با مجموعهحاشيه راندن وظايف اجتماعی و شخصی آنان می

 ست. اها و اذهان بسيار لطيف و دلپذير و در واقعيت بسيار سخت و طاقت فرساطوری که در فرهنگ، ضرب المثلاست بهگرفتهشکل

 178ی مادری و کار خانه توجه نشان داد. او پژوهش ميدانی در انگلستان انجام داد و با  ( اولين محققی بود که به مسئله1974آن اکلی )

م اسازی مادری در نظمرحله مصاحبه عميق انجام داد. پژوهش او به بررسی تأثير نظام پزشکی بر دوران بارداری، زايمان و اسطوره 4مادر در 

کودکان به توجه و مراقبت دايم نياز دارند و اين کار عموماً  -کردن کاری دشوار استمردساالری پرداخت . پژوهش اکلی نشان داد که مادری

 کند. هويت اصلیی تمام وقت معرفی میشود. تصور آرمانی زن و مادر که در ذهن ما نقش بسته مادر بودن را پيشهدر تنهايی انجام می

 (oakly:1981کنند )دهد تا نيازهای عاطفی خود را برآوردهمقام همسری و مادری است، مشغوليتی که به آنان اين امکان را می زنان در

ها ارتباطی به مراقبت های مهم جامعه، پول، قدرت و پيشرفت است و هيچکدام از ايندهد، ارزش( در يک بررسی نشان می1984هافنانگ )

ای ه پارهجا بکنند. در اينعکس، واقعيت امر آن است که مادران نوزادان تازه تولد يافته، انواع فشارهای روانی را تحمل میاز فرزندان ندارد. بر

کنند، ولی مسئوليت اصل نگهداری کودک با مادر است. شود:هرچند پدران، مادران را در پرورش فرزندان ياری میاز اين موارد اشاره می

توانند کار ديگری انجام دهند. روزی است و مادران جوان اغلب جز مراقبت از کودک نمیکننده، هميشگی و شبانههمراقبت از کودک خست

فايتی کبينند و در نتيجه اغلب احساس بیندرت برای ايفای نقش مادری و انجام وظايف و تکاليف مربوط به آن آموزش میمادران جوان به

عاطفی  هایگيرد، و زنان در طول روز ارتباط اندکی با ديگران دارند، در نتيجه از پشتيبانیخانه انجام میکنند. انجام وظايف مادری در می

 (44شوند )هافنانگ به نقل از نوابی نژاد:اندکی برخوردار می

 روش شناسی تحقيق

در اين پژوهش از روش کيفی و نظريه مبنايی استفاده شده است. نظريۀ مبنايی نظريهای است که از تحليل داده ها به طور استقرايی 

حاصل شدهاست. نظريۀ مبنايی يک روش تحقيقی کيفی است که میکوشد با به کارگيری يک سلسله رويههای سيستماتيک، نظريهای 

مبتنی بر استقرا درباره پديدهای ايجاد کند. يافتههای آن نيز شامل يک تنظيم نظری از واقعيت تحت بررسی است، نه يک سلسله ارقام يا 

مجموعهای از مطالب که به يکديگر وصل شدهباشند. در اين روش نهتنها مفاهيم و رابطه بين آنها ايجاد میشوند،که بهطور موقتی مورد 

 آزمايش نيز واقع میشوند )استراس و کوربين، 1385: 24-23(. نظريه مبنايی به دنبال توليد نظريه با استفاده از تحليل داده ها می باشد.
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 باشند. از آنجايی که  محققجامعه هدف پژوهش حاضر، زنان متاهل هستند اعم از صاحب فرزند يا فاقد فرزند، که متعلق به دو نسل می

 شوند.به دنبال بررسی مفهوم مادری در بين زنان بوده ، زنان فاقد فرزند نيز داخل نمونه گنجانده می

است. ابتدا بر اساس نمونه گيری طبقه ای نمونه ها را بر گيری هدفمند استفاده شدهافراد از روش نمونه در پژوهش حاضر برای انتخاب

ل پرداخته ها از هر دو نساساس دو نسل تقسيم بندی کرده و در مرحله بعد بر اساس نمونه گيری تصادفی و گلوله برفی به انتخاب نمونه

 شده است.

توان پيش از ورود به ميدان تحقيق حجم نمونه را تعيين کرد، بدين معنی ی، در روش نظريۀ مبنايی نمیخالف تحقيقات کمّحجم نمونه بر

يری گهای اضافی اطالعات مفيد و مرتبطی را درخصوص مسئله مورد مطالعه در اختيار محقق قرار دهند، فرآيند نمونهکه مادام که نمونه

ست. پس حاصل ا ۀمقوله يا نظري "اشباع نظری"رسد گيری نظری به پايان میکه چه وقت نمونهيابد. معيار قضاوت در اين زمينه ادامه می

نتخاب های بعدی انمونه شود،ای که به تدريج ظاهر میآيد و طبعا نظريهاز انتخاب نمونه اول، بر اساس تحليلی که از آن نمونه به عمل می

 .(58-59: 1381)ذکايی، شوند. می

ها را نخواهد آاند اطالع ندارد، بلکه میتر مفاهيمی که از ديد نظری مربوط و مناسبی محقق الزاما از ابتدا از وجود بيشدر تحقيق کيف

: 1387کند )محمدی، های خود، سؤاالتی را طرح میزند و بر مبنای حدسهايی میکشف کند، اما بر مبنای مطالعات و تجربيات خود حدس

67 .) 

 يافته های تحقيق

نفر از مادران متعلق به دو نسل  30دآوری اطالعات به صورت مصاحبه عميق و نيمه ساختار يافته می باشد. با ی گردر اين پژوهش شيوه 

متفاوت در فضايی صميمی، مصاحبه عميق صورت گرفت و پس از آن مصاحبه ها به صورت کلمه به کلمه پياده شد. ابتدا طی مرحله 

در مرحله  اند. سپسها مشخص شدهبندی مفاهيم، مقولهاست و با مقايسه و دستهيه از متن هر مصاحبه استخراج شدهکدگذاری باز مفاهيم اول

ر مرحله اند. دديگر متصل شدهاند، در ترکيبی تازه به يکی کدگذاری باز تجزيه شدههايی که در مرحلهکدگذاری محوری، مفاهيم و مقوله

سه و ها کمک خواهد نمود. با مقايی نهايی تحقيق از متن دادهگيری و استخراج نظريهب مقوالت، به شکلبعد کدگذاری انتخابی با ترکي

ها سعی در فهم مفهوم مادری از ديدگاه زنان بندی مفاهيم، مقوالت به دست آمد.  استفاده از کد گذاری باز و محوی در تحليل مصاحبهدسته

يکسان  کنند و اين تعاريفاز آن بود که تمام زنان مادری را در سطح انتزاع به طور يکسان تعريف می داشت. آنچه يافته ها نشان دادند حاکی

شد و گاهی باکنند. و اين تعاريف مشترک زنان از مادری گاهی برخاسته از حس غريزی و درونی تمام زنان میرا با واژگانی مشترک بيان می

 است . ين مسئله بودهبرخاسته از نگاه فرهنگی مشترک آنان به ا

های تحقيق نشان داد زنان مادری را در ده دسته مفهوم مشترک بيان داشتند. مانند: فداکاری ، پرورش، رشد، نياز، هويت، رنج، يافته

 رسالت، فضيلت، گذر از فرديت، محدوديت های فردی، لذت و معنا 

 مادری به مثابه رنج 

کردند، که گاهی اين رنج را با رضايت و گاهی بود که اکثر بانوان مادری را با رنجی تعريف میآنچه از اظهارات زنان به دست آمد اين 

ند تمام اين داشتهای مادری پرداختند که البته در ادامه بيان میداشتند.که در رنج توام با لذت، زنان به بيان سختیتوام با فشار بيان می

های تا صبح، مانند رنج بيماری فرزند، مانند خستگی های ها مانند بيداریاند. اين رنجموش کردهها برايشان لذت داشته و هم اکنون فرارنج

 روزمره و.... است.

دند، شهای همسری و مادری متحمل فشار میبود. گاهی زنان به جهت تعارض نقشدر رنج توام بافشار نيز، سه دسته فشار بيان شده

شار است. قسم سوم فتوان بر آن فائق آمد و گاهی فشار به جهت مسئوليت بودهبا همکاری همسر می که به بيان خودشان به مرور زمان و

سمی ها و مشکالت جباشد که زنان در بازروايی و بيان تجربه بارداری و نگهداری از فرزندشان به بيان سختیبه جهت فشار جسمانی می

ث می شود که مادران راحت تر بتوانند سختی های ناشی از مادرشدن را بپذيرند. مادری حاصل از بارداری و... پرداختند. باورهای دينی باع

 در بيان رنج ها و سختی هايش چنين می گويد : 
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 و شهيم قبول دانشگاه بعد کنهینم یسخت احساس اما دهيکش هم یسخت خب خونده، درس کنکور یبرا که هستم یکس کي به هيشب

 یختس به نگاهم کال اصال چون. بود بخش لذت ميبرا ها یسخت تمام .بود یارزشمند یهایسخت چه. دبو خوب چقدر به کنهيم احساس

 (فرزند دو -ساله 53-الهه. )بود یارزشمند نگاه

 مادری به مثابه رشد 

 روحی و رشد فضايل اند شامل رشد فکری، رشدهايی از اين رشد که زنان برشمردهدانند. نمونهبرخی مادری را عاملی برای رشد زنان می

ايشان ها برکنند که تمام اين سختیاست، اذعان میهايی که در فرايند مادری متوجهشان شدهباشد. زنان پس از بيان سختیاخالقی می

دينی و باورهای  اند.منجر به رشد گشته. حتی برخی از زنان اين رشد و خودسازی برخاسته از مادری را علت اصلی مادرشدن خود بيان کرده

 مادری چنين می گويد: خدا محوری از جمله عواملی است که مادران را به نقش مادری در رشد شخصيت آنان توجه می دهد.

 تذا در ها یسخت با را ما ماست به همه از تر مهربان که خدا چرا ند،يبب یسخت ديبا انسان چرا ، ها یسخت نيهم و عتيطب باالخره»  -

 من نگاه در یباردار یها یسخت هستندو لطف نهايا و داشته ما روح یبرا یتيترب اثر نفسه یف خودشان ها یختس نيا ده؟چونيآفر يیايدن

 یچ من شدن مادر از قبل ینيخودب نيا دهندو یم رشد را من و کنند یم کمک من به نهايا ی همه و بود ديمف ها یسخت نيا و بود نيهم

 « .کرد اضافه را ام یوجود تيظرف و شد رشدم باعث مانيزا یدردها بود ها یسخت تيهم خاطر به و شد کمتر یليخ و رفت نيب از شد

 (فرزند دو -ساله 27 -فاطمه)

 مادری به مثابه نياز

ها مشاهده شد حاکی از آن بود که برخی از تعاريف و بيانات زنان از مادری برخاسته از يک نياز درونی و غريزی آنچه در متن مصاحبه

 اند. زنان نيازهايی از جمله نياز به آرامش، نياز به امنيت، نياز به دستگيریمستقيم آن را بيان داشتهگاهی مستقيم و گاهی غيرباشد که می

های خود برشمرده اند که مادری را پاسخ مناسب و دقيقی به در دوران پيری، نياز به تعادل روحی و روانی، نياز به سرگرمی را در ميان نياز

دانستند. مادرانی که گرايشات فرد گرايی در آن ها بيشتر بود، کمتر به نياز فطری خود توجه داشت و بيشتر نياز ها را معطوف خود می اين نياز

به نيازهای فردی خود می کردند. از طرفی متون دينی مادران را به سمت توجه به اين نيز فطری سوق می دهد. مادری نياز خود را چنين 

 :بيان می کند 

 بچه یوقت اما. شنديم یريپ زود دچار. دارند هم یافسردگ حالت هي ندارند بچه که يیآدما.خوبه یليخ مادرش و پدر یروح تعادل برا بچه» 

. نخواد دلش اون وقت هي که کننديم ميقا اونا از رو هاشون بچه هيندارندبق بچه که يیآدما داده نشون تجربه. کنهيم یجوون احساس آدم باشه

 (فرزند چهار -ساله 51 -فرزانه)« . گهيد داره غصه نايا خب بعد. گهيد ست مادرانه حس

 اگر من ،يیتنها از ترس. نه گه یم کالً  همسرم اما. ميشو ريپ احسان و من که بود تلنگر کي برام کردم یم مصاحبه که سالمندها با» ... 

 (فرزند بدون – ساله 28 -رها) .ميندار بچه هب اجياحت ميريبم هم با و ميهست هم با که باشم داشته نيتضم

 ماموريت -مادری به مثابه رسالت و هويت 

اند و معتقدند که استعداد و توانمندی مادری در بطن زنان به صورت عام ی زنان معرفی کردهبرخی از زنان مادری را رسالت و کارويژه

ود که شکردند. که در پی اين مسئوليت وظايفی متوجه زنان میيت تعريف میهايی مانند مسئولها اين رسالت را با واژهموجود است. آن

است. در اکثر موارد باورهای دينی و مذهبی باشند. برخی از اين وظايف را شرع و برخی را عرف بر آنان مفروض کردهموظف به انجام آن می

را غير اصلی قلمداد کنند. در صورتی که گرايشات فردگرايانه باعث می شود، زنان مادری را رسالت اصلی زن دانسته و نقش های ديگر 

 باعث می شود که زنان توجه خود را بيشتر به نقش های اجتماعی معطوف نمايند.

 ی کننده تيربت شهيم دوباره باز خودش که یکس کي تيترب. نسل تيترب یعني. مادربودنشه همون زن کي رسالت نيبزرگتر من نظر به» 

 نهايا از مچکدويه یول خودش، یجا ،. . . و یاجتماع مختلف یگاههايجا تو بودن مختلف، یتهايفعال ه،يعال التيتحص حاال .گهيد نسل کي

 نيهم مينک فراموشش دينبا که یزيچ. یمادر بعالوه نهايا نه. نهايا بعالوه بوده یمادر زن خلقت از هدفش خدا واقعا یعني. ستين زن رسالت

 (فرزند چهار -ساله 50-محبوبه« ). پدر تا مادرشه دوش یرو شتريب فرزند تيترب. هيمادر
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 مادری و معنا 

زنان  است. برخی ديگر ازدار شدن در بطن ازدواج نهفتهدانند و معتقدند بچهدار شدن میبرخی از زنان هدف اصلی زندگی زناشويی را بچه

ديگر  ها فرزندانشان است. برخیاست تنها هدف و علت زندگی آنشان نهفتهی عميقی که بين آنان و فرزنداناند به جهت عالقهبيان داشته

کنند تا زندگيشان معنا پيدا کند و از رخوت رها شوند. متون دينی زنان معتقدند زندگی نياز به يک هدفی دارد هدفی که برای آن تالش می

ده تا مادران در پاره ای از موارد زندگی شان را باوجود فرزندانشان را به سمت مادر بودن رسالت اصلی زنان، سوق می دهد. همين امر باعث ش

 معنا بخشند.

 در االح. داره رو شتشيمشغول. کنه ازدواج. بشه بزرگ اش بچه تا کشهيم انتظار. کنهيم دنبال رو یهدف هي داره انگار داره بچه که آدم» 

 خب. سهبر ثمر به هم نيا ازدواج خاديم دهيم انجام رو خدا امر و کنهيم ريس رو هدفش داره چون اما. بهتره که باشه ششيپ یوقت کهيصورت

 (فرزند چهار -ساله 51-فرزانه.« )ارهيم هدف یزندگ یبرا بچه. کنهيم ريس داره یهدف هي تو. بهتره نکهيا

 مادری به مثابه فضيلت )امر قدسی(

ای که از جانب پروردگارشان بر دوش آنان گذارده پندارند. وظيفهمی ها نشان داد که برخی زنان مادری را امری قدسی و ماورايیيافته

و در  دانندترين دوران زندگی خود میکنند و دوران بارداری را معنویاست. اين زنان با بارداری احساس نزديکی بيشتری با خدا میشده

ند تولد دانند و معتقدای نيز تولد فرزند را امری الهی میند. عدهکنهايشان در جهت فرزندپروری با خداوند معامله میزندگی برای تمام تالش

سد که ردانند. و البته گاهی اينطور به نظر میبرابر با خلق موجودی است توسط پروردگار، و خود را صرفا مجرايی برای تحقق امر خدا می

 کنند مانند باقيات و صالحات دانستن فرزند.د است تعريف میهايی دينی که در ذهنشان موجوزنان به خصوص در نسل اول مادری را با واژه

 امه بچه و خودم و باشه یراض من از خدا حداقل کنميم يیپادو دارم اگه شميم تياذ دارم اگه دوميم دارم اگه خواستميم خدا از مرتب و» ... 

 یبگ مثال نکهيا. یکن کار خدا یرضا یبرا مرتب کهنيا. شهيم حل توکل ی هيسا در یول ادهيز یليخ مشکالت.  ميباش یدرست ريمس یتو

«   خدا یرضا یبرا هام بچه یبرا زنميم برنامم فالن از خدا، یرضا یبرا کنميم ینگهدار فرزندام از خدا یرضا یبرا خونمم یتو من

 (فرزند چهار -ساله 50-محبوبه)

 کي کنهيم احساس آدم یليخ متهيغن ش لحظه لحظه. . مادره کي دوران نيباتريز بود خوب یليخ ميحاملگ دوران هم یمعنو لحاظ به» 

 کننديمن توجه نيا به یليخ ما امروز یمادرا .شکمشه یتو که یگناهيب و پاک ی بچه اون ی واسطه به هست بهش یخاص تيعنا و لطف

 (فرزند سه -ساله 31 -منصوره«  ).بدهند رشد رو اون تا بهشون داده امانت کي خدا که

 مثابه لذتمادری به  

های بيشمار تجربه مادری ها اين است که برخی از زنان در تعريف مادری به بيان لذتهای محقق از متن مصاحبهيکی ديگر از برداشت

ای را بيان کنند. باورهای دينی در مادران باعث می شود که لذت های مادری با لذات معنوی همراه پردازند. بدون اينکه رنج يا سختیمی

 و طی مسير بارداری برای مادر آسان تر شود. شود

حس خيلی خوبی داره. آدم خيلی اميدواره و خوشحال که يه بچه تو شکمشه و خيلی با بچه احساس نزديکی می کنه. نميشه خيلی » 

يف يلی قابل توصتوصيفش کرد. مثالً امروز که رفته بودم بهداشت ميديدم بچه هاشون نوزادن حسرت می خوردم اين احساس مادرانس خ

 يک فرزند( -ساله 28 -)سعيده« نيست. واقعا لذت داره. خيلی. 

 مادری به مثابه فداکاری

اند و بدون استثناء در تعريف مادری مستقيما سراغ ها مشاهده شد آن بود که تمام زنان مادری را با فداکاری تعريف کردهآنچه در مصاحبه

هوم بيان کنند. مفای مادری را فداکاری تعريف میاست که تمام زنان با هر سن و سليقهری نهادينه شدهاند. اين مفهوم به قدهمين واژه رفته

ها متفاوت است. باورهای دينی و فردگرايی نقشی اساسی در تعريف مادران از ها و تعريف فداکاری در بين آنشده يکسان است اما برداشت

باردار، باعث می شود که مادر هر گونه فداکاری در حفاظت از کودک خود بنمايد. اما فردگرايی  فداکاری دارد.اعتقاد به مجاهد بودن مادر

 مادر را به ترجيح نيازهای خود بر فرزندش سوق می دهد. مادری چنين می گويد :
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 باعث بچه .یچيه نه و کنه یم نيمرت نه و فهمهيم را ثاريا نه نداره بچه یوقت تا آدم. شه یم درست بچه با...  و ثاريا یمعن اديب که بچه» 

 کي ردنک گذشت. بگذره خودش یزايچ یليخ از آدم شه یم باعث بچه اما. ستين ینجوريا که قبلش تا کنه دايپ ثاريا یليخ آدم شه یم

 چه. گهيد شه یم دور هاش یخودخواه از. بچه خاطر به گذره یم استراحتش از. بچه خاطر به گذره یم شبش خواب از آدم. هيخوب زيچ

 (فرزند دو -ساله 51 – قهيصد) «بده؟ نيتمر نقدريا آدما تونهيم یزيچ

 های فردیمادری و محدوديت 

ها به دست آمد، گذر از فرديت بود. برخی از زنان مادری را شامل از بين رفتن خودی و يکی ديگر از مقوالتی که در متن مصاحبه

دانند که بدون تحقق آن مادر شدن غير ممکن يگر گذر از فرديت را از ملزومات مادری میدانند و برخی دخودخواهی و فرديت در خود می

 است.

برند و برخی ديگر تا حدی. باورهای دينی و مذهبی مادران نقشی تعيين کننده در ترجيح فرزند بر برخی فرديت خود را کامل از بين می

 ها تنها به جهت گرايشاتاند مشاهده شده برخی از آنتا کنون مادری را تجربه نکردهخود و فداکاری دارد. از طرفی در مصاحبه با زنانی که 

 اند. فردگرايی، تن به مادری نداده

 نيا مونخود همسرم منو ميکردیم یسع بود خونه یتو یاقتصاد فشار اگه مثال. نکنند کمبود احساس وقتچيه هامبچه که کنم یسع» 

 یليخ مونبودجه هم ما بود گرون یليخ آزاد گوشت و بود یکوپن گوشت که یوقت مثال نشوند متوجه هامونبچه تا ميبش متحمل رو فشار

- الهه« )يم . کردیم مصرف یکوپن گوشت خودمون. هابچه یغذا پز و پخت مخصوص ميديخریم خوب گوشت یکم مقدار. بود محدود

 (فرزند دو -ساله 53

 زمان در که ما فعال هم بچه هم کنم قبول توانم ینم اندازد، یم خطر به را من یا حرفه ندهيآ که یزيچ هر کردم یم انتخاب را خودم» 

 بچه و خودم بند و ديق خودم، رفاه نيب دارم من. ميشد تيترب بهتر ما. ميدار فرق بود مادرم کار زمان که برادرم با ميبود مادرم خواندن درس

 (زندفر بدون-ساله 28-رها. « )کنم یم انتخاب

 مادری به مثابه پرورش و تربيت 

ها نشان داده که اکثريت قريب به اتفاق زنان، اعم از دارای فرزند و فاقد فرزند، مادری را با پرورش تعريف های برخواسته از مصاحبهيافته

ا بيشتر هی تربيت در مصاحبهباشد. که البته پرورش به معناکنند. اين پرورش اعم از پرورش فکری، پرورش روحی، پرورش جسمی میمی

 است.بوده

تربيت  باشد. هر کدام از زنانگذاری و صرف انرژی زيادی میدانستند. که نيازمند وقتتمام زنان کارويژه و مهمترين وظيفه مادر را تربيت می

راه و  معادل آموزش آداب اجتماعی ودانستند، برخی تربيت را کنند. برخی تربيت را معادل تربيت دينی میرا به سبک خودشان تعريف می

نان تلفيق هر دانستند که البته بيشتر زهای فکری میدانستند و برخی ديگر تربيت را به معنای پرورش استعدادها و توانمندیرسم زندگی می

 سه مورد را مد نظر داشتند.

 مادر نيا چون. باشه داشته را یآمادگ نيا ینيد نظر از ديبا یروح یآمادگ از قبل و باشه داشته شدن مادر یآمادگ ديبا یروح نظر از اول» 

 تيهدا ار یا بچه کي ممکنه چطور نباشه نيد از یا شده تيتثب یجا هي هنوز اي بلغزد هنوز خودش اگه حاال کنه تيترب بچشا خواد یم

 (فرزند سه-ساله 55-مطهره) « .کنه تيربت. کنه تيتثب هم گرايد فرد کي بتونه که باشه شده تيتثب دشيعق نقدريا ديبا مادر کنه؟

 (فرزند بدون-ساله 28-سمانه. « )شيتعال رشدش، توست به آدم کي رشد سپردن یعني یمادر» 

ه، در رود. در اين مرحلاست، و تحليل از سطح توصيفی فراتر میتر ادامه يافتهدر کدگذاری انتخابی، کدگذاری محوری در سطحی انتزاعی

های مستخرج از متن مفهوم محوری انتخاب ی اصلی مالحظه شده و با توجه به دادههای محوری ارتباطی با مقولهاز مقولهرابطه با هر يک 

شناسايی گرديد. بر اين اساس تقريبا تمامی مادرانی که مورد « ايثار و فداکاری»گردد. با اين مالحظه مفهوم محوری پژوهش حاضر می

انگاشتند. لکن در اين ميان در مواجهه با مادری و در های اصلی مفهوم مادری میوم فداکاری را از مولفهمصاحبه قرار گرفته بودند مفه

 دادند.سازی فداکاری رفتارها و راهبردهای متفاوتی از خود بروز میپياده
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 ی ذيل را ارائه نمود.توان مدل نظرهای انجام شده میشد، در مجموع با در نظر گرفتن کدگذاریچه گفته. با توجه به آن

 مدل نظری 1-4شکل 

 
 

 بحث و نتيجه گيری

طی سالهای اخير تغييراتی در زندگی اجتماعی و خانوادگی زنان ايرانی به وجود آمده است. از جمله افزايش نرخ طالق زنان، افزايش 

ی، کاهش تعداد فرزندان و .... چنين تغييراتی در ظاهر اشتغال زنان، تغييرات رفتار ظاهری زنان، افزايش سن ازدواج، افزايش سن اولين باردار

به معنای تغيير در مفاهيم و بازنمودهای جمعی آن مفاهيم است که زندگی اجتماعی را سامان می دهند. چنان چه در خانواده اسالمی برای 

 ت و روايات نيز بر اهميت موقعيت و جايگاه مادریمادر نقش اصلی در نظر گرفته شده، بقای خانواده وابسته به مفهوم مادری می باشد. در آيا

 تاکيد شده و بر لزوم احسان به مادران به سبب مشقت هايی که در دوران بارداری، زايمان و شيردهی تحمل نموده اند، تاکيد کرده است.

هويت مادر می تواند نقشی تعيين  از اين رو به منظور تحکيم خانواده ها بايستی به نقش مادر توجه ويژه ای داشت. چرا که بازسازی

 کننده در تربيت نسل آينده و جامعه داشته باشد.

ها در اظهارات خود به مفاهيم محوری چون ايثار، نياز، يافته های اين پژوهش نشان می دهد که مفهوم مادری تقريبا در تمامی نمونه

ان مفهوم از خودگذشتگی و تعبير وقف نمودن خود برای فرزندان در تقابل اند. از اين ميرسالت، فضيلت، تربيت و رشد به نوعی اشاره داشته

مادری  است که منجر به دستيابی به نوعی تيپولژیدادهبندی اصلی مفهومی نزد زنان مورد مطالعه را تشکيل میبا مفهوم فردگرايی استخوان

يافتيم که تعريف زنان از مفهوم مادری در سطح انتزاع در هر سنی نيز گرديد. به ديگر سخن بايد گفت پس از مصاحبه عميق با اين زنان در

نند. اما در کشده و بين االذهانی استفاده میباشد و در تعريف مادری از تعابير مشترک شناختهو در هر شرايط و با هر ويژگی يکسان می

 تفاوت است.سطح رفتار رفتارهای متفاوتی را از خود بروز داده و نوع برخوردشان در عمل م

باشد و گاهی برخاسته از نگاه فرهنگی مشترک آنان تعاريف مشترک زنان از مادری گاهی برخاسته از حس غريزی و درونی تمام زنان می

شان داد های تحقيق نکنند. يافتهها به طور يکسان نهادينه میاست و اينکه فرهنگ عمومی اين مفهوم را در تمام زمانبه اين مسئله بوده

 زنان مادری را در ده دسته مفهوم مشترک بيان داشتند. مانند: فداکاری ، پرورش، رشد، نياز، هويت، رنج، رسالت، فضيلت، گذر از فرديت، و

 هدف. 

مفهوم 
مادری

مادری معطوف 
وقف )به غیر

مادر برای 
(فرزندان

مادری به مثابه 
فداکاری

مادری به مثابه 
پرورش و تربیت

مادری به مثابه 
ماموریت

مادری معطوف 
به خود 

(فردگرایی)

مادری به مثابه رشد

یلتمادری به مثابه فض

ازمادری به مثابه نی

مادری به مثابه رنج

رنج توام با لذت

با فشاررنج توام

فشار بجهت 
مسئولیت

فشاربه جهت 
تعارض نقش ها

فشار بجهت ضعف 
جسم

و معنیمادری
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ی أمُّهُ وَهناً عَلَ وَ وَصَّينَا اإلنسَانَ بوَالدَيهِ حَمَلَتهُدر قرآن کريم به سختی های مادران در دوران بارداری، و زايمان و شيردهی اشاره نموده : 

ما به انسان ]دربارۀ[ پدر و مادرش سفارش کرديم. مادرش هنگام بارداری او »وَهنٍ وَفِصَالُهُ فِی عَامَينِ أنِ اشکُر لِی وَلِوالدَيکَ أِلَیَّ المَصيرُ؛ 

در و گذار و پ کرديم[ که مرا سپاس را حمل کرد با سستی بر سستی ]همواره بر ضعف او افزوده شد[ و در دوسال به او شير داد. ]سفارش

 «.مادرت را بازگشت به سوی من است

و به انسان دربارۀ نيکی به پدر و مادرش سفارش کرديم ، ]به ويژه »وَ وَصَّينَا األنسَانَ بِوالدَيهِ إِحسَنًا حََملتهُ أمُّهُ کَرهًا وَوَضَعَتهُ کَرهًا؛ 

 «.ا با مشقتمادرش[ که او را حمل کرد با مشقت زاييد او ر

در همۀ دنيا زنان زمان بيشتری را برای مراقبت از نوزادان و کودکان )در آغوش گرفتن، ارتباط کالمی، آرامش بخشيدن و تربيت( صرف 

 تنامند. بر اثر آن، زن قدرت الزم را برای هر گونه فداکاری دربارۀ فرزندش به دسکنند. هورمون پروالکتين را هورمون محبت مادری میمی

 (1390آورد. )عالسوند، می

چنان چه يافته های تحقيق نشان می داد، مفهوم محوری مادری که بين همه ی مادران مشترک بود، فداکاری مادرانه بود. از آن جايی 

ران باعث می که در متون دينی ) قرآن و روايات ( به فداکاری های مادر و لزوم پاسداشت آن توجه می نمايد، باورهای دينی و مذهبی ماد

شود که مادری را به طور ويژه با فداکاری و گذر از فرديت توصيف نمايد. و اين در حالی ست که در دوران امروز و رواج تفکرات فمينيست 

ن دو اومانيست، باعث می شود تا در پاره ای از موارد گرايشات فردگرايی در زنان باعث می شود تا آنان تمايلی به فرزندآوری و مادر ش

: 1392نداشته باشند. از نظر فمينيست های فردگرا هيچ مادری ملزم به بارداری به مدت نه ماه برای حفظ حيات جنين نمی باشد. ) ميرزاده، 

120) 

دهد نيز در ازای هر مکش، هنگامی که فرزند خود را شير میهمچنين در روايتی زنان باردار به سان مجاهد در راه خدا تعبير شده اند. 

آورد. به کار بردن چنين تعابيری در مورد مادران، راهی برای تقويت مادران ای از اوالد اسماعيل نبی )ع( را به دست میکردن بندهثواب آزاد

ز د و نيدر ادامه ی راه و بيان جايگاه ويژه مادران است. به کار بردن تعبير مجاهد در راه خدا، حکايت از رنجی دارد که مادر در اين راه می بر

ماموريتی که خدا بر دوش وی گذاشته است. در عين حال مجاهد در راه خدا به سبب احساس نزديکی به خداوند، از لذت های معنوی بهره 

 می برد. مجاهد در راه خدا با گام نهادن در مسير الهی، زندگی اش معنای ويژه ای می يابد. 

ديگر نقش ها اشاره نموده اند. و در مقايسه با ديگر نقش های اجتماعی، نقش  اکثريت مشارکت کنندگان به اولويت نقش مادری بر

 مهمتری برای آن قائل شده اند.

در فقه اسالمی عقد ازدواج کارکردها و اهداف گوناگونی دارد که همسری و برقراری روابط زناشويی يکی از کارکردهای اصلی و فرزندآوری 

 (1390اند. )عالسوند، دار برای زناناين همسری و مادری برای زنان دو نقش اصلی و اولويتترين مقصد طبيعی آن است. بنابرمهم

باورهای دينی در مادران باعث می شود تا مادری را بر نقش های ديگر ترجيح داده. از طرفی با تاييدات وارد شده از جانب خداوند مادران 

نجام می دهند. در حالی که گرايشات فرد گرايی باعث شده تا زنان اولويت های شخصی اين مسئوليت را به حمايت و همراه با لذت بيشتری ا

را در نظر آورده و با توجه به پژوهش های صورت گرفته در اين زمينه فردگرايی باعث کاهش تمايل به فرزندآوری می شود. ) عنايت و 

 (131: 1392پرنيان، 

ورش و تربيت کودک تاکيد داشته اند و حتی مادرانی که تمايل به فرزندآوری نداشته يکی اکثر مادران مصاحبه شونده به نقش مادر در پر

ست: ااز دالئل خود را به خاطر احساس مسئوليت و تربيت فرزند خود بر می شمردند. در بخشی از روايت معروف مفضل از امام صادق )ع( آمده

ان انسان آن گونه که فرزند–کنند و نيازی به تربيت و نگهداری انشان حرکت مینگاه کن به چهارپايان که چگونه مستقالً به دنبال مادر

مفهوم ديگری که برخی از مادران در تعريف خود از مادری به کار می بردند، فضيلت يا امر قدسی بود که  ندارند. –نيازمند به آن هستند

وری های فبردباری، انعطاف پذيری، بخشش، دسترسی به راه حلحلم و  وجود فرزند باعث رشد فضيلت های اخالقی در آنان شده است. 

ها همواره برای حل مشکالت و .... از جمله صفاتی است که مادران در جريان بارداری و شيردهی آن را به دست می آورند. اين ويژگی

ر ديدگی قرار داشتند، ولی از نظشرايط ستمشايد زنان در موقعيت مادری و فيزيکی در »اند. به تعبير ديگر مادران ارزش معنوی داشته
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.)عالسوند، «داد که عليه موقعيت مادری نشورندها احساس رضايت میمتافيزيکی و معنوی جايگاه برتری داشتند. اين وضعيت برتر به آن

که  ا يک فضيلت تلقی نمودهاز آنجايی که در متون اسالمی بر نقش مادر بسيار تاکيد شده، باورهای دينی باعث شده تا مادری ر (1390

بر اساس مصاحبه ها و يافته های به دست آمده در اين مطالعه، مادران ايرانی در فرهنگ ايرانی و  فضيلت های معنوی با آن همراه است.

ه ل اين معنی باسالمی خود، مهمترين مولفه مادری را فداکاری می دانند که برگرفته از آموزه های دينی و مذهبی می باشد. در هر دو نس

وضوح ديده می شد. اما در بعضی موارد در مادران نسل دومی، گرايش به فردگرايی و فرديت قوی تر بوده و وجود فرزند را مانعی در رسيدن 

 نبه اهداف اجتماعی خود بر می شمردند. به طور کلی اعتقادات و باورهای مذهبی و گرايش های فردگرايانه نقشی تعيين کننده در تعيي

 الگوهای مادری دارد.
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 دهچکي

مادری از ديد دو نسل از زنان متاهل ايرانی انجام شدهاست. اين پژوهش در پی اين پرسش شکل  پژوهش حاضر با هدف بررسی مفهوم

های کنند، چه درکی از اين مفهوم دارند و چگونه درک افراد از اين مفهوم، تحت تاثير زمينهاست؛ که زنان چگونه مادری را معنا می گرفته

 .گيردزيستهی آنها شکل میتر و يا موقعيتهای خاص تجربههای اجتماعی وسيع

اطالعات از طريق مصاحبه عميق با سی تن از زنان متاهل  .مقاله حاضر نتيجه پژوهشی است که به روش نظريۀ مبنايی صورت گرفتهاست

سل دوم و ن 1348تا  1337های )اعم از صاحب فرزند و فاقد فرزند( که متعلق به دو نسل بودند جمعآوری شدهاست. نسل اول متولدين سال

ها پس از پيادهسازی ای برخوردارند. مصاحبههای هويتی ويژههستند. هر کدام از اين دو نسل از شاخصه 1367تا  1357های متولدين سال

 .است با استفاده از کدگذاری نظری تحليل شده

يکسان ميباشد و زنان در تعريف مادری از نتايج حاصل از اين مطالعه نشان داد، تعريف زنان از مفهوم مادری در ميان دو نسل به صورت 

مفاهيم مشترک استفاده ميکنند. زنان مورد مطالعه در تعريف خود به مفاهيم محوری چون ايثار، نياز، رسالت، فضيلت، تربيت و رشد اشاره 

 .ويق و انصراف را برگزيدهاندهای متفاوتی چون تغيير، ترجيح، تحديد، تعها در مواجهه با واقعيت مادری استراتژیداشتهاند. اما آن

 واژگان کليدی: مادری، فداکاری، نظريه مبنايی، نسل

 

 مقدمه و طرح مساله

های حياتی و عاطفی انسان و های نهادی عمومی و جهانی است که برای رفع نيازمندینظران معتقدند خانواده از نخستين نظامصاحب

گيرد و هر اندازه روابط روابط مناسب در جامعه بر اساس روابط مناسب در خانواده شکل می(. 37: 1383بقای جامعه ضرورت تام دارد )شرفی، 

(. بنابراين از آنجا که 12: 1387تر باشد، خانواده و به تبع آن جامعه از ثبات و استحکام بيشتری برخوردار است )اعزازی، درون خانواده مناسب

 باشد.های آن، از امور مهم و شايسته کنکاش میهر آفت و زوالی به اين نهاد و کارکردترين نهاد جامعه است، وارد شدن خانواده مهم

ای های در مسير صحيح تربيت اسالمی و در چارچوب برنامهترين رکن ترقّی و تکامل يک جامعه است و چنان که خانوادهخانواده مهم

(. اگر بر اين 355: 1389باشد)بيگی، ی خويش داشتهرفت و ترقّی جامعهتواند سهم بزرگی در پيشارائه شده از سوی قرآن و سنت باشد می

ای هحقايق نقش تربيتی پدر و مادر در ايفای اين اهداف را بيافزاييم و کمی در انتظارات از نقش مادری و نقش پدری و همچنين رسالت

ی حضور و ميزان ارتباط با کودکان در تحقق اين امر نقشی طهمتمايز پدر و مادر در اين مسير بيانديشيم، در خواهيم يافت که مادر به واس

ه گيريم، مادر را نيز بها در نظر میترين عامل انتقال ارزشتوان همانطور که خانواده را به عنوان اساسیويژه و برجسته دارد. بنابراين می

ا بود ها که اگر مادر در تربيت فرزند پايبند به اصول و ارزشعنوان مهمترين عامل اين انتقال و مهمترين عامل تربيت فرزندان بدانيم. چر

ی صالح بدون اصالح نظام خانواده کامال نادرست و خالف حقيقت است) ای صالح خواهد بود، توقع يک جامعهی آن داشتن جامعهنتيجه

 (. 4،ص1380انصاريان،
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فرزندان  یهای حال و آيندهبر روابط بين اعضا و ترسيم مطلوبيت باشد که تاثير عميقیهای محوری در خانواده میمادری يکی از نقش

دارد. عالوه بر اين، مادری نقشی است که از جنسيت زن قابل تفکيک نبوده و زن ماهيتا با اين نقش پيوند دارد، بر اين اساس سخن از 

اين نقش با چه مسائلی روبرو هستند، خود جای بحث و تواند محل مناقشه باشد اما اينکه زنان در پذيرش مطلوبيت اين نقش برای زن نمی

 بررسی دقيق دارد. 

، در ميان ، کارکرد مادری و مسائل مرتبط با اين کارکردهايی در فهم از مادریی تفاوتدهندهمجموعه شواهد و قرائن موجود نشان 

ی ازدواج است که امر مادری را به تأخير شانگر تأخير در واقعهآمار افزايش سن ازدواج در ايران ن امروز ايران است. های مادران جامعهنسل

ميانگين سن در اولين ازدواج برای مردان از  دهد.انداخته و طول باروری را کاهش داده و در يک نگاه ظرفيت مادری در کشور را کاهش می

  .1استسال طی اين دوره رسيده  3.42سال به  19.7و برای زنان از  1390سال در سال  26.7به  1355سال در سال  24.1

و  باشد. )سياحبرخی معتقدند عدم تمايل به ازدواج و انتخاب زندگی مجردی رو به افزايش است و زنگ خطری برای کانون خانواده می

 .1هزار زن است 980 هزار مرد و 320سن ازدواج قرار دارند و تجرد قطعی در کمين هزار جوان در کشور در  240ميليون و  11 (1390حسينی،

  اين امر می تواند در تغيير نقش مادری موثر باشد.

ها را کاهش داده است. های مادری در نسلهای تنظيم خانواده موجب روند کاهش ميزان باروری شده ظرفيتی اخير سياستدر دو دهه

، به کاهش سريع ميزان 80و  70های ظيم خانواده دردهههای آسيا و اقيانوسيه اقدام جدی ايران در تنبه گزارش مرکز مطالعات و پژوهش

رسيد و مجدداً در  7بوده که اين رقم بعد از انقالب به حدود  7/6باروری انجاميد، متوسط تعداد فرزندان برای هر زن قبل از انقالب حدود 

 (1390های جمعيتی آسيا واقيانوسيه، عات و پژوهشمرکزمطالاست. )نفر کاهش يافته 6/1به  90و در سال  8/1به  85و در سال  4به  72سال 

 

ها و هنجارهای فرهنگی، الگوی های علمی و فنی زنان، آثار و تبعات متعددی بر نظام ارزشارتقاء سطح و تنوع تحصيالت و تخصص

 خانواده، روابط زناشويی و تعاملگيری روابط اجتماعی و نيز ساختارهای اجتماعی همچون ها در خانواده و جامعه، شکلتوزيع و تخصيص نقش

های اخير، تغييراتی ( افزايش نسبت شرکت زنان در کنکور سال1390است. )رستگار خالد، به نقل از سياح و حسينی، گذاردهبا خويشاوندان باقی

يت در خدمت خانواده جهت بهبود وضع بايست با اهتمام و توجه سياستگذارانهای ايرانی را در پی داشته و اين ميزان تغيير میجدی در خانواده

های سنتی، مورد توجه و تحت کنترل قرار هايی مانند عدم پذيرش نقششود و پيامدکار بردهمادران برای آموزش و تربيت بهتر نسل به

عوامل از جمله نبود  ( ارتقاء تحصيالت زنان، به دليل عدم هماهنگی و همراهی ديگر1390گيرد.)اعظم آزاده، به نقل از سياح و حسينی، 

تواند و... می ها برای مادران کودکان شيرخوار و غير شيرخوارها، عدم انعطاف نظام آموزشی در دانشگاهامکان نگهداری فرزند در دانشگاه

 محدوديت هايی را برای ايفای نقش مادری فراهم آورد.  

ای هها و کارکردی تفويض بخشی از نقشدهندهها، به نوعی نشانر آننام دآمار و ارقام مربوط به افزايش ميزان مهدهای کودک و ثبت

دولتی از های غيرهای دولتی، تعداد مهدکودکعالوه بر مهدکودک  88تا  80های ی سالدر فاصلهتربيتی مادران به مهدهای کودک است. 

است. تعداد کودکان استفاده برابر شده 1/5ها هدکودکرسيده و طی اين دوره تعداد م 1388در سال  14008به  1380مرکز در سال  2447

 . 1استبرابر شده 6/3کننده از اين مهدها نيز 

ت موثر و... از ديگر مفروضا فرزند، افزايش ميزان زايمان به روش سزارين،فرزند و تکهای بیافزايش فاصله تا اولين بارداری افزايش خانواده

 هایی آمار تکميلی و پژوهشدر ميان زنان امروز جامعه ايران است، که البته خود نيازمند کاوش و ارائهی تطورات مفهوم مادری در مطالعه

 دقيق است.

ی زيسته کامال متفاوت برای اين دو نسل هستيم. فارغ از ميزان عالقه زنان دو نسل به مادری، ما شاهد دو فضای پيرامونی و دو تجربه

ها به نی مادری آاست. به طور مثال مادران نسل اول که تجربهيم بر فرزند دارشدن دو نسل موثر بودهشرايطی که مستقيم يا غير مستق

های اجتماعی گردد، ارزشدوران پيروزی انقالب اسالمی و دفاع مقدس و در شرايط سخت اقتصادی و شرايط فرهنگی خاص آن زمان برمی
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ا در ها کار ری زمان آنهای عرفی جامعهاند، و از سويی ارزشصاد خانواده را تجربه کردهزيستی و قناعت در معيشت و اقتمتفاوتی چون ساده

 است. ساختهتر میامر مادری برايشان ساده

 

کند. ارتباطات فرهنگی و های جديدی را تجربه میروست که ارزشای روبهاما زن امروز در حالت کشمکش و حيرانی است. با جامعه

ها و انهاست. الگوی تربيتی رسهای فراوانی يافتهيافته و فرزندآوری و تربيت فرزند پيچيدگیهای جمعی، تنوع و توسعههاجتماعی و رسان

زندگی مردم تغيير کرده و فردگرايی رشد يافته است. امکانات تحصيل و اشتغال زنان چنان که پيش از اين گذشت افزايش يافته و زن سبک

فاوت توان کشف و تبيين تی اصلی پژوهش حاضر را میی اين مالحظات مسئلهبا همه تحصيل و اشتغال است. تحصيلکرده در فکر ادامه

های پس از آن عنوان کرد. لذا در راستای های ابتدای انقالب اسالمی و مادران نسلديدگاه، فهم و تعريف مادران از مفهوم مادری در سال

ی معنای مادری نزد زنان ايرانی چيست و آن را با چه مجموعهها پاسخ خواهيم داد؛ ن پرسشفهم اين تطورات مفهومی از مادری به اي

« مادری»توان تمايزی بين معانی مادری در ميان زنان يافت و آيا درک افراد از کنند؟ آيا میواژگانی و يا با چه ادبيات و تعابيری بيان می

 است؟ گرفتهکليکسان است؟ چنين تمايزی حول چه مفاهيم اصلی ش

 روش تحقيق

است که از  ایميباشد. نظريۀ مبنايی نظريه -ی مبنايیی تحقيقات کيفی و از نوع نظريهپژوهش حاضر به لحاظ روش تحقيق در زمره

ای مبتنی يهرنظ مند،های نظامکارگيری يک سلسله رويهکوشد با بهمبنايی می ۀشود. روش نظريها به طور استقرايی حاصل میتحليل داده

س و کوربين، )استراهای آن نيز شامل يک تنظيم نظری از واقعيت تحت بررسی است. ی مورد مطالعه ايجاد کند. يافتهبر استقرا درباره پديده

 باشد.ها می. نظريه مبنايی به دنبال توليد نظريه با استفاده از تحليل داده(24-23: 1385

ی باشند. از آنجايزنان متاهل هستند. اعم از صاحب فرزند يا فاقد فرزند، که متعلق به دو نسل می ی پژوهش حاضر،جامعه مورد مطالعه

 ند.ای آنان، زنان فاقد فرزند نيز در نمونه، گنجانده شدهکه  محقق به دنبال واکاوی مفهوم مادری در بين زنان بوده و نه بررسی تجربه زيسته

تا  14مايز )های متگيری ديدگاهپذيری و شکلی اصلی جامعههای بيولوژيکی)سن(، دورهلحاظ معياربه اعتبار تعاريف مفهومی نسل و با 

ی اخير در ايران، يعنی انقالب اسالمی و جنگ تحميلی و حوادث بعد از انقالب سالگی(، و با ارجاع به حوادث تاريخی مهم سه دهه 25

ين حوادث، تعريف عملياتی دو نسل مورد نظر در اين پژوهش به شرح زير صورت های سنی مختلف با ااسالمی و جنگ و همزمانی گروه

 است:گرفته

ست و او سپس جنگ تحميلی را اداره کرده استآفرين اصلی انقالب اسالمی بودهنسلی که در جريان انقالب اسالمی موجد و نقش -1

 در تحقيق حاضر نسل انقالب و جنگ نام دارد.

 دد.گرهای پس از جنگ تحميلی بازمیطور خاص سالهای بعد از انقالب اسالمی و بهها به سالذيری آنپنسلی که فرايند جامعه -2

 بندی شدند:های سنی مرتبط با اين دو نسل در پژوهش  به صورت زير طبقهگروه

 در تحقيق حاضر ها . نسل1جدول شماره 
 سن در زمان مطالعه  سال تولد نسل 

 44 – 55 1337 – 1348 زرگسال(نسل انقالب و جنگ )نسل ب

 25 – 37 1355-1367 نسل پس از جنگ )نسل جوان(

 

 نمونه مورد مطالعه

توان پيش از ورود به ميدان تحقيق حجم نمونه را تعيين کرد، بدين معنی که چون خالف تحقيقات کمّی، در روش نظريۀ مبنايی نمیبر

های تجربی است، نه با هدف تعميم آماری، گيرد که مستند به دادهها و روابطی صورت میدر اين روش انتخاب نمونه با هدف رسيدن به گزاره

دامه گيری اهای اضافی اطالعات مفيد و مرتبطی را درخصوص مسئله مورد مطالعه در اختيار محقق قرار دهند، فرآيند نمونهمادام که نمونه

 حاصل است.  ۀمقوله يا نظري "اشباع نظری"رسد گيری نظری به پايان میيابد. معيار قضاوت در اين زمينه که چه وقت نمونهمی
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انتخاب  المقدور اشباع شوند. پس ازطور کلی روال بر اين است که مقوالت محوری تحقيق که بيشترين قدرت تبيينی را دارند حتیبه 

شوند های بعدی انتخاب مینمونه شود،تدريج ظاهر میه بهای کآيد و طبعا نظريهنمونه اول، بر اساس تحليلی که از آن نمونه به عمل می

 .(58-59: 1381)ذکايی، 

تن از مصاحبه شوندگان به نسل  16ساختارمند انجام شد. های عميق نيمهنفر از زنان دو نسل مصاحبه 30در اين تحقيق در مجموع با 

اند. فراوانی و مشخصات مربوط به سن و تعداد فرزندان زنان تعلق داشتهتن به نسل پس از جنگ )جوانان(  14انقالب و جنگ )بزرگساالن( و 

 شود.مشاهده می   3و  2مورد مطالعه  در جداول 

 بندی سنی مادران مورد مطالعه. طبقه2جدول شماره 

 سن 25-30 31-35 36-40 41-45 46-50 51-55 جمع

 تعداد 9 5 1 2 7 6 30

 

 ن مورد مطالعه. تعداد فرزندان زنا3جدول شماره 

 تعداد فرزند 0 1 2 3 4

 تعداد 7 4 9 6 4

 

 هاتحليل داده

ق ريه از طنظري يراد زستنل هحليی تنيادی باحدها، وست. مفاهيما اهها و قضيهصلی؛ مفاهيم، مقولهن اکه رس دارای نظريه مبنايی

قرار  االتریح بطتر و در سیجريد، تهنددیشان مم نفاهيه منچت به آسبا نهينی. مقولهی عاههادد و نه ديرگل میا شکههادی دازسمفهوم

ای هقايسی مهمان فرآيند تحليل يری،گلکی شراد و بهندیبقه ما طيه قولل يک مشکيم تفهود مفتن چنر گررار هم قناب يا کرکيی تعند يدارن

، 1967)گليسر و استراس، سازند شود، برجستهمی استفاده رتناييح پطم سيجاد مفاهيی ارای را که بايهتفاوها و تتا شباهد تننکرا طی می

 . (138: 1387به نقل از فليک، 

ط وابر ريانگا اما، بهند. قضيها کيدم پنسجاد اوانته مینظري دان وسيلهد که بورنآم میراهی را فابزارد و ناهدوين نظريی تاههالودها شهمقول

تکراری است. اولين گام -یاهرخی چرآيند، فاههقضي ا وه فاهيم، مقولهد و خلق موليتست. ليه آن ااواهيم ه و مفقولن يک ميه بافتيمعميت

شد شارهگيری ای نمونهانتخاب نخستين نمونه است. اين مهم همانگونه که در شيوه گام بعدی،ساخت نظريه طرح پژوهش و مسئله است. 

ظريه ها برای ساخت نآوری دادهگيری نظری فرايند جمعگيری نظری انتخاب کرد. نمونهها را بايد مطابق با اصل نمونهصورت گرفت. نمونه

ری گيپردازد و برای تدوين نظريۀ در حين شکلهای خود میآوری، کدگذاری و تحليل دادهزمان به گردگر هماست که از طريق آن تحليل

 (.138ها را کجا پيدا کند )همان: و آن آوریهايی را جمعگيرد در مرحله بعد چه دادهخود تصميم می

يفا ا هها که در قلب پژوهش کيفی جای دارد و نقشی محوری در رسيدن به نظريشده تحليل دادهآوریهای جمعکردن دادهپس از مرتب

و کدگذاری  1گذاری محوری، کد1(. استراس و کوربين از سه نوع کدگذاری با عناوين کدگذاری باز329: 1387شود. )فليک، آغاز می کندمی

 برند. ، نام می1انتخابی

. متن (62: 1385)استراس و کوربين، هاست.کردن دادهبندیکردن و مقولهپردازیکردن، مفهومکدگذاری باز روند خرد کردن، مقايسه

در ستون سوم با کدگذاری محوری  ها در جدولی سه ستونی وارد؛ ستون اول متن کامل، ستون دوم مفاهيم حاصل از کدگذاری باز ومصاحبه

 های حاصل از تحليل مفاهيم يادداشت شد.مقوله

ی باز هاست، ده مقوله محوری از ميان مفاهيم کدگذاری شدهبرای مثال در کدگذاری محوری که شامل تعيين الگوهای موجود در داده

بيماری  ها، رنجمفاهيمی مانند بيداری رنج عنوان شد، خود مبتنی برمثابه گانه، که مادری بههای محوری دهاستخراج شد، يکی از اين مقوله

يگر ترکيب اند، با يکددرکدگذاری انتخابی اما، مقوالتی که برای ساختن چهارچوب نظری اوليه تنظيم شدههای روزمره و... بود. فرزند، خستگی

 شد.ای کامل ساخته و پرداختهو نظريه
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حليل از سطح توصيفی فراتر رفت و يک مفهوم که همان مفهوم فداکاری بود به پديدۀ اصلی داستان ی کدگذاری انتخابی تدر مرحله

ل ، چهارچوب نظری اوليه شکها مرتبط شد، به اين ترتيب با انتخاب مقوله محوری به همراه مقوالت فرعیشده و با ساير مقولهنسبت داده

 حاضر در مفهوم مادری ارائه شد.شناسی منحصر به تحقيق گرفت و راهبردها و گونه

 های پژوهشيافته

ت ها حاکی از آن اسها سعی در فهم مفهوم مادری از ديدگاه زنان در دو نسل داشتيم. يافتهگذاری باز و محوری در تحليل مصاحبهبا کد

نند. اين تعاريف کا واژگانی مشترک بيان میکنند و اين تعاريف يکسان را بکه تمام زنان مادری را در سطح انتزاعی به طور يکسان تعريف می

است مشترک زنان از مادری گاهی برخاسته از حس غريزی و درونی زنان و گاهی برخاسته از نگاه فرهنگی مشترک آنان به اين مسئله بوده

 یورد مطالعه مادری را در ده دستهاست.  زنان مها به طور يکسان نهادينه کردهو می توان گفت  فرهنگ عمومی اين مفهوم را در تمام زمان

 (:1اند )نمودار شماره مفهومی مشترک بيان داشته

 
 شده ی استخراجگانههای ده. مقوله1نمودار شماره 

 

 مادری به مثابه رنج  -1

با  شد.  در رنج توامن میدانستند، اين رنج گاه با رضايت و گاهی توام با فشار بيااکثر زنان مورد مطالعه مادری را با رنجی همراه می 

ست و ابخش بودهها برای ايشان لذتداشتند که تمام اين رنجپرداختند و البته در ادامه بيان میهای مادری میلذت، زنان به بيان سختی

 است. اکنون فراموش شدههم

 خوب چقدر به کنهيم احساس و شهيم قبول دانشگاه بعد دهيکش هم یسخت خب خونده، درس کنکور یبرا که هستم یکس کي به هيشب»

 (فرزند دو -ساله 53-الهه) .بود بخش لذت ميبرا ها یسخت تمام.. .بود

شوند، که های همسری و مادری متحمل فشار میفشار، سه نوع فشار مطرح شده است. گاهی زنان به جهت تعارض نقش در رنج توام با

ی است. زنان مادری را مسئوليتبر آن فائق آمده اند و گاهی فشار به جهت مسئوليت بودهبه بيان خودشان به مرور زمان و با همکاری همسر 

 شوند.زيادی را متحمل می و استرس اند که بخاطر اين مسئوليت، فشارداشتهسنگين و توام با نگرانی بيان

مفهوم 
مادری

نیاز

ماموریت

رشد

معنا

پرورش و 
تربیت

رنج

لذت

محدودیت های 
فردی

فداکاری

فضیلت
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 تعارض.. .مبود حساس تشونيترب یرو هم یليخ چون. شدیم اديز روم بهرحال یزندگ فشار. افتاد گردنمون تيمسئول شدن داربچه با»

 ديشا هک دارن یتوقعات یسر کي هابچه چون یول شهينم گمينم. بودن خوب مادر کي و شوهرم یبرا بودن خوب همسر کي نيب شده دايپ

 «(فرزند دو -ساله 37-صبا) . ...بشه داده بها بهشون یحدود کي تا ديبا کنمیم احساس مادرم چون من یول نباشه درک قابل باباشون ديد از

از  ها و مشکالت جسمی حاصلنوع سوم فشار، فشار جسمانی است  که زنان در بيان تجربه بارداری و زايمان و شيردهی به بيان سختی

 پرداختند.بارداری و... می

 کندیم جاديا توقع اديز یوابستگ ...است اديز یليخ یوابستگ قدر نيا باشد، مستقل دارم دوست. خوردیم ريشفقط  سال 2 تمام من بچه»

 ته،رفليتحل بدنم دارد، هم يیهایسخت... ستين سخت ميدانیم یزندگ جزو چون اما ،...شده کم یليخ من شوهر رابطه. کشدیم زجر بچه

 ريش یهاجهيسرگ هنوز. هست هم خوردنش ريش نطور،يهم هم دومم بچه گرفت، را من ميکلس و آهن همه نيرحسيام نمانده، برام یچيه

 «(فرزند دو -ساله 29 -هيمرض) .نشده حل نيرحسيام خوردن

 مادری به مثابه رشد -2

دانند که  شامل رشد فکری، رشد روحی و رشد فضايل اخالقی است. زنان پس از بيان برخی مادری را عاملی برای رشد زنان می

نان است. حتی برخی از زها منجر به رشدشان شدهکنند که تمام اين سختیاست، اذعان میهايی که در فرايند مادری متوجهشان شدهسختی

 اند.اين امر را علت اصلی مادرشدن خود بيان کرده

 اول یمجبور نيهم یبرا داره را اشکال همون هم بچه یباشداشته شما یاشکال هر شه،يم آدم رشد باعث شدن داربچه من نظر از»

 «(فرزند دو -ساله 51-قهيصد) .خوادیم یخودساز یليخ نيای... کن درست رو خودت

 يیايدن ذات در هایسخت با را ما ماست به همه از ترمهربان که خدا چرا ند،يبب یسخت ديبا انسان چرا ها،یسخت نيهم و هعتيطب باالخره»

 مادر از لقب ینيخودب نيا و دهندیم رشد را نم نهايا یهمه و ...داشته ما روح یبرا یتيترب اثر نفسهیف خودشان هایسخت نيا چون ده؟يآفر

 «(فرزند دو -ساله 27 -فاطمه) .کرد اضافه را امیوجود تيظرف و شد رشدم باعث مانيزا یدردها ...رفت نيب از من شدن

 مادری به مثابه نیاز -3

يان مستقيم آن را بمستقيم و گاهی غيربرخی از تعاريف و بيانات زنان از مادری برخاسته از يک نياز درونی و غريزی است که گاهی 

گرمی راند. زنان نيازهايی از جمله نياز به آرامش، نياز به امنيت، نياز به دستگيری در دوران پيری، نياز به تعادل روحی و روانی، نياز به سداشته

 دانند.میاند که مادری را پاسخ مناسب و دقيقی به اين نياز خود های خود برشمردهرا در ميان نياز

 کنندیم راقبتم کنند،یم محبت کنند،یم یدگيرس بهشون که دارند يیهابچه نکهيا دنيد از ندوشیم ريپ زنها که یموقع اون من نظر به»

 «(فرزند دو -ساله 53-الهه. )کنندیم تجربه رو یشادتر یريپ مطمئنا. براشون داره یلذت کي ازشون،

 خدا. ازهين کي نداشت بچه. ..شهينم داده پاسخ ازشين اون انگار ارهيب کم بچه آدم یوقت. زنان وجود تو هست یمادر ازين کي باالخره »

 «(فرزند دو -ساله 51 – قهيصد) .داده قرار وجودش در ار نيا

 

 مادری به مثابه فداکاری -4

ها رداشتاند. تمام  البته با سراغ همين واژه رفتهاند و بدون استثناء در تعريف مادری مستقيمتمام زنان مادری را با فداکاری تعريف کرده

 دانند:ها متفاوت است. برخی فداکاری را وقف صد در صدی خود برای فرزند میو تعريف فداکاری در بين آن

 چهار -الهس 54 -الحان. )دارم عشق وجودم تمام تا کنمیم هابچه یبرا یهرکار من. بچه یبرا کردن ثاريا وجود تمام با یعني یمادر»

 («فرزند

انند دصدی را قبول ندارند و اثرات آن را در تربيت مخرب میدربرخی ديگر معتقدند فداکاری برای فرزندشان دارند اما فداکاری صد 

ت به جهت محبدانند و معتقدند مادران عاقالنه میی مادری، اين نوع فداکاری را غيرای ديگر از زنان ضمن اعتقاد به فداکاری در مسالهعده

 عقاليی دارند.عميقشان به فرزند، فداکاری و از خودگذشتگی غير
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 .نبودند یخاص کس مادرهاشون اکثرا دنديرس يیجا کي به که يیکسا عموما نکهيا ضمن. باشه نيهم مادر کي یفداکار ديشا اصال»

 («فرزند سه -ساله 31-منصوره)

کنم. چون اول خودش را حروم کرد. هنوز اصال مثل مادرم رفتار و عمل نمی دهم، اما خودممی 20من از طرف خودم به مادرم »

ودش رو . خکندهايی است که مادرم جمع میدانيم بين برادر هفتادی من و پدر انقالبی من تعارضکند که ما عاقالنه نمیهايی میفداکاری

 «بدون فرزند( -ساله28 -نابود کرد. )رها

 مادری به مثابه ماموریت -5

اند و معتقدند که استعداد و توانمندی مادری در بطن زنان به صورت عام ی زنان معرفی کردهبرخی از زنان مادری را رسالت و کارويژه

ود که موظف شکردند. که در پی اين مسئوليت وظايفی متوجه زنان میهايی مانند مسئوليت تعريف میها اين رسالت را با واژهموجود است. آن

است. اين عرف به قدری قدرت دارد که عدم انجام باشند. برخی از اين وظايف را شرع و برخی را عرف بر آنان فرض کردهام آن میبه انج

 باشد. اين وظايف توام با عذاب وجدانی در زنان می

تقدند مادری بخشی از وجود زن است آنان معدانند که آنان را از مردان متمايز ساختهاز زنان نيز مادری را هويت اصلی جنس زن می 

 دانند. است.  اين زنان ناباروری را نقص و کمبود میاست و به تبع آن استعداد آن در وجودشان نهفته

دار د بچهاند که قصای که حتی زنانی که ابراز داشتهگونهتمام زنان مورد مطالعه تمايل باطنی به مادری دارند و از ناباروری هراس دارند، به

سته داند تا از امکان باردارشدن خود مطمئن شوند. ايندادهدن ندارند و تمايلی هم به اين موضوع ندارند، خود را تحت نظارت پزشکان قرارش

 اند که هرگز دوست ندارند نابارور باشند. نيز ابراز کرده

 تو ودنب مختلف، یهاتيفعال ه،يعال التيحصت حاال.. .نسل تيترب یعني. مادربودنشه همون زن کي رسالت نيبزرگتر من نظر به»

 بوده یمادر زن خلقت از هدفش خدا واقعا یعني. ستين زن رسالت نهايا از چکدوميه یول خودش، یجا ،... و یاجتماع مختلف یهاگاهيجا

 («فرزند چهار -ساله 50-محبوبه) . ی..مادر بعالوه نهايا نه. نهايا بعالوه

 گهيد ليدل و باشمداشته بچه دارم دوست چون خودمم، لشيدال از یکي باشم نابارور نبود مهم برام لياوا. باشم نازا ندارم دوست نه»

 ورواجورج هایماريب یسر کي تشيواقع اما .است مهم شانيبرا یليخ چون ميبده ديبا چطور را شوهر خانواده جواب مينشو داربچه اگر نکهيا

 نه .وندش داربچه تونندینم حاالها حاال و شوندیم مشکل دچار گذرهیم اديز یوقت که نميبیم اهیليخ یتو که شهیم نگران آدم که هست

 («فرزند بدون -ساله 30-الهام) ...کنمیم احساس یول مياريب بچه ميبخواه هاآن حرف بخاطر نکهيا

 مادری و معنا -6

زنان  است. برخی ديگر ازدار شدن در بطن ازدواج نهفتهو معتقدند بچهدانند دار شدن میبرخی از زنان هدف اصلی زندگی زناشويی را بچه

ديگر  ها فرزندانشان هستند. برخیاست تنها هدف و علت زندگی آنی عميقی که بين آنان و فرزندانشان نهفتهاند به جهت عالقهداشتهبيان

عتقدند فرزند ها ما زندگيشان معنا پيدا کند و از رخوت رها شوند. آنکنند تمعتقدند زندگی نياز به يک هدفی دارد هدفی که برای آن تالش می

 کنند.و تالش برای فرزند هدفشان در زندگی است. هدفی که تمام عمر برای به ثمر نشستن آن تالش می

 مواقع دمش داربچه که یوقت اما. شممی جدا خب گفتممی زندگی تو شدممی ناراحت هرموقع. نداشتيم.. همسرم با خوبی رابطه عقد توی»

. بودنم ندهز دليل تنها شده امبچه االن ...گرفتممی پس حرفمو و افتادممی امبچه ياد بالفاصله اما. بده مرگم که خواستممی خدا از ناراحتی

 («فرزند يک -ساله 29- مهديه)

 مادری به مثابه فضیلت )امر قدسی( -7

-ای که از جانب پروردگارشان بر دوش آنان گذاردهپندارند. وظيفهامری قدسی و ماورايی میشوندگان بعضی مادری را در ميان مصاحبه

در زندگی  دانند وترين دوران زندگی خود میکنند و دوران بارداری را معنویاست. اين زنان با بارداری احساس نزديکی بيشتری با خدا میشده

 کنند.خداوند معامله میهايشان در جهت فرزندپروری با برای تمام تالش

 هشب یخاص تيعنا و لطف کي کنهیم احساس آدم ...مادره کي دوران نيباتريز بود خوب یليخ ميحاملگ دوران هم یمعنو لحاظ به»

 نبهشو هداد امانت کي خدا که کنندینم توجه نيا به یليخ ما امروز یمادرا .شکمشه یتو که یگناهيب و پاک یبچه اون یواسطه به هست
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 داخ با که بعد یباردار تو کردمیم هيگر یگاه یسوم یهایسخت تو... دهيم ارزش زن به کردن یمادر با خدا اصال ...بدهند رشد رو اون تا

 («فرزند سه -ساله 31 -منصوره). شدمیم ترآروم یليخ دارشدمبچه ...تو یرضا یبرا فقط من ايخدا که کردمیم دل و درد

دانند و معتقدند تولد برابر با خلق موجودی است توسط پروردگار، و خود را صرفا مجرايی برای ند را امری الهی میای نيز تولد فرزعده

نند کهايی دينی تعريف میرسد که زنان به خصوص در نسل اول مادری را با واژهدانند. و البته گاهی اينطور به نظر میتحقق امر خدا می

 تن فرزند.مانند باقيات الصالحات دانس

 («فرزند چهار -ساله 51-فرزانه) .شهیم صالحاتشال  اتيباق کنه تيترب خوب یليخ رو بچه آدم هم اگر»

-ساله27-فاطمه)  دارد معنا و دارد حکمت و عظمت نينخست انسان  یاندازه به انسان نيا خلقت و کنهیم خلق انسان هي داره خدا»

 («دوفرزند

 مادری به مثابه لذت -8

 پردازند. های بيشمار تجربه مادری میدر تعريف مادری به بيان لذت زنان

لی توصيفش شه خيکنه. نمیحس خيلی خوبی داره. آدم خيلی اميدواره و خوشحال که يه بچه تو شکمشه و خيلی با بچه احساس نزديکی می»

 «يک فرزند( -ساله 28 -کرد. )سعيده

 

 فردی هایمحدودیت و مادری -9

دانند که بدون تحقق آن دانند و برخی ديگر گذر از فرديت را از ملزومات مادری میان مادری را از بين رفتن خودخواهی میبرخی از زن

مادر شدن غير ممکن است. اين گذر از فرديت در زنان به فراخور شرايط و ساليقشان ميزان متفاوتی دارد. برخی فرديت خود را کامل از بين 

 دهند. تا حدی اين کار را انجام می برند و برخی ديگرمی

 مثال دنشون متوجه هامونبچه تا ميبش متحمل رو فشار نيا خودمون همسرم منو ميکردیم یسع بود خونه یتو یاقتصاد فشار اگه»...

 خودمون. اهبچه یغذا پز و پخت مخصوص ميديخریم خوب گوشت یکم مقدار. ..بود گرون یليخ آزاد گوشت و بود یکوپن گوشت که یوقت

 («فرزند دو -ساله 53- الههيم... )کردیم مصرف یکوپن گوشت

 

 حد نيا تا یمادر در نيا و گريد نفر خاطر به ميبپوش چشم خود از نکهيا و گذاردینم ريتأث آدم تيشخص در یمادر چون ینقش چيه»

 که هست نفر کي با تعامالتش یتو فقط داره هاانسان تمام با که تعامالتش تمام یتو آدم نکهيا اما. ..ستين شدنفدا نيا اما .افتدیم اتفاق

 («فرزند دو -ساله27-ه)فاطم نهيبیم رو خودش شتريب آدم هم همسرش با یرابطه تو یحت. است اشبچه هم اون. دهیم تياولو رو اون

ه با زنانی که تا کنون مادری را تجربه دسته دوم معتقدند بايد برای خود نيز حريم خصوصی و حيطه شخصی ايجاد کنند. در مصاحب

يز اند. اين گذر از فرديت پيوندی نها تنها به جهت عدم تمايل به ترجيح ديگری بر خود، تن به مادری ندادهاند مشاهده شده برخی از آننکرده

 اند.های فداکاری نيز برشمردهبا فداکاری دارد. اين گذشتن از خود برای ديگری را از مصداق

 ندب و ديق خودم، رفاه نيب دارم من. ..کنم قبول توانمینم اندازد،یم خطر به را من یاحرفه ندهيآ که یزيچ هر کردمیم انتخاب را خودم»

 تا دارم دوست باشم آزاد خوامیم خودمه مال. وقته مهمه، که یزيچ نيمهمتر بگذارم وقت براش خوامنمی م...کنیم انتخاب بچه و خودم

 («فرزند بدون-ساله 28-رها. )وقت اال بدم تونمیم زيچ همه بچم به کوه، برم اي باشم رختخواب تو ظهر

 مادری به مثابه پرورش و تربیت -10

کنند. اين پرورش اعم از پرورش فکری، پرورش اکثريت قريب به اتفاق زنان، اعم از دارای فرزند و فاقد فرزند، مادری را با پرورش تعريف می

فه است. تمام زنان کار ويژه و مهمترين وظيها بيشتر بودهباشد. که البته وزن پرورش به معنای تربيت در مصاحبهورش جسمی میروحی، پر

نند. کباشد. هر کدام از زنان تربيت را به سبک خودشان تعريف میگذاری و صرف انرژی زيادی میدانستند. که نيازمند وقتمادر را تربيت می

ی ديگر دانستند و برخدانستند، برخی تربيت را معادل آموزش آداب اجتماعی و راه و رسم زندگی میا معادل تربيت دينی میبرخی تربيت ر

 دانستند که البته بيشتر زنان تلفيق هر سه مورد را مد نظر داشتند.های فکری میتربيت را به معنای پرورش استعدادها و توانمندی
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 بتونه عدب تا باشه شده تيترب خودش اول که یکس مادر نيبهتره... تيترب مادر فهيوظ نيترمهم. هدار نقش رماد بچه سعادت و شقاوت در»

 («فرزند دو-ساله 51-قهيصد. )کنه تيترب یخوب یهابچه

 بذر نباشه خوب نيزم اون خاک اگه. کارهیم زن رحم تو بذرشو مرد .گهيد نهيهم هم يیزناشو رابطه. ..مرده زراعت نيزم زن :گنيم امبريپ»

 («فرزند بدون-ساله 32-خاطره).مادرشه مانيا و اتيروح با ارتباط در بچه تيترب ...شهینم تيترب یخوب یبچه .کنهینم رشد خوب

 مفهوم کليدی

له، مرحرود. در اين يابد و تحليل از سطح توصيفی فراتر میتر ادامه میدر کدگذاری انتخابی، کدگذاری محوری در سطحی انتزاعی

. گرددهای مستخرج از متن، مفهوم محوری انتخاب میی اصلی مالحظه شده و با توجه به دادههای محوری با مقولهی هر يک از مقولهرابطه

شناسايی شد. بر اين اساس تقريبا تمامی مادرانی که مورد مصاحبه قرار « ايثار و فداکاری»با اين مالحظه مفهوم محوری پژوهش حاضر 

داکاری سازی فانگاشتند. لکن در اين ميان در مواجهه با مادری و در پيادههای اصلی مفهوم مادری میبودند مفهوم فداکاری را از مولفههگرفت

 دادند، که بر اين مبنا می توان  دو تيپ مادری را شناسايی کرد:.رفتارها و راهبردهای متفاوتی از خود بروز می

باشد که در آن تعاريفی همچون رشد و فضيلت و نياز و رنج و معنا وزن بيشتری نسبت به ديگر د میخو به معطوف تيپ اول مادری

غير است که در آن وزن تعاريف تربيت، ايثار، ماموريت بيشتر است. در تيپ اول زن  به معطوف های مفهومی داشت. تيپ دوم مادریدسته

کند حال آنکه در تيپ دوم زن ديگری را بر خود ترجيح ه بيشتری به خود و منافع خود میدر مواجهه با مساله مادری و ديگر ابعاد زندگی توج

های زنان مورد مطالعه، به اين نتيجه زند. با دقت بيشتر در ويژگیدهد و در مواجهات با ابعاد مختلف دست به وقف خود و منافعش میمی

د غالبا متعلق محور دارنان متعلق به نسل کنونی هستند و زنانی که تيپ مادری وقفمحور دارند غالبا زنرسيديم که زنانی که تيپ مادری فرد

رايی آيد اين است که فردگمیدستها بهتری هستند. آنچه از بررسی مصاحبهها و اعتقادات مذهبی محکمبه نسل انقالب و جنگ و دارای پايه

 شتر قابل مشاهده است.در نسل جديد بيشتر است و در ابعاد مختلف زندگی ايشان بي

ری های جمعی رنگ و بوی بيشتاند. در اين دوره ارزشکردهی انقالب و جنگ در فضای گفتمانی انقالبی زيست میزنان متعلق به دوره

تر لبانهطگذرد سبک زندگی افراد فردگراتر و منفعتاست حال آنکه هرچه میداشته و ازخودگذشتگی و ايثار نيز ارزش برتر آن دوران بوده

 ی مادری باشد.تواند عاملی برای تغيير استراتژی های زنان در مواجهه با مسالهاست و اين خود میشده

ار گيرد و اين تعارض او را دچهای مختلف قرار میی اساسی اين است که در واقعيت زندگی، عموما نوع زن در تعارضی بين نقشنکته

اجتماعی خود به توازنی دست يابد تا های اجتماعی و غيرهای مادری، همسری، و ديگر نقشن نقشکند. زن مجبور است در بيسردرگمی می

گزينند و بر اساس آن سياست و راهبرد عمل هايش ميسر شود. برای رسيدن به اين توازن زنان سياست يا راهبردی را برمیايفای نقش

 کنند. می

یمادر با مواجهه در زنان یهااستراتژی  

 های زنان در مواجهه با مسائل مربوط به مادری عبارتند از:ساس يافته های پژوهش، استراتژیبر ا

 ترجيح -5تحديد  -4تغيير  -3تعويق  -2انصراف  -1

گيرند. ترجيح و تحديد نيز در قالب های فردی قرار میهای همنوا با ارزشاز اين پنج استراتژی، انصراف و تعويق در قالب استراتژی

های فردی و جمعی دارد. مادران نسل گذشته گيرند و تغيير نيز سعی در سازگاری ميان ارزشهای جمعی قرار میهای همنوا با ارزشیاستراتژ

ا های همنوا بکنند اما استراتژی مادران نسل جديد عموما شامل استراتژیهای جمعی استفاده میهای همنوا با ارزشبيشتر از استراتژی

 است. های فردی ارزش

 شود.ها بيان میها برای اشاره به اين استراتژیهايی از متن مصاحبهدر ادامه نمونه

 انصراف

ن زنان اند. ايشان تصميم به انصراف از مادری در زندگی خود گرفتهگرفتن منافع شخصی و شرايط موجود زندگینظربرخی از زنان با در

 دانند.ج را برابر با مادر شدن نمیدار شدن ندارند و اصال ازدواتصميمی به بچه
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 نيا و ايدن نيا یتو گميم نکهيا هم. خوبه یزندگ زيچ همه کنمیم احساس و. نکردم احساس مونيزندگ یتو  بچه به یازين هنوز من»... 

 یوتص یآلودگ ؟بدم هيهد بهش رو مشکالت فقط. فضا نيا یتو ارميب را بچه اون چرا گميم خودم به شده سخت یليخ طيشرا که زمونه

 («فرزند بدون -ساله 31-ميمر). ..کنه دايپ ادامه من نسل که ستين مهم یليخ من یبرا نيا ...و هوا یآلودگ

-ساله 28-رها. )بندننمی دستمال کنهنمی درد که سری گهمی شوهرم. نيست خالئی کنه، پرش بخواد بچه که نداريم خاليی زندگی در»

 («فرزند بدون

 تعویق

ند. ازنان با توجه به شرايط زندگی خود جهت توازن وظايف اجتماعی و ديگر وظايف خانوادگيشان مادر شدن خود را به تعويق انداخته برخی از

اند مهيا شدن شرايط اقتصادی و شرايط خانوادگی و... از ديگر داليل و شروطی که زنان برای برگزيدن سياست تعويق مادری خود برشمرده

 است.در آينده بوده

 تمداش چون انداختيم تأخير سال چند اينکه و بود مثبت خيلی اول همان از نگاهم و مادری مورد در دارم مثبتم خيلی یتجربه خودم من»

 شکر رو خدا و واحده... 35 کال ارشد و کردنش جمع بود ترراحت خيلی ارشد با و شدم باردار ليسانسم آخر ترم در خواندم،... ومی را ليسانس

 («فرزند دو-ساله 27-فاطمه. )رفتيم پيش که

 

 تغییر

 است. زنان با خالقيت و توانمندیشان بودههایهای زنان در مواجهه با تعارضات بين نقشها و استراتژیحلتغيير سبک يکی ديگر از راه

 اشد.اند تا مادری کردنشان ممکن برا تغيير داده هايشانهايشان همراه با فرزندانشان، سبک حضور و فعاليتی فعاليتخود برای انجام و ادامه

 دنبال بردممی را امبچه خوندن درس برا هم بعد. دادممی انجام خونه توی رو هامتدريس زايمانم دوران اومد... دنيا که به امبچه اولين من»

. ما خونه اومدندمی هابچه که بود اينطوری هم هايمانمباحثه. سرش رفتممی کالس از بعد. کالس بغل اطاق ميگذاشتمش. حوزه به خودم

 اين تو الک. کنار گذاشتم رو تدريس مريم اومدن دنيا به با. اومد دنيا به مريم که زمانی تا. بودند کنارم هم هامبچه بودم خونه فضای توی

 («دوفرزند-ساله 53-الهه) خوندممی درس هم کردممی داری بچه هم مدت

 تحدید

ای ها جهت رسيدگی و ايفهايشان در زندگی به محدود کردن ديگر نقشجهت توازن و سازگاری بين نقش مادری و ديگر نقش برخی از زنان

 بهتر نقش مادری پرداختند.

 کردممی سعی اينکه اضافهبه. هامبچه سالگی 3-2 تا تقريبا. کردم محدود را اماجتماعی فعاليت مقدار يک بودند کوچيک هامبچه که دورانی»

 («دوفرزند-ساله 53-الهه. )باشم خونه از بيرون خيلی باشهنداشته نياز که باشمداشته رو ایاجتماعی هایفعاليت

 ترجیح

اين زنان در تعارض نقش و فعاليت اجتماعی با زندگی شخصی و نقش مادری، فرزندان خود را ترجيح داده و تصميم به ترک يا حذف 

 اند.فعاليت ونقش خود گرفته

 هب خوب بخوام واقعا اگه ديدم شديم داربچه که بعد خب اما. بشه.. خوندن درس مانع داشتن بچه که کردمنمی هم رو فکرش اصال من»

 هبچ کنممی احساس. مهد بگذارم اول همون از رو بچه نداشتم دوست خب. بگذارم خواندن درس برای زيادی وقت توانمنمی برسم هامبچه

 ديدم.نمبشي ساعت چهار سه کامپيوتر پای الينآن بايد که هم مجازی دانشگاه. ..بشه بزرگ مادرش پيش بايد حتما سالگی چهار سه تا

 .گذاشتم وقت امبچه برای که نکردم ضرر که ميکنم فکر هم االن. کردم رهاش همين بخاطر. بگذارم کم محمدرضا از بايد اينجوری

 («فرزند سه-ساله 31-منصوره)

 گيرینتيجه و بحث

شناخت نهادهايی چون مادری و تغييرات مفهومی آن در گرو شناخت، درک و برداشت افراد از اين مفاهيم و چگونگی معنای آن است. بايد 

کنند و در چارچوب اين درک، چگونه به بدانيم اعضای يک جامعه چه تصويری از مادری در ذهن دارند و چگونه مفهوم مادری را درک می
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نتايج حاصل از اين مطالعه نشان داد، تعريف زنان از مفهوم مادری در سطح انتزاع در هر سنی و در  بخشند.از مادری معنا می ی خودتجربه

در سطح  کنند. امااالذهانی استفاده میشده و بينباشد و در تعريف مادری از تعابير مشترک شناختههر شرايط و با هر ويژگی يکسان می

ا، نسل زنانی که دوره انقالب و جنگ هبر اساس يافته فاوتی را از خود بروز داده و نوع برخوردشان در عمل متفاوت است.رفتار رفتارهای مت

ای آن دوره، هکنند و با ارجاع به ارزشای خود از مادری از ادبيات و مفاهيم آن دوران استفاده میهند، در بيان تجربهارا از سر گذرانده

ی و تجربه خود از مادری را معنا کنند. اين تفاوت تنها تفاوت زبانی نيست بلکه تفاوت تجربه زيست در جهان ارزشی نند مادرکتالش می

ها بوده و زن و مرد اين ارزشمتفاوتی است. انقالب اسالمی الگوهای خود را در ابعاد گوناگون برای مردمان آن زمان تبيين و نهادينه کرده

فاوت از ود، که متشای جديد، زبان ديگری برای بيان تجربه مادری و معنای آن به کار گرفته میهودند. اما در نسلبرا با عمق جان پذيرفته

ان شجربهود و تشزبان نسل انقالب و جنگ است. در زبان اين نسل، نشانگان و نمادهای زنان نسل انقالب و جنگ کمتر به کار گرفته می

ری به فرهنگ های بيشتزنانی که عامليت بيشتری به دستورات دينی و علقه ای فردگرايانه است.هز ارزشبيشتر در قالب رفتارهای منبعث ا

يد و نهايتا های ترجيح و تحداست و در عمل بيشتر از سياستدينی داشتند در انتخاب استراتژی مادری، گرايششان به ديگری بيشتر بوده

خود به  هایطوری که در انتخابشود بهر بيشتر در ميان زنان نسل پس از جنگ مشاهده میکنند. اما گرايشات فردمحوتغيير استفاده می

ای هثباتی شرايط اقتصادی و اشتغال و... نيز در گرايش زنان به استراتژیهای فردی گرايش دارند. بینوا با ارزشهای همسمت استراتژی

 است.تاثير نبودهانصراف و تعويق بی
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 ( تحول نگرش دختران نسبت به نقش مادری، مجموعه مقاالت مادری.1392رستگار خالد، امير، و دالری، مژده. ) -

 های پژوهش کيفی در علوم اجتماعی. تهران: پيام پويا.(. روش1387سفيری، خديجه. ) -

 (. خانوادۀ متعادل. تهران: انجمن اولياء و مربيان.1383شرفی، محمدرضا. ) -

 .43-47، 94های روانی موجود در آن. معرفت، (. خانواده و آسيب1384شعاع کاظمی، مهرانگيز. ) -

 مترجم: هادی جليلی،. تهران: نی. درآمدی بر تحقيق کيفی. (.1387فليک، اووه. ) -

 ، تهران : نشر جامعه شناسان 1( ضدروش : منطق و طرح در روش شناسی کيفی، ج 1389محمدپور، احمد )  -
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 .1389اجتماعی در قرآن، قم، اسوه، های(. ارزش1389بيگی، روح ااهلل.) -

 های رسمی:سايت
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 واکاوی تجارب زیسته زنان شاغل از قوانین شیردهی در محیط کار
 

  کارشناس ارشد مطالعات زنان دانشگاه اصفهان؛ ستسعيده الهی دو

saide.elahidoost@gmail.com 
 کارشناس ارشد مطالعات زنان دانشگاه اصفهان؛ سعيده يراقی

 دانشيار ، گروه علوم اجتماعی، دانشکده ادبيات و علوم انسانی،  دانشگاه اصفهان ؛ علی ربانی

a.rabbani@ltr.ui 
 چکيده 

ت که به واکاوی تجارب زيسته زنان شاغل از قوانين شيردهی بپردازد. روش به کارگرفته شده در اين پژوهش به صورت اين مقاله بر آن اس

نفر از زنان شاغل متاهل دارای فرزند بوده که تجربيات خود  16کيفی و به شيوه ی پديدارشناسی می باشد و مبتنی بر نمونه گيری هدفمند 

 بيان نموده و مورد مصاحبه عميق قرار گرفتند. را از شيردهی خود در محيط کار

عبارتند  -کدتفسيری است 23کد توصيفی،  256که حاصل استخراج و مقوله بندی داده در  –کد تبيينی  6يافته های اين پژوهش در قالب 

کنندگان  تجارب شرکت مايتگر.خانواده، محيط کار غير ح -از : نقش خانواده، الگوهای شغلی،الگوهای شخصيتی، تفويض نقش،  تعارض کار

زنان بر روی شيردهی آنان موثر است به طوری که اکثريت مصاحبه شوندگان به سختی ها و مشکالت  در اين مطالعه نشان ميدهد که اشتغال

ان از پاس يت مادرخود در شيردهی اذعان داشتند همچنين قوانين حمايت از تغذيه با شير مادر به درستی رعايت نمی گردد. به طوری که اکثر

  شير نمی توانند استفاده نمايند. و در پاره ای از موارد مادران علی رغم ميل درونی مجبور به استفاده از شير خشک می شوند.

 خانواده، روش کيفی، نقش مادری، قوانين شيردهی-کلمات کليدی : اشتغال زنان، تغذيه با شير مادر،تعارض کار

 

 مقدمه و بيان مسئله

 و مادر به عنوان محوری ترين عضو خانواده ، نقشی اساسی در سالمت اعضای خانواده به عهده دارد. حراست نخستين، گروه عنوان به ادهخانو

 (1393شود. )ساروخانی،  می محسوب خانواده هر های اولويت در مسلمی فرض ، کودک هر والدت با زمان هم به طور غريزی فرزندان از

يکی از عوامل مهم ارتباطی بين مادر و کودک در بدو تولد و پس از آن می باشد. و می تواند شالوده مناسبی برای سالمتی تغذيه با شير مادر 

؛ رضا 1387؛ وفا،  1384؛کليشادی، 1389؛ چرکزی، 1381؛ فريمانی، 1388؛ مجلی 1387)محمدبيگی، جسمی و روحی کودک در آينده باشد. 

 ( 1388؛ نيک پور، 1390اسماعيلزاده،  ؛1388؛ کالنتری، 1389سلطانی، 

ری بر اين بسيابا توسعه ی شهرنشينی و تحول زندگی اجتماعی، مشارکت زنان در فعاليت های اقتصادی و اجتماعی رو به رشد می باشد. 

ان شتغال زنان موجب بيکاری مردا وموجبات رقابت آنان را با مردان فراهم می سازد  داشته وکه اشتغال زنان با اخالق جامعه تنافی  عقيده اند

می شود. بعضی نيز براين انديشه اند که اشتغال زنان موجب می شود که آنان به وظايف همسری کمتر توجه نمايند و باعث افزايش طالق 

 (859 : 1370 )ساروخانی،می شود يا آنکه به وظايف مادری توجه کمتری می نمايند و نسل آينده از آن آسيب می بيند. 

خش عمده ای از زنان شاغل به دليل جدايی کار از خانواده، نمی توانند همزمان و توام وظايف و فعاليت های شغلی و خانوادگی را انجام ب

رای خانواده می تواند ب-خانواده انجام گرفته متفق القولند که تعارض کار-طه متقابل کارراب حوزه در که هايی پژوهش تمام تقريبا دهند.

ها و سازمانها، آثار زيانبار و نامناسبی بر جای گذارد. در اين پژوهش ها نشان داده شده که تعارض مذکور می تواند بر کيفيت زندگی خانواده 

 هشغلی و خانوادگی تاثير منفی بگذارد، ميزان رضايت فرد از زندگی را پايين بياورد، پريشانی های خانوادگی و شغلی را سبب شود و در کل ب

اما در برخی از مطالعات انجام گرفته بر اهميت  (50: 1385و سفيری،  35:  1385رستگارخالد، و ضعف سالمتی شخص منجر گردد.) افسردگی

 ( 150: 1386احمدنيا ، تکثر نقش ها و تاثير مثبت آن در ارتقای وضعيت روحی و جسمانی زنان تاکيد شده است. )

منزل  از بيرون کار که آنها از زودتر دادنشان شير گردند، می کار باز به فرزندشان تولد لاو سال درطی که زنانی که داده نشان مطالعات

از  خارج که مادرانی می دهد، نشان مطالعات .است مادران منزل از بيرون ، کار شيردهی موانع بزرگترين از يکی .شود می متوقف ندارند
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 دادنشان شير کار به برگشت از پس است،اما برابر دار خانه مادران با ند، شيردهی شانا برنگشته کار به هنوز که زمانی تا کنند می کار منزل

 (1387) قطبی،  می يابد. کاهش فاحشی طور به

بر اساس دستور العمل وزارت بهداشت و خدمات انسانی اياالت متحده امريکا اشتغال زنان در سنين باروری هم اکنون در اياالت متحده ی  

هنجار به شمار می رود. زنان شاغل تمايل کمتری برای تغذيه باشير مادر در بدو تولد داشته  و مدت زمان کوتاه تری نسبت  يک امر رايج و

 ابه زنان غيرشاغل کودکان شان را با شير مادر تغذيه می کنند. اغلب زنان شاغلی که شير می دهند بايستی شير و امکانات الزم در ارتباط ب

برای کودک خود فراهم نمايند. مادران بايستی در کنار محيط کار خود يک مکان بهداشتی برای تغذيه با شير مادر داشته   آن را در محيط کار

 .U.Sو ساعات استراحت برای پرستاری از کودک با نيازهای رايج آنها مطابق بوده . همچنين بايستی از مادر حمايت کافی صورت گيرد. )

Department of Health and Human Services,2011) 

ش هتغذيه با شير مادر نقشی تعيين کننده در تکامل جسمی و روحی کودک بر عهده دارد. از اين رو ترويج تغذيه با شير مادر می تواند باعث کا

ن اگر چه در محيط کار قواني بيماريها و افزايش سالمت افراد در آينده شود.  از طرفی امروزه مادران زيادی به کار بيرون از خانه اشتغال دارند.

 محمايتی از تغذيه باشير مادر وضع شده است، اما خروج زنان از منزل بر شيردهی آن ها تاثير گذار است.از اين رو در اين پژوهش بر آن شدي

 آنان بپردازيم. واکاوی تجارب زيسته زنان شاغل از قوانين حمايتی شيردهی در محيط کارتا به 

 ای نظری مروری بر رويکرده

در اين بخش از  مقاله به برخی از نظريه های مطرح در حوزه ی مادری، خانواده، فمينيست، آسيب شناسی روانی و فشار و تعارض نقش 

پرداخته می شود . با توجه به اينکه تحقيق حاضر به روش پديدارشناسی انجام می شود، لذا از اين نظريه ها می توان به عنوان راهنمای 

( در تحقيق 1998هت تفسير و تبيين بيشتر ابعاد موضوع مورد مطالعه يا به عبارت ديگر ارتقای حساسيت نظری ) استراوس و کوربين نظری ج

 استفاده شده است. در اين تحقيق برخی از مهمترين نظريه های مرتبط برای رهنمون سازی اهداف تحقيق آورده شده اند : 

 نظريه های مادری و فمينيست 

انجام سلسله ای از کارها برای فرزندان است. بنابراين مادری با فرزندار شدن معنا می يابد. مادران همزمان با بارداری خود احساس  مادری

مسئوليت ويژه ای می يابند. اين احساس با زايمان و در مراحل رشد کودک گسترش می يابد. مراقبت، حمايت، محبت ، بازی و تربيت، سلسه 

مادران در ارتباط با فرزندان خويش انجام می دهند. زمانی که مادر فرزند خود را شير می دهد، از غريزه ی مادری، محبت  اموری اند که

آميخته با آن و برکات تماس بدنی نيز فرزندش را بهره مند می سازد. برای همين در روايات آمده است که هر شيری که فرزند نوشانده شود 

تر نيست. بنابراين هم از نظر ويژگی های روانی و هم از نظر قوای بدنی، زنان برای مادری آماده اند. احساس مادرانه از شير مادرش با برکت 

ی پرورش و مراقبت از کودکان در همه ی زنان به وديعه نهاده شده است. هورمون پروالکتين را هورمون محبت مادری می نامند. بر اثر آن، 

ونه فداکاری درباره ی فرزندش به دست می آورد. بنابراين همدلی کردن و شيوه ی مادری زنان امری ذاتی است زن قدرت الزم را برای هرگ

. از طرفی وضعيت برتری اخالقی زنان به آنها احساس رضايت می داد که عليه موقعيت مادری نشورند. در متون دينی اسالمی  فرزندآوری 

) عالسوند،   از اين رو همسری و مادری برای زنان دو نقش اصلی و اولويت دار برای زنان اند. يکی از مهمترين اهداف ازدواج می باشد .

1390  :112-97) 

فمينيست ها خاطر نشان کرده اند که بايد بين قابليت طبيعی بچه دار شدن و نقش طبيعی اجتماعی مادر تمايز قائل شد. مادر شدن نه تنها 

است بلکه از نظر تاريخی نيز مفهومی خاص دارد. به اين معنا که هويت اصلی و مشغوليت عمده زنان مفهومی ساخته و پرداخته اجتماع 

 (131: 1380پنداشته شده است . ) آبوت،

  نظريه آسيب شناسی روانی 

ند رگز ناسزا نگويتعارض های و انتظارهای نقش جنسی معموال حس خود کاذب به بار می آورد. از زنان انتظار می رود هميشه خانم باشند؛ ه

و يا عصبانی نشوند، مردان را خشنود کنند و آنان را شکست ندهند. بعد از سالها زندگی در چنين شرايطی، خشم و ناکامی در زنان متراکم 

 ( 496: 1389شده و اغلب به صورت رفتارهای خود ويرانگر بروز می کند. ) پروچسکا، 
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 نظريات نقش 

ايی که به زنان و مردان در جوامع مختلف سپرده می شودمتفاوت است. نتايج مطالعه کوماروفسکی نشان از لحاظ تفاوتهای جنسی، نقش ه

می دهد که ميان دو نقشی که در آن واحد به دختران محول شده است تعارض آشکاری وجود دارد. نقش نخستين که نقش زنان ناميده می 

مردان باشند و سلطه جويی و ستيزه جويی آنها کمتر باشد و پيش مردان خود را دلربا شود زنان را ناگزير می سازد حساس ترو ماليم تر از 

 جلوه دهند وبه زناشويی و کودکان عالقه مند باشند نقش دوم که نقش جديد ناميده می شود از زن صفات و شيوه رفتاری توقع دارد که تقريبا

 ( 429: 1386ياری از زنان مسائل مهمی را به وجود می آورد. ) اتوکالينبرگ، شبيه صفات و شيوه رفتار مردان است. اين وضع در زندگی بس

 نظريات فرهنگ 

جهانی شدن فرهنگی به واسطه ی وسايل ارتباط جمعی نوينی که در اختيار دارد، نظام های ارزشی، نظام های معنايی و شيوه ها و سبک 

تغيير نوع نگاه به فرزندآوری اشاره کرد. در اوضاع و احوال کنونی گرايش های زندگی جوامع را دگرگون کرده است که از جمله می توان به 

جهانی ساز نهادهای مدرن پا به پای تحوالت و دگرگونی های متعدد در حوزه های گوناگون زندگی وزمره اجتماعی حرکت کرده و در نهايت، 

ی می گذارند. در گذشته مردم در جوامع کشاورزيی، فرزند زياد و حتی بر حوزه فعاليت های شخصی و خصوص افراد نيز تاثير عميقی بر جا

فاميل گسترده را افتخاری بر خود می دانستند اما در جهان مدرن امروزی ، زنان با کسب آگاهی در زمينه های تنظيم خانواده و شيوه های 

تجربه واسطه  "د کمتر هستند. گيدنز در اين رابطه از اصطالح پيشگيری از بارداری، به دنبال ايده آل های زندگی رفاه بيشتر و در نتيجه فرزن

استفاده می کند. که منظور از آن فناوری های مدرن پيام رسانی مانند، تلفن و رايانه شبکه دار شده و رسانه های جمعی چون روزنامه،  "ای 

زش هايی چون رفاه فردگرايانه، سودجويی، طمع و آسايش سينما، راديو، تلويزيون و نظاير آن هاست. در سايه سپهر اطالعاتی ياد شده ار

  (Giddens,2006)خودخواهانه در بين زنان و دختران سرتاسر جهان تبليغ می شود.  

 پرسشهای پژوهش:

 یمی باشد. که در اين راستا پرسش ها  تجارب زيسته زنان شاغل از قوانين حمايتی شيردهی در محيط کار اين پژوهش درصدد فهم عميق

 ذيل مطرح می گردد: 

 تجارب مادران شاغل از تغذيه با شيرمادر چيست؟ -1

 مشکالت مادران شاغل در رابطه با تغذيه با شير مادر چيست؟ -2

 به چه ميزان محيط کار از تغذيه با شير مادر حمايت می کند؟ -3

 آيا قوانين شيردهی در محيط کار به خوبی رعايت می شود؟ -4

 

 ش مطالعهپديدارشناسی به عنوان روروش 

يات هدف اساسی پديدارشناسی کاهش تجرب شناسی که يکی از انواع روش کيفی است، استفاده شده است. اردر اين مطالعه از روش پديد

فردی به پديده ای است که توصيف ماهوی آن به لحاظ جهانی و عمومی امکان پذير شود. در واقع در روش پديدارشناسی، محقق به 

عات از اشخاصی است که يک پديده ای را تجربه نموده اند تا بتوانند بر اساس آن اطالعات، به بک توصيف دنبال جمع آوری اطال

روش پديدارشناسی در صدد درک اليه های عميق ( 275-277: 1388مرکب از ماهيت آن تجربه از نظر آن افراد برسند. ) ايمان ، 

پديده است. اين روش به بررسی ساختار آگاهی در تجربه های انسانی می پردازد.  معنايی تجربه زيسته برخی افراد درباره يک مفهوم يا

 (86: 1390) محمد پور، 

 شاغل از شيردهی می باشد.مادران در اين مطالعه محققين به دنبال مطالعه ی تجربيات   

 جامعه ی مورد مطالعه و روش نمونه گيری

نفر از زنان  16مشتمل بر  نمونه در تحقيق حاضر  (31: 1385حاج باقری، .)  است نفر بوده در اغلب مطالعات پديده شناسی نمونه کمتر از ده

 گيری تکنيک نمونه اين از استفاده. و با روش گلوله برفی بود  مندروش نمونه گيری هدف که حداقل يک فرزند داشته.و شاغل بوده  متاهل
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: 1390.)محمدپور،  کنيم انتخاب آشنايی داريم، آنان با ابتدا در که کسانی کمک با ار خود نمونه خواهيم افراد می که دارد رواج مواردی در

 اعضای ساير سراغ به آنان وهدايت معرفی با سپس و کرده آغاز شناسيم می که آماری جمعيت از کسانی با را خود بنابراين مصاحبه ( 44

 اولويت از دارند، دسترسی تحقيق مورد جمعيت افراد از تعداد بيشتری به که کسانی از استفاده روش اين در لذا .رويم می جمعيت اين

 است.   برخوردار بيشتری

 ها ه داد به اشباع رسيدن معيار متاهل جهت رسيدن به حد اشباع اطالعات مورد مصاحبه قرار گرفتند. شاغل زن 16که در طی اين روش  

 بود. بعدی های همصاحب در غير تکراری و بيشتر اطالعات به دستيابی عدم

 ابزار مطالعه

شيوه ی گردآوری داده ها در اين مطالعه مصاحبه ی عميق بوده و مصاحبه ها به صورت نيمه ساختار يافته صورت گرفت. چک ليستی از 

به طول انجاميد و  دقيقه 40تا  25موارد مصاحبه در اختيار محققان قرار داشت تا فرآيند مصاحبه به طور پيوسته کنترل شود. مصاحبه ها بين 

 مکالمات با استفاده از دستگاه ضبط صوت ، ضبط و سپس لغت به لغت روی کاغذ پياده شد.

 صحت مطالب و نمود مراجعه آنان به مجدداً پژوهشگر هر مصاحبه، تحليل و تجزيه از پس کنندگان شرکت اظهارات قابليت اعتبار جهت

 واقعاً که باشد همان شده وقايع ثبت که است آن منظور: اطمينان قابليت . شد ات انجاماصالح موارد برخی در و شد بررسی آنان نظر با

ت همچنين مطابقت با عيني .بدين منظور يافته های مطالعه از جمله کدها و مفاهيم با اساتيد راهنما ، مورد مشورت قرار گرفت  .باشد داده رخ

 رار گرفت.ييد شرکت کنندگان نيز قصورت گرفت عالوه بر اين صحت يافته ها مورد تاداشتن با کنار گذاری عقايد پيشين و پيش داوری ها 

     روش تجزيه و تحليل داده ها

( مورد تجزيه و تحليل قرار 280: 1389. محمدپور ،  89: 1389استرابرت، مرحله ای کوليزی ) 7داده ها با استفاده از روش در اين مطالعه 

مصاحبه های انجام گرفته با دقت مورد مطالعه قرار گرفت تا فهم کاملی از عقايد ، تجارب و اظهار نظر شرکت گرفتند. ابتدا متون کليه ی 

کنندگان فراهم شود . در دومين گام جمالت و عبارات اصلی استخراج گرديد. در مرحله ی سوم تالش گرديد تا معانی هر جمله درک و 

  ی از مفاهيم و معانی درون خوشه هايی دسته بندی شود.فرموله و دسته بندی شود وبه صورت مجموعه ا

اين معانی فرموله شده به  کد استخراج گرديد 456بر اين اساس پس از دسته بندی و تلفيق کدهای تکراری وتشکيل دسته بنديهای جديد

صطالحات ( يا کدهايی که بيشتر به ایتوصيفصورت خوشه هايی از موضوعات ، دسته بندی شدند که در اين تحقيق به عنوان مفاهيم )کدهای 

از  يک توصيف بسيار مفصلمورد استفاده در مصاحبه نزديک است شناخته می شوند. پس از اين مرحله تمامی ايده های حاصله در قالب 

ده است.در ش پديده تحت مطالعه ، ذيل عنوان کدهای تفسيری مجتمع گرديد.اين کدها مشتمل بر معانی است که به کدهای توصيفی داده

 6کد تفسيری حاصل گرديد.نهايتا در آخرين مرحله کدهای تفسيری به  23اين مرحله زير کد تفسيری استخراج گرديد که پس از ادغام آنها 

 کد تبيينی تقليل يافت. 

 

 يافته ها

 6يری قرار گرفتند و در مرحله آخردر اين پژوهش بعد از جمع آوری عبارات به دست آمده از مصاحبه، آنها تحت کد گذاری توصيفی و تفس

خانواده، محيط  -کد تبيينی به دست آمد. کدهای تبيينی شامل نقش خانواده، الگوهای شغلی،الگوهای شخصيتی، تفويض نقش،  تعارض کار

 کار غير حمايتگر.

 نقش خانواده-1

کد تفسيری می باشدکه 4می باشد. اين مضمون داراری اين کدتبيينی نشان دهنده جايگاه ارزشمند خانواده در جامعه وکارکرد حمايتی آن 

 که در ادامه به تبيين اين موارد« محبت وصميميت در محيط خانواده، همسر حمايت گر، نقش حمايتی مادربزرگ واعتياد همسر»عبارتند از: 

 می پردازيم.
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نياز عاطفی اعضای آن است. داشتن آگاهی و :. يکی از مهم ترين عملکردهی مهم خانواده ارضای محبت وصميميت در محيط خانواده

 توانمندی مديريت در اين خصوص يکی از ويژه ترين وظايف اعضای خانواده است. منصوره کارشناسی ارشد  بيان می کند:

ه با هم کدر رابطه با همسرم بيشتر از لحاظ عاطفی برايش مهمه. رابطه عاطفی براش مهمه. خيلی باهم صحبت می کنيم. اون تايمهايی » 

 «هستيم با هم صحبت می کنيم.

: در سالهای اخير به دليل تغيير در بافت اجتماعی واستقالل بيشتر زوجينی که تازه ازدواج کرده اند و به تبع آن نقش حمايتی مادر بزرگ

ت به ی مادربزرگ وپدر بزرگ نسبجدايی محل زندگی والدين از فرزندان واز طرفی افزايش اشتغال زنان بيرون از خانه، نقش مراقبتی وحمايت

نوه ها کمتر شده است. اما به نظر ميرسد برای زنان شاغلی که دارای فرزند هستند، به خصوص در سالهای اوليه ی رشد کودک نياز به حمايت 

در او ايجاد می شود  مادربزرگ ها بيشتر احساس می شود. اين حسّ اعتماد وآرامشی که مادر از نحوه ی نگهداری فرزندش در موقع اشتغال

 در کاهش خستگی های روحی او بسيار مؤثر است. در اين رابطه خانم منصوره کارشناسی ارشد بيان می کند: 

وقتی سر کارم فرزندم پيش مادرم است. به نظر من بهترين کسی که می تونست از بچه ام نگهداری کنه، مامانم بودند. اگه مامانم نبود، » 

 «.عنی بچه ام را مهد نمی گذاشتمسرکار نمی رفتم. ي

همسر نقش بسيار مهمی در حمايت جسمی و روانی از مادر داشته و با حمايت های خود از شيردهی، نگهداری و حتی  همسر حمايت گر: 

 اشتغال زن، می تواند باعث تداوم شيردهی شود. خانم الهام کارشناس ارشد  ابراز می دارد که:

د همکاری بامن دارند وقتی خسته از سر کار بر می گردم. پذيرش گرمی دارند. حاال در کارهای خانه بهم کمک همسرم تقريبا خيلی زيا» 

نجام ابکنند. االن در نگهداری بچه هر کاری از دست شان بر بيايد. در رفت و آمد بيايند ببرند. تا حد امکان کاری که از دستشان برآمده برام 

 «.داده اند

از مسائلی که باعث می شود زن به اشتغال روی آورد بدسرپرستی است که مثال بسيار عينی آن در جامعه ی امروز اعتياد  يکیاعتياد همسر: 

شوهر است. چنين زنانی با مشکالت زيادی دست و پنجه نرم می کنند. بسياری از اين زنان به دليل مشکالت اخالقی همسر نمی توانند از 

ی فرزند استفاده کنند وتوان پرداخت هزينه های مهد کودک را هم ندارند. از طرفی تأمين شير خشک هم همراهی شوهر خود برای نگهدار

 برای آنها بسيار دشوار است. اين زنان فشار جسمی وروانی فراوانی را  متحمّل می شوند.  

 الگوهای شغلی -2

زنان شاغل تأثير زيادی داشت الگوهای شغلی           بود. اين يکی از تجربيات زيسته ی مصاحبه شونده ها که در روند زندگی خانوادگی 

مشاغل نيمه وقت وخانگی، انگيزه های شغلی، وابستگی شغلی، نگرش » کدتفسيری می باشد که شامل اين موارد است:  5کدتبيينی ،دارای 

 .است. در زير به توضيح اين موارد پرداخته می شود« مثبت به اشتغال زنان ورضايت شغلی

:در گذشته فعاليت های شغلی زنان محدود به فضای خانه واغلب بدون مزد برای شخص خود زن می بود، زنان از مشاغل نيمه وقت وخانگی

جمله کسانی بودند که تمايل به کار خارج از خانه وبا دستمزدی هرچند اندک  را داشتند. اين مسئله باعث شد که از نقش همسری ومادری 

 ساله در اين خصوص بيان می کند: 32ندکه خود آسيب هايی را به دنبال داشت. از جمله تأخير در ازدواج وفرزند آوری. اعظم خود فاصله بگير

ما هيچ وقت زنی نداشتيم که بيکار باشه که کارش فقط پخت و پز و تميز کردن خونه و شستن بچه ها باشه... يه زن بايد چند بعدی »...

شوهرش باشه، هم بتونه مادر خوبی باشه، خودش رشد پيدا کنه، ... االن يه اتفاق بدی افتاده که زنای ما يا می  باشه، هم بايد بتونه کمک

رند در يه محيطی مشغول کار ميشند يا در خونه می مونند و فسيل ميشند. که هر دوی اينا اشتباهه. به نظر من بايد يه تداخل کاری صورت 

 «.اشتغال داشته باشه هم به تربيت فرزند بپردازهبگيره که هم زن بتونه يه فرصت 

 

: آنچه از تجربه زيسته مصاحبه شوندگان در خصوص انگيزه های اشتغال بدست آمد، شامل استقالل مالی و انگيزه های انگيزه های شغلی

انه نثی نبودن، متفاوت شدن با زنان خغير مالی می باشد. انگيزه های غير مالی شامل:  عالقه به فعاليت های اجتماعی، پويايی وحرکت و خ

 دار، احساس مفيد بودن ، ثبات شخصيتی و احساس وظيفه نسبت به جامعه. 
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 ساله کارشناس می گويد:  28اعظم 

من آدمی که در جمع باشه يه کاری بيرون از خونه داشته باشه و احساس کنه برای جامعه مفيده را فکر می کنم خيلی بهتره تا اين ک فقط »

 «ه يه کار خونه پخت و پز و يه جارو کردن داشته باشه ؛ب

يکی از مسائلی که باعث می شود زنان علی رغم سختی ها وزحمات اشتغال بيرون از خانه باز آن را ترک نکنند يک وابستگی شغلی:  

غلی ی هستند ولی به دليل عدم امنيت شوابستگی روانی به بيرون از خانه بودن است. اين مسئله در خصوص دختران جوانی که در زمان بارور

 نمی توانند باردار شوند زيرا شغل خود را از دست می دهند بسيار حائز اهميت است. 

 ساله کارشناس ارشد می گويد:  34سپيده  

ودم دود بشه من خخيلی سخته واقعاً سخته . به نظر من خانم بايد کار داشته باشه حتی اگه پاره وقت باشه. چون اگه بخواد به خونه مح

 افسردگی می گيرم.

به دليل تغييرات بنيادی در فرهنگ جامعه، امروزه اشتغال زنان يک امر پذيرفته شده از طرف افراد جامعه است.   نگرش مثبت به اشتغال زنان: 

 ساله بيان می کند:  28نرگس 

 «با اشتغال احساس مفيد بودن دارم.»

 خانواده -تعارض کار -3

 خانواده است. در اين پژهش-لی که در خصوص اشتغال زنان در تحقيقات اجتماعی وروانشناختی مطرح شده است تعارض کاريکی از مسائ

 « احساس گناه، زن حيران، محدوديت شغلی، لذت از خانه داری» کدتفسيری می باشد:  4اين کدتبيينی دارای 

منعطف مشغول به کار هستند در بيشتر موارد با پديده ای مواجه هستند زنان شاغل به خصوص زنانی که در شغل های غير احساس گناه:  

به نام احساس گناه. احساس گناه زمانی به وجود می آيد که فرد کاری بر خالف ارزش ها و باورهای خود انجام داده باشد. اين حس در زنان 

 ی شود.زينب دندانپزشک متخصص بيان می کند:شاغل يک نگرانی است که در اثر نبودن در کنار فرزتدشان در آنها ايجاد م

احساس گناه دارم وپيش روانشناسی رفتم به شدت برای اين موضوع نگران بودم از اينکه دخترم بايد تمام هفته را دور از پدر باشه. عصر »

 .«تاشب باهاش بازی می کردم که مبادا دچار کمبود بشه اخه اون هيچ کس را به جز من نداشت

گناه می تواند باعث ايجاد اضطراب در زنان شاغل شود که هم در کيفيت کار آنها تأثير منفی می گذارد وهم اين که در مواجهه  اين احساس

با فرزندشان مسير صحيح رابرای تربيت در پيش نگيرند. يکی از مسائلی که اين مسئله را تحت الشاع خود قرار می دهد سن فرزند است. 

اره است نياز جسمی او به مادر زيادتر بوده و از آنجا که مادر احساس گرسنگی فرزند خود را هرچند در مکانی ديگر مواقعی که فرزند شيرخو

باشد به خوبی درک می کند اين امر اضطراب او را بيشتر می کند. از طرفی در سنين مدرسه هم اگرچه نياز جسمی به مادر کاهش می يابد 

 ساله کارشناس چنين بيان می کند:  39د است. مريم اما همچنان به وجود مادر نيازمن

اصالً اين يک بحرانه که وقتی مادر سر کاره بچه اش از مدرسه بياد و در خونه تنها باشه وشما باالی سر اين بچه نيستی و در سن باال » 

 يک بحرانه و حداقل در کارهای دولتی کاهشنمی تونی کنترلش کنی تو کوچه و خيابانون، خبر نداری اين بچه اومد خونه نيومد خونه، اين 

 «ساعت کار بايد باشه.

:  از آن جايی که در  فرهنگ اسالمی ايران بر اهميت نقش مادری به عنوان يک نقش حياتی وغير قابل جايگزين تأکيد می شود، زن حيران 

 ساله ليسانس بيان می کند: 39سارا  اين تعارضات وفشارهای ناشی از نقش های متضاد خانه وکار بيشتر به چشم می خورد.

در خصوص تداخل بين کار و وظايف خانه و مادری{اختاللی ايجاد نشده بيشتر خودمو خسته می کنه ،البته ياری خدا بوده، اما دارم فشار  {»

 «.زيادی را روی خودم تحمل می کنم

مواجه بودند، مفاهيم ديگری به دست آمد که زنان را علی رغم  در اين پژوهش با توجه به مشکالتی که زنان شاغل با آن محدوديت شغلی: 

توانمندی هايی که در عرصه ی عمومی دارند با محدوديت مواجه می کند. اين مسئله وقتی بيشتر حاد می شود که زنانی بدسرپرست ويا بی 
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ها نيست و اين زنان مجبورند برخی از شرايط خوب سرپرست نمی توانند فرزندان خود را مهد ببرند ،درعين حال محيط کار پذيرای فرزند آن

 کاری را ازدست بدهند درحالی که مجبورند هزينه های زندگی را پرداخت نمايند. خانم سميه در اين خصوص بيان کردند: 

ه..در ند بچه نبايد باشبيرون از خونه کاری نکردم  همه کارهای من توی خونه بوده ... چون هيچ جا قبول نمی کردند بچه را ببرم می گفت» 

 ...«حالی که به سختی گذران زندگی می کردم و به شغل نياز داشتم. 

: در اين پژوهش عالقه مندی به فعاليت های منزل در بين زنان شاغل در دوطيف قرار داشت. برخی عالقه مند به اين فعاليت لذت خانه داری

رای انجام آنها را ندارند وبرخی اظهار بی عالقگی برای اين نوع فعاليت ها داشتند وآن ها بودند ولی بيان می کردند که وقت و انرژی کافی ب

 ساله بيان می کند:28را فعاليتی بيهوده می دانستند. نرگس 

 . «انجام کارهای خانه اگه وقت  داشته باشم. خيلی دوست دارم تمييز باشه از آشپزی هم لذت می برم. اما  وقت و انرژی کافی ندارم» 

 ريحانه پزشک متخصص بيان می کند: 

قبالً انجام کارهای خانه برام يک حدودی لذت داشت ولی االن اصالً نمی تونم واقعاً نمی تونم . برام سخته ظرف بشورم. احساس می کنم » 

 «مالتر را انجام بددارم وقت تلف می کنم. احساس می کنم کسی ديگری می تونه  اين خدمت پايين تر را انجام بده من يک قسمت با

 

 الگوهای شخصيتی-4

يکی ازکدهای تبيينی که در اين پژوهش از تجربه ی زيسته ی زنان شاغل به دست آمد الگوهای شخصيتی زنان شاغل است که اين از 

. بدين يف کندجمله مواردی است که جنبه ی شخصيتی زن شاغل را مطرح نموده وبر اساس آن نسبت بين زن واشتغال او را می تواند تعر

معنا که زن بتواند با توجه به جنبه های مختلف شخصيتی خود ومسائل ومشکالت دنيای اشتغال بيرون از خانه به تعادلی برسد. اين مضمون 

انعطاف پذيری وسازگاری با محيط، باور مادر نسبت به شير مادر ، باور مادر نسبت به شير خشک، تجربيات » کدتفسيری است:  5داراری 

 می شود. « مادری و مسؤليت پذيری باالی مادر

رسند. روانی با آن ب-: شخصيت های سازگار می توانند با شرايط محيطی کنار آمده وبه يک تعادل روحیانعطاف پذيری وسازگاری با محيط

به مادران کمک می کند که اين چنين افرادی در شرايط مختلف زندگی انعطاف پذيری زيادی از خود نشان می دهند. يکی از مواردی که 

ط يبتوانند به اشتغال بيرون از خانه بپردازند اين است که خود از شخصيتی منعطف وسازگار برخودار باشند. اين امر هم به آرامش آنها در مح

ر با همکاران خود دکار کمک می کند وهم زمينه ی مديريتی بهتری را برای فعاليت های منزل برای آنها فراهم می سازد. زنان شاغلی که 

محيط کار سازگاری وسازش بهتری داشته باشند می توانند از همکاری کردن آنها در مراقبت از فرندانشان بهره ببرند. مريم دکتر داروساز 

 بيان می کند:

دم وخودم و همسرم  و ساعت سر کار بودم برای شير دهی بچه ام را همراه خودم می بردم و در محل کار شير می دا 3اون موقع هايی که »

 «.همکارانم  هم همکاری می کردند واونجا بچه ام را نگه ميداشتم

باورها و عقايد مادر نسبت به تغذيه با شيرمادر باعث می شود تا مادران علی رغم سختی ها تغذيه با شير مادر  باور مادر نسبت به شير مادر :

 ساله بيان می کند: 28را انتخاب نمايند. نرگس 

دليلم برای شيرمادر به خاطر اين که هم وزن خودم برگرده بعدش اون فوايدی که برای بچه داره،  رابطه عاطفی که با بچه برقرار می کنی » 

 «، بنيه اش خوب می شه و استخوان بنديش، مريض نمی شه ، تب نمی کنه. شير مادر را خودم انتخاب کردم...

 ساله بيان می کند: 28اعظم 

ير خشک خوردم و احساس می کنم سيستم ايمنی بدنم اون جوری که بايد باشه نيست برای همين تصميم گرفتم شيرخودمو من خودم ش»

 «.بدم

علی رغم اهميت شير مادر ولی به دليل عدم آموزش صحيح در اين خصوص گاهی با باورهای غلطی در  باور مادر نسبت به شير خشک:  

 : انپزشک بيان می کنداين زمينه مواجه هستيم. زينب داند
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به نظر من زنان شاغل به خصوص در صنف خودمون ازشير خشک استفاده می کنند. دليلش يکی راحتيش که زمان زيادی بيرون از خونه »

 باشند يکی هم به خاطر همون استايل بدن که فکر می کنند با شير دادن به هم ميريزه و يکی هم راحتيش که زمان زيادی بيرون از خونه

 «باشند.

: تجربه از جمله مواردی است که در مديريت بهتر هر موضوعی می تواند راهگشای انسان باشد. تجربه ی       زيسته ی تجربيات مادری

مادرانی که بيش از يک فرزند داشتند نشان می داد که برخی حساسيت ها در نگهداری از فرزند دوم نسبت به فرزند اول کاهش يافته بود 

 ساله ليسانس بيان می کند: 39های مادر کمتر شده بود.  سارا  ونگرانی

 «ماهه بود که اومدم سر کارم... 4شيرم خيلی کم شده ولی نگرانش نيستم چون تجربه دختر اولم را داشتم که کوچکتر بود  »

 آن به شيرخوار کمک کننده است. منصورهاين تجربيات مادری در چگونگی استفاده از شير مادر درنبود وی ونحوه ی نگهداری از شير ودادن 

 کارشناسی ارشد بيان می کند:

من خودم اگه يه بار ديگه تجربه داشته باشم برای بچه دوم ام تنها چيزی که اگه بازهم قرار باشه در دوران شيردهی سرکار برم، از همون »

ن شير خودم تا شيشه را بخوره. چون می خوام توی اون تايمی روزهای اول به شيشه عادتش می دم... اما نه اينکه شير خشکش بدم. با هما

 «نخوره نمی تونم اين کار را بکنم. که سرکارم بتونه حداقل شير بخوره. اگه شيشه

قطعاً مادری وظيفه ای بسيار سنگين ومهم است. اين از جمله وظايفی است که هيچ کس غير از مادر شايسته مسؤليت پذيری باالی مادر:  

ام آن نيست. گاهی در نقش يک مادر بودن ايجاب می کند که مادر حتی از کنار برخی از خواسته های خود رد شود و برای مدتی که ی انج

 کارشناس ارشد بيان می کند: فرزند نياز بيشتری به او دارد در کنارش باشد. الهام

زندگی و بچه ام برام مهمه. يک مدتی برام همين اتفاق برام افتاد. اگه مجبور بشم نرم سر کار ،خوب اگه مجبور باشم... چون در درجه اول »

ونم مباوجود اينکه پذيرفته شده بودم، سرکار نرفتم. قلبا ناراضيم اما شرايطی هست که عليرغم ميلش بايد انجام دهد. ديدم فعال پيش بچه ام ب

 .«که اين موقعيت برام پيش اومدبهتره. گفتم توکل به خدا انشاهلل موقعيت کاری بهتری برام پيش بياد 

 تفويض نقش  -5

اين مضمون بيان گر کمک گرفتن مادر از افراد ديگر برای مراقبت از فرزند در ساعت های اشتغال مادر است؛ که شامل بستگان، دوستان، 

 اشتغال ونبودن شرايط مساعد کاری پدر فرزند، پرستار و مهد کودک می شود. الزم به ذکر است که گاهی علی رغم ميل مادر به دليل اجبار

کدتفسيری می باشد که شامل:  2مادر مجبور است از برخی از اين موارد تفويض نقشی استفاده کند.در اين پژوهش اين مضمون داراری 

 می شود. «مراقب جانشين و مهد کودک »

وگرنه در مشاغل غير رسمی که اين مرخصی هم به مادر زمانی که مرخصی زايمان به پايان می رسد)البته در مشاغل رسمی مراقب جانشين: 

داده نمی شود( ومادر مجبور است به کار خود برگردد بايد بتواند فرزندش را درساعت های اشتغال به فردی مطمئن بسپارد. در اين پژوهش 

 مل پدر، مادربزرگ وپرستار بوده است.   تجربه ی زيسته ی مادران شاغل نشان داد که بيشترين افراد جايگزين برای مراقبت از فرزند شا

: امروزه با افزايش اشتغال مادران واز طرفی به دليل موج روبه افزايش آموزش های رسمی مهد کودک ها رو به فزونی گذاشته مهد کودک

 ساله بيان می کند: 32است. اعظم 

نکه مادرم اذيت نشه گذاشتم ولی راضی نبودم و االن پيش هر دوی آنها پيش مادرم هستند. مهد نمی گذارم هرچند يه مدت به خاطر اي»

مادرم هستند چون اعتقاد دارم بچه ها بايد از االن بچگی کنند اگه زود آموزش ها شروع بشه در سن يادگيری ديگه ياد نمی گيره همچنين 

 «فضای مهد با روحيات من سازگار نبود.

 محيط کار غير حمايتگر -6

ده مجموعه شرايط نامساعدی است که زنان ومادران شاغل با آن مواجه هستند. در واقع نشان دهنده ی عدم دستيابی اين کدتبيينی بيان کنن

به منابع ونيروهايی است که بتواند به زنان شاغل در اجرای بهتر وظايف مربوط به همسری ومادری وهمچنين شغلی آنها کمک رساند. اين 
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اجرای نادرست قوانين شيردهی، وجود فاصله ی فيزيکی زياد بين مادر » می باشد که عبارتند از تفسيری  6مضمون در اين پژوهش دارای

 د.می باش« وکودک، کوتاه بودن مدت مرخصی زايمان، کاهش شير مادر شاغل، ناچاری در استفاده از شير خشک و فرسودگی زنان شاغل 

قوانينی در مجلس شورای اسالمی به تصويب رسيده است. ولی موضوع مهم  : در زمينه ی زنان شاغل شيردهاجرای نادرست قوانين شيردهی

در هر قانون، يکی اين است که آن قانون متناسب با نياز مخاطب خود باشد وديگری ضمانت اجرای آن قانون است.  زينب دندانپزشک بيان 

 می کند:

اول کردم اين بود که من بروز دادم که بچه دارم به محض اين در محيط کار هيچ چه حمايتی از شير دهی نميشه .من يک اشتباهی که » 

که بفهمند بچه داری فوکوس می کنند روی تو، تا تو تايم ها را زيادتر بمونی نخواهی کم بذاری و بيان می کنند که تو اين ضعف را داری 

 «.وحساس ميشند

 الهام کارشناس ارشد بيان می کند:

حمايت محيط کارخيلی نه، حتی گاهی توقعات  ی شيرده می دادند ولی اون هم با اما و اگره بستگی دارهدر پرستاری پاس شير به خانم ها»

را بيشتر می کرد. بعضی ديدشان اين بود که چرا اين خانم بايد پاس شير داشته باشه ... در هر صورت شغل من اين طوری بود که مقداری 

کافيه بگی به خاطر بچه ام می خوام اين کار را انجام بدم. تازه جبهه می گيرند جلوت و می همکاران مقاومت می کردند در مقابل پاس شير. 

خواند مقاومت کنند. يا کارهای ديگر را بهت محول کنند که نتونی انجام بدی دادم ولی يکی از همکارام بارها واقعا اشکش در می آمد به 

ال اوج کاری که خانم بايد می رفت پاس شير يه کاری بهش محول می کردند که نمی خاطر اينکه نمی ذاشتند از پاس شير استفاده کنه. عم

 «تونست انجام نده..

يکی از محدوديت هايی که قانون مرخصی برای شيردهی در زنان شاغل ايجاد کرده اين وجود فاصله ی فيزيکی زياد بين مادر وکودک:  

ند؛ زيرا فاصله ای که بين محيط کار با جايی که فرزندشان در آنجا است ساعت زيادی را است که زنان نمی توانند عمالً محيط کار را رها کن

می گيرد تا مادر به محيط کار برگرددو بدين نحو از ساعت مرخصی بيشتر می شود. همچنين گاهی وظايف شغلی مادر اين چنين ايجاب می 

 کند: ساله بيان می  39کند که مادر نتواند کارش را رها کند. سارا 

برم ساعت  3سالگی که من به جای اينکه ساعت  2حمايت در محيط کار همان يک ساعتیِ که پاس شيردهی که برامون در نظر گرفتند تا »

 ميرم. ولی ايجوری هم نيست که اگر کسی بچه اش در مهد باشه بتونه بره و بياد. چون از وسط کار نمی تونه بره.. 2

:  يکی از مواردی که زنان شاغل در تجربه ی زيسته ی خود به آن اشاره می کنند اين است که مدت کوتاه بودن مدت مرخصی زايمان

ماه کم است و حداقل اگر تا يک سال برسد مشکالت کمتری ايجاد می شود. چرا که هم کودک بزرگتر  9مرخصی زايمان )اگر اجرا شود( 

 . منصوره کارشناس ارشد بيان می کند:شده وهم اين که تا يک سال حدااقل شير کافی خورده باشد

حمايت از زنان شاغل اينه که بهترين کار همان مرخصی زايمان بيشتر بشه به نظر من نه ماه بازهم کمه . چون معموال شير مادر يک سال »

ل باشه. يعنی تا يکسال را ماه کام 12اول خيلی مهمه.بعد از يک سال می گند وابستگی به شير مادر بايد کمتر بشه. به نظر من جاشه که 

 «بچه شير خورده باشه.

:  يکی از مسائلی که زنان شاغل را نگران می کند کاهش شير آنان است. زيرا وقتی در زمان اشتغال شير تخليه نشود کاهش شير مادر شاغل

های زياد روی کاهش شير تأثير رو به کاهش می رود. از طرفی خود استرس کار و نقش مادری وکاهش تغذيه ی مادر به سبب مشغوليت 

 ساله می گويد: 28دارد واين قضيه يک دور معيوبی را به سمت کاهش شيردهی ايجاد می کند. نرگس

به نظر من مادران شاغل ممکن خيلی ها شير خشک بدهند چون پيش پرستار می گذارند وپاس شير هم مگه چه قدره مجبور می شوند که »

 «.ساعت شير ندی کم ميشه 10شح شير وقتی شير خشک بدهند و يکی هم  تر

:  علی رغم ميل باطنی بسياری از زنان شاغل ولی به دليل اشتغال مجبور به استفاده از شير خشک می شوند. ناچاری در استفاده از شير خشک

. اعظم نگرانی وناراحتی می کنداين درحالی است که بسياری از آنها واقف به مضرات شير خشک هم هستند واين قضيه آنها را بيشتر دچار 

 ساله می گويد: 28
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 «به نظر من اشتغال با شير دهی تداخل داره. از اين که شير خشک می دهم بله ناراحتم ولی واقعاً چاره ای هم ندارم.»

ن است. همچنياين مضون بيانگر کاهش نيروی جسمی و روانی مادر شاغل در اثر کم توجهی به نيازهای خويش فرسودگی زنان شاغل:  

 تحمل فشار کاری زياد می تواند قوای فرد را تحليل برد. همچنين اکثر زنان شاغل به دليل فشار کاری مجبورند از بسياری از تفريحات مورد

 ساله بيان می کند: 39عالقه ی خود بزنند. سارا 

کار می کنم. }در خصوص تداخل بين کار و وظايف  شب که می خوابم يک سره دارم 12من فکر می کنم از صبح زود که بيدار می شم تا »

 «.خانه { تداخلی ايجاد نشده بيشتر خودمو خسته می کنه ،البته ياری خدا بوده، اما دارم فشار زيادی را روی خودم تحمل می کنم

 . نمودار محقق ساخته تجربه ی زيسته مادران شاغل از قوانين حمايتی اشتغال1نمودار شماره 
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 ث و نتيجه گيری: بح

انجام شد. روش مورد استفاده پديدارشناسی  واکاوی تجارب زيسته زنان شاغل از قوانين شيردهی در محيط کاراين پژوهش کيفی با هدف 

ه کدتبيينی اصلی ب 6بود که به روش تحليل کيفی عناوين بدست آمده از تجربه ی زيسته ی مادران مورد کدگذاری قرار گرفتند ودر مجموع 

غير  خانواده، محيط کار -دست آمد. کدهای تبيينی شامل نقش خانواده، الگوهای شغلی،الگوهای شخصيتی، تفويض نقش،  تعارض کار

 حمايتگر می باشد.

 نکته قابل بحث است:   3آنچه از انگيزه های اشتغال زنان دراين پژوهش به دست آمد در 

تغال به نظر می رسد که اگر موقع ازدواج ؛اوالً مهريه های متعارف تعريف شود و در ثانی الف(در خصوص انگيزه های استقالل مالی برای اش

واند ت اين مهريه به موقع ازدواج قابل دريافت توسط زنان باشد، تا حدّ زيادی اين نياز به استقالل مالی را در زن بر طرف می کند. اين امر می

 زمينه ای مثبت برای فرزندآوری فراهم کند.

 

خالصه کرد ،نياز به يک برنامه ريزی فرهنگی « مفيد بودن» ( در خصوص انگيزه های غير مالی که می توان به نوعی همه ی آنها را درب

 هعميق ومتناسب با دختران نوجوان وجوان داريم که اوالً تعريف آنها از مفيد بودن چيست؟ وثانياً بتوان نقش بسيار مهم وحساس مادری را ک

بر عهده ی زنان گذاشته برای اقشار مختلف جامعه تبيين کرد که جايگاه تربيتی مادری دوباره در نگرش جوانان احياء شود. اين خالق هستی 

 تفکر که در خانه ماندن منجر به بيهودگی و غير مفيد بودن است بايد اصالح شود. 

زن حيران »داره ی همزمان خانه و کار می داند. او اين مفهوم را منبع بزرگ اضطراب زنان شاغل را تعارض وفشار روحی برآمده از ا 1ج(کوپر

(. تعارض نقش 1391ناميده ومعتقد است زنان به مراتب بيش از مردان دچار تعارض تعيين اولويت های خانه وکار می شوند)کرد وديگران« 
(. خود اين تعارض نقش منجر به فشار نقش 78، 1372زمانی رخ می دهد که فرد بايد به الزام های متضاد يک يا چند نقش پاسخ دهد)کوئن1

وضعيتی است که در آن فرد در انجام دادن نقشی که از او انتظار می رود دچار مشکل شود. از طرفی با توجه به  1می شود. فشار نقش

 د اشتغال نيمه وقت ويا اشتغالمشکالتی که اشتغال تمام وقت برای مادران به همراه دارد می توان در گسترش وبهبود شرايط برای ايجا

خانگی تالش کرد. در صورت حمايت از اين چنين مشاغلی انگيزه های غير مالی زنان از اشتغال که شامل حضور اجتماعی و داشتن پايگاه 

ر و داجتماعی مشخص هم می باشد مرتفع می گردد. در اين صورت فشار وخستگی های مضاعف اشتغال از روی زنان برداشته می شود 

 نقش مادری آنها هم خليل ايجاد نمی شود .

ترويج تغذيه با شير مادر و حمايت از مادران در دوران شيردهی به قوانين مربوط به مرخصی زايمان وشيردهی، اليحه ی اصالحی به منظور 

و به هيئت دولت ارايه شد. در اين  صورت پيشنهاد مشترک مرکز امور زنان و خانواده و وزارت بهداشت، درمان و آموزش پزشکی وقت تدوين

ماه و برای  9مدت مرخصی زايمان و شيردهی در اين اليحه  شناسايی و اصالح شده بود. 74اليحه خألهای موجود در قانون مصوب سال 

دون احتساب تعطيالت( روز مرخصی )ب 10توانند پس از تولد فرزند خود از ماه در نظر گرفته شده و پدران می 12وضع حمل دوقلوها يا بيشتر 

به منظور مشارکت در مراقبت از نوزاد استفاده کنند که اين مدت در صورت داشتن فرزند دوقلو، يک ماه خواهد بود.از سوی ديگر، در اين 

سال ساعت و برای کودکان باالی يک  2بينی شده بود ساعت شيردهی برای مادرانی که نوزادشان هنوز يک ساله نشده است، اليحه پيش

گر از مادران شاغل بخش خصوصی در بحث های بيمهساعت در نظر گرفته شود.همچنين در اين اليحه به لزوم حمايت سازمان 1سال،  2تا 

ند و پذيرای، مادرانی که کودکانی را به فرزندی میتغذيه با شير مادر توجه شده و مواردی مانند مرخصی زايمان، موارد مربوط به رحم اجاره

اما سؤال اساسی اين است که  آيا اين قانون بر اساس نيازسنجی  های نزديک محل کار کارکنان زن نيز لحاظ شده است.مهدکودکبحث 

 بوده است يا خير؟ ودوم اين که متولی نظارت بر اين قانون چه مرجعی است واين قانون چگونه به اجرا در می آيد؟ 

ه با شير مادر فعاليت های فراوانی صورت گرفته، اما همچنان قوانين حمايت از تغذيه با شير اگرچه در سال های اخير در جهت ترويج تغذي

مادر به درستی اجرا نمی گردد.آنچه در اين پژوهش به دست آمد نشان داد که تجربه ی زيسته ی مادران شاغل نشان از اين دارد که اين 

جرا نمی شود. علی رغم اين مسئله که وزارت بهداشت و درمان و آموزش کشور متولی قانون اوالً دارای نقص هايی است وثانياً در همه جا ا
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 هاصلی ترويج تغذيه با شير مادر می باشد، اما همچنان در ادارات، بيمارستان ها و کلينيک های وابسته به اين وزارتخانه قوانين شيردهی ب

باشد. از روز می  45ن به دانشجويان دکترای تخصصی تعلق دارد که فقط درستی اجرا نمی گردد. به طوری که کمترين زمان مرخصی زايما

 سال به درستی اجرا نمی گردد. 2طرفی پاس شير برای مادران کودکان کمتر از 

 از اين رو زنان در مواجهه با عدم رعايت قوانين حمايتی از زنان شاغل به دو گونه عمل می کنند:

گر اين عمل يا در اثر اجبار باشد ،منجر به ناکامی وافسردگی در زنان می شود. اين مسئله در صورتی الف( محيط کار را ترک می کنند که ا

که با شناخت و بصيرت وانتخاب آگاهانه همراه باشد که يک مادر وظيفه ی تربيت ورشد فرزند را فراتر از يک فعاليت اجتماعی بداند مسئله 

( در پژوهشی 1990)1فشار واجبار همراه باشد می تواند ايجاد سرخوردگی وبی فايده ای کند. فارلای را ايجاد نمی کند اما در صورتی که با 

 ینشان داد که کودکان مادرانی که شاغل نبودند اما اشتغال بيرون از منزل را ترجيح می دادند)زنان خانه دار ناراضی( دارای مشکالت رفتار

  (.1392بيشتری بودند)خانجانی،

ه دليل تحصيالت باالتر ويا اجبار تحصيلی وکاری )مانند پزشکان( ويا به دليل مشکالت خانوادگی و  معيشتی    نمی توانند ب( زنانی که ب

محيط کار راترک کنند و ناچار به استفاده از شير خشک می شوند. در اين صورت هم خيلی مواقع مادران دچار عذاب وجدان شده و مرتب 

اين حالت مادران دچار احساس گناه می شوند. به خصوص اگر مادر در گروه های شخصيتی با مسؤليت باال قرار خود را سرزنش می کنند. در 

داشته باشد. همچنين اين مادران اتفاقاً به دليل همين شرايط نامساعد حمايتی وبه دليل فشار نقشی دچار خستگی جسمی وروحی می شوند 

 ايت در سالمت جامعه تأثير منفی زيادی دارد. که در اين امر در روابط خانوادگی و درنه

 پيشنهادات و راهکارها

تغييرات جهانی و به دنبال آن تغييرات در زندگی فردی و خانوادگی، زنان را با مسائل و نقش های جديدی مواجه کرده است. هم اکنون قشر 

می باشند. از طرفی خانواده مثل گذشته از انسجام کافی برخوردار وسيعی از زنان جامعه تحصيل کرده و خواستار اشتغال تمام وقت و نيمه وقت 

 دنيست و خانواده ها از شکل گسترده به هسته ای تغيير يافته اند. مردان به دليل مشغله ی کار، مسکن و... وقت کمتری را با خانواده ی خو

دنبال آن کاهش ارتباطات و حمايت از جمله عواملی است که بر روی می گذرانند. اشتغال زنان در بيرون از خانه و تغيير ساختار خانواده و به 

 شيردهی مادران تاثير گذار است. زندگی مدرن و کاهش ارتباطات و حمايتهای خانوادگی نيز زنان را مستعد انواع بيماريهای روانی و افزايش

ه ی حاضر بر اساس يافته های به دست آمده مجموعه استرس می نمايد و در نتيجه زنان را با مشکالت شيردهی مواجه می کند. مطالع

 راهکارهايی در زمينه های مختلف جهت ارتقا تغذيه با شير مادر در زنان شاغل ارائه می دهد: 

زمينه فردی : با تغييرات به وجود آمده در زندگی جديد و ايجاد نقش های جديدبرای زنان، زندگی آنان نسبت به گذشته تغييرات  (1

ا کرده است. وظايف شغلی و اشتغال بيرون از خانه و به دنبال آن فشار و تعارض نقش ها، مادران را مستعد بيماريهای اساسی پيد

روانی کرده است. از اين رو آماده سازی مادران شاغل در دوران بارداری و حتی قبل از بارداری در ابعاد کنترل استرس، روش های 

 وه ی شيردهی، حائز اهميت می باشد. آرام سازی، برنامه ريزی فردی و نح

زمينه خانوادگی : خانواده اولين بستر شکل گيری رفتارهای اعضای جامعه می باشد به طوری که در برنامه ريزی های کالن هر  (2

ادران شاغل، مجامعه به منظور تغيير رفتار افراد بايستی از خانواده ها آغاز نمود. از اين رو بايستی به منظور تقويت رفتار شيردهی 

در جهت افزايش آگاهی اعضای خانواده به ويژه همسران تالش نمود. در اين راستا برگزاری جلسات آموزشی و افزايش آگاهی 

 آنان نسبت به شير مادر و نقش حمايتی آنان، ضروری می باشد. 

ا شير مادر صورت گرفته است، اما با توجه زمينه جامعه : اگر چه در طی دو دهه گذشته تالشهای فراوانی در جهت ارتقاء تغذيه ب (3

به تغييرات به وجود آمده در زندگی مردم، نياز فراوانی جهت بهبود وضعيت تغذيه با شير مادر وجود دارد. رسانه ها از جمله تلويزيون، 

مرخصی  اخير قوانين افزايش راديو ، مجالت و ... در اين زمينه می توانند نقشی تعيين کننده بر عهده گيرند. اگرچه در طی سالهای

زايمان به تصويب رسيده است، اما اين قوانين در همه ی ادارات توسط کارفرمايان به اجرا در نمی آيد. همچنين در طول روز 

امکان دسترسی به کودک و استفاده از پاس شير به منظور شيردهی برای مادران شاغل وجود ندارد. از  اين رو ايجادتسهيالت 
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ای زنان شاغل جهت شيردهی آسان مثل قرار دادن اتاق شيردهی در ادارات، قرار دادن شيردوش برقی در ادارات، ملزم الزم بر

ماه،  9کردن کارفرمايان جهت همکاری با مادران به منظور استفاده درست و به جا از پاس شير و مدت مرخصی زايمان به مدت 

 ضروری به نظر می رسد.

ايان وارگان های مسؤل در امر اشتغال، در گسترس اشتغال خانگی وبا دستمزد برای زنان همچنين بايستی کارفرم -

مبادرت ورزند تا هم نياز زنان برای استقالل مالی برطرف شود وهم از نقش مادری خود فاصله نگيرند. به خصوص برای زنانی که 

داری از کودک را هم به دليل هزينه های باال ندارند ودر دارای بدسرپرست ويا بی سرپرست بوده وامکان بهره مندی از مراکز نگه

عين حال نيازمند داشتن درآمد برای گذران زندگی هستند. از آن جايی که امنيت شغلی به معنای پايداری در آن شغل برای مادران 

ده تا انگی اين مسئله جبران شباردار و شيرده وجود ندارد، به نظر می رسد بايستی با فرهنگ سازی صحيح و يا با فعاليت های خ

 زمان  بهينه ی باروری زنان از دست نرود. 
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 چکيده

سعی شده به اين سوال مهم و اساسی پاسخ داده شود که  مقاله حاضر نقش مادر در تربيت فرزندان در دوران نوجوانی را بررسی کرده است.

، موهبتی است که در وجود زن نهاده شده است که غفلت هايی دارد؟ نقش مادریمادر در تربيت فرزندان به ويژه در دوران نوجوانی چه نقش

 -یاز روش تحليل اين پژوهش کهآورد. در پديد میای خيرخواه و تکامل يافته شود و مراقبت از آن جامعهاز آن موجب فساد و تباهی جامعه می

 وليت پذيری،مسئ هدايت، مثبت، ارتباط صميميت، دلگرم کردن، توصيفی استفاده شده است، تالش گرديده تا  رفتارهايی مانند قدردانی،

 نوجوانی که از مهمترين و حساس ترينعناصر مفيد در تربيت فرزندان به ويژه در دوران  عنوان و الگو بودن به کنترل نظارت، ورزی،عدالت

دوره های زندگی انسان محسوب می شود، بررسی و تحليل گردند. در اين تحليل روشن شد که اطالع مادران از ويژگی های اين دوره خاص 

الهی  گيری از دستوراتبهرهنمايد. چنانچه مادران با و همچنين برقراری روابط دوستانه با نوجوانان در جهت ايفای نقش مادری بسيار مهم می

ی قرار اتوانند اين رفتارها را به فرزندان خود نيز آموزش دهند. رفتارهای ذکرشده در طيف گستردهو رعايت اين رفتارها و بکارگيری آنها می

د است مطالب امي تربيت نمايند. سالم،گيری متعادل از آنها و برقراری روابط درست در بکارگيری آنها می توانند نوجوان دارند که مادران با بهره

 ها و مادران در اين زمينه کمک نمايد.ذکر شده بتواند برای خانواده

 کليد واژه ها 

 نوجوانی دوران -سبک های فرزند پروری-فرزندان تربيت -تربيتی مادر نقش

 مقدمه

ر دو درتربيت فرزند نقش دارند اما از آنجايی که از دوران ( پدر و مادر ه1391نخستين کانون رشد و آرامش بشری خانواده است)جوادی آملی،

کودکی وابستگی کودک به مادر بيش از پدر است طبيعی است که مادر بيشترين نقش و سهم را در تربيت فرزندان دارد. واژه مادر مترادف با 

به خصوص فرزندان است. والدين به خصوص مادران کلماتی مثل مراقب فرزندان و تامين کننده نيازهای عاطفی و اجتماعی اعضای خانواده 

مسئول اصلی پرورش اخالق وعاطفه در فرزندان به خصوص نوجوانان می باشند. زيرا شخصيت نوجوان در خانواده شکل می گيرد و تعامل 

 نوجوان با والدينش در سالمت روانش تاثير بسزايی دارد. 

سالگی ادامه دارد.دوره ای پويا  18سالگی شروع وتا  12عاطفی، شناختی و اجتماعی . که از نوجوانی دوره ای است همراه با تغييرات جسمی، 

  وهيجانی است. اين دوره شامل افزايش توان تفکر، شروع بلوغ، تغيير در روابط خانواده، عالقه به همساالن ، تعهد و مسئوليت پذيری و ...

 گرايی است. يک مرحله آرمان نوجوانی يک دوره تغيير، يک مرحله دشوارو  ست .ا نوجوانی يک مرحله مهم است. نوجوانی اساس آينده

نياز به محبت متقابل، احساس امنيت، پذيرفتگی و ارزشمندی موفقيت، احساس تعلق داشتن و مورد قبول  :نيازهای دوران نوجوانی عبارتند از

 .دردیگروه همساالن واقع شدن، استقالل، داشتن هدفی مشخص در زندگی، هم

 تا ای ينهزم هيچ در انسان نوجوانی، دوران در. است جنسی مسائل آيد می پيش نوجوانی سنين در که مشکالتی ترين جدی و ترين مهم از

 پرورش در عمده سهم. نيفتد مسير اين در نوجوان تا داد انجام را اقداماتی جنسی ازانحرافات جلوگيری بايدبرای و. نيست پذير آسيب اندازه اين

 های راه جمله از. بپروراند خود فرزندان درون را عاطفه بذر خود ملکوتی عواطف پرتو در بايد که واوست مادراست ازآن فرزندان، عاطفی

 آنان است. اب ارتباط برای  مناسب فرصت و مثبت رفتار هااست و همچنين اختصاص زمان های نقطه درنظر گرفتن  نوجوان با عاطفی برخورد
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زير فشار نمی گذارد. از نوجوان را با انتظارات منفی خود همچنين  و.می پذيردهمان طور که هست ن ،اورا کننده برای نوجوا مادر تشويق

 اوست. جمله راه های اطمينان داشتن به توانمندی نوجوان، ارج گذاشتن به تالش ها و پيشرفت ها، توجه به نقاط قوت

نقش مادر درتربيت فرزند هدف ازاين مقاله بررسی وواکاوی نقش مادر درتربيت فرزندبه ويژه  بنابراين با توجه به نظرات مختلف درخصوص

دردوران نوجوانی می باشد.برای پاسخگويی به اين موضوع ابتدابه نقش مادران سپس به تربيت فرزندان، سبک های تربيتی و  ويژگی های 

 دوره نوجوانی پرداخته شده است.

 نقش تربيتی مادر 

ودک از دامن مادر ياد می گيرد که چگونه با ديگران رفتار نمايد و ک .يط خانه و اجتماع برجسته ترين نقش مادر نقش تربيتی استدر مح

نقش مادری  .چگونه با آنان برخورد داشته باشداز اين رو، کارشناسان مسائل تربيتی بر نقش مادر در تربيت فرزند همواره تأکيد داشته و دارند

دس و در عين مقدس بودن سنگين و دشوار است. مادران کسانی هستند که امر پرورش فرزندان را در دوران حمل و پس از آن يک نقش مق

در واقع آنها سازندگان واقعی جامعه هستند و اگر در اين مورد مادران نکات تربيتی را رعايت کنند ما می توانيم جامعه ای ، بر عهده دارند

خميرمايه مولفه های اصلی شخصيت متعادل و پويا يا متزلزل و آسيب پذير کودکان و نوجوانان در . ت داشته باشيمعاری از هرگونه مشکال

همچنين مادر بايد در تمام رفتارهای خود اعتدال داشته باشد. . گيرد کانون خانواده و در سايه تعامل مطلوب با والدين، به ويژه مادر، شکل می

 -2مراقبت کننده -1نقش درنظر گرفته می شود  7ايد به رشد همه جانبه فرزندشان توجه داشته باشند. برای والد والدين به خصوص مادران ب

 انتقال دهنده آيين ها است.  -7ارتقاء دهنده سالمت  -6پشتيبانی  -5منبع اقتصادی بودن  -4مربی بودن  -3منبع عاطفه بودن 

 تربيت فرزندان

زندان مهارتی تربيتی است. تربيت کردن فرزندان در صورتی که ارتباط مناسبی بين والدين و فرزندان ايجاد شود، برقراری ارتباط مناسب با فر 

مادرانی که به هويت .امری موثر و لذت بخش است. برقراری ارتباط مناسب يکی از عوامل افزايش اعتماد به نفس و احترام دو طرفه است

فرزند  هدف اساسی ومهم والد تربيت وپرورش توانند فرزندان خود را به بهترين روش تربيت نمايند.می ثابتی در ابعاد مختلف دست يافته اند

است . يعنی رسيدن فرزند به موفقيت ، خود کنترلی ، خودمختاری و درمجموع هدف واالی تربيت ،دستيابی فرزندان به خصوص نوجوانان به 

 جنبه های مثبت روانشناختی است. 

 د پروریسبکهای فرزن

نمايند که هر کدام از اين شيوه ها در شکل گيری شخصيت فرزندان گوناگون فرزندان خود را تربيت می والدين به سبک ها وروش های

ا هم رموثراست. برخی از والدين مقتدرهستند با فرزندانشان با اقتدار رفتار می کنند ولی به آنها اجازه اعتراض نيز می دهند يعنی فرزند خود 

کنترل می کنند وهم به وی محبت می نمايند.سبک برخی ديگر مستبدانه است يعنی فرزندان دارای محدويت هستند وازآزادی 

برخوردارنيستند.گروه ديگر آسان گير هستند يعنی از خطای فرزندان چشم پوشی می کنند و فرزندان آزادی کامل دارند.گروه آخر والدين بی 

 ان نظارت ندارند و روابط سرد است. توجه هستند برفعاليت فرزند

 دوران نوجوانی

واژه ، برچسب مناسبی جهت دوره ای از زندگی فرد ) تقريباً سنين  اين.  شود می اطالق بزرگسالی و نوجوانی اغلب به دوره ای بين کودکی 

هر .داردها يا علل اختصاصی نوجوانی ن واننوج رشد خصوصيات ی درباره تعريفی و قيد گونه هيچ ، استعمالی چنين و است سالگی( 20 – 12

نها آدوره ای از زندگی را می توان بر مبنای پاره ای از مسائل رشدی ، نظير : مسائل بيولوژيکی ، روانی و اجتماعی دسته بندی کرد. از جمله 

، آگاهی های شغلی ، رشد ارزشها و خود  که به طور مشخص ، ولی نه الزاماً در طی دهه دوم زندگی ، اتفاق می افتد ارتباط با جنس مخالف

 .دوره نوجوانی را بايد يک مرحله بسيار مهم از زندگی تلقی کرد.محوری های مسئوالنه و باز شدن گره های عاطفی با والدين است

و  مرحله يعنی کودکی ر اين دوره ، نوجوان نه ديگر کودک به حساب می آيد و نه هنوز به درستی بالغ شده است . وی در مرز بين اين دود

ر دبزرگسالی قرار دارد و با انتظارات خاص هر دو دوره روبرو است . اگر کاری کودکانه کند ، او را مالمت می کنند که بزرگ شده و اين کار 

   .شأن او نيست ، از سوی ديگر نيز در زمره بزرگساالن محسوب نمی شود
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 متحول زني خانواده مسووليت و نقش جهت همين به. گيرد می قرار جديدی موقعيت در خانواده دبيرستان، دوره به نوجوان ورود با بنابراين 

 را امکان اين و کند پيدا افزايش فرزندان تربيت و تعليم امر در پدران و مادران توانايی بايد رو اين از. يابد می تری گسترده ابعاد و شود می

 شوند. آشنا خويش نفرزندا تربيت نحوه با بيشتر هرچه که بيابند

کودکان با ورود به نوجوانی در صورتی که مراحل قبلی رشد شناخت را به درستی باشند وارد مرحله هوش انتزاعی می شوند. در اين مرحله ، 

خيالت ی و تواقعيت های ذهنی و آرمانی به تفکر او شکل می دهند. در اين مرحله از رشد هوش، نوجوان می تواند به فرضيه سازی، انتزاع گر

های رايج و حاکم بر خانواده خود را نپسندد و گونه های متفاوت و نه لزوما بهتری را در ذهن  هدفمند دست بزند وبنابراين چه بس وضعيت

ن اين يمجسم کند. اين حالت منجر به پيدايش اصطکاک های تکرار شونده ای بين پدر و نوجوان يا مادر و نوجوان می شود . بسياری از والد

 (.  1390نوع اصطکاک ها را غير عادی ارزيابی می کنند و فرزندان خود را متهم به سرکشی، لجبازی يا هنجار شکنی می کنند )پوررضائيان، 

 نياز های روانی نوجوانان 

 به اعتقاد پژوهشگران تعليم وتربيت و روان شناسان رشد، مهم ترين نيازهای روانی نوجوانان عبارتنداز :

 ا ايشان مانند بزرگساالن رفتار شود.* ب

 * توسط گروه همساالن، بدون قيد وشرط پذيرفته شوند.

 *با اوليای آموزشی و دبيران ارتباط دوستانه برقرار نمايند. 

 * از وجود رابطه صميمانه بين والدينشان و اوليای آموزشی اطمينان حاصل نمايند.

 *نسبت به نظرات ايشان احترام گذاشته شود.

 حرفه ای را ياد بگيرند. -* حداقل يک مهارت فنی

 * به سالمت جسمی وتناسب اندام ايشان توجه شود.

 * از حقوق شهروندی به طور عينی آگاهی کسب نمايند.

 * رموز يک خانواده موفق را کشف نمايند.

 * درباره کسب وکار و شرايط اقتصادی جامعه مطالعه نمايند وآگاه شوند.

 وامکانات دولتی وغير دولتی جهت پرورش استعدادهای هنری ، ادبی و ... استفاده نمايند.* از فرصت ها 

عدم ارضا يا برآورده نشدن هر يک از نيازهای فوق باعث اختالل در تکوين و تکامل شخصيت نوجوان می شود و او را برای ابتال به 

 (. 1390می کند)پوررضائيان، های اجتماعی آماده های روانی يا ناسازگاری با ارزشبيماری

 عناصر مفيد در تربيت نوجوان 

 .قدردانی شامل تشويق وتحسين نوجوان وتشکر از وی محبت و احترام به نوجوان است. که انجام اين رفتار تاثير مثبتی در تربيت نوجوان دارد

ان درمواجهه با مشکالت ، اعتماد به او و اهميت به دلگرم کردن يعنی به عاليق ونيازهای نوجوان پاسخ دادن و توجه و همدردی با نوجو

 حس استقالل طلبی . صميميت يعنی برقراری رابطه صميمانه با نوجوان ، پذيرش احساسات او و ... 

 ارتباط مثبت شامل هم کالم شدن با نوجوان ، بحث وتبادل نظر با نوجوان ، انعطاف پذيری در برخورد با نوجوان و ...

 هنمايی و آگاهی دادن به نوجوان  از طريق آموزش مستقيم و غيرمستقيم ، باال بردن وسعت ديد نوجوان هدايت شامل را

 مسئوليت يعنی  مشارکت دادن  نوجوان در امورداخل وخارج منزل، آشنا نمودن نوجوان با فضای کسب وکار و آينده 

بين ايشان وتوجه به تفاوتهای فردی نشان دهنده عدالت است. که اين  عدالت، داشتن رفتار عادالنه بين فرزندان وپرهيز از هر نوع تبعيض

 مسئله در سالمت روان نوجوان موثراست.

نظارت هم به صورت مستقيم وهم به صورت غير مستقيم بايد وجود داشته باشد. والدين به ويژه مادران بايد نسبت به روابط نوجوان با 

 باشند تا زمينه انحرافات اخالقی فراهم نشود. دوستانش حساس باشند و برآن نظارت داشته
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ر بکنترل يعنی تعيين چارچوب برای کليه فعاليتها و رفتارهای نوجوان البته اين کنترل خيلی خشک  وغير قابل تغيير نباشد زيرا تبعات منفی 

 هايش باشد.رفتار نوجوان خواهد داشت. اما وجود يک چارچوب باعث می شود تا نوجوان همواره مراقب رفتار

 

 نتيجه گيری 

 مادران و نحوه ارتباط با نوجوانان در شکل گيری شخصيت و ويژه چنانچه روشن است و دراين مقاله به آن اشاره شد سبک تربيتی والدين به

ارتباط   فرزندشانموفقيت فرزندان بسيار موثراست . همسو با نظر دکتر رضائيان ،در دوران نوجوانی بهتر است والدين به ويژه مادران با 

امر  ،دوستانه و صميمانه برقرار کنند تا نوجوان به وی اعتماد کند و مسائل و مشکالت خود را به راحتی با ايشان در ميان بگذارد. و از خشونت

 وجود ندارد. الو نهی، مسخره کردن، انتقاد يا مقايسه وسرزنش به کلی پرهيز کنند.والدين بايد فرض کنند چنين روش ها و رفتارهايی اص

زيرا اين روشها نه تنهاسازنده نيستند، بلکه ممکن است مخرب نيز باشند. بديهی است که تغيير اخالق و رفتار و شخصيت نوجوان در اين 

ذيرش پ دوره گاهی واقعا غير قابل تحمل است، ولی اين امر هم بديهی است که بيمار روانی شدن يا فرار او از خانه هم غير قابل تحمل است.

و تالش والدين به ويژه مادران برای نزديک شدن بيشتر به نوجوان در اين دوره، بهترين راه چاره است.  همچنين کنترل نامحسوس بر رفتار 

نوجوان از جانب مادر الزم است زيرا از اين طريق مادر با روحيات و دوستان فرزندش آشنا می شود و هرجا الزم باشد تذکرات الزم را به 

صورت صميمانه به نوجوان ارائه می دهد. با توجه به اينکه نوجوان ، استقالل طلبی را دوست دارد بهتر است والدين به خصوص مادران 

فرصت انتخاب های بيشتری را در اختيار وی قرار دهند . در تصميم گيری ها به نوجوان مشاوره و راهنمايی بدهند ولی در نهايت او خود 

حيط خانه ، محيط امنی باشد که اين امنيت با حضور مادر و پدر قوت خواهد گرفت . جو حاکم بر خانه ، عاری از هر تنش تصميم بگيرد .م

 نوبحث و اختالفات باشد تا نوجوان از خانه گريزان نشود وبرای فرار از خانه وارد اجتماعی شود که قطعا دچار آسيب هايی خواهد شد. همچني

ی که توانايی حل مسئله را دارند به راحتی آن را به فرزند نوجوان خود آموزش می دهند و نوجوان در حل مسائل زندگی والدين به ويژه مادران

کمتر دچار بحران می شود.الزم به ذکر است پدر و مادر هر دو در تربيت فرزند به خصوص نوجوان نقش موثری دارند فقط الزم است هم 

 ر سردرگمی نشوند.جهت وهم سو باشند تا فرزندان دچا
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:  (. تبيين شاخص های والد گری موفق در دوره نوجوانی درنمونه هايی از خانواده های ايرانی1393، م؛ منصوريان، ی؛ نظری، ع.)اسدی

 ، 1394پژوهشی آموزش بهداشت وارتقای سالمت دوره سوم/ شماره سوم/ پاييز -يک مطالعه کيفی ،فصلنامه علمی

شکوهی يکتا، م؛ پرند، اکرم؛ آموزش روش حل مسئله به مادران وتاثيرآن بر روابط خانوادگی، فصلنامه خانواده پژوهی / سال چهارم/ شماره 
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 سنتز پژوهی بازنمایی زنان در سینمای ایران
 

 وم ارتباطات   داشنگاه   آزاد اسالمی  واحد  ميبددانشجوی  دکتری  عل؛ ليال  شاهرخ

l.sh.f.r57@gmail.com 

 دانشيار علوم ارتباطات، دانشگاه آزاد اسالمی  واحد  تهران مرکز؛ شهناز هاشمی

 

 

 چکيده 

ساخت ستفاده از رويکرد بر ست. با ا سينما تابع پذيرش اجتماعی و مقبوليت عام ا سازی زنان در  صوير شگرايی، چگونگی ت ی از مطالعات خوان

ازنمايی زنان ب»و « مديريت بدن»پژوهشی با شيوه سنتزپژوهی انجام گرفت. به همين دليل با دو متغير -انجام شده در مجالت معتبر علمی

ان ها و مفاهيم آنمقاله برای خوانش مجدد کدگذاری و شـــاخص 40مقاله مورد ارزيابی قرار گرفت و در نهايت  63در مجموع « در ســـينما

اولويت بخشی به مفاهيم زنِ مدرن صرفا به مثابه ويترين توسعه »استخراج شد. بعد از کدگذاری مجدد، نتايج مطالعه تلفيقی در چهار دسته 

ــرفت جامعه مدرن ــيانگر و غيرفرمان»، «و پيش ــده نمادی از زن عص ــی»، «بربدن مديريت ش ــايتش از نظام  انگاری زنان برای جلب رض

ستناد به مصاديق نحوه برساخت زن در تقسيم« ساز زن در پذيرش اجتماعیديريت بدن به مثابه ابزار مطيعم»و « مردساالر بندی شد و با ا

 سينمای ايران هويدا شد. نتايج پژوهش حاکی از آن است که نگاه فرادستی فرودستی بر هويت زنانه در سينمای ايران )قبل و بعد از انقالب(

سازی بيشتر مرد به تصوير کشيده شده است. مديريت بدن زنان و ظاهر مدرن نيز به واسطه ابه کااليی برای برجستهوجود داشته و زن به مث

ضور مردانی که زن مدرن را اين سط گونه مطلوب ارزيابی میح صميم مردان، قابليت حذف و جايگزينی تو صورت ت شده که در  کنند، بيان 

. بدن زن به مثابه ابزاری برای پذيرش اجتماعی و تاييد جامعه مردان بازنمايی شــده و به همين زنان ســنتی و مطيع را به ســهولت داراســت

 گردد.دليل اين نگاه زيباشناختی بر بدن زن نيز حاکی از سلطه مردان بر نقش و برساخت هويت زنان در جامعه ارزيابی می

 .يرش اجتماعیزنان، برساخت اجتماعی، مديريت بدن، سينما، پذهای کليدی: واژه

 

 مقدمه     

صورت نرم  ها را دارد. اين تغير که بهسينما به مثابه يک رسانه با قدرت بااليی که در بين مخاطبان دارد، ظرفيت تغيير در ذائقه و سليقه آن

تفاوت از های منششود. سينما با خواگيرد، در طوالنی مدت موجب تفاوت فرهنگی دو نسل بين يکديگر میو بسيار نامحسوس صورت می

 کند. الگوی نقش جنسی و تغيير در مفاهيم زنانگی و مردانگی، جهت رفتاری جامعه را دستخوش دگرگونی می

هايی چون سينما و تلويزيون به مخاطب انتقال داده شد و به طور ضمنی شيوه پذيرش های جذاب در رسانهالگوهای رفتاری از طريق روايت

 وفق و مطلوب در جامعه در زندگی بازيگران اصلی نمايش داده شد.اجتماعی به عنوان فرد م

سازی تيپ ايدهسينما و تلويزيون با قدرتی که در جهت سيت و همچنين تحديد مرزهای زيبايی را دهی به مخاطب دارند، توان باز آل از جن

سوژه سوژگی بدن در ذيل همين  ضاعف يافت دارند.  سينما از زن و مرد، معنای م صرفچنين پيشو همسازی  ن گرايانه با ايبُرد فرهنگ م

داده  سازی ساليق در الگوهايی سينمايی زنانه ترويج سازی و يکسانروش نهادينه شد. بدن به عنوان يک مقوله قابل تغيير در پروژه شبيه

 شد.

ست که روايت ضح و مبرهن ا سينما بازنمايی آنچه در بطن جامعهوا سياری مواقع  گری از زن و مفهوم زن در  ست بلکه در ب وجود دارد، ني

ست.  سوق دادن افکار عمومی به مفهوم زن مطلوب در چارچوب مورد نظر نظام فرهنگی مسلط بر جامعه ا ساخت واقعيت دلخواه از زن و  بر

ابه زيبايی اصيل و ه مرور به مثآلی از زيبايی و بدن مناسب را برای زنان به تصوير بکشد که بايده به اين ترتيب بود که سينما توانست تيپ

های ســينمايی ما بدون قرار مطلوب در بين مخاطبان به خصــوص زنان رســوب کرد. شــاخص موفقيت و پذيرش اجتماعی يک زن در فيلم
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ش يگرفتن در قالب بدن مطلوب به تصــوير کشــيده نشــده اســت و در نهايت کارکرد بدن، به مثابه ابزاری در پروژه موفقيت يک زن به نما

 گذاشته شد.

ای انتخاب گرديد. اين رويکرد واقعيت را نه امری ذاتی بلکه پديده 1گرايیدر اين نوشــتار با توجه به مطالعات انجام شــده، رويکرد برســاخت

شخص می شگران در زمان و مکان م صل برهم کنش کن ساختحا ست که معرفت طی فرايند مبادله اجتماعی بداند.   رگرايی بر اين اعتقاد ا

ساختشودساخته می ساختارگرايان قرار می« ميانه»گرايی به لحاظ مباحث فرانظری در .  سا در گيرد. طيف طبيعت گرايان/اثبات گرايان و پ

ــاخت ــاخت و عامليت س ــته رابطه بين س ــاختارهای اجتماعی را نتيجه پيامدهای خواس ــتند و س ــاختار و کارکرد هس گرايان به تعامل بين س

 (546: 1383دانند. )بيليس و اسميت، رفتار انسانی می وناخواسته کنش و

ساخت سازی جمعی را میتاکيد زياد  ساختار اهميت قائلگرايان بر بر اند. به عبارت توان اينگونه تلقی کرد که آنان به معنای جمعی بيش از 

شود می تجربی است بلکه به طور اجتماعی برساختهتوان گفت که حقيقت در اين ديدگاه صرفا نه واقعيت عينی و نه واقعيت بسيار ساده می

شود؛ حقيقت در نهايت محصول موقعيت اجتماعی و مورد توافق جمعی است که در مشارکت همگانی در زمينه فرهنگی و اجتماعی توليد می

شود. وب میريات فمينيستی محسهای روش کيفی و نظشود، از بنيانگرايی به اين دليل که بر تفسير فرد اهميت قائل میخود است. ساخت

 (334: 1389ها. )محمدپور، گيری کمی دادههای انسانی استوار است نه اندازهروش کيفی نيز بر تفسير داده

کنند که اين امر نتيجه تفســير هنجاری و معرفت گرايان به چگونگی شــکل دادن جهان مادی به کنش در رفتار انســانی توجه میســاخت  

سی از جهان ست؛ بدين معنا که معرفت اجتماعی علمی،  شنا ساخته علم اجتماعی ا شناخت ما از واقعيت اجتماعی  ست.  سط افراد ا مادی تو

های ای از تجربيات مشترک يک دوره نسلی و بر پايهبازنمايی زنان در سينما نيز برساختهسازد. معرفت بازتابی است که موضوع خود را می

 است.  داریهای نظام سرمايهآموزه

 

 روش پژوهش

صهسنتزپژوهی که گاهی معادل فراتحليل کيفی به کار می شخ سنتزپژوهی رود، ترکيب م ست. هدف  های خاص مجموعه ادبيات تحقيق ا

ست که تحقيقات تجربی را به منظور خلق تعميم سنی،  ها، ترکيب کند. )عبدلیاين ا هايی که در آن، حد و مرزهای ( تعميم1394و محمدح

شخص میتعميم  سنتزپژوهی به نظريهنيز م شش میشود.  کند و دهد به طور منتقدانه تحليل میهای مربوط توجه دارد، تحقيقی را که پو

 (4: 2009سعی دارد که تعارضات موجود در ادبيات را حل و موضوعات اصلی را برای تحقيقات آينده مشخص نمايد. )کوپر و هدگز، 

توانند با نيازهای خاص ميدان عمل مرتبط باشند، گردآوری های مطالعات مختلف و شايد پراکنده که میستهبه عبارت ديگر، در اين روش دان

ها با هم پيوند يافته و کل مجموعه دانش حاصله در قالبی متناسب با نيازهای کنونی، مورد ارزيابی، سازماندهی شوند؛ سپس اين دانستهمی

های های قبلی مدنظر نيســت بلکه بر ترکيب يافتهرو در اين روش صــرف کنار هم قرار دادن دانش گيرند. از اينمجدد و تفســير قرار می

 (1387گوناگون در چارچوبی مشخص که روابطی جديد را در پی دارد، مورد تاکيد است. )شورت، 

 

)شامل کليه  95تا  83در بازه زمانی سال  پژوهشی -های مطالعاتی معتبر و مقاالت علمیدر اين پژوهش صرفاً از تحقيقات داخلی در پايگاه

پژوهشی در زمينه بازنمايی زنان و بدن زنانه در سينمای ايران( استفاده شده است. انتخاب اين دوره زمانی به دليل اين بود  –مقاالت علمی 

زنان در حال افزايش ارزيابی شــده  های مختف غذايی بينهای جراحی زيبايی و اســتفاده از رژيمهای مختلف، آمار عملکه بنا به پژوهش

 است. 

ــاخت اجتماعی مفهوم کليدواژه  ــازی بود. نگاه به مقاالت با رويکرد برس ــينما در برس ــامل زنان، مديريت بدن و قدرت س های به کاربرده ش

شد.  سينما و مديريت بدن زنان برای پژوهش انتخاب  صلی زن در  صورت گرفت. به همين دليل دو متغير ا ذکور در با کليدواژگان مزيبايی 

مقاله به صورت  40مقاله انتخاب و چکيده يا متن کامل مورد ارزيابی قرار گرفت و با توجه به چارچوب و مسئله پژوهش، در مجموع  63کل 
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سته شد. مقاالت منتخب در د شاخصهدفمند انتخاب  شتری های مختلف مورد مطالعه قرار گرفتند تا  سی با دقت بي مايان نهای مورد برر

 ها به قرار زير است:شود؛ دسته

 ( 11بازنمايی زنان در سينما )مقاله 

 ( 13هويت زنان )مقاله 

 ( مقاله 16مديريت بدن 

 يافته های پژوهش

در اين پژوهش به دنبال فهم مديريت بدن و نحوه بازنمايی بدنِ زنِ مطلوب در ســينمای ايران بوديم. تقابل نقش ســنتی و فردگرايی در به 

صوي ست. اين بازخوانی و تلفيق پژوهشت سينما تابع پذيرش اجتماعی و مقبوليت عام ا شيدن زنان در  سخ بر ک شده در پا ه اين های انجام 

ــينما زنان را وادار به مديرت بدن برای پذيرش اجتماعی می ــلی که چگونه س ــوال اص ــت. با کدگذاری مفاهيم و س ــورت گرفته اس کند، ص

 شد: مقاالت در قالب مضامين زير ارزيابی های انجام شده، بندیدسته

 )اولويت بخشی به مفاهيم زنِ مدرن صرفا به مثابه ويترين توسعه و پيشرفت جامعه مدرن )زن با بدن مطلوب 

صل اين گونه زنان نمی - ست اما موفقيت چندان حا شده ا سبت داده  ستقل بودن به زن مدرن ن شده، ويژگی م شود و طبق مطالعات انجام 

گردد. اين زنان که اغلب ظاهری آرايش و پوششی تظاهری از تحصيالت، اشتغال و فرديت مستقل به تنهايی و طرد آنان متنهی میمصرف 

ساالر نمايانده می شده در چارچوب نظام مرد سنتی دارند، به عنوان الگوی زيبايی و بدن تاييد  ضور و اوج گرفتنمتفاوت از زن   شود اما ح

شوند. جذابيت ظاهری تنها برای درخشش کوتاهی در فرايند فيلم ديده شده و سرعت توسط زنان سنتی جايگزين میآنان موقت است و به 

 تاثير آن بر زنان جوان در مطالعات متعددی مورد ارزيابی قرار گرفته است. از ديد پؤوهشگران، زنان مدرن از بدن خود برای نمايش موفقيت

رايش شود. به همين دليل استفاده از آست و ناکامی آنان با تخريب بدن و برهم ريختگی ظاهر نمايان میبرند و شکشان بهره میو استقالل

ست؛ زنانی که نماينده زن مدرن و  شده ا شيده  صوير ک ضوح به ت شدن، در اين زنان به و و پيرايش ظاهر برای جذابيت و ميل به زيبا تلقی 

ست تا توسط هنجارهای محيط پيرامون، مثبت و توانمند  مستقل هستند، تالش زيادی برای مديريت بدن و شته ا مطلوبيت آن در جامعه دا

 دهند، ميزان پذيرشاند، در عين حال که به اسـتقالل خود اهميت میارزيابی شـود. زنانی که در مقاالت در جامعه به تصـوير کشـيده شـده

ــان اهميت دارد. به ع ــتقالل مالی و فکری و اجتماعی و مقبوليت در محيط پيرامون برايش بارت ديگر، زنان در کنار تالش برای مهارت، اس

 های مشابه مردان، الزام به داشتن بدن مطلوب، آراسته و پيراسته شده و متناسب دارند. دستيابی به آزادی

 بربدن مديريت شده نمادی از زن عصيانگر و غيرفرمان 

شــوند. با اين همه اين رفتار تمايزجويانه ناشــی از پيراســته و آراســته نمايان میگر در ســينمای ايران با ظاهر و پوشــشــی زنان عصــيان -

زن را در  خواهیتحصيالت، اشتغال و استقالل مالی که ظاهرا به برساخت مفهوم زن مدرن منجر شده است، نتوانسته بر فرديت و استقالل

صه شد در مقاالت مورد ارزيابی درعر شده  های مختلف زندگی تاثيرگذار با سينمای ايران، اين موارد به کرات تاکيد  حوزه بازنمايی زن در 

 است. 

ستان فيلم - های سينمايی بر حضور نمايشی زن مدرن و تاکيد بر الگوی زن سنتی، خانواده محور و مطيع همسر به عبارت ديگر چرخش دا

و تمام تالش زنِ مدرن برای کسب هويتِ مستقل را عامل شود ها به وضوح ديده میيا مردان ديگر بود است. اين مسئله در اغلب پژوهش

سته سنتی و به دور از اهميت بدن و مديريت بدن، بازنمايی مثبت دارند و بدن مديريت اند؛ زنان در نقششکست و ناخشنودی وی دان های 

صوير  شتغال به ت ضای ا ست و شده به مثابه ابزاری برای لذت، تطميع و گذر موقت زنان در اجتماع و ف ست.  تقابل فرود شده ا شيده  ک

سينمای ايران به گونه ست در جايگاه زن و مرد در  ست که تنها به زنان تذکر میفراد ساالر ايران، تاب عصيانای ا گری دهد که جامعه مرد

ند هوم زن باشند، باز نيازمهای مقبول و هنجارها را ندارد؛ زنان هرچند با هويت مستقل خود در پی کسب معنايی تازه برای مفدر برابر سنت

ستند. مديريت زنانه بدن در برابر نگاه مردانه و تاييد وی قرار می صيان و خروج از اندرونی خانه تنها برای مدت تاييد مردان ه گيرد و اين ع

و خانواده اســت. رشــد های ســنتی و در درون محيط خانه کوتاهی برای مردان فيلم جذاب بوده و بازگشــت و مطلوبيت باز با زنان در نقش
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شد و از درونِ فکری زنان تنها در مديريت بدن به نمايش در می شدار در برابر اين رفتار تبعيض آميز با شايد اين بازنمايی به نوعی ه آيد و 

 تر اين تعارضات زندگی زنان در جامعه نمايانده شود. رسانه سينما بهتر و واضح

 ظام مردساالراز ن انگاری زنان برای جلب رضايتشی 

ـــتناد پژوهش ـــت که چندان به زنان تعلق ندارد. تعارض بدن زنانه های مورد ارزيابی، بدن به مثابه ابزاری برای ورودبه جامعهبه اس ای اس

ست شده ا ستان به نوعی بيان  سياری از مقاالت مورد مطالعه درباره زنان دا ستقل و انتقاد کننده مردانه، در ب شده و رفتار م با اين  .مديريت 

سطح و طبقه ضا از آن فرار کردههمه، زنان در هر  ساالری که بع سوی نظام مرد ضايت از  صدد جلب ر شکار يا پنهان در صورت آ  اند،ای به 

هستند.  در اين جدال پنهانی، فردگرايی و تالش زنان برای آزادی و استقالل عمل، در نهايت به حلقه کسب رضايت مردان ختم شده است. 

های بررسی شده در اين مقاالت، زنان فردگرا و خودمختار که خواهان آزادی و استقالل هستند، عليرغم مديريت مطلوب بدن ب فيلمدر اغل

سنتی )بر پايه زن مطيع و فرمانو نمايش ويترين شی آنان، موجب اختالل در گونه از بدن خود، به تاييد نظام هنجاری  سرک سيده و  بر( نر

شد شته و پژوهشنظم موجود تلقی  سينمای قبل از انقالب نيز وجود دا ست؛ اين رويه در  ست. وجه ه ا شده ا صوص انجام  هايی در اين خ

اشتراک زن مدرن در قبل و بعد از انقالب، همان شکست و ناکامی در کسب فرديت و هويت مستقل از مردان در جامعه ايران است. به زعم 

سائل در بين ک شده، اين م ضعيف، مطالعات انجام  ست. زن در نهايت موجودی  شده ا شيده  صوير ک شيوه به ت ارگردانان زن و مرد به يک 

 نگر برسازی شده است.وبسته و بدون تدبير و عقل آينده

 ساز زن در پذيرش اجتماعیمديريت بدن به مثابه ابزار مطيع 

 همواره موفقيت يک زن در گرو داشتن مطلوبيت فيزيکی وبدن زنانه عنصری برای موفقيت و دستيابی به اهداف زنان در سينما بوده است. 

ـــت. اغلب عدم موفقيت وی به دليل کنش نامعقول و عدم آينده ـــاالر قرار گرفته اس  نگری وقرارگرفتن در چارچوب مورد نظر نظام مردس

صل عقب سنتموفقيت و پذيرش اجتماعی نيز حا ساالر و  سط جامعه مرد شدن تو شينی مقبول و تاييد  و هنجارهای محيط اجتماعی ها ن

های مورد مطالعه بسيار ديده شده است و قرار گرفتن در اين فرايند تاييد شدن را نشانه درايت زنان به تصوير است. اين مصدايق در پژوهش

کی و ن و ميزان نزدياند، به تاثير ظاهر و فيزيک زن مدرهايی که به موضـــوع بازنمايی زنان و هويت زنانه نيز پرداختهاند؛ پژوهشکشـــيده

 اند. قرابت آن با چارچوب پذيرفته شدهِ زنی سنتی پرداخته

ت در سازی ظاهری برای دستيابی به موفقيای در افزايش يا کاهش اين ميل ديده شده است. فرايند شبيهو تاکيد بر مسئله مصرف رسانه 

پوشش متفاوت با پارچوب زن سنتی، عامل ديگری در نظام مردساالر  ای به نمايش درامده است که گويی جز ظاهر و نوعبين زنان به گونه

ر ای بوده است که اگجامعه نقشی در اين موفقيت نداشته است. در هر حال پذيرش زنان و موفقيت آنان در چارچوب مطلوب جامعه به گونه

 شود بلکه روايت داستان، موجب حذفشی حاصل نمیتبعيت از فرهنگ مردساالر در روند داستان از سوی زنان صورت نگيرد، نه تنها پذير

 کند.شخصيت زن را فراهم می

  

 بحث و نتيجه گيری

ه های ارتباط جمعی کای مخصوص جوامع پيشرفته صنعتی و غرب بود اما امروزه به مدد گسترش اين رسانهای پديدهرسانه زمانی مصرف

سرمايه شتر جوامع در جهت منافع نظام  سانهليت میداری فعادر بي صنعت فرهنگی جز الينفک ر سانهکنند، اکنون  ست. ر شته ا های ها گ

شکل صر دارند. به عبارت ديگر بايد گفت که ها، نگرشدادن به ارزشارتباط جمعی امروزه نقش مهمی در  ها و تمايالت مردم در جامعه معا

سانهپيام شان دهند و محيطی فرهنگی را های جديدی را ايجاد و تبليغ کننتوانند ارزشای میهای ر د،کاربردهای آن را به نحو اغراق آميز ن

 برای به کارگيری آن توسط افراد جامعه ايجاد کنند. 

ست که ارزش ساده از اين ديدگاه اين ا شت  سانهيک بردا سرمايه داری هستند و روندی شوند، ارزشها برساخته میهايی که توسط ر های 

های بزرگ مند، کشــورهای کوچک و در حال توســعه را تحت ســلطه قدرتکه آگاهانه و به عمد و به طور نظامگيرد، از آنجا که شــکل می

سلط قرار می ست و بحث فروترسرمايه داری م شده ا سينمای داخلی ما نيز وارد  ست. اين رويه در  ستی ا های فراتر در بحث -دهد، امپريالي
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سيت بيش از پيش نمايان گرديده ا سوژهمربوط به جن سنتی به زنِ مدرن به تبعيت از  سانهست. گذر از نقش زنِ  های سازی بدن زن در ر

 داری، به مديريت بدن و پذيرش اجتماعی منجر شد. سرمايه

. شـود می توليد زبان ويژه به ها،نشـانه طريق از معنا معنی که اين به. اسـت گفتمانی و مفهومی هایچارچوب طريق از معنا توليد بازنمايی،

رباره د معرفت و بندی معانیصورت برای طرفبی و خنثی ایواسطه صرفا و است اجتماعی هایرويه و اشيای مادی برای معنا سازنده زبان

سطه فرهنگ مسلط و ارزش جهان شود. به همين دليل زنان در سينمای ايران، های مطلوب آن بازتوليد و برساخته مینيست. واقعيت به وا

دهی به اند. در حالی که در اصل تنها سينما به مثابه يک رسانه واسطه به شکلهايی مشابه مردان دست يافتهظاهری به نقشتنها در شکل 

ستناد تلفيق يافته ست. به ا سانده ا ساالر کمک ر ضايت نظام مرد های مورد مطالعه، زنان حتی اگر در محور های پژوهشبدن زنان و جلب ر

فرايند  ساز نيستند و سرکشی آنان برای جذابيت بخشيدن بهفته باشند، باز دارای قدرت عقالنی روشنگر و تصميماصلی داستان نيز قرار گر

داستان يا تهييج مرد داستان به کارهای ابرقهرمانانه است. زن در نهايت يک کاالی لوکس که از طريق بدن و ظاهر به تصوير کشيده شده 

 گيرد. ها صورت میمدرن از اين مجرا و با اين عناصر و ويژگی شود و تلقی از زنِاست، برساخته می

سته شتر و برج ست. زن کاال و ابزاری برای موفقيت بي شهود ا سينمای ايران نيز م سم فرهنگی بر زن در  سازی نقش نفوذ فرهنگی امپريالي

ستا فهم و درک می ست. مديريت بدن نيز در همين را شده از زاويهشود. اين مسئله در هر يک مردان ا ای مورد ارزيابی و از مطالعات انجام 

سرمايه سلطه نظام  سم فرهنگی و  سايه امپريالي ست اما نگاه کلی که  شتر ببحث قرار گرفته ا شدن بي سرکوب زنان و کااليی  دن داری بر 

 زنانه است، بيان نگرديد.

شــود؛ اغلب  موجود  در  مطالعات  انجام  شــده احســاس  می های آتی، نياز به  يک  فراتحليل  برای شــناســايی  خالهای برای  پژوهش

  مطالعات  انجام  شده  نگاه  يکسانی به  بازنمايی  زن  و مديريت  بدن   در  سينمای  ايران داشت.
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های به کار رفته در ارزشــيابی يادگيری ها، ابزارها و روشســنتزپژوهی مولفه»(، 1394عبدلی، ســمانه و محمدحســنی، نشــرين) .41

شييابی آموزش الکترونيکی صلنامه مطالعات اندازه« الکترونيکی و ارائه الگويی جامع برای از شف شيابی آموز سال گيری و ارز ی، 

 .179-153، صص9پنجم، شماره

سيم) .42 سنفدياری، ن سی روند تغييرات هويت اجتماعی زنان در »(، 1391عموزاده، محمد، ا سانه: برر بازنمودن هويت اجتماعی در ر
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 سرای پادشاهان صفویههای مادر در حرمنقش و جایگاه ملکه
 

 استاديار گروه تاريخ، دانشگاه جيرفت؛ مهدی دهقانی

Mehdi.dh82@yahoo.com 

 

 

 چکيده

 را اندکی حجم و اندکرده مختلف سلطنت توجه خاندان های حکومتگر و مدعيان نظامی -سياسی تاريخ به دوره صفويه بيشتر تاريخی منابع

 ستنده ارزشمندی اطالعات حاوی های مادرملکه جايگاه و نقش پيرامون وجود،ولی بااين اندداده جامعه اختصاص فرهنگی -اجتماعی تاريخ به

 يافتن درصدد مقاله اين مسئله، اين به توجه با. دشومی تکميل اند،داده ارائه اجتماعی اوضاع درباره اروپايی بازديدکنندگان که توصيفاتی با که

 سوال به گويیپاسخ منظوربه کردند؟ايفا می صفويه سرای پادشاهانحرم جايگاهی در و نقش چه مادر هایملکه: هست پرسش اين به پاسخ

 نقش مترسي ضمن است، تاريخی اولدست ابعمن از( اسنادی) ایکتابخانه هایداده آوریجمع همانا که تاريخی شيوه از استفاده ضمن مذکور،

 و وضعيت عمرانی(، امور و قدرت سياسی هایجابجايی در )ازجمله حاکم سياسی، عمرانی و تربيتی خاندان امور در های مادرملکه جايگاه و

پادشاهان صفويه ضمن  در اين پژوهش مشخص می شود ملکه های مادر .شودمی سرا مشخصدر ميان ساير زنان حرم آنان اجتماعی شان

نی سرا داشتند که به آنها قدرت فراوحاکميت مطلق بر همسران شاه و فرزندان آنها، منابع مالی و سياسی مستقل و قدرتمندی در خارج از حرم

 در پيشبرد منافع شان اعطا می کرد.

 واژگان کليدی: مادر، ملکه مادر، ماما، دايه، دوره صفويه.

 مقدمه

 توان به دودسته منابع تاريخی داخلی و سفرنامه نويسان بازديدکنندگانهای مادر میره صفويه را بر پايه ميزان توجه به ملکهمنابع تاريخی دو

ای سياسی هی اصفهانی، عناوين، اقدامات و مشاورهاروپايی تقسيم نمود. در اين راستا، مورخينی مانند اسکندر بيگ منشی ترکمان و واله

اردن به نحو ويژه شهمه، بازديدکنندگان اروپايی بهاند. باايننظامی بيان داشته -در البالی توصيف حوادث مختلف سياسی های مادر راملکه

 اند.های مادر در امور اجتماعی و عمرانی پرداختهتری به عملکرد ملکهمشخص

 توسطاريخی ت منابع کلی بررسی خالل در ولی نگرفته های مادر در دوره صفويه صورتنقش و جايگاه ملکه درباره مستقلی پژوهش تاکنون،

نويسد: زنان شاهنامه، ازجمله الهه آناهيتا، گودرزی منفرد در پژوهشی می ميان، اين دارد. در وجود حاضر مقاله با مرتبط مواردی پژوهشگران

های واال کاسته شده و جايگاه مادر ساالری به افسانهدهد ولی با گذشت زمان از اين جايگاه حالتی از خدابانويی و مادر ساالری را نشان می

مذهبی پيوسته است. هانيه امينی نيز در مقاله خود که تا حدودی با پژوهش حاضر ارتباط موضوعی دارد: به نقش جان بيگم خاتون مادر 

بيگم  کند. در اين راستا، جان خاتونشاره میشاهزادگان پيربوداق و حسنعلی ميرزا که عليه پدرشان جهانشاه قراقويونلو شورش کرده بودند، ا

ويونلو خاتون مادر اوزون حسن آق ق درنهايت توانست فرزندانش را ترغيب به تبعيت از فرمانروا نمايد. در ادامه، امينی به مذاکرات سياسی سارا

؛ 63-64 ، ص1384منفرد،  )گودرزی 1است.منظور برقراری صلح ميان وی و برادرانش جهانگير ميرزا و اويس پرداخته ق، به 857در سال 

 (55-56، ص 1394امينی، 

در ميان عناوين مختلف زنان و همسران متعدد شاهان صفوی  که است های تاريخی اينبر اساس يافته حاضر پژوهش فرضيه اوصاف، اين با

 رانی و تا حدودی تربيتی فرزندان خود ايفا نمايند.توانستند نقش مهمی در مذاکرات سياسی، اقدامات عمهای مادر میسرا، فقط ملکهدر حرم

 سرا و ملکه مادرحرم

شد. چنانکه ملک شاه حسين برای در دوره صفويه، برای زنان گاهی از عناوين حکومتی مانند سلطان که مختص مردان است، استفاده می

زمانه  ورسوم اجتماعیکه بازتابی از آداب نگاری دوره صفويههای ديگر تاريخاز ويژگیبی مريم مادر خود لقب سلطان را ذکر کرده است. بی
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اول  طهماسباند. چنانکه يکی از همسران شاهعنوان خواهر يا مادر اشخاص ذکر شدهبود، ذکر اندک اسامی مادران است چراکه آنان بيشتر به

 اه،ش فرمان به بود، ناميده شده است. وی شاهزادگان از نفر دو يکی مادر و گرجستان زادگانبزرگ از که گرجى بيک عنوان: خواهر زالبه

، 1372 ی اصفهانی،واله؛ 179، ص 1383سيستانی، ) 1شد.سرا قلمداد میداد که از مناصب افتخاری حرموی را انجام می سرحمامی وظيفه

 (385ص 

بود. متصدی اين عنوان  مادری يا «ننگی» نوانشد، ععباس اول اعطا میکه توسط شاهانی همچون شاه از عناوين افتخاری دربار صفويه

لو حاکم قلی خان شامدر اين راستا: دختر مراد بيک بايندر ترکمان که همسر علی ،سرا و مقامات دولتی داشتنفوذ فراوانی در ميان زنان حرم

اشت. گى يعنى مادرى و کدبانويی دشاه، مقام ننه واسطه تربيتدار بود بهعباس اول در دوره کودکی را عهدهگى و اتاليقى شاههرات و مقام هلل

عباس اول در هنگام وفاتش نعش وی را به کربال شاهمنزلت واالی وی موجب شد تا  درنتيجه وی محرم و محل اعتماد خاص شاه بود.

 (1009، ص 3ج 1382)ترکمان،  1بفرستد تا در آنجا مدفون شود.

های قبلی که مختص همسران شاه بود، در برخالف دوره که بيگم يا ملکه مادر بود يه، عنوانترين عنوان اشرافی زنان در دوره صفومهم

 خانه خاتون اي خانواده مادر معنى به نويسد که: دقيقاهايش اختصاص يافت. فيگويروا در رابطه با عنوان بيگم میعباس اول به عمهدوره شاه

 اصاختص خانم خان پرى و بيگم هايش زينتعمه به مقام اين عباس اولدوره حکومت شاه ربود. د موردتوجه و محترم بسيار ايران و در شاه

 (278، ص 1363داشت. )فيگويروا، 

ه های مختلف بداد که در طول نسلمتصدی عنوان بيگم يا ملکه مادر معموال اقدامات ارزشمندی در زمينه وقف، عمران و آبادانی انجام می

نويسد: یم باشکوه کيخسرو عباس اول ازجمله کاروانسرایالمنفعه زينب بيگم ملکه مادر شاهشاردن در وصف آثار عامماند. چنانکه يادگار می

 چهار نهاد و جا به ارزشمندى موقوفات نگهداريش و آبادانى براى ملکه مادر. بود جويبار يک و گرمابه يک انبار،آب دو باغ، دو آن از ضمايم

 راه رخانه ومساف پل، کاروانسرا، هاده نيکوکار بانوى اين ايران کنار و گوشه در کاروانسرا، اين بر افزون. کرد بنا ينا ساختن خرج تومان هزار

 (514-515 ، ص2، ج1372 )شاردن، 1است. آنها شده خرج تومان هزار که در مجموع صد ساخته شوسه

ه وی واسطه تقرب به شاه بود چراکاقدامات عمرانی خود را به ثمر برساند به تنهايی بتواندشد تا ملکه مادر بهترين عاملی که موجب میمهم

ی االعادهفوقکرد. با اين اوصاف، ملکه مادر دارايی شخصی نگهداری می مهر سلطنتی حاوی صندوقچه از افزون بر خويشاوندی، معموال

ر منطقه جلفای اصفهان تيول شخصی ملکه مادر بود. در اين يافت چنانکه درآمد سرشاداشت که در قالب ملک، وقف و جواهرات تجلی می

ای از آن توسط مقام عباس اول ثروت و جواهرات شخصی فراوانی داشت که شاردن به فروش نمونهراستا، زينب بيگم ملکه مادر شاه

 و هماههجده اقساط به که داشت وزن قيراط وسهپنجاه الماس نويسد: اينساالر به ارامنه جلفا اشاره کرده است. وی در اين رابطه میخوان

 (1413، ص 4 جو  1278 ص ،3؛ ج666 ، ص2ج ،1372)شاردن، . فروخته شد ارامنه بازرگانان انجمن به فرانک هزار صد مبلغ

 ه بهک بهايیگران و فراوان واسطه هداياىهای مذهبی مسيحيت بهمقامات حکومتی مانند ناظران و فرقه قدرت و موارد، نفوذ از بسياری در

از وعاظ  يکى« اتين ورتابيه»آمد. برای نمونه: شخصی به نام شد، به دست میملکه مادر واگذار می به مخصوصا و شاه هاىوزيران، معشوقه

ليه رمانى عوسيله، فارمنى در حدود سه هزار تومان جمع کرد و به رسم هديه به مادر شاه و چند تن از وزراى متنفذ تقديم داشت. وی بدين

 های اصفهان کسب کرد. تبليغات کاتوليک
 انجام ایهالمنفععام عمرانی اقدامات گاهی داشتند، که اختصاصی درآمد منابع بر پايه نيز کشور مختلف مناطق حکام مادران راستا، همين در

 حومه هب را آن آب و نمود جارى مهريجرد قصبه در قناتى يزد حاکم الدينقطب سلطان مادر خاتون ترکان مريم سلطان: نمونه برای. دادندمی

مستوفی ؛ 71-72، ص 1348)کاررى، . داشت شهرت مرياباد به قاجار دوره اوايل در که کرد احداث آبادمريم نام به روستايی وی. آورد شهر

 (88، ص 1، ج1385بافقی، 

ثروت و نفوذ چندانی نداشتند حتی اگر فرزند ذکوری برای وليعهدی واسطه کثرت تعداد، قدرت، برخالف ملکه مادر، همسران شاهان صفوی به

شد از توطئه فرزندان خود توسط مقامات حکومتی واهمه داشت. اين امر موجب می آوردند. بدين سبب که شاه صفوی هموارهشاه به دنيا می

ويه، چنانکه در دوره صف. يابند پرورش اشدايه و مادر ظرن زير انزوا در عباس دومسلطنتی ازجمله صفی ميرزا فرزند شاه خاندان تا کودکان
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 آنجا در تا بدهد او به حرم در عمارتى داشت بلوغ سن به پسرى يا برادر پادشاه عباس اول رسم بود که: وقتىويژه از دوره حکومت شاهبه

 شده هادهن اختيارشان در که عمارتى از شاه اجازه با زج نداشتند حق آنان. کند زندگى خود همسران، خدمتکاران و مادر با تبعيدشدگان همانند

برای  اهش موافقت جلب براى را خويش نفوذمادران تا حدودی  رسيدندمی عروسى سن به وقتى پادشاه دختران مورد نهند. در بيرون بود پا

 ، ص4ج و 1162-1164 ، ص3 ج ،1372شاردن، ). داشت مادرش نفوذ و دختر محبوبيت به بسيار بستگى امر اين برد.مى کار ازدواج آنها به

 (19-20 ، ص1363کروسينسکى،  ؛1609-1608 ،1314

سرا از نفوذ خويش در جهت ازدواج مجدد آنان و دخترانشان سرا داشت و بسته به عنايتش به مادران حرمملکه مادر حاکميت مطلقی در حرم

 کور شاه امر هب فرزندش که بود وحشت اين از مادرانی که فرزند ذکور داشتند در کدام صورت که بنا به گفته شاردن: هرکرد. بديناستفاده می

 شانسزاواری و اهليت نسبت به دربار بزرگان و وزيران بيشتر با افزون بر آن، ملکه مادر .باشد شاه برادر يا بچه طفل اين خواه. شود کشته يا

 از پيوند اين وسيلهبه تا کردندمى خواستگارى را حرم دختران از يکى پسرانشان از يکى يا خود براى کدام هر و داشت نهانى گفتگوهاى

 (1316ص  ،4ج ،1372شوند. )شاردن،  مندبهره او پشتيبانى و حمايت

در ه ی کاتجربهواسطه سرا مختص زنان بود. مادران مسن در طبقات متوسط و پايين جامعه بهمشاغل مامايی )قابلگی( و دايگی در حرم

آوردند، در امر مامايی و قابلگی مهارت فراوانی داشتند. چنانکه از موارد پرستاری از زنان زائو خانواده و خويشاوندان نزديک به عمل می

يوسف، کالنتر روستای رنان در حوالی اصفهان ذکر کرد.  رئيس در خانهتوان زايمان همسر شاه اسماعيل اول فرد اين امر را میمنحصربه

ال آن بينی کرد که به دنبپيش ملکه مادر )نواب بيگم( در صورت حمل وضع بود، عالمت حاذق بسيار مامايی در که: رئيس که مادروریطبه

 دست و نوشت خود حمل وضع و يوسف رئيس درباره خدمات ای به شاه اسماعيل اولدر نامه شاهزاده طهماسب ميرزا متولد شد. ملکه مادر

 (84 -83، ص 1384، لياسماع شاه آراى)عالم زد. سفيدى پارچه به ماليد و زعفران زا رامير طهماسب شاهزاده

کردند، عده کثيری از زنان تحت عنوان ماما )قابله( و دايه از تر خانواده از آنان پرستاری میبرخالف زنان زائو طبقات معمولی که زنان مسن

 نوزاد فرزندان جای مادر،کردند. شاردن درباره خصوصيات دايگان که بهن دربار مراقب میزنان زائو دربار و فرزندان آنان تحت نظارت پزشکا

 اندام، ريفظ بلندباال، جوان دايگان سراحرم نوزادان دادن شير براى که اين است دربار پزشکان وظايف نويسد ازجمله:می دهندمى شير را شاه

اشند. )شاردن، ب نشده گرفتار درازمدت و سخت هایبيماری به هرگز که دايگانى بيابند، خلقت تمام ديگر سخن به و سپيدرو و ميان باريک

 (1318ص  ،4ج ،1372

واسطه حرمت حضور پزشک مرد برای بيماران مونث، زنان به امر پزشکی نيز اشتغال داشتند. اين امر افزون بر مشاغل مامايی و دايگی، به

 شاه پزشک دربار ابراهيم که ميرزا مادر و کرد. در اين راستا: پدرسلطنتی ضرورت پيدا می سرایحرمويژه درباره حضور پزشکان زن در به

 الهفتادس از پدر ميرزا ابراهيم عمر هایکه سالدر اين رابطه، تنها هنگامی. شدندمحسوب می اول عباسشاه دربار پزشک دو بود هر صفى

)شاردن،  1.حضور يابد سراحرم در بودند، گرفتار سخت هایبيماری به که سراحرم زنان از تن ندچ درمان براى دادند اجازه وى به بيشتر شد

 (1523-1524 ، ص4ج ،1372

 
 گيرینتيجه

يا  عنوان مادر، از آنان بهحاکمجای ذکر نام مادران طبقه ورسوم زمانه در بسياری از موارد بهمنابع تاريخی دوره صفويه، به تبعيت از آداب

وجود مادران طبقه حاکم در اند. باايناند و حتی اصطالح سلطان را که لقبی مردانه است را برای آنان استعمال کردهواهر اشخاص نام بردهخ

توانستند عنوان ننگی يا مادری يابند. لقبی که معموال به دايگان شاه که تربيت وی را در دوره خردسالی توجه و عنايت شاه میصورت جلب

 های زمانی مختلف برترين عنوان اشرافی مادران، بيگم يا ملکه مادر بود که در دورههمه، مهميافت. بااينهده داشتند، اختصاص میبر ع

يافت. ملکه مادر دارای قدرت و ثروت فراوان های شاه اختصاص میاساس نفوذ و ميزان عنايت فرمانروا، به مادر شاه، همسر شاه و حتی عمه

توانست اقدامات عمرانی فراوانی از قبيل ساخت شد و به همين جهت میکه منطقه جلفای اصفهان تيول وی محسوب مییطوربود به

سرا نيز سلطه مطلقی داشت و همسران شاه که نفوذ و قدرت چندانی نداشتند ناگزير ، پل و جاده را متقبل شود. ملکه مادر بر حرمکاروانسرا
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ی از زنان تحت عنوان ماما )قابله(، دايه و پزشک نيز اعدهسرا مايتش بودند. افزون بر عناوين مذکور، در حرمبه متابعت از وی برای جلب ح

همه، سرا نقش داشتند. بااينوجود داشتند که به ترتيب به امور زايمان همسران شاه، شير دادن به نوزادان و امور درمانی مربوط به حرم

 کردند.بيشتر در دوره کودکی و نوجوانی فرزندانشان ايفا میهمسران شاه نقش تربيتی خود را 
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 تبیین چرایی)ضرورت، اهداف( اشتغال مادران با توجه به آموزه های تربیتی اسالم

 

 پرورش دانشگاه تربيت مدرس دانشجوی کارشناسی ارشد تاريخ و فلسفه آموزش و؛ الهام گودرزی

Elhamg72@Gmail.com 

دکترای فلسفه تعليم و تربيت، استاديار؛ عليرضا صادق زاده قمصری  

Alireza_sadeqzadeh@yahoo.com 

 

 چکيده

ست  مادر درجامعه ی ايران سيار بااهميت و بی بديل برای يک زن ا شی ب شد نيز بودن نق سالم که کامل ترين دين می با . همچنين دين ا

ــده اما ــت ک جايگاه ويژه ای برای مادر قايل ش ــان و يک موجود اجتماعی نيازمند اس ــهای ديگری  هاز طرفی  مادر به عنوان يک انس نقش

يشرفت و پتواند از مشارکت نيمی از استعدادهای خويش در رشد  و متقابال هم يک جامعه نمیهمچون تحصيل علم و اشتغال و ... را بپذيرد 

. پاسخ به چرايی و انگيزه مادران برای داشتن شغل تا حد زيادی روابط و تناقضات ميان نقش مادری و اشتغال را حل می جامعه بی نياز باشد

در اين ميان اهداف مادران از اشتغال، تا حدی نوع و چگونگی انجام آن  ال روی می آورند.کند. امروزه مادران با انگيزه های متفاوتی به اشتغ

را رقم خواهد زد. داشتن شغل برای رفع نياز اجتماع در عرصه های پزشکی، آموزش و ....، برای شکوفا سازی استعدادها ، برای رقابت ميان 

ين اای مادری و خانه داری، شغل برای کسب درآمد به عنوان سرپرست خانواده و... زنان و کسب جايگاه اجتماعی، برای فرار از مسئوليت ه

شده صيفی تحليلی انجام  ست پژوهش به روش تو ست که . نتايجا ست آمد حاکی از آن ا سلمان به د شمندان م سی نظرات اندي ی که از برر

شغلهای متمادرانی که  شتغال دارند و در  شان خود  فعاليت می کنند بهتر می توانند ميان نقش انگيزه و هدف مسووالنه ای برای ا سب با  نا

  و از موفقيت و کيفيت زندگی بااليی برخوردارند. برقرار کنند انعطافتعادل و  مادری و اشتغال،

 واژه های کليدی: مادری، اشتغال، هماهنگی، ضرورت 

 

 مقدمه

کنند امروزه در جامعه ما نيز اشــتغال اغلب به  ی معنای متفاوت پيدا میاز جمله مفاهيم بنيادين و کليدی اســت که در هر فرهنگاشــتغال 

در اين فرهنگ شــاغل به کســی ميگويند که در ازای کار دســتمزد دريافت می کنند اما . درآمد زاريعنی کا معنای رايج در غرب کار می رود

سالمی غل ش شتغال  .مفهوم کار تاکيد داردبر در فرهنگ ا ست  يت و بی بديل آنان برای فرزندانمادران، نقش پراهما  هکسکه دو رويی ا

ست سلم ني شرايط بانوان متفاوت . اظهار نظر راجع به مثبت يا منفی بودن آن قطعی و م ست و با توجه به  سبی ا به عبارتی ديگر يک امر ن

ردی برای ف غلال باشد ولی همان شوسيله رشد و کم یممکن است شغلی برای فرد .ا استزدر جايی الزامی و در جای ديگر آسيب . است

شتغال بانوان حرفی به ميان نياورده لک ببه همين دليل اسالم در مورد وجو .ديگر وسيله متزلزل شدن خانواده باشد  يک نيا حرمت اصل ا

ست داده شاخصسری   شر و مطابق با معيارهابانوان با در نظر گرفتن آن  تاها و معيارها به د ستعداد و  سب را عالقه و ا شغل منا ايط خود، 

شتغال در ميان زنان از تنوع ست. اما هدف ا شتغال اغلب برآوردن نيازهای مادی خود و خانواده فرد ا  برگزينند. اگرچه در ميان مردان هدف ا

 بااليی برخوردار است که به آن پرداخته می شود.

 

 

  

www.takbook.com

mailto:Elhamg72@Gmail.com
mailto:Alireza_sadeqzadeh@yahoo.com


   

306 

 مادران ميان ضرورت اشتغال در 

 ضور بانوان در اجتماع به دو دليل احساس می شود:به طور کلی می توان گفت ضرورت ح

 .نياز جامعه به مادران1

 .نياز مادران به شکوفاسازی استعدادها در عرصه ی اجتماع2

اسالم با کارکردن زن موافق است. نه فقط موافق است بلکه کار را تا آنجا که مزاحم با شغل اساسی و مهمترين شغل او يعنی تربيت فرزند 

 (1375واده نباشد، شايد الزم هم ميداند)خامنه ای، و حفظ خان

ش شيده می  شد، از نظر اخالقی به بيراهه ک ست: زن اگر بيکار با شتغال پرداخته و گفته ا ساله ا سينا در کتاب  ))تدابيرالمنازل(( به م د، وابن 

 احساس پوچی و بيهودگی ميکند و خود را با کارهای لغو بيهوده مشغول می سازد.

 شتغال مادران و بانواناهداف ا

شتغال زن و خانواده در ايران"( در پژوهشی با عنوان 178،1367ساروخانی) سی کرد و  "ا شتغال زنان را برر انگيزه ها و عامل های موثر بر ا

وع در باورها را ن تنضمن دستيابی به اين نتيجه که پراکندگی و تنوع بسياری در نظرها و انگيزه های زنان در زمينه ی اشتغال وجود دارد، اي

 (1389با تنوع ساخت های اجتماعی تبيين نمود.)صداقتی فرد، 

( انجام داد،در يک جمع بندی اعالم کرد: اشــتغال زنان تأثير منفی بر کيفيت زندگی آنها نداشــته اســت، 1395در مطالعه موردی که ترکمن)

سازی، افزايش اعتماد بنف شکوفايی، توانمند شتغال باعث خود شود، در مواردی که اين کيفيت زندگی پايين زيرا ا س و افزايش ارتباطات می 

بوده است، می توان گفت که به احتمال زياد، به دليل تعدد و فشار نقش و تضاد نقش ناشی از آن بوده گه در صورتی که ساعات کاری زنان 

 تعدد نقش جلوگيری کرد.تعديل يابد و مشارکت همسران در خانه افزايش يابد، می توان از اثرهای سوء 

شاره می  ست که در زير به برخی از آنها ا سط مادران به وجود آمده ا شاغل تو امروزه اهداف و انگيزه های متنوعی برای به عهده گرفتن م

ردی در ، يا فشود، البته برخی اهداف با هم همپوشانی دارند يعنی ممکن است مادری هم اوقات فراغتش زياد باشد هم نياز مالی داشته باشد

شنهاد هايی که برای هرمورد  سيب ها و راهکارها و پي عين تخصص و خبرگی از مسئوليت مادری و خانه داری بخواهد فرار کند، همچنين آ

 بيان می شود، می تواند برای موارد ديگر کاربرد داشته باشد.:

شتن تخصص و کمک به پيشرفت جامعه: زن مسلمان مثل مرد مسلمان حق د1 ست، آن خأليی را که . دا ارد آن چه را که اقتضای زمان ا

ــود، يا فعاليت  ــک ش ــت پزش ــاس می کند، آن وظيفه ای را که بر دوش خود حس می کند، انجام دهد. چنانچه دختری مثال مايل اس احس

شود،  سی وارد  سيا شگاه تدريس کند، يا در کارهای  شته های علمی کار کند، يا رد دان صادی کند، يا رد ر شود، برای اواقت  يا روزنامه نگار 

ار رميدان ها باز اســـت. البته رهبر انقالب يک الويت بندی دارند که بايد مورد توجه بانوان و مادران عالقه مند به کار و خدمت به اجتماع ق

است.)  بال کنند. اين فريضهگيرد: الف( خانم ها موظفند که انواع و اقسام رشته های تخصصی پزشکی، مثل قلب و داخلی و اعصاب و.. را دن

شنای با قرآن و مأنوس با 1390خامنه ای، شد، چون زن آ شکالت جامعه حل خواهد  سياری از م شوند، ب ( ب( اگر زن ها با قرآن مأنوس ب

شد. ج( اگر خانم ها می خواهند وارد فعا شته با اجتماعی  ليت هایقرآن و متفاهم با مفاهيم قرآن، خيلی می تواند در تربيت فرزند تأثيراتی دا

 و سياسی شوند، مانعی نيست. البته فعاليت علمی، خيلی خوب است و بر ساير فعاليت ها ترجيح دارد.

 . نياز اقتصادی: امروزه با ترويج فرهنگ تجمل و مصرف گرايی نياز اقتصادی به دو دسته تقسيم می شود:2

. يا از کار افتادگی همسرو ... از مواردی است که متاسفانه مادری علی رغم بی الف( نياز واقعی اقتصادی: مادرسرپرست خانوار..بد سرپرست. 

ميلی به اشــتغال مجبور اســت برای گذران امور زندگی  به شــغلهای متفاوتی که گاه با کرامت و شــأن او منافات دارد بپردازد. اين دســته از 

ر است به سمت شغلهايی که با عنوان کار در منزل) هنرهای دستی: بافتن بانوان تا جايی که حق انتخاب برای انتخاب شغل داشته باشند بهت

ستند از بودن کنار مادر لذت ببرند و مادر هم ا صا اگر کودک ه صو شوند روی بياورند تا فرزندان آنها خ شناخته می   زتابلو فرش، خياطی...(  

شغلهايی همچون مربی م شد.  ستگی رفت و آمد و دوری از خانواده رها با شود.بايد به اين خ شنهاد می  هدکودک، دارالقرآن، در مرحله بعد پي

www.takbook.com



   

307 

شند در اولويت قرار ميگيرند چون  شته با ستند، اگرچه حقوق کمتری دا شغلهايی که از نظر مکانی در اطراف خانه مادره نکته توجه نمود که 

 برای مادر آسايش جسمی و روحی در پی دارد.

سوء مديريت: بايد ت صرف گرايی غربی در ايران و بی توجهی به قاعده ب( نياز کاذب يا  شت امروزه برخی نيازها زاييده ی فرهنگ م وجه دا

ی مهم اسالمی قناعت و برکت در زندگی است، گاهی مشکالت مالی ناشی از بی مهارتی  دراستفاده از درآمد و منابع مالی است. متأسفانه 

شغلی د ستن از نيازهای غيرضروری گاهی برخی خانم ها فکر ميکنند که مجبورند  شند تا ارکان خانواده را حفظ کنند، اما با اندکی کا شته با ا

 و در نظرگرفتن الگوی اسالمی مصرف می توانند کمک بزرگی به همسر خود کنند.

نايی بااليی دارند . پرکردن اوقات فراغت: امروزه با مهاجرت از شــهرســتان ها به کالن شــهرها و آپارتمان نشــينی برخی از مادران که توا3

حوصله شان سر ميرود و دوست دارند به فعاليتی مشغول باشند، به همين دليل گاه ندانسته خود را به مشاغلی مشغول می سازند که با هدف 

ستگی فراوان  شبها با خ ستند و  شغول کار بيرون ه شب م صبح تا  سازگاری ندارد. اين مادران به خود می آيند و می بينند از  ر خانه دآنها 

مشغول آشپزی می شوند و ديگر انرژی برای رسيدگی به همسر و فرزندان خود را ندارد. او در درجه ی اول به خودش و جسمش و آرامشش 

شنهاد می  ست. پي سه ای ديگر واگذار کرده ا س لطمه ميزند و در مرحله ی بعد به خانواده ی خود و از طرفی هم تربيت فرزند  خود را به مو

سازد و اگر می خواهد به کاری شود ماد شغول  شی و هنری و قرآنی و علمی خود را م سهای ورز ساس فراغت می کند، با کال ری که اح

 مشغول شود به نيمه وقت بودن آن، به مسافت آن، به سن فرزندش و توانمنديهای خودش توجه کند.

صداقتی فرد)4 سط  شی که تو سب منزلت اجتماعی: در پژوه شان داد که ن 30( بر 1389. ک شد، يافته ها و نتايج ن سمنان اجرا  شهر  فر در 

بيشترين انگيزه زنان متمرکز بر عامل های اجتماعی و سپس فرهنگی است، به اين معنا که زنان مورد مطالعه بيش از هر انگيزه ديگری در 

 پی مزايای ناشی از اين دو عامل در مشارکت و حضور در عرصه های اجتماعی هستند.

کار برای کسب منزلت چيز بدی نيست، اما تا آنجا که می توان برای تحقق اين هدف بهتر است سراغ شغلهايی رفت که ماهيتا انعطاف  البته

پذيری بيشــتری دارند و اســتخدام ها و تعهدهای طوالنی مدت نداشــته باشــد، تا فرد آزادانه هروقت که روحيه ی خود و خانواده اش را در 

اند مدتی ساعات کاری خود را کمتر بکند. همچنين شغلهايی که در خود سيستم برای مادر بچه دار جايی تعريف کرده معرض آسيب ديد بتو

سطوح پايي شغلهای با  شوند و از پذيرفتن  شتر واقف  شأن خود بي  ناند و او راحت تر و آزادانه تر می تواند فعاليت کند. هر چقدر مادران به 

شرفت  خودداری کنند، بالطبع جامعه صص مادران در پي ستفاده از تخ شغلی برای ا ساختار  شتری به آنها می دهد و به فکر تغيير در  ارزش بي

 جامعه می افتد، زيرا جامعه ناگزير از حضور مادران در يک سری مشاغل مهمی است که پيشتر از آن سخن گفته شد. 

 نگاه در توانمی را کار بازار سوی به اخير هایدهه در زنان شديد رايشگ علل ترينمهم از يکی . کم ارزش شمردن مادری و خانه داری: 5

 جتماعیا لحاظ از حتی و است شده گرفته ناديده جوامع، تمامی در تقريباً زنان، خانگی کار. دانست خانگی کار به متجدد هایانسان و جوامع

 هستند، ندمعالقه خويش کودکان از دارینگه و رسيدگی به آنکه رغمعلی زنان، از بسياری حالت اين در. شودمی تلقی ارزشبی اقتصادی و

ستمزد و سخت شرايط با کارهايی انجام به حتی ضايت پايين د شتغال ضرورت بحث در توانمی جهتی از را حالت اين. دهندمی ر  نانز ا

 سبتن شاغل زنان به اجتماعی و فردی امتيازات امیتم که ایاجتماعی فضای چنين در غيرشاغل زنان از توجهی قابل گروه زيرا کرد؛ مطرح

سردگی به متمايل روانیِ حاالت نوعی دچار شود،می داده ساس از رهايی برای و شوندمی اف  .آورندمی هجوم کار بازار سوی به کمبود، اح

ستمزد از شوند،می متحمل خانه در که زحماتی بابت دارخانه زنان همچنين  يعنی ؛شوندنمی مندبهره اجتماعی منزلت و رتبه ارتقای نيز و د

 .شودنمی ارزشيابی آن تبع به و است نشده ديده عمدتاً زنان از دسته اين کار

شتغال مرد در تأمين مخارج  ساعات ا شتغال زن در داخل منزل بيش از دوبرابر  سبات به عمل آمده، خانه داری و ا ساس محا در حالی که برا

 (.81، 1378لی متأسفانه اين امر در فرهنگ برنامه ريزی کشور مغفول واقع شده است )محتشمی، زندگی آنها تأثير دارد و
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 بحث و نتيجه گيری

بايد ميان شايستگی ها و ضرورت های حضور اجتماعی زنان از يک سو و باورهای غلط و شايعی که بانوان را ضرورتا به داشتن يک شغل 

شی و تربيتی قرار در خارج از منزل ملزم می کند، تف ستگی زنان در فعاليت های علمی، فرهنگی،آموز شاي شد و اولويت را در ابراز  اوت قايل 

 داد. اين مسأله در تقابل با ديدگاهی است که استفاده از قدرت و نيروی جسمی زنان را به عنوان نيمی از نيروی کار ارزان در خدمت توسعه

 (.1378ه خانواده محل اصلی توسعه نيروی انسانی است)محتشمی،ی صنعتی و اقتصادی قرار می دهد، امروز

سنگين زنان پيامدهايی چون:  شتغال تمام وقت و  شغل بانوان نيامده، آنجا که ا سالم حکمی مطلق در مورد  شت که در دين ا بايد توجه دا

ساد در شيوع ف ستقالل مالی، پايين آمدن نرخ مواليد، بيکاری مردان،  شرايط  شيوع طالق به علت ا برخی مکان های اداری و عدم رعايت 

سودگی و بيماری های  سيب پذير، فر سلی آ شرط رعايت محرم و نامحرم، بی توجهی به تربيت کودکان و تربيت ن سالمی و بی توجهی به  ا

شتغال نه برای خانواده بلکه برای توسعه جامعه هم مضر است زيرا تربيت  نسل سالم خودش مالکی زود هنگام مادران در پی دارد، مسلما ا

مهم در پيشرفت جامعه است. اما در جايی که اشتغال سبب شود تا مادری استعدادهايش را در عرصه ی اجتماع شکوفا کند،اعتماد بنفسش را 

يد دتقويت کند، به کشــورش خدمت کند، منزلت اجتماعی کســب کند و به درآمد خانواده کمک کند اشــتغال وجهه ای ديگر می يابد. بی تر

سئوليت در برابر اجتماع ميکند، حتما در مرحله  ست، مادری که تخصصی دارد که احساس م شتغال در اين امر مهم ا انگيزه های مادران از ا

ی اول در برابر خانواده ی خودش که جزئی از اجتماع هستند احساس وظيفه ميکند و می کوشد شغلی را برگزيند که حداقل فشار را به خود 

ه خود وارد کند و تعارضات نقشهايش را کاهش دهد، چنانچه رهبر انقالب می فرمايند: در هر ميدانی که بانوان مسووالنه وارد شوند، و خانواد

شد )خامنه ای،  شرفت در آن ميدان چند برابر خواهد  (. در مقابل زنی که به تبعيت از فرهنگ غرب و به علت بی ارزش تلقی کردن 1376پي

اشــتغال روی می آورد، در انتخاب ها و تصــميم گيری هايش نمی تواند همه ی متغيرهای الزم را در نظر بگيرد. بايد گفت  خانواده داری به

در ارزش دادن به شغل بيرون از خانه ولو منشی گری و بی ارزش جلوه دادن امر خانه داری )که بهتر است گفته شود خانواده داری( تنها آن 

ی افراد جامعه) سياست گذاران، مجلس، صداو سيما، نخبگان، نويسندگان، هنرمندان و ...( بايد در نظام ارزشی  مادر مقصر نيست بلکه همه

شغل  سب و صرف مهم بودن  شغل نامنا سد انتخاب  شود. به نظر می ر خود تجديد نظر کنند تا نهايتا نگاه مادر به نقش مادری خود بازبينی 

ر را به خطر می اندازد و شايد اولين قربانی که از خانواده ميگيرد، مادر باشد، چون او می خواهد همه بماهوشغل ابتدا سالمت روح و جسم ماد

 اين کاستی ها و خألها را جبران کند و در اين ميان ممکن است پژمردگی و خستگی فراوانی در خود احساس کند.  

 منابع:

سروش.  سولماز. فتحی،  شتغال 1395ترکمن،  صلنامه علمیزنان بر کيفيت زندگی آنان. . تحليل اثرهای ا شی زن و جامعه-ف سالپژوه  . 

 .4هفتم. شماره 

سايی عامل های 1389صداقتی فرد، مجتبی. ارجمند، الهام.  شنا شی در  شرکت در فعاليت های اجتماعی پژوه . انگيزه های زنان ايرانی از 

 دوم.. سال اول.  شماره ی فصلنامه زن و جامعهموثر بر مشارکت زنان. 

 انتشارات انقالب اسالمی.. زن و بازيابی هويت حقيقی)گزيده بيانات آيت اهلل خامنه ای)مدظله العالی(. 1390کرباليی نظر، محسن. 

 .  4. شمارهاجتماعی زنان: مطالعات راهبردی زنان -فصلنامه شورای فرهنگی. 2.  اشتغال زنان بايدها و نبايدها جلد 1378محتشمی، بتول. 
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 واکاوی نقش مادران شاغل در تربیت فرزندان

 دانشکده روانشناسی و علوم تربيتی تهراناستاديار ؛ مرضيه دهقانی

dehghani_m33@ut.ac.ir 

 دانشجوی کارشناسی ارشد؛ سميه عباسی مليح

fn.bahonar@yahoo.com 

 چکيده 

ترين درجه و صفا به عالی آن صداقت، مهر در کند ولم قدس که در وجود انسان تجلی مینقش مادری، فضيلت ملکوتی است ناشی از عا

رسد. در مقاله حاضر سعی شده به نقش مادری زنان شاغل و تاثير اشتغال آنها در تربيت فرزندانشان پرداخته شود. هدف مقاله پاسخ به می

حليلی استفاده ت–دارد؟ به منظور پاسخگويی به اين پرسش از روش توصيفیاين پرسش است که اشتغال زنان چه نقشی در تربيت فرزندان 

 متعدد هاینقش شده و  به مباحث مربوط به مادر، نقش تربيتی مادر، اشتغال زنان و اثرات مثبت و منفی اشتغال آنان اشاره شده است. قبول

 نيازهای و انتظارات اين به پاسخگويی در و تالش گوناگون ظاراتانت آمدن وجود به سبب شاغل، زنان در در کنار آن شغلی و مادری همسری،

 تواندمی ناخواسته يا خواسته موضوع اين قطع طور به با توجه به رسالت نقش مادری و اهميت آن، اما. است شده جامعه و خانواده مختلف در

 اب شاغل مادران در مهم نقش اين ايفای دهد، می نشان شپژوه اين های يافته که طور همان. دهد قرار تاثير تحت را هاساير نقش ايفای

مری در نتيجه با اينکه اشتغال زنان در جوامع کنونی ا .است بيشتری توجه مستلزم باشد، بنابراينمی همراه فراوانی مسائل و مشقات تحمل

اين مقاله سعی شده  به آنها پرداخته شود و در آخر الزم و اجتناب ناپذير است، اما تبعات مثبت و منفی نيز در تربيت فرزندان دارد که در 

 ها ارائه شده است. اميد است از آنها در جهت کمک به مادران شاغل استفاده شود. پيشنهاداتی برای مسئولين و خانواده 

 نقش تربيتی مادر، اشتغال زنان، اثرات مثبت و منفی اشتغال زنان کليد واژگان:

 

 مقدمه 

ين جامعه و از عوامل اصلی انتقال فرهنگ، انديشه، اخالق،سنتها و عواطف از نسلی به نسل ديگر است و با وجود اينکه نخست خانواده هسته

نوز فرهنگی ه –اش برخی از کارکردهای خود را از دست داده، اما کارکردهای اساسی آن يعنی تشکيل شخصيت اجتماعی در روند تکاملی

مطلوب، خانواده ای است که به بهترين شيوه سالمت و آرامش روانی اعضا را تامين کند، فرزندان سالم به  باقی است. بر اين اساس ، خانواده

جامعه تحويل دهد و به کاهش انحرافات اجتماعی کمک کند. يکی از ويژگی های خانواده مطلوب، تربيت فرزندان شايسته است)بستان، 

1388 .) 

است. بارزترين و واالترين نقشی که در کالم الهی قرآن، برای فرزندان از آن مادران ثيرگذاری بر در ميان اعضای خانواده بيشترين سهم تا

 صانهخال عواطف لحاظ به مادراننان است .زنان ترسيم و مورد ستايش قرار گرفته شده ، نقش مادری و عهده داری تربيت فرزندان از سوی آ

 خود ظرن مورد امنيت و برد می پناه مادر به ابتدا کند می امنی نا احساس که زمانی هر کودک و کودکان هستند برای مطمئنی پناهگاه خود

(. در حقيقت مادر سرمشق و الگو فرزند و شکل دهنده روح و شخصيت اوست. تاکيد  1387) رضاييان،  کند می جستجو وی آغوش در را

ا حضور زنان درجامعه نيست بلکه به معنای اولويت دادن به نقش مادری اسالم بر اهميت بی نظير نقش مادردر خانواده، به معنای مخالفت ب

  . (1389، نژاد و در مقابل ديگر نقش هاست ) برجی

امروزه اشتغال زنان در فعاليت های اقتصادی در چند دهه گذشته و بويژه در جامعه شهری بسياری ازکشورها مطرح است. آنچه که مسلم 

ا را تشکيل می دهند و کامال طبيعی است که زنان نيز مانند مردان بخواهند نقش مهم و موثری در جامعه و است زنان نيمی از جمعيت دني

 (.  1390فعاليتهای اجتماعی ايفا کنند ) عطاريان،
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روهی گاشتغال مادر موجب اختالل در تکوين شکل گيری دلبستگی کودک نسبت به مادر ميشود ، چراکه مراقبت کودک از حالت انفرادی به 

 در می آيد و در نتيجه دلبستگی کودک نسبت به مادر از حالت طبيعی خارج می گردد. از آنجا که قداست و استواری خانواده در اسالم باارزش

                                                                                       (.         1388و مهم می باشد ، اشتغال مادران نيز بايد در راستای تحقق اين اصل قرارگيرد نه اينکه سبب تزلزل آن شود ) ساروخانی، 

خانواده موفق عمل کنند. بنابر اين با توجه به نظرات مختلف در خصوص  و خانه اداره امور و شغلی پاسخگويی به انتظارات در شاغل بايد زنان 

کاوی نقش زنان شاغل در تربيت کودکان می باشد، لذا اين نوشتار بدنبال پاسخگوی به اين سوال اشتغال زنان، هدف از اين مقاله بررسی و وا

ر، داساسی می باشد که  اشتغال زنان در جامعه چه تاثيراتی را در تربيت فرزندان دارد. برای پاسخگويی به اين سوال ابتدا به نقش تربيتی ما

 ن پرداخته شد. اشتغال زنان، اثرات مثبت و منفی اشتغال زنا

  اشتغال زنان

اجتماعی و حقوق به شمار می آيد. مشارکت و نقش زنان در ، يکی از مهمترين موضوعات در حيطه علوم سياسی” شتغال زنانا“ موضوع 

 ئلهمس ان،جه سطح در بلکه ما، جامعه در تنها نه زنان اشتغال .توسعه کشور امری است که در چند دهه اخير به آن توجه بسيار شده است

قابل توجهی است. دوره پس از جنگ جهانی دوم را می توان به عنوان نقطه عطفی در تغيير موقعيت زنان، اشتغال آنها و دستيابی آنان  و مهم

 (. 1387) افشار،  به حقوق و دستمزد مستمر ياد کرد. اشتغال زنان در قرن بيستم، به تدريج ساختار خانواده را نيز متحول نمود

 سطح در. داد قرار بررسی مورد توان می صنعت و اقتصاد ، خدمات آموزش، سطح چهار در بانوان خانه از خارج اشتغال شهری جوامع در

 ، دولتی غير و دولتی- اداری خدمات از اعم خدمات سطح در. آموزشی موسسات و ها دانشگاه و مدارس در استاد، و معلم عنوان به آموزشی

 رد و ها کارگاه و کارخانجات در صنعت در و ها فروشگاه و اقتصادی های بنگاه و بازار در اقتصادی سطح در ، رسانه ، درمانی و بهداشتی

 (. 1389نمود ) محمدی،  مشاهده توان می...  و مهندسی سطح

  زنان اشتغال مثبت تبعات و اثرات

 گرفت دهنادي را زنان اشتغال مثبت اثرات توان نمی معايبی می باشد، و مزايا دارای و دارد قرار خاص جايگاهی در شغلی هر اينکه به توجه با 

 :کرد خواهيم بيان اجمالی طور به وار فهرست نوشتار اين در که

 

 روزافزون نياز هب است پاسخی ، دارد درپی را خانواده اقتصادی وضعيت بهبود که مالی استقالل کسب زنان، بعضی عقيده به :اقتصادی لحاظ از

 نسبت هبلک گذارد می اثر خانواده درآمد بر اينکه بر عالوه زنان بودن شاغل. گيرد می بر در را عامل اين در زنان انگيزه بيشترين و دهخانوا

 ذاریگ سرمايه افزايش با زنان شود می باعث خانه معاش تامين به کمک و زنان بودن خرج کمک.  کند می تامين هم را ملی درآمد از مهمی

 . بياموزند خوبی به را قناعت و جويی صرفه رف، فرهنگمص کاهش و

 می عينه به ار ها واقعيت و دارد قوی پشتکار و نفس به اعتماد روحيه است، فعاليت مشغول خانه از بيرون که زنی :فردی و شخصيتی بعد از

 مسايل يرامونپ اش عالقه و رغبت يابد، می درش  اش شخصيت شود، می تبديل فعل به قوه و از شود می شکوفا اش نهفته استعدادهای .بيند

 .آيد می بار انديش ژرف و شود می زياد جامعه

 

 یهمکار و تعاون روحيه و کند می درک متقابال را همسرش بيند، می را اش جامعه مشکالت چون شاغل زن :خانوادگی و تربيتی لحاظ از

 در ذيریپ مسووليت حس. خورد می چشم به زياد ها خانواده اين در کار تقسيم  .يابد می قوت هستند شاغل زنان که ها خانواده قبيل اين در

 کيفی ورط به هايش وقت کميت از بوده فعاليت و کار مشغول خانه بيرون در را روز از ساعاتی چون شود می تقويت خانواده اعضای و فرزندان

 . کند می تقويت فرزندانش در را روحيه و اين است برخوردار انديشه و فکر عمل آزادی از شاغل زن. کنند می استفاده

 

 مشارکت جامعه های گيری تصميم در. دارند جامعه در خوبی هدايت و رهبری قدرت معموال شاغل زنان :سياسی لحاظ از جامعه سطح در

 ار خودشان حقوق و حق جامعه در. هستند حساس جامعه آينده به. دارند شرکت ها انديشه تبادل در. رود می باال آنها سياسی شعور و دارند
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 سنگين ایه مسووليت پذيرش مهيای خود موارد از بسياری در ، زنان اين.  آموزند می خوبی به را اجتماعی قوانين و مقررات. شناسند می بهتر

 . هستند آن نظاير و وزير ، شهر شورای عضو ، مجلس نمانيده ، شهردار ، مديرکل مانند سطوحی در اجتماعی

 شاغل نزنا .دارند اجتماعی مسايل تحليل و تجزيه در بااليی قدرت دار خانه زنان به نسبت معموال شاغل زنان :اجتماعی و فرهنگی لحاظ از

 در زن کار. ندک می ايجاد آنان در را اجتماعی پرستيژ نوع يک اجتماعی اعتبار اين که دارند دار خانه زنان به نسبت بيشتری اجتماعی اعتبار

 و تندهس منطقی بيشتر شاغل زنان. کند می تر متنوع را همسر گزينش های موقعيت و شود می منجر ازدواج امر در تسهيل به خانه خارج

 باروری نترلک ، بانوان اشتغال مزايای ترين مهم از يکی يابد. می قوت آنان در بودن مفيد حس همچنين. نمايند می قبول راحتی به را مقررات

 پيدا ارید بچه برای دار خانه بانوان به نسبت کمتری فرصت آن خارج و منزل کار بين روزانه اوقات تقسيم به توجه با اغلش مادران. است

 به راميدواری بيشت و روانی سالمت ، اجتماعی و خانوادگی مشکالت حل قدرت رفتن باال مرد، فقدان با فرزندان آينده تامين. کرد خواهند

 .( 1389محمدی، )  دارد کار محيطی شرايط به تام ،بستگی ها اين همه البته که است زنان اشتغال مزايای ديگر از آينده

. کرد شارها مختلف جوامع در حضور از افراد رضايت احساس به توان می آنها جمله از که دارد مختلفی بسيار ابعاد غيرمادی اشتغال زنان اثرات

. شود یم منتقل جامعه کل به آن منافع صورت هر در که دارد بسياری منافع علمی های عرصه يژهو به و اجتماع در زنان حضور ديگر بيان به

 مادران و زنان ما اگر ديگر بيان به. است آنان برعهده نيز جامعه ديگر نيمه آن پرورش اما هستند جامعه از نيمی زنان خود ديگر، بيان به

 زير هچراک بود خواهند موفقی های انسان نيز جامعه بعدی نسل و شود می منتقل فرزندان و خانواده به ها آگاهی اين باشيم، آگاهی داشته

 سرايت امعهج کل به تر سريع حضور اين از حاصل منافع باشد، داشته اولويت جامعه در زنان حضور اگر پس .اند يافته پرورش آگاه مادران نظر

 ( 1392 قديمی،. )کند می

 زنان اثرات و تبعات منفی اشتغال 

تولد فرزندان، تربيت آنها، رسيدگی به امور منزل و همسرداری شان به شمار می آيد. نگاه سنتی زنان نقش هايی نهادينه شده  ترين مهم از

ايرانيان با توجه به مشغله های اقتصادی، رسيدگی به برخی از وظايف را ـ نه به طور مطلق ـ برای مرد کم رنگ می کند. با چنين نگرشی، 

 اشتغال زن در بيرون از خانه و عدم حضور طوالنی او کنار همسر و فرزندان؛ خانواده را به حاشيه می کشاند. به طوری که اين مسئله، سرمنشا

 هدفمند های آموزش برای و کرد سازی فرهنگ بايد مشکلی چنين رفع برای  بسياری از بحث ها، درگيری ها و اختالفات خانوادگی می شود.

. آن دسته وظايفی که در طول تاريخ مختص زنان تعريف شده کامالً قراردادی است و امکان تغيير تدريجی برد بهره جمعی ارتباط وسايل از

  .آنها و ايجاد قراردادهای جديد وجود دارد

توان به نگهداری از کودکان ساعات بسيار طوالنی کار در خارج از منزل برای زنان، مشکالتی را به وجود می آورد که از مهم ترين آنها می 

اشاره کرد، عدم ارتباط عاطفی کافی بين مادر و فرزندان، يکی ديگر از مشکالت مطرح شده برای بانوان شاغل است که با تعابيری مانند 

هم است نه کميت م اينکه وقت کافی برای فرزندانشان نمی گذارند؛ مطرح می شود! در پاسخ اين مسئله هم بايد گفت:. در واقع کيفيت ارتباط

آن؛ مادران می توانند با برنامه ريزی درست، ساعات عدم حضور خود در کنار فرزندان را با پر رنگ تر کردن لحظات عاطفی برطرف کنند. 

 که اگر اينچنين نشود واکنش فرزندان و همسر در برابر اين بی توجهی می تواند ساليان سال مورد بحث قراربگيرد. 

کار هستند يکی از مهم ترين مشکالت زنان شاغل است. راه حل رکه ساعت های طوالنی سن فاميلی قوی در زندگی زنانیعدم ارتباط بي

 اين مورد هم در اين نکته مستتر است که مرد خانه بايد متوجه باشد خانم شاغل او، عمالً مسئوليت و فشار کاری دو نفر را تحمل می کند و

وليت سنگين تری دارد. تفاوت کاری مرد با زن شاغل در اينجاست که از مردان کسی انتظار انجام امور منزل را از اين لحاظ نسبت به او مسئ

ک ي ندارد اما يک زن در هر پست مديريتی و تخصصی که باشد، وظايف منزل بر عهده اوست. لذا زنان شاغل بايد با همکاری شوهرانشان به

 د.برنامه ريزی دقيق دست پيدا کنن

بررسی تفاوت های بين يک زن شاغل و يک زن خانه دار هم می توان به راحتی متوجه تفاوت نگرش اجتماعی و اثرگذاری زنان شاغل  در 

بر محيط اطراف آنها شد. از طرفی شايد در نگاه برخی از مردان حقوق باالی زن، سمت باالتر او، همکاری اش با مردان محيط کار، از ديگر 

 به تواند می شود مواجه کار، ترک در زن نارضايتی با اگر و شود می  . اين پيشداوری ذهنی باعث مخالفت همسر با کار زندلنگرانی ها باشد
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. حال زنان بايد در نظر داشته باشند که اگر نتوانند مهارت تطبيق و مديريت بين شود تبديل همسران بين اختالف اصلی داليل از ديگر يکی

ون را کسب کنند، در هيچ يک موفق نخواهند شد و با مشکالتی مانند خطر سالمت روانی، مديريت زمان، سالمت کار در منزل و کار بير

 جسمی، تامين نيازهای عاطفی، تربيت فرزندان و... روبرو می شوند. 

 شد، زن شاغل و متاهل دچارمتاسفانه در خانواده سنتی، مشارکت مردان در انجام امور منزل بعضاً بسيار کمرنگ است و وقتی همياری نبا

کار بيرون از که زن شاغل چون ساعات زيادی از انرژی اش را صرفافسردگی و اضطراب شديد خواهد شد. از طرفی اين يک واقعيت است

ک لمنزل کرده و از سوی ديگر به محض رسيدن به منزل فرصت استراحت ندارد، هميشه خسته به نظر می رسد و در درازمدت به شدت مسته

 (. 1390) غالمی توکلی، خواهد شد 

 و نظافتی و خدماتی امور گری، منشی بازاريابی، فروشندگی، مثل مشاغل برخی در زنان تحقيرشدن. کودک از اصولی و صحيح مراقبت عدم 

 در اختالف و شکاف بروز. شوهر و زن ميان عاطفی و احساسی روابط تضعيف. پرخاشگری و عصبانيت. پريشانی و اضطراب به مبتالشدن... 

اکنون معضل زده است. کيان خانواده به رزش زدايی از خانه داری. آسيب جدی ، اطالق. از دست دادن سالمتی و شادابی سرانجام و خانواده

ه صفای بفروپاشيدگی خانواده، متفکران غربی را واداشته است به اين امر به طور جدی بينديشند، ولی به گونه ای که هم اين واحد کوچک 

 (.1387) افشار، ديرينه اش برگردد و هم از امتيازات مدرنيته بی بهره نماند

 

 بحث و نتيجه گيری 

 اين مقاله به بررسی اشتغال زنان و اهميت نقش تربيتی آنان بر فرزندانشان پرداخته است. چنانچه ذکر شد اشتغال مادران يکی از مهم ترين

شد و تاثير به سزايی روی خصوصيات رفتاری فرزندشان همچون ويژگی های شخصيتی برون گرايی، دغدغه های مادران و خانواده می با

 نيروبخشی ،آرامش گرما، برای جايگزينی هيچ نميتوان که انعطاف پذيری، با وجدان بودن، اضطراب، استرس و گوشه گيری آنها دارد. بدرستی

 .کرد پيدا مادر آغوش عاطفی و روانی احساس و

اشتغال منفی  اثراتاست و نمی توان به بهانه  جتماعیو ا قتصادیيک حق طبيعی و تکوينی و ابرای زنان است که اشتغال وجود مسلم با اين 

مقاله نيز به آنها اشاره شد همچون ساعات بسيار طوالنی کار زنان، عدم ارتباط عاطفی کافی ميان مادر و فرزند، به خطر  زنان که در اين

 احساسی ابطرو وانی و جسمی زنان شاغل، نگرش و برداشتهای اشتباه مردان نسبت به اشتغال همسرشان که باعث تضعيفافتادن سالمت ر

همچنان که در اين مقاله به بررسی تبعات مثبت از آن صرف نظر کرد. می شود  خانواده در اختالف و شکاف شوهرو بروز و زن ميان عاطفی و

ضعيت اقتصادی خانواده، تقويت روحيه اعتماد به نفس، تقويت روحيه تعاون و همکاری در خانواده زنان اشتغال زنان چون کمک به بهبود و

و ...   اجتماعی و خانوادگی مشکالت حل قدرت رفتن شاغل، افزايش قدرت رهبری، هدايت و شعور سياسی زنان شاغل، کنترل باروری، باال

 نيز پرداخته شد.

بهترين راهکار آن است که تدابيری اتخاذ شود تا ضمن تعديل ( می باشد،  1387ن مقاله همسو با ) افشار، همچنان که نتايج اينابراين، ب

فعاليت و کار برای زنان وحمايت از شغل های مثبت و متناسب با شئونات زنانه و خانگی سعی گردد حتی االمکان پيامدهای منفی اشتغال به 

ه خود زن هم بتواند در حوزه شغلی خود، بتا و فرهنگی باشد اجتماعی زنان بايد براساس زمينه های حداقل برسد و حتی منتفی گردد. اشتغال 

  .منزل خلل و ايراد وارد نشود رشکوفايی برسد و هم در داخل منزل وضعيت به گونه ای باشد که بر تربيت فرزندان، همسرداری و امو

 

اکز و مر در امور خانواده مانند مهدکودکرسان ياری سازمان های  افزايش ،گرش همسرانتغيير نمانند راهکارهای گوناگون اين امر مستلزم 

 :شودمی ارائه زير پيشنهاد های مهم، اين به دستيابی برای لذا نسبت به زنان و ... است.ويژه شغلی مراقبت از کودکان، توجهات 

 گرش آنها نسبت به اشتغال زنان. مشارکت بيشتر مردان در انجام امور خانه و فرزند و تغيير در ن-1

 به کار، محل پيامدهای ترک اضطراب و استرس از بدون روزانه، کاراتمام با آنان تا بتوانند کار ساعت تغيير کم کردن ساعات کار زنان و -2

 و به امور خانه بپردازند.بازگردند خود منزل
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 و و شير دهی زايمان زمان مرخصی افزايش کودک، نمو و تبعات منفی رشد زا برای جلوگيری و شاغل مادران به علت افزايش روز افزون-3

 بانوان ضروری به نظر می رسد. کار محيط در مهدکودک ايجاد
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 واکاوی نقش مادران در آموزش به فرزندان: دوران بلوغ، تربیت جنسی و ازدواج

 

 ريزی درسیدانشجوی کارشناسی ارشد برنامه؛ شيوا صالحی

shiva.salehi@ut.ac.ir 

 دانشکده روانشناسی و علوم تربيتی تهراناستاديار ؛ رضيه دهقانیم

dehghani_m33@ut.ac.ir 

 دانشکده روانشناسی و علوم تربيتی تهراندانشيار ؛ پورمحمد جوادی

javadipour@ut.ac.ir 

 

 چکيده

عات اين دوران هستند که سازمان بهداشت ترين موضودوره نوجوانی دوره حساسی از رشد است و مسائل بلوغ، تربيت جنسی و ازدواج از مهم

د باشنترين منبع قابل اعتماد جهت ارائه اطالعات به نوجوانان میداند و مادران در اين دوره مهمای از تکامل انسان میجهانی بلوغ را دوره

نيز از دانش الزم در اين زمينه برخوردار  ای ديگردانند و عدهای از مادران مطرح کردن اين مسائل را به فرزندان خود نامناسب میکه عده

نيستند و با توجه به اينکه مادران بايد از مهارت و نگرش الزم برای آموزش اين مسائل برخوردار باشند، هدف از پژوهش حاضر واکاوی نقش 

ه به آن پرداخته شده است. نتايج ب مادران در آموزش به فرزندان خود در زمينه بلوغ، تربيت جنسی و ازدواج است که به روش پديدارشناسی

گيرند و مادران اغلب ترس دارند با نوجوانان در اين دست آمده نشان داد که نوجوانان در اين زمينه بيشتر از گروه همساالن اطالعات می

 زمينه وارد گفتگو شوند.

 

 : مادران، نوجوانان، بلوغ، تربيت جنسی، ازدواجواژگان کليدی

 مقدمه

باشد و همه ابعاد وجودی انسان بايد در جريان تربيت مدنظر قرارگيرد و تربيت ساز برای ظهور و بروز استعدادهای گوناگون میتربيت زمينه

ای داند و به گونه( تربيت جنسی را الزمه سالمت جنسی میWHOسازمان بهداشت جهانی ) (.1395ابعاد گوناگونی دارد )محمدخانی، 

برد و براساس تعريف سازمان بهداشت جهانی، بهداشت جنسی عبارت است از را تقريبا به يک معنا به کار میتربيت جنسی و سالمت جنسی 

دهد و هرگونه های اجتماعی و عقالنی انسان را در مسير ارتقا شخصيت ايجاد ارتباط و عشق قرار میهماهنگی ميان ذهن، جسم که جنبه

 شود.طه میاختالل در اين مسير موجب عدم رضايت از راب

ری است کند و بلوغ عامل ديگدوره نوجوانی هم دوره حساس انتقال از کودکی به بزرگسالی است که در اين انتقال فرد تغيراتی را تجربه می 

ی و تی مهمی از رشد است که با تغييرات زيستی مانند رشد قد، وزن و تغييرات روانشناخشود که بلوغ مرحلهرو میکه نوجوان با آن روبه

های بدن و طرز به طوری که شوند بيشتر با انداممشخص شدن جايگاه فرد در جامعه همراه است که در اين دوران با امور جنسی روبرو می

 کند.( آن را تاييد می1395( و محمدخانی )1395تحقيقات مستوفی )

ازگاری شود که بعضی از نوجوانان با آن سدر فرد ايجاد می بلوغ در لغت به معنی پختگی است. در اين زمان يک سری تغييرات فيزيولوژيکی

ياری کنند. دوران بلوغ زمان اکتساب قدرت باروری است و بستوجهی میشوند و گروهی ديگر به آن بیيابند، بعضی ديگر گيج و آشفته میمی

رد های زندگی است که فترين دورهبلوغ يکی از بحرانیگيرند. فرآيند های ناموفق در اين دوران شکل میآميز و ازدواجاز مشکالت مخاطره

گذاری کنندگان جامعه هستند توجه به سالمت نوجوانان سرمايههای متضادی است. از آنجاييکه نوجوانان ادارهبه دنبال استقالل و خواسته

 های بلوغ مطلع هستندگويند از گرفتاریای میعده های متفاوتی از بلوغ دارند(. والدين برداشت1387برای آينده است )کوهستانی و ديگران، 

د باور کنند خواهنای ديگر نمیدانند که فقط اين نيست مسئله مهمتر استقالل نوجوانان است، عدهای ديگر بلوغ را تکامل جنسی می، عده

 شود.ان میفرزندشان با ورود به بلوغ از بچگی خارج شده اند که اين باعث اختالف بين والدين و فرزند
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گيرد و ازدواج ی جديدی از زندگی است که بخش بسيار مهمی از حيات فردی و اجتماعی هر فرد را در برمیرويداد ازدواج ورود به مرحله

کنند. های زيادی را تحميل میثبات هزينههای بیشود در حالی که زندگیآميز موجب ارتقای سالمت روانی، جسمی و خانوادگی میموفقيت

طی چند دهه اخير، همسو با تغييرات جهانی، در کشور ما نيز از يک سو ميانگين سن ازدواج و از سوی ديگر، ميزان طالق به شدت افزايش 

برای مردان  1392يافته است براساس آمارهای سازمان ثبت احوال کشور و مرکز آمار ايران، ميانگين سن ازدواج جوانان در ايران در سال 

برای زنان(، افزايش  8/19سال برای مردان و  6/23) 1365سال بوده است که اين ارقام در مقايسه با سال  1/22سال و برای زنان  4/27

هايی، های مستقيم و غيرمستقيم خانوادگی از سوی والدين بر يادگيری چنين مهارتدهد. مطالعاتی بر نقش آموزشچشمگيری را نشان می

های آموزش خانواده توانسته است بر فرآيند راهنمايی تحصيلی، هدايت دينی، ايش آگاهی مادران به دليل شرکت در کالساند. افزتمرکز کرده

يرند )رياحی گاخالقی و بهداشت روانی فرزندان تاثيرگذار باشد در صورتی که نوجوانان بيشتر اطالعات را به جای والدين از گروه دوستان می

 (.1392و ديگران، 

های مهم و اصلی والدين در جامعه امروزی والدين در آموزش مسائل جنسی بسيار حائز اهميت است و تربيت جنسی فرزندان از دغدغهنقش 

د و صحبت داننناپذيری را بر  روان نوجوانان گذاشته است و بسياری از والدين آن را تابو میاست و گاهی اوقات رفتار والدين تاثيرات جبران

دانند با توجه به اين که سن بلوغ کاهش پيدا کرده است و سن ازدواج در حال افزايش بطه با اين موضوع را با نوجوانان مناسب نمیکردن در را

چنين عقايد سنتی در حال تغيير هستند به طور کلی ويژگی عصر حاضر ضرورت تربيت جنسی را دو برابر ساخته است زيرا نوجوانان است و هم

در اين  دانند چه چيزی را بايد به آنان بگويندگيرند و متاسفانه مسئولين و والدين هم نمیها  قرار میهای جنسی و  فيلمپياممکررا در معرض 

 راستا پرداختن به آموزش مسائل تربيت جنسی، بلوغ و ازدواج امری ضروری و ملزم است. 

 روش تحقيق

شهرستان سيرجان است. انتخاب نمونه به  2و 1دخترانه متوسطه دوم مناطق  جامعه آماری اين پژوهش شامل مديران، مشاوران مدارس

اختارمند سصورت هدفمند انتخاب شد. که در نفر هفتم به اشباع رسيد و يک مصاحبه ديگر نيز انجام شد. اطالعات به روش مصاحبه نيمه

 آوری شده است و سواالت به شرح ذيل است:جمع

 در رابطه با تربيت جنسی از کجا بدست می آورند؟ . نوجوانان اطالعات خود را 1

آموزان اگر سوالی در اين زمينه داشته باشند بايد به چه افرادی مراجعه کنند؟ عکس العمل والدين در برابر مطرح کردن اين مسائل . دانش2

 با نوجوانان چيست؟

 . به نظر شما والدين برای ورود در اين زمينه به چه چيز نياز دارند؟3

شوندگان درباره محفوظ ماندن اطالعاتشان اطمينان داده شد. ها از دستگاه ضبط صدا استفاده شد و همچنين به مصاحبهآوری دادهبرای جمع

 ها کامال ثبت شد. پس از آن کدگذاری ودهی به گفتار، به دنيای غيررسمی افراد دست يابند. مصاحبهاند بدون جهتپژوهشگران کوشيده

ر بندی شده، و دبندی کدها و ادغام کدهای مربوط به هم، مفاهيم فرمولحليل اطالعات به روش کاليزی انجام شد. پس از طبقهتجزيه و ت

 بندی کردند. پايايی به روشها را طبق هدف طبقههای خاص موضوعی مرتب شدند، سپس در زيرگروه يا زيرمفهوم قرار گرفتند و آندسته

 ها است يا نه.های آنکننده صحبتان انجام شد که آيا عبارات منعکسشوندگبازبينی با مصاحبه
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 هايافته

ند و بايد دانش باشترين منبع برای ارائه اطالعات به نوجوانان میتربيت جنسی مقوله بسيار مهم تربيتی است اول مادران و سپس معلمان مهم

 ناپذيری بر روح کودکان باقیارائه دهند و عدم آگاهی خانواده و معلمان تبعات جبران های مورد نياز را به آنانالزم را داشته باشند که آموزش

دانندو اين باعث شده تربيت جنسی به عنوان يکی از چنين معلمان آن را تابويی میها و همگذاشته است در صورتی که بعضی از خانواده

تر ورد غفلت واقع شود. تربيت جنسی توانمند ساختن فرد با ايجاد زمينه و بسترين نوع تربيت برای تکامل شخصيت در برنامه درسی ماساسی

مناسب جهت هدايت صحيح غريزه جنسی و مديريت رفتار و عدم ترس از جنس مخالف است و هدف آگاهی بخشيدن در جهت برخورد 

ها نشان داد که نوجوانان اطالعات خود را  در رابطه رسانهای حاصل از مصاحبه با اطالعمناسب با آن است. با توجه به موضوع تحقيق، داده

 بندی شد:مقوله کلی طبقه 4با تربيت جنسی را  از شش گروه بدست می آورند که در

 فضای مجازی و اينترنت -1 

 ماهواره -2 

 تربيت و فرهنگ خانوادگی -3

 گروه همساالن و دوستان. -4

 نوجوانان را در رابطه با تربيت جنسی: مقوالت مربوط به دريافت اطالعات 1جدول شماره

 هامقوله هارساننمونه اظهارات اطالع

ار با از طريق ک هایشود و به راهآيند اطالعاتشان بيشتر میدارند و باالتر میاطالعات زيادی نوجوانان در اين زمينه 

 دهند.کنند و در اختيار بقيه هم قرار میاطالعات کسب میاينترنت، گوشی و ماهواره 

از طريق کار با اينترنت، با 

 استفاده از گوشی و ماهواره

ی اطالعاتی که گيرند منشا قاونی و علمی ندارد و همهو تمام اطالعاتی که می کافی نيستاطالعات دارند اما 

 از فضای مجازی و اينترنت است نه از کتاب درسی. گيرندمی
 فضای مجازی و اينترنت

ی از نوجوانان بعض ها داردباز بستگی به تربيت و فرهنگ خانوادهاما و آگاهی بيشتر شده است اطالعات نسبت به قبل 

ها بچه توانند از خود مراقبت کنند و بعضیهر شرايطی میهستند اينقدر قوی و با اعتماد به نفس تربيت شدند که در 

 شود.ما به شکل تخصصی کمک نمیها کمک شود اشايد در کالس به آن هم واقعا در اين زمينه مشکل دارند

 هاتربيت و فرهنگ خانواده

گيری و غربالاما درباره آورند شود و اطالعات را از دوستان به دست میاز اين نظر در مدرسه آموزشی داده نمی

ز ازدواج او اخيرا کتابی تدوين کردند که چه روابطی قبل  دهدهايی را میآموزش قبل از ازدواج اخيرا بهزيستی آموزش

 داشته باشند.

از گروه همساالن و 

 دوستان

تربيت جنسی خود را متاسفانه خيلی از خانه و مدارس نگرفتند بيشتر  اطالعاتشوند نوجوانان که وارد متوسطه دوم می

بينيم یم کنيمکه بررسی می هاخانوادهآگاهی بوده است و در اند حاال يا به دليل شرم و يا ناگرفته گروه همساالن از

ها به صورت پراکنده چيزهايی را ياد ها و شرايط ويژه خانه بچهو متاسفانه با وجود ماهوارهآگاهی ندارند  که خيلی

 اند حرمت را نگه داريم يا خيلی متخصصای گفتهعدهاند در مدرسه هم پيرامون اين موضوع وقت نگذاشتهگيرند و می

 ظاهرا شوندم مشاور نداشتند و در دوره متوسطه اول تازه مشاوران وارد کار میهم وجود نداشته و در دوره ابتدايی ه

ها به بعضی دانند ويعنی حتی مسائل فرعی را هم نمی دانندعمق مساله را که بايد بدانند نمیولی خيلی آگاه هستند 

ه عنوان حقوق مرد و زن و حقوق ای بشود اما دورهتر میجا کار سختحقوق قانونی خودشان هم آگاه نيستند لذا اين

ها را خودم ) مدير ( به کالس کنند که اينها امضا میهايی ضمن عقد که خانمنوجوانان در خانواده داشتيم يا شرط

 رفته توضيح دادم و مشاوران حقوقی و مذهبی در طول سال دعوت کرديم.

 گروه همساالن

از نشود که روشان بو به علت اين زننددوستانه با نوجوانان حرف نمیها در اين زمينه خيلی خانوادهاکنون متاسفانه 

هايی بگذاريم و مشاور از بيرون دعوت کرديم با ايم دورهدهند و ما سعی کردهخيلی به صورت مشخص توضيح نمی

گويند ها و میهکنيد يا به بچچرا در رابطه با اين مسائل با ما صحبت می کنندمی نوجوانان صحبت کنند ولی اعتراض 

و برای  گيرنداز دوستان خود ياد میدرصد  90و  80گيرند و شود و همه چی ياد مینگوييد چشم و گوششان باز می

گويند کنند و اکنون میافتند و آگاهی پيدا میکم دارند راه میدهند اما االن کمها توضيح نمیبحث ازدواج هم خانواده

وال ها سو اکثر بچه کرده راه افتادندهای سطح فرهنگی باال و تحصيلخانوادهنکنند و  برای ازدواج زود مانع ايجاد

 از دوستان و اينترنت
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پرسند که دوست پسرم اين پيشنهاد را داده است چه کار کنم که بيشتر در دوره راهنمايی است و مشخص است می

دارند و بيشتر اطالعات را از  اطالعات شايد ناصحيح باشد اما اطالعاتدهند ها توضيح نمیدانند و خانوادهکه نمی

 اند.فضای مجازی و دوستان به دست آورده

 و اطالعات که علمی باشد کمتر استاما  انداطالعاتشان بيشتر در حد چيزهايی است که از فضای مجازی ياد گرفته

 ايم.هايی کردهشناسی صحبتما فقط در درس روان

 فضای مجازی 

 

 ها در زمينه سوال دوم نشان داد که نوجوانان سوالی داشته باشند از رسانی حاصل از مصاحبه با اطالعهاداده

 بندی شد:آورند که در شش مقوله کلی طبقهشش گروه به دست می

 مدير -1

 معلم عربی -2

 معلم زيست -3

 معلم دينی-4

 مشاور -5

 سرپرست خوابگاه -6

 بندی کرد:توان طبقهموضوعات بلوغ و تربيت جنسی با نوجوانان را در سه مقوله می نحوه برخورد والدين با مطرح کردن

 مخالفند. -1

 دارای اطالعات ناقص. -2

 عدم اطالع . -3

 ننوجوانا العمل والدين با مطرح کردن اين مسائل با: مقوالت مربوط به منبع دريافت پاسخ سواالت نوجوانان در رابطه با تربيت جنسی و عکس2جدول شماره

 هامقوله هارساننمونه اظهارات اطالع

سر کالس مراجعه می مديربه  شان پيش بيايد  سوال مهمی راي ستو  عربیکنند و  شتر به مدير اعتمطرح می زي ماد کنند اما بي

 کنند و مشاور مدرسه مرخصی است.می

ــی و  ــرب ــم ع ــل ــع ــر، م ــدي م

 زيست.مخالفند.

شان می سر کالس میدانند نوجوانان معموال خود صحبت میوقتی دبير  ضوعات   بيردکند وقتی اطالعات رود در رابطه با اين مو

 دهند.ها در اين زمينه اطالعات نمیخانوادهکنند و مراجعه می مشاورکنند اما بيشتر به سنجند به او مراجعه میرا می

 دبير، مشاور. مخالفند.

ــاوربه  ــدم اما به نوجوا مش ــت و میمن که اکنون معاون ش ــده اس توانند به من مراجعه کنند و نان گفتم فقط جای من عوض ش

 دانند چه اطالعاتی را به نوجوانان بدهند.ها نمیخانواده

 مشاور.عدم اطالع

شود به ما میهم صحبت می مديرگويند اما با اغلب به مشاور می  گويند ولی همه چيز را به کادر مدرسهکنند اگر مشکلی ايجاد 

 دهند.ها را به طور کامل نمیها پاسخ سواالت آنخانوادهگويند زيرا می مشاورويند اما به گنمی

 مدير، مشاور. اطالعات ناقص

سعی می سه را  شبانه مديرکنند يک حريم نگه دارند و معموال مدير مدر سه ما  شد اما مدر ست اگبايد اين را جوابگو با ر روزی ا

شاوران مکنيم از مشاوران زبده استفاده کنيم و يک سری که معموال سعی می رپرست و مشاورسسرپرست آگاهی داشته باشيم با 

سری نمازهای جماعت هم برگزار میمذهبی شاوران مذهبی خانمی که يک  ضمن حلقه، م سيج کنند در  صالحين ب های تربيتی 

 مخالفند. ها با صحبت کردن در رابطه با اين موضوعخانوادهتاثير نيست. هم در اين بی

مدير، مشــاور، ســرپرســت و 

 مشاوران مذهبی. مخالفند.

، موردهايی مثل خودارضايی داشتيم و با اس ام اس در ارتباط بودم و عوارض آن را توضيح دادم و گفتم روی روح و جسم مشاور

سائل را به طورها اعتراض میگذارد و خانوادهاثر می سائل را به نوجوانان و اين م ستقيم نمی کنند اين م سالی گويند و چنغيرم د 

ست و راحت می صندوق خالی ا ست  سر داريم میا ست پ دهند چه کار ها اجازه نمیخواهيم ازدواج کنيم خانوادهگويند مثال ما دو

 ها صحبت نشود.گويند نوجوانان بايد درس بخوانند و در رابطه با اين مسائل با آنها میخانوادهکنيم؟

 مخالفند. مشاور.

مان دينی و  ها با مطرح کردن اين مسائل با نوجوانان مخالفند.مشاوران و معلمان دينی و عربی. خانواده مشــــاوران و معل

 عربی. مخالفند.

 مشاور. مخالفند. ها با مطرح کردن اين مسائل با نوجوانان مخالفند.خانوادهولی خيلی کم.  مشاور
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ها گذاشت و سپس هايی را برای آموزش به خانوادهها در زمينه سوال سوم نشان داد که بايد دورهرسانهای حاصل از مصاحبه با اطالعداده

 هبرای آموزش به نوجوانان اقدام کرد زيرا بسياری از والدين با مطرح کردن مسايل بلوغ و تربيت جنسی و مخالفند و به طور کلی در يک مقول

 بندی کرد:توان طبقهمی

  های آموزشی برای والدينرهريزی دوبرنامه  -1

 

 : مقوالت مربوط به نحوه ورود والدين راجع به درک اهميت مسائل بلوغ و تربيت جنسی3جدول شماره

 هامقوله هارساننمونه اظهارات اطالع

ز کنيم ها بارا برای آنهايی گذاشته شود که بتوان مسائل پرسند اگر دورهگونه شده است و نوجوانان در اين زمينه سوال میچون جو اين

که دوم  های همکارميکی از بچهاين موضوع به دبستان کشيده شده است توانيم در اين زمينه پيشگيری کنيم و و ما نمی بهتر است

 هايی برای والدين گذاشته شود.بايد ابتدا دورهکند. گفتند درباره تربيت و امور جنسی سوال میمتوسطه اول است می

 هاادهآموزش خانو

ک بايد ي ها مشخص نيستصحت و سقم آنرسد و ها میو از منابع مختلف به دست بچه حجم اطالعات زياد استبله زيرا اکنون آنقدر 

ت  ها درباره اهميبايد به خانوادهو به فضای مجازی اعتمادی نيست.  اطالعات صحيح را در اختيار نوجوانان قرار دهدمرجع قانونی باشد تا 

 بلوغ و تربيت جنسی به نوجوانان توضيح داد. آموزش

 هاآموزش خانواده

موزش بعدی آسيستم آموزش خيلی بد شده است نوجوانان را تکبله صد در صد متاسفانه بحث به جايی رسيد که درد و دل ما باز شد 

رشته نوجوانان به درستی انجام  های سال دهم بسيار سخت است و انتخابها به صورت محفوظات شده است کتابو کتاب دهندمی

 آموزش نبينند پس کجا آموزششوند و اگر نوجوانان در مدرسه شود و خيلی از مسائل خانوادگی که نوجوانان نبايد وارد شوند وارد مینمی

 ببينند. بايد ابتدا والدين در اين زمينه صحبت کنند.

 آموزش والدين

 ها بايد با نوجوانانخانوادهاما  ابط دختر و پسر قبل از ازدواج اس که مشاور بايد آن را آموزش دهندکتابی اخيرا وارد شدند و در رابطه با رو

ه کنند همه بفهمند اما کادر مدرسکنند لو ندهند حتی موردی اتفاق افتاده است سعی مینوجوانان در محيط مدرسه سعی می دوست باشند

 ها بايد ابتدا کليات را توضيح دهند.. خانوادهکننددوستان برای ما تعريف میها هم ندانند و نفهمند و دوستان و خانواده

 آموزش والدين

ای يک روز باشد که با و رای مدارس دخترانه و پسرانه جدا اين را داشته باشد هفته های علميه وارد شوداگر آموزش و پرورش با حوزه

 جز معلم و کادر اجرايی نياز است. ابتدا بايد به والدين آموزش داد. به نفر سومی بهآموزان ارتباط برقرار کنند و دانش
 آموزش والدين

آموزان آموزش دهند چون ساعت بيشتری با خانواده هستند و بعد به دانش  ها آموزش دهندآموزان بايد به خانوادهقبل از آموزش به دانش

 شوند ودهند چون با يک ديد ديگر وارد رابطه میمجازی آموزش اشتباه میهای کنند شبکهو آموزش را خراب می کنندبد برخورد میو 

روند و مشکالت ديگر به وجود اند در زندگی واقعی نيست سمت يک نفر ديگر میهای مجازی ديدهچه در شبکهبينند آنچون بعد می

 آيد.می

 آموزش والدين

شوند اما بهتر است وارد شوند. بايد ابتدا جلساتی را و وارد اين مسائل نمی کندآموزش و پرورش بايد اطالعات بدهد اما ضعيف عمل می

 برای والدين گذاشت که با آموزش دادن بلوغ و تربيت جنسی به نوجوانان آشنا شوند.
 آموزش والدين

های س علمی ياد بگيرند  کتابکه بدون پايه و اساآموزش داده شود خيلی بهتر است تا اينبايد وارد شوند اگر چيز علمی به نوجوانان 

 های علمی تشکيل دهند. ابتدا والدين در اين زمينه آموزش ببينند.درسی داشته باشند کارگاه
 آموزش والدين

 

 گيریبحث و نتيجه

 فرهنگ های پژوهش نشان داد که نوجوانان اطالعات در زمينه بلوغ و تربيت جنسی را از طريق شش گروه فضای مجازی، ماهواره،يافته

آورند و سواالت خود را در مدرسه در اين زمينه از مشاور، مدير، معلم دينی، معلم زيست و معلم عربی خانوادگی و گروه همساالن به دست می

ای هم ها در رابطه با اين موضوعات اين است که اکثرا با مطرح کردن اين مسائل با نوجوانان مخالفند و عدهالعمل خانوادهپرسند و عکسمی

رای های آموزشی بای هم اصال اطالعات در اين زمينه ندارند و همچنين اين نتيجه گرفته شد که ابتدا بايد دورهاطالعات ناقص دارند و عده

زيرا  دهايی را برای نوجوانان ترتيب داريزی کرد که با اهميت مطرح کردن اين مسائل با نوجوانان آشنا شوند و سپس آموزشها برنامهخانواده

 سروسامانیتوان آن را دوره بیکند که میای زندگی مینوجوان در دوره در صورت عدم رضايت والدين آموزش به نوجوانان اثر منفی دارد.

روانی ناميد زيرا نه کودک است و نه کامال بزرگسال شده است. در اين دروه  نوجوان بين کودکی و بزرگسالی قرار گرفته و زير فشار و 
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شود و ای برای نوجوان میداند بايد چه کاری کند و اين عدم اطمينان نسبت به نقش خود، موجب مشکالت عديدهظارات قرار دارد و نمیانت

ها هم شوند و اطالعات الزم هم در اين باره ندارند و اکثر خانوادهاز سوی ديگر هم با بلوغ و تغييرات فيزيولوژيکی و روانشناختی روبرو می

کند و ها را دچار اختالل میکنندو اين عدم اطالع سالمت روانی آندانند و با نوجوانان مطرح نمیات بلوغ، تربيت جنسی را تابو میموضوع

تواند بر سالمت نوجوان تاثير بگذارد به طوری که در رابطه با  ازدواج نگرش تفاوت ديدگاه نوجوانان با والدين مسئله ديگری است که می

ارند و امروزه سن ازدواج هم افزايش يافته است.با توجه به اينکه والدين منبع اصلی انتقال اطالعات به نوجوانان هستند  بايد متفاوتی د

ها اطالعات خود را متناسب با زمان خودو بدون توجه به اختالف نسل های دوره نوجوانی را بدانند و آموزش ببينند زيرا بسياری از آنويژگی

کنند. با وجود همه تحوالت دهند و متناسب با آن با نوجوانان برخورد کنند و اما مادران اطالعات خود را منتقل میانتقال می به نوجوانان

تماعی های اجکنند و نقش آموزشصورت خاموش برخورد میها به فرهنگی در رابطه با موضوع بلوغ و تربيت جنسی فرهنگ عرفی و خانواده

 شود.ها دوچندان میاز درباره بلوغ از قبيل برگزاری جشن تکليف، آموزش بلوغ، طرح نکات آموزشی و بهداشتی و رسانه
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جنسی برای دوره نوجوانی براساس مبانی (. الگوی برنامه درسی تربيت 1395محمدجانی، ص؛ يارمحمديان، م؛ کجباف،م و قلتاش، ع ) -1

 .3پژوهشی رهيافتی نو در مدريت آموزشی، سال هفتم، شماره –های معصومين، فصلنامه علمی قرآن و روايت

تاثير آموزش گروهی بر آگاهی، نگرش و عملکرد مادران در تربيت جنسی "(. 1395مستوفی، ن؛ گرماردی، غ؛ شمشيری، ا؛ شکيبازاده، ا ) -2

 ، شماره سوم.14، مجله دانشکده بهداشت و انستيتو تحقيقات بهداشتی، دوره "ان جواندختر

پديدارشناسی تربيت جنسی از ديدگاه کارشناسان تربيتی در مدارس متوسطه شهر "(. 1395آبادی، ف )ياری دهنوی، م؛ ابراهيمی شاه -4

 .7سال چهارم، شماره  ترويجی علوم تربيتی از ديدگاه اسالم، -، دو فصلنامه علمی"کرمان

های پيش از ازدواج، نشريه زن در توسعه (. شناسايی تاثيرات يادگيری اجتماعی در خانواده بر ميزان مهارت1392رياحی،م و عليزاده، ت ) -5

 .4، شماره 11و سياست، دوره

درمانی ، فصلنامه مشاوره و روان"فرزندان خود بازنمايی تجربه زيسته والدين از چگونگی آموزش اخالق جنسی به"(. 1393بلندهمتان، ک ) -6

 .4خانواده، سال چهارم، شماره 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

www.takbook.com



   

322 

 

 های ناسازگار اولیه و خودکارآمدی والدگری مادران شاغل در شهر یزدرابطه بین طرحواره

 

 دکتری روانشناسی، استاديارگروه روانشناسی، دانشگاه يزد ؛ فهيمه دهقانی

f.dehghani@yazd.ac.ir 

 کارشناسی روانشناسی، دانشگاه يزد؛ مليحه زارع

 کارشناسی روانشناسی، دانشگاه يزد؛ فاطمه مصدق

 

 چکيده 

می باشد که عوامل  زمينه مساله: احساس کارآمدی در زمينه والدگری يکی از متغيرهای اثرگذار بر سالمت روان مادران و فرزندان آنها

های ناسازگار اوليه و خودکارآمدی والدگری در بين طرحوارهبررسی رابطه پژوهش حاضر با هدف هدف:  د.مختلفی در ايجاد آن نقش دار

پژوهش شامل مادران شاغل در شهر يزد  جامعه آماری .روش پژوهش حاضر توصيفی و از نوع همبستگی استباشد. روش: مادران شاغل می

های ناسازگار اوليه يانگ و طرحواره هایپرسشنامه وان نمونه انتخاب گرديدند و بهنفر بصورت دردسترس و به عن 100که تعداد  می باشند

 همبستگی پيرسون و تحليل رگرسيون چندگانه انجامآزمون ها با استفاده از تحليل دادهتجزيه و  خودکارآمدی والدگری دومکا پاسخ دادند.

ثباتی، های ناسازگار اوليه محروميت هيجانی، رهاشدگی/بیوارهآزمون همبستگی نشان داد که بين طرحنتايج ها: يافته گرفت.

عيارهای ماعتمادی/بدرفتاری، انزوای اجتماعی/بيگانگی، نقص/شرم، شکست، وابستگی/بيکفايتی، گرفتاری، اطاعت، بازداری هيجانی، بی

ها، د. نتايج تحليل رگرسيون نشان داد از بين طرحوارهو خودانضباطی ناکافی و خودکارآمدی والدگری رابطه منفی و معنادار وجود دار سرسختانه

عال شدن به نظر می رسد ف پژوهشساس يافته گيری:  براتنها طرحواره شکست قادر به پيش بينی خودکارآمدی والدگری می باشد. نتيجه

اس و در نتيجه احس می شودی زمينه والدگر طرحواره شکست منجر به باور فرد به شکست خورده بودن و گريزناپذير بودن شکست در

 دهد.خودکارآمدی والدگری را در مادران کاهش می

 

  های ناسازگار اوليه، خودکارآمدی والدگری، مادران شاغلطرحواره های کليدی:واژه

 

 مقدمه    

در رشد  تواندمی هاآنشيوه تربيت نيازهای روانی و جسمانی فرد است. عملکرد خانواده و  کنندهتأمينخانواده نخستين نهاد اجتماعی است که 

سالمت  أمينتگيرند، نقش اساسی در کار میهايی که والدين در تربيت فرزندان خود بهبهنجار و نابهنجار فرزندان نقش داشته باشد. شيوه

 کار مادر بيرون از خانه .است منزل از بيرون در شاغل مادران تعداد افزايش امروزی، زندگی در مهم تغييرات از يکی ها دارد.روانی فرزندان آن

های مؤلفه از يکی های والدگریسبک .(1395 نيا، حجتیدارد ) مهمی تأثير سبک تربيتی فرزندان و کودکان رفتار خانواده، بر عاملی است که

 و دارد هاآن اجتماعی و ناختیش هایتوانايی مانند دستاوردهای فرزندان مهمترين با ارتباط اغلب و است فرزندان تربيت و رشد در اساسی

 (. 2008همکاران،  و 1دسجردنس) باشدمی افراد عادات و احساسات ها،نگرش ابعاد شخصيتی، از بسياری ساززمينه

 نقش ايفای رد شانتوانايی به نسبت والدين ارزيابی به و است والدين عملکرد با ارتباط در مهم شناختی ساختار يک والدگری، خودکارآمدی

 والدين چقدر که دارد اشاره اين موضوع . در واقع خودکارآمدی والدگری به(2006 ،1کارتر و کوهن) شودمی گفته پدر يا مادر عنوان به خود

 افسردگی عيف،ض پافشاری به منجر والدينی اغلب خودکارآمدی پايين سطوح. دارند کودکانشان اعتماد به نفس مشکالت اداره کردن نسبت به

 (.  1395به نقل از اسکندری و همکاران،  1989شود )جانسون و ماش، می والدگری نقش در ضايتکاهش ر و

 که به است شناختی گيرد. يکی از اين عوامل فرآيندهایتأثير عوامل مختلفی قرار می تحت که است ایپيچيده سازه کارآمدی، احساس

 مدل .(2002، 1دارد )پاجاريز خود کارآمدی از فرد که گردد نادرستی ادراکات و انتظارات موجب تواندمی روانی شناسیآسيب از بخشی عنوان
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 هایطرحواره .اردد اشاره شناسی روانیآسيب عالئم گيریدر شکل اوليه ناکارآمد هایاثر طرحواره به شناختیروان اختالالت تبيين در شناختی

شوند می تکرار فرد زندگی طول و در آغاز فرد تحول و رشد اوايل از که ستند،ه خودويرانگری هيجانی و شناختی الگوهای اوليه، ناکارآمد

 جاربت از فرد ارزيابی و تفسير، انتخاب که کنندمی عمل هايیعدسی عنوانبه فرد در زندگی هاطرحواره (. اين1391)محمدبيگی و همکاران، 

 دهند.می شکل را وی

 از فرد انتظار و تفکر)طرد  /ارتباط قطع 1- حيطه، اولين ساختند، مطرح اصلی زمينه 5 در يه رااول ناکارآمد هایطرحواره همکاران و يانگ

نهايی ت -طرد هایطرحواره شامل که باشدمی( ندارد قرار بينیپيش حالت قابل يک در احساسات تبادل و همدلی آسايش، مهرورزی، امنيت،

که  ستا معتقد فرد که باوری)گرفتن  قرار سوءاستفاده مورد طرحواره ؛(کرد خواهند ترک را او زندگی مهم در افراد است معتقد فرد که باوری)

 قدمعت فرد که احساسی)بدرفتاری  -هيجانی محروميت طرحواره ؛(کنندمی منفعت کسب و سود وی از و گفت خواهند دروغ او به ديگران

 رحوارهط ؛(است ارزشبی يا بوده ايراد و عيب دارای که اين به فرد باور) نقص شرم طرحواره ؛(نيست برخوردار مناسب حمايت هيجانی از است

محيط  و ديگران که اين بر فرد باور)داشتن  در استقالل ناتوانی حيطه دومين -2 ؛(ديگران از جدايی احساس)بيگانگی  -اجتماعی انزوای

 اين)ايتیکف بی-وابستگی هایطرحواره شامل که باشدمی( است کرده ايجاد آميزموفقيت عملکرد و استقالل به وی رسيدن بر را موانعی

 روی الوقوعقريب ایفاجعه که اين به باور)بيماری يا گزند نسبت به پذيریآسيب طرحواره ؛(نيست خود از به مراقبت قادر فرد که احساس

 ايسهمق در که اين به فرد باور)شکست  ؛ طرحواره(یزندگ در مهم فرد با هويت آميختگی)تحول نايافته خود -گرفتاری طرحواره ؛(داد خواهد

 رلکنت و مدت طوالنی اهداف ديگران و به نسبت پذيریمسئوليت)باشد می حدهای نامشخص حيطه، سومين -3 ؛(است نااليق با ديگران

 واره؛ طرح(است سزاوارتر و العادهفوق ديگران با مقايسه در اين که به فرد باور)منشی بزرگ -استحقاق طرحواره که شامل باشدمی( هاآن

 ديگران هایخواسته بر تمرکز حيطه -4؛ (است ناتوان هاتکانه و هيجانات مهار در فرد که به اين باور)ناکافی انضباطی خود و داریخويشتن

 يعمط شامل طرحواره که( کند جلب را ديران توجه و داشتن فرد دوست بتواند تا ديگران احساسات و هاخواسته بر تمرکز بسيار)است

رفع  رب تمرکز)ايثار طرحواره ؛(است برخوردار تریپايين اهميت از ديگران به نسبت فرد خود که نيازهای اين به فرد باور)اطالعت /سازی

 بازداری هایطرحواره که شامل باال خودآگاهی و بسيار بازداری حيطه -5 آخر در باشد ومی ؛(خود طرف از کردن هزينه و ديگران نيازهای

 قادانت طرحواره خود ،(موفقيت برای گرايانهکمال تمايل)جويی افراطیعيب -سرسختانه معيارهای طرحواره ؛(ابراز هيجان ممانعت)هيجانی

 (.1394باشد )به نقل از دمهری و همکاران،  می( داد تنبيه حکم به بايد اشتباهات برای که باور اين)گری

ها، تفاهمسوء صورت به فردی ميان روانی شناسیآسيب ها درسوگيری و اين شوندمی رويدادها از ما تفسيرهای رسوگيری د موجب هاطرحواره

 هایطرحواره بين توانلذا میدهند. می نشان را خود بينانه غيرواقع هایو چشمداشت هدف نادرست، هایگمانه شده،تحريف هاینگرش

انتظارات افراد از ميزان  با اند،گرفتهشکل تحولی رشد هایدوره در اغلب که افراد هایشناخت زيرين و بخش عنوان به اوليه ناسازگار

نمود. بنابراين مادرانی که از طرح واره های ناسازگار اوليه برخوردار باشند، در زمينه تربيت فرزند از خودکارآمدی  برقرار رابطه خودکارآمدی

ارآمدی رابطه بين طرح واره های ناسازگار اوليه و خودکبنابراين پژوهش حاضر بر آن است تا به بررسی ند. شووالدگری نامناسبی نيز برخوردار می

واهد بينی بهتر خودکارآمدی والدگری خها قادر به پيششاغل در شهر يزد بپردازد و تعيين کند که کداميک از طرحواره مادرانوالدگری در بين 

 بود.

 روش

 100باشد. جامعه آماری اين پژوهش کليه زنان شاغل در شهر يزد می باشد. از اين بين ی از نوع همبستگی میطرح پژوهش حاضر، توصيف

 فرم) گيان طرحواره نفر به شيوه دردسترس انتخاب شدند. پس از توضيحات الزم در مورد اهداف پژوهش و در صورت تمايل افراد، پرسشنامه

 ها اجرا شد.دومکا در مورد آن و پرسشنامه خودکارآمدی والدگری (کوتاه
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 ابزار پژوهش

 رحط پرسشنامه کوتاه فرم. است شده ساخته اوليه ناسازگار هایطرحواره گيری اندازه برای (1994) براون و يانگ ها توسططرحواره پرسشنامه

 طرحواره 15 ارزيابی برای و شود می ذاریگ نمره( غلط کامالً تا درست کامالً) ای درجه 6 مقياس روی بر که دارد سؤال 75 يانگ واره ی

 اين پرسشنامه سازه روايی و عاملی ساختار( 1386) همکاران و آهی .سنجد می را طرحواره يک سؤال 5 هر که است شده ساخته اوليه ناسازگار

 های حوزه برای ضريب اين. آورد تبدس 88/0 کرونباخ آلفای طريق از را پرسشنامه پايايی ضريب( 1389) يوسفی همچنين. اند کرده تاييد را

 .داشت قرار 89/0 تا 55/0 بين ای دامنه در طرحواره

: پرسشنامه خودکارآمدی والدگری توسط دومکا و همکارانش معرفی شده است. اين (PSAM) 1خودکارآمدی والدگری دومکاپرسشنامه 

 اين امتيازبندی می شود. پايايی 7تا  1ت درجه ای از سوال است و پاسخ به اين پرسشنامه طبق طيف ليکرت هف 10پرسشنامه شامل 

 (. 1388 همکاران، و ابارشی) است شده گزارش 54/0کرونباخ  آلفای ضريب از استفاده با پرسشنامه

 هايافته

 نشان داده شده است. 1های ناسازگار اوليه و خودکارآمدی والدگری در جدول ميانگين و انحراف معيار نمرات طرحواره

 های ناسازگار اولیه با خودکارآمدی والدگری: میانگین و انحراف استاندارد متغیرهای پژوهش و همبستگی طرحواره1لجدو

 انحراف استاندارد ميانگين متغير
همبستگی با خودکارآمدی 

 والدگری

های طرحواره

 ناسازگار اوليه

 -27/0 ** 79/5 69/11 محروميت هيجانی

 -24/0 * 78/5 38/13 ثباتی/بیرهاشدگی

 -21/0 * 33/4 61/9 /بدرفتاریاعتمادییب

 -24/0 * 61/4 25/8 /بيگانگیانزوای اجتماعی

 -33/0 ** 05/4 56/7 شرمنقص/

 -37/0 ** 99/3 21/8 شکست

 -26/0 ** 11/4 78/7 کفايتی/بیوابستگی

 -17/0 54/5 15/10 پذيریيبآس

 -24/0 * 91/4 18/9 گرفتاری

 -26/0 ** 40/5 60/10 اطاعت

 -16/0 76/5 28/17 ايثارگری

 -34/0 ** 07/5 70/10 بازداری هيجانی

 -2/0 * 52/5 22/16 معيارهای سرسختانه

 -11/0 84/4 87/12 استحقاق

 -25/0 * 52/4 52/11 خودانضباطی ناکافی

 - 97/8 93/47 خودکارآمدی والدگری

**p< 001/0; *p<05/0 

 

های ايثارگری و معيارهای سرسختانه دارای باالترين های ناسازگار اوليه طرحوارهدهد از بين طرحوارهنشان می 1دول شماره گونه که جهمان

آزمون همبستگی نتايج بود. همچنين  93/47هستند. ميانگين نمرات خودکارآمدی والدگری برابر با  22/16و  28/17ميانگين به ترتيب برابر با 

زوای اعتمادی/بدرفتاری، انثباتی، بیهای ناسازگار اوليه محروميت هيجانی، رهاشدگی/بیخودکارآمدی والدگری و طرحواره نشان داد که بين

 کفايتی، گرفتاری، اطاعت، بازداری هيجانی، معيارهای سرسختانه و خودانضباطی ناکافیاجتماعی/بيگانگی، نقص/شرم، شکست، وابستگی/بی

 د دارد.رابطه منفی و معنادار وجو
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تحليل  نتايج. شد استفاده همزمانصورت به رگرسيون تحليلهای ناسازگار اوليه از روش ی کننده طرحوارهنيبشيپجهت بررسی نقش 
 ارائه شده است. 2 جدول در رگرسيون

 های ناسازگار اولیه بر خودکارآمدی والدگری: رگرسیون چند متغیره طرحواره2جدول 

 بينمتغيرهای پيش
 ضريب

b 
 p-value R 2R F p-value بتا

 33/0 -11/0 -18/0 محروميت هيجانی

 

 

48/0 

 

 

23/0 

 

 

16/2 

 

 

012/0 

 5/0 -08/0 -13/0 ثباتی/بیرهاشدگی

 75/0 05/0 1/0 /بدرفتاریبی اعتمادی

 26/0 23/0 45/0 /بيگانگیانزوای اجتماعی

 19/0 -28/0 -62/0 شرمنقص/

 04/0 -36/0 -81/0 شکست

 19/0 23/0 51/0 /بيکفايتیوابستگی

 81/0 -04/0 -07/0 گرفتاری

 78/0 05/0 08/0 اطاعت

 18/0 -17/0 -29/0 بازداری هيجانی

 4/0 -1/0 -17/0 معيارهای سرسختانه

 85/0 -02/0 -05/0 خودانضباطی ناکافی

 

کنند. ی مینيبشيپدرصد از تغييرات متغير خودکارآمدی والدگری را  23ها ده اين است که طرحوارهنشاندهن 2مقادير برآورد شده در جدول 

. با باشدیمی خودکارآمدی والدگری نيبشيپها، تنها طرحواره شکست قادر به همانگونه که نتايج تحليل رگرسيون نشان داد از بين طرحواره

معکوس وجود دارد يعنی با افزايش ميانگين طرحواره شکست، نمرات خودکارآمدی  صورتبهتوجه به منفی بودن ضريب بتا، اين رابطه 

 يابد. والدگری کاهش می

 گيریبحث و نتيجه

ها، های ناسازگار اوليه و خودکارآمدی والدگری رابطه وجود دارد و از ميان طرحوارهبراساس نتايج پژوهش حاضر بين بسياری از طرحواره

 را حاضر ایهيافته بتوان که مستقيمی  باشد. اگرچه پژوهشمیخودکارآمدی والدگری  در مادران شاغل بينی ر به پيشقاد طرحواره شکست

سرخوش و جاويدی (، 2007) 1فارو و بليستهای يرمستقيم هماهنگ با يافتهغ صورتبهبدست آمده  نتايج ولی ندارد وجود کرد مقايسه آن با

 نفسعزتبينی کننده يشپی ناکارآمد اهسته( نشان داد که باورهای 2007مطالعه فارو و بليست )است.  ( 1396و سعادت و همکاران ) (1394)

 مادران در زمينه والدگری است. 

اوليه در دانشجويان پرداختند نشان  ناسازگار هایطرحواره اساس بر خودکارآمدی بينیيشپ( در مطالعه خود که به 1394سرخوش و جاويدی )

باشد که طرحواره شکست نيز جزء اين حوزه یممختل  عملکرد و خودگردانی کننده خودکارآمدی حوزهيی پيش بينیهاحوزهد، يکی از دادن

های ناسازگار طرحواره يریگآموزش والدگری بر پايه پيشگيری از شکل( نشان داد که 1396همچنين مطالعه سعادت و همکاران ) قرار دارد.

( که در زمينه خودکارآمدی والدگری مادران جوان 2017) 1در پژوهش کورت و النکتوتاما  .شودیخودکارآمدی مادران م اوليه باعث افزايش

 ها تنها طرحواره انزوای اجتماعی/بيگانگی دارای ارتباط معنادار است.انجام شد نتايج نشان داد از بين طرحواره

به  دارای اين باور هستند که  نسبتافرادی که دارای طرحواره ی شکست هستند، رد توان بيان کیمآمده چنين  به دستدر تبيين نتيجه 

 هايیوانات . اين افراد برایدر مقايسه با ديگران واقعاً بی کفايتند کنندیها احساس ماند. آنخوردهشکستمختلف  یهاخود در حوزهاطرافيان 

رو بديهی خواهد بود، فرد دارای ينااز . دهندیخودشان را پررنگ جلوه م یهاعفو خطاها و نقطه ض شوندیارزش قائل نم يشانهاو مهارت

است و  ای شناختیچنين باورهايی حتی در حوزه تربيت فرزند نيز احساس ناکارآمدی داشته باشد. از آنجايی که خودکارآمدی والدگری سازه

رزند در زمينه تربيت ف هاحوزهواره شکست بر اين باور است که مانند ساير باشد، فرد دارای طرحیمهايش يیتواناشامل ارزيابی خود فرد از 
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 لقاب تعداد از هرچند حاضر نمونه اينکه جمله از. بود هايیيتمحدود دارای حاضر پژوهش غيرقابل اجتنابی شکست خواهد خورد.  طوربه

دار انهيم به جمعيت مادران ختعمقابلهمچنين نتايج آن . نشدمادران بررسی  مشاغل تفکيک نتايج به صورت اما باشدیم برخوردار قبولی

ه نقش از سوی ديگر با توجه ب .شود بررسی نيز فرهنگ احتمالی نقش تا گيرد انجام شهرها ساير در مطالعه گردد ايننيست. پيشنهاد می

 ی بعدی نقش اينهاپژوهشگردد در یمل پيشنهاد بر مادران خصوصاً مادران شاغ هاآنحساس پدران در تربيت فرزندان و اثرگذاری حمايت 

 متغير بر ميزان احساس خودکارآمدی والدگری نيز بررسی شود.
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  چکيده

ساله: ب  شتن و یدارد و همگان گرام ىيشک مادر از هر جهت مقام ارجمند و واال یم ضرور یدا ارزش ابتدا در  نيدانند. ا یو ارزش م یرا 

شکل م صلرديگ یخانواده  سه به عنوان رکن ا سم تيو ترب ميتعل ی. پس از خانواده، مدر افراد بر  یباور ها تينقش را در تثب نيمهم تر ،یر

 یسازد. بخش اعظم نهيتوجه به منزلت مادر را در دانش آموزان نهاد رينظ يیسازنده با نهاد خانواده، ارزش ها یدر ارتباط ديباعهده دارد و 

شور اارزش ها در نظا نياز ا س ران،يم آموزش و پرورش متمرکز ک سط کتب در ضر ابندي یانتقال م یعمدتاً تو . هدف: هدف از پژوهش حا

سد یکتاب ها یمحتوا ليتحل ستان بر مبنا یدوره  یر ص یمولفه ها یدب ست. روش پژوهش تو شأن مادر ا ز نوع ا ،یفيتوجه به منزلت و 

مادر، ارج  گاهينقش مادر، ارزش جا یمورد بررســ یدوره دبســتان اســت. مؤلفه ها یدرســ یپژوهش کتاب ها یمحتوا و جامعه آمار ليتحل

ضام لينهادن بر منزلت مادر و تحل شد.  یم نيم س افتهيبا ستان توجه ب یها: در کتب در  یو فيظامادر و و یبه نقش عاطف یشتريدوره دب

ها، به صــورت  هيپا یمحدود در برخ یم به او تنها در مواردو احترا یو گاهيجا یمانند ارزشــمند یدر خانواده معطوف شــده اســت و مســائل

 یگاهيوان جامادر به عن ريتصو يیپژوهش، لزوم بازنما یها افتهي: با توجه به یريگ جهيعنوان شده است. نت گريد نيدر کنار مضام یحيتلو

ــ ــائل یارزش ــ یدر در تمامتوجه و ارج نهادن به ما تيو اهم یفرزندان در قبال و فيچون وظا یو طرح مس ــتان  یدوره  یکتب درس دبس

 شود. یاحساس م

 

  یدرس یدبستان ، کتاب ها ی، دوره  یمادر ، نقش مادر گاهيجا های کليدی:واژه

 

  مقدمه   

ست که می توان به عنوان پايه ی اصلی خانواده و جامعه از آن ياد  نقش مادر در مفهوم مادری کردن از چنان اهميت ب ينظيری برخوردار ا

ــالم یکرد. نظام جمهور ــالم یتحقق هدف ها یبرا رانيا یاس ــت به اهم ريو تداوم آن ناگز یانقالب اس  یمادر و نقش ها گاهيجا تياس

 (. 12، ص 1395پژوه،  بهمادران توجه کند ) 

ــمند یاله انيچند همه اد هر ــالم ب یگذارند، ول یمادر قائلند و به او احترام م یبرا یمقام ارزش ــئله ت نيمکاتب به ا رگياز د شياس وجه مس

ش ست. حقوق دهينموده و به مادر عظمت بخ سالم برا یا س یرا که ا شخص کرده، ب ست که برا یفراتر از حقوق اريمادران م  یتح گرانيد یا

اند عادت برستواند فرد و جامعه را به س یپرورش دهنده جامعه است و اوست که م قتيانسان و در حق یچرا که مادر مرب است؛شده  ليپدر قا

 (.31، ص 1385 ،یبکشاند) احسان یبه شقاوت و بدبخت ايو 

سه در افراد  یبخش مهم نکهيتوجه به ا با مادر و ارزش او از جمله ارزش  گاهيشوند ، توجه به جا یم نهيجامعه نهاد کياز ارزش ها در مدر

ول سند تح ی هيبر پا رانيا یاسالم یرورش کشور جمهورکند . نظام آموزش و پ یم فايا یآن نقش مهم تياست که مدرسه در تقو يیها

 نين به والدو احسا یکياز جمله ن یفرزند فيبه آموزش وظا نياديکند . در سند تحول بن یم تيدروس فعال یمل یدرس ی هو برنام نياديبن
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ت الزم عل نيباشد. به هم یو پرورش مآموزش  يیاست که هدف غا بهيط اتيبه ح دنيکه از الزامات رس یو احسان یکياشاره شده است ، ن

 شود.  یا ژهيمادر توجه و گاهيمتمرکز کشور ماست به ارزش و جا یدر نظام آموزش یآموزش یصلا یکه محتوا یاست تا در کتب درس

 .رددموضوع مشخص گ نيدر پوشش دادن ا یکتب درس تيموفق زانيشده تا م یسع یکتب درس ليپژوهش با تحل نيعلت در ا نيهم به

 

 یمل یو برنامه درس نياديمادر در سند تحول بن

مادر و زن به طور عام،  مهـــم تـــرين رکن زنده کننده روح رأفت و ايثار و برپادارنده استواری و محوريت خانواده اســـت. اگـــر چـــه  نقش

هر و وفا و پيوند پی ريزی شده بر عهده پــــدرعهده دار کادر اجرايی و اداری جامعه کوچک يعنی خانواده است، ليکن اساس خانواده که بر م

 مادر است.   امام سجاد )ع( در رساله حقوق که لزوم رعايت حقوق ارحام را بـه مقـدار پيوسـتگی و قرابـت نسبت به رحم بيان فرموده است،

 (. 1391 ،یاحمدو  یاولين حق را در نظام خانوادگی به مـادر داده، آنگـاه از حـق پـدرسخن به ميان آورده است ) نجف

ــند تحول بن ینقش مادر در خانواده انتظار م تيبا توجه به اهم  ــ نياديرود در س ــل یمل یو برنامه درس ــناد اص آموزش و پرورش  یکه از اس

 نيشيپ قاتيشده باشد. متاسفانه با توجه به تحق ژهيموضوع توجه و نيبر آن هاست به ا یهستند و تمام ارکان نظام آموزش و پرورش ما مبن

وجه شده ت فشانيآن و حقوق آن ها به وظا یخانواده و اعضا گاهياز جا شيب یو برنامه درس نياديجه گرفت که در سند تحول بنيتوان نت یم

( نتيجه گيری شده است که آن گونه که شايسته و بايسته است به خانواده به مثابۀ يک نهاد بنيادين 1391)  یو احمد یاست.  پژوهش نجف

ــل و انتو مرکز  ــده و  قالتربيت نس ــند تحول بنيادين توجه کافی نش ــل س ــند و اص ارزش های اخالقی و تربيتی در بخش های نظری س

راهکارهای اجرايی برای ايفای نقش و مشارکت در امور تحصيلی و تربيتی فرزندانشان ارائه نشده است. تضعيف اين جايگاه و سپردن نقش 

ست  سه ممکن ا سيارتربيت به دولت و مدر ساز ب شد. در پژوهش  یزمينه  از ناهنجاری های جامعه در زمينه اخالق و رفتارهای اجتماعی با

ــند تحول بن یريگ جهينت زي( ن 1395و همکاران )  یدريح ــده که در س گرفته قرار ن یمورد توجه کاف تيخانواده به عنوان مرکز ترب نياديش

 د. باش یگذاران آموزش استيو س زانيمدنظر برنامه ر ديبا شتريب یاجتماعيهانهاد گريحساس خانواده نسبت به د گاهياست. لذا جا

ــ ی( گزاره 1396و همکاران ) یپژوهش مظاهر طبق ــند تحول بن یمل یمربوط به نقش مادر در برنامه درس ــند  ینظر یو مبان نيادي، س س

 یها یستگيابر ش دي، صرف نظر از تاک یعموم یرسم تيرباست : در ت نياديسند تحول بن ینظر یمورد و در مبان کي، تنها  نياديتحول بن

سوب م ینهاد خانواده م تيقوکه به ت ی)عوامل هيپا ستحکام خانواده مح س یشود(، به نقش ها یانجامد و از لوازم ا  یدرمانند نقش پ یتيجن

 شود. . یم یتوجه جد زين یو نقش مادر

و  اازهيبوده و مطابق ن یو ارزش ینيد یهابر آموزه یمبتن یمل یکه سند برنامه درس( آمده است 1391) یمراد قيتحق ی جهيمقابل در نت در

به عنوان  یابيدست یها و تعامل فعال و اثرگذار منسجم آنها برامشارکت خانواده تيو ترب ميسند در تعل نيشده است . در ا نيروز تدو طيشرا

صل کي ست در ا یمهم تلق ا ص یاثر گذار نيرک خانواده به عنوان رکن نيشده ا شخ سند  تيدر  فرزندان و دانش آموزان از ارکان مهم 

خانواده همســـو با  يیو توانا یآگاه شيخانواده و تالش در جهت افزا انيبن تيآموزش و پرورش اســـت. آموزش خانواده تقو نياديتحول بن

 شده است.  ديکشور در سند مذکور تاک یعموم یرسم تيو ترب مياهداف نظام تعل

س گاهيکه به جا یمطالعات ادتعد سناد آموزش و پرورش پرداخته اند ب ست. همچ اريو نقش خانواده در ا ست تا کنون نيمعدود ا  الزم به ذکر ا

 انجام نشده است. یدر خصوص توجه به نقش مادر در کتب درس یمطالعه ا

 

 روش

ص روش سد یپژوهش کتاب ها یمحتوا و جامعه آمار لياز نوع تحل ،یفيپژوهش تو ست. مؤلفه ها یر ستان ا س یدوره دب  نقش یمورد برر

دبســتان به  ی هيپا 6 یکتب درســ یکار محتوا نيا یباشــد. برا یم نيمضــام ليمادر، ارج نهادن بر منزلت مادر و تحل گاهيمادر، ارزش جا

 قرار گرفت. یصورت جداگانه مورد بررس
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 ها افتهي

 به دست آمد: ريز جينتا یکتب درس یمحتوا ليانجام شده از تحل یها یتوجه به بررس با

 فراوانی مفاهيم مربوط به هر کدام از مولفه ها در کتاب های دبستان – 1جدول 

 پايه نقش مادر ارزش جايگاه مادر ارج نهادن بر منزلت مادر

 اول 30 6 11

 دوم 11 5 4

 سوم 20 7 11

 چهارم 3 2 2

 پنجم 3 - 1

 ششم 2 - 1

 

س در س یکتب در سائل یو فيمادر و وظا یبه نقش عاطف یشتريتان توجه بدوره دب ست و م شده ا شمند یدر خانواده معطوف   یمانند ارز

 عنوان شده است. گريد نيدر کنار مضام یحيها، به صورت تلو هيپا یمحدود در برخ یو احترام به او تنها در موارد یو گاهيجا

چون مهربان تر از مادر به نقش  يیو شعر ها ريواژه ها و تصاو ديالب نگاره ها ، کلدر ق یخواندار یاول به خصوص در کتاب فارس ی هيپا در

 توجه به انيم نيو قرآن مورد توجه قرار گرفته اســت . در ا یدر کتاب فارســ زيارج نهادن بر منزلت مادر ن نيمادر توجه شــده اســت. همچن

 شود.  یم دهيد در کتاب قرآن شتريخورد و ب یگاه مادر کمتر به چشم ميارزش جا

سبت به پا در شده و ب ی هيکتاب دوم توجه به مادر ن سمان به چشم م یها هيدر کتاب هد شترياول کمتر  وم و عل یخورد . در کتاب ها یآ

ضير شاره ا هيپا نيا یا ست. ب یا شده ا ب ر قالد یمادر یمربوط به نقش ها زيموارد ن نيشتريبه نقش ، ارزش و ارج نهادن بر منزلت مادر ن

 است.  یآسمان و فارس یها هيددرس ه یمتن ها

قبل  ی هينســبت به پا یمادر با توجه به وجود فصــل خانواده در کتاب مطالعات اجتماع گاهيســوم ، تعداد موارد مربوط به نقش و جا هيپا در

 گاهين ارج نهادن بر منزلت مادر در جاباشــد و پس از آ یگوناگون مادر م یتوجه ها بر نقش ها شــتريب زين هيپا نياســت. در ا افتهي شيافزا

ــ یدر کتاب ها هيپا نيدارد. در ا ارقر یبعد ــير ،یفارس ــاره ا یاض مادر  گاهيجا یبه موارد مربوط به نقش ، ارزش و ارجمند یو علوم به اش

 نشده است.

شمگ یچهارم با افت ی هيپا در ضام ريچ ست. در کتا نيدر دو مورد به م شده ا شاره  سمربوط به مادر ا در  یيچهارم ابتدا هيپا ميبخوان یب فار

سوال ها« خدا شيستا» شعر  سواالت او پاسخ  يیپرسد و مادر او را راهنما یرا م يیکه در آن کودک از مادر درمورد وجود  خدا  کرده و به 

 نيا یبرا یمناسب ريتصو رسديم مادر کودک به شناخت خدا يیشعر در مورد خدا است و با راهنما نيا یموضوع اصل نکهيتوجه به ا ادهدب یم

ست که تلف شده ا ست. همچن نشياز جهان آفر یقيشعر در نظر گرفته  شعر یقرآن اميپ کيدر قالب  نيبا حضور مادر و فرزند ا کوتاه در  یو 

 شده است.  هيبه پدر و مادر توص یکيکتاب قرآن ، ن

س نيهمچن شته »تحت عنوان  یصفحه  متن يیچهارم ابتدا هيپا ميبخوان یدر کتاب فار ست که در آن به ا انيب« کودک کيفر رزش شده ا

 را هم تراز با فرشته قرار داده است. یمادر اشاره شده است و مقام مادر گاهيجا

شاره ا یکتاب ها در سفانه ا ست و فقط در کتاب قرآن با ذکر حد گاهيبه ارزش جا یسال پنجم متا شده ا س نيو بالوالد »ثيمادر، ن « انااح

 وجود دارد. زياول و سوم ن ی هيمربوط به آن در پا ريو تصاو ثيحد نيکردن به پدر و مادر خود فراخوانده است. ا یکين را به نکودکا

س در شم ابتدا ميبخوان یکتاب فار صفحه   يیش شعر18در  سم حالت تحت عنوان بخوان و حفظ "زيمادر عز یا"با عنوان  یکتاب، از ابوالقا

 هيو هد یمطالعات اجتماع یدر کتاب ها نيبر ارج نهادن بر منزلت مادر اشاره دارد . همچن شترير شده است که بدانش آموزان ذک یکن برا

 و متن دروس اشاره گشته است. ريمادر در قالب تصاو شآسمان به نق یها

 یريگ جهيو نت بحث
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و  یفرزندان در قبال و فيچون وظا یو طرح مســائل یارزشــ یگاهيمادر به عنوان جا ريتصــو يیپژوهش، لزوم بازنما یها افتهيتوجه به  با

 شود.  یدبستان احساس م یدوره  یکتب درس یتوجه و ارج نهادن به مادر در تمام تياهم

 هير پامادر به خصوص د ريدارد ، الزم است تا تصو یمهم اريارزش ها در کودکان نقش بس یريدبستان در شکل گ یدوره  نکهيتوجه به ا با

 ود. ش ديتاک یاز و یو ارزش مادر و تشکر و قدردان گاهيبر جا شتريالزم است تا ب ني، پنجم و ششم پر رنگ تر گردد. همچنچهارم  یها

ستان ب یکتاب ها در ست ، و سپس در جا ینقش مادر شتريدب شده ا ست.  هيو احسان به مادر تک یکيبعد به ن گاهيپررنگ جلوه داده  شده ا

صورت ست تا فل یدر  شمند یسفه که الزم ا ش یبرا جيکند به تدر یم فايکه ا يیمادر با توجه به نقش ها گاهيجا یارز کار دانش آموزان آ

 مشخص شود.  شانيا یبرا یمادر گاهيآن لزوم ارج نهادن بر منزلت مادر و جا ی جهيگردد تا در نت

سند تحول بن یعل شمند نياديرغم توجه  ضوع نيبه ا یا ژهي، توجه و یمادر گاهيزش جانظام خانواده و نقش آن و نقش و ار یبر ارز در  مو

س یکتاب ها ست و ا یدر ساله به تدر نيصورت نگرفته ا س جيم صورت یدر کتب در ست ، در  شده ا سطح یکمرنگ تر   که بهتر بود در 

 شود. نهيگردد تا بهتر نهاد مطرحدانش آموزان  یبرا یباالتر
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 چکيده

يکی از محورهای ارزيابی سالمتی جوامع مختلف، سالمت اجتماعی آن جامعه است. سالمت اجتماعی نقش مهمی در تضمين پويايی و 

وان نمونه اين تحقيق در راستای زمينه يابی و ارتقای کند. اهتمام به اين موضوع در بين سالمندان جامعه، به عنکارآمدی هر جامعه ايفا می

های سالمندان کاهش می يابد  جبران آن از طريق آموزش مهارت های زندگی اجتماعی سالم بسيار ضروری است. آستانه مقاومتشاخص

د که اخالق را در کنار سالمت اجتماعی  کننريزان تالش میگردد بر همين اساس، برنامهفردی و اجتماعی،و مهمتر از همه اخالق  برآورده می

هايی در زمينه شناخت ميزان سالمت ريزی صحيح و جامع، الزم است پژوهشی خود ارتقاء بخشند در اين راستا برای انجام برنامهافراد جامعه

و دانشگاه  اندفاه تعيين شده توليد ر که در نقش دانشگاه های نسل چهارماجتماعی سالمندان توسط مراکز علمی ودانشگاهی و به خصوص 

 اجتماعی پذيرد. اين تحقيق با هدف مشخص کردن نقش دانشگاه در سالمت انجام ،ها حرکت خود را به اين سمت و سو آغاز کرده اند

 -ع علیپژوهش از نوو زنان سالمند عادی انجام گرفت . اين  سالمندان خانه سالمندان با نگرشی تطبيقی بر سالمت اجتماعی زنان ساکن

 شفابخش، باشد از روش اسنادی در بحث تطبيقی پيرامون دوره های متفاوت مواجه با سالمندی از مديکال)می ای يا پس رويداریمقايسه

ش (و دوره های تحول در دانخدمات اجتماعی، مددکارانه ووابسته به اجتماع ( تا سوشال )وابسته به پزشکی، نيازمندبه معالجه طبی، دارويی

 نفر( و سالمندان زن ساکن 60ت هم استفاده شده است. جامعه آماری اين تحقيق شامل تمامی )شهروندان عادی( شهرستان ميانه )سالم

ندان اختالف سالم خانه سالمندان شهر ميانه می باشد.آزمون فرضيه های تحقيق نشان داد بين سالمندان زن عادی با سالمندان زن ساکن خانه

نسجام اجتماعی ،مشارکت اجتماعی، پذيرش اجتماعی ، شکوفايی اجتماعی و  انطباق اجتماعی تفاوت معنی داری وجود داری از نظر امعنی

حل مسئله سالمندی مطرح می شود، تحول در نوع دانشگاهها به سوی رويکردهای دارد. در اين پژوهش ضمن اينکه دوره های تحول در 

 اعی و رويکردی اجتماعی به سالمت می تواند نقش موثری در حل اين مسئله داشته باشد. دانشگاههای اخالق مدار و با مسئوليت اجتم

 اجتماعی ، سالمندان، خانه سالمندان دانشگاه، اخالق ، سالمت کلمات کليدی:

 مقدمه  -1

 .شد دور اآنج از و کرد رها ای جاده گوشه در را او گرفت شدت پيرمرد بيماری وضع چون. شد مريض پيرش پدر جوانی مرد

 ردسرد از فرار و بيماری داشتن واگير ترس از رهگذران. کشيد می را آخرش های نفس زحمت به و بود افتاده جاده کنار ها ساعت پيرمرد

 .رفتند می و گرفتند می را خود راه ناالن پيرمرد به اعتنا بی و چرخاندند می ديگری سمت به را خود روی

 .کند درمانش و ببرد مدرسه به تا گرفت دوش بر را او ديد را پيرمرد اينکه محض به. کرد می عبور جاده آن از شيوانا

 کمک نه و درس می تو به سودی او از نه! نزديک نيز مرگش و بيمار و است فقير پيرمرد اين": گفت شيوانا به طعنه به رهگذران از يکی

 مکک او به چی برای تو. است رفته و کرده رها خود حال به اينجا در را او هم پسرش حتی. شود می باعث پيرمرد اين اوضاع در تغييری تو

 "؟!کنی می

 :گفت رهگذر به شيوانا
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 چگونه کنم رها خود حال به را او رهگذران و پسرش مانند هم من اگر. کنم می کمک خودم به دارم من! کنم نمی کمک او به من"

 "!کنم می کمک خودم به دارم من. باشم داشته صحبتی هم تقاضای هستی خالق از و برگردانم آسمان به روی

 لندترينب باالی  به و کرد کول پشتش به را سبد و گذاشت سبدی در را  روزی پسری پدرشو يا حکايتی ديگر از سرزمين مان که :  

 سبد گفت پدر خندی می چه از پرسيد سرپ و خنديد پدر برگشت موقع و. گذاشت را پدر. رسيد که کوه باالی به. برگردد نتواند پدر تا برد کوه

هم يک روز با پدرم همين کار را کردم و االن هم پسر من با  من رآخ به کار می آيد روز يک. داد جواب پدر ؟!چرا گفت پسر.! ببر خود با را

 .من. از دست روزگار می خندم که هيچ کاری را بدون مزد نمی گذارد

 است!! المندان شدهو االن هم بلندترين کوه آسايشگاه س

چند در اکثر فرهنگ های شرقی امری ناپسند بوده ولی در دهه های اخير ماهيت ناپسندی اين  انتقال سالمندان به سرای سالمندان هر

ده شرفتار تا حد زيادی از بين رفته و گزينش مکان جديد برای سالمندان تحت عنوان خانه سالمندان به فرهنگ غالب در اکثر جوامع تبديل 

جا افتادن اين فرهنگ از يک طرف و افزايش ميزان طول عمر و افزايش تعداد کهنساالن به تبع آن از طرف ديگر باعث شده که  .است

 زايند. های اين دوره از زندگی بشر، بر کيفيت آن بيافهايی باشند تا ضمن کاستن از آسيبمحققين حوزه علوم اجتماعی به دنبال انجام پژوهش

طی دهه های اخير مطالعات زيادی انجام شده تا وضعيت و کيفيت زندگی افراد را در کنار خانواده و سرای سالمندان مقايسه کرده لذا در 

 و تطبيق دهد. 

هر چند چنين موضوعی تا حد زيادی متاثر از فرهنگ ها و باورها و ارزشهای جوامع بشری بوده ولی در اکثر يافته های پژوهشگران، افت 

 زندگی سالمندان در خارج از جمع خانواده محرز شده است . کيفيت

يکی از محورهای ارزيابی سالمتی جوامع مختلف، سالمت اجتماعی آن جامعه است. سالمت اجتماعی نقش مهمی در تضمين پويايی و 

اد آگاه، کارآمد و خالق است لذا پرورش ای وجود افرکند. از آنجايی که شرط مهم برای رشد و شکوفايی هر جامعهکارآمدی هر جامعه ايفا می

معين شده  ها در راستای اهداف ارزشمند ودهی مناسب رفتار و عاليق و نيازهای آنو تقويت انگيزه پيشرفت سبب ايجاد انرژی و جهت

دارد بديهی است که های فردی، خانوادگی و اجتماعی ای در کارکرد در تمام زمينهاز آنجا که سالمت اجتماعی نقش عمده باشد ومی

 (.1389رسد )يارمحمدی و رهايی، ريزی صحيح و جامع در تأمين سالمت اجتماعی بخصوص سالمندان کامالً ضروری به نظر میبرنامه

سالمندان کاهش يابد که در چنين شرايطی،  آستانه مقاومت گردد کههای مختلف محيطی باعث میاز طرفی نيز، شرايط و موقعيت

های فردی و اجتماعی،و مهمتر از همه ای فردی و اجتماعی از طريق آموزش مهارتهای مقابلهسازگاری، باالترين ظرفيت افزايش قدرت

ريزی جهت کمک به تأمين سالمت بينی و برنامهگردد که شناخت و آگاهی از ميزان سالمت سالمندان امکان پيشاخالق  برآورده می

کنند که اخالق را در کنار سالمت اجتماعی  افراد يافته تالش میريزان جوامع توسعههمين اساس، برنامه کند. براجتماعی آنان را فراهم می

 است. ارتقاء سالمت اجتماعی، شناخت عواملی است که در افزايش اين بعد از سالمتی تأثيرگذا  ها ی خود ارتقاء بخشند و يکی از راهجامعه

هايی در زمينه شناخت ميزان سالمت اجتماعی سالمندان توسط مراکز صحيح و جامع، الزم است پژوهشريزی بنابراين برای انجام برنامه

 پذيرد.  انجام علمی ودانشگاهی 

 تعامل به قادر در واقع و بدهند دست از کامل طور به را خود گيری تصميم ديگرتوانايی است ممکن می کند، پيشرفت سالمندی همچنانکه

 اين در نيز گوناگونی اخالق مسائل دارند. روزی شبانه بلندمدت مراقبتی تسهيالت به نياز آنها .بود نخواهند نيز خود مراقب يا و همسر با

 درمانی مداخالت چه که است اين می کند بروز که نکته اخالقی مهمترين می رسد، عميق به شديد حالت از بيماری وقتی دارد وجود مرحله

 دراين را بيماری فرايند بيوتيک ها آنتی کنيم؟آيا استفاده غذا لولۀ نياز از صورت در بايد ما آيا هستند؟ ب ترمناس و موثرتر مرحله در اين

 است مطرح مرحله اين در که ديگری شود؟ موضوع رعايت بايد مرحله اين مراقبان در توسط ای اخالقی اصول چه می دهند؟ تغيير بيماران

 افزايش کيفيت بيشتر بيماران از مراقبت هدف .است بحث و مورد بررسی هنوز نيز موضوع اين .ستا پزشک کمک با يا خودکشی  اتانازی

 اين در ،  سکوالر اخالق زيستی .می يابند بيشتری اهميت دوره اين در زندگی جنبه های روحانی .بيمار عمر طول افزايش تا است زندگی
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 سالمند با برخورد در بايد دوران اين در مراقبان نيز .می يابند اهميت مذهبی و نویمع ارزشی، چراکه، مسائل .باشد مفيد نمی تواند جريان

  .باشند آنها داشته با آميز محبت رفتاری و دهند خرج به بيشتری شکيبايی صبر و انواع بيماری ها  به مبتال

  در اين ميان نقش دانشگاه ها و مراکز آموزش عالی در خور توجه است.

انشگاه را به چهار نسل تقسيم می کنند؛ شاخص نسل اول، ارائه مدرک بوده و تعداد فارغ التحصيالن، نشانه فعاليت و محققان تاسيس د

 رتبه دانشگاه ها محسوب می شده که عمر اين دوره پس از جنگ جهانی دوم به پايان رسيده است. 

 يد علم از طريق نوشتن مقاالت بود. ادامه داشت، شاخص فعاليت دانشگاه ها تول 1960در نسل دوم که تا دهه 

 بود  2000در دانشگاه های نسل سوم، فناوری مورد توجه قرار گرفت و دانشگاه، نقش خود را در توليد ثروت ايفا کرد و عمر آن تا سال 

 و سو آغاز کرده اند.اما در حال حاضر نقش دانشگاه های نسل چهارم، توليد رفاه تعيين شده و دانشگاه ها حرکت خود را به اين سمت 

 جايگاه و نقش دانشگاه ها، تالش برای ساختن جامعه ای آگاه، ثروتمند و دارای رفاه اجتماعی از طريق تربيت نيروهای ارزشمند، توليد علم

و تامين  گزاریو دانش برای توسعه و ارتقای فرهنگ جامعه و افزايش سرمايه اجتماعی است.بر مديريت ارشد کشور است که ضمن سياست

های نسل سوم و چهارم را در دستور کار قرار دهد تا در های الزم، حرکت با شتاب و البته با دقت الزم برای رسيدن به دانشگاهزيرساخت

 ها اقدام کنيم.حداقل زمان بتوانيم نسبت به تصحيح مسير و جبران عقب ماندگی

 

 بيان مسئله -2

وه بر الع های جديد، تر، طی فراگردی حلزونی بوده و برخورداری از قابليتالاول به نسلهای بادگرديسی سامانمند نهاد دانشگاه از نسل 

پويا  شود، بلکه به منزله يک ضرورت نيز در روندی اينکه موجب بروز کاستی در تأکيد کمی و کيفی در سلسله مراتب آموزش و پژوهش نمی

 (20: 1393عنايتی و عاليپور، )شود و هدفمند، ترغيب و تقويت می

های  را به مثابه اسم "مدار  تعالی دانشگاه های "و  "گرا  دانشگاه های تعالی"توان عناوين  با مطالعه سير توسعه دانشگاه ها، می

مناسب برای دانشگاه های آينده معرفی نمود. دانشگاه هايی که قرار است بر مدار تعالی مستمر، در خدمت توسعه و پيشرفت و تعالی جوامع 

   .ود باشندخ

های آموزش در سراسر جهان به طور قابل توجهی در حال تغيير است. به ويژه آموزش  دانشگاه های رقابت گرا: در حال حاضر، شيوه (الف

 گذارد. بر آن است که رقابت، همواره آموزش عالی را به سمت جهانی عالی، موضوعی است که به طور فزايندهای بر نيروهای بازار تأثير می

ذاران و ديگر گ مشی بندهای جهانی، نقشی کليدی بر خط المللی ميان دانشگاه ها، رده های ملی و بين دهد. با تشديد رقابت سازی سوق می

شود. بدين جهت،  المللی، توصيف می اندار آموزش عالی، با فشارهای رقابتی و رشد بين سازی، امروزه چشم افراد داشته، در مسير جهانی

 (194-185؛2015فليپو، .)اند المللی شدن، برآمده انشگاه های سراسر جهان، در صدد اتخاذ راهبردهای بينبسياری از د

 

ها از ديدگاه رويکردهای گوناگون به  گيری جو: در مديريت معاصر، مسئله مشارکت کارکنان در تصميم دانشگاه های مشارکت (ب

 اند. از يک ديدگاه، دانشگاه به مثابه ای خاص به اين مسئله پرداخته م، به گونهرهبری و انگيزش مورد بررسی قرار گرفته است و هرکدا

مرکزی برای پاسداری از دانش موجود و محيطی برای اجرای فعاليتهای پژوهشی، به منظور کشف حقايق جديدی که راهگشای حل مسائل 

استقرار الگوی سازمانی و اداره کردن چنين مؤسساتی روشن است.  اند؛ در اين امتداد، تکليف نحوه انسانها و جوامع بشری است، تعريف شده

لمی و های ع در رويکرد مشارکتی، از آزادی کافی برای اجرای فعاليت التیيابد که دانشگاه ها با ايجاد تحو اين کار مهم، زمانی تحقق می

 رای همگان از جمله اعضای هيئت علمی را فراهم کنند.گيری، زمينه مشارکت ب آموزشی برخوردار باشند و با تکيه بر الگوی نوين تصميم

شان  قهالها نشان داده است که اعضای هيئت علمی برخوردار از تخصص باال، عمدتاً برای انجام دادن کارهای مورد ع نتايج پژوهش

ت علمی از به دليل اينکه اعضای هيئو تفويض اختيار در پرتو مشارکت آنهاست.  اللشوند و موفقيت آنها در گرو ميزان استق برانگيخته می

پذيری و خوديابی بهتر در ميان قشرهای جامعه برخوردارند، شايسته است  سطح باالی دانش، بلوغ فکری، درک نيازهای اجتماعی، مسئوليت
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ای تأمين تخصص برها مشارکت کنند؛ ضمن آنکه تأثير آنها بر نحوه ارائه خدمات عمومی، تربيت نيروی انسانی و م گيری که در تصميم

اده مهرعليز .)نيازهای جامعه و کشاندن افراد به سوی مقاصد مشترک، از نقش کليدی و محوری آنها در برنامه های دانشگاهی حکايت دارد

  (3-2؛1384،و همکاران

توان به جو اخالقی  مان میدار و نهادينه کردن آن در ساز مدار: با بهبود سطح رفتار اخالقی و مديريت اخالقم دانشگاه های اخالق )ج

بندی ارزشها برای هدايت رفتار در سازمانها. سازمانها با ايجاد  آرمانی دست يافت. منظور از مديريت اخالقی،عبارت است از شناسايی و اولويت

نند ک ها کمک می سازمان های ترويج اخالق، به توانند امور اخالقی را در محيط کار مديريت کنند. برنامه های مديريت اخالق، می برنامه

تفاده ای و ابزارهايی عملی اس تا بتوانند در شرايط آشفته، عملکرد اخالقی خود را حفظ کنند. امروزه، برای مديريت اخالق از رويکردی برنامه

ت اخالقی الل معضهای سازمانی، روشهای ح ها و رويه ها، قوانين و نرم مشی اين ابزارها کدهای اخالقی، کدهای رفتاری، خط .شود می

گرا بوده، به توسعه  دار و ارزش گرا، دانشگاه هايی اخالقم دانشگاه های تعالی ( 107: 1392خزنی و همکاران،  .)گيرند و آموزشی را در بر می

 .های انسانی پايبندند کرامت

ها، پوياتر از قبل  محيط پيرامون سازمان .است آفرين: قرن جديد، امواج تازهای از تغيير را با خود به همراه آورده دانشگاه های تحول (د

قا در ها باشند. برای موفقيت و حتی ب هايی مناسب برای مواجه با اين پويايی ها در پی يافتن پاسخ شده و اين امر باعث گرديده تا سازمان

مروزی های ا ون پرهيز کنند. سازمانپذيری، پويايی و تحول حرکت نموده و از سک ها به سمت انعطاف چنين محيطی، ضروری است سازمان

برای آموختن،  هايی ها را به فرصت ثباتی توانند ترديدها، نوسانات و بی توانند روند و سرعت تغييرات را متوقف سازند، بلکه فقط می نمی

 .ها پيشرو باشند در اين زمينهتر خواهند بود که  دانشگاه هايی موفق (14: 1389ضيائی و نرگسيان،  .)تطابق و همخوانی مطلوب تبديل کنند

سالمندی مفهومی است که در چند دهه اخير وارد مباحث علوم اجتماعی و سالمت شده است سالمندی به مدد پيشرفت های بشر در 

عرصه علم پيش آمده است. هر چه به جلو حرکت می کنيم تالشگران عرصه پزشکی سعی دارند اميد به زندگی را بيشتر از اين افزايش 

باشد ولی اگر الزامات و نيازهای اين پديده تأمين بدهند. هر چند افزايش تعداد سالمندان يک جامعه موفقيتی بزرگ در عرصه سالمت می

 هايی در جامعه شود. تواند باعث بروز ناهنجارینشود همزمان می

که دارای برخی ويژگی های جسمی، اجتماعی و روانی سالگی آغاز می شود، دورانی است  60سالخوردگی که برای اکثر افراد جامعه ما از 

 (165-154 ؛1372 ،سام آرام)است. 

سالگی به بعد، هر چه سن باالتر می رود، نيروهای جسمی  60هش نسبی قوای جسمی است، به طوری که از يکی از اين ويژگی ها کا

 فرد به نسبت رو به کاهش می گذارد. 

 بازنشستگی و از دست دادن موقعيت های شغلی، دومين ويژگی اين دوران است. 

 است نيز از جمله اين ويژگی هاست. کاهش مسئوليت هايی که مرتبط با شغل و ارتباطات اجتماعی فرد بوده 

 ويژگی ديگری که در اين مرحله از زندگی مطرح است، تنهايی يا احساس تنهايی است. 

فرد سالخورده هر چند وقت يک بار شاهد مرگ يکی از دوستان يا بستگان يا آشنايان و همسن و ساالن و افراد هم دوره خويش است، 

ايی بيشتری به او دست می دهد. برخی به مرور از مشارکت در زندگی اجتماعی کناره گيری ميکنند و لذا هر روز بيش از پيش احساس تنه

زند و از ميدان به در می کند به طوری که ممکن است دچار نوعی احساسی بيهودگی و افسردگی  در مقابل، جامعه نيز آنها را به کنار می

نند. ک وضعيت آنهاست اين دوره را به دوره ای نسبتاً فعال و رضايت بخش بدل می شوند. برخی با پذيرش نقش های جديدی که مطابق با

در هر دو حالت عالوه بر خصوصيات فردی سالمند، شرايط اجتماعی و به ويژه شرايط خانوادگی سالمند بسيار مؤثر است. شرايط مناسب 

ق دهد و شرايط نامناسب می تواند او را منزوی و تنها کند. به خانواده و جامعه می تواند سالمند را به سوی پذيرش نقش های جديدی سو

عالوه ميزان سالمت جسمی دوران سالمندی در اين مرحله از زندگی، عاملی مهم در وضعيت زندگی اجتماعی اوست، چرا که برای هر نوع 

المند و امکانات اجتماعی، از جمله وضع مالی مشارکت اجتماعی در مورد سالمندان، ابتدا ميزان سالمت آنها مطرح می شود. سالمت فرد س

سالمند، به او فرصت می دهد که از دوره سالمندی خود به خوبی بهره گيرد و احساس رضايت کند. به نظر می رسد که اين شرايط در کل 
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ن دان در نقش های مهم، به عنواجامعه ما، اعم از شهری يا روستايی موجود باشد. البته شرايط غالب در فرهنگ سنتی ما اين است که سالمن

ای وراهگشا، کدخدا، راهنما، کاردان و مشابه آن مطرح باشند، ولی به نظر ميرسد در جامعه سنتی، سالمند تا زمانی احترام داشته که از نظر ق

 (165-154 ؛1372 ،سام آرام) .ذهنی و جسمی قادر به مشارکت در امور فرهنگی، اقتصادی و اجتماعی جامعه بوده است

 ها در معرضاز نزد خانواده اند که سالمندان در مراکز نگهداری بيشترها در حوزه سالمت سالمندان به اين نتيجه رسيدهعمده پژوهش

نفر از سالمندان مقيم در خانه سالمندان  46نفر از افراد سالمند مقيم خانه را با  90نژاد و همکارانش، سالمت روانی تهديد واقع هستند. مرادی

اند تيجه رسيدهرار داده و به اين نرا در شهر تهران با استفاده از پرسشنامه بررسی وضعيت شناختی و فرم کوتاه بررسی افسردگی مورد بررسی ق

که اختالالت شناختی و شدت افسردگی در سالمندان مقيم سالمندان به طور معناداری بيشتر است. اين در حالی است که با برنامه ريزی 

 لقی شوند )مرادی نژاد وتوانند از دوران سالخوردگی شاد و مولد، لذت برده و به عنوان يک جزء يکپارچه با جامعه تمناسب، سالمندان می

 ( 61: 1389صحبايی، 

های شود که در او به صورت عادت در آمده است. اين واژه، هم خویدر اصطالح به صفات درونی انسان گفته میکه اخالق و اما در بعد 

 همچنين اخالق و بزدلی را؛های زشت و ناپسند همچون فرومايگی شود و هم خوینيکو و پسنديده مانند جوانمردی و دليری را شامل می

 اختصاصی جنبۀ اخالق در اينجا منظور ما اين نيست که   گيردرا دربرمی ايثار و تواضع و اخالق اجتماعی مثل شجاعت و صبر فردی چون

 در که؛ است اين بر اعتقاد اما .در برمی گيرد را زندگی ابعاد تمام که است فراگير موضوعی خاص آن دارد. اخالق شرايط سالمندی و  برای

 رعايت عدم شرايط، برخی در ولی، است الزم هر تعاملی در و شرايطی هر در اخالق رعايت .می شود برجسته تر اخالقنقش  خاص موارد

 مبتال سالمندان با تعامل می گيرد، قرار تاکيد مورد بسيار آن اخالق در رعايت که شرايط اين از يکی .می گذارد جای بر اثرات ناگواری آن،

 .است به انواع بيماری ها

 رويکردها از برخی است مواجه اخالقی پيچيده مسائل از زيادی تعداد با خانواده آنها، و سالمندان دربارۀ تحقيقاتی و بالينی عاليت هایف

 جهانی موضوعی اخالق :ديگر معتقدند عدهای ولی است، فرهنگ به وابسته امری موضوع، بودن يک بد يا خوب بررسی که؛ باورند اين بر

و  کل به طور مورد سالمندان  در پژوهشی کارهای بالينی و فعاليتهای .کرد عمل رابطه اين در خاصی بر استانداردهای تنیمب بايد و است

 بودن فعاليت ها، اخالقی اصلی محورهای از يکی .است بيماريشان،چالش زا طبيعت خاطر به ويژه، به طور آلزايمری مثال سالمندان بيمار

 کيفيت حتی و فرد می شود خودمختاری و بودن منطقی و بيماری مانع عقل زوال ولی.است تعامالت در فرد منطقی خودمختاری به توجه

 (:1315-19951314می کند. )وايت هاوس ،پی جی، مواجه خطر با نيز را فرد زندگی

های انسان گرايانه در  در اين تحقيق سعی می شود دوره های تحول در حل مسئله سالمندی مطرح شود که در نهايت چگونه با نگاه

دانشگاه ها به مسائل اجتماعی نيز انسان گرايانه نگاه می شود و تحول در رويکردها در دوره های مختلف به مسئله سالمت ايجاد می شود 

 تا اينکه سالمت اجتماعی مطرح می شود. 

 اهداف تحقيق -3

 هدف کلی -3-1

 انهخ مطرود با نگرشی تطبيقی بر سالمت اجتماعی زنان ساکن های گروه افراد اجتماعی مشخص کردن نقش دانشگاه، در تامين سالمت

 و زنان سالمند عادی سالمندان

 اهداف فرعی -3-2

ه در سالمندان و نقش دانشگا خانه ( تعيين ميزان مشارکت اجتماعی سالمندان زن )شهروندان عادی( در مقايسه با سالمندان زن ساکن1

 جتماعی برآوردن اين شاخص سالمت ا

اه سالمندان و نقش دانشگ خانه ( شناسايی قدرت پذيرش اجتماعی سالمندان زن )شهروندان عادی( در مقايسه با سالمندان زن ساکن2

 در برآوردن اين شاخص سالمت اجتماعی 
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در  ندان و نقش دانشگاهسالم خانه ( تعيين ميزان انسجام اجتماعی سالمندان زن )شهروندان عادی( در مقايسه با سالمندان زن ساکن3

 تامين اين شاخص سالمت اجتماعی 

سالمندان و نقش دانشگاه در مهيا کردن اين  خانه ( شناخت انطباق اجتماعی سالمندان زن )شهروندان عادی( و سالمندان زن ساکن4

 شاخص سالمت اجتماعی 

سالمندان و نقش دانشگاه در برآوردن  خانه ن زن ساکن( يافتن ميزان شکوفايی اجتماعی سالمندان زن )شهروندان عادی( و سالمندا5

 اين شاخص سالمت اجتماعی 

 چارچوب نظری -4

وظيفه يافتند تا در توسعه  1دانشگاه  در راستای ارتقای مسئوليت اجتماعی "مدار  تعالی دانشگاه های "و  "گرا  دانشگاه های تعالی"

ترين نهادهای يک کشور، عالوه بر وظيفه تعليم و تربيت عنوان يکی از مهمشگاه بهدان اقتصادی و اجتماعی جامعه خود نيز موثر باشند

 دارد. عهده هب دانشگاه اجتماعی مسئوليت"دوستی نيز مسئوليتی تحت عنوان محيطی، اخالقی و نوعهای قانونی، زيستدانشجو، در حوزه

شگاه محل تفکر و تامل است و بخشی از کارآمدی دانشگاه زمانی حاصل می دانشگاه نمی تواند از مسئوليت اجتماعی خود پرهيز کند زيرا دان

در اين ميان پرداختن به سالمت اجتماعی بسيار مهم .شود که در مسير مسئوليت اجتماعی قرار گيرد و برای اصالح امور جامعه تالش کند

 در مند هستند. بنابراين جامعهآن بهره از معه برخیجا در که کندمی تعريف اجتماعی امتياز يک را اجتماعی سالمت وبر است؛ ماکس

 گيرد. می نظر در بعدی چند صورت به را اجتماعی سالمت ديدگاه وبر، شود.می تشکيل هاپايگاه از هايیگروه يا و سطوح از هايیدسته

 توانندمی که کندمی را فراهم ايیهويژگی و شرايط وی برای اجتماعی مراتب سلسله در فرد يک موقعيت که کنندمی وو مطرح و رز

 تعريف محيط و فرد ميان ارتباط وسيله عنوان به را های ارتباطیمهارت نيز همکاران و دهد. اشنايدر قرار خود الشعاع تحت را وی سالمتی

 شودمی واقع استفاده وردم اجتماعی، سالمت از مهمی بخش در که دانندمی سازنده يک ارتباط ادامه و شروع وسيله عنوان به و کنندمی

 (.61: 1362)خوشدل، 

 تأمين وی نظر از به خودشکوفايی شدن نايل داند. شرطخود )خود شکوفايی( می تحقق خواستار انسان را سالم همچنين مالزو انسان

 نهايت در و خاطر تعلق ساساح محبت، ايمنی، نيازهای به و شودمی فيزيولوژيک شروع يا جسمانی نيازهای از ترتيب به که است نيازهايی

 (.61: 1362شود )خوشدل، رسد که منجر به سالمت اجتماعی فرد میمی به خودشکوفايی نياز

افراد در درون ساختارهای اجتماعی  کييز نظر شود. بهمی گرفته نظر در روانی و جسمی بعد دو در زندگی طبق نظريه گوگنموس، کيفيت

 هستند کننده تعيين نيز اجتماعی هایچالش و است روانی سالمت از زندگی بيش در ندگی و عملکرد خوبو ارتباطات قرار دارند و کيفيت ز

 نشان که ابعادی است دارای اجتماعی سالمت و نمايندمی ارزشيابی شاناجتماعی معيارهای با را شانزندگی افراد، کيفيت که است معتقد و

 (.1386هست )چاوشيان،  برخوردار اسبیمن زندگی کيفيت از ميزان چه به فرد دهدمی

ی قدرت و بررسی راهبردهای مقاومت و نحوه بازتوليد ساختار از سوی بازيگران اجتماعی بنا نهاده يابی بر دو محور عمدهی ساختنظريه

 اجتماعی نابرابر قرار دارند هایهای زيردست نيز که در رابطهشده است. لذا با توجه به دو سويه بودن مناسبات در اين نظريه، حتی گروه

گيری قواعد را با کنش خود متأثر سازند. که البته اين امر منوط به اين است که افراد در روابط اجتماعی توانند جريان توزيع منابع و شکلمی

شود عامل فردی و اجتماعی میهای اجتماعی در چنين فرآيندی منجر به محدوديت مشارکت داشته باشند. بنابراين عدم مشارکت افراد و گروه

 (.1386اندازد )چاوشيان، که در نهايت سالمت اجتماعی افراد و جامعه را به خطر می

کنند و به عنوان وسيله شروع و ادامه يک های ارتباطی را به عنوان ارتباط ميان فرد و اجتماع تعريف میاشنايدر و همکاران نيز مهارت

 (.1386گيرد )چاوشيان، ش مهمی از سالمت اجتماعی را در بر میدانند که بخارتباط سازنده می

 در خوب کرد و عملکرد اجتماعی ارزيابی معيارهای به توجه بدون تواننمی را فرد شخصی عملکرد زندگی و کيفيت است معتقد کييز

 سالمت مفهوم گيرد. کييزمی بر در نيز را اجتماعی هایچالش تکاليف و و است روانی و عاطفی جسمی، سالمت از بيش چيزی زندگی

 (.61: 1362کند )خوشدل،  می بيان اجتماع برابر در از عملکردش فرد ارزيابی معنی به را اجتماعی
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کينير معتقد است که مدل سالمت اجتماعی شامل يکپارچگی اجتماعی، ايفای نقش اجتماعی، انسجام اجتماعی، پذيرش اجتماعی و خود 

 رح نمودار ذيل می شود: شکوفايی اجتماعی به ش

 
 : ابعاد سالمت اجتماعی از نظر کينز 1نمودار شماره

 

سالمت اجتماعی به معنای ارزيابی و شناخت فرد از چگونگی عملکردش در اجتماع و کيفيت روابط اش با افراد ديگر، نزديکان و گروههای 

 اجتماعی که وی عضوی از آنهاست، می باشد. 

می  1، شکوفايی اجتماعی 1،انطباق اجتماعی  1، مشارکت اجتماعی 1، پذيرش اجتماعی1نج بعد انسجام اجتماعیسالمت اجتماعی دارای پ

  .باشد

های اجتماعی. پذيرش اجتماعی به اين معنی است که فرد اجتماع را به انسجام اجتماعی يعنی ارزيابی فرد از کيفيت روابط خود در گروه

 از افراد مختلف تشکيل شده است، درک کند و به ديگر افراد جامعه اطمينان داشته باشد. صورت يک مجموعه کلی و عمومی که 

 

 

مشارکت اجتماعی باوری است که طبق آن فرد خود را عضو حياتی اجتماع می داند، در حاليکه انطباق اجتماعی به معنای درک کيفيت، 

تقاد داشتن بر اين واقعيت است که اجتماع در يک تکامل تدريجی است و سازماندهی و عملکرد دنيای اجتماعی است، شکوفايی اجتماعی اع

)کيس و  توانمندی های بالقوه ای برای تحول مثبت وجود دارد که از طريق نهادهای اجتماعی و شهروندان شناسايی می شود

 ( 306؛2004شاپيرو،

 

 های تحقیقفرضیه -5

 داری از نظر انسجام اجتماعی وجود دارد.سالمندان اختالف معنی نهخا بين سالمندان زن عادی با سالمندان زن ساکن -1

 سالمندان دارای مشارکت اجتماعی باالتری هستند. خانه سالمندان زن عادی در مقايسه با سالمندان زن ساکن -2

 وجود دارد.  سالمندان از نظر پذيرش اجتماعی تفاوت خانه بين سالمندان زن عادی در مقايسه با سالمندان زن ساکن -3

 داری از نظر شکوفايی اجتماعی وجود دارد.سالمندان اختالف معنی خانه بين سالمندان زن عادی و سالمندان زن ساکن -4

 سالمندان از نظر انطباق اجتماعی تفاوت وجود دارد. خانه بين سالمندان زن عادی در مقايسه با سالمندان زن ساکن -5

 

 روش شناسی تحقیق -6

باشد که در آن دو گروه سالمند )سالمندان معمولی شهرستان می ای يا پس رويداریمقايسه -ار اين پژوهش از نوع علیقالب و ساخت

سالمندان( از نظر سالمت اجتماعی مورد مقايسه قرار گرفتند. از روش اسنادی در بحث تطبيقی پيرامون  خانه ميانه و سالمندان  زن ساکن
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ماع وابسته به اجت( تا سوشال )وابسته به پزشکی، نيازمندبه معالجه طبی، دارويی شفابخش، لمندی از مديکال)دوره های متفاوت مواجه با سا

 (و دوره های تحول در دانش سالمت هم استفاده شده است.خدمات اجتماعی، مددکارانه و

سالمندان شهر  خانه از سالمندان زن ساکن نفر 50نفر از افراد سالمند زن )شهروندان عادی(شهر ميانه و 50جامعه آماری اين پژوهش 

انتخاب  گيری در دسترسنمونه آماری با استفاده از روش نمونه ميانه بودند که به صورت تصادفی گزينش شده و مورد پژوهش قرار گرفتند.

لی گزينش افراد، سعی شده افراد خيمالک گزينش افراد پژوهش، توانمندی دريافت منظور محقق و ارائه پاسخ مورد انتظار بود لذا در طی  شد.

ها را نداشته، کنار گذاشته شوند و همچنين جامعه آماری پژوهش فاقد افرادی است که اجبار در جلب پير که توان درک سواالت و پاسخ به آن

دمان سالمند و جوان در نظر سال را مرز گسل بين مر 60اند. در نهايت بايد گفت که سن ها به مشارکت در پاسخ به سئواالت تحقيق شدهآن

ماعی هايی در زمينه سالمت اجتای تهيه شد که شامل پرسشنامهپرسش، های مربوط به متغيرهای تحقيقآوری دادهبه منظور جمعگرفته شد.

 .المند بودفراد سسالمندان اعم از شکوفايی اجتماعی، همبستگی اجتماعی، انسجام اجتماعی، پذيرش اجتماعی و در نهايت مشارکت اجتماعی ا

 واقعی، هایپرسش کنيم، ساختنمی پرسش هاآن درباره که مواردی و قلمروها است که شامل، انتخاب وجه چهار دارای پرسشنامه ساختن

 در پرسشنامه تدوين در موارد اين همه پيش رو نيز، (. در تحقيق1383باشد )نايبی، مناسب می پرسشنامه ريزی طرح و هاپرسش ارزيابی

است. گفتنی است که در اين تحقيق برای بخش نظری از روش اسنادی و در بخش سنجش و تحليل از روش پيمايشی  شده گرفته نظر

 استفاده شده است.

سالمندان شهر ميانه بود  خانه نفر( و سالمندان زن ساکن 60جامعه آماری اين تحقيق شامل تمامی )شهروندان عادی( شهرستان ميانه )

باشد. با توجه به اين که مالک گزينش افراد در اين پژوهش، توانمندی نفر می 7575آخرين سرشماری صورت گرفته، تعداد    که براساس

نفر از سالمندان )شهروندان عادی(که قادر به ادراک محيط پيرامون خود  10دريافت منظور محقق و ارائه پاسخ مورد انتظار بود لذا تعداد 

 نفر زن ساکن 50نفر از سالمندان )شهروندان عادی(شهرستان ميانه و  50ی کنار گذاشته شدند. حجم نمونه آماری تعداد نبودند از جامعه آمار

  سالمندان بود. خانه

برای اين که احتمال انتخاب شدن برای همه اعضای جامعه يکسان باشد و هيچ عاملی جز شانس و تصادف در انتخاب شدن افراد نمونه 

نباشد، در اين تحقيق جهت انتخاب افراد نمونه آماری از روش تصادفی ساده استفاده گرديد. بدين صورت که ابتدا به شناسايی  از جامعه دخيل

سالمندان زن قدام شد و برای اين که هر يک از سالمندان شانس يکسان برای انتخاب شدن داشته باشند به صورت تصادفی اقدام به 

  گرديد. آوری اطالعات از سطح شهرجمع

ای مورد ها به دو روش ذيل انجام گرفت.ابتدا مطالعات انجام شده از طريق مطالعات کتابخانهدر اين مطالعه گردآوری اطالعات و داده

ربوط های مآوری دادهجمعبررسی قرار گرفت. سپس از طريق پيمايشی و با استفاده از مشاهده، مصاحبه و پرسشنامه اطالعات گردآوری شد.

د که ای تهيه شنامهپرسشبا استفاده از مشاهده، مصاحبه و پرسشنامه اطالعات گردآوری خواهد شد. برای اين منظور،  متغيرهای تحقيقبه 

هايی در زمينه سالمت اجتماعی سالمندان اعم از شکوفايی اجتماعی، همبستگی اجتماعی، انسجام اجتماعی، پذيرش اجتماعی شامل پرسش

 .اجتماعی افراد سالمند بود و در نهايت مشارکت

مورد تجزيه و تحليل  SPSS (version 17)ها، توسط نرم افزار آوری شده از طريق پرسشنامههای جمعدادههادادهتجزيه و تحليل 

د که ضريب نفر از سالمندان شهر ميانه انجام ش 15با توجه به بررسی مقدماتی که جهت تعيين روايی و پايايی پرسشنامه روی قرار گرفت. 

های جهت آزمون فرضيهها و های آماری دادهمحاسبه گرديد. از آمار توصيفی برای توصيف شاخص 83/0آلفای کرونباخ برای پرسشنامه 

 استفاده شد. tآزمون  استنباطی از جمله های آمارتحقيق نيز از از روش

 

 یافته های تحقیق -7

    نتایج توصیفی  -7-1

 مرکزی و پراکندگی متغيرهای مورد مطالعه ارائه شده است.های در اين بخش شاخص
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باشند. وضعيت سالمندان مجرد هستند و دارای همسر نمی خانه درصد زنان سالمند زن ساکن 40های تحقيق حاکی از آن است که، يافته

 78باشند. و هشتاد درصد بقيه متأهل می درصد آنان مجرد 20باشد. به طوری که تنها تأهل در زنان سالمند )شهروندان عادی( متفاوت می

درصد سالمندان زن دارای  64(. همچنين 2-7سال سن دارند )  جدول  70درصد باالی  22سال و  70تا  60درصد از )شهروندان عادی( بين 

 سال بودند.  70درصد بقيه نيز دارای سنی بيش از  26سال و  70تا  60سن 

مندان مورد مطالعه نشان داد که بيشترين فراوانی تحصيالت در بين )شهروندان عادی( را افراد با بررسی توزيع فراوانی تحصيالت سال

ر زنان باشد. دديپلم میدهند و کمترين فراوانی تحصيالت هم مربوط به تحصيالت مقطع فوقدرصد( تشکيل می 72سطح سواد ابتدايی )

حصيالت اند و کمترين فراوانی نيز مربوط به افرادی با سطح تسواد تشکيل دادهافراد بیسالمندان نيز بيشترين فراوانی را  خانه سالمند ساکن

 ديپلم بود.

ود که ششود که در بين  سالمندان عادی افرادی با سطح تحصيالت ليسانس و باالتر نيز مشاهده میبا توجه به مطالب فوق مشاهده می

 شود. چنين تحصيالتی مشاهده نمی سالمندان فردی با خانه در بين سالمندان زن ساکن

 باشند در حالی که زنانسالمندان دارای يک فرزند می خانه تعداد فرزندان سالمندان مورد مطالعه در شهرستان ميانه تمامی زن ساکن

درصد هم بيش  20ند و درصد دارای دو تا چهار فرز 56باشند. درصد دارای يک فرزند حمايت کننده می 24سالمند )شهروندان عادی( تنها در 

 از چهار فرزند دارند.

سالمندان مورد  خانه درصد از سالمندان ساکن 100ها نشان داد که بررسی توزيع فراوانی سالمندان مورد مطالعه بر حسب نوع شغل آن

 30دار هستند و ن عادی خانهدرصد  سالمندان ز 70اند در صورتی که داری مشغول بودهمطالعه در شهرستان ميانه در گذشته به کار خانه

 باشند.درصد بقيه بازنشسته و حقوق بگير می

 بررسی شرکت در مراسمات توسط سالمندان زن مورد مطالعه نشان داد که  سالمندان )شهروندان عادی( تمايل بيشتری را نسبت ساکن

المندان عادی نقش بيشتری را نسبت به سالمندان دهند. همچنين سسالمندان به برای شرکت در مراسمات مختلف از خود نشان می خانه

در  سالمندان کمتر از سوی خانواده خود خانه کنند. به عبارت ديگر سالمندان ساکنهای خانواده ايفا میسالمندان در مورد تصميم خانه ساکن

 شوند. ها شرکت داده میگيریتصميم

ت های آن حاکی از آن اسسالمندان مورد مطالعه در شهرستان ميانه  يافته های مختلف ازنتايج حمايت مالی صورت گرفته توسط گروه

ايت شوند ولی  عادی ها ، حمسالمندان از طرف خانواده به صورت خيلی زياد حمايت مالی می خانه تنها پنج نفر از سالمندان سالمندان ساکن

وندان عادی(حمايت مالی از طرف دوستان را بيشتر از ساير موارد اعالم کنند. همچنين سالمندان )شهرمالی بيشتری را از خانواده دريافت می

ه های ذکر شدسالمندان عالوه بر حمايت مالی خانواده از حمايت نسبی ساير گروه خانه اند هر چند که  سالمندان سالمندان ساکننموده

 برخوردار هستند. 

مطالعه  اطالعات دريافتی از سالمندان موردسطحی بوده است بنابراين  پنجت بر اساس ليکر از سالمندانبا توجه به اينکه معيار سنجش 

از حداکثر پنج، از محيط زندگی خود راضی هستند. ميزان رضايت از  77/3سالمندان به ميزان  خانه نشان داد که سالمندان سالمندان ساکن

درصد از  68از حداکثر پنج بود  همچنين  86/3حيط زندگی خود محيط زندگی کمتر از زنان سالمند عادی بود که مقدار رضايت آنان از م

اند. در مورد درصد در حد باال دانسته 6درصد در حد متوسط و  20سالمندان ميزان رضايت از محيط زندگی خود را در حد پايين،  خانه ساکنان

 باشند .درصد در حد باال می 26درصد در حد متوسط و  70درصد در حد پايين،  4سالمندان عادی نيز مشخص شد که 

  

www.takbook.com



   

342 

 

 های تحقیقفرضیه  -7-3

 داری از نظر انسجام اجتماعی وجود دارد.سالمندان اختالف معنی خانه فرضیه اول: بین سالمندان زن عادی با سالمندان زن ساکن -7-3-1

ی مورد مطالعه در بين سالمندان )ساکن خانه دار در هر يک از متغيرهادر اين پژوهش، به منظور پی بردن به احتمال وجود تفاوت معنی

، بين  سالمندان زن )ساکن خانه سالمندان(و  13-7اقدام گرديد. با توجه به مندرجات جدول  tسالمندان(و  زنان سالمند عادی  به انجام آزمون 

 گردد. به عبارت ديگر، با توجه بهتأييد می داری وجود دارد. بنابراين فرضيه اولزنان سالمند عادی از لحاظ انسجام اجتماعی تفاوت معنی

(،  سالمندان زن )ساکن خانه 306/3(، نسبت به ميانگين  زنان سالمند عادی  )300/3ميانگين نمرات  سالمندان زن )ساکن خانه سالمندان()

 سالمندان(از انسجام اجتماعی کمتری نسبت به سالمندان زن  عادی برخوردارند. 

 

  الف بين سالمندان )ساکن خانه سالمندان(و  زنان سالمند عادی   از نظر انسجام اجتماعی اخت -13 -7جدول   

 داریسطح معنی tشاخص  ميانگين مجذورات درجه آزادی مجموع مجذورات متغير وابسته متغيرها

 سالمندان
انسجام 

 اجتماعی
96/2361 1 

96/2361 582/223 000/0 

   551/10  98 04/1034 - خطا

    99 23/49 - کل

                         

 سالمندان دارای مشارکت اجتماعی باالتری هستند. خانه فرضیه دوم: سالمندان زن عادی در مقایسه با سالمندان زن ساکن -7-3-2

ندان )ساکن خانه مزنان سالمند عادی ه شده از نظر مشارکت اجتماعی بين سالم tنشان داده شده است،  14-7طور که در   جدول  همان

باشد. اين يافته حاکی از آن است که بين دار میمعنی P=001/0است که در سطح احتمال  893/10سالمندان(و زنان سالمند عادی برابر با 

اعی  جتمدار وجود دارد. به عبارت ديگر، با توجه به ميانگين نمرات مشارکت ادو گروه مورد مطالعه از لحاظ مشارکت اجتماعی تفاوت معنی

(، سالمندان زن  عادی در مقايسه با  سالمندان 571/3(، نسبت به ميانگين  زنان سالمند عادی  )351/3سالمندان زن )ساکن خانه سالمندان()

 گردد.زن )ساکن خانه سالمندان(از مشارکت اجتماعی باالتری برخوردارند. لذا فرضيه دوم نيز تأييد می

 

 مندان )ساکن خانه سالمندان(و  زنان سالمند عادی   از نظر مشارکت اجتماعی اختالف بين سال -14 -7جدول  

 داریسطح معنی tشاخص  ميانگين مجذورات درجه آزادی مجموع مجذورات متغير وابسته متغيرها

 سالمندان
مشارکت 

 اجتماعی
16/237 1 

16/237 893/10 001/0 

   772/21 98 68/2133 - خطا

    99 84/2370 - کل

 

 سالمندان از نظر پذیرش اجتماعی تفاوت وجود دارد. خانه فرضیه سوم: بین سالمندان زن عادی در مقایسه با سالمندان زن ساکن -7-3-3

اجتماعی بين سالمندان )ساکن خانه  پذيرشمزنان سالمند عادی ه شده از نظر  tنشان داده شده است،  15-7طور که در   جدول  همان

باشد. اين يافته حاکی از آن است که بين دار میمعنی P=001/0است که در سطح احتمال  921/11المند عادی برابر با سالمندان(و زنان س

ار داجتماعی تفاوت معنی پذيرشاز لحاظ سالمندان زن )ساکن خانه سالمندان( و زنان سالمند   زنان سالمند عادی (  دو گروه مورد مطالعه 

  گردد.نيز تأييد می سوملذا فرضيه ، وجود دارد

  

www.takbook.com



   

343 

 اختالف بين سالمندان )ساکن خانه سالمندان(و  زنان سالمند عادی   از نظر پذيرش اجتماعی -15-7جدول 

 اریسطح معنی tشاخص  ميانگين مجذورات درجه آزادی مجموع مجذورات متغير وابسته متغيرها

 سالمندان
پذيرش 

 اجتماعی
24/46 1 

24/46 921/11 001/0 

   879/3 98 12/380 - خطا

    99 36/426 - کل

 

 داری از نظر شکوفایی اجتماعی وجود دارد.سالمندان اختالف معنی خانه فرضیه چهارم: بین سالمندان زن عادی و سالمندان زن ساکن -7-3-4

ز لحاظ شکوفايی اجتماعی تفاوت ، بين  سالمندان زن )ساکن خانه سالمندان(و  زنان سالمند عادی  ا16-7با توجه به مندرجات   جدول 

گردد. به عبارت ديگر، با توجه به ميانگين نمرات شکوفايی اجتماعی  سالمندان زن داری وجود دارد. بنابراين فرضيه چهارم تأييد میمعنی

ندان(از شکوفايی اجتماعی (،  سالمندان زن )ساکن خانه سالم890/3(، نسبت به ميانگين  زنان سالمند عادی  )550/3)ساکن خانه سالمندان()

 کمتری نسبت به سالمندان زن  عادی برخوردارند. 

 اختالف بين سالمندان )ساکن خانه سالمندان(و  زنان سالمند عادی   از نظر شکوفايی اجتماعی -16-7جدول   

 داریسطح معنی tشاخص  ميانگين مجذورات درجه آزادی مجموع مجذورات متغير وابسته متغيرها

 دانسالمن
شکوفايی 

 اجتماعی
240/46 1 

240/46 106/12 001/0 

   820/3 98 32/374 - خطا

    99 56/420 - کل

 سالمندان از نظر انطباق اجتماعی تفاوت وجود دارد. خانه فرضیه پنجم: بین سالمندان زن عادی در مقایسه با سالمندان زن ساکن -7-3-5

اجتماعی بين سالمندان )ساکن  همبستگیمزنان سالمند عادی ه شده از نظر  tه است، نشان داده شد 17-7طور که در   جدول  همان

باشد. اين يافته حاکی از آن است که دار میمعنی P=012/0است که در سطح احتمال  513/6خانه سالمندان(و زنان سالمند عادی برابر با 

اوت اجتماعی تف همبستگیاز لحاظ و زنان سالمند   زنان سالمند عادی ( سالمندان زن )ساکن خانه سالمندان(  بين دو گروه مورد مطالعه 

   گردد.نيز تأييد می پنجملذا فرضيه ، دار وجود داردمعنی

 اختالف بين سالمندان )ساکن خانه سالمندان(و  زنان سالمند عادی   از نظر همبستگی اجتماعی -17-7جدول   

 متغير وابسته متغيرها
مجموع 

 مجذورات

جه در

 آزادی

ميانگين 

 مجذورات

شاخص 

t 

-سطح معنی

 داری

 سالمندان
همبستگی 

 اجتماعی
16/21 1 

16/21 513/6 012/0 

   249/3 98 40/318 - خطا

    99 56/339 - کل
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 گيری و پيشنهادهانتيجه -8

 مطرود با نگرشی تطبيقی بر ایه گروه افراد اجتماعی مسأله اصلی اين تحقيق، مشخص کردن نقش دانشگاه اخالق مدار در سالمت

گانه نجهای پو زنان سالمند عادی بود. لذا سالمت اجتماعی افراد مورد نظر، با توجه به زير شاخه سالمندان خانه سالمت اجتماعی زنان ساکن

شد، مورد بااعی میسالمت اجتماعی که شامل انسجام اجتماعی، مشارکت اجتماعی، پذيرش اجتماعی، شکوفايی اجتماعی و همبستگی اجتم

 بررسی قرار گرفت. 

اند ولی در سالمندان ساکن با سالمندان )ساکن خانه سالمندان(مجرد بود و شوهر خويش را از دست داده 30نتايج بررسی نشان داد که 

 باشند.درصد از آنان مجرد بوده و بقيه دارای همسر می 20خانواده زنان سالمند عادی تنها 

سواد نبوده و حداقل دارای سطح مندان مورد مطالعه نيز نشان داد که هيچ يک از )ساکن خانه سالمندان( بیوضعيت تحصيلی سال

 دند.سواد تا افرادی با سطح تحصيالت ليسانس و باالتر نيز يافت شتحصيالت ابتدايی هستند. در زنان سالمند  زنان سالمند عادی  ، افراد بی

گانه سالمت اجتماعی نيز مورد مقايسه قرار بگيرند های پنجالمندان مورد مطالعه از نظر زيرشاخهدر اين پژوهش سعی بر آن شد که س

 که نتايج آن در زير ارائه گرديده است.

 داری از نظر انسجام اجتماعی وجود دارد.سالمندان اختالف معنی خانه فرضيه اول: بين سالمندان زن عادی با سالمندان زن ساکن

اری د، نشان داد که بين  سالمندان زن )ساکن خانه سالمندان(و  زنان سالمند عادی  از لحاظ انسجام اجتماعی تفاوت معنیtنتايج آزمون 

گردد. به عبارت ديگر، با توجه به ميانگين نمرات  سالمندان زن )ساکن خانه سالمندان(نسبت به وجود دارد. بنابراين فرضيه اول تأييد می

ند عادی  ،  سالمندان زن )ساکن خانه سالمندان(از انسجام اجتماعی کمتری نسبت به سالمندان زن  عادی برخوردارند. ميانگين   زنان سالم

 اند. با توجه به اين که سالمندان  زنان سالمندهای اجتماعی ذکر کردهانسجام اجتماعی را به صورت ارزيابی فرد از کيفيت روابط خود در گروه

صيالت باالتر بودند، لذا اين افراد ممکن است ارتباطات بين فردی و گروهی بيشتری داشته باشند و امکان حضور اين عادی   دارای سطح تح

های گوناگون بيشتر و در نتيجه فرصت بيشتری برای ارتقای انسجام اجتماعی خود خواهند داشت. مطالعه هارلی و افراد در مجامع و تشکل

 أئيد کرده است.اين موضوع را ت (2006) اسکنازی

 سالمندان دارای مشارکت اجتماعی باالتری هستند. خانه فرضيه دوم: سالمندان زن عادی در مقايسه با سالمندان زن ساکن

دار وجود دارد. به عبارت حاکی از آن است که بين دو گروه مورد مطالعه از لحاظ مشارکت اجتماعی تفاوت معنی نتايج به دست آمده،

(، نسبت به ميانگين  زنان سالمند عادی  351/3به ميانگين نمرات مشارکت اجتماعی سالمندان زن )ساکن خانه سالمندان()ديگر، با توجه 

شت بايد توجه دا (، سالمندان زن  عادی در مقايسه با  سالمندان زن )ساکن خانه سالمندان(از مشارکت اجتماعی باالتری برخوردارند.571/3)

توان عنوان نمود که زنان سالمند عادی  يابد که يک فرد بتواند با جامعه اطرافش همراهی کند لذا میی بهبود میکه مشارکت اجتماعی زمان

( 1998در ارتباط با اعضای خانواده و همچنين محيط اجتماعی خود، توانايی بيشتری در همراهی افراد دارند که اين نتايج با نتايج  کينير )

 همخوانی دارد.

 سالمندان از نظر پذيرش اجتماعی تفاوت وجود دارد. خانه بين سالمندان زن عادی در مقايسه با سالمندان زن ساکنفرضيه سوم: 

اظ از لحسالمندان زن )ساکن خانه سالمندان( و زنان سالمند عادی   که بين دو گروه مورد مطالعه  بودحاکی از آن  های تحقيقيافته

وان تگردد، می. از آن جايی که پذيرش اجتماعی به قبول اجتماع و افراد موجود در  آن اجتماع برمیدارد دار وجوداجتماعی تفاوت معنی پذيرش

کنند در روابط بين فردی خود در اجتماع، مشکل اين طور استنباط کرد که سالمندان متأهل که همسر خود را در کنارشان دارد احساس می

 اند.نيا و همکاران  چنين نتايجی را نيز گزارش نمودهپذيرند. وحدانیخود را بهتر می کمتر دارند و افراد، محيط اجتماعی اطراف

 داری از نظر شکوفايی اجتماعی وجود دارد.سالمندان اختالف معنی خانه فرضيه چهارم: بين سالمندان زن عادی و سالمندان زن ساکن

اری وجود دو زنان سالمند عادی  از لحاظ شکوفايی اجتماعی تفاوت معنینتايج نشان داد که بين  سالمندان زن )ساکن خانه سالمندان( 

انستن ددارد. به عبارت ديگر،  سالمندان زن )ساکن خانه سالمندان(از شکوفايی اجتماعی کمتری نسبت به سالمندان زن  عادی برخوردارند. 

ارت ديگر، . به عبجامعه پتانسيل رشد به شکل مثبت را دارد ت و همچنينکه جامعه به شکل مثبتی در حال رشد اس و اعتقاد داشتن به اين
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شکوفايی اجتماعی معادل مفهوم خود تعيين گری و رشد شخصی در سالمت روانی است. خود تعيين گری به اين معناست که فردی که از 

و دارای نيروهای بالقوه می داند  رشد شخصی برخوردار است باور دارد که خود سازنده سرنوشت خويش است خود را در حال تحول مستمر

بنابراين سالمندان  زنان سالمند عادی   دارای توان و باور بيشتری از جهت رشد شخصی  .که تالش می کند تا اين نيروها را شکوفا کند

 نيز همخوانی دارد.  (2004) باشند که با نتايج شاپيرو و کيسیبرخوردار است و اين اعتقاد را دارند که خود سازنده سرنوشت خويش می

 سالمندان از نظر انطباق اجتماعی تفاوت وجود دارد. خانه فرضيه پنجم: بين سالمندان زن عادی در مقايسه با سالمندان زن ساکن

ز اسالمندان زن )ساکن خانه سالمندان( و زنان سالمند  زنان سالمند عادی   بين دو گروه مورد مطالعهبا توجه به نتايج به دست آمده، 

. همبستگی اجتماعی که در آن فرد خود را عضوی از اجتماع پيرامون خود دانسته و دارای دار وجود دارداجتماعی تفاوت معنی همبستگیلحاظ 

بيند، طبيعی است که اين حس در افراد )ساکن خانه سالمندان(نسبت به  زنان سالمند عادی  کمتر وجود دارد. اين نتيجه با نتايج انطباق می

 همخوانی دارد. (2004)اپيرو و کيسی ش

های پژوهش نشان داد که سالمندان )ساکن خانه سالمندان( از نظر سالمت اجتماعی نسبت به سالمندان زن  عادی دارای تفاوت يافته

زن  عادی   سالمندانتری نسبت به داری هستند به طوری که  سالمندان زن )ساکن خانه سالمندان( از سالمت اجتماعی به مراتب پايينمعنی

 کند.( نيز اين موضوع را تائيد می2006برخوردار هستند که نتايج بری و همکاران )

 

 پيشنهاد ها 

ق ثروت و به توليد علم، خل در شرايط فعلی، کشور نيازمند دانش آموختگانی خالق و نوآور است که با بهره گيری از دانش خود بتوانند -

، حرکت به سوی دانشگاه های نسل سوم و سالمت اجتماعیينده نگری و رسيدن به مرجعيت علمی در آموزش رفاه اجتماعی بپردازند. آ

چهارم، آموزش پاسخگو و عدالت محور، آمايش سرزمينی، اعتالی اخالق حرفه ای، بين المللی سازی آموزش علوم و توسعه آموزش مجازی 

آموزی، به انتقال مفاهيم ناب اخالقی نيز توجهی جدی داشته باشند چرا که ر کنار علماز مهمترين محورهای آن است. اساتيد و دانشجويان د

المت سجمهوری اسالمی ايران، سرمايه و نعمتی عظيم از نيروهای زبده، خبره و جوانانی مستعد را در اختيار دارد؛ اين ثروت ارزشمند در حوزه 

 بسيار پررنگ است. اجتماعی

زندگی وکاهش باروری کلی، موجب افزايش درصد سالمندان در کل جمعيت شده است لذا بر همين اساس  امروزه افزايش اميد به -

در ايران نيز افزايش اميد به زندگی در پنج دهه اخير سبب افزايش مداوم نسبت سالمندان .جمعيت جهان به سرعت در حال پير شدن می باشد

درصد در کل جمعيت کشور  8.26سال به حدود  60درصد سالمندان باالتر از  1390شده است، در سرشماری عمومی نفوس و مسکن در سال 

با افزايش تعداد .يابددر صد کل جمعيت کشور افزايش می 26ميالدی به حدود  2050رسيد و تخمين زده شده است اين ميزان تا سال 

ز ابعاد تازه وگسترده ای پيدا می کند. بنابراين الزم است همه سالمندان مساله بهداشت، سالمت و تامين آسايش و رفاه آنان در جامعه هر رو

برای نيل به اين .افراد به نحوی زندگی کنند که در آينده سالمندان سالمی باشند و بتوانند در زمينه های اجتماعی و اقتصادی فعال باشند

ت ريزی برای سالمندان و تأمين نيازهای آنان جديراه برنامهئولين و سازمان های مرتبط با سالمندان می بايست بيش از گذشته در اهداف مس

به منظور تامين مولفه های سالمندی موفق و سالم، برخی .به خرج داده واز حاال به فکر مقابله با بحران سالمندی سال های آينده باشند

، به عنوان (U3A) حت عنوان دانشگاه نسل سومت شگاهیدان  کشورها مانند فرانسه، انگليس، استراليا، چين، هندوستان و ...اقدام به تأسيس

هدف از تأسيس اين دانشگاه اين بود که سالمندان تشويق شوند تا در زمان بازنشستگی فعال وکارا .مجموعه آموزشی جهت سالمندان نمودند

در اين زمينه و با توجه به کم رنگ ها دانشگاه بايستی با توجه به تجربه موفق برخی کشورها .باقی بمانند و يادگيری را در زندگی ادامه دهند

سالمت خانواده، با همکاری مرکز تحقيقات سالمندی و دانشکده های های گروه  با کمکبودن نقش سالمندان در فعاليتهای اجتماعی، 

از اين تا .و اجرا نمايد ( را طراحیسالمندان) سوم نسل ويژه  اعضای هيئت علمی دانشگاههمچنين همت پرستاری و مامائی و بهداشت و 

های پنهان که در گذشته موجب تحول و پويايی در کشور بوده اند، ضمن برگرداندن عزت واحترام از دست طريق می توان به اين سرمايه

 .درفته آنان، شرايط باز گشت به متن جامعه نيز فراهم و در جهت ارتقای آگاهی اين عزيزان و به روز شدن آنان گام برداشته شو

www.takbook.com



   

346 

مطالعه  شود.ناآگاهی پرستاران و پزشکان از مسائل حقوقی و اخالقی مراقبت از سالمندان، باعث آسيب جسمی و روحی سالمندان می -

انجام شد. نشان  1392ای که با هدف بررسی ميزان آگاهی پرستاران از مسائل اخالقی و حقوقی مراقبت از سالمندان شهر کاشان در سال 

تر از حد مطلوب بود. تفاوت معناداری بين دانش دانش پرستاران از مسائل اخالقی و حقوقی مراقبت از سالمندان کم می دهد در مجموع

پرستاران در زمينه مسائل اخالقی و حقوقی مراقبت از سالمندان با تحصيالت کارشناسی و کارشناسی ارشد و داشتن يا نداشتن سابقه آموزش 

 ديده شد.در حيطه مراقبت از سالمندان 

ورت های الزم، به صشود که آموزشگيرد، پيشنهاد میکه مراقبت استاندارد در سايه آگاهی مناسب پرستار صورت میبا توجه به اين 

  .های بازآموزی توسط دانشگاه های علوم پزشکی و توانبخشی  انجام گيردبرگزاری کالس، کارگاه و برنامه

ی طلبد که مراقبت کنندگان تيم بهداشتی بايستی از آن مطلع باشند و يکی از مهم ترين اين نيازها ارتباط با سالمندان شرايطی را م -

مروری با هدف تعيين مفهوم منزلت سالمندان را  ات، مطالعدانشگاهی بايستی  توجه به مفهوم منزلت سالمندان است. از اين رو پژوهشگران

مفهوم منزلت سالمند يک تجربه ذهنی و اخالقی است که سالمند در وحله نخست به  می دهدمطالعه نشان چند يافته های دهند انجام 

واملی عواسطه انسان بودن آن را دارا می باشد و روابط با ديگران می تواند آن را تهديد کرده يا ارتقا بخشد. مفهوم منزلت سالمندان به واسطه 

و اختيار، استقالل، احترام، گوش دادن توأم با حساسيت و حمايت از سالمند شکل  چون مراقبت فردگرايی و اختصاصی، بازگرداندن خودکنترلی

واضح و شفاف سازی مفهوم منزلت در مراقبت از يک سو سبب آشنايی و درک هرچه بهتر مراقبت دهندگان از مفهوم مورد نظر  .می گيرد

د توجه قرارداده و سبب ارتقای کيفيت مراقبت می گردد، به طوری در مورد سالمندان شده و از طرف ديگر سبب دامنه اخالقی مراقبت را مور

 که مراقبت دهندگان به شکل فردی و منحصر به فرد سالمندان را مورد حمايت خود قرار داده و اين مساله از ايجاد رفتارهای يکسان و روتين

 .در سالمندان پيشگيری می نمايد

که   نندک باشد،خلقيات خاصی پيدا می که نتيجه افزايش سن مـی تغييرات روانی و جسمیبـه  سالمندان به موازات پير شدن، باتوجه -

باشد. درک اين تفاوت و برخورد متناسب مبتنی بر شـرايط و موقعيـت ازاهميـت وااليی برخوردار  های زندگی می متفاوت از ديگر دوره

زی حوزه برنامه ريکه نياز به  .جامعه و  ن و نوجوان نسبت به زندگی اجتماعی،بستر سازی در حوزه ارتقاء اعتماد پايدار در ميان نسل جوا.است

تدوين سياست های و  آموزش عالی و آموزش و پرورش در راستای تقويت اعتماد اجتماعی مستمر و پايدار در بين نسل جوان و نوجوان

 و ترس بدون دولتی، غير و دولتی های دستگاه سوی از خانواده اجتماعی و فرهنگی در حوزه تقويت عرصه های مختلف مشارکت پايدار 

اتخاذ تدابير اجتماعی، اقتصادی، سياسی در حوزه تقويت رضايت از زندگی و ارتقاء کيفيت که منجر به .جامعه در سياسی های چالش از واهمه

 خواهد شد. زندگی تمام اقشار جامعه به خصوص بر روی اعضای خانواده

در حوزه تقويت باورهای معنوی جهت نظارت بر رفتارها توسط دانشگاه ها و مراکز آموزشی اخالق مدار رهنگی بستر سازی پايدار ف -

برنامه ريزی پايدار جهت برقراری عدالت آموزشی برای تمام سطوح طبقاتی خانواده خانواده و  در  اجتماعی و پيشگيری از رفتارهای آسيب زا

 ايرانی در هر نقطه از جامعه.

برنامه ريزی های و  ين راهکارهای آموزشی، فرهنگی و اجتماعی برای تقويت تعامالت اجتماعی مطلوب در ميان اعضای خانوادهتدو -

پايدار در تمام عرصه های مختلف جامعه برای پروش، بکارگيری و بهره مندی از استعدادها، خالقيت ها، توانمندی های نسل جوان و نوجوان 

 خانواده.د اعضای سالمنبا همراهی 

تدوين برنامه ريزی با  اتخاذ تدابير فرهنگی و آموزشی در حوزه خانواده ها جهت حمايت های اجتماعی پايدار از نسل جوان و نوجوان -

 ی،دولت آموزشی، نهادهای سوی از جوان نسل ميان  های آموزشی، فرهنگی، معنوی و روانی در حوزه يادگيری مستقيم و غير مستقيم در

 و مردم نهاد. حکومتی

ه جهت نهادينه سازی و جامع مراکز آموزشی اخالق مداربرنامه ريزی فرهنگی، آموزشی، و... به صورت مستقيم و غير مستقيم از سوی  -

 هتج خانواده تدوين راهبردها، و راهکارهای اجتماعی، روانشناختی برای و  پذيری روح جمعی و تقويت همبستگی اجتماعی اعضای خانواده

 .اجتماعی رفاه و روانی آسايش از مندی رهبه
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 مندی بهینه فرزندان از فضای مجازی با توجه به تعالیم اسالمی واکاوی نقش مادر در بهره

 

 ت، دانشجوکارشناسی ارشد فلسفه تعليم و تربيدانشجوی ؛ زهرا مصدقی
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 فلسفه تعليم و تربيت، استادياردکترای ؛ زاده قمصری عليرضا صادق

Alireza_sadeqzadeh@gmail.com 

 

 چکيده

باشد. با همه گير شدن فضای مجازی برای بشر، از بين رفتن مرزهای جغرافيايی در استفاده از اطالعات می 21از جمله دستاوردهای قرن 

لزوم يادگيری فرهنگ استفاده ازآن و همچنين نظارت بيشتر والدين بيش از پيش احساس ميشود چرا که آمارها نشان ميدهد اکثريت قريب 

از  %99رسيده است. و يا در انگليس  %82ضريب نفوذ اينترنت در ايران، به 94به اتفاق افراد در اين فضا حضور دارند به عنوان مثال در سال

سال از اينترنت استفاده ميکنند. بديهی است  7-5از کودکان  %75سال و همچنين  11-8از کودکان  %93سال و  15-12ين کودکان سن

حضور در اين فضا از يک جنبه مثبت و از ديگر جنبه آسيب زاست؛ چرا که از يک طرف باعث به روز شدن اطالعات افراد با کمترين هزينه 

طرف ديگر باعث خلط اطالعات صحيح و ناصحيح و افزايش شبهات افراد مخصوصا در سنين بلوغ و ی ممکن ميشود ولی متاسفانه از 

نوجوانی ميگردد. در اين بين نقش مادر به عنوان فردی که ميتواند بيشترين نقش تربيتی را نسبت به فرزند داشته باشد بسيار پررنگ است. 

ايی هايی ک خداوند درون وی به وديعه نهاده است ميتواند با نظارت موثر،  محبت،  پيشفرض نويسنده اين مقاله اين است که مادر با توان

آگاهی بخشی به فرزندان و...به فرزند خود کمک کرده تا فرصت ها و چالش های فضای مجازی را بهتر بشناسد و حضور موثری در اين فضا 

بهتر فرزندان خود بهره بگيرد. در اين پژوهش ابتدا فرصت ها و چالش  داشته باشد، حتی ميتواند از ظرفيت های اين فضا برای تربيت هرچه

های فضای مجازی بيان ميگردد، سپس به نقشی که يک مادر ميتواند در ارتباط با اين فضا ودر راستای تربيت هرچه بهتر فرزندان ايفا کند 

 در اين مقاله روش تحليلی توصيفی می باشد. بر اساس تعاليم اسالمی  پرداخته ميشود.الزم به ذکر است روش استفاده شده

 

 فضای مجازی، چالش ها، فرصت ها، نقش مادری :های کليدی واژه

 

 مقدمه

ويژگی های جديدی نسبت به گذشته در حال به وجود آمدن  است. ويژگی هايی که از آن به عنوان انقالب ارتباطات ياد  21با ورود به قرن 

صر ابزارهای  شود. در اين ع ستفاده ی جوامع قرار گرفته می  شتاب زيادی مورد ا جديد و نوينی ظهور پيدا کرده اند که در دهه های اخير با 

سليمانی،  شری نيز قرار گرفته اند)الوندی،  ست و مورد پذيرش جامعه ی ب ستفاده از اين ابزار ها اجتناب ناپذير ا ست. هرچند ا ( لکن 1395ا

ــب آگا ــتفاده بی حد و مرز و بدون کس ــود.اس ــيب هايی جدی ش در برخی جوامع فيلتر هايی برای  ه همين خاطرب هی  می تواند موجب آس

شکن و هزاران راه در رو بر ستفاده از فيلتر  شد چرا که امکان ا شده که راه حل پايداری نميتواند با سی به اطالعات در نظر گرفته  ستر ی اد

ستفاده از راهکارهايی همچ ضور و.. می توان مخاطبين وجود دارد. لکن با ا ستمر والدين، آموزش تقوای ح ون افزايش آگاهی افراد، نظارت م

سزايی دارد. در اين ضا کمک کرد. در اين بين يک  مادر به عنوان موثر ترين عامل  در تربيت فرزندان نقش به   به بهره مندی بهتر از اين ف

در اين فضـــا پرداخته؛ ســـپس به اهميت نقش مادر در کالم  پژوهش ابتدا به تعريف فضـــای مجازی و فرصـــت ها و چالش های موجود

انديشمندان اسالمی پرداخته می شود و در نهايت  نقشی که يک مادر می تواند در راستای تربيت هرچه بهتر فرزندان در بهره مندی از اين 

 دد.فضا ايفا کند؛مورد بررسی قرار گرفته و راهکارهايی در اين خصوص به مادران ارايه می گر
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 تعريف فضای مجازی

فضـــای مجازی به مجموعه ای از ارتباطات انســـانها از طريق رايانه و وســـايل مخابراتی بدون در نظر گرفتن جغرافيای فيزيکی گفته می 

شبکه  cyberشود. سعه ی  ضايی مربوط به دنيای رايانه و اطالعات. در طی تو شیء، معنی، يا ف شخص،  صيف  ست برای تو شوندی ا پي

)کانال مجازی( و...فضای cyber channel)فضای مجازی(، cyberspaceت، واژه های بسياری با اين پيشوند ساخته شده اند از جمله اينترن

مجازی در واقع فضايی انباشته از اطالعات، سرگرميها، شاخصها، مقياسها، کنش ها و از همه مهمتر مجموعه ای از عوامل انسانی دگرگون 

 (8،ص1388)حاجی مالميرزايی، حاجی مالميرزايی،شده و شکل نو يافته.

 ويژگی های فضای مجازی

 از جمله ويژگی های فضای مجازی موارد زير می باشد:

 بی حد و حصر بودن به لحاظ مکانی 

ستيابی به اطالعات  سريع ترين طرق د سان ترين و  ضای مجازی تمامی مرزهای جغرافيايی را در نورديده و جزو آ امروزه ف

ــوب م ــا محس ــی نمی کند و حتی افراد در دورترين نقاط به اين فض ــای مجازی افراد را محدود به مکان خاص يگردد. فض

 دسترسی دارند.

  گمنامی هويت:بر عکس فضای حقيقی که هر فرد هويت مشخصی دارد در اين فضا فرد سن، جنس و طبقه اجتماعی و فرهنگی

نه که در واقعيت بيرونی هست و حتی پس از مدتی ميتواند مشخصات قبلی اش را آنگونه که دوست دارد معرفی می کند نه آنگو

ــايت  ــد.)برگرفته از س ــته باش ــت وجود نداش ــا هويت قابل اعتنايی از افراد ممکن اس خود را نيز تغيير دهد. در نتيجه در اين فض

 راسخون( 

 آزادی اطالعات و ارتباطات 

ــای مجازی ببه معنای حقيقی آن ــی و  آزادی اطالعات در فض ــياس ــا، به هر نوع اطالعات، اعم از فرهنگی و س ــت. در اين فض برقرار اس

اقتصادی، فارغ از محدوديتهای حاکم بر ديگر رسانه ها، دسترسی هست.آزادی ارتباط نيز در فضای مجازی به مراتب بيشتر از آن است که 

 (10و9،صص1388در ديگر وسايل ارتباطی وجود دارد.)حاجی مال ميرزايی،

 و همچنی فرصت های موجود در اين فضافضای مجازی  مخاطرات ها،آسيب ها و چالش

با توجه به گسترش زير ساخت های اينترنتی و همچنين گسترش استفاده از موبايل های هوشمند و اينترنت همراه، ضريب نفوذ اينترنت در 

ی آمارهای سامانه ی مديريت ضريب نفوذ اينترنت، در ايران، در ميان افراد و مخصوصا کودکان روز به روز افزايش يافته.به نحوی که برمبنا

سال و نود و  15-12صدم در صد رسيده است . در انگليس نيز نود و نه در صد از کودکان سنين  82.12به  ،ضريب نفوذ اينترنت  94سال 

صد از کودکان  صد از کودکان  75سال و همچنين  11-8سه در ستفا 7-5در سترده کودکان، سال از اينترنت ا ستفاده گ ده ميکنند.به دليل ا

شد که در آن امنيت اينترنت برای  شورای بريتانيا راه اندازی  سط وزارت آموزش و پرورش با همکاری  سالمت کودکان تو مرکز تحقيقات 

ضور کودکان درEmily R. Munro, 2011کودکان را رقم می زند .) سبت به ح ضای مجازی نگرانند  (. در عين حال والدين کودکان نيز ن ف

ستند. در يک مطالعه  شان در اينترنت ه صد از والدين دانش آموزان  77و به دنبال يافتن اطالعاتی درباره ی فعاليت های آنالين فرزندان در

ــمت  ــان بر آنها نظارت کرده اند) HISTORYراهنمايی گزارش داده اند که با چک کردن قس ، به DOWDELL 2013کامپيوتر فرزندانش

(.چرا که با شــايع شــدن تکنولوزی های در دســترســی مثل تلفن های همراه با پيام های متنی و WORKIN،CONNELL،Dotyازنقل 

صت مزاحمت برای بچه ها را فراهم آورده. ) شبکه های اجتماعی فر سترده از  ستفاده گ  Lenhart, Madden, Macgill .&iاينترنت و ا

Smith, 2007  به نقل ازBorgia ،myers در کشور ما نيز يکی از مولفه های فضای مجازی مديريت و سياست گذاری است که نبود آن )

همواره آســيبهای گوناگون اجتماعی و ســياســی و فرهنگی در پی خواهد داشــت و باعث اختالل نظم و انتظام جامعه و احيانا فروپاشــی آن 

را متزلزل می ســازد و اقتدار دولت را به خطر می اندازد. لذا بررســی اين  ميگردد وفرهنگ ملی و روابط اجتماعی به ويژه انســجام خانواده
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سازد.) حاجی مالميرزايی، حاجی مالميرزايی، ضای مجازی هموار می  شن تر جايگاه ف سيبها راه را برای تبيين هرچه رو اهم (10،ص1388آ

 اين چالش ها و آسيب ها عبارتند از:

 :شونت شگری و خ شونت ا پرخا شگری و خ شده پرخا ست که نظريات مختلفی پيرامون آن ارائه  سيب های اجتماعی ا ز جمله آ

است. در اين حوزه بيشتر به صورت خاص بر خشونت ها و پرخاشگری زنان و کودکان تمرکز می شود. خشونت عليه کودکان و 

ی عام هرزه نگاری و شهوت گرايزنان را می توان به آسيب هايی که به موجب انتشار نوشته ها و تصاوير مستهجن و به تعبيری 

 (1391در فضای مجازی رخ می دهد، اشاره کرد.)عاملی و حسنی،

  سيب های سيب های محلی به آ ست؛ جهانتبديل آ سيب های جهانی ا ضای فيزيکی، آ ضای مجازی برخالف ف سيب های ف ی: آ

ريق آن به وجود می آيند، نيز آسيب هايی زيرا فضای مجازی، فضايی جهانی و بی مرز است. آسيب هايی که در اين فضا يا از ط

شديدتری  شود و برای فرد در محل اثرات  سريع آن را موجب می  سترش  سيب مجازی، نه تنها گ ست. جهانی بودن آ جهانی ا

 (36،ص1394دارد، بلکه برای فرهنگ و اجتماع آن فرد نيز اثرات منفی به همراه دارد.)شاه محمدی،اکباتانی،

  شقانه موجب تسهيل در خيانت زناشويی و ايجاد روابط گسترش ارتباطات نا متعارف ميان جوانان :تسهيل در روابط دوستانه و عا

 (1394نامشروع شده است.)سميعيانی، حاجی محمد جواد خشکه، 

 مهمترين فرصت های موجود در اين فضا

سازی و ترويج فرهنگ متعالی دين  .1 سب برای الگو  شدن ظرفيت منا سالمی در گستره ی جهانی می توان به فراهم  ی و بيداری ا

با بسيج نيروهای مردمی و امکان انتقال سريع و وسيع فرهنگ و انديشه ی ناب اسالمی به طرق بسيار متنوع به جهان در جهت 

نه و ياتحاد شبکه ای نخبگان متعهد و واليی و جذب مسلمانان دنيا در برابر نظام استکبار جهانی و همچنين امکان مقابله کم هز

سالمی) تاثير گذاری حرکت های  شبکه ای طرفداران انقالب ا سالمی با اتحاد  ستکبار جهانی و دفاع از جمهوری ا موثر با نظام ا

 (55،ص1391مشابه وال استريت( اشاره کرد.)شهرياری،

 تسهيل در خريد و فروش،کمک به فعاليت کسب و کارهای نوپا .2

 کمک به ايجاد دولت الکترونيک .3

يت و نمايش اقتدار ملی با تســـلط بر فناوری های راهبردی اطالعات وارتباطات و مديريت اثر بخش)شـــهرياری، امکان تقو .4

 (56،ص1391

شدن نقش نابرابری های موجود در  .5 سبی به دنبال امکان گمنام بودن و گمنام ماندن، در نتيجه کمرنگ  شی ن ست يابی به آرام د

 (115و114،صص1385قاتی و ..)ذکايی و خطيبی،جهان واقعی مانند نابرابری های جنسيتی، طب

شده در اين فضای گسترده و فراگير، نقش تربيتی والدين و مخصوصا مادر بيش از پيش  با اندکی تامل در چالش ها و فرصت های مطرح 

شد و نقش تربيتی بی بديلی مي سوزترين فرد در درون نظام خانواده می با شان می دهد. چرا که مادر دل رو الزم  تواند ايفا کند. از اينخود را ن

 است در ابتدا به اهميت نقش مادر پرداخته شود و سپس به راهکارهايی که يک مادر می تواند در پيش گيرد اشاره گردد.

 

 اهميت نقش مادر از ديدگاه انديشمندان اسالمی:

 می باشد شکی نيست.مادر تاثير گذارترين فرد در خانواده مخصوصا بر روی فرزندان نکته که  ايندر  

سالم عنايتی که ا» .از منظر امام خمينی )ره( زن از چنان جايگاه رفيعی برخوردار است که سرنوشت جامعه، ارتباط مستقيم ب نقش زن دارد

نان از ست و زبه زنان دارد بيشتر از عنايتی است که به مردان دارد. زنان مردان شجاع را در دامان خود بزرگ ميکنند و قرآن کريم انسان س

ق، احمد .)حمصيان اتف«نيز انسان سازند. اگر زنان شجاع و انسان ساز از ملت ها گرفته شوند ملت ها به شکست و انحطاط کشيده می شوند

 (553رضا، ص
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فيها  ما القی »نهج البالغه قلب کودک را زمين کاشته نشده ای توصيف ميکنند که آماده پذيرش هر بذری است:  31امام علی )ع( در نا مه 

 آماده پذيرش هر بذری است که در آن پاشيده می شود.« من شی قبلته

ضمن بيان ويژگی های اين دوران، درباره ويژگی تربيت در اين دوران می فرمايند: ضرت  صغر، کالنقش فی الحجر» آن ح علم  «العلم فی ال

مينی نيز با الهام از همين مکتب فرموده اند: اطفال را معلومات يا آموزی در کودکی همانند نقش بر روی ســـنگ) پايدار( می باشـــد. امام خ

 (63اخالقی که در اول صباوت حاصل شده تا آخر کهولت باقی و برقرار است.سعيدی، فاطمه، ص

ير از ميشنود غدامن مادر بزرگترين مدرسه ايست که بچه در آنجا تربيت می شود. انچه بچه از مادر »امام خمينی در جای ديگر می فرمايند:

علم، م آن چيزی است که از معلم می شنود. بچه از مادر بهتر ميشنود تا از معلم. در دامن مادر بهتر تربيت می شود تا در جوار پدر، تا در جوار

ست سان درست کردن ا ست، ان شريف ا ست. يک امر  ست، يک وظيفه ی الهی ا سانی ا .) حمصيان اتفاق، احمد رضا،ص «يک وظيفه ی ان

554) 

ــوهران برای ورود در ميدانهای بزرگ رهبر انقالب نيز در بياناتی می فرمايند:  از همه کار های زن مهمتر، تربيت فرزندان و تقويت روحی ش

ست.  شان داده ا شترين هنر را ن سلمان ، در اين ميدان هم بي شکر ميکنيم که زن ايرانی و م ست. و خدا را  بيانات رهبر انقالب  20/12/75)ا

 (اجتماع زنان خوزستان.در 

حمل و بارداری شروع می شود و تا آخر زندگی انسان ادامه دارد. اگر زنان ما ازلحاظ  ننقش مادر از دوراو يا در جايی ديگر عنوان می کنند:  

ی و وثرات فرهنگرتبه ی معرفتی و بينش و معلومات ، ســـطح خود را ارتقا دهند، اين نقش با هيچ نقش ديگری، با هيچ موثر ديگری از م

 (5/5/84در ديدار جمعی از مداحان رهبر انقالب بيانات)اخالقی تا آخر قابل مقايسه نيست.

 جمع بندی و راهکارهای پيشنهادی

سلمان،  شمندان م ساس تاکيدات اندي سالم يک مادبر ا ستفاده از راهکارهای آموزنده از دين ا د سعی در تربيت هرچه بهتر فرزنر ميتواند با ا

ستفاده نمود. خود  صيه های دينی ا ستورات و تو شری از د سب با نيازهای ب ست و ميتوان متنا سالم دينی پويا شد. چرا که دين ا شته با دا

 راهکارهايی که در اين پژوهش پيشنهاد شده است به اين شرح می باشد:

 ال اول کودک را آقا بداند و و به وی امر وبنا نهادن دوره ی تربيتی بر اساس دوره ی تربيتی مورد تاکيد اسالم: اينکه در هفت س -1

سيار نهی  شتر بب شيوه نکند و بي ستفاده از  سال دوم همچون برده برخورد نمايد و اورا امر و ا ا بازی با وی رفتار نمايد و در هفت 

شورت گيرد سوم از وی م سال  موارد آتی آمده سالگی فرزند را رها کند چرا که همانگونه که در  21پس از  ؛نهی نمايد و هفت 

 فرزند تربيت شده در اين سن به تقوای حضور خواهد رسيد.

صا مادران از در  -2 صو سن کودک: به اين معنی که والدين و مخ سب با  ضای مجازی متنا ستفاده از ف در اختيار قرار دادن امکانات ا

سنی و به  ضای مجازی در هر  صورت اختيار قرار دادن بی حد و مرز امکانات برای ورود به ف هرطريقی خودداری نمايند بلکه به 

 کنترل شده و همراه با دادن آگاهی قبلی با ورود کودکان به فضای مجازی موافقت نمايند

ضور در مکان ، خود را در مرتبت و مکانتی فراتر می  -3 ضور به جای تقوای پرهيز: به اين معنی که فرد در عين ح آموزش تقوای ح

صون می ماند.)باقری،بيند  و به اين طريق، از آلود شرايط م شنايی 77، ص1390گی  ست هم پيش از آ (البته اين آموزش می باي

 رايه شود.افرزندان با فضای مجازی و هم در حين مواجهه به فرزندان 

شدار دهنده  -4 ستفاده از برنامه های آگاهی و ه ضای مجازی برای تربيت بهتر فرزندان: به عنوان مثال ا صت های ف ستفاده از فر ا

شور  سب با فرهنگی ملی و مذهبی ک ضای مجازی متنا ستفاده از ف صغور ا صوص حدود و  شورها در خ ساير ک وتجربيات مفيد 

 .خودمان

ص صو شده در باال اين اميد می رود که يک مادر بتواند نقش تربيتی خود را به خوبی ايفا نمايد و حافظ خانواده و مخ  ابا عمل به موارد طرح 

 .يب های فضای مجازی باشدفرزندان در مقابل آس
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 تاثیر اشتغال مادران بر تربیت فرزندان از دیدگاه مزلو

 

 و بلوچستان سيستان تربيتی،دانشگاه ارشدروانشناسی کارشناسی دانشجوی؛ متقيان شهره

 وچستاناستاديار دانشگاه سيستان و بل؛ افسانه مرزيه

 چکيده

 اشتغال  به معنای حضور در ساختار اجتماعی آن هم به دليل بهره وری اقتصادی. به تعريفی ديگر اشتغال به معنای دارا بودن سهم تأثير در

ه ب هدف اين تحقيق بررسی تأثير اشتغال مادران در تربيت فرزندان از ديدگاه مزلو به روش مروری متون و مقاالت مربوط تکامل جامعه.

کيه تاشتغال زنان با ابعاد مختلف آموزش مهارت ها به فرزندان می باشد. در ابتدا به تعريف  کلی در رابطه با اشتغال و دادن راهکارهايی با 

 به نظريه مزلو پرداختيم و در ارتباط با اشتغال زنان به عنوان يک خصيصه ثابت بحث کرديم.

يق بدست آورديم، اين است که بين اشتغال زنان و تربيت فرزندان رابطه معنی دار و معکوسی وجود نهايتاً آنچه را که براساس ابزارهای تحق

 دارد.

يافته های پژوهش بيان گر اين است که اشتغال زنان در ايجاد عزت نفس زنان نقش اساسی داشته اما وی به عنوان فردی که نيمی از 

ی را به جبران نبودش در خانه سپری می نمايد بنابراين آنچه در پايان روز باقی می وقت خود را خارج از منزل صرف کار می کند، ساعات

 ماند، يک جسم و روان خسته و آسيب ديده و يک روحيه کم انرژی و افسرده است که نمی تواند به وظايف مادريش عمل کند.  

 کليد واژه ها

 اشتغال زنان، خانواده، تربيت، والدين، فرزندان، جامعه

 

 مهمقد

خانواده نخستين پايگاه تربيتی کودک است و زن وشوهر با ازدواج، اين نهاد مهم تربيتی را تشکيل می دهند. شرايط جديد زندگی در جهان 

امروز، تغييراتی در خانواده ايجاد کرده است، يکی از اساسی ترين تحوالت خانواده در عصر حاضر به جدا شدن زن از خانه و حضور در محل 

ر بر می گردد. زنان نيز مانند مردان، صاحب تخصص شده و در فعاليت های خارج از خانه وارد شدن که خود نتايجی در بر دارد که های کا

 حائز اهميت است از جمله پيامدهای اشتغال زنان، افقی شدن هرم قدرت وتصميم گيری در واحد خانواده است. 

ی و طبيعت انسان سرچشمه می گيرند. به گونه ای آفريده شده اند که سراسر وجودشان اغلب نياز های آدمی از از شرايط آفرينش و هست

 حکايت از احتياج دارد. بين احتياج و رفتاری که از خود بروز می دهند رابطه ای وجود دارد.

يازهای فردی، يچ هدفی بدون توجه به نپاره ای از روانشناسان تربيتی معتقدند، که رابطه تنگاتنگی بين نياز ها و اهداف تربيتی وجود دارد. ه

اجتماعی، مادی و معنوی، جسمانی و روانی انسان ها قابل تحقق و اجرا نيست. والدين و مربيان در رفع ارضای نيازهای کودکان بايد راه و 

ر اشتغال مادران تاثيبررسی  روشی انديشيده و حساب شده در پيش گيرندو تدابيری را در اين رابطه بکار گيرند. هدف اين تحقيق و پژوهش

 در تربيت فرزندان از ديدگاه مزلو می باشد.روش تحقيق به صورت مروری بوده و از منابع کتابخانه ای و مقاالت استفاده شده است.

بيتی اند . ربدون ترديد خانواده بهترين مأمن وشايسته ترين کانون برای تربيت فرزندان است و والدين اولين مربيان اين مدرسه بزرگ ت

 زوجين در سايه همدلی و ايمان می توانند بستر مناسبی برای رشد و شکوفايی فرزندان خود فراهم کنند. 

خانواده اولين پايه گذار شخصيت، ارزشها، معيارهای فکری و همچنين يکی از مهم ترين نهادهای اجتماعی و حفظ عواطف انسانی است. 

به وضعيت اقتصادی، فرهنگی و اجتماعی، تبليغاتی که در زمينه کاهش فرزند صورت گرفته و از سوی در سالهای اخير از يک سو با توجه 

(که بيانگر ويژگی های مثبت تک فرزندی در برخی 1382؛ بياتی، 1382ديگر با توجه به نتايج برخی از پژوهش ها )سردارپور و ديگران، 

از زندگی را باعث شده اند. بنابراين از خانه و خانواده است که می توان پيرامون زمينه های شغلی و تحصيلی، اعتماد به نفس و خشنودی 
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محور روانی فرزندان نخستين الگوی شخصيتی را ترسيم کرد،چرا که ساختن انسان در دوران کودکی بسيار آسان تر از زمان بزرگسالی 

که احساسات، ويژگی های اخالقی و شخصيتی و حتی منطق قضاوتی است.والدين به عنوان الگوهای اصلی زندگی فرزند اين قدرت را دارند 

خود را به فرزندانشان منتقل کنند. مادر الگوی بسيار مهمی برای فرزندان هستند و سالمت روانی و اجتماعی و فرادی فرزند خود را تأمين 

 می کند و آنان را در مسير مؤفقيت می اندازد و راهنمای آنان در کارها هستند.  

 و مادران شغلی دارند به نام خانه داری و مسئوليتی دارند نسبت به رشد و تکامل فرزندان در خانواده، البته کار مادران ساده و آسان نيست

حتی قابل مقايسه با هيچ شغل و پستی نمی باشد.خانه داری، مجموعه ای از مشاغل مختلف می باشد. زن خانه دار در عين حال، معلم، 

اما امروزه در ساخت جديد خانواده، کار زن محدود به کار خانه نمی شود، بلکه زنان نيز  رستار، آشپز، خياط، مدير و.....می باشد.حاسبدار، پ

همدوش شوهرانشان در کارهای خارج از خانه شرکت نموده و منبع درآمد ديگری برای خانواده به حساب می آيند اين کارکرد جديد يعنی 

ه و حضورشان در محل های کار برای ساعات طوالنی نتايج و مسائل تازه ای به وجود آورده است که چه در سطح جدا شدنشان از خان

 کالن)جامعه(و چه در سطح خرد)خانواده( قابليت تحقيق دارد.

ت. اقتصادی اس يکی از مهمترين تغييرات اساسی در ساختار و نحوۀ عملکرد خانواده ايجاد می شود، حضور گسترده زنان در عرصه های

يعنی اشتغال زنان در خارج از محيط خانه ، آن هم در ساعاتی معين و انعطاف ناپذير. البته حضور زنان فقط در حوزه های اقتصادی خالصه 

 نمی شود بلکه در عرصه های هنری، فرهنگی، اجتماعی و سياسی نيز مشاهده می شود. 

صتهای شغلی جديد و متعددی در جامعه ايجاد و دامنه فعاليت های افراد را تغيير دهد. دگرگونی در ساخت اقتصاد جامعه، موجب شد که فر

در جامعه ما تقسيم کار براساس جنس صورت می گيرد. زن در خانواده دو نقش اساسی ايفا می کند يکی همسر بودن و ديگری مادر بودن. 

ن محيطی آرامش بخش برای شوهر وظيفه دوم زن است. اما با رسيدگی به فرزند و ايجاد محيط عاطفی برای رشد کودک و و همچني

پيوستن به نظام شغلی جامعه، تغييراتی در نقش های سنتی زن ايجاد شده است. يعنی عالوه بر وظيفه اصلی)خانه داری و بچه داری( وظيفه 

 کار کردن در خارج از خانه را نيز پيدا کرده است .

معنايی که در غرب رايج است بکار می برند؛ يعنی کار درآمدزا. به عبارت ديگر ، شاغل به کسی گفته می  امروزه اشتغال را معموالً به همان

شود که در ازای کار، دستمزدی دريافت نمايد. گرچه اشتغال زنان در فعاليت های اقتصادی و ساير عرصه ها قدمتی ديرينه دارد و شايد 

ی و ريسندگ -ر ساعاتی انعطاف پذير در مزارع، دامداری و يا انجام کارهای دستی )بافندگیقدمتی به اندازه عمر بشر. زنان در گذشته د

خياطی ( کار کردند. اما در دنيای معاصر اشتغال زنان مفهوم جديدی پيدا کرده و شامل فعاليت های اقتصادی در ساعات معين، آن هم خارج  

 و کارخانجات می باشد. از محيط خانه، يعنی کارکردن در کارخانه ها و ادارات

 «.کار»اشتغال در فرهنگ فارسی هم کاربرد دارد، اما بر تأکيد و اصرار بر مفهوم

 (استعمال می شود:10-11؛ص 1375/توسلی،7؛ص1382کار دست کم بر دو معنا)باقری،

يا ايجاد خدمت، اطالق می شود.  ( که به فعاليت بدنی يا فکری منجر به توليد کاالworkالف( به معنای شغل و حرفۀ دستمزدی)ترجمه 

 به تعبير ديگر، حرفه با کسبی که شخص بدان اشتغال دارد، کار است. 

ب( به معنای اعمّ، هر آن چيزی است که انرژی برايش صرف شود؛ چه رسمی باشد چه غير رسمی، مزدبگير باشد يا فی سبيل اهلل. اين 

، فعاليت های زنانه روستايی در بخش کشاورزی و موارد نظير آن را شامل می شود. در معنا از کار، کار خانگی، خانه داری، پرورش فرزند

ند و همه ملزمند کار کن»متون دينی نيز بر اين معنا از کار تأکيد شده و همه مکلّف به آن هستند. استاد مطهّری در اين باره می فرمايد: 

 (    105؛ص 2ی تا، ج )مطهّری،ب« محصول کارشان الزاماً به اجتماع تعلق دارد.

  :اشتغال زنان در سه سطح خرد، کالن و توسعه تعريف می شود

 اشتغال برای تأمين زندگی خصوصی )زندگی خانوادگی( -1

 اقتصادی يا نظام موازنه )زندگی اجتماعی( -فرهنگی -سياسی -سهيم بودن در ايجاد عدالت اجتماعی -2

 ندگی تاريخی(اشتغال به معنای سهيم بودن در تکامل)ز -3
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 تهدف تربيت عبارتست از پديد آوردن انسان هايی آزاد، دور و بر کناراز هر گونه قيد بندگی ديگران و اسارت گناه و مستقل از همۀ انحرافا 
 و لغزش ها. 

ذارد، آزادی معه احترام بگما در سايه تربيت می خواهيم فردی را بپرورانيم که ابعاد شخصيت او شکفته و کامل باشد، به حيات خود و حقوق جا
های اساسی را پذيرا باشد و باالخره در هدف تربيت انديشه اصلی اين است که انسان را مظهری از ارزش ها و مدل فرهنگ و مکتبی بسازيم 

 که بدان پای بنديم.

هم تر ست بايد بگوئيم نقش مادر متشکيل خانواده موجب پديد آمدن حقوق و وظايفی است. در ايفای وظيفه ای که مربوط به پرورش نسل ا
 نقش محيطی.  -2نقش وراثتی  -1از پدر است، به دو دليل: 

 نظر انديشمندان به اشتغال زنان به سه ديدگاه سنتی، روشنفکران، راديکال و ديدگاه ميانه تقسيم می شود. 

ز تفاوت های زيستی، رفتاری، اقتصادی و همچنين توجه به اصول حاکم بر شخصيت زن، خاستگاه و منشأ تمايز بين اشتغال زن و مرد ني
تفاوت های تشريعی سبب می شود که در انديشۀ دينی با وجود اين که اشتغال به عنوان يک حق برای زن محسوب می گردد، ولی هرگز به 

 عنوان يک تکليف اقتصادی بر ايشان تحميل نمی شود.

اجتماع مطرح است و زنان به علل گوناگون به کار روی می آورند و حتی مجبور گشته امروزه شاغل بودن زنان، يکی از مسائلی است که در 
رج ااند عالوه بر مسئوليت های خود در خانه و تربيت فرزندان، مسئوليت اجتماعی را نيز پذيرا گردند. سوالی که مطرح است کار زنان خانه و خ

نفس زنان و ساخت قدرت در خانواده خواهد داشت؟ آنچه که مسلم است زنان نيمی از از خانه چه تأثيری بر روابط اعضای خانواده، اعتماد به 
جمعيت دنيا را تشکيل می دهند و کامالً طبيعی است که زنان نيز مانند مردان بخواهند نقش مهم و مؤثری در جامعه و فعاليت های اجتماعی 

 و خانواده و تربيت فرزندان، نظرات مختلف و حتی متناقضی وجود دارد.  ايفاء کنند. البته در مورد اشتغال زنان، و تأثير آن بر خانه

اشتغال زنان باعث می شود که تقسيم کار در خانه به صورت مشارکتی انجام شود.مادر وسيعترين دنيای روانی و اجتماعی کودک است و از 
ال مادر موجب اختالل در تکوين شکل گيری دلبستگی نظر کودک مادر همچون کسی است که از تمام نقاط اين جهان اطالع دارد. اشتغ

 کودک نسبت به مادر می شود زيرا مراقبت از کودک از حالت انفرادی به حالت گروهی در می آيد.

چيزی که مسلم است مادران شاغل نمی توانند مانند مادران غيرشاغل به طور تمام و کمال به کودکان خود رسيدگی کنند چون مادر شاغل 
تی از روز را خواهی نخواهی دور از فرزندان خود هستند و وقتی که بعد از سپری شدن اين ساعات و رسيدن به فرزند، خستگی ناشی از ساعا

اين دنيای ماشينی امروز و خستگی فکری و ذهنی همچنين مسئوليت خانه و خانه داری به مادر اجازه نمی دهد، در آن ساعات باقی مانده به 
 افی و الزم را بنمايد.کودک رسيدگی ک

تا زمانی که نيازهای اساسی برای فعاليت های بدن به حد کافی ارضا نشدن)خوراک، پوشاک، غريزه جنسی، مسکن  1مطابق با نظريه مزلو
  و...(بقيه نيازها به مقدار کمی ايجاد می شوند. عمده شاخص های فرد در همين سطح نيازهای فيزيولوژيکی هستند.

ست آنگاه که انسان به نيازهای همچون امنيت، تعلق پذيری، محبت)دوست داشتن و دوست داشته شدن(، احترام دست يابد، مزلو معتقد ا
سپس به خودشکوفايی می رسد. مزلو همچنين به رفتارهايی اشاره می کند که می تواند در رسيدن افراد به خودشکوفايی، آنها را کمک کند، 

نيازهای سطح پائين قدم گذاشتن در جاده طالئی خودشکوفايی با منفعل بودن و لم دادن بدست نمی آيد، بلکه  ازنظر او پس از بر آورده شدن
 آن مستلزم نظم، سخت کوشی و جسارت است. 

 یرفتارهايی که منجر به خودشکوفايی می شوند: تجربه کردن زندگی به شيوه کودکانه، آزمودن شيوه های جديد در عوض چسبيدن به راهنماي
در ارزيابی تجربه های بيشتر، به ندای احساس پاسخ دادن، آمادگی برای تحمل بی اعتنايی ديگران درشرايطی که عقايد  راحت و امن، 

 در گذشته نيازهای کودکان به صورت سلسله مراتبی ظاهر می مسئوليت پذيری، سخت کوشی.... شخص با عقايد اکثريت هماهنگ نيست، 
ه آب و  غذا، سپس نياز به محبت و رابطۀمحبت آميز و بعد از آن ساير نيازها. اما امروزه چنين تلقی می شود که نيازهای نياز ب شود؛ يعنی اول

انسان به صورت بسيار ظريف در هم تنيده شده و به هم مربوطند.برای مثال حاالت روحی و عاطفی کودک در جذب و هضم غذا و حتی در 
ه با نياز فيزيولوژيکی چند نياز اساسی وجود دارد که از بدو تولد ظاهر می شوند و بايد همزمان با تغذيه رغبت وی به غذا نقش دارد.همرا

 کودک ارضا شوند اين نيازها عبارتند از:   

است که  ینياز به عشق و امنيت، يکی از مهم ترين نياز های کودکان که روابط او را با ديگران تعيين ميکند. نياز به محبت و امنيت، نياز
رشد سالم شخصيت کودک به آن وابسته است و موجب می شود که کودک در آينده بتواند نقش پدر يا مادری دلسوز را ايفاء کند. مادر 

 نخستين کسی است که در تأمين اين نياز به کودک کمک می کند.
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ا ما در سال اول می بينيم، و از آن پس که طفل کمی پايه و اساس اين نيازها آن است که طفل ضعيف به دنيا می آيد عمده اين نيازها ر
 بزرگ تر می شود بتدريج دست خود را از دامن والدين و مربيان کوتاه می کند. دنيای ما برای کودک از برخی جنبه ها و ابعادش وحشت انگيز

 و بهو توإم با ترس است. او برای مواجهه با مسائل نياز به احساس امنيت دارد. والدين برای ا

 عنوان لنگرگاه امنی هستند و در صورتی که نيکواز عهده وظيفه برآيند او می تواند با اتکای به آن پيش رود.

نياز به کسب تجارب جديد،اين نياز به رشد ذهنی کودک کمک می کند . دو عامل مهم در تأمين اين نياز نقش اساسی دارد: يکی بازی و 
 عامل، دنيای پيرامون خود را کشف می کند و راه مقابله با مشکالت را نيز می آموزد.ديگری زبان. کودک از طريق اين دو 

کسب مؤفقيت در انجام امری سبب می شود که طفل تدريجاً درباره خود عقايدی مثبت پيدا کند و به لياقت خود اميدوار شود همچنين ميزان 
 رد. مؤفقيت او در رشد شخصيت و افکار و احساساتش نقشی اساسی دا

ود، شنياز به تحسين و قدردانی، مؤثرترين عامل در بروز، اينکه کودک بتواند ناتوانی و ضعف خود را جبران کند و به بزرگسالی قدرتمند تبديل 
ودنمايی خ تحسين و قدردانی است. به عبارت ديگر، برای اينکه کودک به رشد و بالندگی برسد، نياز به تقويت و پاداش دارد.پدران و مادران بايد

ت اکودک را تا حدودی که معقول به نظر می رسد، بپذيرند و اجازه دهند خود را با تمام ابعاد وجودی به آنان عرضه و ارائه دهند تا هم موجب
 اصالح او در لغزش فراهم آيد و هم بتواند خود را سبک و تخليه کند.

هم می سازد حتی سبب می شود تا امراض عصبی بر او هجوم آورد.کودکانی عدم عزت نفس زمينه را برای ناامنی ها، احساس حقارت ها فرا
که واجد عزت نفس اند نشانه های بسياری دارند از آن جمله: احساس شادابی و نشاط در زندگی، احساس سرافرازی از وابستگی و تعلق به 

 خانواده و والدين خود، عدم عجز و البه در عين درماندگی و .... 

در کودکان فوق العاده شديد است. او دوست دارد به افرادی در مرحله اول پدر و مادر او هستند وابسته باشد و آنها او را فردی مورد نياز تعلق 
س است ااعتماد و شايسته بدانند. نياز به تعلق کودک را وامی دارد به سوی مادر و والدين خود روی آورد و طبعاً از آنها الگو بگيرد. براين اس

طرز تربيت و شخصيت کودک شکل گرفته و اخالق و عادات خوب يا بد او تکوين می يابد. بنابراين طبق نظريه مزلو اگر اين نيازها به  که
 نحو احسن برآورده شوند شخص به خود شکوفايی می رسد.

 ودکان با پرورش يافتن در خانه ای کهدر بين نهادهای مختلف جامعه، کانون مقدس خانواده بهترين مکان برای تربيت جسم و روان است. ک
رنگ و بوی محبت دارد از رشد مطلوب برخوردار و نهايتاً عضوی سالم از جامعه خواهد بود. فعاليت زنان خارج از چهارچوب خانواده در طی 

است. با  تربيت فرزندان ايجاد کردهچند دهه گذشته به ويژه در جوامع بشری تدريجاًاهميت يافته و مسائلی را در زمينه تأثير اشتغال زنان در 
درصداست ولی با محاسبۀ خيل عظيم زنان در فعاليت های اقتصادی، در زمينه های کشاورزی و  15آن که آمار زنان شاغل در کشور ما 

امی که است. ماد صنعتی و نيز حرفه های گوناگون در اقصی نقاط کشور، تعداد فراوانی زنان شاغل به مراتب بيش از اين آمار گزارش شده
 یزنان نيمی از وقت خود را در خارج از منزل و دور از فرزندان می گذارنند انتظار تربيت صحيح بچه ها از وی معقول نمی نمايد. زيرا وی م

ايت يد و رضبايد عالوه بر اوقاتی که صرف کار در خارج از منزل می کند، ساعاتی را نيز به جبران مافات زمان نبودنش در خانه سپری نما
 یشوهر و فرزندان را جلب نمايد، بنابراين آنچه در پايان روز از وی باقی می ماند، يک جسم و روان خسته و آسيب ديده و يک روحيه کم انرژ

 و افسرده است که نمی تواند به وظايف مادريش عمل کند .

ناس نسبت به وظايف خود، دربارۀ آنان بی اعتنا نباشيم، بلکه گوهرش بنابراين ضروری می نمايد که جايگاه و منزلت فرزندانمان را بشناسيم تا
 باشيم و به فرزندان، اين گوهرهای نفيس زندگی، عشق بورزيم. 

رزند خردسال خود هرکس به ف« من سقی ولده شربۀماٍ فی صغره سفاه اهلل سبعين شربۀ من ماءِ الکوثر يوم القيامۀ»از پيامبر)ص(نقل می کنند:
ه نظر الوالد اليولده حبا ل»ب بنوشاند، خداوند در روز قيامت هفتاد جرعه از آب کوثر به او می نوشاند. در جايی ديگر می فرمايند جرعه ای آ

 نگاه پدر و مادر به فرزند از روی مهر و محبت، عبادت است.« عبادۀ

 پيشينه

ارزشی را به جامعهء بشری ارزانی داشته است. مطالعه ای که بر تحقيقات زيادی در زمينه اشتغال زنان صورت گرفته است که يافته های با 
نفری زنان در فيالدلفيا آمريکا انجام شده است، نشان می دهد که مردانی که متمايل به مشارکت در امور خانه داری هستند  1212يک نمونۀ 

( تحت 1386در پژوهشی که توسط فرنگيس سعيديان )معموالً همسرانشان به طور تمام وقت در خارج از خانه مشغول به کارمی باشند.  
انجام داد نشان داد که: شکل سنتی ساختار خانواده دچار تحول شده و اقتداری که « اشتغال زنان و تغيير وضعيت زن در خانواده »عنوان 

 در واحد خانواده بيشتر شکل افقیمردان در خانواده های گسترده ده های گذشته داشتند تا حدی از بين رفته است و قدرت تصميم گيری 
ين نپيدا کرده است. در نتيحه مردان به تنهايی تصميم گيرنده نيستند و زنان نيز در تصميم گيری های مهم خانواده دخالت آشکار دارند. و همچ
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يدگاه معتدل بايد به همۀ انجام داد، نشان داد که: در يک د« اشتغال زنان و پيامدهای آن»(تحت عنوان 1396پژوهشی توسط يوسف خيری)
اصول همسو و همسان نگريست و به اولويت ها و شاخص های جمع بين شئونات زنانه و وظايف مادری و همسری و اشتغال درآمدزا و 

اثر اشتغال زنان کارگر بر تعداد »( تحت عنوان 1396مشارکت و حضوراقتصادی زنان دست يافت. همچنين پژوهشی که عذرا جاراللهی)
انجام داد نشان داد که: بين وضعيت اشتغال زنان و تعداد فرزندان واقغی آنها رابطه معنی داری مشاهده می گردد.در تحقيقی که « دانفرزن

تحت عنوان بازنمايی اشتغال زنان در ساختار خانواده]مطالعه موردی: سريال های (»1396کرم حبيب پورگتابی، سحر طالبی، محمد آهنگران)
بعمل آوردند، نشان دادند که: در هر دو سريال در نمای متوسط رو به پائين بازنمايی شده اند و و مهمترين وظيفه « سايه ها[دلنوازان و هم

 زن را نقش های خانوادگی می دانستند. 

 

 نتيجه گيری

انواده، أمين نيازهای مادی خاز جمع بندی مطالب می توان نتيجه گرفت،که اشتغال زوجين گرچه فوايدی مانند بهبود وضعيت اقتصادی و ت
عزتمندی اجتماعی، اثبات قابليت های زنان در عرصه های اجتماعی و استقالل مالی و بدست آوردن پشتوانه ای برای ايام پيری زنان و رفاه 

ا در مجموع می توان و تأمين نيازهای مادی بيشتر، خود نظم دهی و رشد و سازگاری اجتماعی سريع تری برای فرزندان به دنبال دارد،  ام
ه يگفت: تأثيرات نامطلوبی در فرايند رشد فرزند، به ويزه رشد عاطفی آنها، بر جا می گذارد و ميزان آسيب پذيری کودکان را در سال های اول

ه زن ر است ککودکی افزايش ميدهداز ديگر معايب مراقبت از فرزندان در ساعاتی که مادر در محل کار عرضه می شود. ديگری نوبت دوم کا
همچنين «تحقير زنان در برخی از مشاغل است.» پس از بازگشت از محل کار به خانه،بايد به انجام آن بپردازد. يکی ديگر از معايب اشتغال زنان،

ی باشد، م اشتغال مادران در تعداد فرزندان نقش مؤثری دارد، در نتيجه طبق تحقيقاتی که انجام شده، زنان شاغل متأهل که بدون فرزندان
درصد است. زنان شاغل متأهل که تعداد  6/84درصد و مجموع ساعات کار در هفته  1/39درصد و ساعات کار  5/45ساعات کار در منزل 

درصد است. زنان  1/83درصد و مجموع ساعات کار در هفته  0/38درصد و ساعات کار  1/44فرزندانشان يکی می باشد، ساعات کار در منزل 
درصد است. زنان شاغل  4/81درصد و مجموع ساعات کار در هفته  2/35درصد و ساعات کار  3/46زندی ساعات کار در منزل شاغل دو فر

درصد و مجموع ساعات کار در هفته  2/35درصد و ساعات کار  3/47و بيشتر می باشد، ساعات کار در منزل  3متأهل که تعداد فرزندانشان 
قات انجام شده بين اشتغال مادران و تربيت فرزندان رابطه معنادار و معکوسی وجود دارد.در ضمن با درصد است.همچنين طبق تحقي 5/83

اشتغال زنان در جهان امروز اساسی ترين تحول در عصر حاضر به جدا شدن زن از خانه و حضور در محل های کار برمی گردد. در نتيجه 
گيری در واحد خانواده است. درست است که زنان شاغل نيمی از وقت روزانه خود را  پيامدهای اشتغال زنان، افقی شدن هرم قدرت و تصميم

 در خارج از خانه سپری می کنند اما بايد در امر رسيدگی به تربيت فرزندان مديريت زمان داشته و عالوه بر برآوردن نيازهای فيزيولوژيکی
 کانی سالم تربيت کنند که به سوی رشد و خودشکوفايی پيش روند. دست يابیکودکان خود به ساير نيازهای فرزندانشان توجه داشته تا کود

 کودک به استقالل، هم نياز به مراقبت و هم به بازخورد والدين دارد م عدم حضور والدين در کنار کودک می تواند اين مرحله از رشد را با
 مشکل مواجه کند و کودک نتواند به استقالل عمل دست يابد.   

رنامه ريزی برای اشتغال زوجين نياز به يک عزم ملی و برنامه ريزی دقيق و حساب شده ای از طرف دولتمردان دارد، امّا خود والدين گرچه ب
 نيز می توانند برای کاهش تأثيرات نامطلوب اشتغال تمهيداتی را در نظر بگيرند. در اينجا به برخی از اين راهکارها اشاره می کنيم: 

 ن ازاشتغال تمام وقت خودداری و به به اشتغال نيمه وقت قناعت کنند.زنان حداالمکا

 زنان از پذيرش کار در شيفت شب خودداری نمايند. 

 روانی آنان سازگار باشد. -شغل هايی را برگزينند که با ويژگی های جسمی 

 از تجمل گرای دوری کنند تا زوجين مجبور به کار بيشتر در خارج از منزل نباشند. 

 مرخصی های قانونی و همچنين مرخصی های ويژه دوران بارداری به خوبی استفاده نمايند.  از

برای برآوردن نيازها و ايجاد شکوفايی در فرزندان زمان فراغت را به نحوی شايسته با فرزاندان خود سپری کنند تا اين حس امنيت  و مهم 
 بودن در کودکان ايجاد شود.

اگر شاخصه های اشتغال زنان براساس متون دينی طراحی گردد و آسيب ها و آفت های اشتغال  انگی بپردارند.بهتر است زنان به مشاغل خ
شاغل به دليل اين که ساعات کاری آنها)در خانه و محل کار( از مردان  زنان شناسايی شود پيامدهای منفی اشتغال زنان تقليل خواهد يافت.  

ساختن مهد کودک در کنار کارگاه ها و ادارات مربوط  ب، ورزش و بهداشت را به خوبی مراعات کنند.بيشتر است، سعی کنند به تغذيه مناس
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  تأمين حداقل معيشت برای افراد سرپرست خانواده به منظور عدم حضور همسران به شرکت در فعاليت های اجباری درآمدزا. به زنان 
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 چکيده

ساله شهر يزد صورت گرفت. بدين منظور  12تا  8وير مادر با توجه به تفاوت های جنسيتی در کودکان اين پژوهش با هدف بررسی تحولی تص

پسر( به روش نمونه گيری چند مرحله ای انتخاب شدند. دانش آموزان  95دختر،  98نفر دانش آموز )  194مقايسه ای،  -در قالب طرحی علّی

( را تکميل کردند. تحليل داده ها نشان داد ؛گروه نمونه به طور کلی 1969امايو و پاسکالی، سياهه سنجش تصوير پدرانه و مادرانۀ والدين )ت

از بين ويژگی های مادرانۀ مادر، بيشترين موافقت را با ويژگی های مراقبت، احساس نزديک بودن، پناهی گرم و مهربان، مهربان و عاطفی، 

درانۀ مادر، بيشترين ميانگين ها به هدايت و راهنمايی، محافظت در برابر خطر، برقراری دوست داشتن و فداکاری داشتند. از بين ويژگی های پ

، تنظم و ترتيب در خانه، اساس خانواده، تسلط به امور زندگی مربوط بود. بين دختران و پسران از لحاظ موافقت با ويژگی های مادرانۀ مراقب

ر مشاهده شد؛ به طوری که دختران موافقت بيشتری داشتند. ويژگی های مادرانه پناهی مهربان و عاطفی، آسايش و راحتی و... تفاوت معنادا

ها، صميميت ، ظرافت و لطافت و  هم چنين ويژگی های پدرانۀ ذهن منظم، خالقيت، دانش، نظم و ترتيب، گرم و مهربان، همدردی با غم

که با افزايش سن، کودکان با ويژگی های مادرانه مادر و ويژگی پدرانه  سال به صورت معناداری متفاوت بود؛ به طوری 12تا  8در بين سنين 

ی برقراری نظم و ترتيب بيشتر موافق بودند. و همچنين با افزايش سن باويژگی های خالقيت، دانايی، ذهن منظم، موافقت کمتری داشتند. 

 و بحث قرار گرفته است. يافته ها با جزئيات بيشتر و بر پايه پژوهش های تجربی پيشين مورد بررسی 

 کليدواژه ها: تحول، تصوير مادر، کودکان 

 

 مقدمه 

مهم ترين و مؤثرترين دوران زندگی فرد، دوران نوزادی و کودکی است که خانواده و به طور ويژه کيفيت ارتباط مادر با کودک در اين دوره 

کند که خود و جهان بيرون را . نوزاد زندگی را در حالی آغاز می(1395نقشی تعيين کننده در شکل گيری شخصيت دارد )ناظميان و شمس، 

ای نامتمايز ادراک می کند. در اين مرحله که با فقدان موضوع يا عدم تمايز مشخص است، مادر و کودک يک جمعيت دوتايی همچون توده

به نقل از  1،1927شود )فرويدتراق بين خود و ديگری میدهند و به تدريج بر اثر گسترش مبادالت نوزاد با جهان خارج، قادر به افرا شکل می

دانند. در اين ميان کودک می -(. تقريبا عمده ی نظريه های تحولی کودک، محور اصلی تحول را ارتباط مادر1390نصيرزاده و زال پور، 

( 1970) 1 کاتينيو رياز آنها نظ یبرخ است که یتا حد لندينقش مادر در تحول کودک قا یبرا یپردازان روابط موضوع هيکه نظر یتياهم

 رب یزياد تا حد ديگرانبا  افراد یمعتقد اند ارتباط کنون ياًقو یروابط موضوع یها هيمعتقدند که در آغاز نوزاد بدون مادر وجود ندارد. نظر

 ،یعقوبي ی و،گلستانيی؛ به نقل از بابا1383مادرانه( شکل گرفته است ) دادستان،  نيبا مادر ) جانش هياست که در اثر تجارب اول یرياساس تصو

به اعتقاد فرويد در طول دوره نوزادی، به تدريج مادر به عنوان شخصی کامل تبديل به شئ ليبيدويی ارضاء کننده نيازهای غريزی (. 1387

دک برای زنده ماندن، امنيت و معتقد است در مرحلۀ دهانی کو 1(. اريکسون 120، :1،1391کودک به ويژه تغذيه می شود ) شولتز و شولتز

محبت کامالً به مادر خود وابسته است و اگر مادر به نيازهای جسمانی کودک به طور مناسبی پاسخ دهد، و محبت، عشق و امنيت کافی تأمين 

تار مادر می تواند رف 1(. بر طبق نظريۀ آدلر254،:1391کند، در اين صورت کودک احساس اعتماد را پرورش خواهد داد ) شولتز و شولتز، 
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پرورش دهنده يا مانعی برای رشد عالقۀ اجتماعی در کودک باشد. مادر بايد همکاری، مصاحبت و جرئت را به کودک بياموزد؛ تا کودک بتواند 

معمواًل  کدر تالش برای کنار آمدن با درخواست های زندگی شجاعانه عمل کند.   بر اساس نظريه دلبستگی بالبی نيز اولين تکيه گاه کود

 تصوير و نبود دهنده پاسخ بودن، دسترس قابل مفهوم سه دلبستگی کيفيت تعيين يا ايجاد (  و در186، :1380مادر است )ماسن و همکاران؛ 

بالبی بر اهميت ارتباط گرم و  (.1388خسروی،  و آبادی فيض از نقل به ؛1380مظاهری) کندمی ايفا فردی به منحصر و يگانه نقش مادرانه

(. بنابراين 2007به نقل از بلسکی و همکاران،  1969صميمی و پايدار تأکيد می کند و آن را برای رشد کودک ضروری می داند ) بالبی؛ 

 (.  2004، 1کيفيت تعامل مادر و کودک در تعيين سازگاری عاطفی اجتماعی و رشد شناختی کودک نقش اساسی دارد)دی فالکو و همکاران

حساس بودن، مشارکت و  رس بودن،، رفتار مادرانه با ويژگی هايی چون پاسخگويی، در دستهای انجام شده پژوهش ا توجه بهب 

حمايت، گرمی،  مسئوليت پذيری، تحسين و تشويق، ارتباط مداوم، صميميت، نزديکی، آگاهی از کودک، ماليمت، توجه به پيشرفت )کيم و 

( مسئوليت پذيری، آسايش و راحتی، 1986) 1مشخص شده است. ماهونی و پاول ( 1390،؛ به نقل از تبعه امامی و همکاران1،2004ماهونی

( در پژوهشی درباره تصوير فرهنگی از مادر خوب و پدر 2004) 1تأثير گذاری و صبر را بيشتر در مادران مشاهده کردند. در اين راستا ليتونن

اد بودن، کمک کردن، گرمی،( از جمله ويژگی هايی است که به طور گسترده خوب نشان داد، عالقه )دوست داشتن، مراقبت کردن، قابل اعتم

گزارش می شود. کنترل ) توانايی کنترل و نظم بخشيدن به کودکان(، گوش دادن ) گوش دادن و صحبت کردن با آن ها ، ايجاد رابطه باز، 

صيحت کردن(، صبور بودن ) به آسانی ناراحت نشدن، صبور احترام گذاشتن به فرزندان،( نصيحت کردن )آموزش دادن، راهنمايی کردن، و ن

بودن، ( از ديگر ويژگی های گزارش شده هستند. در جهت بررسی رفتار مادرانه با توجه به تفاوت های جنسيتی،  نتايج پژوهش آزنار و تانن 

محتوای احساسی بيشتری در صحبت با دختران  ساله نشان داد مادران از کلمات و 6تا  4( به روی پدران و مادران کودکان 2015) 1باوم

نسبت به پسران استفاده می کنند، به علت اينکه فکر می کنند دختران بيشتر پذيرای احساسات هستند. آز آن جايی که مادران تمايل بيشتری 

در زمينۀ  يا در پژوهشی نسبتاً مرتبط. دکنن می حفظ خود فرزندان در را جنسيتی های کليشه نا آگاهانه برای به کار بردن زبان احساسی دارند

در بين مؤلفه های رفتار کالمی، رفتار های تسهيل گرانه  (1394زارع و همکاران )مشاهده ی الگوی تعامل مادران ايرانی در موقعيت بازی، 

خی پژوهش ها باورهای بنيادين نظير توافق و اطاعت، کمک و همراهی، رهنمود و راهنمايی را بيشتر مشاهده کردند. عالوه بر اين در بر

فراگير در مادران ايرانی شناسايی شدند که می توان به  باورهايی مانند اهميت ديگری و جمع گرايی، فرديت طلبی و آزادی خواهی، احساس 

 اره کرد؛ که باورمسئوليت مادرانه و عذاب وجدان، برتری جويی، انحصار طلبی و ترس از دست دادن پدر به عنوان اسطوره ی قدرتمند اش

(. به طور کلی يافته های پژوهش ها در 1392عمقی احساس مسئوليت مادرانه و عذاب وجدان در قبال آن از ساير باورها فراگيرتر بود )زارع، 

 وزمينه تعامل مادر  و کودک نشان می دهد که ارتباط مؤثر با پاسخ گويی باال و رهبری و کنترل متوسط مشخص می شود ) ماهونی 

 (. 1998، 1همکاران

بنابراين باتوجه به تأثير فراگير مادر بر تمام جنبه های زندگی کودک پژوهش در زمينه صفات رفتاری و شخصيتی او ضرورت دارد.  

ه اين ساله بود و توجه ب 12تا  8هدف اين پژوهش بررسی تصوير و رفتار های مادرانه و تعيين ويژگی های پراهميت مادر از ديدگاه کودکان 

 نکته که آيا اين تصوير با توجه به تفاوت های سنی و جنسيتی متفاوت است؟

 روش پژوهش

 8ای بود و در چارچوب يک پژوهش تحولی مقطعی انجام شد. جامعه پژوهش تمامی کودکان مقايسه -اين پژوهش توصيفی و از نوع علی

به عنوان گروه نمونه به روش پسر(  95دختر،  98نفر )  194که از ميان آن ها  ( در شهر يزد ساکن بودند1396ساله بودند؛ که در سال ) 12تا 

 ای انتخاب شدند.گيری چند مرحلهنمونه

فرايند نمونه گيری به اين ترتيب بود که از بين دو ناحيه آموزش و پروش شهر يزد، يک ناحيه به تصادف انتخاب و در ادامه از  مدارس  

ی اين ناحيه سه مدرسه ی دخترانه و سه مدرسه ی پسرانه به صورت تصادفی انتخاب شدند. از هر کدام پايه های ابتدايی دخترانه و پسرانه

دوم تا ششم ابتدايی يک کالس و در نهايت تعدادی از دانش آموزان هر کالس به طور تصادفی به عنوان گروه نمونه  انتخاب شدند. افراد 

( را با هدايت مصاحبه گر تکميل نمودند. 1969، 1ر پدرانه و مادرانۀ والدين)تامايو و پاسکالیمقياس سنجش تصوي ،1SDPSشرکت کننده  
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های گويه می باشد، نيمی از گويه شامل ويژگی 36اين مقياس برای ارزيابی تصوير پدرانه و مادرانه ی والدين طراحی شده است ؛ و شامل 

د به طور تصادفی در پرسشنامه توزيع شده، نمره گذاری مقياس به روش ليکرت است و های پدرانه است. موارمادرانه و نيمی شامل ويژگی

( 1981)1اصال قرار دارند . پايايی اين سياهه  در پژوهش ورگوت و تامايو =0خيلی کم،  =1کم، =2زياد،  =3خيلی زياد،  = 4نمرات در دامنۀ 

مستقل   Tداده ها از شاخص ميانگين، آزمون تحليل واريانس، و آزمون  به دست آمد. جهت تجزيه و تحليل 91/0و در اين پژوهش  66/0

 بهره گرفته شد. 

 يافته ها پژوهش

ميانگين و انحراف استاندارد  1به منظور تحقق هدف پژوهش مبنی بر بررسی تصوير مادرانه و تعيين پر اهميت ترين ويژگی ها در جدول 

درانه ارائه شده است.  بر اساس اطالعات ارائه شده باالترين ميانگين مربوط به ويژگی های تمام گويه های مربوط به تصوير مادرانه ی ما

 بود.  71/4، پناهی گرم ومهربان با ميانگين 72/4، احساس نزديکی 75/4مراقبت با ميانگين 

 M SD ویژگی های مادرانه     

 57/0 75/4 است من مراقب که کسی

 60/0 72/4  کنم می نزديکی احساس او به که کسی

 69/0 71/4   مهربان و گرم  پناهی

 55/0 70/4  عاطفی و مهربان

 59/0 70/4 کند می فداکاری برايم و دارد دوست مرا که کسی

 60/0 68/4   خودمانی و صميمی

 57/0 65/4  بودن ماليم و گرم

 72/0 65/4  پذيرد می مرا هميشه که کسی

 63/0 63/4   لطيف و ظريف

 64/0 62/4  است من منتظر هميشه که کسی

 80/0 60/4  بودن صبور

 76/0 55/4  هاغم با همدردی

 77/0 55/4   ميکند فراهم راحتی و آسايش که کسی

 80/0 53/4  کندمی استقبال من از باز آغوش با که کسی

 89/0 53/4 بودن جذاب

 90/0 48/4   زيرک و باهوش

 95/0 23/4   بودن حساس

 ميانگين و انحراف استاندارد تصوير مادرانۀ مادر: 1دول ج

 M SD ويژگی های پدرانه

 34/0 81/4  راهنمايی و هدايت

 37/0 68/4  خطر برابر در حفاظت

 47/0 67/4  کردن برقرار ترتيب و نظم

 54/0 62/4  خانواده اساس و اصل

 54/0 59/4  زندگی امور به تسلط

 56/0 57/4  فعاليت و پويايی

 60/0 53/4  منظم ذهن

 65/0 51/4  استواری و ثبات

 67/0 47/4  گيری تصميم

 81/0 43/4  محکم و سخت
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 90/0 43/4  فعاليت و کار

 83/0 40/4   بررسی

 83/0 24/4  دانش

 99/0 21/4  مقررات و قانون تعيين

 90/0 15/4  بودن مند قدرت و توانا

 2/1 02/4   قضاوت

 97/0 85/3 خالقيت

 6/1 68/3  بودن پرزور و قوی

ميانگين و انحراف استاندارد تمام گويه های مربوط به تصوير پدرانه ی مادر ارائه شده است. بر اساس داده ها در بين ويژگی های  2جدول

، نظم و ترتيب با ميانگين 68/4طر ، حفاظت در برابر خ81/4پدرانه ی مادر باالترين ميزان موافقت مربوط به هدايت و راهنمايی با ميانگين 

 بود.  67/4

 ميانگين و انحراف استاندارد تصوير پدرانۀ مادر 2جدول 

از بين مؤلفه  3جهت بررسی تحول تصوير مادر با توجه به تفاوت های سنی از آزمون تحليل واريانس استفاده شد. بر اساس اطالعات جدول 

خودمانی  و (، صميميت=025/0pها ) غم با (، همدردی  =p /018مهربان ) و گرم هیپنا های تصوير مادرانه ی مادر، ويژگی های

(006/0p=ظرافت ،) لطافت و (036/0p=منتظر ،) ( 03/0بودنp= در سنين ،)تفاوت معنادارداشتند. با بررسی ميانگين ها سال 12تا  8

 مشخص شد با افزايش سن کودکان موافقت بيشتری با اين ويژگی ها داشتند.

 توان آماری واريانس مشترک *سطح معناداری Fضريب  درجه آزادی تصوير مادرانه مادر

 80/0 063/0 018/0 07/3 4 پناهی گرم و مهربان

 76/0 059/0 025/0 86/2 4 همدردی با غم ها

 88/0 076/0 006/0 77/3 4 صميميت

 72/0 054/0 036/0 63/2 4 ظرافت و لطافت

 74/0 056/0 03/0 73/2 4 منتظر بودن

 ساله 12تا  8نتايج تحليل واريانس تصوير مادرانۀ مادر در کودکان  3جدول 

           *P<0/05           

( و نظم و  =007/0pدانش) ) =p /001خالقيت، ) ،=p) 023/0از بين مؤلفه های تصوير پدرانۀ مادر، ذهن منظم) 4بر اساس جدول 

ساله تفاوت معنادار داشت. به طور کلی و با توجه به ميانگين ها، دو ويژگی هدايت و راهنمايی و  12 تا 8در بين سنين   (=p 02/0ترتيب)

 ،برقراری نظم و ترتيب باالترين ميانگين ها را در تمام گروه های سنی داشتند.  کودکان با باال رفتن سن با ويژگی های ذهن منظم، خالقيت

 و دانايی موافقت کمتری داشتند.
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ساله 12تا  8نتايج تحليل واريانس تصوير پدرانۀ مادر در کودکان  4ل جدو  

 

 توان آماری واريانس مشترک *سطح معناداری Fضريب  درجه آزادی تصوير پدرانۀ مادر

 77/0 059/0 023/0 02/0 4 ذهن منظم

 95/0 096/0 001/0 001/0 4 خلق کردن

 87/0 073/0 007/0 007/0 4 دانش

 78/0 061/0 02/0 02/0 4 نظم و ترتيب

 

             *P<0/05 

جهت تحقق هدف ديگر پژوهش مبنی بر بررسی تصوير مادر با توجه به تفاوت های جنسيتی از آزمون تی مستقل بهره گرفته شد. بر اساس 

(، منتظر =031/0pاحتی ) (، آسايش و ر=012/0p(، مهربان و عاطفی ) =043/0pويژگی های مراقبت )  5داده های ارائه شده در جدول 

( بين دختران و پسران تفاوت  معنادار داشت. دختران موافقت بيشتری با ويژگی های ذکر شده =041/0p(، پذيرا بودن) =006/0pبودن ) 

 داشتند.  

 تفاوت ميانگين سطح معناداری T df تصوير مادرانه مادر

 165/0 043/0 192 03/2 مراقبت

 198/0 012/0 192 53/2 مهربان و عاطفی

 235/0 031/0 192 16/2 آسايش وراحتی

 253/0 006/0 192 78/2 منتظر بودن

 169/0 041/0 192 06/2 پذيرا بودن

 برای مؤلفه های تصوير مادرانۀ مادر برحسب جنسيتT نتايج آزمون  5جدول 

                     *P< 0/05  

(، بررسی کردن =022/0p(، دانش  )=049/0pرانۀ مادر، مؤلفه های هدايت و راهنمايی) از بين ويژگی های پد 6بر اساس اطالعات جدول 

(016/0p=(حفاظت در برابر خطر ،)006/0p=( نظم و ترتيب ،)01/0p= در بين دختران و پسران به گونه ی معنادار متفاوت بودند. به طور ،)

 کلی دختران موافقت بيشتری با ويژگی های فوق داشتند.

 برای مؤلفه های تصوير پدرانۀ مادر بر حسب جنسيت Tنتايج آزمون   6جدول

 تفاوت ميانگين سطح معناداری T df تصوير پدرانۀ مادر

 163/0 049/0 192 98/1 هدايت و راهنمايی

 341/0 022/0 192 31/2 دانش

 313/0 016/0 192 42/2 بررسی کردن

 240/0 006/0 192 78/2 حفاظت از خطر

 344/0 01/0 192 98/3 بنظم و ترتي

 

                     * P< 0/05 

 

 بحث و نتيجه گيری

يافته های پژوهش حاکی از اين بود که ويژگی های مادرانه مراقبت، احساس نزديکی، دوست داشتن و گرمی و مهربانی، هم به طور 

( 2004ت را داشتند. اين يافته ها با نتايج پژوهش ليتونن )کلی و هم با در نظر گرفتن گروه های سنی و جنسيتی باالترين ميانگين موافق

مبنی بر اينکه شرکت کنندگان بيشترين موافقت را با خرده مقياس عالقه شامل ) دوست داشتن، مراقبت ، گرمی و...(  داشتند مطابقت دارد. 
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ار يت دلبستگی به مادر به عنوان تکيه گاه دلبستگی بسي( صفات مادرانه مانند گرمی، دردسترس بودن و... در کيف1969بر اساس نظريه بالبی )

 مهم است. 

در گروه های سنی مختلف ويژگی های ذهن منظم، خالقيت، و دانايی در سنين مختلف تفاوت معنادار داشتند. به اين صورت که با 

ت. مراحل تحول شناختی پياژه قابل توجيه اسباال رفتن سن کودکان موافقت کمتری با اين ويژگی ها نشان دادند. اين يافته با توجه به 

کودکانی که در مرحله ی ساخته پنداری قرار دارند ويژگی های قدرت و دانايی را به والدين نسبت می دهند، و آن ها را قدرت مطلق می 

(. ويژگی های مادرانه ی 1964دمن ، به نقل از گل1930انگارند، بعدها با رشد تفکر عملياتی داليل ساخته پنداری را ترک می کنند ) پياژه 

ساله تفاوت معنادار  12تا  8بودن که در کودکان  لطافت، منتظر و خودمانی ، ظرافت و ها، صميميت غم با مهربان ، همدردی و گرم پناهی

قابلی با مادر خود کودکان رابطۀ متداشتند، با باال رفتن سن ميانگين موافقت با آن ها افزايش پيدا کرد. اين يافته را می توان باتوجه به اينکه 

 ايجاد کرده اند و رابطۀ صميمانه آن ها با مادر افزايش پيدا کرده توجيه کرد. 

وراحتی، منتظر بودن و پذيرا بودن در بين دو جنس تفاوت معنادار  عاطفی، فراهم کردن آسايش و ويژگی های  مراقبت، مهربان

ها ميانگين موافقت بسيار باالتری را کسب کردند؛ که نشان دهنده ی تصوير مادرانه ی مثبت تر  داشت. به طور کلی دختران در تمام ويژگی

ترتيب هم در دختران نسبت به پسران  و خطر، نظم برابر در کردن، حفاظت در آن ها بود. مؤلفه های هدايت و راهنمايی، دانش، بررسی

وير پدرانه و هم تصوير مادرانه ی مادر ميانگين های باالتری کسب کردند. اين يافته ميانگين باالتری داشتند. به طور کلی دختران هم در تص

( مبنی بر اينکه دختران هوش هيجانی باالتری دارند و همچنين رابطه ی مادران با آن ها نسبت به 2014با نتايج پژوهش آزنار و تانن باوم )

خود دارند، همخوانی دارد.  هم چنين اين يافته به علت ارزنده سازی والد همجنس  پسران احساسی تر است بنابراين تصوير مثبت تری از مادر

و اين مسئله که کودکان در دوران نهفتگی با والد همجنس خود همانندسازی کرده و ارتباط نزديکتری برقرار می کنند و هم چنين باتوجه به 

( قابل توجيه است.  نتايج اين پژوهش نشان داد در ميان ويژگی های پدرانۀ 1،1520اينکه ابژه اصلی عشق دختر مادر است ) شنارگالن و والتر

مادر کودکان با ويژگی هدايت و راهنمايی و محافظت در برابر خطر و نظم و ترتيب  هم به طور کلی و هم با در نظر گرفتن گروه های سنی 

( مبنی بر اهميت ويژگی های هدايت 2004و ليتونن  1394زارع و همکاران و جنسيتی باالترين موافقت را داشتند. اين يافته با نتايج پژوهش )

( مبنی بر اهميت  مسئوليت پذيری و اثر بخشی 1986و راهنمايی، کنترل و نظم بخشيدن و کمک و همراهی و پژوهش ماهونی و پاول)

دران ايرانی احساس مسئوليت مادرانه می باشد توجيه کرد همخوان بود. عالوه بر اين می توان اين يافته را با توجه به اينکه باور فراگير ما

 (. 1390)زارع،

به طور کلی پژوهش های متعدد نشان می دهد شئ اصلی کودک مادر است. رابطه ی مثبت با مادر  منجر به تشکيل خود پنداره ی مثبت  

ذارد) يری ساير پيوندهای عاطفی در طول عمر تأثير می گو تصوير مثبت از خود در زمينه های گوناگون می شود. دلبستگی به مادر بر شکل گ

(. رفتارها و احساسات مادر در روابط متقابل مثبت با کودک و تعامل رضايت بخش با او درکشف دنيای پيرامون و 2015شنار گالن و والتر،

ی مراقبتی امن و به عنوان نخستين فراهم آورنده(. در نهايت مادر يا جانشين مادرانه 2008، 1رشد اوليۀ مناسب بسيار مؤثر است ) تامپسون

نزديک، پايه گذار ادراک کودک از دنيای اطراف و مبنای رشد سالم اوست. پيشنهاد می شود در پژوهش های آينده جهت بررسی تصوير 

  نيز مورد بررسی قرار گيرد. مادرانه گروه نمونه سنين باالتر را هم شامل شود؛ و هم چنين عالوه بر تصوير مثبت از مادر تصوير منفی
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 های فارسی: یک پژوهش کیفیالمثل تصویر مادر در ضرب

 

 دکتری روانشناسی بالينی و استاديار دانشگاه شهيد بهشتی؛ مونا چراغی
Mona.cheraghi@yahoo.com 

 

 

 چکيده

بط خانوادگی و کيفيت روابط مذکور است. با توجه به اين که کننده ارزشها و انتظارات افراد از روافرهنگی در هر جامعه تعيين خصوصيات

تواند درک بهتری از کيفيت باشند، بررسی دقيق آنها میها در هر جامعه نمايانگر عقايد و آداب و رسوم و هنجارهای رايج میالمثلضرب

ط با نقش مادری است. در پژوهش حاضر از روش های فارسی مرتبالمثلروابط خانوادگی ايجاد نمايد. هدف اين پژوهش تحليل کيفی ضرب

ای آن هو مترادف مادر کلمه های حاویالمثلضرب فارسی زبان معتبر هایفرهنگنامه و کتب به کيفی استفاده شده است. ابتدا با مراجعه

فرزندی مرتبط -قا با رابطه مادرالمثل مورد تحليل قرار گرفتند که دقيضرب 355مشخص شدند. درگام بعدی با حذف موارد نامربوط، تنها 

-ها استخراج گرديد که عبارتند از: جايگاه ويژه و منحصر به فرد مادر برای فرزند، همجوشی مادربودند. پنج مقوله اصلی بر اساس تحليل

های مذکور شامل مقولههای های مادری کردن. هريک از مقولهفرزند، امتيازات نقش مادری و هزينه-های رابطه مادرکنندهفرزند، رقابت

دری يابند. با اين وجود ماباشند. بر اساس نتايج، زنان در جامعه ايران به واسطه مادر شدن از نظر اجتماعی و حتی معنوی ارتقاء میفرعی می

ند. در ه داشته باششود فرزندان هميشه نسبت به مادران احساس دين و حتی گناگردد که باعث میهای زيادی را نيز شامل میکردن دشواری

تنيده و نزديک به تصوير کشيده شده است که تصور وجود مفاهيمی چون مرز و تمايزيافتگی فرزندی چنان درهم-ها رابطه مادرالمثلضرب

منافع  ،سازد. همچنين جايگاه مادر برای فرزند برتر از جايگاه پدر توصيف شده است. بر اساس نتايج ميل جنسیدر اين رابطه را دشوار می

 فرزندی هستند.-مالی و تهديد جانی مهمترين عوامل تهديد کننده رابطه مادر

 

 های کليدی: خانواده ايرانی، مادر، فرزندپروریواژه

 

 مقدمه

ت يپردازان رشدی در اين باور مشترکند که کيفای که عمده نظريهمادر اولين، مهمترين و موثرترين فرد در زندگی هر انسان است. به گونه

(. 2008گيری شخصيت و سالمت روان او در آينده دارد )کلر و چاسيوتيس، رابطه تجربه شده بين هر فرد با مادرش تاثير قابل توجهی بر شکل

 انی،شعب) است شدهمی تلقی او فردی هایويژگی معرف شخص هر خانواده انگارند و از منظر آناننزد ايرانيان که خانواده را بسيار مهم می

 پيکان) اهميت جايگاه مادر تاکيد دارند بر مذهبی و ادبی و فرهنگی هایآموزه و رقيب دار بوده استنيز مادر جايگاهی بسيار ويژه و بی (1374

شان از های مختلف زندگی فرزندانهای انجام شده در ايران حاکی از تاثيرات مهم مطلوب و نامطلوب مادران بر جنبهپژوهش (.1388 پور،

( فرزندان گرفته تا 1395( و وضعيت سالمت روان )دوستی و هدايتی، 1395گيری شخصيت )ناظر، مختاری، صيادی و مشايخی، شکل

( می باشند. همچنين 1390پسند، (، سبکهای دلبستگی و خودپنداره آنها )صفايی، بيگدلی و طالع1391مهارتهای ارتباطی )طاهری و همکاران، 

 باشد. دهند که دامنه تاثير مادران تنها محدود به دوره کودکی و نوجوانی نمیمی برخی مطالعات ايرانی نشان

 

؛ چراغی و همکاران، 1393باشند )چراغی، آنها نقش مهمی در زندگی زناشويی فرزندان خود و حتی روابط با همسران فرزندشان نيز دارا می

فرزندی -شان ضرورت مطالعه دقيق و عميق رابطه مادرالی در زندگی فرزندان(. نقش مهم و غيرقابل انکار مادران از کودکی تا بزرگس1394

 سازد. و عوامل موثر بر کيفيت آن را خاطرنشان می
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با وجود آن که روابط خانوادگی يک موضوعی مشترک در همه جوامع است اما مفهوم خانواده در ذهن افراد، رسوم حاکم بر آن، مراحل تحول 

تواند متفاوت باشد. رويکرد چندفرهنگی در دنيای امروز همگان را به بذل توجه از روابط خانوادگی تحت تاثير فرهنگ می آن و انتظارات افراد

فيت خواند. اين واقعيت درباره نقش مادر و کيو احترام بيشتر نسبت به ارزشها و مفاهيم گوناگون نسبت به زندگی خانوادگی در جهان فرا می

ی فرزند و نگرش نسبت به خوداتکاي-است. به عنوان مثال موضوعاتی چون طول دوران وابستگی متقابل بين مادر مادری کردن نيز صادق

ن افرزندان، وجود يا عدم وجود شرايط زندگی جدا از والدين برای فرزندان پيش از ازدواج، حضور پررنگ و مفيد والدين  توسط فرزندان در دور

توانند تحت تاثير فرهنگ حاالت متفاوتی دارا باشند رم آشيانه خالی والدين از مواردی هستند که میکهنسالی و وجود يا عدم وجود سند

ای آن، و هفرزندی دربافت فرهنگی جامعه به درک بهتر کيفيت اين رابطه، شناخت دقيقتر آسيب-(. بالطبع مطالعه رابطه مادر2016)فاليکو، 

خانواده در ايران کمک خواهد کرد. در غير اين صورت راهکارها و روشهای به دست آمده از  به تبع آن طراحی مداخالت موثرتر معطوف به

جوامع ديگر مورد استفاده قرار خواهد گرفت که با توجه به عدم حساسيت فرهنگی نسبت به جمعيت بومی، فاقد اثربخشی الزم و حتی ايجاد 

 مشکالت جانبی برای مخاطبان خواهد بود. 

های تجربی مردم، هنجارها، سبک زندگی، ، حکمت(1385، آملیپرتوی) نگرش شيوه و آرا کننده منعکس ا توجه به آن کهب هاالمثلضرب

توان ای برخوردارند.  بنابراين می( از اهميت ويژه1386باشند )ذوالفقاری، می سرزمين آن های مردمانمناسبات، منش، خلق و خو و ديگر مولفه

-مادر ابطهر به نسبت زبانانفارسی ديرينه نگرش پيرامون مهمی اطالعات، مادر درباره فارسی هایالمثلسی ضربنتيجه گرفت که با برر

 .فرزندی به دست آورد

های فارسی مرتبط با مادر صورت نگرفته است. المثلدهد که تا کنون پژوهش خاصی در زمينه ضربهای پيشين نشان میبررسی پژوهش

؛ 1395اند )مانند: زندی و عباسی، های مرتبط با خويشاوندان مختلف و يا زنان پرداختهالمثلددی به بررسی ضربهای متعاگرچه پژوهش

؛ محمدپور، کريمی، 1395؛ خزلی و سليمی، 1391يادعلی،  و عسکری ؛ موحد،1391؛ باقری و باقری، 1393 الياسی، و شريفی الرعايا،امين

های مذکور عمدتا از منظر (. اما نکته قابل توجه اين است که پژوهش1394؛ رضايی و ظاهری، 1395 ؛ شعبانی و صراحی،1391پور، معروف

ند. اجمله مادر پرداختههای خويشاوندی مختلف منهای موجود درباره نسبتالمثلاند يا به بررسی کمی ضربشناختی، انجام شدهزبان

از  های فارسی مرتبط با نقش مادر والمثلفتن پژوهشی که به تحليل کيفی ضربهای اطالعاتی داخلی برای ياجستجوی مولف در بانک

 منظر روانشناختی پرداخته باشد ناکام ماند.

با توجه به اهميت نقش مادر در خانواده ايرانی و تاثيرات عميق و بلند مدت آن در زندگی فرزندان و با توجه به اهميت زياد تاثيرپذيری 

د، هدف باشهای فرهنگی جامعه میها مخزنی غنی از ويژگیالمثلفرزندی و با توجه به اين نکته که ضرب-ابطه مادرارزشهای فرهنگی بر ر

 های فارسی درباره مادر است.المثلاز پژوهش حاضر تحليل کيفی ضرب

 روش 

( به عنوان يک منبع جامع 1388والفقاری، )ذ "های فارسیالمثلفرهنگ بزرگ ضرب"ها کتاب المثلاز بين منابع متعدد موجود درباره ضرب

بی استخراج گرديد. سپس تنها مواردی که به شکل مستقيم يا های حاوی کلمه مادر، ننه و بیالمثلانتخاب گرديد. در گام بعدی کليه ضرب

ک از مرحله بعد محقق هر ي فرزندی يا نقش مادری مرتبط بودند مشخص شدند و مورد تحليل قرار گرفتند. در-غيرمستقيم به رابطه مادر

ها را مطالعه کرده و شروع به کدگزاری يکايک آنها نمود. همچنين کدهای مشابه دارای مفاهيم مشترک در زير مقوالت مختلف المثلضرب

 بندی شدند. سپس محقق سعی کرد که مقوالت به دست آمده را ساماندهی کرده وارتباطات بين آنها را مشخص کند.طبقه
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 هاتهياف

 ها تعداد پنج مقوله اصلی استخراج گرديد. هر يک از اين پنج مقوله شامل زير مقوالتی نيز بودند که عبارتند از:المثلپس از تحليل ضرب

يا  چيز در رقابت با مادر. عدم توانايی هيچکس يا هيچ2مادری، . پيامدهای منفی بی1الف( جايگاه ويژه و منحصر به فرد مادر برای فرزند )

. پيونددهنده عاطفی ساير 5نتيجه بودن رقابت با مادر، . نکوهش رقابتگری با مادر/ بی4پدر،  تا مادر به نسبت فرزند بيشتر . تمايل3مهر او، 

 ق. عش9فرزند،  مادر به بخشی. امنيت8فرزند،  از مادر سوگيرانه و هميشگی . حمايت7زايی احتمال دو مادری، . آسيب6اعضای خانواده، 

 مادری(. فرد به منحصر

. 4فرزند،  رفتارهای الگو و مسئول . مادر3، (دختر-مادر) هويت . يکسانی2فرزند،  و مادر هميشگی . همراهی1فرزند )-ب( همجوشی مادر

. 8فرزند،  احواالت زا مادر دقيق . شناخت7مادر،  از فرزند پيروی . لزوم6فرزند،  رفتارهای تاثير  تحت . والدين5والدين،  تاثير تحت فرزندان

 مادر(. دارايی بر فرزند تملک

 . آسايش/ تهديد جانی(.3. مال، 2. ميل جنسی/ ازدواج، 1فرزند، همسانی سرنوشت مادر و فرزند )-های رابطه مادرکنندهج( رقابت

 مادری(. واسطه به زن جايگاه . تغيير3فرزند،  واسطه به مادر نيازهای . ارضای2مادر،  . تقدس1د( امتيازات نقش مادری )

 بدهکار فرزند/هميشه و مادر محبت برابری . عدم3والدين،  طرفهيک محبت/ فرزند . قدرنشناسی2. مشقت زياد، 1های مادری کردن )ه( هزينه

 .(فرزند بودن

 بحث

حصر به فرد، شديد، نامشروط و های ارايه شده از سوی مادر آنقدر منرسد کيفيت عشق و حمايتهای موجود به نظر میالمثلبر اساس ضرب

 های متمايز او چنان جايگاه واالهای خاص مادر و محبتسازد. ويژگیبينانه است که جايگاه او را ويژه و غيرقابل رقابت میحتی گاه غيرواقع

ه با مادر يت وی دانست )تو کتوان نمايانگر شخصها، نحوه رفتار هر کس با مادرش را میالمثلبخشد که بر اساس ضربو مصونيتی به او می

 خودت وفا نمی کنی با بيگانه چطور وفا کنی؟(. اين جايگاه به حدی متمايز است که ساير افراد حتی پدر را يارای رقابت و برابری با چنين

وزتر شد )دايه که از مادر دلسگيرد باشد. اگر کسی هم سودای رقابت با مادر را در سر بپروراند مورد سرزنش و گاه تنبيه قرار میجايگاهی نمی

رسد که در شرايط دور از ذهن وجود دو مادر برای يک فرزند، بايد پستانش را داغ کرد(. جايگاه منحصر به فرد مادر آنقدر مهم به نظر می

کند که دان تحميل میالغری(. همچنين فقدان مادر لطمات جدی به فرزن از مرد مادری دو صدمات جدی در انتظار فرزند خواهد بود )بزغاله

ود شها به شکل بارزی بر پدر ترجيح داده میالمثلقابل جبران نيست. اين نکته که مادر حتی با پدر نيز جايگاه يکسانی ندارد و در ضرب

ر خانواده ايرانی و توان به ساختاباشد. اين امر را میمی (2005( و جاللی )1383(، پيرمرادی )1376اعزازی )همسو با نتايج ارايه شده توسط 

 از ارجخ در است خانواده آورنان که پدر قلمرو ترتيب بدين. جداست کامال شوهر و زن قلمرو آن در کهمناسبات حاکم بر آن مرتبط دانست 

ين امر . انکنند ربرقرا همسر و فرزندان با عاطفی چندانی ارتباطات پدران که رودمی انتظار بنابراين. است خانه داخل در مادر قلمرو و خانه

قش مسلط ن شوند و پدران از نظر عاطفی بيشتر در حاشيه قرار گيرند.مرکز ثقل شبکه ارتباطات عاطفی محسوب شود که مادران باعث می

فوذ آنها را در نگردد که اين امر نيز به نوبه خود ساز ايجاد ائتالفات ظريف با فرزندان میزنان در در ارتباطات عاطفی نزديک با فرزندان زمينه

کند. بنابراين تا حدی بين جايگاه قدرت دو جنس در خانواده تعادل تر آنها را در هرم خانواده تعديل میخانواده افزايش داده و جايگاه ضعيف

زد، پدرم جفتک سامادرم با پدرم میسازی نمايان است )های مرتبط با مفهوم مثلثالمثل(. اين امر در ضرب2003شود )فاليکو، ايجاد می

تی، های سندرخانوادهاندازد؛ پدرم فقط جلوی مادرم شير است؛ هرکس مادرم را ديد زن پدرم نشد(. نکته مهم ديگر در اينجا اين است که می

های تفرسد يکی از اهداف مهم ازدواج و تشکيل خانواده در اين بافرزندی است نه زن و شوهری. به نظر می-مرکزيت بيشتر با رابطه والد

تر بر رابطه گذاری بيشساز ايجاد سرمايهتواند زمينهفرهنگی زايش و فرزندآوری است، نه ايجاد پيوند عميق عاطفی با همسر. چنين حالتی می

 (.2003سازی بين پدر، مادر و فرزند شود )فاليکو، نسلی و مثلثبين

ادر و فرزند است. زيرمقوالت مربوطه از همراهی هميشگی فيزيکی مادر ها همجوشی بين مالمثلدومين مقوله به دست آمده از تحليل ضرب

ی از های مربوط به اين مقوله حاکالمثلو فرزند تا همسانی هويت مادر و فرزند و  سرنوشت مشترک آنها متغير است. نگاهی اجمالی به ضرب
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ندان قادر رسد که در فرهنگ ايرانی فرزتنی نيست. به نظر میآن است که گويا بين مادر و فرزند اتصالی ازلی و ابدی برقرار است که گسس

نيستند فراتر از هويت و سرنوشت والدين خود بروند )تو که نه پدرت نعلبند بوده نه مادرت، چه کارت به نعلبندی؟(. چون تحت تاثير طالع 

گذرد( با آنها هستند و يا حتی شايد به دختر هم می گذرد هرچه بر مادر گذشته باشد برهمسان )هر چه بر پدر گذشته باشد بر پسر هم می

ای از وجود والدين يا نسخه مشابهی از آنها، ادامه آنها )به حاشيه نگاه کن و کرباسش را بخر، به مادر نگاه کن و تعبيری ديگر، فرزندان تکه

نواده شوند. اين مقوله تصويری که از خامادر است( معرفی میپادشاه مانند فرزند بیدختر را بگير(، و در برخی موارد مايملک آنها )سرزمين بی

دهد متشکل از مجموعه افراد همجوش بدون تاکيد بر فرديت، بدون مرز واضح و مشخصی بين آنهاست. البته تعداد محدودی ايرانی ارايه می

م زباله. به من اهای منفی والدين )پدرم آشغاله ننهيژگیهای متضاد با اين تصوير نيز وجود دارند که بيشتر با لحن اعتراض به والمثلاز ضرب

رح شود( مطچه؟ خودم مثل گل الله( و ناهمانند سازی فرزند با والدين يا پوشش دادن نقاط ضعف آنها )مادر که تنبل شد دختر زرنگ می

يک ايزيافتگی اعضای خانواده که در نظريات کالساند. البته اين موضوع با به رسميت شناختن مرزهای واضح بين والدين و فرزندان و تمشده

شوند متفاوت است. بايد به اين نکته توجه داشت که توده همجوش مذکور در درون درمانی مانند نظريات مينوچين و بوئن مطرح میخانواده

داند، الت درونی )عادت بچه را مادر میخود دارای سطوح مراتب متفاوت است. به اين معنی که ظاهرا مادر مسلط بر فرزندان و آگاه بر احوا

های فرهنگی و مذهبی حاکم فهمد( آنهاست. از سوی ديگر در آموزهشود اول مادرش میداند؛ دختر که ک... میعادت همسايه را همسايه می

ای نابراين شايد بهتر است که به جگردد. ببر جامعه ايران نيز بر لزوم اطاعت فرزندان از والدين باالخص مادر و جلب رضايت آنها تاکيد می

تجسم يک گروه متصل بهم و همسطح، رابطه غيرهمسطحی را بين مادر و فرزندان تجسم کرد که در آن مادر از جايگاه باالتر قدرت برخوردار 

ای هقوی با فرزندان و آموزه کنند. طبعا مادر اين جايگاه را مديون روابط عاطفیاست که بر فرزندان احاطه دارد و فرزندان از او تبعيت می

کننده حالت تملک مادر بر فرزندان و قدرت کنترل او تواند تداعیکنند. اين امر میفرهنگی و مذهبی است که به او جايگاه مقدسی اعطا می

شان ه ظاهرا مادران فرزندان( دانست. به اين ترتيب ک1394ساز و همکاران )توان همسو با گزارشات حلیگيری را میبر آنها باشد. اين نتيجه

پندارند از آنها انتظار اطاعت و پيروی و شباهت به خود دارند تا کارنامه را بخشی از خود يا ادامه خود و به بيان ديگر حتی کارنامه خود می

 قابل قبولی از خود به ديگران ارايه کنند.

د شود اما برخی موارد هستنفرزندی تاکيد فراوانی می-وط و شديد مادرهای ايرانی بر عشق هميشگی، نامشرالمثلبا وجود آن که در ضرب

الشعاع قرار دهند، که عبارتند از ميل جنسی/ازدواج، مسائل مالی و آسايش/تهديد فرزند سايه بيندازند يا آن را تحت-توانند بر رابطه مادرکه می

فرزندی بردارد و به رابطه با شخص سوم -تواند تمرکز آنها را از رابطه مادرمی جانی. به عنوان مثال ازدواج فرزند يا ازدواج مجدد مادر هر دو

( 1393ای در پژوهش چراغی )ام(. اين امر به گونهخورم و زنم، گور پدر و ننهمعطوف نمايد )مردان را از مادر شوی کرده عار است؛ خودم می

والدين احساسات ناخوشايندی چون طرد شدن و کنار گذاشته شدن را ايجاد نيز گزارش شده است. به اين صورت که گاه ازدواج فرزند در 

ادر و پيوند عاطفی شديدی بين مگردد. به بيان ديگر در خانواده ايرانی کند که منجر به ايجاد تعارضات بين آنها و همسر فرزندشان میمی

ب ايجاد گردد. بدين ترتيالتی در رابطه بين همسر فرزند با مادر میگيرد که معموال پس از ازدواج فرزند، منجر به ايجاد مشکفرزند شکل می

، 2005؛ جاللی، 1383رود )پيرمرادی، تعارضات بين زوج جوان با خانواده همسر يک منبع استرس معمول در خانواده ايرانی به شمار می

يت فرزند نسبت به اموال مادر است. البته بايد  به اين فرزند مربوط به مالک-يکی از زيرمقوالت مربوط به همجوشی مادر (.1382قندهاری، 

اند( که معموال پس از فوت مادر نکته توجه کرد که معموال اين موارد مربوط به ارثيه يا مهريه مادر است )انگار پشت قباله مادرش انداخته

-وانند از موضوعات اختالف برانگيز مهمی در رابطه مادرتگردد. اما ظاهرا در زمان حيات مادر مسايل مالی میجزو اموال فرزندان محسوب می

 فرزندی-زا در رابطه مادرفرزندی باشند )پول صدا کرد، دختر را از مادرش جدا کرد( در سوی ديگر تهديد جانی به عنوان يک عامل آسيب

 شود. مطرح می

د که جان خودش به خطر نيفتد )چو از لب بگذرد سيل خطرمند، دهبه اين معنی که مادر وظيفه خطير مراقبت از فرزند را تا جايی ادامه می

 دانند، از همسايه خوب و آسايشها فرزندان هر عامل مرتبط با رفاه شخصی را بر والدين ارجح میالمثلنهد مادر به زيرپای فرزند(. طبق ضرب

 تا شکم روان و جان )هر که آمد به کارت بهتر است از پدر و مادر(. 
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رسد که زنان به واسطه مادر شدن تغييراتی در موقعيت آورد. به نظر میر شدن ترکيبی از پيامدهای مثبت و منفی را به همراه میظاهرا ماد

د دلبر است بخشد )تا نزايکنند که آنها را از جايگاه بيگانه يا دلبر برای همسر به جايگاه مادر فرزندان ارتقاء میاجتماعی و خانوادگی پيدا می

ه سازی با فرزندان، جايگاه ضعيفتر رنان نسبت بگذاری روانی زياد بر رابطه با فرزند و مثلثبزايد مادر است( همچنين از طريق سرمايهچون 

(. از سوی ديگر جايگاه مقدسی 1383کرده است )پيرمرادی، شوهران پس از تولد فرزند )باالخص پسر( در هرم قدرت خانواده بهبود پيدا می

دان داند، قدرت نفوذ مادر بر فرزنشود که ورود فرزند به بهشت را در گرو جلب رضايت مادر میايرانی برای مادران در نظر گرفته میدر فرهنگ 

زياد مادری   هایبينيم دشواریها میالمثلای که در ضربساخته است. اما رسيدن به اين شرايط اصال راحت نبوده است. به گونهرا بيشتر می

ران رسد که در جامعه سنتی ايفرسا باشد )سگ شو مادر نشو(. اما به نظر میشود که مادر بودن امری طاقتهای فرزند باعث میشناسیو قدرن

زنان را گريزی از اين مسير دشوار و پرتالطم نبوده است. زنان به دليل شرايط حاکم بر جامعه، گريزی از ازدواج و به تبع آن مادر شدن 

بخشد و فرزند هم موظف به جبران (. مادر به عنوان شخصيتی بخشنده که هر آنچه دارد می1383؛ پيرمرادی، 1376اعزازی، اند )نداشته

ای است که فرزندان غالبا به ميزانی که مادران در رابطه از محبت مادر و قدرشناسی نسبت به اوست. اما ظاهرا ماهيت اين رابطه به گونه

دهند )تا يتيم نشوی قدر پدر مادر ندانی(. به بيانی ديگر که فرزند نمیدهند از خود قدرشناسی و محبت نشانیخودگذشتگی و محبت نشان م

هيچگاه قادر به جبران زحمات مادر نخواهد بود و معموال اين امر نوعی احساس دين و بدهکاری را برای فرزندان به همراه خواهد داشت که 

دارد. اين امر خصوصا برای مادر که از می روی و سرکشی نسبت به مادر و بدرفتاری با او بازا را از زيادهبه عنوان يک عامل بازدارنده آنه

ای هجايگاه قدرت ضعيفی در خانواده برخوردار است بسيار حياتی است. بنابراين شايد در ظاهر مادر به واسطه مادری کردن دچار خسران

لب وصول نشده بيشتری از فرزند داشته باشد فرزند بدهکارتر و دارای احساس دين بيشتری است شود اما در اصل هرچه مادر طزيادی می

ای جلب نمايد. شايد بتوان نتيجه گرفت که يکی از داليل تفاوت کيفی رابطه بين فرزند با مادر کند رضايت مادر را به گونهکه او را مجاب می

ترتيب که پدران به دليل برخورداری از جايگاه باالتر قدرت و در دست داشتن منابع مالی و پدر در همين موضوع ريشه داشته باش به اين 

 ند. ااند که به جز محبت و پشتوانه معنوی و مذهبی منبع قدرت ديگری در اختيار نداشتهکردهتر از مادران با فرزند رفتار میخانواده متفاوت
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 دانشجوی کارشناسی ارشد دانشکده روانشناسی و علوم تربيتی دانشگاه تهرانآزاده رباط جزی؛ 
hadis313@gmail.com 

 چکيده

 IQ تیح يا و اطالعات انباشت با سواد، تنها جامعه، که گفت توانمی ابسچه. حائز اهميت است بسيار جامعه تعالی و رشد در تفکر نقش

 تفکر، و تعقل یهقو کمک با موقعيتی، هر در بتوانند که است ایانديشهصاحب و متفکر افراد نيازمند بلکه کند،نمی پيشرفت افراد، باالی

 و پرورش قابل IQ چون هايیتوانمندی رغمعلی که است مهارتی فکرت. دهند نشان خود از را رفتار ترينمناسب انتخاب را داشته و بهترين

 افراد، یکودک دوران از توجهیقابل بخش. است نوجوانی ابتدای و کودکی دوران مختلف، نظريات طبق يادگيری دوران بهترين. است ارتقاء

-ايرانی گفرهن که ايران کشور در الخصوصعلی. است گپررن و مهم بسيار مادر با کودک ارتباط که است بديهی و شودمی سپری خانواده در

 بررسی فباهد و اسنادی-تحليلی روش با حاضر تحقيق .شودمی ديده بيشتر موضوع مادر اين جايگاه اهميت دليل به است، حاکم اسالمی

 وراند اهميت به ایکودک اشاره ورزیانديشه در مادر نقش بررسی از پس لذا. است گرفته انجام ايران در کودک ورزیانديشه در مادر نقش

 در مادر نقش که دهدمی نشان هايافته. گشته است تبيين ورزیانديشه جايگاه دوران شده و اين در تفکر رشد و گيریشکل نحوه و کودکی

 و ررنگپ بسيار زندگی ابتدايی هایسال همان در خصوصبه کودک در موقعيت، با مناسب رفتار و گيریتصميم قدرت ورزی،انديشه ايجاد

 متنوع هایالبق در تواندیممادران انديشيده شود که  برای منسجمی تربيتی-آموزشی تدابير شودمی پيشنهاد بنابراين است؛ اهميت حائز

 اشد.ب مادران امور برای هژيو و مستقل وپرورش و البته ارگانیيی چون آموزشهاسازمان توسط زمانی، مختلف هایدوره در و( عملی-تئوری)

 های کليدی: کودک، انديشه ورزی، تفکر، مادرواژه

 مقدمه 

و جامعه، آينده خود را با نوع تربيت کودکان و نحوه آموزش  کندیمها نقش مهمی را در سرنوشت هر نسل ايفا کودکان و رشد و آموزش آن

ورزی و پرورش تفکر در کودکان ان کودکی به آن توجه شود انديشههايی که بايد در دوری مهم و توانمندیهایژگيوازجمله  .سازدیم هاآن

 است.

به پرورش آن  وانتیمآيد و يک توانمندی اکتسابی و قابل تغيير است، ورزی يک فاکتور ارثی و ژنتيکی به حساب نمیکه انديشهازآنجايی

اندرکاران آموزشی ازجمله معلم، مسئول هدايت و پرورش ستی آموزشی مثل مدرسه، دهاطيمحاميدوار بوده و برای رشد آن تالش کرد. در 

و در محيط خانه اين وظيفه به عهده مادر است، چراکه بيشتر تعامالت کودک در اين دوران با مادر  ترنييپااين توانمندی هستند. در سنين 

اشد ورزی در کودک آشنا بايد با اصول پرورش انديشهنهد. بنابراين وی بهای اين مسير مهم را در کودک بنا میباشد و اوست که بنيانمی

(Pourtaghi. V, Hosseini. A, Hejaz. E). 

کنند، با توجه به اينکه نقش مادر در خانواده در ورز کردن کودکان آموزش خاصی دريافت نمیدر ايران مادران برای پرورش تفکر و انديشه

ها در کودکان ورزی نيز بنيان شکوفايی ساير توانمندیانکار است، از طرفی انديشهغيرقابلوی در تربيت کودکان  ريتأثايران پررنگ بوده و 

 ورز الزم است، دارا باشند.. بنابراين مادران بايد اصولی را که برای تربيت کودکان متفکر و انديشهباشدیم

شد گيری و رودک، به بررسی دوران کودکی، نحوه شکلورزی کلذا هدف تحقيق حاضر اين است که بعد از اشاره به نقش مادر در انديشه

 ورزی را تبيين نمايد.تفکر در دوران کودکی پرداخته سپس جايگاه انديشه

 ورزی کودکبررسی نقش مادر در انديشه
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و حتی رفتارهای  هانگرشوی والدين بر ر ريتأثمعتقد است  1جامعه سالم از خانواده سالم و خانواده سالم از افراد سالم تشکيل يافته است. کانتر

کنند را تکرار می هاآنگيرند و و رفتارهايی را فرامی هاحرفناخواه فرزندان از والدين خود فرزندان بسيار چشمگير است. در محيط خانواده خواه 

 ريتأث هاآن بر ادامه زندگی هاآموخته کنند اينو رفتارها را به فرزندان خود منتقل می هانگرشصورت مستقيم و غيرمستقيم اين که والدين به

 پذيرند.را از روی مشاهده رفتار و اعمال والدين می ريتأثگذارد و کودکان اين می

و  منشأ در والدين رفتارهاها و ی فرزندان خود دارند بايد منبع تغذيه اين نگرشهانگرشها در رفتار و چشمگير که آن ريتأثبا توجه به اين 

 .کنند کودک خود کمک یفرد تيشخص رشد به بتوانند تاداشته باشد منبع صحيحی 

سبت به الخصوص مادران ننگرش والدين علی شودیميکی از نکاتی که باعث در خانواده نقش مادر در تربيت فرزند پررنگ است، بنابراين 

رو با آن روبه هانوادهخازان مسائل و مشکالتی که فرزندان و هاست. اين کار از ميی تربيتی به آنهاوهيشتربيت فرزندان تغيير پيدا کند آموزش 

مادران بايد فرابگيرند، اين است که برای به کمال  هاآموزشچيزی که در اين  .کندهستند کاسته و از پديد آمدن مسائل جديد جلوگيری می

الگو،  تربيتی، نقش هایروش. همچنين بايد بر اساس ی فردی و هدفمند بودن توجه داشتهاتفاوترساندن يک انسان بايد به مراحل رشد، 

را  تریسبمنا محيط نشينان کودک، تکرار و تذکر، بازی، جايگاه تشويق و تنبيه، خوب شناخته شود که در اين صورت، آنانهمساالن و هم

ت )احمدی داش خـواهد دنـبال به را جامعه و دهخانوا افراد پيشرفت کـه کنندمـی فراهم خود فرزندان بالقوه استعدادهای شکوفايی و رشد برای

 (.1386و همکاران، 

ربی ی مسئولين تربيتی کودک قرار گيرد. اولين مهاست که بايد از همان ابتدا موردتوجه ويژههای ذاتی آنتفکر در کودکان، يکی از توانمندی

طور که اشاره شد اين اهميت با توجه به حساسيت شد. همانباکند، مادر میتربيتی کودک که نقش مهمی در سرنوشت آينده وی بازی می

طور که اشاره . مادرانی در تربيت فرزندان خود موفق خواهند بود که همانشودیمدورانی که کودک در آن با مادر در تعامل است دوچندان 

ورز کردن ندان خود داشته باشند. توجه به انديشهشد دارای منبع آموزشی و تربيتی درستی بوده تا بتوانند تأثيرات موثر و خوبی روی فرز

ال عکودکان نيز از اين امر مستثنی نيست. مادران بايد بدانند که در وهله اول چگونه تفکرات کودکان را سرکوب نکرده و در گام بعدی آن را ف

 و شکوفا نمايند.

 قلن هامثال و هاداستان در که گونههمان باشد، يرسازیتصو و تخيل از پر که است تفکری خوب، تفکر ((Lipmanپمنيل نظر اساس بر

 و تخيل کند،می بررسی را آن منطقی باديد و دهد،می توضيح دقتبه آن درباره و کندمی بيان را تجربياتش راحتیبه که کودکی کنيم،می

 .دکن بررسی مختلفی هایجنبه از را موضوعی هر شودمی قادر و شود،می تقويت او انگيزه

 از است ديهیب است، کودک تفکر و ورزیانديشه پرورش در مهم بسيار هایراه از يکی تمثيل، و داستان که يابيمدرمی اصل، اين به با توجه

 ويتتق در مادران برای مهم هایراه از يکی پس شده، شنيده مادران زبان از هاداستان ماندگارترين و تأثيرگذارترين بيشترين، ديرباز،

-اش میروزمره اتفاقات و تجربيات تعريف برای کودک از مطالبه همچنين و کودک برای گويیقصه کودکان ورزیيشهاند

 (.(Pourtaghi. V, Hosseini. A, Hejazi. E.2014باشد

 بازی، عروسک خالق، ، بازیشودیمبرای پرورش تفکر انجام  "فلسفه برای کودکان"کارهايی که در متدهايی چون  ،گويی قصه بر عالوه

 .است هنری هایفعاليت در شرکت

 اين از وریبهره بيشتری مقدار به حتی يا ميزان، همان به توانيممی شود، به مادران،می اجرا مربی توسط غالباً ها کهبرنامه اين آموزش با

 مناسبی بسيار بستر کند،می برقرار معلم به نسبت ود،خ مادر با کودک ای کهبيشترين و بهترين رابطه به اين دليل که باشيم، داشته را هابرنامه

 (.Hosseini. Afzal sadat, Musavi. Fatemeh sadat.2015است ) کودک ورزیانديشه پرورش برای

 گيری و رشد تفکر در اين دوراندوران کودکی و نحوه شکل

 پياژه ذهنی رشد الف( مراحل

 :دکنمی تقسيم مرحله چهار به را ذهنی رشد پياژه

 سالگی( 2 تا تولد از) یحرکت-حسی
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 سال( 7 تا 2) یاتيعمل پيش

 سال( 11 تا 7) ینيع عمليات

 سال( 15 تا 11) یصور عمليات

تباه تفکرات کودکان در اين مرحله، سرشار از اش و گيرد،نمی شکل عملياتی کودک پيش دوره در منطقی تفکر گونههيچ است معتقد پياژه

ور بودن اند از: خودمحشمارد عبارتيی که پياژه برای اين دوران برمیهایژگيوازجمله . اندافتهين دست کلی طبقات مفهوم به هنوز چون است.

 .است( بازگشت قابل منطقی عمل هر داندنمی ناپذير )کودککودک، تفکر بر مبنای ظواهر و داشتن استدالل برگشت

، در اين مرحله هرچند کودک توانايی تفکر را به دست آورده اما قادر است شودیم نیعي عمليات مرحله وارد سالگیهفت کودک بعد از سن اما

اژه برای يی که پيهایژگيوازجمله  انتزاعی. هایپديده و فرضی بر مبنای ظواهر و امور محسوس اين تفکر را انجام دهد نه بر مبنای امور تنها

ها، بينی امور و حدس نتيجه کاره نتايج اعمال مختلف، عدم نياز به آزمايش و خطا، پيشاند از: انديشيدن دربارشمارد عبارتاين دوران برمی

 بندی.دستيابی به مفهوم بقای ماده و طبقه

 1ويگوتسکی ديدگاه از کودکی دوران در تفکر یهایژگيوب( 

صورت مک اين تعامل، روابط اجتماعی را بهازنظر وی کودک با ک .کندیم ديتأک او اجتماعی زمينه و فرد بين تعامل بر بيشتر ويگوتسکی

 درونی مفهوم دهدیم نشان را ذهنی کارکردهای به اجتماعی روابط تـبديل کـه یاعمده مفاهيم از يکی آورد.کارکردهای شناختی درمی

 کـودک ،جتماعیا گفتار در .باشندیمدرونی سه مرحله تحول زبانی از نگاه ويگوتسکی  گفتار و خصوصی، گفتار اجتماعی، گفتار. است سازی

الف پياژه ويگوتسکی برخ. دهدیمانجام  خود با را گفتگو همان کودک خصوصی، گفتار در. کندیم گفتگو ديگران با اجـتماعی بـستری در

تا امور خود را  کندیمبلکه وی معتقد است اين گفتار به کودک کمک  کندینمگفتار کودک با خود را مبنای خودمحوری و غير مفيد ارزيابی 

 .دهدیم جهت انسان رفتار و انديشه به که است صدابی طوربه خود با گفتن سخن درونی، گفتار. نظم دهد

کار منجر  و همين سازدیمبلکه کودک با کاوش در محيط خود دانش را  شودینمپياژه معتقد بود که دانش به شکل تحميلی به کودک ارائه 

 بهره بگيريم. شانليپمن نيز معتقد است که ما بايد از همين ميل شديد کودکان به کاوشگری برای يادگيری شودیمبه رشد شناختی وی 

ی فعالی هستند به تحول فلسفه و رويکردهای آموزش کمک فراوانی کرده هاآموزندهکودکان  داردیمديدگاه رشد شناختی پياژه که بيان 

 ار دبستانیپيش کودکان و نوباوگان یهامهارت نشان دادند وی هاپژوهشالش کشيده شده و ی اخير اين نظريه به چهاسالاست، اما در 

 درک رسدیم نظر به است شده بندیرتبه دشواری ازلحاظ که شودیم داده يیهافيتکل کوچک کودکان به که یزمان. است گرفته کمدست

 (.1390 )هدايتی،شودیم زديکن ساالنبزرگ به داشت باور پياژه ازآنچه بيشتر بسيار هاآن

 از آن چيزی است که پياژه به آن رسيده بود. ترحساسبا توجه به مطالب ذکرشده دوران کودکی حتی بسيار 

 دهدیم اجازه هاآن به که محيطی به هاست. کودکانتصورات آن نيتریطوالن و نيترقيعم کودکی، زمان از کودکان تجربيات و تصورات

نين اوليه در س. شوندمی مندعالقه برسند، نفساعتمادبه و خودتنظيمی به و ببرند پی خود وجودی معنای به کنند، حل را دخو درونی مسائل

 خانه در که کند. کودکان زمانیبستگی پيدا مینوعی به آن دلاين محيط بيشتر خانه است که کودک بيشتر زمان را در آن سپری کرده و به

مله ازج هایتوانمندبسياری از  .شودمی هاآن فرهنگ از بخشی خانه، و بخشندمی معنا خود خانه به هاآن کنند،یم امنيت احساس هستند،

ی هستند عوامل ريتأثتحت  هایتوانمندها در محيط خانه هستند. اين گرفته که آنتفکر و خالقيت که در کودکان وجود دارد در دورانی شکل

 بگذارند. تأثير تفکر، ازجمله تفکر واگرا و خالقيت بر توانندنشناسان معتقدند، میازجمله عوامل شناختی که روا

 باعث تواندیمدر محيط خانه  ديداری هایجذابيت از استفاده. دانندمی مهم خالق تفکر بر را محيط بالقوه تأثير متفکران، از بسياری امروزه 

. است داده نشان هاانسان روی بر را مصنوعی و طبيعی محيطی عوامل ريتأث بسياری، شود مطالعات کودک تخيل و تفکر قدرت پرورش

 ديدن همچنين. دهدمی کاهش را استرس طبيعت، به کردن نگاه فقط يا طبيعی محيط در حضور اينکه بر مبنی دارد وجود بسياری شواهد

آيد که محيطی به نام خانه که کودک در آن اين گفته برمی خوبی را در ساکنان خانه به وجود بياورد از حس تواندمی نيز پنجره از طبيعت

کند، بسيار کند و از طرفی دورانی که کودک در اين محيط سپری میبستگی زيادی به آن پيدا میشده و به دليل حضور ممتد در آن دلبزرگ
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 ,Karimi Azeri, Amir reza, Hisseiniباشد ) برخوردارباشد. بنابراين محيط خانه بهتر است از چنين شرايطی حساس می

Seyyed Bagher, Saleh Sedghpour, Bahram, Hisseini, Afzal sadat.2016.) 

 و داشـتن دوست ،رشيپذ ی برخورد،هنحو. کندمی کسب خانواده کانون در را خود اجتماعی حمايت تجارب نخستين کودک 1آدکينز ازنظر

 (.1386 دهد )احمدی و همکاران،می ياری نيازهايش ساختن برطرف و اجتماعی هاینقش احيای برای را او کودکان با مساعد رفـتار

 های اوليه رشد يعنی دوران ابتدايی ازگذاری مناسب کودک را در سالريزی و سرمايهباشد که اگر بتوانيم با برنامهآنچه مهم است اين می

خواهيم داشت. ما بايد در دوران کودکی، عالوه بر آموزش، طوری کودکان را  دئالياای در آينده جامعه حتماًجهات مختلف پرورش دهيم 

، ها را داشته باشند. دوران ابتدايیپرورش دهيم که در برخورد با مسائل و مشکالت مختلف زندگی توانايی رويارويی و حتی حل کردن آن

ر زندگی در نظر گرفت که اگر در ابتدای کار اصولی و با دقت توان آن را مانند چيدن ديواری دمرحله مهمی در زندگی انسان است که می

 چيده نشود در مراحل آخر نتيجه خوبی نخواهيم داشت.

 (.1394رود ديوار کج )عبدالمحمدی و همکاران، تا ثريا می خشت اول چون نهد معمار کج              

 ورزیجايگاه انديشه

توان به موارد زير اشاره کرد: تفکر انتقادی، تفکر خالق، یمها یبندطبقهی هازجملتفاوت است. مختلف، م نظرانصاحبانواع تفکر از ديدگاه 

اهيم انواع . اگر بخواندبردهنام هرکدامهايی برای يژگیوتعاريف خاص خود را داشته و  هرکدامتفکر منطقی، تفکر جانبی و تفکر عمودی که 

 بندی زير اشاره کرد:يمتقستوان به یمترکشان قرار دهيم، های مشيژگیو بر اساس دو دستهتفکر را در 

 انواع تفکر

 دسته دوم دسته اول

 تفکر عمودی تفکر جانبی

 تفکر منطقی تفکر خالق

 تفکر همگرا تفکر واگرا

 

س کنجکاوی ز هستند، که حتوان گفت، دسته اول بيشتر تفکر بایميم کناشارهها یبنددستهاز اين  هرکدامهای کلی يژگیواگر بخواهيم به 

ی هاجوابت توان گفیماما در توصيف دسته دوم ؛ نشات گرفته از اين نوع تفکرات، قالبی نيست سؤاالتانگيزند و جواب یبرمرا در انسان 

 (.1394جايز نيست )حسينی،  هاچارچوببرخاسته از اين تفکرات چهارچوب مشخصی دارند و عدول از 

مساوی بوده با تبادل افکار و نظرات. ليپمن نيز با پيروی از ويگوتسکی که معتقد است زبان ابزار الزم را برای تفکر از زمان سقراط خردجويی 

کند معتقد است که وقتی کودکان در کالس درس بتوانند افکار خود را به زبان بياورند و درباره آن به بحث و گفتگو بپردازند از اين یمفراهم 

 (.1387سليمانی ابهری، )سطوح باالتری از تفکر دست پيدا کنند. توانند به یمطريق 

تقای کيفيت کنند بنابراين برای اریموتحليل يهتجزبيشتری مسائل را  باظرافتی و راحتبهکودکان به دليل فاصله اندکشان از فطرت خود 

يی چون فلسفيدن در افزايش فراشناخت، راهکارهای اهروشاستفاده کرد. اجرای  هاآنتوان از تفکر و قدرت خردورزی یم هاآنزندگی 

 (.1392خرم روئی و همکاران،)ير مثبتی دارد تأثيمی و بهبود آزادی در بيان افکار خودتنظفراشناخت، 

های ر بحثدباشد. از کاربردهای اين توانمندی، استفاده آن ترين عناصر شناختی میترين و اساسیکند که گفتگو از کميابادعا می 1الکساندر

 (.2017، 1باشد )نيومنوفصل اختالفات میها، مذاکره و حلگذاری ديدگاهگروهی همساالن، به اشتراک

تر شدن کودک با رفتارهای نامناسب اطرافيان اين اما با بزرگ پردازد؛های خود میدر دوران کودکی انسان با صراحت به مطرح کردن پرسش

کند های خود تالشی نمیرسد که ديگر برای رسيدن به پاسخ پرسشدهد. کودک به جايگاهی میدست میکم از گری را کمی پرسشيهروح

وضيح کند و هميشه منتظر تتواند از ديگران بپرسد و به ذهن ديگران بيشتر از ذهن خود اعتماد میداند که جواب سؤاالت خود را میبلکه می

 (.1396جهانگيری، )جای اينکه خود فکر کندماند بهديگران می
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فجار اطالعات بيشتر ی انهمسئلبه اين مسئله معتقد بود که کودکان را بايد برای آينده تربيت کرد که اهميت اين گفتار اکنون به دليل  1کانت

 (.1391منطقی، )شود یمحس 

ه نی کودکی که تفکر انتقادی دارد در مطلبی کيع ی اطالعاتی امروز، سوادی برتر است که همراه با تفکر انتقادی باشد؛هجامعبنابراين در 

کند و به وتحليل و حتی تفسير میکند بلکه در ذهن خود آن مطلب را تجزيهدليل رد يا قبول نمیشود يک موضوع را بیبرای او تعريف می

 (.1389رد، مکتبی ف) آيد و نياز به آموزش دارددفعه به وجود نمیرسد. اين نوع تفکر در کودکان يکنتيجه می

گيرد ها در حد طبيعی بسيار خوب است و کودک ياد میهای فراوانی روبرو هستند که اين استرسی خود با استرسهروزانکودکان در زندگی 

. يابی، رقابت ناسالم و ..که به آن تسلط يابد اما بعضی از عوامل همچون خشونت در مدرسه، تحقير کردن همکالسی، ناتوانی در دوست

تواند بعضی از عالئم جسمانی که اين عوامل میطوریوجود آمدن اختالالت جسمانی شود. به تواند. اين اضطراب را شدت داده و باعث بهمی

ای رت دورهصومدت و گاه بهها اين بيماری کوتاهگويند. بعضی وقتمی «تنیاختالالت روان» اصطالحاًرا شدت بخشيده که به اين بيماری 

باشد که در دوران مدرسه تنی از نوع اضطراب میاشتهايی و ... اختالالت روانشوره و بیدل پلک زدن، شود همچون خستگی،تکرار می

شناختی است که در اين روش  _رويکرد رفتاری  تنی،های درمان اختالالت روانکند. يکی از راهآموزان را با مشکل مواجه میعملکرد دانش

اند های درمان اين اختالالت استفاده از راهبردهايی که طراحی شدهترين روشفکر افراد اصالح شود. يکی از اساسیشود نگرش و تسعی می

که از  شود؛چنين افرادی استفاده میشناسی از رفتاردرمانی برای درمان ايندهد. در روانو تفکر و نگرش افرادی که مشکل دارند را تغيير می

ادن تواند با گوش دو اين بيان، می کند؛احساسات و افکار خود را بيان می روان پويشی نام دارد. در اين روش کودک، ی اين درمان،هجملاين 

وشنود محترمانه کودک به داستان و يا گوش دادن به داستان کودک اتفاق بيافتد. اگر بتوان فضايی تأملی و متفکرانه ايجاد کرد که در آن گفت

تواند حتی به فراشناختی هم تبديل شود. بايد از همان دوران کودکی مشکالت صورت منطقی باشد، میآموزان بهنشصورت پذيرد و نظر دا

ت دادن شرک ترين راه برای حل اين مشکل،را تشخيص داده و از بروز مشکالت تحصيلی و اجتماعی آنان در آينده جلوگيری کرد. مطمئن

 باشد. های تفکر برانگيز منطبق با تجربيات زندگی واقعی میتاناساس داس وگوهايی که برکودکان در گفت

دالل منطقی ی درونی و استهزيباانگبايد فضايی مشارکتی و بدون ترس و قضاوت شخصی ايجاد کرد تا کودک را به سمت استقالل فکری و 

 (.1396جهانگيری، )کشاند 

کند و به همين دليل آنان در دوره جوانی را واجد تفکر خالق و نقادی نمی ای است که کودکانگونههای آموزش در دوران کودکی بهسبک

 گيرند، برخوردار نيستند.های زندگی که بر اساس قدرت تمييز شکل میاز مهارت

ه چنين هدفی توان باما اينکه چگونه می وضوح نشان داد؛سالگی، به 12يا  11تأمالت اوليه ليپمن، ضرورت آموزش تفکر انتقادی را در سنين 

 ساله به ليپمن نشان داد که آموزشوخطاهای دهمند. مطالعه تجربی و مستمر وی و نيز آزمونای است محتاج مطالعه نظامدست يافت، مسئله

ف است. درمان، قصه کوتاه و ...( و نيز استفاده از نقاشی، عکس، شعر، فيلم و حتی موسيقی، روش کارايی برای اين ه)از طريق متون داستانی 

است. وی همچنين با ياری آن مارگارت  1زهری استوتلميرآورد. اولين کتاب وی های فلسفی روی میبدين ترتيب، وی به نگارش داستان

در حوزه  1يزال نويسد. سپس کتابی را با عنوانباشد را برای مربيان اين رشته میکتاب راهنمايی را که شامل صدها تمرين فلسفی می 1شارپ

 نگارد.ق همراه با کتاب راهنمای معلم میاخال

 کند:ها را در داستان دنبال میليپمن برای رسيدن به اهداف آموزشی خود اين ويژگی

 در کاوشگری و پرسشگری مصر و مصمم بودن -

 آمادگی تداوم مقايسه، مقابله، تحليل و ارائه فرضيه -

 تجربه، مشاهده، سنجش و آزمايش -

 (.1993شود )ليپمن، ليپمن است که با تفکر برای خود و با تعليم مهارت تفکر جمعی آغاز و هدايت میکاوش و جستجو بخش مهم روش 

 یريگجهينتبحث و 
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 یهایتوانمند، چون استعدادها و ديآیمی بسيار مهم و حساس زندگی هر فردی به حساب هادورهطور که گفته شد دوران کودکی از همان

 یيا سرکوب شده و برای هميشه محکوم به خاموشی خواهند شد. ازجمله ابنديیمموردتوجه واقع شده و پرورش بالقوه فرد در اين دوران يا 

که  شودیمباشد. اين توانمندی از اين حيث بنيادين و مهم تلقی ورز کردن وی میاستعدادهای مهم و بنيادين توجه به تفکر کودک و انديشه

ی يا بر روی شخصيت و شکوفاي کندیممحيطی که کودک در آن رشد  ريتأث. باشدیمدر کودک  هایدتوانمنزمينه ساز رشد و پرورش ساير 

عدم شکوفايی استعدادهای بالقوه وی بسيار حائز اهميت است. بخش مهمی از دوران کودکی در محيط خانه سپری شده و بيشترين تعامالت 

مادر بر روی کودک دارد انکار ناپذير است. در ايران نقش مادر در خانواده بسيار لذا تاثيری که محيط خانه و  باشدیمکودک با مادر خود 

ی کودک را بر رو ريتأثفقط مختص مادر بوده و پدر به عنوان يکی از والدين اين  ريتأثگفت اين ميزان از  توانیمپررنگ بوده و به جرات 

 هاگرشنو رفتارهای وی باشد که اين  هانگرشتواند منبع درستی برای دران میورز کردن به مای انديشههاوهيشندارد. آموزش نحوه تربيت و 

ی قوی انهيزمبا  تواندیمراحتی که در صورت صحيح بودنشان کودک به شودیمو رفتارها خود الگوی رفتاری و ديدگاهی کودک محسوب 

معلمان برای ادامه درست اين مسير خود مبحثی جدا برای ی آموزشی مثل مدرسه شود که آموزش هاطيمحورزی وارد در تفکر و انديشه

خصوص . لذا در ايران جای خالی ارگانی برای آموزش مادران برای پرورش صحيح کودکان ازنظر ابعاد مختلف شخصيتی بهباشدیمبررسی 

باشد که به ای بررسی اين موضوع میی بعدی برهاپژوهش. پيشنهاد اين تحقيق برای شودیموضوح حس ورزی و متفکر کردنشان بهانديشه

 قبل از فرزند آوری و حين تربيت فرزند بپردازند. هاآموزشبررسی نحوه بنا نهادن اين ارگان و تشويق مادران برای شرکت در اين 
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 چکيده 

ست صابئين مندائی ا سی جايگاه و نقش مادر در تعاليم مقدس دين  ضر برر ستقيم به کتب مقدس و منابع هدف پژوهش حا  که با مراجعه م

 گيری از روشترين کتاب صـــابئين مندائی( و تعاليم حضـــرت يحيی )دراشـــا اد يهيی( و با بهرهدســـت اول آنان همچون گنزا ربا )مقدس

ن زکريا )ع( هستند يی بترين اديان توحيدی جهان و پيروان حضرت يحتحليلی انجام گرفته است. صابئين مندائی، يکی از قديمی -توصيفی

های اين پژوهش نشـــان کنند. يافتههای کارون، دجله و فرات زندگی میهای رودخانهکه هم اکنون در خوزســـتان و جنوب عراق در کناره

صر بفردی را برای مادر معين نموده و تکريم و احترام به او را يک وظيفه دهند که تعاليم مقدس مندائی جايگاه ويژهمی نی قلمداد دي و منح

ست، اند. برخی از جلوهکرده ساس نام مادری او شه( بر ا های مهم درباره جايگاه مادران در اين دين عبارتند از: نام دينی فرد مندائی) يا ملوا

ـــک دينی،  ادهايی ، برابری حقوق زن و مرد در ميراث، تمثيل مادران با نموجود نداشـــتن طالق در اين دينتقدم دعا برای مادر در مناس

ه توانند بهايی از مادران در کتب مقدس. اگر چه در دين مندائی زنان میی آب )إينا(، زمين و فرشتگان جهان نور، ذکر اسوههمچون چشمه

انه خکند و آن همکاری با پدر در تربيت نسلی صالح و کار در درجات باالی دينی نائل شوند، اما نقش مادران بيشتر در خانواده نمود پيدا می

 است.

 صابئين مندائی، مادر، گنزا ربا، ملواشه :کلمات کليدی

 

 مقدمه

شأنی همواره ريختا طول مادران در شته مقامی بلند و درخور  صا ن، عنايت ويژههای گوناگوادبی ملت و اند. آثار دينیدا صو ای به والدين، خ

شته« مادر» شته و دارد و همگان با ديد احترام به او شکى نيست که مادر از هر جهت مقام ارجمند و وا اند.دا نگرند میاليى در همه اديان دا

کنند. هر دين و آيينى که در طول تاريخ آمده به اين مســـئله توجه کرده و مردم را به خدمت به مادر یو به عظمت و بزرگى از وى ياد م

ساير پديدهاى عالم اظهار نظ سبت به  ست. همان گونه که دين ن ساکت نبوده، بلکه  درباره مادر و ،کندیر مفراخوانده ا مقام و جايگاه او نيز 

سته شمند دان ست عنوان مادرى را جايگاه بس واال و ارز شته و همه با ا . اديان مختلف با همه اختالفاتى که دارند در اين زمينه اتفاق نظر دا

ست جايگاه و دانندیو باالتر م نگرند و مقام مادر را از مقام هر کس ديگر برتریديد احترام به مادر م ضر درصدد ا ساس پژوهش حا . بر اين ا

 ترين اديان توحيدی، يعنی دين صابئين مندائی بکاود.های مقدس و دست اول يکی از قديمینقش مادر را در آموزه

 روش تحقيق

 باشد.میتحليلی است و منابع عمدۀ آن، کتب مقدس و دست اول مندائی  -روش تحقيق اين پژوهش، سندی

 مختصری دربارۀ تاريخ و عقايد دينی صابئين مندائی

شند )برنجی، می سامی نژاد از و 1آرامی قومی صابئين مندائی سال پيش از9ص : 1367با ساس روايات مکتوب آنان بيش از دو هزار   ( بر ا

سطين سوی اردن رود هایکناره ويژه به و فل ستان به تعدادی سپس و النهرينبين و سوريه شمال ب سواری، کرده مهاجرت خوز : 1392اند )

پژوهان غربی و مستشرقان، از اين آيين، به عنوان تنها سنتِ زنده و خالص گنوستيکی )عرفانی( جهان از دوران گذشتۀ (. در مطالعات دين17

سک و زبان دينی خود يعنی  سته تا به امروز کتب مقدس، منا شده که توان ستان ياد  شت« زبان مندائی»با شکل گفتاری و نو اری به را در دو 
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صورت يک اقليت دينی586: 2013، 1طور کامل نگه دارد )هابريل ستان و همچنين در جنوب عراق به  صابئين در خوز قومی به  -(. امروزه 

 دهند. حيات خود ادامه می

م حضرت يحيی يا تعالي« دراشا اد يهيا»يگر آنان کتاب مهم دبه معنی گنج بزرگ نام دارد.  گنزا رباترين کتاب مقدس صابئين مندائی مقدس

ست. )المدنی، )ع( می شده ا ضرت و ديگر پيامبران مندائی بيان  شد که در آن تعاليم و پندهای اخالقی و تربيتی آن ح (. قرآن 392: 2009با

يهود، مسيحيت و زرتشت، آنان را دارای مجيد با هم رديف قراردادن صابئين با اهل ايمان )مسلمانان( و ساير اديان بزرگ آسمانی همچون 

« ئصاب» نام (.65: 1388ای، ای دانسته و به صراحت صابئين را اهل کتاب معرفی کرده است )حسينی خامنههويت دينی مستقل و جداگانه

 ترين عقايد دينی مندائيان عبارتند از:برخی از مهم .1در سه آيه از قرآن تکرار شده است صيغه جمع صورت به

 به يکتايی و عدم شرک به او ها و ايماندر ورای همه هستی« هيی ربی قدمايی»ايمان به وجود آفريدگار بزرگی به نام  (1

 اعتقاد به وجود مالئکۀ با کارکردهای بسيار متنوع که کارگزار خداوند در عالم هستی هستند (2

هورا( که جهان برتر، مطلق و کامل است، امشونی کشطا های مختلف و گسترده؛ همچون عالم انوار )آلما دناعتقاد به وجود جهان (3

)جهان حقيقت(، اشــخنتا )جايگاه عالی نور(، مطراثی )جهان برزخ(، تيبل )زمين مادی( و آلما دهشــوخا يا جهان تاريکی و پســت 

 )جهنم(.

 يی )ع(اعتقاد به نبوت پيامبرانی همچون حضرت آدم )ع(، شيث بن آدم، حضرت نوح، سام بن نوح و حضرت يح (4

 ردد.گاعتقاد به جاودانگی و ناميرا بودن نفس آدمی )نشمتا( که در نهايت پس از مرگ به موطن اصلی خود در عالم نور باز می (5

 تاکيد بر انجام اعمال صالح، داشتن اخالق حسنه و نهی از انجام دادن رذائل. (6

 تاکيد بر انجام و حضور مستمر در مناسک دينی (7

شتن تبليغ دينی جهت  (8 ست. حتی ندا شيری ا سته و غير تب صابئين مندائی يک دين ب جذب افرادی از ديگر اديان. به عبارتی دين 

 (.14-20: صص 2015ازدواج با يک فرد غير مندائی، برای مندائيان جايز نيست )مغشغش السعدی، 

 بينی مندائیجايگاه مادر در جهان .ب

ــابئين مندائی جايگاه ار  ــمند و وااليی دارد. در جهانمادر در تعاليم مقدس دين ص ــالوده و بنيان آفرينش زش ــابئين مندائی، ش بينی دين ص

ست که مخلوقات جهان  شده و با آميزش و آميختگی اين دو جوهر ا صر پدری )مردانگی( و مادری )زنانگی( بنا  ساس دو عن ستين، بر ا نخ

شده ستين، بپديد آمده و متکاثر  ست. اولين مقارنت در عالم نور اند. تعاليم مندائی از همان خلقت نخ ه تقارن بين دو مرد و زن اذعان نموده ا

 «ســيمات هيی»در عالم نور رخ داد. « مارا اد ربوثا»و فرشــته ديگر يعنی « ســيمات هيی»های )جهان علوی( بين دو فرشــتۀ بزرگ به نام

 است.« مادر زندگی»يا « مادر حيات»ای مقرب خداوند )هيی ربی( و نماد فرشته

 

 (.129: 2015)مغشغش السعدی،  شناسی مندائی مورد تاکيد قرار گرفته استبه عنوان جوهر مکمل پدری در هستی« مادری»پس  

 ج. مادر و نَسب خانوادگی فرد مندائی )ملواشه(

ست به اهتمام و جايگاه واالی مقام او در اين دين. هر فرد مندائی، عالوه بر  وجود نام مادر، در نام دينی يک فرد مندائی، جلوۀ بارز ديگری ا

سنامه شنا ست که در زبان دينی مندائی به آن نام  سمی، دارای يک نام دينی خاص ا شه»ای و ر سم شود.گفته می« ملوا شه، ا  ایينید ملوا

ست ساس بر که ا  اهميت يلدل به والدت ساعت. شودمعين می مادرش اول نام بخش و شده فرد متولد آن در که ماهی و والدت ساعت ا

 (.32: 2015است )مغشغش السعدی،  تاکيد مورد دارند، و تاثيراتشان هابرج که اهميّتی دليل به تولد ماه و رخداد،

شه  ست نامی همان ملوا شهملو نام با جز دين مناسک. شودمی خوانده مندائی شخص نام عنوان دينی، به مناسک تمام اجرای هنگام که ا  ا

سبه. پذيردنمی صورت شا محا سيله به ملوا سم پذيرد صورت امر اين در متخصص افراد يا روحانيون و سر اگر مولود ا شد پ  به( بَر)لمۀ ک با با

سر معنی شد دختر اگر و پ سر + بِر+ نام مادر ، نام دختر+ بث + نام مادر ( می جدا مادرش نام دختر، از معنای به( بث) کلمۀ با با شود )نام پ
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ست(  برای« سام بر هوا»مثالً  ست( و ناديا بث ديانا برای دختر )که ناديا نام دختر و ديانا نام مادر او سر و هوا نام مادر او سام نام پ سر ) پ

 (.286: 1383)عربستانی، 

 ئی،ندازيرا بر اساس جهان بينی صابئين م پدر. و نه خوردمادر خويش گره می نام با مولود نکته قابل توجه در تعيين ملواشه اين است که نام

 و داده ذاغ او به و کرده حمل را فرزند ماه نُه که کسی فضل به است اعترافی امر اين وسيله بدين و است ِسرّ زايندگی حامل که مادر است

 .کرد خواهد مراقبت آن از آينده در

 های مقدس مندائید. احترام و تکريم مادر در آموزه

صابئين مندائی جايگاه ويژهآموزه  صاً مادر )إما( معين کرده و تکريم و احترام به آنها را و  های مقدس  صو صر بفردی را برای والدين، خ منح

ست:  ست. در گنزا ربای مقدس آمده ا شرعی قلمداد کرده ا شيش )گنزا ربا:  إمااوقرا ابا و »يک وظيفه  به پدر و مادر و برادران (: »15و اها ق

 بزرگتر از خود احترام بگذاريد.

 )همان(.« احترامی نمايد، در قيامت محکوم خواهد شدآمده است: هر کس به والدين خود بیو در جای ديگر 

شــود. تقدم دعا برای والدين، در همه مناســک دينی در پايان همۀ مناســک دينی مندائی دعاهايی وجود دارد. که به زبان مندائی خوانده می

ام، همسرم، فرزندانم، شاگردانم و همه کسانی که برای و گناهان پدر و مادرم، مربی پروردگارا، گناهانم»نوعی قدردانی و تشکر از آنان است: 

 (.423خداوند قيام کردند را بيامرز )انيانی، 

سا و پيچيده  سيار طاقت فر سلک روحانيت که کاری ب ستن پاهای داوطلب، همچنين در آيين ورود فرد به  ش سک با تبرّک  ست اين من ای ا

 شود. میتوسط مادر وی آغاز 

 . نقش مادر در تربيت کودک مندائیـه

صابئين مندائی تربيت فرزندان می شته از وظايف مهم مادر در دين  شرعی و دينی قلمداد بر عهدۀ والدين گذا شد که به عنوان يک وظيفۀ  با

 به آنان بياموزيد و ايمان را در نفس فرزندان خود را تربيت کنيد و پس از تهذيب، حکمت را»شده است. در کتاب مقدس گنزا ربا آمده است: 

)گنزا ربا:  «آنان بکاريد، آنان را دعوت کنيد تا راه حق را بپيمايند، کســی که فرزندان خود را تربيت نکند، مورد بازخواســت قرار خواهد گرفت

14.) 

 برای وی، مسئوليت اساسی تعليم و تربيت فرزندانام والدت و انتخاب ملواشه )اسم دينی( والدين از روز اول تولد با تعميد نوزاد در روز سی 

مورد مؤاخذه قرار خواهند  گيرند. همچنين والدينی که فرزندان خود را تربيت نکنند گناهکار خواهند بود و در جهان آخرتخود را بر عهده می

 گرفت.

 والدينی که فرزندان خود»ر به صراحت اعالم شده است: اين موضوع در کتاب الف و تريسار شياال )هزار و دوازده سوال( و نيز در ديوان اباث

ساب مورد مؤاخذه قرار خواهد گرفت و هر دانش ستند، گناهکار خواهند بود و در روز ح ی آموزی توانايرا جهت تعليم و تربيت به معلمانی نفر

 (.1937، 1ديوان اباثر، به نقل از دراور« ) رفتيادگيری و تعليم داشته باشد اما به دنبال علم نرود، مورد محاسبه و لعن قرار خواهد گ

شروع و تا دوران پيری ادامه پيدا می ست که از قبل از تولد  ردد کودک سالم تربيتی ايجاد گ ۀکند. اگر زمينتربيت در دين مندائی فرآيندی ا

همســر  کند و به انتخاب و گزينشمعرفی میشــود. دين مندائی برای ايجاد زمينۀ ســالم تربيتی نقش مادر را بســيار پررنگ ســالم متولد می

 (.75)دراشا اد يهيی: « ای به دنيا خواهد آوردزن ناپاک، فرزندان مرده»دهد: اهميت می

ــيه کرده ــت مادرانی که در اين وظيفه کوتاهی کنند، از وظايف مهم مادران که تعاليم مقدس مندائی به آن توص ــير اس اند تغذيه کودک با ش

سوی عالم نور و رگ میمرتکب گناهی بز سمت عروج نفس به  ست قرار خواهند گرفت. در گنزا ربا، در ق ساب مورد بازخوا شوند و در روز ح

ست:  شت از مطهرات هفت گانه )مطراثی( آمده ا سينه آويزان کرده»گذ اند، در مورد گناه آنان آنگاه زنانی ديدم که در درون آتش آنان را از 

 (.133)گنزا ربا: « ها را ترک کرده تا جان دادنددرانی هستند که نوزادان خويش را شير ندادند و آنها ماپرسيدم؛ گفتند اين

 

 ز. وجود نداشتن طالق در دين صابئين مندائی
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جود ودر شرايط عادی در دين مندائی طالق های احترام زنان به ويژه مادران در دين مندائی نبود طالق در اين دين است. يکی ديگر از جلوه

(. ادعيۀ منسک ازدواج مندائی حاکی از 186: 2015ندارد. زيرا که در عقيدۀ مندائی، ازدواج يگانگی و اتحاد دو نفس است )مغشغش السعدی، 

ست زوج در روز عقد در کنار روحانيون بر زبان بياورد، سم ازدواج که الزم ا ستند. در عهد يا ق  نوعی ارتباط عميق و حقيقی بين زن و مرد ه

وفايی نخواهم کرد و با او وقت نقض نخواهم کرد و در حق همسرم خيانت و بیبا شهادت فرشتگان و روحانيون، عهدم را هيچ»آمده است: 

واهم خ با مکر و فريب با او رفتار نخواهم کرد، بلکه با او وفادار و صميمی خواهم بود و همانگونه که پروردگارم به من دستور داده به او توجه

 (.96: 2007الرومی، » ) کرد

 

 ح. برابری حقوق زن و مرد:

کدام بر ديگری برتری ندارد، در حقيقت مکمل هم هســتند. اين برابری در ارث زن و مرد در دين صــابئين مندائی حقوقی برابر دارند و هيچ 

ورت گرفته اســـت. در کتاب مقدس گنزا آمده خلقت مرد و زن به امر و اراده الهی، همراه هم و همزمان صـــنيز وجود دارد. در دين مندائی 

« حوا»برای مرد و « آدم»ای هيبل زيوا )فرشته وحی( هبوط کن و يک مرد و يک زن در آنجا خلق کن و دو نام برای آنان برگزين، »است: 

خلق آفريده شدند و سرشت هر دو آدم و حوا »(. همانگونه که داستان خلقت آدم )ع( در گنزا ربا روايت می کند: 11)گنزا ربا: ص «. برای زن

(. همچنين بيان می 13با فطرت هيی ربی )خداوند بزرگ( مفطور گشت و با فرمان پادشاه نور، روان )نشمتا( وارد جسد آنان گشت )گنزا ربا: 

يافت و از طريق آنان به نسل در آن هنگام که آدمی آفريده شد، حوا را نيز از همان گِل آدم آفريده شد، و معرفت الهی بر هر دو تجلی »دارد 

 های مندائی دارد.شان منتقل گشت. اين تعاليم حاکی از برابری و تکامل زن و مرد در آموزه

 

 ر. تمثيل و نمادهای مادر در دين صابئين مندائی

شتگان  شمۀ آب جاری )إينا(، زمين، و گاهی به برخی از فر صابئين مندائی با نمادهايی همچون چ شده مادران در دين  شبيه  ند. اجهان نور ت

در  شود که نماد پدر و مادر هستند. همچنينهمچنين در مراسم ازدواج، دو قطعه از طال و نقره بر روی بازوی چپ و راست زوج گذاشته می

 .)إينا( نماد مادری معرفی شده است« چشمۀ آب»تعاليم دينی مندائی، نخل )سندريکا( نماد پدری و 

 

 دران در دين صابئين مندائیهايی از مای. اسوه

سر آدم )ع(، « حوا»تعاليم مقدس مندائی برخی از مادران را همچون  سر يحيی بن زکريا )ع( را « نُهوريثا»هم سام بن نوح و أنهر هم سر  هم

 که مادر بشريت استباشد اند. اولين مادر بشريت در اين جهان اين جهان حوا )هوا( همسر حضرت آدم میبه عنوان اسوه و الگو معرفی کرده

سه فرزند به نام شيتل، و  شته وحی )هيبل زيوا( بعد از مرگ آدم و فرزندش  ست که فر شيتل و أنوش دارد. اعتقاد مندائيان اين ا های هيبل، 

رمايد: فیهمسر حضرت سام بن نوح است که فرشتۀ وحی درباره او م« نهوريثا»به مادرشان حوا نازل شده است. اسوۀ ديگر مادران مندائی، 

شدند، اگر همسر )زن( در اين جهان نبود، نه خورشيد طلوع می کرد و نه ماه اگر همسر )زن( در اين جهان نبود، آسمان و زمين آفريده نمی»

سمان می شيد، اگر در اين جهان زن نبود، آب جاری )يردنا( خلق نمیدر آ ستی که زن همانند ها جوانه نمیشد و دانهدرخ آب و زدند، به را

 (48آسمان و زمين و آتش است )دراشا اد يهيی: ص 

 

 گيرینتيجه 

شته صی به مادر و احترام به مقام او دارند و به اين امر تأکيد دا شت اندتمامی مکاتب و اديان، نظر خا ستی حرمت مادر را پاس دا در  .که باي

ــابئين مندائی، به عنوان يکی از کهنآموزه اين ميان لهی، به ا اديانرين اديان توحيدی، همســو با تعاليم مقدس ديگر تهای مقدس دين ص

ست: مقام و جايگاه مادر عنايت ويژه سک دينی مندائی، احترام به مادر و »ای نموده ا شتن طالقتقدّم دعا برای او در منا ساویوجود ندا  ، ت

شتگان جهان نور شمۀ آب و فر های مقدس اين دين های از ارج نهادن آموزهنمونه« حقوق زن و مرد، تمثيل مادران با نمادهايی همچون چ
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ست. شايد جالب به مقام مادری ا ستفاده قرار میاما  شت مادر در اين آيين که هنوز مورد ا سدا سب يک ف»گيرد، ترين جلوه از پا رد تعيين نَ

ساس نام مادر خويش شه( بر ا صابئين مندائی « مندائی )ملوا ست. مطالعۀ مقام مادری در دين  سيار قديمی آنان در ايا شينۀ ب ن با توجه به پي

شد بر اينکه منطقه، می صاً ايران و بين النهرين ياری نمايد و مهر تاييدی با صو شتۀ خ شه ه« مادر»تواند ما را در فهم اخالق جوامع گذ مي

 مورد احترام، ستايش و تقديس واقع شده و خواهد ماند.
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 خصایص ساختاری مادری سنتی وجدید: مبانی نظری و مولفه های تجربی
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که ارائه تبيينی مفهومی مبتنی بر رويکرهای نظری وبررسيهای تجربی دراين با توجه به هدف مقاله حاضر  در بحث از سنخ شناسی مادری و

 باره است ياداوری دو نکته اصلی مقدمتا ضرورت دارد:

همانگونه که باری وتبيل خاطرنشان کرده اند نگرش نسبت به مادری می تواند در امتداد يک پيوستار اعم از سنتی تا برابری طلب يکم (

نتی نسبت به زن و مادری در درجه اول با قوانين تاريخی و آيين هايی که از نسل های گذشته به دست می آيد مشاهده شود. نگرش س

تعريف می شود افراد دارای نگرش های سنتی احتماال در نظر می گيرند که زنان و مردان نقش های متمايز و منحصر به فرد در داخل و 

مادری و مسئوليت های مراقبت از خانواده به عنوان مرکزی برای زندگی زن و هويت در نظر خارج از عرصه خصوصی دارند. در اين نگرش، 

گرفته شده و مقدم بر آرزوهای شغلی و حرفه ای بالقوه زن است . در انتهای زنجيره ، زنان و مردان با نگرش برابری طلبانه نسبت به دو 

دارند قرار می گيرند. از نظر آنها مادری نه تمام هويت زنان بلکه بخشی آز آن  جنس که بر ارزش استقالل فردی و دستاوردهای زنان تاکيد

( تقابل اين دو نوع نگرش را جز با نسبتی که مادر بودن به عنوان يک مقام اجتماعی با ساير نقش های 512: 2006است   )باری و تبيل، 

ضيح داد ساخت نهادی يا انتظارات الگومند فرهنگی و هنجاری خانوادگی به موجب يک ساخت نهادی خاص برقرار می کند نمی توان تو

ما در عين حال معنای هر يک از اين پايگاهها احاکم بر جامعه ،مادر بودن  را در پيوند با فرزند بودن يا زن بودن يا خانواده تعريف می کند 

بنابراين با تغيير الگوهای مراقبت و اجتماعی کردن ، انتظارات ( 53-56: 1385سکاتوا نيز به نوبه خود وابسته به معنای مادر بودن اند )لوپز

ذاريهای د و در اين ميان تفاوت گنوظايف عاطفی و مراقبتی پيوسته به اين نقش باز تعريف می شو ،ايمنی ،رفتاری متناسب با مقام مادری

براين با تغيير ساخت بنا(69-70، 1385اسکات: و پزد. )لونجنسيتی و هنجارهای مرسوم در باب مردانگی و زنانگی نيز دچار تحول می شو

 ،و هنجاری ناظر بر هر يک می توان  ینهادی خانواده از گسترده به هسته ای و سپس خانواده ای با دو نان آور ، و با استناد به نظام ارزش

 عنیمکار و ويژه های متفاوت هر يک و به ، ترسيم ساخت که شاخص روابط ساختی و  ی سنتی و مدرنرالگويی از تمايزات اصلی دو نوع ماد

 .زندمی تحولی باشد که در رد يا قبول هر نوع از کنشگر سر 

در تحقيق حاضر با استناد به نظريه عمومی کنش ، مادری بمثابه يک نظام کنش صورت بندی شده است ، مطابق با ديدگاه پارسونز ،  دوم(

از مجموعه ای از واحد های کنشی ساخته ميشود و درهر سطحی از واقعيت که باشد جسم  کنش انسانی قابليت تحليل سيستمی دارد چرا که

مرکب و ساخت مند است که از مولفه های نسبتا پايدار تشکيل شده ، و فرايندی است متضمن تغييرات منظم ، از اين رو هر نظام کنش 

( بدين اعتبار می توان برای مادری چهار بعد يا مولفه کلی در نظر 59-78 دارای چهار کارکرد يا بعد، بمنظور تضمين بقا خود است)روشه ،  

ات يگرفت ، اين نگرش گذشته از اينکه از تقليل مادری به يکی از ابعاد آن ) مثال باروری ( ممانعت می کند. با تعاريفی که از مادری در ادب

جموعه نيست بلکه م صرفا مبتنی بر جنبه های زيست شناختی مربوط ارائه شده است نيز منطبق است، برناردز معتقد است که مادری

( فريدمن نيز 289:1384بر می گيرد )برناردز  را در چشمگيری از کارهای بدنی سخت تا کارهای عاطفی و تنظيم روابط با فرزندان و همسر

نگرش ها ، مهارتها و ارزش های مالزم مطرح می کند که مادری کردن فقط به توليد مثل زيست شناختی محدود نيست بلکه به مجموعه 

( هام نيز مادری را در مفهوم مراقبت از کودکان، مستلزم برقراری مناسباتی می داند که 36:1381با توليد مثل مربوط می شود ) فريد من، 

  (133:1381ارضا نياز های مادی ، عاطفی ، روانی و احساس مسئوليت در قبال کودکان را در بر می گيرد )هام، 
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،است که روابط ميان نظام کنش و محيط بيرونی اش را از طريق تغيير 1نخستين وجه مادری، زيستی است که متناظر با کار کرد سازگاری

( وجه دوم مادری، بعد شخصيتی آن است ، پارسونز شخصيت را ، رابط ميان ارگانيسم 131:1374شکل جهان خارجی تامين می کند )ريتزر 

حيط بويژه اشيا اجتماعی و فرهنگی تعريف می کند ، به طور عينی اين نظام روابط به صورت رفتار ناشی از انگيزه ها،نگرش و اشيا خارجی م

ها و ادراک ظاهر می شود ، سومين وجه اصلی مادری ، بعد اجتماعی آن است ، پارسونز نظام اجتماعی را با کارکرد يگانگی متناظرمی 

عتبار بعد اجتماعی مادری از يکسو داللت برهنجارها ، تکاليف و تعهداتی دارد که ناظر به ايفای اين نقش است ( بدين ا82:1376داند)روشه :

و از سوی ديگر بر منابع ، امکانات ، حقوق، امتيازات و مشروعيتی متکی است که ساير خرده نظام ها می بايست آنرا فراهم سازند. آخرين 

نگاه فرهنگی جامعه به مادری و اينکه تا چه حد اين نگرش توسط کنشگران درونی شده است ، پيش نی يع وجه مادری بعد فرهنگی آنست ، 

کشيده می شود.منظوراز نگاه فرهنگی تلقی فرهنگی و فرجام شناسی فرهنگ از باالترين منظر به ماهيت کنش به عنوان يک مقوله تجريدی 

 در جامعه است 

 مبانی نظری

ارائه وسپس  مدرن_شد نخست ذيال مبانی نظری وتجربی دوسنخ اصلی مادری کردن زنان را بر اساس دوگانه سنتی  حال وبر پايه انجه گفته

 برپايه ان مولفه ها وشاخص های اصلی  شناسايی وسنجش هريک به تفصيل ذکر می شود

 مادری سنتی

 بتنای ان بر دين تشکيل می دهد.منزلت مادری، هويت زنانگی وا ،سنخ را ايدئولوزی خانوادگیاين مبانی مفهومی  

 ايدئولوزی خانوادگی

تمرکز و.دارد قرار زنان یزندگ به دهی شکل در قويی نيرويی بمنزله خانوادگی ايدئولوژی وسيعتر تعبير به يا و مادری ايدئولوژی پايه بر اين سنخ

 1، مارتين )کودری کهپيشرفت و ترقی فرزندان بوده است وابزاری قابل استفاده در جهت  اصلی بر روی مادران  به عنوان  وسيله ای سودمند

 ،2005 :340). 

از  موازات سن و جنسيت ابعاد وسيعتری به اين ايدئولوژی طی تقويت مناسبات درون خانواده به اصل سازماندهی مهمی تبديل می شود که

می دهد ، مروج اين ايدئولوژی نظريه های مدرنيستی خانواده  زندگی اجتماعی چون قدرت ، اقتدار ، حرمت و احترام به روابط انسانی را ساخت

 ، مبتنی بر پوزيتيويسم اند که با عينی و عقالنی تلقی کردن جهان خارج، خانواده را امری بديهی می پندارند که بر اساس عقايد مربوط به

طبيعی ،  ،بر همين اساس ، تعريف و شيوه های مادری( 69-1384:74احکام زيستی از قبيل توليد مثل وغريزه مادری مبتنی است ) برناردز

جهانی و تغيير ناپذير و محصول توليد بيولوژيکی ديده می شود و آنچه برای کشف زن بعنوان زن ، حياتی است داشتن ظرفيت و تصور باروری 

ه د شکل می گيرد و به لحاظ عاطفی درگيرانو زايمان است ، در ايدئولوژی خانوادگی ، مادر شدن منحصر بفرد است و بر کانون محوريت فرزن

و وقت گيراست و مادر نه با موضوعيت نيازها و منافع خود بلکه با عنوان مراقب ديگران به ويژه فرديت ماهيت دوران کودکی و کودکانشان 

ه چمورد اينکه نيازهای  کودکان اساسا بر درک کودکی و استدالل هايی در مادری  ( و اعمال 1194،1993،  1به تصوير کشيده می شود )ترر

 نچيزهايی هستند استوار است ، بنابراين زنان در عمل مادری، درگير پرورش ، مراقبت و آموزش فرزندانشان هستند و فعاليتهای روزانه مادرا

: 1980،  1هاست ) راديکبر هسته مشترکی از نيازهای اصلی فرزندان متمرکز است و شامل روابط صميمی ، محبت عميق و تعامل پويا با آن

دباوجوديکه ساختارخانواده گسترده درجوامع سنتی وکشاورزی،افزايش ميزان زادو ولد راتشويق می کند وآنرا موجب افزايش امکانات  .(345

هدبه شدت (وفرهنگهای سنتی نيز هرگونه رفتاری که آن رامورد تهديد قرار د 203-204: 1370اقتصادی وقدرت خانواده می داند)باتومور 

 (  29-36: 1389محکوم می کنند.ودرنتيجه خانواده واحد اساسی توليد مثل محسوب می شود)اينگلهارت 

 منزلت مادری

با ضرورت وجود خانواده که کار کرد اجتماعی کردن و ساخت شخصيت  کهيکی از مهم ترين نقش های خانوادگی زنان ، مادری است لذا 

و فقدان او می تواند امنيت و موجوديت خانواده را به خطر  (69-1376ازی: زيوند ناگسستنی دارد )اعفرهنگی کودکان است پ –اجتماعی 

(در صورتی خانواده گسترش کامل می پذيرد که 33:  1363، هايی در روابط اجتماعی درون خانواده ايجاد کند )روزن باوم انداخته و نابسامانی
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رسيدگی به مسائل جسمانی، بهداشتی، تحصيلی، سرگرمی و نظارت بر روند رشد اجتماعی فرزندان  زنان در مقام مادر،حاضر باشند ، مسئوليت

توان اقتدار را در داخل ( از اين روست که می110-17:1376به بيان ديگر مادری  اصطالحا به مادری فعال بدل شود )اعرازی  ،را بپذيرند

به سر می برد و مظهر دلسوزی و محبت است، حال آنکه پدر که نان آور است از خارج می خانه از آن مادر دانست زيرا مادر است که در خانه 

( تحقيقات جديد تر نشان می دهد که درعصر کنونی نفوذ پدران بر روی 245،244آيد و مظهر فعاليت در نظر گرفته می شود )مندراس ،  

ار محرمانه خود را بيشتر با آنها در ميان می گذارند. بدين ترتيب مادران مادران خود را عزيز داشته و اسر فرزندان کاهش يافته و جوانان،

تثبيت نقش مادری زنان  (205 -216: 2010  1کنند ) ليم و سونکنترل بيشتری بر فرزندان داشته و نقش حياتی در انسجام خانواده بازی می

زشهای مرتبط با آن است که بر پايه اصل توزيع جنسيتی نقش قرار تا حد زيادی موکول به استمرار ساخت و کارکرد خانواده هسته ای و ار

دارد نقش مادری و تخصيص آن به زنان برايند همين سازوکار است که طی آن زنان با ايفای نقش بيانگر درخانواده به روابط درونی آن شکل 

در جوامع سنتی، تقسيم کار در  ( 281     رابرتسون ،داده و مسئول ابراز محبت ، حمايت عاطفی ، مراقبت جسمانی اعضا شناخته ميشوند)

 هخانواده و بين زنان و مردان بر پايه سنت و جنسيت صورت می گرفت؛ از اين رو از مردان انتظار می رفت با اشتغال به کار در خارج از خان

ر خانه به مراقبت از کودکان و اداره امور منزل، پخت اسباب معاش خانواده خود را فراهم آورند و در عوض، زنان نيز وظيفه داشتند با ماندن د

و پز غذا و تمهيد شرايطی امن و راحت برای شوهر و ساير اعضای خانواده بپردازند اين ساختار خانواده مورد تأييد بسياری از صاحبنظران 

 ری زن معتقد است: تنها در اين حالت کارايیاست. به طوری که شلسکی، با تأکيد بر سلطه طبيعی مرد بر ساير اعضای خانواده و خانه دا

منحصر به فرد خانواده که سبب تربيت فرزندان در محيطی سرشار از اعتماد و مراقبت می شود، تأمين می گردد. از ديد وی، اين مجموعه 

(همچنين از ديدگاه پارسونز، 1383يعنی پدر نان آور و قدرتمند و مادر مسئول فرزندان برای حفظ ثبات اجتماعی الزم است )رستگار خالد 

تفکيک جنسيتی نقش ها، نقش مؤثری در سالمت خانواده و شکل گرفتن شخصيت کودک دارد. وی معتقد است اشتغال زنان عالوه بر آنکه 

جامد. چنين می انموقعيت عاطفی زن را در خانواده متزلزل می سازد، به سبب رقابت شغلی زن با شوهربه ناهماهنگی و نابسامانی خانواده نيز 

 سی غالب در قرون گذشته يعنی پطرز تفکری سالها در جوامع مختلف و ميان متفکرين جامعه شناسی خانواده حاکم بود با اين حال، خانواده

 و تغييراتهای خانواده بر اين اساس، منظور از ارزشای بوده است. ای هستههای موازی با آن، خانوادهاز انقالب صنعتی و ديگر دگرگونی

پذيری های آن است. از نظر پارسونز تاکيد اين نوع خانواده بر داشتن فرزندو جامعهای و تغيير در ارزشی هستههای خانوادهخانوادگی، ارزش

واده ردهای خانگيرند. پارسونز اعطای هويت اجتماعی به فرزندان را از ديگر کارکاوست و افراد از طريق خانواده مورد تائيد اجتماعی قرار می

د گردداندهمچنين از نظر پارسونز، خانواده شخصيت فرد را برای زندگی در آينده پرورش داده و موجب تعديل فرد از نظر عاطفی میمی

گردد. برخی نظر اتخاذ میاز طريق گفتگو و تبادلمربوطه، ای به طور معمول، تصميمات اساسی هسته یدر خانواده(. 69: 1354)ميشل، 

های همسری از ديگر ويژگیتک ای بسيار عقالنی است؛ زيرا همواره عقل و منطق بر آن حاکم استمعتقدند: چنين خانواده "پارسونز"مچون ه

 (.142: 1370)ساروخانی،  اين نوع خانواده است.

 ش ها و مانع از کارآيی حداکثری خانوادهاز اين لحاظ دخالت زنان در فعاليت های شغلی باعث ايجاد وضيعت رقابتی در خانواده و اغتشاش نق 

( با اين وصف مشخص می گردد، عليرغم نابرابری ناشی از تفکيک جنسی نقش 71گرديده و همبستگی آن را به خطر می اندازد ) اعزازی ،  

 .(281ها ، کل جامعه با تبعيت از اين الگو ازاين تمايزات  بهره مند می شود )رابرتسون ،    

 

های زنان برای آموزش و پرورش و کار مزدی اندک برای هر فرد،فرصت،عالوه بر سرمايه گذاریبقا راهبرد سنتی نيز معتقد استاينگلهارت 

گذارد.در اين راهبرد،زنان با استعداد از تحصيالت های کمی در اختيار آنها میی  و خانواده فرصترا به شدت محدود کرده است و به جز مادر

ی غير هزينه درود.اين راهبرد و اجازه ندارند خارج از خانه کار کنند،يعنی کمک بالقوه شان به جامعه افزون بر خانه هدر میبرخوردار نيستن

کنند،پس هم دختران و هم پسران با انگيزش فکری کمتری در مستقيمی هم دارد.منظور اين است که کودکان را مادران بی سواد بزرگ می

اينگلهارت ) .شودشوند،از سوی ديگر اين راهبرد موجد به دنيا آمدن کودکان بسيار بيشتری میندگی شان مواجه میهای حياتی اوليه زسال

1389 :36-29 ) 
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ايدئولوژی دينی نيز بر محوريت ارزش ها وسبک زندگی خانواده محور هسته ای ومخالفت با هرآنچه که آن را به مخاطره اندازد مبتنی است 

و روحانيون پروتستان محافظه کار به پيروان خود تعاليم و برنامه های خانوادگی ای را ارائه می دهند که در مدل خانواده  ،برای مثال کليسا

هسته ای ريشه دارد.اين آموزه ها مخالف روابط جنسی پيش از ازدواج ،همباشی بدون ازدواج ، سقط جنين، طالق سازمان تساوی گرا و 

 خانه دار حمايت –عوض ضمن همنوايی با ارزش ها و نگرش های سنتی ، از مدل خانواده متکفل نان آور  جنبش های فمنيستی است و در

( از اين رو بايد گفت که پروتستانيسم محافظه کار به زندگی خانوادگی توجه معنوی زيادی را 2007، 1228-29می کند )پيرس و ثورتون 

آن بر روی ارزش هايی مانند نگرش های جنسيتی سنتی ، نظم و انظباط دقيق ، فرزند اختصاص می دهد.و کشيشها و روحانيون وابسته به 

( 781:2002پروری تأثير گذار و مشارکت والدينی ، نقش سنتی مردان به عنوان نان آور اصلی و سر پرست خانواده تأکيد می ورزند، )ويلکاکس 

ای ايدئولوژيک زنان پيرامون اثرات اشتغال مادر و نيز عدم توانايی در مراقبت آنچه که در پی تحقيقات فراوان اثبات شده اين است که باوره

ير ثاز فرزندان نه تنها بر کودک، بلکه بر خانواده نيز اثر می گذارد. اگرچه تاثيرات اجتماعی بر ايدئولوژی جنسيتی افراد ممکن است تحت تا

مهم از اطالعات مربوط به چگونگی سازماندهی و اداره زندگی خانواده و کودک  منابع مختلف باشد ، نهاد های مذهبی به عنوان فرستنده های

خدمت می کنند مذاهب سنتی به طور خاص،ساختار خانواده  سنتی را ترويج می کنند که شامل يک زن متاهل است که اگر خصوصا فرزندان 

( ( براين اساس، جونز و مک ناوارا 344: 2000، 1کتکوچک داشته باشد به جای دست يابی به شغل به کارهای خانه مشغول است )شر

( مطرح می کنند که زنانی که خود را با سبک زندگی مذهبی انطباق می دهند به خانواده اهميت بيشتری از اشتغال می دهند و باور 1991)

( بدست آمد مشخص شد 2004) 1سويندارند که زنان نبايد وقت زيادی را در کارصرف کنند، دريافته های مشابه ای که توسط کوزگان و 

( رهبران مذهبی 78، 2006، 1همبستگی منفی و معنی داری بين تمايل مذهبی و نگرش سنت به نقش های کاری زنان وجود دارد)سويم

انواده ای خدراين عقايد سنتی اغلب متعصبانه از تقسيم سنتی کار دفاع می کنند و آن را مطابق با دستور انجيل بهترين عمل برای داشتن 

شاد و مستحکم برای مسيحيان می دانند، آنها اين ايده که زن و مرد دارای طبيعت و احساسات مختلف ذاتی اند که منجر به نقش جداگانه 

 که اعتقاد دارند عاری از خطاست برگرفته اند اين آيات زنان را تشويق 1اما مکمل يکديگر در زندگی خانوادگی می شود ازآيات کتاب مقدس

به  ومی کنند به اين که با احتياط باشند، خود را در خانه پاکدامن نگه دارند و مطيع شوهران خود باشند، قدرت بچه زايی خود را ذخيره کنند 

پرورش فرزندانی مومن و نيکوکار بپردازند. بايد توجه داشت، اين تفسير دينی از تفاوت های جنسيتی تنها به مسيحيان محافظه کار محدود 

می شود و عناصر مهم اين اعتقاد الهی در شاخه های اصلی ديگر مذاهب توحيدی از جمله ارتدوکس ، يهوديت و اسالم يافت می شود، ن

ه صتمامی اين اديان بر اين باور مشترکند که زنان بايد توجه خود را بر ايجاد خانه ای پاک و تربيت فرزندان تمرکز کنند، اين اعتقاد، مشخ

( همچنين از ديدگاه اسالم ، 612: 2006  1مذهبی و ريشه مهم تفاوت آنها با فرهنگ سکوالر مدرن است.)گالس و ناتمحافظه کاری 

مسئوليت مهم زن، تربيت نسل انسانی)فرزندان(، گرم نگهداشتن محيط خانه و فراهم سازی رشد و شکوفايی فضايل اخالقی در خانواده است. 

ئوليت مهم و ظرفيت تناسب دارد. درگيری و خشونت، ورود به چالش های اجتماعی و حضور در نبردهای ساختار جسمی و روحی زن با اين مس

 (1381سياسی با آنچه که خداوند در سرنوشت و طبيعت او قرار داده است همخوانی کمتری دارد)ايت اللهی، 

 

 هويت زنانگی

،  1يله آنچه که تالش می کنند انجام دهند هويت می يابند )تررنه بوسيله آنچه که احساس می کنند بلکه بوس سنخمادران در اين  

از لحاظ فردی نيز بارداری و مادرشدن برای زنها از نظر جسمی ، احساسی و شناختی از جمله اتفاقات اساسی زندگی محسوب (1993،1194

هر زن با تجربه ی  ( 2007:889،  1) کاکس و پندلشده و به عنوان نوعی مراسم گذار ازمنابع عمده معنا دار زندگی در نظر گرفته می شود 

بارداری و مادر شدن حس منحصر بفردی را درون خود تجربه می کند و به اعتقاد آدرين ريچ عظيم ترين آفرينندگی زنان در تجربه مادری 

بدنشان زمانی کامل می شود که  ( هويت پيوند خورده ی زنان با292:1382است که تجربه ای خوشايند برای آنها محسوب می شود ) هام :

ت سبه کارکرد زايش خود ايمان آورند و در پيوند بيولوژيکال ، باروری خود را معنا کنند و به اين حس دست يابند که با مادر شدن به کمال د

ونی مادری است برای بسياری احساس و تمايل به کامل شدن و معنا يافتن زنانگی يکی ازانگيزه های در.(115:1388يافته اند ) ميرزا نژاد: 
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:  2003 1از زنان جوان ، مادر شدن مثبت است وآن را يک نقطه عطف در زندگی خود می دانند لذا انگيزه بااليی برای مادری دارند) گرونين

268) 

کان را را تکميل ميکنند ، کودبر اساس بنياد گرايی مسيحی درامريکا ، زنان با انجام وظايف طبيعی مادری هويت زنانه خود را آشکار و مرد  

يکی از روش  (180-181: 1383به نحو مقتدرانه و مذهبی تربيت و در نهايت پيوند ميان فرد و جامعه را ممکن می سازند ) گل محمدی 

ت والدين حماي هايی که هنجارهای مذهبی مادری را ترويج می کنند ارسال پيام های اجتماعی ، فرهنگی گسترده ای است که از خانواده ها و

می کند مثل تمجيد وتحسين خانواده های بزرگ، تأکيد بر اهميت خانواده، وظيفه اجتماعی و جايگاه والدين وفشار نقش جنسيتی  که از مادر 

پروتستان مطالعات اخير در مورد ( 44:2006بودن حمايت می کند وبدين ترتيب منبعی از تعيين هويت را برای زنان به وجود می آورد )نيومن، 

های محافظه کار بر اين نکته تمرکز داشته اند که چگونه اين گروهها يک هويت فرهنگی برای اعضا خود پايه گذاری کرده اند که در تقابل 

ت وبا ارزشهای جهان سکوالر بر احترام به خانواده هسته ای سنتی تاکيد دارد،تاکيد مجدد بر ازدواج تک همسری مادام العمر اعتقاد به تفا

های جنسيتی در نقش های خانوادگی و تقدس زندگی انسانی در حالی که مخالف مادی گرايی و فرد گرايی فرهنگ مدرن است، روش های 

هلن  ( 193: 2002: 1مهمی است که اين خرده فرهنگ در مخالفت با گروههای سکوالر و ديگر گروهای مذهبی بيان کرده است) بروکس

( تحقيقات متعدد نشان داده که توانايی زنان برای 16:1384يژگی رشد و تحول روانشناختی زنان می داند )هايد دوريچ مادری را مهمترين و

بارداری و مادر شدن به عنوان هسته اصلی هويت آنها تلقی می شود که در صورت ناباروری ، زنان دچار نقص و بی لياقتی و احساس داغ 

مهمترين انگيزه مادری را نياز کودک به مادر تشکيل می دهد، مطابق با نظر  به همين دليل(8018:13وننگ اجتماعی می شوند ) دادفر ، 

، محروميت از مادر در سالهای نخستين حيات کودک منجر به ناتوانی کودک در تفکر انتزاعی ، ابتکار ، قضاوت ارزشی و تصميم گيری  1بولبی

بولبی ايفای نقش حمايتی و مراقبتی مادر از کودک مستلزم وجود انگيزه کافی برای اين ( از اين رو از ديدگاه 176-178می شود )موريش :  

 .(166:1386کار در اوست ) گيدنز، 

 

 ابتنای بر دين

( و در جامعه جديد نيز کماکان منبع 175 ،  1384 رمن،اديان الهی که همواره نقش قاطعی در برساختن ساختارهای خانواده داشته اند )زاک

( بر ارزشهايی تاکيد می کنند که در بردارنده 21:، 1384، ر مشروعيت بخشيدن به خانواده هسته ای به حساب می آيند ) برناردز مهمی د

 هاموزه هايی درباره باروری ، نقش های منفک شده زنان و مردان و همنوايی با ايده آل زنان به عنوان يک مادر ، اهميت خانواده بزرگ و بچ

دهند که مذهب ارتباطی قوی با خانواده و تحقيقات ديگر نيز نشان می (114 -116کوييالن به نقل از حسينی  زايی است )مک 

های خانواده دارند (. به طوری که بسياری از مذاهب، گرايش به تاکيد بر ارزش2000، 1و پانکرست 1بخشيدن به آن دارد )هاوسکنتمشروعيت

  (.41: 2006، 1)گلدشايدر

تيب پروتستانهای محافظه کار در امريکا همچنان از قوانين سختگيرانه ای مرتبط با جنسيت و زندگی خانوادگی تبعيت می کنند به همين تر

و در تقابل با عقايد جهان سکوالر همچنان به تشويق خانواده هسته ای سنتی تاکيد می کنند و از ارزشهای آن نظير تک همسری ، اعتقاد 

های خانوادگی که آنرا امری الهی می دانند و از تقدس زندگی خانوادگی در مقابله با ماده گرايی و فرد گرايی به تفاوت جنسی در نقش 

فرهنگ مدرن دفاع می کنند . رهبران مذهبی در اين سنت دينی اغلب بصورت متعصبانه از تقسيم کار سنتی دفاع می کنند و آن را بنا به 

ن خانواده ای شاد و مستحکم برای مسيحيان می دانند ، آنها اين ايده را که مردان و زنان دارای دستور انجيل ، بهترين عمل برای داشت

طبيعت و احساسات مختلف ذاتی اند که منجر به نقش جداگانه آنها اما مکمل يکديگر در زندگی خانوادگی می شود مطابق با کتاب مقدس 

پرورش فرزندان بپردازند ،چنين تفسيری از  به ن نگه دارند و مطيع شوهران خود باشند ومی دانند که زنان می خواهند خود را در خانه پاکدام

دستورات الهی در مورد تمايزات جنسيتی تنها به مسيحيان محافظه کار محدود نمی شود ، عناصر مهم اين اعتقاد الهی در شا خه های اصلی 

ين باور مشترک است که زنان بايد توجه خود را بر ايجاد خانه ای پاک معطوف ديگرمذاهب توحيدی از جمله ارتدوکس ، يهوديت و اسالم ، ا

تمرکز شوند ، مشخصه محافظه کاری مذهبی و منبعی مهم از تمايز از فرهنگ سکوالر مکنند و به پرورش و تربيت و آموزش فرزندان خود 
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رين نقش زن را فرزندآوری و مادری می داند آيات و روايات (ايدئولوژی اسالمی نيز مهمت611-613: 2006: 1مدرن است ) گالس و نات هول

زيادی را می توان يافت که عواطف مادری را عطيه ی الهی که به هر زن صاحب فرزندی داده می شود می داند و حاملگی و مادرشدن را 

ادر با تربيت کودک و القائات خود درافکاروتمايالت ( از ديد اسالم ، م  17:    1381ارج می نهد و اجر بسياری برای آن قائل است )آيت الهی ، 

( بنابراين مادری نقش زنانه صرف نيست بلکه نقشی 859: 1380و اهداف وی زمينه را برای اصالح يا افساد جامعه فراهم می سازد )مصباح ، 

 ( 23: 1382انسانی در زندگی زن است که در درجه ی اول وظايف ومقامات  زن قرار دارد ) شهيد مطهری ، 

تصويب اين هويت فرهنگی فردی مستلزم پذيرش اعمال جنسيتی خاص در بين زوج هاست از جمله انتصاب مسئوليت های اوليه در مورد 

کارهای خانه و مراقبت از فرزندان به زن و تحصيل در خانه و يا فرستادن کودکان به مدارس مذهبی و واگذاری نهايی قدرت تصميم گيری 

ايد اجتناب از اشکال خاصی از کنترل مواليد، همچنين نظرات و تحقيقاتی وجود دارند که مذهب می تواند درگيری والدينی را به شوهر و ش

هد اافزايش داده و کيفيت آن را ارتقا بخشد، ويلکاکس دراين زمينه شواهدی را برای تاثير مذهب در درگيری والدينی می يابد، بر پايه اين شو

تصور شود که والدين مذهبی ممکن است با فرزندان خود درگيری بيشتری داشته باشند،آموزش و تاکيد ارزشهای مذهبی  چندين دليل بايد

 یبر مرکزيت زندگی خانوادگی، اهميت روابط مثبت خانوادگی و تمرکز بر روابط و نيازهای سايرين که به خوبی می توان آنها را که در پيامها

موعظه و تعاليم کليسا، داستانهای کتاب مقدس و دروس نشريات کليسا منعکس است بار شناخت،سبب می شود خانوادگی نهادهای مذهبی و 

د نکه والدين مذهبی که درگير کليسا هستند ارزشها و رفتارهای خود را با تاکيد بر روابط خانوادگی و تعهد به ديگران شکل دهند و ترغيب شو

 (612: 2006  1لت کنند.)گالس و ناتتا فعاالنه در زندگی فرزندان خود دخا

 مادری مدرن

در مقابل سنخ سنتی ، سنخ مدرن مادری قراردارد مبانی مفهومی اين سبک از مادری  را تجربه زيسته، هزينه مادری، جهت گيری سکوالريستی 

 وابتنای ان بر فردگرايی تعريف می کند

 تجربه زيسته

ز کرده اند و مادری را به عنوان حاصل کنش های متقابلی که در مجموعه جنسيتی از روابط مطالعات اخير بر روی تجربه های مادری تمرک

رويکرد اين بررسيها برپايه  (340: 2005،  1و نهادهای اجتماعی در زمان و مکان خاص شکل گرفته است بررسی کرده اند )کودری ، مارتين

تفسيری انتقادی ، هرمونتيکی، کيفی و فمنيستی بر روی مادر شدن زنان تلقی کرد که می توان آن را بعنوان  تفسير گرا از مادری قرار دارد

اين ديدگاهها با وجود تفاوت، بر ساختار شکنی از ايدئولوژی مسلط خانوادگی و بر ساختن معانی مشترک با تاکيد بر زمينه های تاريخی ، 

 ؛ فرهنگی، و موقعيتی که مردم در آن عمل می کنند شريکند 

 

براين اين رويکرد مدل واحدی از مادر شدن را به زير سوال می بردواصرار دارد که نقطه نظرهای مختلف زنان ،درک و تجارب مادری بنا 

 ککردن آنها بايد در نظر گرفته شود ، پژوهشگران در اين حوزه استدالل می کنند که مادر شدن را نه به عنوان يک رابطه کلی بلکه بمثابه ي

( در عين حال بايد  1992 1ی بين مادر و فرزندش و فعاليتی که بايد جدا از تامين اقتصادی تفسير شود در نظر گرفت )گلنرابطه ی خصوص

زمينه های فرهنگی و اقتصادی متنوع که درک و فعاليت های مادران را شکل داده است و مادر شدن را به زمينه های تاريخی منبعث از 

(از اين رو دراين رويکرد توضيح  69: 1994  1، طبقه و جنسيت مربوط ساخته است ،به حساب آورد )بکازين ساختارهای بهم پيوسته ، نژاد

گوناگونی تجربه های مادری با مالحظه اينکه چگونه مادری در ارتباطات متنوع و زمينه ی خانوادگی نمود پيدا می کند از اهميت اساسی 

( در نتيجه  345: 2005مادری به عنوان يک روند ارتباط درونی فهم شود )کودری ، مارتين ، برخوردار است ، بنابراين تالش می شود که 

توجه بر مسائلی چون کثرت ، بی نظمی و تفرق است که سبب می شود زندگی خانوادگی را بمثابه جايگاه تجارب زنان ديد و توجه را به 

اکيد بر مراحل ثابت در مسير زندگی خانوادگی ، پيوند تغيير در خانواده را با فعاليت های روزمره مادران و فرزندانشان جلب کرد و بجای ت

 اتغييرات فردی نشان داد و اينکه چگونه افراد اين مراحل را بعنوان نوعی آيين گذر تجربه می کنند و چگونه از اين ساخت می گذرند و يا ب

ی می نويسد تجربه روزمره بزرگ کردن فرزندان در خانواده مستلزم مذاکراتی ساير اعضا درباره آن مذاکره می کنند ، ريبنز در موضوع مادر
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ظريف و پيوسته برای ايجاد نوعی توازن در اموری است که مسئوليت آن بر دوش مادر است ، بنابراين اين رويکرد با تاکيد بر الگوی 

و فضاها بر تفسيرهای منحصر بفرد و تجارب و واکنش های مسيرخانوادگی و توجه به چگونگی سيرزندگی فردی بر اساس کثيری از زمانها 

با اين وصف نقش مهم پديدار شناسی مادری شامل تجربيات و ادراکات مادر شدن بر  (90-94متفاوت از پدر و مادر شدن تاکيد دارد )برناردز 

 ين منظر، مادری می تواند قدرت مادری و بارمسئوليتتجارب واقعی زنان از مادری که می تواند مملو از تنش ديالکتيکی باشد تاکيد دارد از ا

عظيم به زنان اعطا کند و سرچشمه تحقق شخصی،رشد و شادی از يکسو باشد و از سوی ديگر ناراحتی ،اضطراب  و افسردگی پديد آورد ، 

ارهای فش ،ن است در پی آنپرورش کودک ممکن است رشد شخصی و معانی بيشتری برای زندگی زنان به همراه بياورد اما همچنين ممک

احساس آزادی و تحول و يا درمقابل ظلم و فرمانبرداری به همراه آورد بنابراين مادری نه تجربه  ،اقتصادی و کار افزايش يابد ، پرورش کودک

 .(2001،1195واغلب متغير است )آرندل  ای واحد برای تمامی زنان بلکه تجربه ای فردی ، متعدد

 هزينه مادری

راهبرد مدرن بر سرمايه گذاری زياد برای  جوامع سنتی و مدرن وجود دارد..دو راهبرد اساساّ متفاوت برای بقا در ارت معتقد است که اينگله

هرتر اتعداد نسبتا کمتر افراد  و سرمايه گذاری برای دختران و پسران و نيز بر سرمايه گذاری سنگين سرمايه انسانی بانيروی کمتر اما بسيار م

يد تحول فرهنگ از تأکاما با وجود اين دو راهبرد امروزه  کندشود تأکيد میر آن از نيروی کار زنان مانند مردان به طور کامل استفاده میکه د

ان و ابتدا تحت نفوذ پدرانش،شودبر نقش سنتی زنان که در آن زندگی شان تاحدود زيادی به توليد مثل و پرورش فرزندان زياد محدود می

های زينهای از گکه در آن زنان به طور فزاينده طيف گستردهرا  اندک در خارج از خانه، جهانی هایاندک و گزينههرانشان،با استقاللسپس شو

ين .بنابراآورد.اين تحول فرهنگی با کاهش نرخ باروری همراه استزندگی را دارند و اغلب زنان مشاغل و عاليق خارج از خانه دارند پديد می

اينگلهارت مطرح می کند که با وجود نهادهای رفاهی  (.47:1387)اينگلهارتدر نگرش های مربوط به باروری نيز ايجاد می شودتحول 

پيشرفته و بعهده گرفتن مسئوليت های مراقبتی ،سالمتی و نظام های بازنشستگی توسط دولت رفاه ، ارزشهای خانوادگی و هنجارهای 

ان را از دست می دهند و در نتيجه زنان از وابستگی و مسئوليت های سنتی خانوادگی آسوده و به چرخه جنسيتی در جوامع صنعتی کارکردش

مادری را نوعی خدمت عاطفی به مردان ، اسطوره نيز  ( فمنيست ها ، 359 -373: 1389های زندگی اقتصادی وارد می شوند ) اينگلهارت 

بحران هويت )فريدان( و بيگانگی )دوبوار( و و سرخوردگی  واکلی( ،منشااحساس ريچ)رای برای کنترل و سرکوب زنان توسط نظام مرد ساال

ه نقل ب وابستگی)فايرستون( زنان می شناسند. که زنان را وادار به انجام کاری دشوار ، يکنواخت و مالل آور در تنهايی و انزوا می کند )رابوتام

( 70:1385از رشد بسياری از توانايی ها و ابراز جنبه های مختلف شخصيت شان ) گرت :( و نتيجه ای بجز باز داشتن زنان 49-56   ازورسلی

در نتيجه دورنگاه داشتن آنها از مشارکت در جامعه بزرگتر، کار ، فرهنگ ، سياست و ديگر عرصه های عمومی و کسب برابری با مردان ) 

 ندارد. (114-115ابوت و واالس :

م و اوايل قرن بيستم، جدايی ميان محل کار و زندگی بود. در اثر اين جدايی مکانی، زنان نقش جديدی به مهمترين دگرگونی در قرن نوزده

شاغل پيدا کردند. تغيير موقعيت زن ها در خانواده با اين نقش جديد وابسته است. دگرگونی نقش های سنتی زنان  –عنوان نقش زن متأهل 

ها را در حوزه ی خانواده پديد آورده است؛ چرا که بر پايه ی اين دگرگونی ها، کليشه های مرد نان  و ورود به بازار کار، پرچالش ترين گفتمان

آور و زن خانه دار به گونه ای جدی مورد سؤال و ترديد قرار گرفته است. و زنان عالوه بر نقش مادری، ايفاگر نقش جديد شغلی شده و به 

ط، زنان به طور همزمان بابد به خواسته های محيط کار و خانواده پاسخگو باشند. زنان کار عرصه های اجتماعی روی آوردند. در اين شراي

رک دکردن بيرون از خانه را به عنوان نقش دوم می بينند و در اين راستا خانه داری و رسيدگی به امور منزل را جزء نقش های اوليه و الزامی 

ای زنان ممکن است همراه با اضطراب و عصبانيت و عدم آرامش باشدگاتک و همکاران کرده اند. بدين ترتيب قبول نقش های چندگانه بر

در چارچوب ديدگاه جنسيتی نقش معتقدند، مردان شغل را عمده ترين وظيفه خود برای خانواده شان می دانند و با وجود آن که ممکن است 

انند، چون کار و اشتغال را برای خود شيوه ای برای مشارکت در خانواده زمان زيادی را در کار صرف کنند اين زمان را تحميلی به خود نمی د

 تمی دانند. از سوی ديگر، چون به طور سنتی از زنان انتظار می رود که موقعيت باثباتی در خانه فراهم کنند و نه تأمين مالی و اين موقعي

رهای خانه می شود، اشتغال زنان در خارج از خانه صرفاً کمک مالی به باثبات غالباً دربرگيرنده مراقبت از همسر، فرزندان و رسيدگی به کا

www.takbook.com



   

397 

(در نتيجه بايد گفت نقش های شغلی و خانوادگی 1383خانواده تلقی می شود و نمی تواندجانشين وظيفه اصلی او در خانه شود)رستگارخالد

 –هايی موازی هستند که اين ويژگی احتمال تعارض کار مردان مکمل يکديگرند درحالی که برای زنان مسئوليت ها، کار و خانواده، نقش 

ر يخانواده را برای زنان شاغل باال می برد و زمينه بروز مشکالت خانوادگی و شغلی را در آنان افزايش می دهد که مهمترين آن مربوط به درگ

زنانی که از سطوح باالتری از آموزش  شدن با تعارضی است که بين نقش های شغلی و خانوادگی برای زنان شاغل به وجود می آيد.

و کمتر نيز از طرف اجتماع برای بچه دار شدن تحت فشار قرار می گيرند ، بانه تری می شوند. لشوند، دارای نگرش مساوات ط برخوردارمی

با اين همه علت اصلی را بايد  (2010رس :ادر نتيجه بيشتر احتمال دارد که از نظر اين گروه از زنان ، کودکان کمتر با ارزش تلقی شوند)تاو

ی زنان تحصيل کرده در پی دارد، با افزايش سطوح تحصيلی زنان، فرصت های اشتغال آنها نيز بيشتر راهزينه هايی ديد که بچه دار شدن ب

رمايه گذاری زمان خواهد شد و در اين صورت ارزش زمان آنها نيز باال خواهد رفت و در حاليکه کودکان برای مراقبت و تربيت نيازمند س

دستمزد کاری  از صرفنظر کردن يعنی(تحول مادر شدن دو هزينه مهم در پی دارد:هزينه های جاری 113-2010،133اساسی هستند.)گارسيا:

 زاست که از انجام آن در بيرون می توانست بدست آيد. و دوم هزينه هايی که در آينده به علت وقفه شغلی بوجود می آيد يعنی سراشيبی ا

عمدتا از زيان های دستمزد حاصل از گسست در پيشرفت شغلی و، (2010رس:ادرآمد در طول زندگی که پس از وقفه کاری اتفاق می افتد )تاو

. در جوامع سنتی فرزند را  به عنوان يک حامی و پشتيبان در دوره ی کهنسالی قلمداد می شد ( 1113-133، 2010ناشی می شود )گارسيا: 

ه در جوامع مدرن فرزند به عنوان موجودی تلقی می شود که نياز به تربيت ، آموزش ، امکانات رفاهی و ... دارد که خانواده به . در صورتی ک

افمن ه تنهايی نمی تواند از پس تمامی اين نيازها بربيايد . در نتيجه ساير نهادها عهده دار انجام اين وظايف می شوند . در واقع همان طور که

اکنون خانواده ها ارزش های مثبت و منفی فرزند را در يک کفه ترازو قرار می دهند و بر اساس يک انتخاب عقالنی تصميم به بچه می گويد 

دار شدن يا  نشدن می گيرند . در اين صورت تنها زمانی تصميم به بچه دار شدن می گيرند که کفه ارزش های مثبت بر ارزش های منفی 

آنها به فرزندآوری مثبت باشد . در واقع  می توان گفت که در جامعه کنونی عقالنيت و فردگرايی بر تمامی تصميمات  چيرگی پيدا کند و نگرش

 (5: 2000، 1افراد احاطه دارد. )ناک

 جهت گيری سکوالريستی

در اندازه خانواده به هم از نظر گلدشايدر کاهش اهميت مذهب در طول زمان که اغلب به عنوان سکوالر شدن از آن ياد می شودبا کاهش 

مرتبط شده اند و فرايندهای گسترده توسعه اقتصادی ،افزايش تحصيالت،غربی شدن وزندگی شهری، ارزش های فرهنگ دينی را به عنوان 

 ینماد گذشته وميراث جامعه سنتی )در مورد مذاهب غربی مسيحی و يهودی بيشتر و برای مذاهب غير غربی و اسالم کمتر( تا جهت گير

های سکوالری که بر محوريت افراد در روند تصميم گيری ها وانتخاب آگاهانه آنها درباره ی تعداد فرزندانی که برای شرايط اقتصادی در 

 ( 42-2006،43حال ظهورشان مناسب است تأکيد دارد جايگزين می سازد )گلدشايدر ،

ه نهاد هايی مثل نهاد دين که فرزند آوری را ترويج می کنند در جامعه (تأکيد می کند کاهش باروری در صورتی رخ می دهد ک2001)1باکراچ

مورد طرد واقع شوند.در چنين جامعه ای تصور غالب افراد اين است که فرزندان آزادی فردی را کاهش می دهند و والدين از دست يابی به 

( بيان می کند که تعصب مذهبی يا فقدان 2004)1می مانند،لهرخود شکوفايی که از طريق کار کردن و فراغت در هزينه ها ايجاد می شود باز 

( تحقيقاتی که 11: 2006آن نيز می تواند رفتار باروری را با متأثر کردن درک هزينه ها ومنافع فرزندان تحت تأثير قرار دهد)فرجکا و وستف 

تماعی مذاهب نيز منبع اوليه ای از روابط اجتماعی غير به دنبال فهم تأثيرات مذهب بر باروری بوده اند نشان می دهند که سيستم های اج

 رسمی را ايجاب می کنند که اولويت های اندازه خانواده را تحت تأثير قرار می دهد چنين روابطی بين باروری و نگرش به خانواده در نظريه

و خانواده محور و يا انطباقی بسته به اينکه کار نيز بيان شده است براساس اين نظريه زنان در گروه های انعطاف پذير کار محور  1ترجيح

افته يخانوادگی بدون حقوق يا کار در مراکز عمومی با حقوق يا ترکيبی از اين دو را ترجيح می دهند وبر روی آن تمرکز می کنند قرار می گيرند.

( می توان 1،1:2003تری نسبت به بقيه دارند )حکيمهای حاصل از مطالعات در اين زميته نشان می دهد که زنان خانواده محور ، باروری باال

استدالل کرد که مذهب به عنوان نيروی ضد پذيرش ارزش های ماترياليستی ونيرويی که ممکن است زنان را برای ارجح دانستن مادری و 

ی پايين يين اين است که بارورفرزند آوری به جای يا در کنار تحصيالت و شغل تشويق کند عمل می کند.يک توجيه ديگر برای باروری پا
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-2006،43، 1زمانی حاصل می شود که زنان الگوهای سنتی را با در پی گرفتن تحصيالت و يا کار در خارج از خانه نقص می کنند )نيومن

42. )  

تن ازدواج زودتر و داش اند که سطوح باالتر تعصب مذهبی در دوران کودکی با روابط جنسی کمترِ قبل از ازدواج،تحقيقات ديگر نشان داده

دهد که (؛. نتايج تحقيق وايلدمن و پرشسکی نشان می2009، 1و دِو 1های غيرسنتی همراه است )اگبينی خانوادهعقايد منفیِ بيشتر درباره

دمن و پرشسکی، درصد شانس کمتری برای فرزند اول خارج از زناشويی داشتند )وايل 41اند، زنانی که در عبادات مذهبی هفتگی حضور يافته

، 1اند که دينداری در دوران کودکی با شانس بيشتر ازدواج و عدم باروری خارج از ازدواج همراه است )پارنل(. ديگران نشان داده1302: 2009

تبط است ری دوران کودکی و درگيری مذهبی با تشکيل خانواده مدهند که تجربه(. تحقيقات قبلی نيز نشان می1994، 1و استيونز 1اسويگود

های اند، کاهش بزرگی را نيز در افرادی که در خانوادههايی که افزايش زيادی در تولدهای خارج از زناشويی داشته( و گروه2009)اگبين و دِو، 

قال ی کالسيک انت(. نظريه129: 2009اند )وايلدمن و پرشسکی، کنند، تجربه کردهوالدينی و دارای عبادات هفتگی مذهبی رشد می-دو

؛(. 42: 2006ی خانواده همراه است )گلدشايدر، کند که کاهش در ميزان دينداری )سکوالريزاسيون( با کاهش در اندازهجمعيتی استدالل می

 "های کارگروه"و  "زندگی در شهرهای بزرگ"، "غيرفعاالن در مذهب"فرزند در آلمان شامل های بی، گروه2003در  PPASبراساس نتايج 

دهند که جوانان، غيرمذهبيون، افراد کمتر سنتی، و ی امريکا و اروپا نشان می(. شواهدی از اياالت متحده388: 2005)دوربيتز،  بوده است

، 1ریرود که با جنس مخالف خود همخوابگی داشته باشند )مکتری دارند، احتمال بيشتری میافرادی که اخالق مدنی و جنسی سنتی ضعيف

 1و پارکر 1(. وستون1995، 1شان داشته باشند )نوکتری با والدينرود که پيوندهای ضعيفچنين احتمال بيشتری میم(. اين افراد ه1997

سازگارند، بودن، ناها با والدينکه اين ارزشی دستيابی به رهايی از نيروهای سنتی، از جمله مذهب، و اين( معتقدند که افراد جوان درباره2002)

 (. 7: 2004، 1و گری 1اند )ميشلنگران

 ابتنای برفردگرايی

ترين (. هارا نيز مهم2004، 1و ريلو 1ی مدرن به شمار آورد )اليکترين خصايص جامعهتوان به عنوان يکی از مهمظهور فردگرايی را می

(. به اعتقاد تريانديس فردگرايی 56 :2008داند )هارا، ارزش تغييريافته در دوران مدرن را گسترش آزادی فردی و نيل به استعدادهای فردی می

خواهد که هر فرد می 1(. خودشکوفايی1988نهد )تريانديس و همکاران، بر استقالل فردی، خودشکوفايی و احترام به حريم خصوصی ارج می

های بيانگرباور درمورد (. يکی ازمحورهای اصلی نظرات گيبينز و بوريمر بحث از روش58: 2008های خودش را تنظيم کند )هارا، خود، ارزش

يت کنند که منظور آنها از بيانگر باوری ميل و ظرفبيان خود و همچنين درمورد سبکهای زندگی در زمان حاضراست. گيبينز و بوريمر بيان می

گيرند. آنها کل میها به ندرت در انزوا ش(.. از نظر آنها ارزش83-84: 1381های شخصی است)گيبينز و بوريمر.برای به فعليت رساندن هويت

و بيشتر  گيری استهای ارزشی پست مدرن ترجيحات ارزشی خاصی ندارند. در واقع پست مدرنيسم کمتر جهتکنند که جهت گيریبيان می

به ارزشها،  "خود"است که تنها قواعد اساسی و عمده اش اينها هستند که هر کسی بايد  1يا سامان بخش نامنسجمی1نظام الگوگذاری 

و  "خود"کنيد توانيد ان ارزشهايی را بپذيريد که احساس میمی (. در پست مدرن شما131حات ارزشی و رويکردهايش نظم دهد)همان.ترجي

رای ها بکند. پس جهت گيری ارزشی پست مدرن با هدف انعکاس مفهوم خود به وجود آمد. اين ارزشگروه شما را بهتر منعکس و بيان می

پذيرند هايی را میپست مدرن ارزش "خودهای"(. 135خورند)همان.گی با ترجيحات و رويکردهای ديگر پيوند میبه وجود آوردن سبک زند

ای هی نظامشود که رفتارهای جديد ناشی از تغيير نهاد خانواده، نتيجه(استدالل می137است )همان. 1که با اين فرآيند فردی و شخصی شدن

ها فرايند فردگراشدن را به (. نظريه18: 2008ن از جمله فرديت و تمايل به خودشکوفايی است )اتوه، ارزشی جديدِ ظاهرشده در ميان جوانا

(. رشد 7: 1999د، کنند )رينولد و مانسفلهای مربوط به زناشويی و ديگر پيوندهای جنسی شناسايی میعنوان بانفوذترين نيرو در تغيير نگرش

اده، است که ساختار خانواده را در جوامع جديد شديدا تحت تاثير قرار داده است )معيدفر و ی خانوفردگرايی يکی از تحوالت در حوزه

خوابگی، (. فردگرايی، تغييراتی نيز در طبيعت ازدواج به ارمغان آورده است. اين موضوع به عقايدی برای تنها زيستن، هم94: 1389خسروشاهی، 

(. توماس و 44: 1999ماعی بر رفتار باروری منجر شده داده است )رينولد و مانسفلد، طالق، ازدواج مجدد و کاهش تاثير هنجارهای اجت

(. 483: 1378اند )کوزر و روزنبرگ، سازمانی معرفی کردههای فردگرايانه را علت اين بیسازمانی خانوادگی، نگرشی بیزنانيکی نيز با مطالعه
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 1زادی، استقالل و پيگيری شادیِ شخصی منجر به افزايش طالق شده است )ممانی( تاکيد روی فردگرايی، آ1998) 1براساس نظر تورنتون

 (. 2: 2003، 1و ماتينی

ی م در تبيين های ايده ای و نگرشی،عمدتاً بر نقش تغييرات فرهنگی و ارزشی جوامع،در تغيير رفتارها و ايده آل های مرتبط با خانواده تأکيد

 کارآمد بودنشدن ناکنند، در اواخر قرن بيستم و پس از روشنمطالعه می های ارزشی را بر بارورینیهای فرهنگی که تاثير دگرگوتئوری شود

نسخه جديدی از تبيين های ايده ای و ارزش خانواده،اخيراًتحت عنوان تئوری ايده آليسم  شده در اين زمينه مطرح شدند.ساير نظريات ارائه

شاعه و گسترش،ايده های مرتبط با توسعه،پيشرفت و مدرنيته در سطح جهان،به عنوان نيرويی مطرح شده است. در اين تئوری بر ا 1توسعه

مهم و تأثير گذار در تغييرات ارزشی و رفتاری خانواده تأکيد شده است.بر طبق اين تئوری هرکجا که عناصری از ايده آل های اساساً غربی 

 يافته اند،به تسريع تغيير در بسياری از رفتارهای جمعيتی و خانوادگی،نظير افزايش توسعه و اشکال خانواده مرتبط با آن،گسترش و مقبوليت

استفاده از روش های پيشگيری از باروری و گسترش خانواده های کوچکتر،افزايش سن ازدواج،برابری جنسيتی و فرزند آوری خارج از محدوده 

، است که عمدتاً،بر تبيين 1.تئوری گذار دوم جمعيتیيات فرهنگی دراين زمينه با اينهمه يکی از مهمترين نظر خانواده و ... کمک کرده اند

روند تحوالت خانواده،در کشورهای پيشرفته صنعتی،پس از جنگ جهانی دوم)نظير،افزايش طالق،افزايش سن ازدواج،کاهش باروری و .... 

و خود  ه های پست ماترياليستی،يعنی تأکيد بر استقالل فردی(مطرح گرديد،نظريه گذار دوم جمعيتی،تغييرات بنيادين ارزشی و گسترش ايد

 تحقق بخشی را عامل تغييرات نوين خانواده،تلقی می کند.

 

ی گذار دوم نظريه"تحت  1در تبيين نرخ باروری، بيشتر با کار وندکا و لستق گرايیجمع -پرداختن به عوامل ارزشی و به ويژه نقش فردگرايی

 درباره دممر یهادگاهيد تياهم کرديرو نيا در. است یارزش و یفرهنگ راتييتغی اصل هيقض ،یتيجمع دوم انتقال درآغاز گرديد "جمعيتی

: 1983، وندکا و لستق) شودیم برجسته دهند،یم انجام کهيی هاتيفعال درباره شانی کيدئولوژيای ريگجهت و شانیاجتماع فلسفه ،یزندگ

می توان گفت داليل تغيير در شاخص های جمعيتی نتيجه ی تغيير ارزشها است .تغييرات ارزشی و نگرشی .برپايه نظريه لستاق و وندکا (419

عوامل مهم تغيير درنگرش به فرزنداوری هستند و در جوامع جديد نيرو های موثر در کاهش باروری، تغيير جهت اساسی به سمت فرد گرايی، 

به بعد تغييراتی در روابط  1960 یدهه یوندکا از حدود نيمه از ديدگاه لستق و(.4-2: 1998،  سکوالريسم، پست ماترياليسم داشته اند. )وندکا

مهجنسی، ازدواج و خانواده در اين کشورها رخ نمود. کاهش ميزان ازدواج، افزايش ميزان طالق، افزايش ميانگين سن در اوّلين ازدواج، رواج 

دهند های تغيير در الگوهای باروری است. لستق و وندکا اين تغييرات را به تغييرات ارزشی نسبت میخوابگی و افزايش مواليد نامشروع از نشانه

(، که 120: 1387)سرايی  -پساماّدی -های فردمحوربه ارزش -های ماّدیارزش -محورهای جامعه(؛ يعنی تغيير از ارزش56: 2008)هارا، 

 یبررس به مدرن، پست یبارور یهاتيارجح رامونيپ یا مطالعه در (1998) 1وندکاشده است.  هاباعث تغيير در ميزان ارزش فرزند نزد انسان

 . پردازدیم آن با مرتبط ديجد یرفتارها ظهور و یارزش راتييتغ

 یهادهيدپ به مدرن، یهادگاهيد از متفاوتی کرديرو با که است ستميب قرن رگذاريتاث و عمده یهادگاهيد و ميمفاه از یکي زميمدرنپست

 یبررس یامروز یشناخت تيجمع یهادهيپد با را دگاهيد نيا ارتباط که بود صدد در خود مطالعات در وندکا. پردازدیم هاانسان یاجتماع یزندگ

 به را تهينمدرپست که آن از شيب یو. دهد قرار کنکاش مورد را دوم انتقال دگاهيد جمله از وی شناختتيجمع یهادهيپد بتواند ديشا تا کند

 یهاداده اساس بر ليدل نيهم به و ببرد نام یارزش یريگجهت و کرديروی نوع عنوان به آن از دارد یسع رديبگ نظر در یزمان دوره کي عنوان

 کيتفک هم از را مدرنپست و یستياليماترپست و یستياليماتر مدرن، یهادگاهيد 1نگلهارتيا یجهانی هاارزش شيمايپ ژهيو به یالمللنيب

 زا. دهدیم قراری بررس مورد مختلف یکشورها در یفرزندآور دهيپد با ارتباط در را یارزش یهایريگجهت نيا از کي هر گاهيجا و کندیم

 که است معتقد کاوند. است بودن مدرن پستی اساس یاصل عناصر از یکيی ستياليماترپست به یستياليماتر یريگجهت از انتقال یو نظر

 رهنم هرچه که است داده نشان او نمونه یبرا .دارد وجود یقو ارتباط کيدموگرافی روندها در رييتغ و یارزش یريگجهت در رييتغ نيب

 . بود خواهد سال 30 یباال نيسن در یبارور ازی شتريب سهم اندازه همان به باشد شتريب یستياليماترپستی هاارزش
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 و نيپائ یبارور جمله از) یشناختتيجمع دوم انتقال آنچه با منطبق یرفتارها بروز با تواندیم یستيمدرنپست یهاارزش ظهوروندکا  نظر از

 خود هب ليم و يیفردگرا رشد که است نيا بر فرض کرديرو نيا هيپا بر باشد همراه اند،شده دهينام...( و یآور فرزند یانداز ريتاخ به اي

 ، وندکا) است داشته خانواده اندازه نيانگيم و مردم یبارور اهداف بر یميمستق نسبتا رابطه معموال دوم، گذار یژگيو عنوان به ،يیشکوفا

1998 :2-4) . 

( کاهش باروری: مقاصد، گرايش ها و نگرش ها و آمال را در مقاله خود مورد مطالعه قرار می دهند و تصريح می کنند 2007) 1ميشل و گری

ساختاری مثل اصالح کنترل باروری، جهانی شدن اقتصادی، تغييرات در بازار کار، تغيير نقش مرد و که در ابتدا علت اين کاهش را با علل 

زن و کاهش حمايت دولت از خانواده ها و فرزندان توضيح می دادند.اما  اخيرا، محققان و تحليل گران اجتماعی، اظهار داشتند که اولويت 

غيير کند که اين امر ،پيشرفت شغلی و استاندارد های باالتری را پيش روی تشکيل خانواده های فردی می تواند با گروه های سنی جوان تر ت

نشان می دهند که استدالل های  1(NLCمی گذارند. اين دو محقق، با استفاده های از داده های طرح تبادل نظر دوره های زندگی )

ئما خودخواه تر می شوند و اولويت های باالتر را در پيشرفت شخصی و گسترش يافته درباره نسل های جوانتر با اين مضمون که جوانان دا

مادی نسبت به سرمايه گذاری کردن در يک خانواده قرار می دهند ، در اکثر کسانی که می گويند فرزند نمی خواهيم، معمول نيست. تجزيه 

وری مشاهده شده در سطح مقطعی و پيامد های واقعی تحليل اين دو،هم چنين، اشاره دارد بر اين که شکاف معنی داری بين مقاصد بار

(نتايج گزارش شده از اين مطالعه نشان می دهد کسانی که فرزند نمی 1، 2007مشاهده شده به صورت طولی وجود دارد.) ميشل و گری  ،

تند،تمايل دارند.آن هايی که می خواهند کمتر به اين ديد مادر بودن مهم تر از زن بودن است و فرزندان عنصر ضروری پر کردن زندگی هس

 (10، 2007خواهند فرزند داشته باشند، تاکيد بيش تری بر پيشرفت شغلی و امنيت شغلی و داشتن خانه دارند . )ميشل و گری ، 

م کاهش مستقي هایهای خانوادگی خانواده ها، در حال دگرگونی اند لذا تغييرات خانوادگی يکی از علتارزش با اين وجود، تغييرات گسترده

راتی های پس از جنگ جهانی دوم، تغييهای مبتنی بر عشق در سالباروری هستند به اعتقاد اتوه، تغييری مهم در خانواده، يعنی افزايش ازدواج

(: به عنوان 23: 2008توان گفت امروزه هدف و طبيعت ازدواج تغيير کرده است)اتوه، ای که میرا در ميزان باروری به وجود آورد: به گونه

ا تا کردند. امترين نياز ازدواجِ موفق تائيد میدار را به عنوان مهمآور و خانههای نانهای بريتانيايی، تحقق کارآمد نقش، زوج1995نمونه در 

ترين مهم کردند که، در پاسخ به همين سوال در نظرسنجی يک مجله، مردان و زنان احساس می1970، اين تمرکز تغيير يافت. در 1970

کنند )رينولد و (. اکثر مطالعات اخير نيز اين تغيير را تائيد می1971، 1نياز، عشق ورزيدن شوهران و همسران نسبت به همديگر است )گورر

 فرهنگ مطالعه شده، 37فرهنگ از  34ی دوطرفه و عشق، در کشور در سراسر جهان نشان داد که جذبه 34(. مطالعه در 29: 1999مانسفلد، 

(. اين ساختارها و تغييرات فرهنگی ايجاد شده، با کاهش ميزان ازدواج، 1999در ميان سه عامل اول انتخاب همسر قرار دارد )بوس و ديگران، 

 ی باروری در تضاد است. کاهش باروری را در پی دارند؛ به عبارت ديگر، چنين تغييراتی، با پديده

ی ما از بند کند که نهادهای مدرن در حال جهانی شدن هستند،در حالی که زندگی هرروزهمی(به اين واقعيت اشاره  1986) :1الريش بک

دهد.چيزی که به می "ی مخاطره آميزجامعه "ی صنعتی قديمی در حال ناپديد شدن است و جای خود را بهشود.جامعهرسم و سنت آزاد می

مخاطره يا عدم قطعيت است.مديريت مخاطره خصوصيت اساسی نظم جهانی ها آشوب يافقدان الگو است،از نظر بک ی پست مدرنيستديده

 (.978:1386است)گيدنز،

ر دارند.عدم ی واقعا نزديکی با يکديگهای زندگی روزمره نيز لبريز از مخاطره است.مخاطره و مناسبات جنسيتی،رابطهبسياری از تصميم گيری

توان گفت که امروزه زنان و دختران نيز درصدد اين بر طبق اين نظريه می .انددههای نوين پرشماری وارد روابط ميان دو جنس شقطعيت

ی از تصميمات زندگی خود را با توجه با نظرات خود، انجام دهند نه براساس هستند که خود را از قيد سنت و آداب و رسوم،رها سازند و بسيار

 شودمادران آنها منتقل میهای باقی مانده از گذشته که از طريق آداب و رسوم و سنت

ها را های مرسوم و ثابتی پيروی کنند و کارتوانستند از روشدر جوامعی که به رسم و سنت بستگی بيشتری داشتند،مردم می :1گيدنزاز نظر

رفتند.برای مار میه شهای پيش به سادگی جزءبديهيات بهای زندگی  که برای نسلرساندند.بسياری از جنبهی غير تأملی به انجام میبه شيوه

اند.برای مثال،به مدت چندين قرن مردم هيچ راه مؤثری برای محدود ساختن ابعاد خانواده های آزادنه شدهما موضوعاتی برای تصميم گيری
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واه تعيين کنند ه دلختوانند بهای مربوط به توليد مثل والدين نه تنها میهای مدرن پيشگيری از بارداری و ساير فن آوریشان نداشتند.با روش

توانند جنس فرزندشان را نيز انتخاب کنند.مسلماّ اين امکانات جديد آکنده از از بارداری و ساير خواهند داشته باشند،بلکه میکه چند فرزند می

توانند جنس می ته باشند،بلکهخواهند داشتوانند به دلخواه تعيين کنند که چند فرزند میهای مربوط به توليد مثل والدين نه تنها میفن آوری

 (.982:1386ای هم هستند)گيدنز،فرزندشان را نيز انتخاب کنند.مسلماّ اين امکانات جديد آکنده از مسائل اخالقی تازه

يق رارزشهای فرا مادی و ابراز وجود و تاکيد بيشتر آنها برای تحقق خود از ط به همزمان با افزايش گرايش زنان اينگلهارت مطرح می کند

کار تا از طريق مراقبت از بقای همنوع و اهميت دادن به زندگی شخصی ، زنان به داشتن بچه، کمتر بمنزله يک منبع ارضا کننده نگاه کرده 

و داشتن بچه را به تعويق انداخته و يا از بچه دار شدن بمنظور اختصاص وقت خود به کارهای خارج از خانه صرفنظر می کنند ) اينگلهارت 

. در اين جاست که می توان همانند اينگلهارت از دو طيف ارزش های سنتی و ارزش های سکوالر /عقاليی نام برد .ارزش (240-224:  1373

فرزندان و ارزش های خانوادگی تاکيد می ورزند؛ آن ها به شدت طالق، سقط جنين و روسپی  -های سنتی. جوامع سنتی بر اهميت روابط اوليا

عقالنی دارند خواسته هايشان در همه موضوعات مغاير خواسته  -اهی را رد می کنند. جوامعی که ارزش های سکوالرگری و هم جنس خو

 های جوامع سنتی است. 

ارزش های سنتی تا حد زيادی معطوف به حفظ خانواده، تشويق توليد مثل با ازدواج و طرد هر نوع رفتار جنسی ديگر است.حرکت از ارزش 

عقالنی، به تحول فرهنگی از تاکيد بر نقش زنان به منزله ی کسانی که زندگی شان تا حد زيادی محدود  -زش های سکوالرهای سنتی به ار

به زايش و پرورش کودکان هر چه بيشتر است، به جهانی است که در آن زنان به طيف گسترده ی فزاينده ای از گزينه های زندگی دسترسی 

ند و سرگرمی های خارج از خانه دارند. اين تحوالت با افت چشمگير نرخ های باروری همراه است. بنابراين دارند و اکثريت آن ها شاغل هست

-337: 1387عقالنی به خوبی نرخ های باروری را پيش بينی می کند. )اينگلهارت ،  -شاخص جند مقوله ای ارزش های سنتی/ سکوالر

341.) 

 نتيجه گيری

ی پيش گفته برحسب هريک از چهار بعد اصلی مادری به تفکيک دوسنخ اصلی مادری سنتی وجديد مولفه ها با استناد به مبانی نظری وتجرب

 ، مصاديق و گزاره هايی برای سنجش تجربی ان پيشنهاد می شود:

 

 های نگرش سنتی به مادری)مادری سنتی( و نگرش مدرن به مادری)مادری مدرن( مولفه

 بعد زيستی

رعی ابعاد ف بعد اصلی مادری

 مادری

 گزاره ها مصاديق نگرش مدرن مصاديق نگرش سنتی

 

 

 

 

 

 بعد زيستی

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 بارداری

 

تعداد فرزندان زياد.نفی 

استفاده از تکنولوژی 

جديد برای جلوگيری از 

 (.1380:مصباحبارداری )

تعداد فرزندان کم،.لزوم 

 هایاستفاده از تکنولوژی

جديد برای جلوگيری 

 1382بارداری. )هام:

 ممستحک تيموقع هازن که شودیم باعث اديز فرزند داشتن-یسنت

 باشند داشته خانواده دری تر

 کنيم دخالت نبايد ما و خداست دست بچه کمی و زيادی

 و التيها،تحصفرصت دادن دست ازی يعن شدن باردار.-مدرن

  را زنانی رو مثل ديتول فشار که ديجدی هایتکنولوژ.شغل

  هند کليد ازادی زنان استمی د کاهش

تغذيه و 

 مراقبت

 

 

زنان مسئول اصلی 

پرورش و مراقبت از 

فرزندان  )آبوت و 

 (1383واالس:

مشارکت مردان 

دررسيدگی به فرزندان و 

همکاری بامادران در اين 

 (.1383امر)آبوت و واالس:

 نيا شوند ماريب هابچه اگر مادر و پدر بودن شاغل صورت در-یسنت

 کند مراقبت آنها از که است ادرم فهيوظ

 شود انجام باهم و پدر و مادر توسط ديبا فرزندان از مراقبت-مدرن

مهمترين وظيفه مادر  جامعه پذيری

اجتماعی کردن 

 (1372فرزندان)رابرتسون:

واگذاری مسئوليت 

اجتماعی شدن به ساير 

 (1386نهادها)گيدنز

 است مادری دهعه بر فرزندان تيتربی اصل تيمسئول-یسنت

 به را آن و برهانند فرزند تيترب ديق از را خود ديبا زنان -مدرن

 بسپارند گريدی نهادها
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 کارخانگی 

 

مادر مسئول کارهای 

ضروری خانه و 

 1383فرزندان)آبوت

عدم ارزشمندی کار 

 خانگی)محقق ساخته(.

 خانه کار چون کنند شرکت خانهی کارها در دينبا مردان-یسنت

 -است زنانی برعهده فقط 

 است گانيرا. قدرنشناخته و بها کمی کاری دار خانه-مدرن
 

 

 بعد شخصيتی مادری

بعد اصلی 

 مادری

ابعاد فرعی 

 مادری

 گزاره ها مصاديق نگرش مدرن مصاديق نگرش سنتی

 

 

 

 بعدشخصيتی

 مهارت

 

اهميت مهارت در انجام 

مادری .کسب اين مهارت 

 از تجربه مادران ديگر

 (1384دراقوام )بستان:

فای   هارت در اي يت م کاهش اهم

هارت در  مادری.کســـب م نقش 

ـــتناد به معيارها  نقش مادری با اس

سوی  شده از  ستاندارهايی ارائه  وا

 (1384متخصصان )بستان:

 برخورداريی باال تياهم ازی مادر نقش انجام در مهارت-یسنت

ی باردار هدور در  خود مادران تجربه از بهتراست دختران.است

 کنند مراجعه متخصص به نکهيا تا کنند استفاده

 را خود وقت و  فرصت که است بهتر جوان دخترانی برا -مدرن

 .کنندی مادر ازی مهمتر امور صرف

 انگيزه

 

مادر شدن سبب تحکيم 

 موقعيت درخانواده

 (1369)هرسی:

 

مادرشدن به اختيار و  به دليل  

عشق و عالقه و ارزشمندی 

 (1386رزند)گيدنز:ف

 

 بيشتر رشوه و زن بين وابستگی  شود می باعث فرزند وجود-یسنت

  شود

 هب عالقه و عشق ديبا تنها شدن مادری برا دختران زهيانگ-مدرن

 اجبار نه باشد بچه

احساس 

 مسئوليت

 

احساس مسئوليت مادر 

سنگ بنای شخصيت 

اخالقی مادر)آبوت و 

 (.1385واالس:

مادری در کنار  انجام مسئويت

کارهای ديگر نه دراولويت کارهای 

 (1374مادر)تافلر:

 زيچ همه از فرزندش خاطر به که استی کسی واقع مادر-یسنت

 .بگذرد خود

 وشد بر بلکه ستين بخس لذت تنها نهی مادر تيمسئول -مدرن

 کندیمی نيسنگ زنان

 هويت

 

تجلی هويت زنان تنها در 

نقش مادری)آبوت و 

 (.1385س:واال

تجلی هويت زنان در 

های تحصيل،اشتغال و ساير نقش

 (.1378اجتماعی)گيدنز:

 ندشو مادر که استی واقع و  کاملی زمان تنها زنان هويت-یسنت

 اما است مهم زنان هويت ساختن در مادری نقش اگرچه-مدرن

 دارد اهميت هم اشتغال و تحصيل

 

 بعداجتماعی مادری

اد فرعی ابع بعد اصلی مادری

 مادری

 گزاره ها مصاديق نگرش مدرن مصاديق نگرش سنتی

 

 

 بعد اجتماعی

 

 

 

 

 شرايط

عدم نياز به امکانات و 

تسهيالت در رابطه با ايفای 

نقش مادری و تکيه بر 

توانايی خود مادر 

 (1380)شيخی:

لزوم به کارگيری تسهيالت و 

امکانات موجود در رابطه با ايفای 

 (.1378نقش مادری )گيدنز:

 و امکانات از استفاده به نيازی کردن مادری -سنتی

 .ندارد خاصی تسهيالت

 دياب شوند مادر که رودیم انتظار زنان ازی وقت -مدرن

                                          .شود فراهم جامعه در چه و خانه در چه التيتسه تمام

 مادرشدن يعنی بهرمندی از ضمانت اجرايی

منزلت اجتماعی.عدم نياز به 

حمايت قانون و جامعه از 

 (82مادران)معين االسالم :

لزوم حمايت قانون و جامعه از  

 (82مادران)معين االسالم :

 زنان بهيی باالی اجتماع منزلتی مادر نقش--یسنت

 .بخشدیم

 در مادران ازی تر گسترده تيحما ديبا قانون-مدرن

 باشد داشته جامعه

تعهد قوی مادران به نقش  دتعه

 (1376مادری)اعزازی:

عدم اهميت تعهد در نقش 

 مادری)محقق ساخته( 

 از ديبا بلکه فهيوظی رو از فقط نهی مادر-یسنت

 .شود انجام تعهد و عاطفه و احساسی رو
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 از مهمتر زنان برای تحصيل و کار در تعهد -مدرن

 است مادری نقش در تعهد

ن براساس رفتار مادرا هنجار

هنجارهای 

 (.1385سنتی)مشيرزاده:

رفتار مادران براساس هنحارهای 

مدرن و براساس سبک و انتخاب 

 (.1385شخصی)مشيرزاده:

 نانز که استی اجتماع فيتکلی نوعی مادر-سنتی

 هب اگری حت رنديبگ برعهده را آن ديبا صورت هر در

 باشند نداشتهی اعالقه آن

 و همسر کنار در همواره که ستين مجبور زن-مدرن

 اشندب داشته ازين احساس کهی زمان مگر باشد فرزندان

 

 یبعد فرهنگی مادر

ابعاد فرعی  بعد اصلی مادری

 مادری

 گزاره ها مصاديق نگرش مدرن مصاديق نگرش سنتی

 

 

 

 بعد فرهنگی

 فعاليت

 

های ارزشمندی و فضيلت فعاليت

 (.1361مادری  )قائمی:

ار فعاليت مادری در کن

فعاليتهای ديگر نه در صدر 

 (1382های زنان)هام:فعاليت
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 مزلو آبراهام دیدگاه به ویژه نگاه با کودک تعلق و امنیت احساس در مادر نقش تبیین
 

 دانشجوی کارشناسی ارشد؛ سيده اسيه اسالمی

eslami1983.62@gmail.com 

 علوم تربيتی دانشگاه سيستان و بلوچستان ستاديار دانشکدها؛ افسانه مرزيه

marziyeh@ped.usb.ac.ir 

 

 چکيده

 عدم که روانشناسان معتقدند اتفاق به قريب .است شده اشاره کودک هويت و شخصيت گيری شکل در مادر نقش بر زيادی تحقيقات در

 بزرگسالی رد اجتماعی و روانی های آسيب منشاء ها آن ارضای عدم و کودکی های نياز به توجه

 از بعد دو مزلو مبنای ديدگاه بر مقاله اين است، مزلو دارد اشاره انسان در اساسی نيازهای ارضای اهميت به که روانشناسان از يکی .است

 .است داده قرار بررسی مورد توصيفی رويکرد با مروری پارادايم در را کوردک در تعلق احساس و امنيت احساس مادر؛ های نقش

 ديگری و يا کمبود پايين رده نيازهای يکی شوند؛ می بندی طبقه مهم دوسته در انسان های نياز دهد می نشان بررسی اين ایه يافته

 .باشند شده ارضا پايين رده های که نياز آيند می پديد زمانی شکوفايی خود نياز بخصوص باال رده ای نيازه پيشرفت، يا باال رده نيازهای

 نخستين از کم دست مادر کار و وظيفه است، می کند مادر ايفا را مهمی نقش کودکی در ويژه به نيازهای ارضای در که مهم افراد از يکی

 فرزند اخالقی و عاطفی عقلی، جسمی، پرورش مسئول مدت اين در مادر ادامه دارد، تربيت اساسی دوره پايان تا و شروع بارداری، لحظه

 .باشد او نقش جايگزين تواند نمی کس هيچ و محرومند آن از ديگران که دارد عهده به ای ه پرورشی ويژ مسئوليت که اوست است،

 واژه کليد

 مادر باال، رده نيازهای پايين، رده نيازهای تعلق، احساس امنيت، احساس

 

 مقدمه

 ريزی طرح در آن مشکالت و لمساي و پيشرفت عوامل از بسياری پايه زيرا است، فرد هر زندگی ادوار ترين مهم از يکی کودکی دوران

 مثالَ باشد؛ می مادر عهده به کودک درخانواده پذيری نقش و تربيت در نقش مهمترين و است فرد هر پايگاه مهمترين خانواده .شود می

 محيط به وا برای را را جهان که رفتارهاست اين در ثبات مادر و بودن دسترس در و بودن پاسخگو پذيرندگی، مرهون کودک روانی امنيت

 زمان بيشترين کودک .کند برآورده را نيازهايش و اعتماد جهان به گيرد می مادر ياد به به اعتماد با کودک .کند می تبديل ثبات با و امن

 و دوستان و خانواده افراد بقيه نقش شود نمی که است درست کند می سپری خويش مادر با تولد و بدو مادر رحم در تشکيل بدو از را خود

 در ارضای بخصوص کودک زندگی در مادر اثرگذاری برای را مهمی نقش تحقيق اين در محقق اما گرفت ناديده را و اجتماع همسايگان

 .است گرفته نظر در کودک تعلق احساس و روانی سالمت او؛ اساسی نيازهای

 

 نياز که آيند می هنگامی پديد باال رده ای نيازه.ميکند سيمتق رشد های نساز.2 کمبود نيازهای .1 مهم دسته دو به را افراد های نياز مزلو

 می چيره پايين رده های نياز شرايط برابر کنند،در برخورد باال های نياز با پايين رده های نياز باشند،هرگاه شده ارضا پايين رده های

 (111 ،ص 1131 گرجی، نژاد مهدی زاده، حسن(شوند

 به ايمنی نياز نظر وی از .هستند پايين رده نيازهای مهمترين جز تعلق يا وابستگی و عشق نياز و ايمنی نياز فيزيولوژيکی نيازهای از بعد

 ارضای برای تهديدی نوع هر.شود اطالق می انديشه و نظر بيان و آزادی عاطفی، شغلی، تحصيلی، جانی،مالی، بدنی، امنيت مانند مواردی

 محروميت که کنند می ثابت کافی شواهد نيز وابستگی و های عشق نياز درباره .شود می حالی پريشان و اضطراب موجب نيازها از دسته اين
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 روابط درباره خود های بررسی از آنتونوسکی.سازد می وارد او اجتماعی رشد و رشد شخصيت به شديدی صدمه محبت و عشق از کودک

محرومبودند  نعمت اين از که آنهايی با مقايسه در بودند برخوردار افیک حد به مادر محبت از که کودکانی نتيجه گرفت؛ چنين کودک و مادر

 می عالقه آنها ابراز به نسبت که بزرگساالنی به و دادند می نشان خود از بيشتری ابيتکار و کنجکاوی و کمتر وابستگی و پرخاشگری

 (.131-113 ص همان،(ميگذاشتند خاصی احترام و کردند،ارج

 ميکند؛به بيان گونه اين دلبستگی نظريه باب در را مادر و کودک تعلق و امنيت احساس است سانیروانشنا از يکی بالبی

 اوست، مادر معموالً را که خود مراقب کودک که اين .کرد تعريف مراقبش با کودک روابط بر حاکم هيجانی جوّ ميتوان را دلبستگی کلی طور

 رفتاری چنين دادن نشان به شروع خود عمر ماه اول پايان تا معموالً نوزادان .است آنها ميان دلبستگی وجود مؤيد ميچسبد، او به و ميجويد

 دو اين که درحالی ميبرند بکار دلبستگی با مترادف گاه را پيوند شده است طراحی مطلوب فرد به نزديکی تسريع برای رفتار اين و ميکنند

 احساس منبع را نوزاد طبيعی طور به مادر .دارد فرق دلبستگی با و است مربوط ادشنوز مادر درباره احساس به پيوند .هستند متفاوت پديده

شکل  زمانی نوزاد با مادر پيوند که دادهاند نشان پژوهشها است چنين دلبستگی در که حالی در نميکند تکيه او و به نميکند تلقی امنيت

مادر  اگر که اندنتيجه رسيده اين به محققان برخی .ميشود برقرار چشمی يا صوتی نظير تماس انواع ساير با پوستی تماس که ميگيرد

 توجه با را است مراقبتهايش ممکن و برقرار ميکند قويتری پيوند باشد، داشته او با بدنی و پوستی تماس نوزادش تولد از پس بالفاصله

 .دهد انجام بيشتری

 تاثير تحت انسانها معنی که بدين .دارد وجود انسانها تمام در و است مولش جهان پيوندی دلبستگی، که است باور اين بر دلبستگی نظريه

 امنيت، احساس و حساس والدين .دارد پيوند عاطفی به نياز سالم رشد برای شخص يک که است معتقد بالبی .هستند دلبستگيشان پيوندهای

 ميباشند. وی روانی سالمت برای پايهای کودک، در

 روابط .ميشود روابط عاشقانه در هيجانی نارضايتی و بودن حساس و هماهنگی در مشکل بياعتمادی، موجب مننااي رابطه بالبی نظر به

 زوج يک با بزرگساالن در و ميشود والدين برقرار با ابتدا رابطه اين کودکان برای دارند ما امنيت احساس در مهمی بسيار نقش دلبستگی

 .ميشود برقرار

 کردهاند تاکيد دارند برعهده را آنان از مراقبت که کسانی با کودکان روابط بر حاضر قرن ایساله بيشتر در روانشناسان

 .نمودهاند قلمداد شناختی و عاطفی رشد عمده اساس را متقابل کنشهای اين و

 کودک ميتواند شخص ديگری هر از بهتر تکيهگاه، يک که اين اول :است مشهود معتبر پديده سه در پرستارش به کودک دلبستگی عاليم

 حضور در کودکان باالخره تکيه گاهشان ميروندو سراغ به ديگری شخص هر از بيش زدن، حرف يا بازی برای که اين دوم .کند آرام را

 (.1111 پاسايی، ترجمه همکاران، و ماسن( او غياب در تا ميکنند ترس احساس کمتر تکيهگاه،

 رابطه و دلبستگی اثر زيرا بر ميدهد؛ تشکيل را درازمدت عاطفی پيوندهای اساس و دارد یزيست منشأ وابستگی رفتار که است معتقد بالبی

 .مييابد افزايش کودک بقای شانس مادر، و کودک نزديک

 جستجو منظور شدن به مجاور به که رفتارها از خزانهای با انسان نوزاد که اين نخست است، شده پايهريزی اصل سه روی بر بالبی نظريه

 آنها ديگران به بودن مجاور دوم .يک نمايد آنها برای تا ميشوند متولد ميشود، جهتدهی افراد ديگر با » امن پايگاه « فراهم محيط کردن

 درونی جديد روابط به تعميم جهت مهم افراد با تجارب اين که سوم .کنند برآورده را نوزادان دلبستگی نيازهای تا ميکند پذير دسترس را

 (.1331 فلورين، و ميکولينسر( .ميشود سازی

 تامين و غذا به دليل نياز به نه مادر، با نوزاد رابطه و نزديکی ايجاد علت که بود اين دلبستگی پردازان نظريه اوليه و اصلی قصد واقع در

 از سرشار و گرم رابطه نچني فرزند و بين مادر که است نوزاد روانی امنيت کسب و امن رابطه نوعی ايجاد بلکه است؛ نوزاد جسمی سالمت

 .ميشود ايجاد صميميت
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 مرتفع را غذای کودک به احتياج فقط نه شير مکيدن عمل .است کودک جنسی ميل موضوع نخستين مادر، پستان روانکاوانه، تعبير به

 ميدهند، لذت او به لبها و دهان که تحريک ميشود متوجه مکيدن شير هنگام کودک .ميدهد لذت کودک به مکيدن عمل خود بلکه ميکند،

 مکيدن عمل .ميمکد را خودش شست کودک که است احساس اين اين نمونه يک .باشد غذا آوردن دست به با همراه تحريک اينکه بدون

 تحريک بلکه نيست گرسنگياش احتياج در کردن طرف بر لذت فقط ميبرد يا پستانک مادر پستان از کودک که لذتی که ميدهد نشان شست

 اين ندارد همراه به را شير آمدن شست، مکيدن که ميکرد مشاهده کودک که همين گرنه و است؛ کودک لذتبخش برای دهان مخاط خود

 (.. 1131 نويس، حق ترجمه بلوم؛( ميساخت را متوقف عمل

 جسمانی سالمت برای اپروتئينه و ويتامينها همانند روانی سالمت برای کودکی و نوزادی دوره در مادری عشق ميگويد ) 1391 ( بالبی

 .است حياتی امری )مادر دائمی جانشين يا و( کودک و مادر بين مداوم و صميمی گرم، رابطهای داشتن که کرد ادعا او است ضروری

 کرده نشان خاطر دوره، اين پايان در ناآشنا افراد و غريبهها از ترس و حيوانات در نقشپذيری دوره قرائت براساس بالبی

 دلبستگی اگر بود بالبی معتقد .ميدهند نشان را غريبهها از ترس آن از پس و ميکنند دلبستگی به شروع ماهگی 3 حدود انسان ننوزادا .است

 دلبستگی شکلگيری زمان در مادر از جدايی.شکل ميگيرد دشواری با و دير خيلی احتماالً  آن از بعد ندهد، رخ زندگی اول سال 1 تا 2 در

 موجب است ممکن نوزادان دلبستگی در شکست .شد خواهد جدايی از بالفاصله پس گسستگی و نااميدی عتراضا چون پيامدهايی موجب

 بخورند شکست کردهاند برقرار که عاطفی رابطه در اگر بخصوص افرادی چنين .گردد زندگی بزرگسالی در ارتباط برقراری در مشکالتی

 زيادی آسيبپذيری

 بودند کرده زندگی شبانهروزی مراقبت مراکز در 1391 و 1311 دهههای در که کودکانی مطالعات .داشت خواهند

 .ميباشد آنها شناختی و اجتماعی زبانی، رشد در بلندمدت مشکالت وجود دهنده نشان

 99 با را نتيجه اين او .بودند شده جدا مادرانشان از زندگی اول ششماه در آنان از نفر 11 که دريافت بزهکار نوجوانان با کار مدت در بالبی

 .بودند کرده تجربه را مادر از جدايی آنها از نفر دو فقط که دريافت و کرد مقايسه نداشتند بزهکاری اما داشتند هيجانی مشکالت که نوجوانی

 سوءاستفاده و نتخشو جمله از داشتند مشکالتی خود والدين با رابطه در مرکز اين در بزهکار کودکان همه تقريباً که کرد استنتاج همچنين او

 يک که نمود اشاره وی .بود گرفته قرار سرزنش مورد خود برادر يا خواهر مرگ دليل به کودک هم مورد چندين در .والدين توسط هيجانی

 ریبيما از ناشی بلندمدت جداييهای اغلب بزهکار کودکان که بود اين هيجانی مشکالت دچار کودکان از بزهکار کودکان کننده متمايز عامل

 با بالبی نداشتند را هايی تجربه چنين هيجانی مشکالت با کودکان اما بودند، کرده تجربه …غيره و خانواده فروپاشی والدين، مرگ يا

 و سطحی روابط بيعاطفه، نوجوانی مادر، مراقبت از جدی محروميت .يافت دست مشابه الگويی به مختلف کشورهای از متعدد مطالعات

 جايگزينی غيرقابل بافت کودک -والد پيوند بالبی نظر به .ميشود موجب را اجتماعی ضد تمايالت با همراه ديگران هب نسبت کودک خصومت

 (است کودکی دوران واقعی تجربيات از منتج بزرگسالی و کودکی دوران مشکالت اکثر و است هيجانی رشد برای

www.ravanpedia.com .) 

 بعدی عاشقانه روابط برای نخستين ای نمونه والد - نوزاد رابطه که کند می اشاره فرويد فرضيه به خود دلبستگی نظريه در بالبی همچنين

 رفتار، بر تواند می و يابد می انتقال فرد بزرگسالی عاشقانه رابطه به کودک و والد رابطه در دلبستگی است معتقد وی . است بزرگسالی در

 طور به يا و داوطلبانه و ارادی طور به روابط در دلبستگی .بگذارد تاثير بزرگسالی تا نوزادی زا زندگی، از زمانی هر در هيجانات، و شناخت

 فرضيات، اين براساس .گردد می فرد در سوگواری موجب و است دردناک دلبستگی رابطه يک در خللی گونه هر و شود نمی قطع کامل

 فردی با امن رابطه يک از است عبارت که نمود، توصيف بزرگسالی لبستگید روابط در دلبستگی نظام هسته عنوان به توان می را امنيت

 و کيفيت که معتقدند اينسورت و بالبی .شود می ما در نفس به اعتماد موجب و دهد می پاسخ ما به و يکنيم م دلبستگی احساس او به که

 های دلبستگی روی اين از . باشد والدش با رابطه در دفر دلبستگی الگوی شبيه است ممکن بزرگسالی عاشقانه روابط در دلبستگی الگوی

 تبيين روش دو به بعدی ههای دور در اوليه الگوهای تداوم بنابراين .گذارد می تاثير اش بزرگسالی عاشقانه روابط بر شخص کودکی دوران
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 مدل رشد اينکه دوم . ماند می باقی ثابت رگسالیبز تا که بيايد بوجود مراقب و کودک بين ثبات با رابطه يک ميرود انتظار اينکه اول گردد؛

 بعدی عاشقانه های موقعيت در را او احساسات و افکار رفتارها، تواند می يافتد م اتفاق فرد آگاهی از خارج که دلبستگی ابزار يا ذهنی های

 (. www.migna.ir )نمايد هدايت و راهنمايی

 که داشت عقيده اما بود موافق فرويد با بزرگسال شخصيت گيری شکل در کودکی هاولي سالهای اهميت خصوص در کل در گرچه هورنای

 داشت عقيده وی .است کودک و والدين بين ارتباط اجتماعی، رابطه مهمترين و دارند تاثير شخصيت رشد بر درکودکی، اجتماعی نيروهای

 و عشق مورد کنند احساس کودکان که مادامی .بود ترس از رهايی و امنيت به نياز نياز، اين از وی منظور .است حاکم کودک بر ايمنی نياز

 که زمانی اما .کنند تحمل خوبی به را )...ناگهانی گرفتن شير از(شود می تصور زا آسيب که را آنچه راحتی به توانند می هستند، عالقه

 کودکان برند، می بهره منصفانه غير تنبيه و نهمساال از کوک کردن منزوی تمسخر، تحقير، بدقولی، فرزندان، بين تبعيض از والدين

 بستگی والدين رفتار به کودکان در درماندگی احساس که کرد می تاکيد هورنای .نمايند می سرکوب را والدين رفتار اين از ناشی خصومت

 های رفتار از ناشی که شده سرکوب خصومت .شود می کودک درماندگی به منجر ، کودک از اندازه از بيش حمايت مثال عنوان به .دارد

 (.113 شولتس و شولتز(شود می آشکار بنيادی اضطراب با و برد می تحليل را ايمنی به کودک نياز است، والدين

 مادر عاطفی رابطه خبرنگاران، باشگاه درمان و بهداشت خبرنگار با گفتگو در توانبخشی و بهزيستی علوم دانشگاه استاد " موللی گيتا "دکتر

 آينده در او ضامن مادر يا اوليه مراقب و نوزاد بين عميق عاطفه اين و است تاثيرگذار کودک تکاملی اختالالت درمان روند در ، ککود و

 .است

 مانند تکاملی اختالالت دارای کودک مشکالت رفع :گفت ، است شده تاکيد نظريه اين روی بيشتر اخير، سالهای طی اينکه به اشاره با وی

 هيجانی کنترل روی و داشته نگه زنده را نوزاد تواند می ، دلبستگی اين و است اوليه مراقب يا مادر با کودک رابطه با مرتبط نوا،ناش کودکان

 .باشد موثر او

 را احساس اين کودک به کند، ايجاد را الزم عاطفی رابطه و کرده عمل خوب مادر اگر و دارد توقع مادر از را هايش خواسته همه کودک

 که کرد تاکيد او .دهد می آرامش کودک به ، احساس اين و دارد قرار ناماليمات از بدور و تهاجم بدون ، امن دنيايی در که کند می تقلمن

 ، تنش با که محيطی ، کند می زندگی آن در کودک که محيطی .دارد وجود )نوزاد و مادر ، محيط( گوشه سه ، دلبستگی رابطه اين در

 و روان و روح بر منفی تاثيرات و بوده کودک برای ناامن محيط باشد، والدين اختالفات يا و اقتصادی مشکالت دارای يا ، تجاوز و جنگ

 احساس اين ، کودک به بتواند تا باشد داشته امنيت احساس خودش بايد که است کودک مادر ، دوم گوشه .داشت خواهد او جسمی سالمت

 مغز رشد شود، می باعث ايمن دلبستگی :اظهارداشت وی .باشد می گوناگون عوامل از متاثر که ستا نوزاد ، سوم گوشه و کند القاء را

 عاطفه و دلبستگی ، موللی دکتر گفته به .بدهد قرار کنترل تحت را ها استرس و باشد خوب او اجتماعی روابط و بگيرد انجام بخوبی کودک

 شود می مادر و کودک برای مناسبی هورمونهای ترشح باعث عاطفی رابطه اين و است مغز راست کره نيم به مربوط ، کودک و مادر بين

 (. www.yjc.ir )است موثر دو هر سالمتی در که

 گيری نتيجه

 مراتبی سلسله هرم ؛در که است رسيده نتيجه اين به مازلو نظريه به ويژه رويکرد با تحقيق در شده بررسی های نظريه بندی جمع از محقق

 نيازهای ارضای ايمنی مزلو نظر از . است شده بيان شخص نيازهای ترين مهم از تعلق و ايمنی نياز فزيولوژيک نيازهای ارضای از پس مازلو

 گردد، واقع خطر معرض در ادمی ايمنی وقتی .انگيزد برمی مهارتها فراگيری و شدن ظاهر به را شخص و سازد می فراهم را باالتری

 به نياز بر رشد به نياز و است قالب ايمنی رشد و ايمنی انتخاب در که است معنا بدان اين و نمايد می زگشتبا تر اساسی ارکان به شخص

 باشد شده ارضا او ايمنی نياز که فردی .است ضروری و الزم انسان روانی و جسمی بودن سالم برای امنيت احساس .کند می غلبه ايمنی

 نياز سالم رشد برای شخص يک .دارد را ....و اجتماعی عالقه نفس، عزت و وديگران خود پذيرش ،تعلق، عشق و دوستی احساس همواره

 سالهای بيشتر در روانشناسان .ميباشند وی روانی سالمت برای پايهای کودک، در امنيت، احساس و حساس والدين .دارد عاطفی پيوند به
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 عاطفی رشد عمده اساس را متقابل کنشهای اين و اند کرده تاکيد دارند هدهبرع را آنان از مراقبت که کسانی با کودکان روابط بر حاضر قرن

 دليل به نه مادر، با نوزاد رابطه و نزديکی ايجاد علت که پردازان نظريه از بسياری اوليه و اصلی قصد واقع در نمودهاند قلمداد شناختی و

 چنين فرزند و مادر بين که است نوزاد روانی امنيت کسب و امن بطهرا نوعی ايجاد بلکه است؛ نوزاد جسمی سالمت تامين و غذا به نياز

 زندگی در ارتباط برقراری در مشکالتی موجب است ممکن نوزادان دلبستگی در شکست .ميشود ايجاد صميميت از سرشار و گرم رابطه

 بر نيز درکودکی اجتماعی نيروهای .گذارد می تاثير اش بزرگسالی عاشقانه روابط بر شخص کودکی دوران های دلبستگی .گردد بزرگسالی

 و عشق مورد کنند احساس کودکان که مادامی .است کودک و والدين بين ارتباط اجتماعی، رابطه مهمترين و دارند تاثير شخصيت رشد

 همه کودک .کنند لتحم خوبی به را )...ناگهانی گرفتن شير از(شود می تصور زا آسيب که را آنچه راحتی به توانند می هستند، عالقه

 کند می منتقل را احساس اين کودک به کند، ايجاد را الزم عاطفی رابطه و کرده عمل خوب مادر اگر و دارد توقع مادر از را هايش خواسته

 مادر و کودک ايمن دلبستگی .دهد می آرامش کودک به ، احساس اين و دارد قرار ناماليمات از بدور و تهاجم بدون ، امن دنيايی در که

 يک ايمنی نياز .بدهد قرار کنترل تحت را ها استرس و باشد خوب او اجتماعی روابط و بگيرد انجام بخوبی کودک مغز رشد شود، می باعث

 می بيشتری شجاعت و جسارت احساس و شده توأم آرامش با خويشتنش پندارد می انسان آن موجب به که دارد دنبال به ذهنی احساس

 و امنيت نياز ارضای و ايجاد در فرد ترين موثر گذراند می او با را خود زمان بيشترين کودک که فرد مهمترين نوانع به مادر پس.کند

 .است کودک در تعلق احساس
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 چکيده

 يریگ کيفی  و با استفاده ازنمونه  روش از استفاده با منظور بدين.  بود فرزند تک  مادران ی زيسته ی تجربه بررسی حاضر پژوهش از هدف

 ساختار نيمه مصاحبه مورد انفرادی صورت به و انتخاب 95 سال در کرج شهر سالمت های پايگاه از يکی به کننده مراجعه مادر 25 نظری

 از اصلح نتايج. شد انجام ها مصاحبه از حاصل متون کدگذاری و شناختی پديدار روش کمک به ها داده تحليل و تجزيه .قرارگرفتند يافته

 مديريت – سنگين های مسئوليت با آوری فرزند دنبو راستا هم – آوری فرزند های هزينه افزايش:  بخش 8 در ها داده تحليل و تجزيه

 های ويژگی – پزشکی های چالش – کافی های حمايت عدم -آميز مخاطره اجتماعی فضای – خانواده اقتصادی های چالش – زمان

 يک تنها داشتن به مادران تمايل مهم اين است که يکی ازعوامل  حاکی از  پژوهش های يافته.است  شده بندی دسته -  مادر روانشناختی

 می نظر به.   بود گيرتر چشم روانشناختی مسائل و رفاه ، وقت کمبود ترتاثير مرفه های خانواده در ، است اقتصادی مشکالت و مسائل فرزند

اثير ت ديگرعوامل  از شاغل مادران در اول فرزند از زياد گذاری فاصله همچنين و اول بارداری انداختن تعويق به و ازدواج سن رفتن باال رسد

 با اما کرد کم را( (است کافی فرزند دو)) مانند پيشين های شعار اثر توان نمی تبليغات با که بود اين پژوهش نتايج از ديگر يکی.  است گذار

در اين زمينه  و ادد افزايش را ديگر فرزند داشتن به ها آن تمايل توان می مادران شغلی و تحصيلی موانع برداشتن و روانی و اقتصادی حمايت

 غافل بود. بيشتر فرزند داشتن در نيز خانواده اقتصاد و پدران نقش بايد ازن

  فرزندی. تک پديده ، فرزندآوری ، مادری:    واژه کليد

 

  مقدمه

 اصلی عنوانب خانواده ينب واقع در.  گذاراست تاثير نيز جامعه بر درآن ارزشی تغييرات که است اجتماعی نهادهای ترين بنيادی از يکی خانواده

 را انوادهخ تواند می اقتصادی ، فرهنگی ، اجتماعی تغيير هر که همانطور. باشد می برقرار سويه دو تعاملی جامعه و اجتماع ی هسته ترين

 مرد و زن دواجاز با هخانواد. بنمايد تحوالتی دستخوش را جامعه تواند می نيز خانواده کارکردهای در تغيير ، کند مشکالتی و تغييرات درگير

 ی ادامه و فرزند داشتن ، خانواده تشکيل اهداف ترين مهم از يکی که است  واضح همگان بر. ميشود کامل فرزند تولد با و گيرد می شکل

 قیتل عادی غير ریام افتاد نمی اتفاق اين اگر و  داشتند را فرزندانی تولد انتظار همه مرد و زن ازدواج از بعد دور های زمان از.  است نسل

 توليدمثل را خانواده کارکرد اولين . انگلس(1392 باشی، قافله موسوی)  بود فرزند آوردن بدنيا زن های توانايی ترين مهم از يکی و شد می

 نگاهی.  شود می محسوب اقتصادی توليد واحد يک مثابه به خانواده واحد اساسی رکن عنوان به فرزندآوری و توليدمثل که ایگونهبه داند،می

 که زنی هر دداشتن عقيده عموماً بنابراين است، زنان فرزندآوری قابليت بارز اهميت از حاکی اسالم، ورود از پس ايران و باستان ايران تاريخ به

 امام. شدندیم تلقی عیغيرطبي و عجيب گزيدند، برمی را اين جز ایشيوه که زنانی دليل همين به شد، خواهد داربچه طبيعتاً کند،می ازدواج

 اين. «نمايم افتخار امتم، ديگر بر شما( کثرت) واسطه به فردا تا کنيد، زياد را خود  فرزندان: »اندفرموده( ص) خدا رسول قول از( ع) صادق

 . است کرده تضمين را بشر نسل بقای کلی طور به و جوامع بقای همواره شود،می ياد «جايگزينی» به آن از که مهم کارکرد

 حوالتت و تغييرات) طولی و( ديگر فرهنگ به فرهنگی از) عرضی تغييرات شاهد خانواده اخير، هایدهه طی که شودمی مشاهده حال، اين با

 از يکی به جوامع جمعيت ، کشورها جمعيت پيرشدن و رشد نرخ کاهش . با(1392 موسوی) است بوده خود کارکردهای در( اعصار طی جامعه
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 جهانی غييراتت اثر بر زنان جايگاه و خانواده تغييرات درک مستلزم باروری کاهش چگونگی فهم.  است شده تبديل برانگيز چالش موضوعات

 قدمیوم خالد ) رستگار. اند کرده تجربه خود موقعيت در را بسياری تغييرات باروری و خانواده مهم ارکان از يکی به عنوان زنان زيرا است

 همچنين و زندگی از انتظارات سطح باالرفتن و  باالتر تحصيالت به تمايل جمله از متعددی علل به زنان در ازدواج سن افزايش با (.1395

 همراه يزبهن بيشتری مخاطرات گيرد صورت باالتر سنين در بارداری چقدر هر و يابد می کاهش باروری شانس ، اقتصادی فعاليت و اشتغال

 گيرندن خود از را سالم فرزندان و ايمن بارداری يک داشتن شانس مهم اين در دقت با زنان که کند می جاباي باروری کيفيت. داشت خواهد

 اگر که است اين مسئله برد. می فرزندی تک به تمايل سمت به بيشتر چه هر را آنان ، ما امروز جامعه زنان زندگی سبک و فرهنگ تغيير..

 طرف زا و يافته کاهش شود می خوانده مولد جمعيت  اقتصادی نظر از که جوان جمعيت ، نکنند فااي را آوری فرزند در خود مفيد نقش زنان

 از که يابد می افزايش سالخورده جمعيت ، يافته افزايش عمر طول عمومی بهداشت سطح افزايش و موقع به درمان و بيماريها کنترل با ديگر

 ايران جمعيت سنی هرم حاضر، حال در. داشت. نخواهند مفيدی نقش هم اقتصاد و توليد در و دارند بااليی هزينه کشور برای اقتصادی نظر

 نظر در 1365 سال را ايران در باروری مستمر و اساسی کاهش شروع ینقطه اگر ترتيب، بدين. است سالخوردگی به جوانی از انتقال حال در

 ينجانش که است فرزندانی تعداد تعيين کل، باروری نرخ از منظور.بود اهدخو سالخورده کامالً ايران جمعيت ساختار 1425 سال تا بگيريم،

 حداقل که است حالی در اين. است شده گزارش 8/1 از کمتر 2010 سال برای ايران در باروری نرخ ملل، سازمان آمار طبق. شوندمی والدين

 رشد نرخ جهانی، بانک اعالم اساس بر همچنين. است شده برآورد 1/2 جامعه، يک در جمعيت رشد نرخ نشدن منفی برای جانشينی نرخ

 سرشماری نتايج. يافت خواهد کاهش درصد 99/0 به سال آن در ايران جمعيت و رسيد خواهد درصد يک زير به 2025 سال از ايران جمعيت

. دارد حکايت - جوان جمعيت کاهش - ايران جمعيت شدن سالمندتر از «مسکن بازار» و «جمعيت» حوزه دو در کليدی پيام 8 با ،95 سال

 شده باعث 90 سال به نسبت «سالخورده» و «سالميان» جمعيت درصدی 12 و درصدی 21 رشد دهدمی نشان سرشماری هایيافته

 سبک و معيارها نقش بررسی  به( 13 94)  اکبری و حجازی . دهند تشکيل سال 30 باالی افراد را کشور جمعيت کل درصد 52 اکنونهم

 تا15)  اصفهان شهر در باروری ی دوره زنان کليه آماری، جامعه.  پرداختند 1394 سال در اصفهان شهر زنان باروری کاهش بر زندگی

 تغيير يت،معنو شدن رنگ کم و گرايی مادی شهرنشينی، ميزان افزايش بين ی رابطه ،  بررسی اين از آمده بدست نتايج. اند بوده( سال49

 بين همچنين،. است دار معنی درصد3 باالی اطمينان با باروری کاهش با مالی، های موفقيت گرايی، مصرف فراغت، تاوقا و ها سرگرمی

 . نداشت وجود داری معنی ی رابطه باروری کاهش و فردگرايی اطالعات، و ارتباطات نوين های آوری فن

 به سال 6 فرزند يک دارای(  ساله 49 – 15) باروری سن در زنان کليه شامل پژوهش اين آماری جامعه و بود کيفی پژوهش روش: روش

 قرار مصاحبه تحت هدفمند بطور زن  25 تعداد ميان اين از که باشد می 1395 سال در کرج باغستان سالمت مرکز به کننده مراجعه ی باال

 طرح ايگانر خدمات دريافت برای که مراجعينی از و بودند مستقر سالمت پايگاه در نمونه افراد انتخاب برای پژوهش اين در محققان. گرفتند

 نداشت وجود مراجعين آمد و رفت و ازدحام بعلت مصاحبه امکان رسانی خدمت زمان در. کردند  مصاحبه کردند می مراجعه سالمت تحول

.  يرندبگ قرار مصاحبه مورد ریادا ساعت از خارج ساعات در نمونه جمعيت تا کنيم هماهنگ ظهر از بعد در را فرصتی شد می سعی بنابراين

 در امکان حد تا شد سعی.  شد می يادداشت لحظه همان مصاحبه و ندادند را مکالمات ضبط ی اجازه بقيه نفر 7 جز منطقه بافت علت به

 تنوع. بود ریآو فرزند به( مصاحبه زمان تا حداقل) تمايل عدم و فرزند يک داشتن همان بارز تشابه البته باشد داشته وجود تنوع مصاحبه موارد

 بود. 14 دار خانه زنان و نفر11 شاغل زنان تعداد. بود خوب نسبتا تحصيالت و سن در

 

 جدول مشخصات تحصيلی پاسخگويان

 تحصيالت زير ديپلم ديپلم فوق ديپلم ليسانس فوق ليسانس

 تعداد 2 8 5 6 4
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 ها يافته 

 عنوان هب آنچه بنابراين. آمد دست به محوری مقوالت ها شباهت اساس بر سپس و گرديد اجاستخر ها پاسخ اصلی مفاهيم باز کدگذاری طی

 است. شده استخراج مفاهيم دل از که است ای گزاره آخرين ، گردد می مطرح مبحث هر سرتيتر

 :از عبارتند ترتيب به گزاره  4اين

 ( آوریفرزند اقتصادی های هزينه )افزايش - خانواده اقتصادی های چالش- 1

 شده يادز بسيار بارداری حين ی هزينه مکرر آزمايشات و سونوگرافی و بار دو برای بارداری دوران در غربالگری های تست بر تاکيد با امروزه

 در برود يشپ طبيعی صورت به چيز همه که ست حالی در اين و کرد اضافه نيز را متخصصان سنگين های ويزيت بايد هزينه اين به است

 غربالگری نم پزشک ی توصيه طبق":نمودند عنوان اينگونه  مراجعان از يکی مورد اين در.  شود می بيشتر بسيار ها هزينه صورت اين غير

 ميليون مني و يک حدود که شدم می آمنيوسنتز بايد ژنتيک مشاور دستور به که شد مثبت داون سندروم برای متاسفانه دادم انجام را اول

 کردند او با پزشکان که هايی صحبت با اما خوام نمی را بچه اين من گفت می شوهرم ابتدا در بود زياد خيلی ما برای عاواق و داشت هزينه

  ". بدهيم را تری ارزان آزمايش شد راضی

 ای هزينه سايلو اين خريد کنند، تامين را...  و پوشک تا گرفته شيرخشک از کودک اوليه نيازهای بايد والدين شک بدون ، فرزند تولد از بعد

 سالمت حالت در حتی شود ومعاينه ويزيت کودکان متخصص توسط منظم طور به بايد کودک اين بر عالوه ، کند می تحميل خانواده بر را

 پوشک و لباس آن ی  نمونه بپردازم را کودک هنگفت های هزينه تا بشوم کار به مشغول بودم مجبور ، داشت مشکل شوهرم چون... ".کامل

 "... شد می اضافه هم دارو و پزشک ی هزينه کلی بيماری صورت در نکرده خدای ، خشک شير و

 مشکالت و مسائل گرفتار هميشه که ما کنه فکر ديگری فرزند به بتونه آدم که ست مسائلی ترين مهم از يکی کافی درآمد من نظر از "

 ها بچه مباشي قانع هم ما اگه االن شود می ظلم آنها دوی هر به بعد کنيم ينتام رو فرزند دو ی هزينه تونيم نمی هستيم اقتصادی و مالی

 "...کنند قناعت نگرفتند ياد

 سنگين( های مسئوليت با فرزندآوری بودن راستا ها و  هم تداخل و وقت کمبود)  زمان مديريت -2

 کردم نمی وقت که گذشت می روز چند آيد می ادمي بود کوچک بچه ام که روزهايی است گيری وقت و سخت کار خيلی کردن بزرگ بچه"

 رسيد نمی آل ايده وزن به بچه اگر و کنه رشد خوب بخوره شير خوب تا باشی بچه اختيار در وقت تمام بايد کنم نگاه آيينه تو رو خودم

 های خانم  من نظر به ، نشد قعاوا که بدم ادامه هم  را درسم داشتم دوست تازه هستم هم کارم عاشق ضمن در اما کردم می گناه احساس

 رسيدگی و راحتاست برای هم و فرزند تحصيل و تربيت برای هم کافی وقت و زمان داشتن"... کنند فکر بيشتری فرزند به توانند می دار خانه

 ندارند. بيشتر فرزند داشتن به تمايل که شاغلی مادران است مهم خود به

 يت های کافی (آميز)عدم حما مخاطره اجتماعی فضای -3

 فرزند نداشت به آنان درتمايل بشوند کافی حمايت و باشند برخوردار کافی مرخصی و حقوق و الزم شغلی امنيت از شاغل های خانم اينکه

 سخت یخيل بچه ام اومدن بدنيا اول سال ، دارم جامعه در حضور به نياز احساس و دارم دوست رو کارم واقعا که من برای "دارد. تاثير بيشتر

 بايد ما خواست وقت می هر مسئول و بود تهديد مورد کارم هميشه و شد نمی من حال شامل  مصوب مرخصی و بودم قراردادی چون بود

 برايشان و کنی می کار چرا است سخت برايت اگر گفت می خواستم می بيشتری مرخصی و کردم می اعتراض وقت هر داشتيم و می حضور

 ."کند کار دارد دوست هم شدن مادر از پس نز يک که نبود مهم اصال

 و وجينز بين شهری زندگی بر حاکم شرايط.  باشد می سنت و مدرنيته از ترکيبی ها خانواده بر حاکم شرايط و است گذار حال در ما جامعه

 با را رزندآوریف شرايطی چنين رد.  هستند طلبی استقالل دنبال به بيشتر کوشش و تالش با جوان زوجين و اندازد می فاصله شان خانواده

 کند. یم پيدا اهميت دولت و خانواده کننده حمايت ی نهادها ساير نقش که جاست اين در و کند می مواجه حامی نداشتن و بودن تنها مشکل

 از بچه يک همين خونه بی و بيکار شوهر با نيست سرم باالی خودم از سقف يه هنوز اما دوستان از يکی معرفی با کردم ازدواج ساله 14 "

 "...؟ نه اي بشی دار بچه خوای می...  داری بچه تا چند پرسند می که سوالی اولين بشی جابجا خوای می وقتی اوضاع اين تو.  زياده هم سرم
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 (.مادران روانشناختی ويژگيهای و مادر سالمتی کننده تهديد عوامل) چالشهای پزشکی -4

 قتیو "برود. بين از ديگر ريسک يک برای مرد و زن تمايل شود می باعث اول فرزند در ها ناهنجاری يا و مادرزادی – ژنتيک های بيماری

 اتفاق  هم عدیب فرزند در است ممکن چون نياوريم فرزندی ديگر که گرفتيم تصميم همسرم مشورت با شدم فرزندم در اوتيسم بيماری متوجه

  "است. تر مفيد يمبزار بچه همين برای را وقت تمام اگر و بيفتد

 و(  اکالمپسی پره)  بارداری مسموميت مثل کند می تهديد را مادر جان که افتد می اتفاق بارداری حين در بيماريهايی موارد بعضی در  

 در ستریب و بارداری مسموميت بيماری علت به که يکی از مراجعين مثال بطور بارداری ديابت و بارداری در شده شناخته قلبی های بيماری

 خواهر 5 ما دمش بزرگ پرجمعيتی خانواده در من" . اند شده سزارين به مجبور و است بوده بسيارخطرناک برايشان بعدی حاملگی و بيمارستان

 بعضی در. بودم جمعيت کم و آرام زندگی يک دنبال وقت همان از و بوديم دچارمشکل امکانات گرفتن يا و داشتن در هميشه و بوديم و برادر

 .             "باشد داشته مادر شخصيت و روحی حاالت در ريشه تواند می که مادر برخوردم مخصوصا و والدين طلبی رفاه مسئله به موارد

 الشعاع حتت ازدواج اوليه کارکردهای از يکی بعنوان آوری فرزند جايگاه که شد مشاهده آمده بدست نتايج به توجه : باگيری نتيجه و بحث

 تاثير)  سياست ،(  حمايتی نهادهای)  اجتماع و فرهنگ ، اقتصاد به توان می آنها ترين مهم جمله از  که است گرفته قرار  مسائل از بسياری

 سطح در  منفی پيامدهای تواند می که ، کرد اشاره رفاه به مادران تمايل و زنان تحصيل و اشتغال ،( گذشته های سال جمعيتی های سياست

 تک پيامد ، خانواده بعد شدن محدود و خانواده سطح در هم کار نيروی وکاهش وشادی جوان،نشاط جمعيت کاهش مانند جامعه  کالن

 جانشينی نرخ و باروری کاهش يعنی جامعه شدن پير همان يا جمعيت شدن خاکستری. باشد داشته بيشتر طلبی رفاه و گرايی مصرف و فرزندی

 می شمچ به تحقيق اين روند در که ديگری مهم مورد يک.  باشد می   روند اين ادامه پيامد که...  جامعه در سالمندان و ميانساالن افزايش و

 ائلمس آنها ترين مهم از يکی.بود فرزند يک فقط داشتن به تمايل و شدن دار بچه دير ادامه در و مردان و زنان در ازدواج سن افزايش خورد

 یشخص منزل يعنی نشوم دار خانه تا که داشت اظهار مادری موردی در مثال گرفته خرد های جنبه زا آمد می نظر به جهات درتمام اقتصادی

 از پس و بارداری دوران های هزينه همينطور و. است مهم بسيار فرزند تعداد منزل اجاره هنگام در چون اورم نمی ديگری ی بچه نکنم تهيه

 که تحصيلی چه و شغلی ی زمينه در چه اجتماعی حضور به زنان اشتياق و تمايل ديگر ممه موانع از.غيره و پروری فرزند های هزينه و آن

 نظر هب و بودند شاغل يا و دانشجو ها مصاحبه طی زيادی مادران.ببندد حضور اين برای را مادر پای و دست تواند می فرزندان وجود مطمئنا

 است ديگر رزندف يک داشتن و ديگر بارداری يک از بيشتر بسيار شغلشان در ارتقا يا و دانشگاهی باالتر مدارج اخذ برای آنها اشتياق آمد می

 يانماطراف حرف از خالصی برای زور به را يکی همين که داشتم تحصيل ی ادامه به عالقه آنقدر من داشت اظهار مادران از يکی گقتگو در. 

 آوردم.

 کار به اشتغال ، مسکن نداشتن ، ثابت شغل نداشتن يا بيکاری ، خود ی اوليه رجمخا تامين مشکالت به توان می زوجين به مربوط مسائل از

 ودنب بر زمان ، فرزند نگهداری مشکالت ، کافی حمايت عدم توان می فرزند به مربوط های چالش از و کرد، اشاره زنان تحصيل ادامه ، زنان

 .  برد نام را شود می جامعه در امنيت احساس کاهش باعث که تماعیاج شرايط و فرزند تربيت و فرزندآوری های هزينه ، پروری فرزند

 ها خانم ورودی درصد بعد به 1377 سال از که طوری به ، نيست پوشيده کسی بر اخير ی دهه دو در دانشگاهی تحصيالت به زنان گرايش

 و تحصيالت جهت زمان صرف طبيعی طور به(. 1387، رسيد)ثنايی خود اوج به رقم اين 80 دهه در و شده بيشتر آقايان به نسبت دانشگاه به

 اين يا و دهندب دست از را دارند فرزندآوری توانايی بالقوه طور به زنان که سالهايی طول تا شده باعث مناسب شغلی موقعيت کسب همچنين

 تضمين عدم موارد بيشتر در و زايمان مدت کوتاه های مرخصی همچنين و مشاغل از بعضی کاری طوالنی ساعات گردد. تر کوتاه دوره

 وعن و همسر بودن شاغل ديگر طرف از و شدن بيکار از ترس و قراردادی مشاغل در مخصوصا زايمان مرخصی از پس زنان کار به بازگشت

 رهمس يعنی حامی بهترين داشتن از را زنان ، است همراه مدت طوالنی های ماموريت با يا و زندگی محل از دور که مردان از بسياری شغل

 مردها زا ای عده ولی هستيم بزرگ شهرهای در جنسيتی های نقش در که تحوالتی با که شد غافل نبايد هم نکته اين از. کند می محروم

 و منزل امور در خود همسران به کمکی گونه هيچ و باشد می زن ی عهده به منزل درون کارهای تمام که معتقدند گذشته همانند هنوز

 کمک و سنتی های نظام به بايد پس ، مانند می تنها فرزند نگهداری در زنان هم موارد اين در بنابراين دهند، نمی انجام فرزند زا نگهداری
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 ار خانواده حمايت ، شوند می دور خود های خانواده از ازدواج از بعد زوجين اکثر که آنجايی از اما ، بياورند روی اطرافيان و خانواده از گرفتن

 مشابه ، محورها اين در تحقيق نتايج . باشد می (2007ساليوان)  تحقيق نتايج تاييد بخش اين در تحقيق نتايج.  دهند می دست از نيز

 رتاخي مثل هايی استراتژی و راهبردها از کنند می سعی زنان نتيجه در.  باشد می( 1391) عرفانی امير و( 1392) همکاران و کبودی تحقيقات

 چند ره.  کنند مقابله ها چالش اين با ،  شود می فرزند يک داشتن به منجر نهايت در که ، مجدد فرزندآوری به تمايل عدم ، فرزندآوری در

 قبل های دهه چند از که است فرآيندی اين ولی ، شود جمعيت سنی ساختار خوردن هم به و خانواده بعد کاهش تواند می رفتارها اين پيامد

 . باشيم می جامعه در آن گسترش شاهد ما مروزا درنهايت و شده شروع
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 چکيده

شد  سالمت و ر شير مادر بر  سودمند تغذيه از  شان داده اگرچه تاکنون تاثير مفيد و  ست، اما نتايج تحقيقات جديد ن شده ا کودک اثبات 

است که شيردهی در عين حال برای سالمت جسم و روان مادر نيز حائز اهميت است و نقش مهمی دارد. مادران شيرده کمتر سرطان سينه 

ــت، کمتر از ديگر مادران در معرض ابمی  ــتند و ديگر اين که تغذيگيرند، احتمال ابتال به حمله قلبی در آنان کم تر اس ه با تال به ديابت هس

هرچه مادر مدت بيشتری به نوزاد خود  .سازدگر می  کند و احساسات مثبت مادرانه را جلوهشير مادر آزردگی ناشی از زايمان را برطرف می 

شت شيردهی به نوزاد بي ست. در واقع هر چه طول مدت  سالمت هر دوی آن ها مفيدتر ا شد خطر ابتال به حمله قلبی، شير بدهد برای  ر با

حاکی از آن است زنانی که حداقل يک ماه در طول  ها  نتايج پژوهش.کندسکته مغزی و بيماری های قلبی عروقی در مادر کاهش پيدا می 

شير داده  سترولعمر خود به کودک خود  شار خون باال و افزايش کل سگی کمتر با خطر ابتال به ديابت، ف شوند. اين مواجه می اند پس از يائ

. اهميت اين موضــوع بســيار بوده که در اين مقاله به هدف رســيدن به های قلبی هســتندفاکتورهای خطرزا همگی عوامل بروز بيماری 

 کتابخانه ای می باشد. –راهکارهای مناسب برای اين موضوع پرداخته که روش تحقيق در اين مقاله به صورت اسنادی 

 اده، جامعه، بهداشت روان، شير مادرواژگان کليدی: خانو

 

 مقدمه 

ست. بار مادر میهايی که برای نخستينخصوص آنها بهيکی از مشکالت فکری خانم شوند، روش مادری کردن و چگونگی تربيت فرزند ا

ــير مادر، طبيعی ــدن آن و مهترين و مؤثرترين راه پی بردن به نياز طفل و اطمينان از برآوردهتغذيه با ش روش  ترين قدم برای ياد گرفتنمش

ست. مادری کردن خسته ست. در حقيقت مادری ا شيرمادر برقرارکننده تعادل بين مراقبت کردن و مراقبت گرفتن ا ست ولی تغذيه با  کننده ا

نوعی ودک با شير مصتر از تغذيه کها برای مادران مناسبويژه شبشود. تغذيه با شيرمادر بهشير دادن پلی بين مادر و کودک محسوب می

ست زيرا نياز به آماده سافرت و رفتا ست. م شير ني ست و در اورژانسوآمد مادر با اين روش تغذيه راحتکردن  ها و معطلی در ترافيک، تر ا

ت به در حقيق کشندنشينند يا دراز میمادر نگرانی ندارد زيرا شير او هميشه و در همه جا در دسترس است. چون مادران هنگام شير دادن می

شوند که اين استراحت برای حفظ سالمت آنها الزم است. تغذيه با شير مادر، آزردگی ناشی از زايمان را برطرف استراحت اجباری دعوت می

ــات مثبت مادرانه را جلوهمی ــاس ــيرخوار ارزش و اهميت گر میکند و احس ــمی و روانی ش ــالمت جس ــيرمادر نه تنها در تامين س ــازد. ش س

 تیفرص شيردهی از ناشی فرزندی و مادر رابطه  دهد نيز مهم است.ای دارد بلکه برای سالمت جسمی و روانی مادری که شير میلعادهافوق

 بعد خونیکم و دروماتوئي آرتريت استئوپوروز، پستان، سرطان به کمتر اينکه بر عالوه دهندمی شير که مادرانی زيرا است استثنايی و ارزش با

 .گرايی نيز در آنها کمتر استواپس و خستگی افسردگی، استرس، شوند،می مبتال ن،زايما از

 

  

www.takbook.com



   

421 

 بيان مساله 

ست در جهت ارتقاء درجات معنوی مادر که مزايای فراوانی نيز برای او دارد.يکی از  شی ا شيردادن عالوه بر انجام يک کار عبادی، تال

بار مادر می شــوند روش مادری کردن و چگونگی تربيت فرزند اســت. تغذيه با  مشــکالت فکری خانم ها به خصــوص آنان که برای اولين

شــيرمادر طبيعی ترين و موثرترين راه پی بردن به نياز طفل و اطمينان از برآورده شــدن آن و مهم ترين قدم برای يادگرفتن روش مادری 

شيرمادر برقرار کننده تع ست ولی تغذيه با  سته کننده ا ست. مادری کردن خ شير ا ست در حقيقت  ادل بين مراقبت کردن و مراقبت گرفتن ا

صنوعی  شير م سب تر از تغذيه کودک با  شب ها برای ماردان منا شيرمادر به ويژه  ساب می آيد. تغذيه با  دادن پلی بين مادر و کودک به ح

شير نيست. مسافرت و رفت و آمد مادر در اين روش تغذيه راح ست. زيرا نياز به آماده کردن  ت بوده و در اورژانس ها و معطلی در ترافيک، ا

شند در  شينند يا دراز می ک شيردادن می ن ست. چون مادران در هنگام  سترس ا شه و در همه جا در د شير او همي مادر نگرانی ندارد. زيرا 

 حقيقت به استراحت اجباری دعوت می شوند که اين استراحت برای حفظ سالمت آنان الزم است.

 مادر آزردگی ناشی از زايمان را بر طرف می کند و احساسات مثبت مادرانه را جلوه گر می سازد.تغذيه با شير

ساس يکی بودن می کنند و عالوه بر  صميمی و مطلوبی ايجاد می کند. مادر و کودک از لحاظ روانی اح شير مادر تماس بدنی  تغذيه با 

شيرخوار، نيازهای روانی مادر نيز برآورده می  شير می دهند او را بهتر درک می کنند و بران رفع نياز  شان  شود. مادرانی که خود به فرزندان

سيت به مادر کمک می کند  سا ست. اين ح شان باال ا ساس بودن اين مادران به نياز فرزندان شوند. درجه ح آنان محدوديت کمتری قائل می 

ست را به م سريع تر برآورده کرده، رفتار در شيرخوار را  شيردادن، حس که نيازهای  شی از  شان دهد. نزديکی و صميمت زياد نا وقع از خود ن

شيردهی کمک می  سات و احتياجات کودک و چگونگی تأمين آن را نشان می دهد.  سريع تر و مطمئن تر احسا تشخيص و نيروی دريافت 

 از قبيل محبت و مراقبت باشد و توقعات شخصیکند تا مادر بودن، آموخته شود و مادر ياد بگيرد که با نرمی و انعطاف پاسخگوی نيازهايی 

 را موقتاً کنار بگذارد.

اگر مادری شير نداده باشد، نمی تواند رابطه مادر و فرزندی ناشی از شيردهی را که فرصتی با ارزش و استثنايی است درک کند. مادران 

اســت و زمانی که شــيرخوار توقف می کند و با لبخند  اظهار می دارند که لذت بخش ترين لحظات زندگی آنان زمان شــيردادن به کودکان

 اتشکرآميز قدردانی خود را اعالم و دوباره شروع به شير خوردن می کند، آرزو می کنند زمان از حرکت باز ايستد و آنان اين لحظات شيرين ر

شيردهی تضمين کننده مادر خوب بودن نيست ولی هر مادری بايد  ق را مهم ترين چيز يعنی محبت و عشبيشتر حس کنند. ضمن اين که 

 به فرزندخود هديه کند.

مادر بعد از چند هفته از برقراری پيوند عاطفی، قادر است دريابد که گريه شيرخوار به دليل درخواست بغل کردن است با شير خواستن و 

 يا برای تعويض کهنه، گريه می کند.

شتی تر مادر )مثالً نکشيدن سيگار(، افزايش حس تندرستی و مراقبت و ايجاد کننده محيط  تغذيه با شيرمادر عامل ايجاد رفتارهای بهدا

 پرنشاط است.

هوشيارتر هستند و تفکر آزادمنشانه بيشتری دارند. نحوه برخورد و انتظارات آنان از فرزندشان 1 مادران شيرده نسبت به زندگی خانوادگی

 ود داشته و زندگی زناشويی شان با مشکالت کمتری همراه است.نيز متقاوت است. اين مادران درک بهتری از کودک خ

شيرده  شوند.مادر  صير می  ساس تق ستگی و اح سردگی، واپس گرايی، خ سترس، اف ضطراب، ا شتر دچار ا شير نمی دهند بي مادرانی که 

 آرامش داشته و تمايل بيشتری به ايجاد ارتباط متقابل با کودک خود و تطابق با وظيفه مادری دارد.

 برای خانمی که اولين بار مادر می شود کسب اعتماد به نفس سريع تر و توان مراقبت بيشتر است.

مادر در زمان شــيردادن می تواند اســتراحت کند تا انرژی از دســت رفته را به دســت آورد و يا می تواند ضــمن آن که شــير می دهد با 

شا  صحبت و او را نوازش می کند تلويزيون هم تما شيردادن، شيرخوار  کند يا به راديو گوش دهد و يا مطالعه نمايد و به اين ترتيب در حين 

 احساس جالبی از مواظبت، مشاهده، شنيدن، نوازش، لمس کردن و لذت بردن از شيردهی داشته باشد.
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ستخوان مبتال  ستئوپروز و پوکی ا سالمندی کمتر به ا شير می دهند در زمان  شان  ساخانم هايی که خود به فرزند شوند زيرا  ختمان می 

سرم  سفر  سيم و ف شيردهی موقتی بوده و مقدار کل ستخوان در حاملگی و  ست رفتن مواد معدنی ا ست. از د ستخوان مرتب در حال تجديد ا ا

 مادران شيرده بيشتر است.

ــيرمادر مرگ مادرا ــالمتی کامل بر می گردند. تغذيه با ش ــريع تر به حالت س ــيرده بعد از زايمان س ن به علت خونريزی بعد از مادران ش

 زايمان را کاهش می دهد. چاقی نيز در اين مادران کمتر اتفاق می افتد.

سرطان پستان در زنانی که دير فرزند به دنيا آورده يا کمتر حامله شده و يا شير نداده اند بيشتر است. هرچه طول مدت شير دادن بيشتر 

 باشد سرطان پستان کمتر می شود.

 ير می دهند اگر خودشان هم در طفوليت شيرمادر خورده باشند، کمتر به سرطان پستان مبتال می شوند.مادرانی که ش

مادران مبتال به آرتريت روماتوئيد که شـــير می دهند به درمان بهتر پاســـخ داده و مرگ و مير آنان نيز کمتر اســـت. مادران مبتال به 

شح پروالکتين، شيردهی به علت تر شارخون، در زمان  سيار  ف شتری برخوردارند و آمار ابتال به عفونت مثانه نيز در اين مادران ب از آرامش بي

 روعش ماهيانه عادت هم اکر کند، می کمک آهن سازی ذخيره به امر اين که  کمتر است.به علت شيردادن، عادت ماهيانه به تأخير می افتد

ست اگر ا روز و شب در بار 10-12 شيرخوردن دفعات و شيرمادر با فقط ارشيرخو تغذيه که اول ماه 6 در.بود خواهد کمتر خونريزی شود

شرايطی کمتر از  شد،احتمال حاملگی مادر در چنين  شده با شروع عادت ماهيانه با  1-2عادت ماهيانه مادر هنوز برقرار ن ست. پس از  درصد ا

د که بدن مادر و رحم او سريع تر به حالت اول و طبيعی کاهش می يابد.شيردهی کمک می کن %4/7هر ماه ادامه شيردهی احتمال حاملگی 

ست. شکی نيست که طبيعت به نفع  شيردهی قادر به کنترل اين خونريزی ا شد،  خود برگردد. زمانی که خونريزی مادر به دليل نرمی رحم با

 مادری که شير می دهد کار می کند.

رخوار را برطرف می کند. آماده کردن اين شير، نيازی به بلند شدن از خواب شيرمادر هميشه آماده و در دسترس است و بالفاصله نياز شي

و تهيه آب جوش، مخلوط کردن، گرم کردن و ... ندارد. شير مادر سالم است و هيچ جای نگرانی در مورد اشتباه درست کردن، ايجاد بيماری 

صنوعی می خورد ممکن ا شير م سازش با کودک وجود ندارد.کودکی که  شی برق و قطع آب و و عدم  ضطراری مثل خامو شرايط ا ست در 

 غيره از دسترسی به شير تازه و سالم محروم بماند ولی مادری که شير می دهد نگران اين مسائل نيست.

شتر دچار بيماريهای عفونی، حوادث و اختالال سالمت دارد به طوری که افراد مجرد و دور از اجتماع بي  تروابط اجتماعی آثار مهمی بر 

روانی می شوند. ارتباط اجتماعی سبب بهبود کيفيت زندگی و سالمتی می شود و در تغذيه با شير مادر است که رابطه اجتماعی خود برقرار 

 می گردد. چون خشنودی و رضايت مادران شيرده از زندگی بيشتر است نشاط و اعتماد به نفس بيشتری احساس می کنند.

شق بورزد و با آنان در اين نوع تغذيه وقت مادر ک سيدگی کند. به ديگران نيز ع ساير کودکان هم ر شود و او می تواند به  متر گرفته می 

ارتباط خوب برقرار نمايد و احساس کند که وجودش الزم است و کسی نمی تواند جای او را بگيرد.شير دادن قوی ترين پيوند عاطفی را بين 

 انمند می سازد تا از عهده مادری بر آيد.مادر و فرزند ايجاد می کند و مادر را تو

 

 شيردهی و سالمت جسمی و روانی مادر و کودک

ـودک در دو سال اول عمر صورت می ـی ک ـل روان ـد و تکامل در گيرد و سريعقسمت اعظم رشد جسمی و تکام ترين قسمت اين رش

ـدگ 2خصوص شش ماهه اول زندگی است. کودکان در سال اول و به ـال اول زن ـه عفونتس ـساسيت را ب ـرين ح ـيشت های باکتريال ی ب

 شود.هـای جـسمی غيرقابل برگشت در آنان میدارند کـه ايـن امـر در مـواردی موجب مرگ و مير و بروز ناتوانی

، کـاهش ميـزان ابـتالی کودک  تغذيـه کودک شير مادر دارای فوايـد زيـادی اسـت؛ از جملـه فوايـد آن عالوه بر نقش مهم آن در 

دک نيز سازی کوهای حاد تنفسی است. ايمنهای اسهالی و عفونتهای گوارشـی و تنفسی و بيماریهای مختلف از جمله بيماریبه بيماری

ـادر ناقص است. چراکه شير مادر، يک مايع بيولوژيک پيچيده و يک غذای بسيار مطلوب و ايده ـير م ـا ش ـه او ب ـدون تغذي ای نوزاد آل برب
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ــت و می ــير مادر برای تواند حداکثر تعادل تغذيهاس ــاری با ش ماه اول  6ای را از نظر کيفيت و کميت برای نوزاد فراهم کند. لذا تغذيه انحص

 (1383و رودباری و همکاران،  1393سال مورد تأکيد قرار گرفته است. )کريمی و همکاران،  2زندگی و تداوم آن همراه با تغذيه تکميلی تا 

شير مادر تا عالوه بر بيماری ستفاده از  شير مادر اسالگی بر روی بيماری 2ها و مشکالت نوزادی ا ست.   زهای بزرگسالی نيز تأثيرگذار ا

ــد عـــصبی کودک را افزايش میکند و همچنين خطر عفونتشيوع ديابت در نوجوانان جلوگيری می ــاهش و رشـ ــای ادراری را کـ دهد. هـ

های تخمدان دهد کــــه شــــير دادن مادر ممکن است مادر را نيز در مقابل ابتال به ســــرطان ســــينه و برخی سرطانتحقيقات نشان می

ــير مادر تغذيه کردهمحافظت کند. همچنين اثبات  ــت که کودکانی که با ش ــده اس ــوند. )مرادکراند، در نوجوانی کمتر دچار چاقی میش و  ش

 (1383و رودباری و همکاران،  1390همکاران، 

ست ولی بايد از  شير مادر ضروری ا شيد اگر چه تغذيه با  شته با ـــی  6توجه دا شيردهی از غذاهای تکميلـ ماهگی به بعد همراه با ادامه 

ـس از م ـرد. پ ـتفاده ک ـب اس ـای تغذيه 6ناس دهد که فقط شير ای کودک روی میماهگی به دليل رشد و تکامل سريع، تغييراتی در نيازه

ـافی  ـی ک ـال دوم، استفاده از شير مادر پس از دريافت غذای تکميل ـل در س ـين دلي ـه هم ـود و ب ـد ب مادر پاسخگوی اين نيازها نخواه

 .شودتوصيه می

ـاط میجدا ـن ارتب ـده و اي ـادر ش ـا م ـوزاد ب ـاطفی ن ـاط ع ـث ارتب ـادر باع ـير م ـالی از مسائل جسمی، ش ـد در س ـدی توان های بع

ــصيتی کودک تأثيرگذار باشد. )الهی ــات شخـ ــدگی روی ثبـ ماهگی ماهيت خود را جدای از مادر  7( کودک تا 1390دوست و همکاران، زنـ

تواند بر دلبستگی سالم کودک به مادر تأثيرگذار باشد و توصيه شده است که حتی اگر بسته است و شيردهی میداند و به شدت به او وانمی

 .دهند با تماس بدنی مناسب و نوازش و توجه شير شيشه را به کودک بدهندمادران شير خود را به کودک نمی

شيردهی مادران، امروزه کاهش  صان بر لزوم  ص سیميزانبا وجود تأکيد زياد متخ سا شيردهی، يکی از ا شت های  شکالت بهدا ترين م

 .اندعمومی است که داليل آن را اشتغال مادران، نداشتن شير کافی، نگرفتن سينه مادر توسط نوزاد و سير نشدن نوزاد دانسته

ــيردهی ترين عوامل موفقيت مادران دريکی از مهم ــله پس از  ش ــالم مادر و کودک بالفاص ــت. بنابراين خط ارتباط مؤثر و س تولد اس

ها و مداخالت مامايی در هنگام زايمان اهميت زيادی دارند. مثالً جداسـازی مادر و نوزاد بالفاصـله پس از های بيمارسـتانی و مراقبتمشـی

تواند منجر دت میمتولد، يکی از مسائلی است که بر روند شيردهی تأثيرگذار است. جداسازی مادر و نوزاد پس از تولد، حتی به صورت کوتاه

ــروع رفتارهای غريزی تغذيه ــود. هر نوع تجربه به کاهش موفقيت نوزاد برای ش ــيردهی ش ای و کاهش اعتماد به نفس مادر در ارتباط با ش

اقل درســـد که اقدامات حمايتی در زمان تولد مانند به حبرد. بنابراين به نظر میشـــيردهی موفق، توانايی مادر را برای شـــيردهی باالتر می

سازی مادر و نوزاد می ساندن مداخالت و عدم جدا شی، نوعی مراقبت از نوزادان ر شد. مراقبت مادرانه آغو شيردهی مؤثر با تواند بر موفقيت 

گيرند، رفتارهای شــود. نوزادان هنگامی که در تماس پوســتی با مادرشــان قرار میاســت که در آن نوزاد در تماس پوســتی با مادر حمل می

شرفت رفتارهای تغذيهاز خود بروز می فطری را سخ به تحريکات بدن مادر و بروز و پي در نوزاد  ایدهند. بروز اين رفتارها منجر به افزايش پا

ستان مادر را میمی ست میشود که در نتيجه آن، نوزاد پ شروع به تغذيه میگيرد و توانايی مکيدن را به د سازی نوزادآورد و  از  کند اما جدا

ستان با بروز اينمادر  سوم بيمار شيردهی در اين مرحله برای انجام اقدامات مر شروع  شته و منجر به ايجاد اختالل در  گونه رفتارها تداخل دا

شــود )کريمی و همکاران، شــود. لذا جداســازی نوزاد از مادر بالفاصــله پس از زايمان منجر به کاهش موفقيت در تغذيه با شــير مادر میمی

1393) 

 

يت در شيردهی بر عوامل روانی مادر شامل آرامــش و اســترس، اعتمادبــه نفــس، افسردگی و سرحالی، پشتکار مادر، احساسات موفق

 (1392دوست و همکاران، مادرانه و ايجاد محبت و وجدان مادری مؤثر است )الهی

ر تأثير شير مادر بر رشد جسمی کودک و حتی جلوگيری ترين ماده غذايی است که کودک نياز به تغذيه با آن دارد. عالوه بشير مادر مهم

های بزرگســالی، نحوه شــيردهی و ارتباط و لمس درســت کودک هنگام شــيردهی بر اعتماد به نفس و آرامش مادر و نيز بر رشــد از بيماری

 .عاطفی کودک و دلبستگی سالم مادر و کودک تأثيرگذار است
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 ستشیردهی برای جسم و روان مادر نیز مفید ا

سينه می  سرطان  شيرده کمتر  ست، کمتر از ديگر مادران در معرض ابتال به مادران  گيرند، احتمال ابتال به حمله قلبی در آنان کم تر ا

 .سازدی گر م کند و احساسات مثبت مادرانه را جلوهديابت هستند و ديگر اين که تغذيه با شير مادر آزردگی ناشی از زايمان را برطرف می 

شان داده اگر ست، اما نتايج تحقيقات جديد ن شده ا شد کودک اثبات  سالمت و ر شير مادر بر  سودمند تغذيه از  چه تاکنون تاثير مفيد و 

است که شيردهی در عين حال برای سالمت جسم و روان مادر نيز حائز اهميت است و نقش مهمی دارد. در ادامه برخی از آن ها آورده شده 

 ....است

 گیرندده کمتر سرطان سینه می مادران شیر 

ستان، اح سرطان پ شير مادر عالوه بر نوزاد برای خود مادر نيز فوايد زيادی را به همراه دارد. به اين ترتيب احتمال ابتال به  مال تتغذيه با 

ستگی  سال شک ستخوانی در  سرطان تخمدان در مادران های ا سبت به ديگر های پيری، احتمال بروز چاقی و همچنين ابتال به  شيرده ن

  .مادران کمتر است

 دهد شیردهی احتمال ابتال به حمله قلبی را در مادران کاهش می 

شان  شته در اين باره خاطر ن شگاه پيتزبورگ آمريکا بر عهده دا ستی تحقيق در اين زمينه را در دان سرپر شوارتز که  دکتر االنور بيمال 

د شير بدهد برای سالمت هر دوی آن ها مفيدتر است. در واقع هر چه طول مدت شيردهی به ساخت: هرچه مادر مدت بيشتری به نوزاد خو

  .کندنوزاد بيشتر باشد خطر ابتال به حمله قلبی، سکته مغزی و بيماری های قلبی عروقی در مادر کاهش پيدا می 

ست ز ست حاکی از آن ا شده ا شر  نانی که حداقل يک ماه در طول عمر خود به نتايج اين پژوهش که در مجله مامايی و طب زنان منت

شير داده  سترول مواجه میکودک خود  شار خون باال و افزايش کل سگی کمتر با خطر ابتال به ديابت، ف اکتورهای شوند. اين فاند پس از يائ

ستندخطرزا همگی عوامل بروز بيماری  ست در اين پژوهش.های قلبی ه سه زن 681 و هزار 139 گفتنی ا  و اند گرفته قرار مطالعه وردم يائ

 .است بوده توجه قابل متخصصان برای ها آن بررسی نتايج

 !شیردهی، احتمال ابتال به دیابت را در مادر کاهش می دهد 

ستبورگ آمريکا بر روی بيش از  شگاه پي سی های دان شير خود تغذيه نمی کنند، دو  2000برر شان را با  شان داد مادرانی که نوزاد زن ن

  .دبر بيشتر از مادرانی که نوزاد را با شير خود تغذيه می کنند و يا آن هايی که هرگز بچه دار نشده اند، به ديابت نوع دوم مبتال می شونبرا

ــی بيش از  ــگران در اين بررس ــاله 78 تا 40 زن 2000پژوهش ــد 56 تعداد اين از. کردند آزمايش را س ــت مادران درص  ماه يک کم دس

 .بودند کرده تغذيه خود يرش با را نوزادشان

شمندان دريافتند صد 27 دان  زنانی ربراب دو تقريبا ابتال ميزان. شدند مبتال دو نوع ديابت به بودند، نداده شير را خود نوزاد که مادرانی در

  .بود که فرزندشان را با شير خود تغذيه کرده بودند و يا هيچ زايمانی نداشته اند

سوی ديگر مادرانی که ت شده بودند، در معرض از  شتر از زنانی که هرگز بچه دار ن شير خود تغذيه کرده بودند بي شان را با  مامی فرزندان

ــرف دخانيات و الکل به قوت خود باقی  ــن، نژاد، فعاليت بدنی و مص خطر ابتال به ديابت نبودند. اين تفاوت ها حتی پس از در نظر گرفتن س

 .بود

 

 نقش شیردهی در سالمت روان مادر

شوند، روش مادری کردن و چگونگی تربيت فرزند است. بار مادر می  خصوص آن ها که برای اولينها به  يکی از مشکالت فکری خانم

شير مادر، طبيعی تن روش ترين قدم برای ياد گرفشدن آن و مهم  ترين و موثرترين راه پی بردن به نياز طفل و اطمينان از برآورده تغذيه با 

  .کننده است ولی تغذيه با شيرمادر برقرارکننده تعادل بين مراقبت کردن و مراقبت گرفتن استست. مادری کردن خسته مادری ا

ودک تر از تغذيه کها برای مادران مناسب شود. تغذيه با شيرمادر به ويژه شبدر حقيقت شير دادن پلی بين مادر و کودک محسوب می 

ها و تر است و در اورژانس و آمد مادر در اين روش تغذيه راحت  کردن شير نيست. مسافرت و رفت ه آمادهبا شير مصنوعی است زيرا نياز ب

شير دادن می ست. چون مادران هنگام  سترس ا شه و در همه جا در د شير او همي شينند يا دراز  معطلی در ترافيک، مادر نگرانی ندارد زيرا  ن
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تغذيه با شير مادر آزردگی .شوند که اين استراحت برای حفظ سالمت آن ها الزم استی دعوت می کشند در حقيقت به استراحت اجبار می

 .سازدگر می  کند و احساسات مثبت مادرانه را جلوهناشی از زايمان را برطرف می 

شيرخوار ارزش و اهميت فوق  سمی و روانی  سالمت ج سمی و روانی ای دارد، بلکه بالعاده شيرمادر نه تنها در تامين  سالمت ج رای 

 .دهد نيز مهم استمادری که شير می 

سات مثبت مادرانه را جلوه شير دادن، سا شی از زايمان را برطرف و اح شيردهی گر می  آزردگی نا شی از  کند. رابطه مادر و فرزندی نا

وييد کمتر به سرطان پستان، استئوپوروز، آرتريت روماتدهند عالوه بر اين که فرصتی با ارزش و استثنايی است زيرا مادرانی که خود شير می 

 .گرايی نيز در آن ها کمتر استشوند، استرس، افسردگی، خستگی و واپس  خونی بعد از زايمان، مبتال می و کم

الوه بر و ع کنندکند. مادر وکودک از لحاظ روانی احســاس يکی بودن می تغذيه با شــيرمادر تماس بدنی صــميمی و مطلوبی ايجاد می 

 .شود رفع نيازشيرخوار، نيازهای روانی مادر نيز برآورده می

شتی  ستیتر مادر می شير دادن منجر به رفتارهای بهدا سيگار و با افزايش حس تندر مراقبت  ،شود. به عنوان نمونه او را وادار به ترک 

ش بيشــتر، درک بهتری از کودک خود داشــته باشــد و نيازهای او را تواند با آرامکند که می ادار به ايجاد محيطی پرنشــاط می همچنين وو

  .برآورده کند

کند تا مادر، مادر بودن را بياموزد و با نرمی و انعطاف، پاســـخگوی نيازهای کودک از قبيل نيازهای او به تغذيه،  شـــير دادن کمک می

کند. مادر و کودک از لحاظ روانی احساس يکی بودن می جاد می تغذيه با شيرمادر تماس بدنی صميمی و مطلوبی اي.مراقبت و محبت باشد

دهند او را بهتر درک  شان شير میمادرانی که خود به فرزندان  .شود کنند و عالوه بر رفع نياز شيرخوار، نيازهای روانی مادر نيز برآورده می

ساس بودن  .شوند کنند و برای آن ها محدويت کمتری قائل میمی  سيت به اين مادران به نياز فرزندان درجه ح سا ست. اين ح شان باال ا

  .تر برآورده کند و رفتار درست را به موقع از خود نشان دهدکند که نيازهای شيرخوار را سريع مادر کمک می 

سريع  شخيص و نيروی دريافت  شير دادن، حس ت شی از  صميميت زياد نا سات و احتيتر و مطمئن نزديکی و  سا ک و اجات کودتر اح

  .دهد چگونگی تامين آن را نشان می

 نتيجه گيری

سترس که می تواند مثبت، منفی  سترس می گويند. ا شناختی فرد اثر می گذارد، ا سيستم های دفاعی روان  به هر نوع تغييری که روی 

ناختی )تپش قلب، گرگرفتگی، تعريق( و ش يا خنثی باشد، باعث تغييراتی در بدن می شود و تاثيرات روانی )ترس، اضطراب، سردرد(، جسمی

 . )تغيير ديد فرد نسبت به محيط اطراف( دارد که تمام اين مسائل می تواند بر سيستم ايمنی و هورمونی بدن اثرگذار باشد

شيردهی اثر منفی می گذارد و می ت ستم  سي ستقيم بر تمام بدن از جمله  صورت غيرم ضی از هورمون ها به  شح بع اند واختالل در تر

شته باشد به جز تاثيری که حاالت روانی .موجب کاهش ترشح شير و حتی تغيير مزه آن شود که اين مطلب روی رشد نوزاد اثر نامطلوبی دا

مادر بر شير می گذارد، رفتار مادر افسرده، مضطرب و غمگين با نوزادش مناسب نيست و توجه کافی ندارد و حتی حالت های خود را به نوزاد 

 می کند.منتقل 

ــود و او را تحت تاثير قرار می دهد  ــير مادربه غير از منبع تغذيه برای کودک، منبع عاطفه و .اين رفتارها در ذهن کودک حک می ش ش

سيرکردن احساساسات و نيازهای روانی کودک نيز می باشد. مادران به خصوص در دوران شيردهی بايد شاد و بانشاط باشند؛ اما اگر در اثر 

ست به طور موقت شنيدن خ شدند، بهتر ا سردگی  صبی يا اف شرايطی پيش آمد که دچار حالت های ع شدند و يا  بر ناگهانی ناگوار غمگين 

ستفاده کنند و از خانواده و اطرافيان برای نگهداری از شير جايگزين يا غذای کمکی ا شيردهی را قطع و از  سه روز   يعنی حداکثر بين يک تا 

 .حالت روانی شان بهبود يابد. مادر پس از اين مدت می تواند شيردهی را آغاز کندفرزند کمک بخواهند تا 
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 چکيده

های فردی و اجتماعی فرزند دارد. فرزند خردسال به دليل ارتباط نزديک با مادر نسبت به پدر، رفتارهای مادر نقشی اساسی در تکوين مهارت

ای که خانواده و اجتماع تأثير متقابلی را روی گونهبيند. نقش انسان در خانواده، متأثر از محيط بيرون و اجتماع است، بهمادر را آموزش می

گذارند. انسان از کودکی با همراهی خانواده، سعی دارد که از لحاظ اجتماعی رشد کند و در اين راه، مادر نقشی بنيادين را ايفا يکديگر می

ايی های مختلف، بازنمکند. در دههآفرينی افراد در خانواده و اجتماع عمل میهای تأثيرگذار در نقشنما به عنوان يکی از رسانهکند. سيمی

گردد. مادران سينمای ايران نيز متأثر از زمانه و تحوالت سياسی، اجتماعی و شخصيت مادر در سينما دچار تغيير و تحوالت مختلفی می

ايران است. در اين پژوهش ابتدا  90ی اند. رهيافت نظری اين پژوهش بررسی نقش مادر در سينمای دههتحول بنيادين شده فرهنگی دچار

در  شود. رويکرد اين پژوهشتأثيرات مادر در رشد اجتماعی فرزند نشان داده خواهد شد و پس از آن به اين تأثيرگذاری در سينما پرداخته می

( به کارگردانی 1393« )ناهيد»( به کارگردانی بهروز شعيبی و 1391« )دهليز»ايران، خاصه دو فيلم  90 ی، به سينمای دههتبيين اين اثرگذار

 آيدا پناهنده خواهد بود.

 

 «.دهليز»، فيلم «ناهيد»مادر، رشد اجتماعی فرزند، فيلم  واژگان کليدی:

 

 مقدمه

حث اين که موردِ بافتد. برای اينهای متفاوتی اتفاق میط فرهنگی مختلف به صورترشد اجتماعی فرزند، بسته به جوامع مختلف و شراي

شود که در آن، مادران در غياب پدر در خانواده دو نقش را ايران پرداخته می 90ی تر مفهوم گردد به دو فيلم از سينمای دههپژوهش بيش

 1و نوع نگرش مادر از نگاه دايانا بامريند 1ی فرزندپروریشد اجتماعی فرزند به نظريههای رکنند. همچنين از انواع مختلف نظريهايفا می

 شوند و اغلب رفتارهای رشد نيافته و ضدهای اجتماعی نمیبسياری از کودکان به داليل مختلف موفق به کسب مهارت"شود. استفاده می

، 1)نايلينگ "توان به نقش مؤثر خانواده در بروز اين وضعيت رفتاری اشاره کرد.دهند که باز هم میاجتماعی و نامناسب از خود بروز می

ضعيت فرزند تر به وتواند رشد مناسب اجتماعی داشته باشد و نياز است مادر بيش(. بزهکاری پدر يکی از اين مواقع است که فرزند نمی2010

 رسيدگی کند.

شود و پيرامون آن، تعريف دايانا بامريند در اين حيطه گفته خواهد شد. سپس با بررسی ن میدر اين پژوهش، ابتدا رشد اجتماعی فرزند تبيي

ايران به اين موضوع پرداخته خواهد شد که فيلمساز ايرانی برای نشان دادن  90ی از سينمای دهه« ناهيد»و « دهليز»های موردی فيلم

 فرزندپروری بهره برده است. ها از کدام نوع نگرش مادر ونقش مادر در اين فيلم

رسد، ی جاری هستند، ضروری به نظر میهای اخير دههها که مربوط به سالضرورت پژوهش: اين پژوهش به دليل کنونی بودن اين فيلم

رزند رشد اجتماعی ف زيرا بايستی ديد که زنِ امروزی در نقش مادر در سينما چگونه بازنمايی شده است؟ و در اين بازنمايی جايگاه مادر در

 چيست؟
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 سؤاالت اساسی پژوهش

های ايرانی . کدام فيلم3. نقش مادر در رشد اجتماعی فرزند چگونه است؟ 2. رشد اجتماعی فرزند چيست؟ 1سؤاالت مورد بحث از اين قرارند: 

ا پناهنده چه نوع نگرشی به فرزندپروری و جايگاه آيد« ناهيد»بهروز شعيبی و « دهليز»های . فيلم4اند؟ به نقش مادر پرداخته 90ی در دهه

 مادر دارند؟

 فرضيات پژوهش

تر توجه های اخير بيش. سينمای ايران به نقش مادر در سال2. مادر در رشد اجتماعی فرزند تأثيرگذار است. 1فرضيات پژوهش از اين قرارند: 

 رزند موجود است.. نظريات مختلفی از نقش مادر در رشد اجتماعی ف3کرده است. 

 روش پژوهش

 تحليلی انتقادی است. اين روش مبتنی بر رويکرد نقد تربيتی است. 

پذير تاند. مسئوليی آن به بحث پرداختهپردازان مختلفی دربارهشناختی جزء عناوينی است که نظريهرشد اجتماعی فرزند در مباحث روان

پذيری يک مهارت مهم افزايد: آموختن مسئوليتنظر با اين مورد میهم 1ين مسير است. ميرنا شرهای والدين در اکردن فرزند يکی از مهارت

آموزند در بزرگسالی احساس غرور و افتخار خواهند در زندگی است که بايد در سنين کودکی آن را فراگرفت. کودکانی که اين مهارت را می

پذيری نياز به توجه والدين به فرزند است. در مواقع مختلفی والدين رفتارهای گوناگونی ليت(. برای بروز اين مسئو216، ص 1393کرد. )شر، 

ت. پردازان دايانا بامريند اساند. يکی از اين نظريههای متفاوتی قرار دادهپردازان اين رفتارها را در دستهدهند. نظريهدر قبال فرزند انجام می

ی مادر لحاظ خواهد شد. همچنين نگاه اين ی وی دربارهطور خاص نظريهپروری والدين است که در اين مقوله بهی فرزندنظر بامريند درباره

 شود. گردد و هم انواع فرزندپروری در رشد اجتماعی بيان میپژوهش دو سويه است، يعنی هم نقش مادر در فرزندپروری تبيين می

شناسان نقش والدين در فرزندپروری به سه دسته کند که از منظر روانت( مراد ملک ملکان عنوان میجا منظور مادر اسنقش والدين )در اين

 گردد: تقسيم می

کنند. به اين صورت که برای دستورها و فرامينی که به گری: در اين نگرش، والدين به فرزندان، محدوديت اعمال میالف( نگرش سلطه"

وب ها سرکشود و در برخی اوقات اين خواستههای فرزند محدود میبينند دليل بياورند. در اين موارد، خواستهدهند، نيازی نمیفرزند می

 گردند.می

. ی طفوليت بماندب( نگرش تملکی: در اين نوع نگرش، هرچقدر هم که فرزند مراحل تکامل را طی کند، والدين دوست دارند او در مرحله

ته طوری که فرزند از هر نظر وابسهای گوناگون سعی دارند که فرزند را در تملک خود قرار دهند، بهبا افراط در حمايت بدين معنی که والدين

ها باقی خواهند که فرزند مستقل نشود و هميشه وابسته به آنکنند، در عوض میبه والدين خود باشد. پدر و مادر هر چه دارند وقف فرزند می

 مندند که قطع وابستگی عاطفی فرزند، به تأخير بيفتد.لدين عالقهبماند. اين وا

اعتنايی: در اين نگرش، والدين عمال در مراحل رشد اجتماعی کودک دخالت ندارند و خنثی هستند. نه برای فرزندشان تنبيهی ج( نگرش بی

 کنند.گيرند و نه تشويقی. به نوعی فرزند را به حال خود رها میدر نظر می

النه فکر دهند. بنابراين انتظار عاقدارند بلکه سرمشقی به عنوان الگو نيز در اختيار فرزند قرار نمیها عرضه نمینه تنها مهر و محبتی به آن 

جتماعی فرزند منوط (. بنابراين رشد ا1378)ملک ملکان،  "ها و رفتار فرزند خود ندارند.ها را ندارند و اساسا کنترلی نيز بر موقعيتکردن از آن

داند و يا توجهی به رشد اجتماعی و تربيت فرزند خود ی خود میکند يا وی را وابستهبه اين سه دسته است. يعنی يا مادر، فرزند را محدود می

 ندارد.

 .1کارانه. مسامحه4. 1گيرانه. آسان3. 1. مقتدرانه2. 1. مستبدانه1کند: بندی میاز سوی ديگر بامريند، فرزندپروری را در چهار دسته تقسيم

 تر نسبت به او از طرف والدين.تر نسبت به فرزند و کنترل بيشفرزندپروری مستبدانه: محبت کم"

 فرزندپروری مقتدرانه: هم محبت و هم کنترل والدين نسبت به فرزند، فراوان است.

 تر نسبت به او، از طرف والدين.حبت بيشتر نسبت به فرزند و مگيرانه: کنترل کمفرزندپروری آسان
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 (.1991)بامريند،  "ی کمی قرار دارد.گرانه: هم محبت و هم کنترل والدين نسبت به فرزند در درجهفرزندپروری مسامحه

 پروری قرار دارند.را بررسی کرد تا ديد که از کدام نوع از فرزند« ناهيد»و « دهليز»های ی بامريند، بايستی فيلمبا توجه به نظريه

 ايران: 90ی نقش مادر در سينمای دهه

مخاطب شاهد بازنمايی  70ی ی دههاخير شده است. در سينمای قبل از نيمه خوش تغييراتی در طی دو دههنقش زن در سينمای ايران، دست

ها را کرد و از اين دست ويژگید، نقش اصلی کمتر ايفا میسواد بونشست، عموما بیی زنی سنتی به عنوان مادر را بود که در خانه میچهره

ی انسانی اجتماعی و کنشگر در سينما ايفای نقش کرد. رفته رفته، نقش زن پررنگ مثابهکم زن به، کم70ی ی دهههمراه خود داشت. از نيمه

که ، وضعيت زنان درحالی76در سينمای قبل از سال "نويسند: می هاشد. اعظم راودراد و مسعود زندی راجع به همين تفاوتتر میو پررنگ

های خانوادگی و خويشاوندی است هايشان دغدغهترين دغدغهداری و کارکردهای مهمشان همسری و مادری و مهمنقش اصلی آنان، خانه

تری در شکه نقش بيحالیبرعکس وضعيت زنان در ها نامگذاری شد وبه عنوان وضعيت سنتی و تحت عنوان بازنمايی زن سنتی در فيلم

رفا هايی فراتر از مسائل صهای اجتماعی، شغلی و تحصيلی داشته و کارکردهای شغلی و مشارکت اجتماعی داشته باشند و دغدغهفعاليت

ن مدرن مدرن و تحت عنوان بازنمايی ز خانوادگی و خويشاوندی داشته باشند و به مسائل اجتماعی کالن توجه داشته باشند به عنوان وضعيت

، 90ی (. رفته رفته اين زن مدرن جايگاه خود را در جامعه تثبيت کرد و در سينمای دهه24و  23، ص 1385)راودراد، زندی،  "نامگذاری شد.

ری دوگانگی نشان دادن جايگاه مادهای اجتماعی نقش مادری خود را نيز بايستی ايفا کند و شود که عالوه بر دغدغهتصوير زنی نمايان می

، 90 یهای دههو نقش اجتماعی مادر باعث به وجود آمدن تصويری جديد از مادر در سينمای ايران شد. نگارنده با جستجوهای مکرر در فيلم

« من همسرش هستم»جيرانی،  ( فريدون1390« )من مادر هستم»اعتماد، ( رخشان بنی1390« )هاقصه»کند: به برخی از اين آثار اشاره می

( 1392« )آذر، شهدخت، پرويز و ديگران»( بهروز شعيبی، 1391« )دهليز»( مازيار ميری، 1391« )حوض نقاشی»( مصطفی شايسته، 1390)

« و يک روزابد »( آيدا پناهنده، 1393« )ناهيد»( هاتف عليمردانی، 1393« )نامی بیکوچه»( مهدی رحمانی، 1392« )برف»بهروز افخمی، 

« ای در خيابان چهل و يکمخانه»( احسان بيگلری، 1394« )برادرم خسرو»کيا، ( ابراهيم حاتمی1394« )باديگارد»( سعيد روستايی، 1394)

« تابستان داغ»( پوران درخشنده، 1395« )زير سقف دودی»( محمدرضا خردمندان، 1395« )بيست و يک روز بعد»( حميدرضا قربانی، 1394)

اين بود که در هر دو فيلم پدر بزهکار است و به دليل اين بزه، نقش تربيت و رشد « ناهيد»و « دهليز»( و غيره. دليل انتخاب دو فيلم 1395)

 افتد. اجتماعی فرزند به دوش مادر می

 بحث:

 «:دهليز»

ای ، حول محور خانواده«دهليز»ساخت. داستان اين فيلم را  1391ی کارگردانی بهروز شعيبی است که وی در سال اولين تجربه« دهليز»

ساله از وجود پدرش مطلع نيست. در اين  7برد و کودک است که پدر به دليل درگيری و قتل غيرعمد پنج سالی است در زندان به سر می

که به خاطر اشتباهی در گذشته  شود که پدری در دنيا داردپنج سال، مادرش برای وی هم مادر بوده و هم پدر. در نهايت پسر متوجه می

 کند.رود و شخصا از اوليای دم تقاضای رضايت میی مقتول میدهد. پسر به مالقات خانوادهاکنون تاوان می

 «:دهليز»تحليل فيلم 

 گری. مشخصات مادر: نگرش سلطه

 گيرانه.نوع فرزندپروری: آسان

ر مخفی کرده است )به دليل اين که مبادا پدر قصاص شود و پسر آن را بداند(. پسر، نسبت به های فيلم: مادر، زنده بودن پدر را از پسويژگی

هايش کالسیهايی که پسر، همگيرد. در سکانستری از مادرش میشود و در عوض، محبت بيشتری میهايش کنترل کمساير همکالسی

ايه خورد يا يا ميميک صورت برای پسر همسبند و او به زمين میاش را میمکالسیکند اين مورد مشخص است. پسر، بند کفش هرا اذيت می

ت. تر کنترل شده اسها همه نشان از اين دارند که فرزند در غياب پدر، کمکشد. اينآورد و يا روی روزنامه ديواری کالس، شکلک میادا درمی

ناختی تر توانايی شيک توضيح برای سطح نازل"نويسد: ه پدر به هر دليلی غيبت دارد، میها کگونه خانوادهی ايندرباره 1راس دی پارک
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گيرند و به نسبت فرزندان تر مورد توجه بزرگساالن قرار میهای تک والدی ممکن است اين باشد که اين کودکان کمفرزندان خانواده

تری وجود دارد که مادران مطلقه در وقت خواب برای کودکان خود کتاب رند. احتمال کمتری داهای دو والدی با بزرگساالن تعامل کمخانواده

)پارک،  "کننده دنبال کنند يا حتی با فرزندانشان غذا بخورند.هايی سرگرمی مربوط به مراقبت از کودک را به شيوهبخوانند، امور روزمره

 خواهد نقش پدریکه میخواند، به دليل اينها را دارد، برای پس خود کتاب نمیيژگیمادر دقيقا همين و« دهليز»(. در مورد 161، ص 1381

عمال های ادهد. يکی از مثالماند و اين آزادی عملی به فرزند برای اعمال ناهنجار میرا هم ايفا کند از باقی مسائل تربيتی فرزند باز می

کباره کند که به يمادر برای تراشيدن مداد خود از دستگاه تراش محل کار مادر استفاده میناهنجار اين است که در سکانسی، پسر در غياب 

گرانه لطهکه نگرشی ستوان مادرِ درون اين فيلم را تحليل کرد: يک اينگيرد. بنابراين از دو جنبه میای را میرسد و جلوی فاجعهمادر از راه می

که دليل دهد بدون اينی پسر را تغيير میآورد. مثال: مدرسهفظت از فرزند داليل کارهای خود را نمیدارد، به نوعی که مادر برای محا

سبت به تری نی بيشگيرانه است که مادر هم محبت مادرانهکه فرزندپروری درونِ اين فيلم، از نوعِ آسانای به وی بدهد. دوم اينکنندهقانع

 تری روی فرزند خود دارد.ه به دليل پر کردن نقش پدر در خانواده، کنترل کمکفرزند دارد و هم اين

 «:ناهيد»

ای حول محور خانواده« ناهيد»آن را ساخت. داستان  1393اولين فيلم آيدا پناهنده در مقام کارگردان است که وی در سال « ناهيد»فيلم 

ند و کای نسبت به پدرش دارد از ازدواج مجدد مادر جلوگيری میست. پسر که عالقهگذرد که مادر به دليل اعتياد پدر از وی جدا شده امی

کند. برای اينکه فرزند همراه مادر زندگی رسد و به دليل جريان ازدواج مجدد مادر، پسر را از مادر جدا میدر همين حين پدر معتاد از راه می

 پيوندد.شود، میدر نهايت مادر به مردی که شوهر دوم وی محسوب میکند، مادر بايستی قيد ازدواج مجدد را بزند. اما 

 «:ناهيد»تحليل فيلم 

 مشخصات مادر: نگرش تملکی.

 گيرانه.نوع فرزندپروری: آسان

ست و ا های مادر، به تنگ آمدهنتی مشغول به کار است. پسر، نسبت به محبتهای فيلم: مادر برای تأمين مخارج زندگی، در کافیويژگی

ه حضانت پسر ب -کند. پدرش که اکنون از مادر طالق گرفته است دنبال کارهای خالف است. در اين مورد، پسر از پدرش الگوبرداری می

ر از پد تر برای الگوبرداریشود. پسر با ديدن اين اتفاقات بيشهای ناباب آشنا میبرای به دست آوردن پول با اسنان –ی مادرش است عهده

 دارد. از طرفی ديگر، شرط حضانت فرزند برای مادر اين بوده که مادر ازدواج مجدد نکند. گام برمی

 

خورد. مادر برای نگه داشتن پسر نزد خود، حتی در فيلم از عشقش نيز حال که مادر با فردی ويالدار آشنا شده است، اين اوضاع به هم می

 د.گيراش با شوهر دوم را از سر میدهد و زن در انتهای فيلم رابطهر دوم زن است که زن را نجات میگذرد ولی در نهايت باز هم اين شوهمی

نويسند: در مورد نقش پدر در پس از طالق می 1و اندرو چرلين 1شود که فرزند طالق است. فرانک فارستنبرگدر اين فيلم، پسری ديده می

به  بينند )يا همسران پيشينشاندهند، ديگر خود را پدران واقعی نمیران و فرزندانشان خاتمه میهنگامی که اين مردان به زندگی با همس"

(. در اين 1991)فارستنبرگ، چرلين،  "شود.گردد، ديگر جواز پدريشان نيز باطل مینگرند(. گويی وقتی ازدواجشان فسخ میگونه نمیآنان اين

 که خودِ پدر درست است که در ظاهر محبتن منظور که هم مادر، نقش پدر را ديگر قبول ندارد و هم اينفيلم نيز اين نگاه دوسويه است؛ بدي

ه مادر در اين شود کگونه استنتاج میکشاند. بنابراين در يک نگاه کلی از اين فيلم اينپدرانه دارد ولی پسر را به جاهای ناباب و خالف می

خواهد در همه صورت پسر به وی وابستگيش حفظ شود. به همين اصال دوست ندارد پسر بزرگ شود و میفيلم، نگرشی تملکی دارد، يعنی 

نی محبت گيرانه است. يععلت محبت بيش از حد در قبال پسرش دارد. از طرف ديگر نوع نگاه به فرزندپروری در اين فيلم، فرزندپروری آسان

تر مادر حتی باعث شده است که وی در مدرسه کارهای نامناسب انجام دهد و وی. کنترل کم تر از جانبفراوان از جانب مادر و کنترل کم

 نبود عنصری به نام پدر، باعث افت تحصيلی پسر شده است.

 شود:های استنتاجی دو فيلم مورد مطالعه پرداخته میها و شباهتدر جدول زير به تفاوت
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 «:ناهيد»و « دهليز»های فيلم . بررسی نقش مادر و فرزندپروری در1جدول 

 نوع فرزندپروری نوع نگرش مادر فيلم

 گيرانهآسان گریسلطه «دهليز»

 گيرانهآسان تملکی «ناهيد»

 بارِ زندگی بر دوش مادر است و پدر به دليل بزه از خانواده توان دريافت در اين دو فيلم در جايی که در خانوادهبا توجه به اين بررسی می

پدر  خواهند نقشکه مادران در اين مواقع، میتری نسبت به حالت عادی به فرزندان دارند. همچنين به دليل اينجداست، مادران محبت بيش

ولی ه است گيرانتری نسبت به فرزندان دارند. از اين جهت، فرزندپروری در اين دو فيلم از نوع آسانرا نيز در خانواده ايفا کنند، کنترل کم

 ها متفاوت است.رفتار مادر نسبت به فرزند، در اين دو فيلم بسته به نوع شرايط اقليمی، فرهنگی و اجتماعی موجود در آن

 گيری:نتيجه

د بدهد. تری را به مادر خوشود که فرزند جايگاه مهمکند. نزديکی فرزند به مادر نسبت به پدر باعث میمادر، در خانواده نقشی مهم را ايفا می

های نشان دادن بروز اين اثرگذاری در جامع، سينما تر در رشد اجتماعی فرزند دارد. يکی از راهدر اين شرايط است که مادر اثرگذاری بيش

ی ای دهههاست. در اين مقاله، ابتدا نوع نگرش مادر به فرزند و انواع فرزندپروری بررسی شد. از سوی ديگر، پژوهش، نگاهی اجمالی به فيلم

ت بررسی شد. در نهاي« ناهيد»و « دهليز»ها داشت. سپس انواع فرزندپروری و نوع نگرش مادر در فيلم سينمای ايران و نقش مادر در آن 90

نفی و مکند، امکان رشد اجتماعی فرزند در جهت نتيجه از اين قرار شد که در اين دو فيلم وقتی که پدر حضور ندارد و مادر دو نقش ايفا می

گيرانه است. همچنين بسته به نوع شرايط اقليمی، فرهنگی و اجتماعی نشان داده گردد که متأثی از نوع فرزندپروری آسانمعکوس باالتر می

دارد  گرانهمادر نگاهی سلطه« دهليز»شده در اين دو فيلم نوع نگرش مادر به فرزند در اين دو خانواده متغير است. بدين صورت که در فيلم 

مستقل  خواهد که فرزندنگاه مادر، نگاهی تملکی است و نمی« ناهيد»و دليلی برای توضيح کارهايش به فرزند ندارد، در حالی که در فيلم 

 شود.گردد. برای عدم مستقل شدن فرزند، حاضر به هر محبتی در حق فرزندش می
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 جایگاه مادر در شعر معاصر عربی

 

 استاديار گروه زبان و ادبيات عربی، دانشگاه تهران؛ دکتر علی افضلی

ali.afzali@ut.ac.ir 

 کارشناسی ارشد زبان و ادبيات عربی، دانشگاه آزاد اسالمی واحد دزفول؛ فرحان حرمشاهی

 

 

 چکيده

 زا. واالی جامعه مطرح گردد سطح در بايد که است انکاری قابل غير و مثبت کارکردهای جملهاز  جامعه هاینسل تربيت در مادر جايگاه

ی مايد، عرصهنبسياری به خود جلب می مخاطبان دارد و جان و روان بشر شگرفی بر تأثير و نفوذ قابليت شعر، به ويژه و ادبيات که آنجايی

اه احساسات گهای زبانی وعاطفی خود، تجلیی ظرفيتادبيات معاصر عربی به واسطه .رودبسيار ارزشمندی برای بازتاب نقش مادر به شمار می

 و دينی متون در مادر واژه معانی بيان ضمن ابتدا توصيفی، -تحليلی روش با پژوهش اين در ناب اديبان در موضوع شريف مادر بوده است.

 و عشق مظهر گاه ،عربی شعر معاصر مادر در. گيردمورد بررسی قرار می ای آنهعربی معاصر و درونمايه شعر در مادر جايگاه بازتاب ادبی،

 و زهد مظهر و زمانى توکل و پارسايى مظهر گاه فداکار؛ و دلسوز است مادرى ديگرگاه همسر؛ و معشوق است گاه عاشق؛ و است دلدادگى

 اين احوال، معلم نيک اخالق.پرستى است و در همه  ميهن و سياستمدارى و خردمندى مظهر گاه پرهيزگارى؛

 

 شعر. در مادر جايگاه  مادر، عربی، معاصر شعر :واژگان کليد  

 

 مقدمه

گاه انسان است. پدر و مادر دو رکن اين نظام هستند و مادر، اساس، محور و ستون نظام خانواده نظام خانواده، کانون گرم و نخستين تربيت

های دوران بارداری و زايمان و تحمل دوران شيردهی، نخستين مدرسه و اولين پايگاه تربيتی است. مادر عالوه بر تحمل مشقات و سختی

آموزد. هويت زن، هويت جامعه کودک است. کودک در اين مدرسه، راه رفتن، غذا خوردن، سخن گفتن، عشق و محبت و علم و اخالق را می

مادری ومادر بودن، مفهوم . او، ارزش گذاشتن به تمام اقشار جامعه استاست و درواقع ارزش گذاشتن به زن وکماالت وخدمات بی پايان 

برد و همين معنا و مفهوم بلند در ادبيات شرق و غرب، در ها میها وانديشهبلندی است که زن را به درجه واالی اشراق و تابش نور بر جان

متايی هدر در ميراث فرهنگی عربی و اسالمی، جايگاهی ارزشمند و بیگذشته و حال روزگاران، به مادر اختصاص داده شده و  باعث گرديده، ما

 بيابد.                       

م ابا توجه به مسئوليت بسيار سنگين مادر در نظام خانواده و بلکه در نظام خلقت، خداوند متعال بعد از اطاعت و بندگی خود،  اطاعت و احتر 

 است:به والدين خاصّه مادر را فرمان داده 

ا قَوًْلا کَرِيًما إِمَّا يَبْلُغَنَّ عِندَکَ الْکِبَرَأَحَدُهُمَا أَوْ کِالَهُمَا فَالَ تَقُل لَّهُمَآ أُفٍّ وَ الَتَنْهَرْهُمَا و َقُل لَّهُمَ إِحْسَانًا لّا إِيَّاهُ وَبِالْوَالِدَيْنِاِ رَبُّکَ أَالَّتَعْبُدُوا وَقَضَى» 

 (24و23)اسراء/ « لذُّلِّ مِنَ الرَّحْمَۀِ َوقُل رَّبِّ ارْحَمْهُمَا کََما رَبَّيَانِی صَغِيرًاوَاخْفِضْ لَهُمَا جَنَاحَ ا

 

 کند را چنين بيان فرموده است:هايی که مادر تحمل میها وسختیخداوند متعال رنج

 (15)احقاف/  کُرْهاًو َحَمْلُهُ وَفِصالُهُ ثَالثُون شَهْراً. إِحْساناً حَمَلَتْهُ أُمُّهُ کُرْها ووَضَعَتْهُوَوَصَّيْنَا الْإِنْسانَ بِوالِدَيْهِ 

 اند. پيامبر اکرم)ص( وائمه اطهار )ع( نيز در سخنان گهربار خويش اين مقام ومنزلت رابيان فرموده

 :جواب دادند )ص(الوالدۀ؟ پيامبر  در روايت آمده است که روزی فردی از پيامبر صلی اهلل عليه و آله و سلم پرسيد. ما حقُّ»
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       هيهات هيهات لو أنّه عدد رمل عالج و قطر المطر أيام الدنيا قام بين يديها ما عدل ذلکَ يومَ حَملتهُ فی بطنِها.                    

د حق مادر بکوشهرگز نخواهی توانست! اگر فرزند به تعداد ريگهای بيابان و قطرات باران در جهان، در ادای  يعنی هرگز نخواهی توانست!)

 (  548/ص1، ج1374)قپانچی،.« شودنمی هم کردمعادل روزی که مادر فرزند را در شکمش حمل می

ای ههای گوناگون و باکمال ادب واحترام و با کلمات وعبارتها وکشورها، با زبانانديشمندان و اديبان در طول تاريخ و در تمامی سرزمين

 های بی نظير آنها درتاريخ جاودانه مانده است.           گويهحبت خود را به مادر بيان کنند. امروزه گزيناند که عشق و مدلنشين، سعی کرده

ند؛ کترين جای دنيا توصيف میداند؛ شکسبير آغوش مادر را نرمجبران خليل جبران عزت و آبرومندی مادر را عزت و آبرومندی يک ملت می

ابراهام  ماند وچنان بزرگ میگويد. اگر جهان کوچک گردد،  مادر همداند؛ ويکتور هوگو میرا قلب مادر میمارتن لوثر شيرين ترين چيز دنيا 

 داند. لينکولن تمام کماالت وپيشرفتهايی که به آن رسيده و يا در آينده به آن خواهد رسيد مرهون و مديون مادر خود می

 

 بحث و بررسی

 فداکاری و دلسوزی مادر -2-1

 دارد.م(، ايثار و ازخود گذشتگی مادر را با اين ابيات بيان می1909 -1934اسم الشابی )ابوالق

 حــرمٌ سَـمَـاویُّ الـجمالِ مُـَقدَّسُ  األُمُّ تَــلْــثُـمُ طِـفْـلَـهـا وتَــضُـمُّـه        
 األَنـفُسُ تَـتَـألَّـهُ األَفــکـارُ وهــی جِــوارَه         وتَـعـودُ طـاهـرۀً هـنـاکَ

 حَــرَمُ الـحَيَاۀِ بِـطُهْرِها وحَـنَانِ         هــل فـوقَـهُ حَــرَمٌ أَجـلُّ وأَقـدسُ 
 (178، ص 1988)الشابی،  بورکتَ يا حَرَمَ األُمومَۀِ والصِّبا       کـم فـيکَ تـکتملُ الـحَيَاۀُ وتَـقْدُسُ

 رد،  آغوشی مقدس و با زيبايی آسمانی.   گيبوسد و او را در آغوش میمادرکودک خردسالش را می

 کند های پاک و مهر خود را نثار او میدلواپس وشيفته اوست، در حالی که همواره در کنار اوست و همواره نفس

 تر از حريم مادر وجود دارد؟    پاکی و مهربانی او حريم زندگی است. آيا حريمی بزرگتر و مقدس

 گردد.  د ای آغوش عشق ومادری، چقدر زندگی با تو کامل شده و مقدس میآفرين بر تو و خدايت خير دها

گيرد و عشق و محبت مادری را در آن داند که کودک درآن مکان آرام میشاعر در اين ابيات، آغوش مادر را بهترين مکان برای کودک می

ن برای کودک است. کودک از اين مکان است که تکاملش را کند. از ديگاه ابو القاسم الشابی آغوش مادر، مکانی مقدس و حرمی امحس می

 کند. آغاز می

 

 ی اخالق و خردمندیمادر: مدرسه -2-2

داند. ابيات او، فريادی بر وجدان مردان م(، علت عقب ماندگی ملل مشرق زمين را، عدم توجه به تربيت زنان می1871 -1932حافظ ابراهيم )

 ها است.ايفای نقش در تربيت نسلشرق برای آماده کردن زنان، جهت 

 األمُّ مدرسهٌ إذا أعددتها                                     أعددت شعباً طيّبَ األعراقِ  

 األمُّ روضٌ إن تعهده الحيا                                   بالسّری اورق أیّ ما ايراق  

  (69، ص 1998)ابراهيم،  شغلت ماثرهُم مَدی اآلفاق                   ساتذه االلی                 ستاذُ األأاألمُّ 

 ای؛ ای است که اگر خوب آن را تربيت کنی، ملتی با اصل و نسب را آماده کردهمادر مدرسه 

تمام  هايشاستادی که خوبیدهد؛ مادر استاد اساتيد است؛ ها را میای است که گر باران به او رسد،  بهترين ميوه وسبزیمادر  چونان باغچه 

ن ادنيا را فرا گرفته است. شاعر معتقد است که اگر زن خوب تربيت شود، قادر است به عنوان يک مادر نقش ايفا کند.  لذا اگر مادران، فرزند

 کند.ها پيشرفت میخود را خوب تربيت کنند آن جامعه در تمام زمينه

 داند.ين مدرسه و مکتب تربيتی میم( مادر را آغاز1875 -1945معروف الرصافی )
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 بتربيۀ ِ البنين أو البنات                             فحضْنُ األمّ مدرسۀ تسامتْ

 (16، ص2000)الرصافی، بأخالق النساءِ الوالداتِ                          واخالقُ الوليدِ تقاس حسناً

 به خود گرفت. آغوش مادر با تربيت دختران و پسران، عنوان مدرسه 

 اخالق مادران و فرزندان،  معيار نيکی است. 

گيرد که خوب پرورش يافته باشند ولياقت وشايستگی معروف رصافی معتقد است که تربيت صحيح  فرزندان در دامن مادرانی صورت می

 تربيت فرزندان را دارند.

 

 احترام به مادر -2-3

 کند:اقتباس از آيه معروف قرآن کريم که در مقدمه بدان اشارت رفت، چنين بيان می معروف الرصافی وجوب احترام  به مادر را با

 إن أمّی أحقُّ باإلکرامِ     أوجب الواجبات إکرامُ أمّی

 أرضَعَتنی الى أوان فطامی   حَمَلتنی ثقالً ومن بعد حَملی   

 إنّ أمّی هی التی خلقتنی بعد    ربّی فصرتُ بعضَ األنامِ 

 (280. م2000 الرصافی،)             ولها الشکر فی مدى األيامِ بعدّ حمدی إلهی      فلها الحمدُ

 ترين واجبها نيکی کردن به مادرم است. همان مادری که شايسته اکرام و نيکی است.  واجب

 با سنگينی مرا حمل کرد و بعد از والدتم تا دو سالگی مرا شير داد. 

 خلق کرد، و جزئی از مردم شدم.  همانا مادرم بعد از خداوند مرا

 پس بعد از حمد وستايش خداوند،  حمد وستايش ازآن اوست، وشکر وسپاس در طول روزگار و ايام از آن اوست. 

 دهد.(، مادر را مورد خطاب قرار می341، ص 1998ای بسيار دلنشين)م(، در قصيده1923 -1995نزار قبانی )

 مادرم. . . ای زيباترين کلمه ای که از دهنم خارج شد.        ن فمیأمی . . . .  يا أعذب کلمۀ خرجت م

 مادرم. . . ای زيباترين کلمه ای که قلم من ان را نوشته است.            أمی . . . .  يا أجمل کلمۀ سطرها قلمی

 ودمادرم. . . ای با ارزش ترين چيز در وج                أمی . . . .  يا أغلى شیء فی الوجود

 مادرم. . .  ای سرود کودک پاک.                   أمی . . . .  يا أنشودۀ الطفل البريئۀ

 مادرم. . . ای پناگاه نو جوانی وپشتوانه جوانی              أمی . . . .  يا ملجأ الصبا ومالذ الفتوۀ

 أمی . . . .  إنی أکبر وتکبرين فی عينی ومهما کبرت فلن أستغنی عنک 

 . . . من بزرگ می شوم وتو در چشمم نيز بزرگ می شوی،  وهر چند که بزرگ شوم از تو بی نياز نيستم. مادرم

 مادرم . . .  من بدون تو چيزی نمی ارزم.                        أمی . . . .  أنا بدونک ال أساوی شيئا

 م. . . من بدون تو گياهی بدون آب و خورشيدم. مادر     أمی . . . .  أنا بدونک کنبتۀ بال هواء وبال ماء وبال شمس

 مادرم. . . ای نماد مهربانی وای لبخند بهشت.                أمی . . . .  يا رمز الحنان ويا بسمۀ الجنان

 مادرم. . . ای نشانه محبت وعطوفت والفت.                أمی . . . .  يا عنوان المحبۀ والعطف واأللفۀ

 مادرم. . . ای هر حرفی که دارای معناست.                                   له معنى أمی يا کل حرف

 تو را به اندازه قطرات باران دوست دارم.                                    أحبک ملء حبات المطر

 رممنبع آسايش وگرمی ماد                                              منبع الدفء أمی

 ای قلب تپنده من، مادر                                                يا قلبی النابض

 اممادرم. . . ای جالب ترين انسانی که در دنيا ديده        أمی . . . .  يا أروع إنسانۀ رأيتها فی الدنيا

 داتد که تاکنون از دهان او بيرون آمده است. ترين لفظ میترين و تازهنزار قبانی در اين ابيات، لفظ مادر را شيرين
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 داند. نزار قبانی لفظ مادر را زيبا ترين کلمه ای می داند که قلمش تا کنون نوشته است.  او مادر را با ارزشترين وجود می

 چنين سروده است:"إلی أمی "علی محمد هاشم  در قصيده

 ، تستحق،  فاخضعنا ان رکعت ، الجل عينک،  ارکع         من غير امیأ

 تريننی انی حنانک، حينما                  کانت عيونک، قبل عينی، تدمعأ

 مومه،  فی الحياه وطهرها            هل کان بدر، قرب شمس يقبعلوال األ

 (36م، ص 1998)هاشم ،  وعلی شفاهک تلمع جمالها             منک ابتدت ،  وفيک سرّ ۀانت الحيا

 روم،  به خاطر چشمان توست.  چه کسی ای مادر مستحق احترام وخشوع است؟می من اگر به رکوع

 گريست. های تو را فراموش کنم درحالی که چشمانت هميشه قبل از چشم من میها ومحبتپنداری که مهربانیآيا می

 شد؟اگر مادر و پاکی او  در زندگی نبود،  آيا ماه هيچ وقت نزديک خورشيد می

 درخشد. های تو میشود و با لبهای آن همه در وجود توست. زندگی از تو شروع میگی هستی و راز زيبايیتو تمام زند

آورد آن زمانی که مادر برای او داند وچه خوب به ياد میشاعردراين ابيات زيبا و پرمعنای خود مادر را شايسته احترام وخشوع وخضوع می

از منظر شاعر، مادر منبع و سرچشمه همه خوبيها و برکات است.  مادر مصداق و عينيت عشق و مهر  ريخت قبل از اينکه او بگريد. اشک می

 و محبت است.

 مادر: سنگ صبور -2-4

 کند که  در همه حال، پناه فرزندان است:م(، مادر را نماد صبر وتحمل معرفی می1968-1885بشاره الخوری )

 م ماذا ترين؟أفباهلل يا   شکو اليک الجميع               أنا أفها 

 مها             وماست من العجب فی بردتينأفقالت، وقد ضحکت،  

 (234، ص1961 )الخوری،عرفتهم واحدا واحدا                        وذقت الذی ذقته مرتين  

 بينی؟دهم فقط بگو چه مییات مبرم ای مادر عزيزم به خدا قسم قسمهان ای مادر اکنون از همه اينها نزد تو شکايت می 

 زد و از شدت تعجب در ميان دو ردا خراميده بود؛پس مادرش در حالی که لبخند می

 ها را شناختم و تجربه کردم  و چيزی که آن را چشيده بودم بار ديگر چشيدم.    گفت. تک تک آن

يان کند و درد و دلهايش را با در مهايش را برای مادر بازگو میتیها و ناراحکند که شکايتشاعر در اين قصيده، داستان دخترکی را روايت می

 زند تا سختی را برای دخترش آسان کند وتر بتواند آنها را تحمل کند.  مادر که آنمشکالت را تجربه کرده لبخند میگذارد تا شايد راحتمی

 کند. ويی بار ديگر آن مصائب را تجربه میها لبخند زد. مادر با شنيدن آنها، گآموزد که بايد به سختیبه او می

 کند.(، همدردی مادر با فرزند را به تحمل مجدد دردها تشبيه می1935 -جورج شکور ) 

  االمهاتِ هنَّفتن بجنات الحياه              فديتُ

   (261م، ص1992،  شکور)    طيافهن تلفت النعمی          وکره ذکرياتأ

 هايی هست که من آنها را فدای مادران می کنم.   ودلربايیها در زندگی افسونگری

 اند.   هايی است که با فرزندان خود داشتهرويای مادران آسودگی فرزندان وتکرار خاطره

مادر جلوه  سازد که مبادا از ياد مادر غافل شود. چون خودها نمیکند و هرگز خود را اسير زيبايیها را فدای مادر خود میشاعر همه زيبايی

 زيبايی واقعی است.        

 ی مهربانیمادر: سرچشمه -2-5

 م(، مهر ومحبت مادر را در اين ابيات بيان کرده است:1884 -1984رشيدسليم الخوری )

 مّاأل ۀبمحب خافقٍحنون ٍ صد          رٍ سک فوقَأيت رأم رأ

 (2م،  ص1966)شراره عبد اللطيف،       والفمِدر ذاک الصّ الخلد انی          نعيمی بينَ عنی من نعيمٍفدَ
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 مگر نديدی)چگونه( سر بر سينه مهربانی نهادی که با مهر مادری در تپش است؟ 

 های بهشتی را به من نده،  زيرا که بهشت من در ميان اين آغوش است.  نعمت

هشتی های باز ديدگاه اين شاعر آغوش مادر باالتر از نعمتشاعر در اين دو بيت آغوش پر از مهر ومحبت مادررا به بهشت تشبيه نموده است. 

 باشد.  در حقيقت بهشت واقعی يک فرزند، آغوش پر از مهر و محبت مادر است.  می

 م(، مهربانی مادر را چنين نشان داده است:1889 -1941الياس طعمه )

 يّـــــاهُ حــنّــانُ قَــلــبـی إِلـــــى ر     يـــا قــلـبَ أُمـــی أنـــتَ ريـحـانُ 

 ای قلب مادرم، تو بهار دل من هستی که به آن مهربانی نوشانده است. 

 يـا قـلبَ أُمـی الـَعطفُ فـيکَ ثوى

 ای قلب مادرم،  مهربانی و عطوفت در درون تو قرار گرفته است. 

 رثای مادر  -2-6

  پرداخته است:به رثای مادرش  "وداع امی"دکتر فوزی عطوی، در سروده ای با نام 

 ودع اروم لقاء                       لما رحلت الرحله الزهراءأمالی 

 االعالم والعلما،  ۀمرويتنا الخلق النصير، وشمتنا                فی األ

 ماه، من لی با لشکاه ابثها               فتلملمين شکاتی استحياءأ

 ف منک الهمه الشما، نا من اساغ علی يديک کرامه           واستاأ

 ماه يا حلم الحياه ببسمه                 اسلتها، عبر الظالم،  ضياءأ

 (490م، ص2000،  عطوی)     وفی کل خاطره اراک توهجا            وبکل همس اجتليک بهاء

 چ ديدار ی ندارم. مرا چه شده است که از آن زمان که آن کاروان فروزان مادر بار سفر خود را بست ورفت اميد به هي

 تو مارا از اخالق نيک وناب خود، سيراب کردی و در امت، مشهوران و بزرگان رابه ما نشان دادی. 

کردی و های مرا جمع میهای خود را پيش چه کسی ببرم و با چه کسی در ميان بگذارم،  حال اينکه تو قبال درد و دلای مادرم شکايت

 سوزاندی. شدی ودل میبرای من ناراحت می

 

 های بزرگ را فرا گرفتم. منم که کرامت وبزرگی را در ميان دستان مهربان تو آموختم و همت

م اهای شيرين زندگیها شب برای ما روانه ساختی،  روياها وتاريکیای مادرم با آن لبخندهای روشن و فروزانت که آن را در ميان ظلمت

 شدی. 

های تو را به ياد کنم. در همه شرايط مهربانیای، زيبايی تو را آشکار میبينم ودر هر زمزمهتابناک میای تو را درخشنده و در هر خاطره

 آورم. می

هد و برای دکند و به کودک آرامش میداند که تاريکی را به روشنی تبديل میشاعر لبخند مادر در شب تاريک وترسناک را چراغ روشنی می

 هایشود  و در همه شرايط مهربانیای، زيبايی مادر برای او آشکارتر میمانند و در هر زمزمهات شيرين او میها جزء خاطرکودک اين لبخند

 آورد. مادر را به ياد می

 گيرینتيجه
گردد می ی مصائب راپذيراطمع به هيچ پاداشی،  همه انسانی صبور، سليم و فداکارکه بی. هاستها و مکانی زمانی محبوب همهمادر، واژه

مادر، اساس هرخانواده است که نزد عرب نيز از .  شويدخاطر سالمت و سعادت فرزند خويش، حتی از حيات خود نيز دست می و بسا که به

 .جايگاهی واال برخوردار است
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اه خدادادی تبيين جايگ ی شاعران نسبت به مادر است.تاريخ غنی ادبيات عرب و به ويژه شعر، ساحت کالنی برای تجلی احساسات صادقانه

 های متعدد مادر از مهربانی ودلسوزی گرفته تا به اخالق آموزيش، از شبمادر، عرض ادب و احترام به ساحت مقدس او، برشمردن ويژگی

 صرهای مادر در دوران نوزادی کودک تا سنگ صبوريش در دوران بزرگسالی فرزندش، همه و همه موضوعاتی است که در شعر معابيداری

 عربی نمود پيدا کرده است.

 خود انهکاش خانواده و فدای وار،و ققنوس عاشقانه که خويشتن را است زنانی ايثار و هافداکاری از متأثر شعر عربی، در جايگاه مادر شک بی

 .سازندمی آماده نشيب، و فراز پر دنيای را برای آينده هاینسل ورشان، شعله تن و جان از و کنندمی
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 هشیریریک یزدبانویا یمورد یبا بررس یرانیا ریمادر در اساط-نیمفهوم زم یبررس

 

 کارشناسی ارشد ادبيات نمايشی، دانشگاه تهران؛ سا کيومرثیپري

pkiomarsi@yahoo.com 

 

 

 

 چکيده

اورها ب یاست. بررس نيمادر بودن زم ايمادر  -نيمفهوم زم یاسطوره شناس یمختلف در حوزه اتيدر روا یريمشترک اساط مياز مفاه یکي

و  شيزا ،یاند. از آن جهت که بارورشده دهيآفر نيموجودات از زم یمهات است و همادر موجود نيکه زم دهدینشان م یباستان یهانييو آ

آن  هادر تمام اسطوره توانیو مادر است م نيزم انيهمان وجه اشتراک م نياست و ا نيمنسوب به زم جانیب زيبه هر چ دنيبخش یزندگ

وجود دارد. هدف پژوهش حاضر مطالعه و  رهيونان، روم، هند و غيريه اساطملل مختلف از جمل رياساط انيمفهوم در م نيرا مشاهده کرد. ا

مفهوم در  نيخواهد شد و سپس هم فيمادر تعر-نيپژوهش ابتدا مفهوم زم نياست. در ا رانيا یهااسطوره انيمفهوم در م نيا یواکاو

 انيجستجو خواهند شد. در م رانيا یشده یبندميقست یهامادر در اسطوره-ني. پس از آن مفهوم زمشودیم یمعرف گريملل د رياساط

 پرداخته خواهد شد. هشيريريک یزدبانويا یمورد یپژوهش به بررس نيدر ا رانيا یهااسطوره

 

 .هشيريريمادر، ک-نيزم ران،يا ر،ياساط :یديواژگان کل

 

 مقدمه

قط مربوط های اساطير فيابند. اين تغييرات در بازتاببازتاب میهای مشترک در طول زمان به شکل ديگری های اساطيری با خاستگاهمضمون

گاه همين باورهای مشترک است. يکی از همين های اقوام و ملل گوناگون در طول زمان و تاريخ جلوههای مشترک نيست بلکه آيينبه آيين

ی قابل های آن در جهان گسترهاست. اين باور و آيين 1مادر -مضامين مشترک در اساطير اقوام و ملل جهان نقش مادری زمين يا زمين

يره النهرين، هند و مصر و غهای آفريقا، اقيانوسيه، آمريکای شمالی و جنوبی، چين، ژاپن، يونان، بينهای آن در تمدنای دارد و نمونهمالحظه

 پردازد.مادرخدای بزرگ در ايالم می 1شود. اين پژوهش به صورت موردی به شهرياری ايزدبانوی کيريريشهديده می

 روش پژوهش

ها و بنا بر محور سوم همايش که مفهوم مادر در تاريخ، ادبيات، فرهنگ، فلسفه و دين است اين مقاله به بررسی مفهوم مادر در ساير تمدن

ايد از مادر را ب -ی زمينزد. ريشه و بنيان اسطورهپرداپردازد و سپس به طور موردی به بيان مفهوم مادر در تمدن ايالم میايران باستان می

ی شود. چنان که در روايت پهلومادر در روايات گوناگون يافت می -پدر و زمين -ی آسماناساطير کهن ملل مختلف جستجو کرد زيرا اسطوره

(. 44، ص 1375)بهار،  "زمين همه مادی آفريد. هرمزد، آفريدگان را به صورت مادی آفريد... نخست آسمان را آفريد... سه ديگر"نوشته شده 

زمين موجودی شبيه خود زاييد که قادر به پوشاندن سراسر زمين بود، يعنی آسمان پرستاره که "در تاريخ اديان تاکيد دارد که  1ميرچا الياده

آيين و مذهب بررسی شود شايد بتوان با دقت  (. اگر تاريخ هر238، ص 1372)الياده،  "بايست جاودانه پايگاه امن خدايان نيکبخت گردد.می

مربوط  ی جفت آسمان و زمينی اسطورهمايهنسبتا کافی گسترش اعتقادات مربوط به تجليات زمين و باروری آن را معلوم کرد. مضمون و بن

ن، ی آسمان در دستور زبان آن سرزميژهتنها در تمدن مصر است چون تصادفا وا"شود. ها يافت میبه آفرينش کيهان است و در بيشتر تمدن

مادر و بيان  -(. در تعريف زمين239، ص 1372)الياده،  "نمودار زمين است. 1معرف آسمان و خدای نرينه گب 1مونث است، الهه نوت

ها را به شمار آورد اما مدنهای موجود در تشود تمام نمونهتوان به اين نتيجه رسيد که به راحتی میهای آن در اساطير مختلف میويژگی
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 کند و به اين ترتيب ارزش و معنای مذهبی خدايانهای کيهانی را مشخص میممکن است ضرورتی نداشته باشد زيرا اين فهرست فقط جفت

 اشته باشد. ی آفرينش کيهانی، زمين نقش انفعالی دارد، حتی اگر نقش اولی و مقدم دماند. در اسطورهو اساطير نامعلوم باقی می

 مادر -زمين

يل خاصيت ها زمين به دلکنند و در بيشتر آيينی آسمانِ پدر و زمينِ مادر اشاره میها و اديان به اسطورهی اسطورهانبوه بسياری از کتب درباره

مادر است. زمين که به يک يژه مهينوها مربوط به زمين و خدايان بهشمار کثيری از آيين"باروری و زايش جنسيتی زنانه و مادروش دارد.

را به  1شناسی واژه، ظاهرا وجود عنصر ارضیی مذهبی است. ريشههای عديدهشود، دارای گرايشمعنا، پايه و اساس کيهان محسوب می

 (.8-237، ص1372)الياده،  "دارد.واسطه و مستقيم، در آن معلوم مینحوی بی

يننده مادر، زمين نيرويی آفر -ی زمينی دوجانبههمتا با خويش يعنی آسمان آفريد. قبل از پيدايش رابطهبراساس اساطير، زمين موجودی "

توانی سرايم/ مادر هستی/ ای زمين که میگويد: او زمين است که میهايش میدر يکی از سروده 1بود. دارای اعضای تناسلی دوگانه. هومر

 (.72، ص 1377)صدقه،  "را در بر بگيری.به مردگان زندگی ببخشی/ و آنان 

 شوند و هر آنچهها از زمين آفريده میدهد که زمين، مادر موجودات است و آنهای باستانی نشان میبررسی اعتقادات، باورهای کهن و آيين

و از خاک بودن انسان تعبير ديگری از زاده شدن يابد و معنای خاکی گردد، دوباره جان میاز آن پديد آيد، جان دارد و هر آنچه به زمين بازمی

ی است جان و سترونسرنوشت زمين بار گرفتن و زاييدن مستمر و شکل و زندگی بخشيدن به هر چيز بی". از آن جهت که استاو از زمين 

 (.249، ص 1372)الياده،  "گردد.که به خاک بازمی

 مادر -های زمينويژگی

ادر م -ی زمينآغازين آسمان بودن، ساختار قدسی داشتن، باروری، زايش و تجدد حيات، همه متعلق به اسطوره چون جفتهايی همويژگی 

مين ی زکند. چرا که زن نيز به دنيا آورنده و تغذيه کننده است، و از نظر قدرت با الهههمان چيزی است که در مورد زن هم صدق می"است. 

 (.133 ، ص1377، 1)کمبل "ذات است.هم

مادر و مادرزمين داشتند و آن را در يونان گسترش قابل توجهی داشته است. بابليان در مورد تيامت به عنوان الهه 1پرستش زمين يا گايا"

 (.126، ص 1386 -1387 ،ی)عالم "دانستند.و بارور کننده زندگی می پرورش دهنده

 ی زمينجنسيت زنانه

های روشنی دارد و طبق مندرجات ايندگی و قدرت پرورش آن،  در اساطير ايران و جهان نمودها و نمونهجنسيت زنانه يعنی باروری، ز"

 (.126، ص 1386 -1387)عالمی،  "زمين جنسيتی زنانه دارد.بندهشن 

 باروری زمين و زن

در "د حيات بسيار شبيه به زن )مادر( است. ناپذير او در باروری و زايش است و از جهت تجدييکی از نخستين تجليات زمين، توانايی پايان

خويش  یی مصری قديمی، عروس به دلدادهی عاشقانهيک متن ودايی، زمين به زهدان زن تشبيه شده است و مرد به کشاورز. در يک ترانه

 (.74، ص 1377)صدقه،  "«.من زمينم»گويد: می

ی های طوالنر در جوامع کشاورزی مطرح بوده است، مثال يونانيان و روميان در زمانسانی باروری زمين با باروری زن، شايد بيشتهم اين

ا، هسانی و مشابهت در بسياری از تمدندانستند و اين همزمين مزروع و زهدان زن و عمل بارور کردن او را با کشت و برزگری همانند می

 آداب و رسومی را به وجود آورده است. 

ين را همچون مادری دانسته است که انسان را به دنيا آورده، از جسم خود او تغذيه کرده و او را پرورش داده است، يعنی جوزف کمبل نيز زم

و به  کندطوری که زمين گياه را متولد میآورد، درست همانزن بچه را به دنيا می"نقش مادينگی و مادرانه را برای زمين قائل شده است. 

تی ها را تغذيه  به درسها را متولد و آنها با هم پيوند دارند، تجسم نيرويی که صورتکند، آنيعنی همان کاری که گياه میدهد، بچه غذا می

 (.235، ص 1377)کمبل،  "مونث است.

 مادر در اساطير ايران -زمين
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بق ط"مادر در اساطير ايران وجود داشته است.  -ی زمينبراساس روايات پهلوی آفرينش انسان از زمين و خاک شروع شده است و اسطوره

، زمين مادر زايشمندان تلقی شده است. بامداد روز اورمزد، مينوی زمين، که خود سپندارمذ درست انديش، مادر همه زايشمندان 1زادسپرم روايت

به نيک مهری همه آفرينندگان  -روزهاست که سرشت مادری او را از آغاز که دروغ )=اهريمن( به آفرينش تاخت تا واپسين -روی زمين است

 (. 127، ص 1386-1387)عالمی،  "چه همه فرزند اويند. -را

ای چون ]کيومرث[ درگذشت، از صلب وی نطفه"اين نکته منطبق است با روايت پهلوی که آفرينش انسان را از خاک )گل( دانسته است. 

ن ماند، از اين نطفه دو گياه شبيه ريواس روييد، سپس از جنس گياه به جنس انسان بيرون آمد و در زمين فرو رفت و چهل سال در رحم زمي

 (.93، ص 1383، 1)کريستن سن "تحول يافت، يکی نر و ديگری ماده، در قامت و صورت يکسان و نام ايشان مشی و مشيانه بود.

آيد و با سه عنصر ديگر، آب، آتش و باد با اهريمن به شمار میدر اساطير ايرانی نيز زمين مثل آسمان مقدس است و از ياران هرمزد در نبرد "

دهند، در ارتباط با تقديس زمين که مهد آسايش است، کشاورزی در نزد زرتشتيان عملی اهورايی معرفی شده عناصر اربعه را تشکيل می

 (.134، ص 1386 -1387)عالمی،  "است.

زدبانوی را در باال و اي "آسمان"ايرانيان پيش از زرتشت، ايزدِ »رانيان باستان وجود داشته است. باور اساطيری ازدواج آسمان و زمين در ميان اي

ان بسيار پدر و زمينِ مادر از روزگار گذاشتند، پيداست که مضمون پيوند بين آسمانِ دانستند و به آن احترام میرا در پايين مقدس می "زمين"

آمده به ازدواج ميان نزديکان اشاره شده است و به عنوان نخستين  دينکردی اساطيری باستانی که در در يک انديشه"«. کهن مانده است

چه در دينکرد و ساير منابع اساطيری آمده ی آنچنين ازدواجی از پيوند مقدس آسمان و زمين سخن به ميان آمده است. در واقع بر پايه نمونه

 (.136، ص 1386 -1387عالمی، ) "دواج مقدس بوده است.است پيدايش ساير موجودات از اين از

 بحث

 ايزدبانوی ايالم -فرهنگ ايالم

ترام به زن و باور تأثير نبود احالنهرين بود و بر ايرانيان بیاز جمله کيفيات و خصوصيات با اهميت دين و فرهنگ ايالمی که تحت تأثير بين

از جمله خصوصيات دين ايالم تقدم و احترام "گويدمی شهرياری ايالمدر کتاب  1شود. هينتسمی به مادر ازلی بود که موجب بقا و تداوم قوم

 (.51، ص 1386)هينتس،  "العاده کهن و مستمری فرهنگ ايالم برای زن و زنانگی قائل است و تقديس مار که ريشه در جادو دارد.فوق

ايران گرفته تا دريای مديترانه، متعلق به عصری بسيار کهن است و به احتمال قوی، وجود ساختارهای مادرساالری در آسيای غربی، از نجد "

علت اصلی آن باور به مادری ازلی است که سبب بقای قوم است، و اين خود در پی روی آوردن جوامع ميان سنگی و نوسنگی اين منطقه به 

ای نههای زن پوشيده يا معموال برهنماد آن در اين تمدن وجود پيکرک اند.کشاورزی است که زنان در کشت و برداشت آن نقشی اصلی داشته

، 1384بهار، ) "های درشت که از اکثر حفريات متعلق به عصر پيش از تاريخ و گاه تاريخی اين منطقه به دست آمده است.است با سينه و ران

 (.139ص 

خستين در ن"گويد: می ی اهميت زن و مادرساالری است. هينتس در اين بارهی دربارهانامهترين سند موجود در ايالم پيماناولين و ابتدايی

(، تقريبا نام تمام خدايانی که حتی به هنگام سقوط شهرياری ايالم 21پيش از ميالد )لوح  2260ای از حدود نامهسند موجود ايالمی، پيمان

ها در روشنای تاريخ، اين ايزدان شود. حتی در اين اولين حضور آنساختند، ديده میا میی ايالمی رپيش از ميالد( ايزدکده 640)حدود سال 

)هينتس،  "پيش از ميالد نيز بسيار کهن بوده است. 23ی دهد دنيای خدايان ايالمی در همان سدهشوند که نشان میدر چنان نظمی ظاهر می

 (.52، ص 1386

 1ايزدبانو پيننکير

تواند مادرساالری و اهميت زن را در ايالم مشخص کند وجود يک مادرخدا يا ايزدبانو در رأس ساير ايزدان ی که باز هم میی ديگرنشانه

ی دين ايالمی است، زيرا در رأس اين ايزدان، يک ايزدبانو قرار دارد، و اين مشخصه"است. هينتس به اين مورد نيز اشاره کرده است. 

عدی هم حتی در روزگاران ب"گوش بسپاريد ايزدبانو پيننکير و شما ای خدايان نيک آسمان! "شود: ا اين خطاب آغاز میی مذکور بنامهپيمان

)در کتاب مقدس:  1ها در پيننکير نوعی ايشتارالنهرينیو قادر بر نازل کردن بال. بين "حاکم آسمان "ها خدايی استپيننکير برای ايالمی

www.takbook.com



   

443 

ها بوده است. اين که در انجمن ايزدان ايالم کهن، ايزدبانويی بسيار باالتر از بقيه ايالمی "مادر خدای بزرگ"ظاهرا او ديدند. ( می1عشتارت

 (.52، ص 1386)هينتس،  "ی مادر ساالری در ميان پيروان اين دين است.کند نشان دهندهبر ديگر ايزدان رياست می

 مادرِخدايان

ی تقدس زن و مادر در ايالم کهن بود. عالوه بر ايزدبانو پيننکير که متعلق به شوش بود، دهنده ساير ايزدان نشانوجود ايزدبانويی باالتر از 

ی خليج فارس، نيز وجود داشت. نام او اليه جنوب شرقی ايالم، در کرانهمادرخدای ديگری در منتهی"مادرخدای ديگری هم وجود داشت. 

. کيريريشه 1"زرگايزدبانوی ب "وشهر( بود. البته کيريريشه در اصل نام خاص نيست، بلکه لقبی است به معنایکيريريشه و مقرش در ليان )ب

شود که شاهان و شاهزادگان عصر ايالمی ميانه و نو در نقاط مختلف خوزستان جا معلوم میبه مرور از ليان به شمال غربی رخنه کرد. اين از آن

ا اين همه را داشت. ب "بانوی معبد باال"و  "مادر خدايان "در خود پايتخت، يعنی شوش، کيريريشه عنوان باشکوه اند.معابدی برای او ساخته

 (.52-3، ص 1386)هينتس،  "کيريريشه به هيچ وجه با پيننکير که از روزگاران کهن ايزدبانوی شوش بود نياميخت.

سم شود و او را با ا)ايذه( در کنار نام کيريريشه به نام ايزدبانويی پارتی متوسل می 1رنام در آيپي 1ای هنهپيش از ميالد شاهزاده 710در سال "

ی ، يعنی قائل شدن به دو يا سه مادرخدا، با توجه به توسعه"مادرخدا"ی کننده دربارهکند. اين ابهام گيجستايش می "مادرنيک خدايان "

دای خاص ی ايالم مادرخبندی ايالتی سرزمين است. ظاهرا در تمام دورهی تقسيمکنندهنعکستاريخی ايالم قابل توجيه است و در عين حال م

ی های شمالی بوده، در بخش جنوبی ايالم در سرزمين دريايی، يعنی بر کرانهخود را داشته: در خوزستان پيننکير که احتماال خاستگاهش کوه

ب انگيز است که اعتقاد به حداقل دو يا سه مادرخدا سبانزان در ايالم شرقی پارتی. شگفت فارس، کيريريشه و در سرزمين کوهستانیخليج

ی دوم پيش از ميالد در سراسر ايالم بر ديگران غلبه يافته است. شده است. به احتمال زياد کيريريشه در هزارهها نمیتشويش خاطر ايالمی

ار او وجود داشتند. از سر احتياط برای هر دو ايزدبانو، يعنی ايزدبانوی محلی و ايزدبانوی مهاجر، چنان در کناما مادرخدايان کهن محلی نيز هم

را پرستيدند. ظاهکردند. ظاهرا در يک محل واحد بيش از دو مادرخدا را نمیساختند و به هر يک نذورات جداگانه تقديم میمعابد جداگانه می

ر اواخر عمر شهرياری، احتماال در کنار پيننکير و کيريريشه شواهدی از پارتی هم در اختيار است. حتی در جا، دشوش استثنا بوده است. در آن

 ی دوم تغييریی ايالم قرار داشتند. اما در طول هزارهبدون رقيب در رأس ايزدکده "مادرخدايان بزرگ"ی سوم پيش از ميالد نيز اين هزاره

يافت جا خالی کرد. مادرخدا، که در اين تری که مرد میاندک در برابر حق بيشان مادرساالری کهن اندکپديدار شد. همين که نزد ايالمي

دايان گاه از گروه اصلی خزمان پيننکير يا کيريريشه بود، با اکراه باالترين مقام خدايی را به يک خدای مذکر واگذاشت. اين مادرخدا هيچ

 (.54و  53، ص 1386)هينتس،  "عامی نگاه داشت.در هر حال مقام برتر خود را هميشه در دل مردمی ايالمی کنار نرفت و ايزدکده

باردهی،  اش در باروری وهای آيينی و اساطيری که در سير پژوهش مرور شد، زمين در ابتدا به اين دليل با اهميت است که توانايیدر کليت 

شود و ی ايزدبانوان زمين زدوده نمیهای الهی هرگز از چهرهدانه تبديل شده است. اما تجلی نامحدود است. زمين به مرور به مادر بذر و

 های آن قابلمادر و ويژگی -ی زمينهای ملل مختلف اسطورهها قابل تشخيص است. در تمام تمدنی آنصفات و متعلقات زمين در چهره

و  دانستندیرا مقدس م "نيزم" یزدبانوياباستان  انيرانيباستان وجود داشته است. ا انيرانيا انيدر م مادر -يری زمينباور اساطاثبات است. 

که  یرياساط یشهيدر اند مانده است.در ايران باقی کهن  انمادر از روزگار نِزمي و پدرآسمانِ  نيب ونديمضمون پ گذاشتند،یبه آن احترام م

موجودات  ريسا شيداياست پ هآمد ی ديگرريو منابع اساط نکرددي در چهآن یهيبر پا. اشاره شده است کانينزد انيآمده به ازدواج م نکرديددر 

تأثير نبوده است. تأثيرپذيری و تأثيرگذاری دين از تحول فرهنگ و دين ايالمی بر ايرانيان بی بوده است.آسمان و زمين ازدواج مقدس  از

گرفته تا  رانيا فالتاز  ،یغرب یايدر آس یمادرساالرساالری و مفهوم زنوجود ی بوده است. مادرساالری به پدرساالری در تمدن ايالم

يا مادرخدا  یازل یبه مادرکهن  باور  اين  یعلت اصل. کهن است اريبس یمتعلق به عصرهمه  ،و ساير مناطق ديگر ترانهيمد یايدرهای کرانه

ی کشاورزوی سبه  یو نوسنگ یسنگ انيآوردن جوامع م یرو یدر پشود. و قبيله میقوم  تداوم نسل و بقای يکاست که سبب يا مادرخدايان 

 شود. تر میبودند اين مفهوم محکم یاصل رکنزنان در کشت و برداشت آن که  و باروری زمين

 گيرینتيجه
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های نمادين بسياری دارند. ج آسمان و زمينند و ارزشی ازدواها، موجودات عالم حاصل و نتيجهی باورهای اساطيری بسياری از تمدنبر پايه

ی او از خاک است که بازتاب آن در اساطير، قابل اثبات است. زمين به عنوان آفرينش انسان از خاک و بازگشت او به خاک و زايش دوباره

به زنانگی و باروری زمين اشاره شده است  ندهشنبو  دينکردچه در شود. در اساطير کهن ايران، بر اساس آنمادر موجودات مقدس شمرده می

ت. نبوده اس رتأثيیب انيرانيبر او فرهنگ و آيين آن  یالميا نيبوده است. د نيموجودات از ازدواج مقدس آسمان و زم ريسا شيدايپو 

ها ايالم بيش از ساير تمدن در یرو مادرساال تقدس زنبوده است.  یالميدر تمدن ا یبه پدرساالر یاز تحول مادرساالر نيدی ريرپذيثأت

قوم  کي یسبب تداوم نسل و بقا. اعتقاد ايالم به مادر ازلی است انيخدامادرِ ايمادرخدا  گرايش بهکهن  باور  نيا یعلت اصلمشهود است. 

که زنان در کشت و  نيزم یو بارور یکشاورز سمت و سوی زراعت،به  یو نوسنگ یسنگانيآوردن جوامع م یرو ی. در پشدمی لهيو قب

 .کردمی ترمحکمرا مفهوم  نيبودند ا یاصلجزو ارکان برداشت آن 
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 تربیت فرزندان در جایگاه مادر و  نقش
 کارشناسی ارشدفقه وحقوق اسالمیدانشجوی ؛ محمدقدرتی

mohamad.ghoodrati1373@gmail.com 

 

 چکيده

خـانه و خـانواده نخستين محيطی است که انسـان را تحت تـاءثير فضا و روابط و مناسـبات خود قرار می دهـد . همه چيز اين محيط و 

ازندگی سبخصـوص عوامـل انسـانی آن بسـيار تاءثيرگـذار است خانواده بنيادی ترين نهاددرجامعه ی انسانی است که وظيفه ی تربيت و

رای بافرادوانسان هارابرعهده داردواگرافراد نتوانندخانواده هاراتحکيم بخشندوافرادی باايمان درآن پرورش دهندنمی توانندجامعه ای ايده آل 

نسل آينده بسازند بنابراين درجستارحاضرنويسنده برآنست ياروش تحليلی اسنادی واستفاده ازروش کتابخانه ای به تبيين ويژگی های 

جا تربيت ای است که بچه در آنمادردرتربيت فرزندانی بااخالق وتربيت اسالمی بپردازد.نتايج بيانگرآن است که دامن مادر بزرگترين مدرسه

شنود والدين در انتقال ارزشها نقش الگو را بر عهده دارند. کودک شنود غير از آن چيزی است که از معلم میشود. آنچه که بچه از مادر میمی

کودک اگرپدرومادرخوددروغ بگويندنمی توانند با رفتار کردن شبيه والدينش، مهر و محبت آنها را حفظ و از تنبيه و سرزنش آنها پرهيز ميکند.

رين مشکل و مهم ت رابادعوت زبانی به  راست گفتن پرورش دهندهريک ازپدرومادربرای کودک الگويی هستندکه ازرفتارشان پيروی می کنند

نوجوانان امروزی در خانواده ها کمبود عشق و عاطفه و محبت است همـان طـوری که انسـان نيـاز به آب و غـذا دارد نيـاز به  کودکان و

محبت هم دارد بلکه نيازهـای عـاطفی و معنـوی او به مراتب بيشـتر از نيازهای جسمانی اوست . محيط خانوادگی آکنده از محبت ، سبب 

ايل در افراد می شود ؛ و کسانی که در محيطی با محبت پرورش می يابند ، به ارجمندی می رسـند و می آموزند تلطيف عواطف و رشد فض

 چديگران را دوست بدارند و در اجتماع رفتاری انسانی داشـته باشـند فرزندانی که از عقده حقارت و فقر عاطفی رنج می برند و برای خود هي

توانند افرادی مورد اعتماد باشند و مسـئوليتی را در جامعه عهـده دار شوند . ساير افراد جامعه نيز از شـر  گونه ارزشـی قائل نيسـتند ، نمی

 اين افراد در امان نخواهند بود

 

 مادر،تربيت،خانواده،اسالم،محبت،نقشکليدواژگان:

 

 مقدمه

و مناسـبات خود قرار می دهـد . همه چيز اين محيط و خـانه و خـانواده نخستين محيطی است که انسـان را تحت تـاءثير فضا و روابط 

بخصـوص عوامـل انسـانی آن بسـيار تاءثيرگـذار است و تاءثيرپـذيری کودک و روابـط عـاطفی درون خـانواده بر آن می افزايـدسالهـای 

اده عقالنی شـکل می گيردکودک در خـانو نخست تربيت بسـيار اهميت دارد زيرا در اين سالهاست که ساختار جسـمانی ، عاطفی ، اخالقی و

در چشم به جهـان می گشايـد و عـادات و اخالـق خود را از خـانواده فرامی گيرد ، و روابط انسانی و عاطفی را درآنجا می آموزد . پدر و ما

شدت تحت در و مادر تقليد می کند و ببه کفالت کودک قيام می کنند و به تربيت او اهتمام می ورزند و کودک به سـبب ميل به تقليدش ، ازپ

تاءثير اموری قرار می گيرد که او را احاطه کرده است رشد جسمانی کودک تحت تاءثير محيط خانوادگی و مسائل مختلف زنـدگی خانوادگی 

کافی  پاکيزگی و نظافت ، استراحت است . فقر و غنا ، فراوانی امکانات مناسب يا فقدان آنها ، از جمله هوای آزادآفتاب ، روشنايی و نور کافی ،

، غذای سالم و بهداشتی ، امکانات مقاومت در برابر بيماريها و وسايـل پيشـگيری ، و درمـان بيماريهـا همگی در رشـد جسـمانی کودک مؤ 

اده شـکل می ثر است . کودک از تمـام گرايشـها و محرکهای درون خانواده تاءثير می پذيرد و رفتار او به تبع رفتار خانو

  (48، 1382)دلشادتهرانی،گيرد

اسالم به عنوان يک مکتب انسان ساز،بيشترين عنايت را به تکريم،تنزيه وتعالی خانواده داردواين نهادمقدس راکانون تربيت ومهدمودت 

ه راتأمين نيازهای مادی ورحمت می شماردوسعادت وشقاوت جامعه انسانی رامنوط به صالح وفساد اين بنامی داندوهدف ازتشکيل خانواد
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،عاطفی ومعنوی انسان ازجمله دستيابی به سکون وآرامش برمی شمارد.خانواده بنيادی ترين نهاددرجامعه ی انسانی است که وظيفه ی تربيت 

ايده  توانندجامعه ای وسازندگی افرادوانسان هارابرعهده داردواگرافراد نتوانندخانواده هاراتحکيم بخشندوافرادی باايمان درآن پرورش دهندنمی

(بنابراين درجستارحاضرنويسنده 1393آل برای نسل آينده بسازند وازفرهنگ ايمانی خودبه جامانده وبه اهداف متعالی خود نمی رسند)حسن زاده،

 سالمی بپردازد.ا برآنست ياروش تحليلی اسنادی واستفاده ازروش کتابخانه ای به تبيين ويژگی های مادردرتربيت فرزندانی بااخالق وتربيت

 تربيت درخانواده

 امر تربيت فرزنـدان وجود دارد که والـدين برتر به آن ها توجه کرده و در تربيت فرزنـدان وجود دارد که سـرنوشت ساز را مدنظر قرار می

ی ر صالح ،غذايی که طفل خورانده مدهنـد . توجه به اين نکته از اساسـی ترين حقوق فرزند بر عهده پدر و مادر می باشد . انتخاب پدر يا ماد

شود ، شـرائط و رفتار مادر در دوران بارداری ، نامگذاری کودک ، چگونگی تاءمين نيازهای جسـمی و روحی ، توجه به شخصيت فرزند ، 

ه در حاالت ئلی هسـتند کعقيقه ، صدقه ، دعا و نفرين والدين ، نحوه گزينش دوستان ، شيوه تشويق و تنبيه و ده ها عامل ديگر از جمله مسا

به همين  . ، ويژگی های شخصيتی ، خلق و خوی و خصلت های آينده کودک تاءثير دارد و انتخاب های وی را در مسير زندگی رقم می زند

ه(می ( امام خمينی)ر25، 1382جهت در سـيره اهل بيت عليهم السـالم به اين حقوق فرزنـدان اهميت بيشتری داده شـده است )پاک نيا،

فرمايند: مربی انسان زن است وسعادت وشقاوت کشورها وابسته به وجودزن است زن باتربيت مهم خودانسان درست می کندوباتربيت صحيح 

 (1382،کشورراآبادمی کندوزن مبدأ همه سعادت هابايدباشد)عمادزاده،

د در الدين )تربيت غيررسمی( است و پدر و مادر ميتواننيکی از روشهای دستيابی به اهداف تربيتی، روشهای تربيتی به کار رفته توسط و

( از نظر صاحبنظران، خانواده اولين و مهمترين محيطی 1390،43بهکارگيری اين روشها خالقيت داشته باشند )عظمتمدارفرد و بدخشان، ،

ودکی جامعهشناسان، تجارب سالهای اوان ک است که فرد در آن از کيفيت روابط انسانی آگاهی پيدا ميکند. بر اساس تحقيقات روانشناسان و

خانواده اولين محيط  (1376شخصيت و زيربنای رفتارهای بعدی فرد است )احدی و بنی جمال، ە که معموالً در خانواده حاصل ميشود، سازند

ونقش ن پررنگ تراست اتعليم وتربيت ورشدفضايل اخالقی کودک است وسنگ بنای اخالق درآنجانهاده می شودکه درآن نقش مادرازديگرا

بيشتری دربهداشت وسالمت روان ورشدوتربيت کودک داردچراکه نخستين رابطه مستقيم کودک بامادراست بنابراين وظيفه مادردربرابرکودک 

 (1382بيشتروسنگين تراست)قاسمی،

ه بچه شود. آنچه که بچه در آنجا تربيت میای است کدامن مادر بزرگترين مدرسه امام خمينی)ره( دربرابر نقش مادردرتربيت فرزندفرمودند:

ر جوار شود تا دشنود تا از معلم. در دامن مادر بهتر تربيت میشنود. بچه از مادر بهتر میشنود غير از آن چيزی است که از معلم میاز مادر می

 .1انسان درست کردن است پدر؛ تا در جوار معلم، اين يک وظيفۀ انسانی است، يک وظيفۀ الهی است، يک امر شريف است؛

شرايط تربيتی خانواده به عنوان اولين عامل تربيت ، زمـانی قـادربه ايفـای نقش خود خواهـد بود که حـداقل برخی از ويژگيهای زير در 

.باور و اعتقاد  2ل هسـتندبـاور اعتقاد قلبی والـدين به اين امر که فرزنـد امانتی الهی است و آنان امانتدار پروردگار متعا-1آن مشاهـده شود.

.والدين از نظر شـناختی به نيازها و 3قلبی والـدين بر مؤ ثر بودن نقش آنها در تربيت فرزنـد و اينکه آنان ، اولين مربيان فرزند هسـتند

نظر وحدت نظر و عمل به والـدين از  .4مقتضيات سنی فرزندان آگاه باشـند و در شيوه های ارتباطی خود اين ويژگيها را مد نظر قرار دهند

. 5نقطه مشترکی دست يابنـد و علی رغم اختالف رويکردها و کارکردها ، تالش خود را برای همفکری و هماهنگی با يکـديگر به کار گيرنـد

.والدين ازنظر ارتباطی 6 اشندوالدين از نظر ارزشهای اخالقی ، پايبند به موازين عالی باشند ، و نيز توانايی انتقال آنها را به فرزندانشان داشته ب

.خانه به خوابگاه تبديل نشود ، بلکه محلی برای 7، رابطه ای صحيح و قابل قبولی که متکی بر اعتماد متقابل است ، با فرزندانشان برقرار کنند

ناخت حاصل کنند و بدين وسيله .والدين از شيوه های تربيت ، به گونه ای علمی ش8برقراری توسـعه و تعميق ارتباط های درون خانواده باشد

 (31، 1379بر اعتماد به نفس خويش بيفزايند)شرفی،

(که طبق سخن ايشان دل مادر 530مَن شَقیَ فی بطن اَمِه)نهج الفصاحه، پيامبراکرم)ص(می فرمايند:السَعيدُ مَن سَعِدَفی بطن اُمِهِ والشَقیُ 

قُلْ إِنَّ الْخَاسِرِينَ الَّذِينَ خَسِرُوا أَنفُسَهُمْ وَأَهْلِيِهمْ يَوْمَ الْقِيَامَۀِ أَلَا ذَلَِک فرموده است)زمينه سازسعادت ياشقاوت کودک است همانگونه که خداوند 

اسُ وَالْحِجَارَۀُ عَلَيْهَا مََلائِکَۀٌ غِلَاظٌ يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا قُوا أَنفُسَکُمْ وَأَهْلِيکُمْ نَارًا وَقُودُهَا النَّتحريم نيزمی فرمايد)6ودرآيه 1( هُوَ الْخُسْرَانُ الْمُبِينُ
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(که دستورمی دهدمواظب خودوفرزندان خويش باشند. پيامبر)ص(می فرمايند:کودکان رادوست شِدَادٌ لَا يَعْصُونَ اللَّهَ مَا أَمَرَهُمْ وَيَفْعَلُونَ مَا يُؤْمَرُونَ

 (11/449بداريدوآنهاراموردلطف ورحمت قراردهيد)کلينی،

 نگی گفتاروعمل مادريگا

 والدين در انتقال ارزشها نقش الگو را بر عهده دارند. کودک با رفتار کردن شبيه والدينش، مهر و محبت آنها را حفظ و از تنبيه و سرزنش

( خانواده اساس 1383،163آنها پرهيز ميکند. والدين آنگاه در تربيت دينی توفيق مييابند که خود به آنچه ميگويند عامل باشند )شاکری نيا، ،

به نظرروان شناسان سال های اوليه  (38، 1385صحت اخالقی فرد را بنيانگذاری ميکند و ارزشهای اخالقی را در او نهادينه ميسازد )حجتی، 

ن اکودکی دررشدوشخصيت وآينده اونقش بسزايی داردبيشترشناخت های کودک ازخودواطرافيان ومحيط نيزدراين دوران شکل می گيرد ميز

سالمت جسمانی وروانی کودک بستهبه ارتباطی است که خانواده باوی داردواينکه تاچه حدتالش می کندنيازهای اورابرآورده سازندکودکانی 

 که دراين سال هاازنظرعاطفی وامنيتی درخانواده تامين نميشوندبه انواع سختی ها دچار می گردند مشکل اين کودکان بيشتر باشيطنت ها،دروغ

ها وحرف نشنيدن های ساده آغاز می شودوباتوجه به وضع نابسامان خانواده به بزهکاری هاوجنايت های دوران بزرگسالی می گويی 

 (1382انجامد)شعاری نژاد،

چشمان ظريف کودک ،هماننديک دوربين حساس فيلمبرداری ازهمه حرکات ورفتاروالدين فيلمبرداری می کندوازرفتارخوب يابد آنان 

ايدکودک همه چيزرادرخانه وازپدرومادريادميگيردازلبخندهاوزمزمه هاونوازش های مادر،درس خوشبينی واعتمادواظهارمحبت می تقليدمی نم

آموزد. والدين درصورتی می توانندفرزندان خويش راباتربيت های اسالمی ومقيدبه ضوابط شرعی پرورش دهندکه خودشان نيزدرمحيط خانواده 

 (396، 1387وظايف دينی ورعايت اخالق نيک اسالمی ملتزم بوده وازارتکاب گناه خودداری کنند)امينی، ودرحضورفرزندان به انجام

اند که انسان درست کنند، انبيا مأمورند که افراد را ـ افرادی که بشر هستند و از همين با حيوانات فرق امام خمينی)ره(فرمودند:انبيا آمده

ن کنند؛ تزکيه کنند، مزکّی کنند؛ پاکيزه کنند. شغل انبيا همين است و بايد شغل مادرها همين باشد نسبت به اند که اينها را انساندارند ـ آمده

ها ها را از آن اول که در دامنشان هست تزکيه کنند. آنها با اخالق خوب، با اعمال خوب در آنجا بچههايی که در دامنشان هست. بچهبچه

ای که بچه به مادر دارد به هيچ کس ندارد. و آن شوند تا در پيش استاد. آن عالقهها بهتر تربيت میر، بچهشوند. در دامن مادبهتر تربيت می

بندد در قلبش؛ و تا آخر همراهش هست. مادرها بايد توجه به اين معنا بکنند که بيند، آن نقش میشنود يا میچيزی که در بچگی از مادر می

مزکّی تربيت کنند؛ يک مدرسۀ علمی ـ ايمانی باشد دامنهايشان، و اين يک مطلب بسيار بزرگی است که از  ها را خوب تربيت کنند،اين بچه

شنود. آنقدری که اخالق مادر تأثير دارد در بچۀ شنود از پدر نمیآنقدری که بچه از مادر چيز می .آيدآيد. و از کس ديگر نمیمادرها می

شود، مادرها مبدأ خيراتند و اگر خدای نخواسته مادری باشد که بچه را بد تربيت کند، از ديگران نمیشود کوچولوی نورس و به او منتقل می

 .1مبدأ شرورند

اگرپدرومادرخوددروغ بگويندنمی توانندکودک رابادعوت زبانی به  راست گفتن پرورش دهندهريک ازپدرومادربرای کودک الگويی هستندکه 

همه آنان دررفتاروگفتارهماهنگ باشندکودک بدون ترديد وحيرت ازآنان پيروی می کنداما اگردربين  ازرفتارشان پيروی می کنندچنانچه

 (400، 1387رفتارالگوهاتعارض وجودداشته باشدکودک مردد ونگران ميشودچون نمی داندازکدام يک ازآنهاپيروی کنند)امينی،

 مادر محبتمهرو

سـت. رکـن فيزيکـی خـانواده راوجود همسـران و رکـن عـاطفی آن را محبـت و خانواده دارای سه رکن فيزيکی، عاطفی و معنوی ا

اگر  .گذشـت تشکيـــل مـی دهـد ارکـان فيزيکی، بدنه و اسکلت خـانواده را تشـکيل مـيدهنـد و ارکـان عـاطفی، روح و جـان خانواده اند

ن روح خواهد بود که هيچ خوشبختی و موفقيتی در اين خانواده وجود خانوادهای از دو نعمت محبت و گذشت محروم شود، همانند کالبد بـدو

نخواهـد داشـت؛ زيـراسعادت و خوشبختی در زندگی خانوادگی سالم و موفـق يافـت مـيشـود؛ جـايی کـه محبت و عاطفه، انسان را از 

محيطی سرشار از دوستی و احساس مسئوليت فراهم محبتهای بی پايه و سطحی بی نياز ميکنـد و بـا تـالش دو انسان اميدوار و بانشاط، 

ميشود امروزه روشن شده است که عمده ترين فقر بشـريت در جامعه ماشـينی و صنعتی در جهان معاصر ، فقر فرهنگی و عاطفی است و 

انسـان نيـاز به آب و مهم ترين مشکل کودکان و نوجوانان امروزی در خانواده ها کمبود عشق و عاطفه و محبت است همـان طـوری که 
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غـذا دارد نيـاز به محبت هم دارد بلکه نيازهـای عـاطفی و معنـوی او به مراتب بيشـتر از نيازهای جسمانی اوست . عمده ترين دليل 

محبت دارد . فقر  ناسازگاری فرزندان در خانواده ها ، عامل بسياری از ناهنجاری ها مانند فرار از خانه و امثال آن ، ريشه در کمبود عاطفه و

عاطفی موجب می شود شخصيت انسان در نزد خود حقير و پست باشد و کرامت و عزت خود را از دست بدهـد و چنين انسانی آبرو و عزت 

سست ازمهمترين ناهنجاری های خانوادگی درآخرالزمان ايجادگ (40، 1382 )پاک نيا، .خود را بر باد رفته پنداشـته و به هر کاری دست می زند

شديدعاطفی بين اعضای خانواده وازهم گسيختگی خانواده هاست امام صادق)ع( فرمودند:درآخرالزمان خواهی ديدکه پدران ومادران ازفرزندان 

 (8/41خودبشدت ناراضی اندوعاق والدين شدن رواج يافته است)کلينی،

واه وانسان دوست بار می آيدچون طعم شيرين محبت کودک درمحيط گرم محبت،اظهارمحبت راازپدرومادريادمی گيرد،خوش قلب ،خيرخ

راچشيده درفردای زندگی حاضراست اين عمل رانسبت به ديگران انجام  دهدچنين انسانی وقتی بزرگ شدهمين اظهارمحبت رانسبت به 

طفی رنج می برند و برای فرزندانی که از عقده حقارت و فقر عا( 492، 1387همسر،فرزندان ودوستان ومعاشرين خودانجام می دهد)امينی،

عه نيز مخود هيچ گونه ارزشـی قائل نيسـتند ، نمی توانند افرادی مورد اعتماد باشند و مسـئوليتی را در جامعه عهـده دار شوند . ساير افراد جا

کرامت نفس را در نوجوانـان تقويت از شـر اين افراد در امان نخواهند بود . اما اگر والدين بتوانند با محبت ، احترام ، ارتبـاط صـميمانه ، 

کننـد ، آنـان در آينـده انسـان هـايی سالم و دوسـت داشـتنی خواهنـد بود و وجود خود را با گناه و معصـيت آلوده نخواهند کرد )پاک 

 ازمحبت های گرماظهارمحبت کودک راازابتال به عقده ی نفسانی واحساس کمبودحقارت مصون ميداردبرعکس کودکی که  (41، 1382نيا،

 (492، 1387پدرومادرمحروم بوده ودرنفس خويش احساس محروميت می کند)امينی،

وسايل ارتباطی ازجمله ماهواره، اينترنت، شبکه های  در دنيای امروزی که با پيشرفتهای تکنولوژی و انفجار اطاعات از طريق توسعه

فتن هويت و اعتقادات جوانان و نوجوانان راه اندازی شده اند؛ و نيز با کمرنگ اجتماعی مجازی و غيره که در موارد بسياری برای نشانه گر

شدن روابط صميمی والدين و فرزندان، قرار گرفتن بنيان خانواده در مسير تهاجم فرهنگی، دور شدن والدين و بعضا توجه نداشتن والدين به 

( عدم توجه والدين به سالم سازی محيط روانی و عـاطفی کودکـان 9، 1394تربيتی امامان، همراه است)کيان، ە تربيت فرزندان بر طبق سير

و نوجوانـان و فقـدان روابـط مناسـب، در بيـشترموارد آنـان را باکمبودهـای عـاطفی، انگيزشـی و مشکالت روانی روبرو می سازد 

آن دو استواراست اعضايی که انجام حقوق مقابل،آنان ( ارزش خانواده بيش ازهرچيز برپايه مودت ودوستی بين اعضای 94، 1386)شـاملو،.

رادرکناريکديگرنگاه داشته است واگراين جريان براساس دوستی وتفاهم وبرکنار از منيت ها ادامه يابدبه کمال انسانی 

 (15، 1385موردنظرخواهدانجاميد)بهشتی،

اعی دچارمی شودوتحقيقات نشان می دهدنوجوانانی درصورتی که کودک درسال های نخست والدينش راازدست بدهدبه عدم رشداجتم

که دارای روابط خانوادگی گرم می باشنددرمقابل تنيدگی زادچار مشکل کمتری نسبت به نوجوانانی که فاقداين حمايت هستندمی 

سالم و پر از آرامش ( کودک ، نخسـتين درس محبت و دوستی ، و بغض و دشـمنی را در خانه فرامی گيرد . محيطی 1379شوند)چاووشی فر،

و عاطفه و دوستی بهترين بستر برای رشـد عواطف و کماالت انسانی کودک است ، در چنين محيطی ، کودک احساس آرامش و امنيت می 

 :دفی می کنـد ، چنـانکه می فرمايـکنـد و خصـلتهای انسانی در او شـکوفا می شود . خدای سـبحان خانواده را کـانون آرامش و دوستی معر

استواری شخصيت و سالمت رفتار آدمی تا اندازه ای زياد به محبتی  .محبت عاملی مهم در سالمت روحی و اعتدال روانی انسان است

بستگی دارد که در زندگی می بيند . محيط خانوادگی آکنده از محبت ، سبب تلطيف عواطف و رشد فضايل در افراد می شود ؛ و کسانی که 

رورش می يابند ، به ارجمندی می رسـند و می آموزند ديگران را دوست بدارند و در اجتماع رفتاری انسانی داشـته در محيطی با محبت پ

باشـند . با گرمای محبت است که زندگی معنامی يابد و اسـتعدادهای انسان شـعله می کشد و انگيزه تالش و خالقيت فراهم می شود . از 

يرد ازو نـا ارجمنـد بی محبت زنـدگی مـاتم همه کار و بارش زشت و نامحکم همه عشق صـيقل می محبت جذبه ها گردد بلند ارج می گ

زنـد فرهنگ را جوهر آيينه بخشـد سنگ را اهل دل را سينه سينا دهد با هنرمندان يد بيضا دهداهميت روش محبت در تربيت از اين روست 

شـود ميـان محبت و اطـاعت رابطه معيت وجود دارد ؛ بـا ظهور محبت ،  که محبت اطـاعت آور است و سـبب همسـانی و همراهی می

 (98، 1382اطـاعت و همرنگی پيـدا می شود و محب به محبوب تاءسـی می کنـد )دلشادتهرانی،
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و  دامام خمينی)ره(می فرمايند:يک مادر ممکن است که بچه را تربيت کند و خوب تربيت کند، و آن يک بچه يک امت را نجات بده

ها األسف در اين طول سلطنت، اينها کوشش کردند که مادرها را از بچهممکن است که بد تربيت کند و موجب هالکت يک امت بشود. مع

وند های معصوم را که بايد تربيت بشداری چيزی نيست، شما توی ادارات برويد. جدا کردند اين بچهجدا کنند. به مادرها تزريق کردند که بچه

ای کردند، تربيت فاسد. بچهها و جاهای ديگر و اشخاص اجنبی، اشخاص غير رحيم، آنها را تربيت مینهای مادر و بردند در پرورشگاهاز دام

ه واقع شود. بسياری از اين قتلهايی ککند، عقده که پيدا کرد، مبدأ بسياری از مفاسد میکه از مادرش جدا شد پيش هر که باشد عقده پيدا می

الزمه توفيق در تربيت عـاطفی ،پرورش قلب و دلی مهربـان است ، زيرا قلب خاسـتگاه کالـم  1شودهايی است که پيدا میروی عقدهشود می

و رفتـار آدمی است . به اين منظور بايـد قلـبی را تربيت کرد که محبت عالم هستی را در خود جای دهد ، نه فقط محبت خانواده اش را . 

رون آدمی می گذرد ، هميشه برای ديگران قابل درک و دريـافت نيسـت ، برای حصـول اطمينـان از ايـن جهـت ، ضـروری آنچه در قلب و د

 هاست آدمی محبت خـويش رابه ديگران به ويژه همسـر وفرزنـدانش ، ابراز و اظهـار کنـد . برقراری مناسـبات عـاطفی با ديگران به دو شـيو

نجام می گيرد . در شـيوه مسـتقيم ، از عبـارات و واژه هـای مطلوب بهره گرفته می شود ، در شـيوه غير مسـتقيم مسـتقيم و غير مسـتقيم ا

بـا عواملی همچون احسـاس مسؤ وليت ، حس تعاون  )مشارکت(مصـلحت انديشـی ، شخصـيت دادن و نظاير آنها مواجهيم . در تربيت 

متمرکز شود که با طرف مقابل )شاگرد ، فرزند(  فصل مشترکهايی پيدا کرد و از آن ها برای عاطفی ، تالش اصـلی بايـد بر اين موضوع 

اثبات عواطف و صـميميت بهره جست فصـل مشترکهـای عـاطفی ، زمينه ای برای نفوذ در اعمـاق شخصـيت طرف مقابل است تا از اين 

 (57، 1379)شرفی،از مرز انسان موجود به انسان مطلوب ، تعالی بخشيدطريق بتوان دست به کار تحوالت روحی و ذهنی مناسب شد و او را 

 

 نتيجه گيری

ندگی ر محيط زگشود. ا تربيت خانوادهبار بيايد و در  خانوادهانسان زمانی از لحاظ روحی و عاطفی، صحيح و سالم و کامل بار خواهد آمد که در 

واهند گر نسلها بخار جمع شد که فرزندان از لحاظ ساختار عاطفی و روانی سالم هستندتوان خاطفرما باشد، میحکم خانوادهآرام و مناسبی در 

کن است. مم خانوادههای ذهنی و فکری خود را به نسلهای بعدی منتقل کنند و جامعه از گذشته خودش بخواهد سود ببرد، اين فقط با فرآورده

گيرد و اين پدر و مادرند که به نسان بر اساس فرهنگ آن جامعه شکل میی هويت و شخصيت يک ااست که اول بار همه خانوادهدر محيط 

مستقيم و بدون اينکه خود آنهاتصنعی به کار ببرند، به طور طبيعی محتوای ذهن و فکر و عمل و معلومات و اعتقادات و مقدسات و طور غير

خانواده به عنوان الگوی تربيت اشاره شده است وتاکيدبرروی  درسندتحول بنيادين به ارتقای نقش .کننداينها را به نسل بعدی منتقل می

 .پيوندخانواده ومدرسه دارد 

دريکی ازگزاره های ارزشی سندتحول بنيادين به ارتقای جايگاه ونقش تربيتی خانواده ومشارکت اثربخش آن بانظام تعليم وتربيت رسمی 

ای نقش نظام تعليم وتربيت رسمی عمومی وخانواده دررشد وتعالی کشور عمومی اشاره شده است وازهدف های کالن دراين سند به ارتق

اگرمادر .وهمچنين افزايش مشارکت واثربخشی همگانی بويژه خانواده درتعالی نظام تعليم وتربيت رسمی وعمومی موردتأکيدقرارگرفته است

ودرآينده خودنيزفردی متعادل وباروحيات وخلقيات مناسب بامهرومحبت بافرزندان رفتارکنندفرزندان دچارعقد ه های روحی وروانی نمی شوند

واردجامعه می شوندولی اگربابی مهری پدرومادرخودروبروشوندبه تربيت آنهاخدشه واردمی شودوبسياری ازعقده هاوآسيب های اجتماعی نتيجه 

ه گويدخودعمل کنداگربه دخترش دستور ب بی توجهی والدين نسبت به فرزندان است ومادری درامرتربيت فرزندموفق است که هرآنچه رامی

پوشش دهدخودآن راانجام دهدتااعتمادفرزندانش رابدست آوردواگربه فرزندش دستوربه رعايت اخالق می کندخودآنرا انجام دهدتاملکه ی 

 ذهن فرزندشود.
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 چکيده

صدد  سو، در شکی از يک  سی بالينی با الگوگيری از مدل پز شنا صالح و جرم شگيری از ا سوی ديگر، به دنبال پي درمان بزهکاران و از 

سوی جرم تکرار ست. در اين ميان، مادر به عنوان جلوه از  شگيری ای اآنان ا ز خلقت مهربانی خداوند، نقش مهمی در اين هدف، به ويژه، پي

ضور مادر در خانواده و می اءاز تکرار بزهکاری اطفال و نوجوانان ايف صوص فرزندانِآموزشايفاء الگوی کند. ح ر د دهی او به فرزندان و به خ

اين هدف  ۀاری، انحراف و سرانجام بزهکاری آنان است. لکن، الزمگام برای پيشگيری از ناسازگو مهمترين آستانه بلوغ، بدون ترديد اولين 

شــناختی همراه باشــد، که با اســتلزامات روانشــناختی و جامعه در بادی امر، آموزش مادر از رهگذر مبادی و رويکردهای صــحيح حقوقی

ند اورژانشـــود. بهرهپذير میامکان نات دولتی مان های های اجتماعی و اســـتمداد از قابليتسمندی از ظرفيت نهادهای جامعوی و امکا

سترش دامنسازمان سرانجام گ سالمت و روان و  سترۀفعاليت  ۀهای مردم نهاد مانند انجمن حمايت از   جغرافيايیِـــــ  اقدامات علمی و گ

ســازد تا آنان در پرتو هم میهای حقوقی، اين امکان را فراعالوه بر ارتقاء دانش و اطالعات مادران در زمينه ،حقوق شــهروندی هایِکلينيک

سباين اقدامات مفيد، از وضعيت روانی و اجتماعی  شده که ثمر تریمنا شد اعتال ۀدر جامعه برخوردار  شخصيت خانواده، هويت  ءآن در ر و 

شیِ سجام ايجاد کارکرد اجتماعی و بخ شیان شادابی خانواده نمايان میبرقراری و  بخ شاط و  ستا، تداومشود. در اين يکپارچگی در ن و  را

 .دبديلی در پيشگيری از بزهکاری او در آينده دارنماياند، نقش بیخود که عاليم بزهکاری را رخ می استمرار حضور مادر بر بالين فرزندِ

 ی از تکرار جرم.مادر، اطفال و نوجوانان، اصالح و درمان، پيشگيرها: کليد واژه

 

 مقدمه

سته شهروندان برای رهمواره د سميت نمیسيدن به اهداف خود، مبادرت به رفتارهايی میای از  سد. اينورزند که جامعه آنها را به ر  شنا

ــ مغاير با هنجارهای اجتماعی متجلّی می رو، به جهت ناديده انگاشتن اين قواعد، گردند. از اينرفتارها گاه در قالب الگوهای رفتاریِ خالف ـ

رو خواهند های جامعوی و غيرقهرآميز از سوی جامعه روبهيرفته شدۀ جامعه، بدون ترديد با پاسخهای پذناقضان هنجارهای اجتماعی و ارزش

انگاریِ آنها و ای جز جرمشــد و گاه، اين قبيل رفتارها به صــورت ضــدّهنجار درامده و حاکميّت به جهت صــيانت از حقوق شــهروندان چاره

 کيفرگذاری يعنی اِعمال ضمانت اجرای کيفری ندارد. 

ورزند. فارغ هایِ متعدّد سنّی هستند که به داليل مختلفی به ارتکاب جرم مبارت میدر اين گستره، مرتکبان رفتارهای مجرمانه از طيف

( 1395 شناسی )پيکا،ديدگیِ شهروندان که بايد در دانش جرمشناسی ارتکاب جرايم ، چرايی بزهکار شدن اشخاص و داليل بزهاز بحث علّت

ستهبدان پردا شود، د سو، در معرض بزهخته  شهروندان همواره از يک  سوی ديگر، در خطر رويارويی با گروهای از  های ديدگیِِِ باال و از 

شد،  سنّی پيش از دوران ر صتاً ناظر به ادوار  شخ شهروندان که م سته از  ستند. اين د صورت مزمن، ه شدن به  مجرمانه و در نهايت، بزهکار 

 دۀ سنّ کودک )طفل( يا نوجوان خواهند بود. باشد برحسب ميزان رمی

بندیِ اطفال و نوجوانان بزهکار بر مبنای مسئوليت کيفری به دسته 95لغايت  88که از ماده  1392قانون مجازات اسالمی مصوب سال 

ر اختی، از يک ســو و تدابيهای ذهنی و روانشــنتدريجیِ آنان پرداخته اســت، بر حســب نوع رفتار مجرمانۀ ارتکابی پاســخِ مناســب با ويژگی

محور، از سوی ديگر درنظر گرفته است. بديهی است که، خانواده و در رأس آن مادر، نقش ترديدناپذيری در رشد و باليدگی فرزندان و اجتماع

 اهند کرد. شود، ايفاء خوپذيری بازشناخته میبه طريق اولی، عبور دادن طفل و نوجوانِ خود از مسيری که به نام فرآيند جامعه
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شناختی ـــ روانشناختی از سوی خانواده و گام نهادن فرزند در مسير خالف هنجارهای لکن، برغم تمامیِ تدابير اتخاذّی تربيتی ـــ جامعه

ود شتعريف شده از سوی خانواده برای او، امکان گرايش فرزند به بزهکاری دور از ذهن نخواهد بود. بدين سان، اکنون اين سؤال مطرح می

توانند برای عدم ارتکاب که، پس از گرايش فرزندِ در معرض رشــد )حســب مورد طفل يا نوجوان( به بزهکاری، آيا خانواده و به ويژه مادر می

ستادان جرم سازیِ وی و به تعبير ا سوی او و بازاجتماعیِ  سی )نجفی ابرندآبادی، جرم از  (  پيشگيری از تکرار جرم، نقش 17، ص 1395شنا

شــناســی بالينی برای اين دســته از شــهروندان که همواره در معرض توان بر مبنای الگوی جرمشــند؟ چه ســازوکارهای مؤثری میآفرين با

گيری آلودگی به بزهکاری هســتند، اتخاذ نمايند؟ بدون ترديد پاســخ مثبت اســت؛ زيرا، خانواده به عنوان اولين نهادی که بســترهای شــکل

صيت طفل را فراهم می شت. در اين ميان، تأثير قابل توجهی در گرايش او به بزهکاری يا تقويت بنيان سازد،شخ های اخالقی خواهند گذا

صوص مادر به  شود، خانواده و به خ سعه و تعالی خارج  سير تو شدۀ خانواده برای او در م هرگاه طفل يا نوجوان به هر دليل از راهبرد تعريف 

ينیِ های بالتواند اين طفل يا نوجوان بزهکار يا ناســازگار را بر مبنای الگوها و شــاخصواره میعنوان شــاخصــۀ اســتحکام بنيان خانواده، هم

سی بالينی ايده میشناسی که از رهيافتجرم شنا ساس، در های روان سازد. بر اين ا گيرد، به سوی تعالی و هنجارمندگرايیِ اجتماعی رهنمون 

های او در پيشگيری از تکرار جرم )ب( مورد تحليل و ارزيابی رزندان )الف( و سپس تأثيرگذاریبادی امر، نقش مادر در فرآيند رشد و تربيت ف

 گيرد.قرار می

 الف: نقش مادر در فرآیند رشد و تربیت فرزندان

ند رشد يرسد. در فرآگيری شخصيت فرزندان يک فرآيند است که از ابتدای دوران کودکی آغاز شده و در دوران بلوغ به اوج میشکل .1

ضور دارند، مداخله می ستقيم ح صورت غيرم ستقيم و برخی به  صورت م کنند. مادر، و باليدگی اطفال و نوجوانان، افراد مختلفی که برخی به 

شکل ست که عالوه بر مداخۀ مستقيم نقش بنيادين در   زيست های آغازينِگيری تربيت فرزندانِ خود دارد. به ويژه آنکه، او از لحظهفردی ا

 پذيرد.گيریِ شخصيت فرزند توسط مادر صورت میتوان بيان داشت که، بنيان شکلطفل با او همراه بوده و حتی می

الگوی بردای فرزندان به خصــوص فرزندان دختر، از مادر، محدود به دورۀ ســنّی خاصــی نبوده و نيســت و حتی بر اســاس رويکردهای 

شعوام ستِ م صحيح تربيت در گرايانۀ اين مؤلفه، در دورانِ زي شتی دارد. به هر ترتيب، الگوی  سرانِ خود، نمود بي ترک فرزندان دختر با هم

ميان، برخی  شود. اما در اينفرآيند رشد فرزندان، در واقع، نمود انتقال يافتۀ تربيت دورانِ طفوليتِ خودِ مادر است که نسل به نسل منتقل می

صيالتمؤلفه سان ها مانند برخورداری مانند از تح شرت  با محافل علمی، تعالیِ فرهنگ، مدنيّت از گذر مطالعه و گفتگو با ان های عاليه، معا

شد تا مادر، با بهره سازوکارها همواره موجب خواهد  صحيح گيریگيری از اين جهتمتمدّن و ديگر  سير تربيت  سودمند، همواره در م های 

 فرزندان گام بردارد.

است که در واقع، همان، فضای پيرامونیِ طفل و والدين  "محيط"ای به نام ر جهت تربيت فرزندان مؤلفهگر د. بدين سان، عامل تعيين2

سی جنايی محيطی فيرقابل اجتناب بوده )نجفی ابرندآبادی،  شنا ست. محيط خانواده که از منظر جامعه  شريت ا ست ب ، 1395برای ادامۀ زي

سو، بر بنيان ( و فرد تولد يافته در آن هيچگونه انتخاب942ص  صلی تربيت و باليدگی را از يک  صۀ ا شاخ ست،  شته ا ی در برگزيدن آن ندا

گيری نحوۀ ارتباط فرد با دنيای خارج از خانواده )تعامل بيرونی(، بنا نهادن تعامل با درون خانوده )تعامل درونی( و از ســـوی ديگر، شـــکل

پيدا کند، غالباً طفل يا نوجوان نيز در محيط بيرون از خانواده به ســوی هنجار نهد. از اين رهگذر، گرايش تعامل درونی به هر ســو ســوق می

 ای که در خانواده به او القاء شده است، گرايش خواهد شد. پذيرفته شده

ند تصـــميم ندان در فرآي با فرز لدين  مل وا عا ندان در درون آن وجود دارد، موجب گيریميزان ت ـــارکت دادن فرز که امکان مش هايی 

شد؛ اما در مقابل، هرگاه هويت سازگاری با جامعه را دارد، بديل خواهد  شده و در نهايت او، به فردی که قابليت انطباق خود و  شی به او  بخ

ی که او را هايبخشی در بيرون از خانواده و در ميان گروهخانواده نسبت به طفل بيگانه بوده و به اصطالح، او به حاشيه رانده شود، اين هويت

 رد اقبال قرار دهند، صورت خواهد گرفت.مو

های مجرمانه و يا ناسازگار با هنجارهای پذيرفته شدۀ جامعه باشند، موجب بروز اولين رويدادهای هایِ معيار، گروهرو، هرگاه گروهاز اين 

 ( در طفل يا نوجوان خواهد شد. 1396خطرناکی )رضوانی، 
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ست، گرايش ضيح آنهای روانیِ مادر ناگفته پيدا ا ست. تو ستقيم بر فرزندان تأثيرگذار ا انواده که، هرگاه در درون خنيز به طور کامالً م

ا يخشونت ـ از هر نوع ـ جريان داشته باشد و مادر خود، از يک سو، از گذر رويکردهای مختلف ماننند نوع ادبيات و گفتمانِ حاکم بر منزل و 

ــونت  ــوی ديگر، به عنوان بزهنحوۀ رفتار فيزيکی با فرزندان، مروّج خش ــد و يا از س ــونت و با روانی متألم در خانواده به تريت باش ديدۀ خش

های لسفرزندان مبادرت ورزد، قطعاً به طور مستقيم بر روان او و به طريق اولی بر لحظۀ زندگیِ فعلیِ او و به طور غيرمستقيم بر آيندۀ او و ن

 ديگر تأثيرهای نامطلوب و سوء خواهد گذاشت. 

 های مادر در پیشگیری از تکرار جرمب: تأثیرگذاری
سط مادر بنيان نهاده می .1 سالمت کودک از تمامیِ جوانب بيش از هر امری و پيش از هر اقدامی تو شکلتوجه به  د گيری فرآينشود. 

د توجه قانونگذاران کشورهای ديگر شود، همواره مورريزی میگونه که اشاره شد ـــ در بادی امر توسط مادر پايهشخصيت طفل که ـــ همان

های گوناگونی نسبت حقوق کيفری اطفال شکل گرفته است )سيمامونتی، گيریای که در قوانين مختلف، جهتنيز، واقع شده است. به گونه

ــ مالی )نجفی  137، ص 1386 ــ قضايی و امنيت جانی ـ ، 1391ابرندآبادی، و بعد(. تأمين امنيت فرزندان از هر حيث، اعم از امنيت حقوقی ـ

 و بعد( در گرو تأمين امنيت مادر از يک سو، و تضمين آن از سوی حاکميت ـ دولت از سوی ديگر، است.  10ص

سازگاریِ در ورطۀ بزهکاری قرار گرفتن را از خود بروز میتواند فرزند خود را که نشانه. مادر زمانی می2 دهد، از گام نهادن ها و عالئم نا

اری باز دارد که حق بر تأمين برای او، تضمين شده باشد و هرگاه اين حق يا تضمين نشده و يا به طور نامتکامل فراهم شده در مسير بزهک

باشـد، امکان خواهد داشـت که، در تربيت فرزندان خلل ايجاد شـده و به سـوی بزهکاری گام بردارند. در اين وهله اسـت که نقش مادر، در 

 زندان غيرقابل انکار است.پيشگيری از تکرار جرمِ فر

ـــاخه1394. پيشـــگيری از تکرار جرم )ابراهيمی، 3 ؛ نجفی ابرندآبادی، 39، 1396های علوم جنايی )نجفی ابرندآبادی، ( که در ميان ش

و بعد( از  451، ص 1385قرابت معنايی ـ مفهومی دارد، در پهنۀ حقوق ملی و بين المللی )نيازپور،  1شناسی بالينیو بعد( با جرم 8، ص1395

ـ تقنينی برخوردار بوده و در نظام عدالت کيفری ايران نيز، از سال  به اين سو موضوعيتِ قانونی يافته است )نيازپور،  1392جايگاه هنجارمند 

سی بالينی در حقيقت، با بهره(. جرم1395 شاحهشنا شکی يه ويژه يکی از  سی بگيری از دانش پز شنا صیِ آن يعنی، روان ّص لينی، اهای تح

ــ روانشناختی است. در پرتو  ــ اِعمال تدابير درمانی ـ ين ادرصدد پيشگيری از تکرار جرمِ بزهکاران از رهگذر حضور بر بالينِ بزهکار و اتخاذ ـ

ــتفاده از تمامیِ ظرفيتمؤلفه، جرم ــناس بالينی با اس ــوی مرتکب را حنثی کرده و ازش  های موجود، تالش خواهد کرد که ارتکاب جرم از س

 ( پيشگيری به عمل آورد.1387تبديل شدن او به يک بزهکار به عادت )نيازپور، 

شته بدون ترديد رويکرد بالينی در جرم صحيح، به موقع اجرا گذا صورت  سنّی، اگر به  صوص تمامیِ بزهکاران با هر ردۀ  سی در خ شنا

شد و هدف غايیِ جرم شگيرشود، قطعاً مؤثر واقع خواهد  سی بالينی که پي ّسنِ شنا ساند.  صۀ ظهور خواهد ر شد را به من ی از تکرار جرم با

های متعددی در فرآيند و بعد( و ادوار مختلف آن موجب خواهد شد تا پاسخ 13، ص1391مرتکب در گسترۀ علوم جنايی )نجفی ابرندآبادی، 

دهی به بزهکاری کودکان و وانان برای پاســخبزهکاری، به آنان داده شــود. از اين جهت اســت که در پهنۀ نظام عدالت کيفری اطفال و نوج

و بعد( و بدين  15، ص 1390گيرد )نجفی ابرندآبادی، ( حقوقی متفاوت از حقوق ديگر متهمان مورد توجه قرار می1396نوجوانان )نيازپور، 

 ی اطفال و نوجوانان بنا نهاده می شود. ( در قبال پديدۀ بزهکار1396سان، بر مبنای معيار بزهکار، سياست جنايی افتراقی )نجفی ابرندآبادی، 

ـــ و شايد اصلیمادر، به عنوان شاخصۀ تعيين .3 ـــ مؤلفهگرِ تربيتی اطفال و نوجوانان يکی از ـ شناس رمتواند جهايی است که میترين ـ

 شد؛ گر بابالينی را برای اتخاذ تدابير پيشگيرانه به جهت عدم بازگشت اطفال و نوجوانان در ورطۀ بزهگاری ياری

 

شناس بالينی برای پيشگيری از تکرار جرم اين دسته از شهروندان، بدون ترديد، های اصالحی ـ درمانیِ جرمزيرا، در صورتِ شکستِ سياست

 دها و تجارب روانشناسان رشورزیها، انديشهگيری از دانششناس بالينی با بهرهآيد. از اين جهت، جرماز مزمن شدن آنان سخن به ميان می

شناسی توانند سنتز و تلفيقی از رويکردهای مختلف را پديدار ساخته و سرانجام به آنچه که در جرمبه همراه مادرِ طفل يا نوجوان بزهکار، می

 شود، دست يابد. و بعد( گفته می 247، ص 1381يو، بدان، پيشگيری رشدمدار )کاری
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 نتيجه گيری

يت گيری شــخصــپذيرســازی و شــکلهای گوناگونی برای جامعهامعه شــناســی جنايی، محبطبســترها و به تعبير فنّی در گســترۀ ج .1

ستين و اجتناب ستا، خانواده به عنوان نخ صيتها پايهناپذيرترينِ اين محيطشهروندان وجود دارد که در اين را شخ نا سازی افراد را بهای 

ساير اعضاء خانواده، نقش انکارناپذيری در گذارد. اما، در اين گستره، مادر که از منظر عرف و اجتماعمی ، به عنوان عاملی برای پيوند دهندۀ 

 های ابتدايی شخصيتِ فرزندان ايفاء خواهد کرد.بنيان

ساير محيط2 ستقيم بر . درهم تنيدگی روحيات و تعامالت مادر با  صورت م ست که به  ها نيز خود، عاملی تأثيرگذار در تربيت فرزندان ا

ـــ تربيتیِ فرزندان تأثيرگذار خواهد بود. چه آنکه، خصيصۀ تربيتیِمادر و به گونۀ غيرمستقيم بر خصلت خصايص شخصيتی  های انگيزشی ـ

گرفته است، بدون ترديد موجب انتقال به طريقۀ تربيتیِ  ای که خود در آن رشد و نمو يافته، تربيت شده و شخصيت او شکلمادر در خانواده

شد و  سان، میفرزندان او خواهد  سلبدين  ساس، اگر مادر در ها، از انتقال تربيتتوان به موازات انتقال ن سخن به ميان آورد. براين ا ها نيز 

يروز و محور بوده و تعبير فنّی، خشونت خانگی در جريان تربيتیِ فرزند دای پرورش يافته باشد که نظام تربيتی مبتنی بر نظام خشونتخانواده

ـــد، اين مدلِ تربيتی نيز همواره مورد آموزش قرار خواهد گرفت اما در مقابل، هرگاه نظامِ مبتنی بر خانواده از مادر امروز وجود دا شـــته باش

صميم شارکت و مداخلۀ فرزندان در ت شده و گيریالگوی م شیِ اجتماعی به او فرزند  ها و امور جامعویِ جمعی پيروی کند، موجب هويت بخ

 ا جامعه و احساس مشارکت در فرآيندهای گروهی و اجتماعی را افزايش خواهد داد. در نتيجه، ميزان تعامل او ب

شوند که از هنجارهای تعريف شده ها به خصوص مادران، همواره فرزندانی مشاهده میهای متعدد نظام تربيتیِ خانواده. اما برغم گونه3

های شوند. اين گمراهی که در اثر عوامل متعددی از جمله انتخاب گروهمیاز سوی خانواده برای او، فاصله گرفته و به سوی بيراهه رهنمون 

صورت می شرت با افراد نامتعارف  سالِ ناهنجار و معا سير هم شاندن فرزندان، به آرامی موجبات گام نهادن آنان در م پذيرد، با به انحراف ک

ه ها و به خصوص مادران، فرزندانی که بکار گرفته شده از سوی خانواده کنند. لکن، عليرغم تمامیِ اقدامات و تدابير بهبزهکاری را فراهم می

ورزند، اگر به موجب قانون مجازات اسالمی واجد مسئوليت کيفری باشند، بزهکار محسوب شده و در نتيجه حسب ارتکاب جرم مبادرت می

 مورد به مجازات يا اقدامات تأمينی و تربيتی محکوم خواهند شد.

شود، می. اگر از منظ4 سته  سی به نظام حاکم بر کيفرها نگري شنا سی و روان شنا يفر( يا توان مجازات )کر مباحث غيرحقوقی مانند حامعه 

سال و خواه برای اطفال و نوجوانان نوعی نظام تربيتیِ قهرآميز که در خانواده به وبی خ اقدامات تأمينی و تربيتی را خواه برای بزهکاران بزرگ

شمسی و اقدامات تأمينی و به فرد، آموزش داد سال تمام  ست، نام نهاد. بدين توضيح که در واقع، مجازات برای افراد باالی هجده  شده ا هن

شده سوی بزهکاری رهنمون  سی که به  شم سال تمام  شهروندان زير هجده  صحيح تربيتی برای  ستِ نظام  شک اند و اين اقدام در نتيجۀ 

شود هدف آن است که با اِعمال مجازات بر ناقض هنجارها و يا ترساندن او به اِعمال مجازات بر جرا میتربيتیِ خانواده بوده است، اِعمال و ا

 وی، از مسير بزهکاری خارج شده و در پرتو يک سياست کيفریِ قرآميز، بازاجتماعی شده و در نهايت با هنجارهای چامعه بازسازگار گردد.

آموزشی ـ تربيتی بر خانواده به ويژه بر مادر، که وظيفۀ اصلیِ تربيت فرزندان به دليل تعامل  . از اين رهگذر، سايه افکندنِ نظام صحيح5

هد ابيشتر او با آنان را برعهده دارد، امری اجتناب ناپذير است که اين خصيصه برای مادرانی که فرزندان بزهکار دارند، بدون ترديد باعث خو

دهی شگيری از ارتکاب مجدد جرم از سوی فرزندان انان، مفيد به فايده باشد. بدين سان، آموزششد که اتخاذ راهبردهای پيشگيرانه برای پي

  سازد.ای است که اين فرآيند را با سهولت هموار میهای او به فرزندان از سوی ديگر، مقولهبه مادر از يک  سو و انتقال صحيح آموزش

های سازیِ هر چه بيشتر فرهنگسراها و کانونماعی در پهنۀ انتظام اجتماعی مانند فعالها و فضاهای اجترو، ايجاد بسترها ـ محيطاز اين

ــی و فکری، بهره ــازمانهای اورژانسگيری از ظرفيتپرورش ــۀ حمايت از اطفال و های اجتماعی و همکارهای با س های مردم نهاد در عرص

سمن سی و رفتاری نوجوانان و به ويژه  شنا صحيح رفتاریِ مادران ايجاد میهايی که از منظر روان کنند، بازخوردهای ترديدناپذيری بر نظام 

شگيرانه از منظر جرم صحيح که راهبردی پي سترش داده و آنان را برای تربيت فرزندانی  ضور مادران را در جامعه گ شگيح سی پي ری شنا

 محسوب می شود، ياری نمايند. 
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 جستاری نقادانه ازرویکرد برنامه ششم توسعه به امنیت قانونی مادران در برابر خشونت 
 عضو هيات علمی دانشگاه پيام نور، دانشجوی دکتری حقوق بين الملل؛ محمد مهدی حسينمردی

phd_mardi@yahoo.com 

 شکده حقوق و علوم سياسی دانشگاه آزاد اسالمی واحد کرجاستاديار دان؛ زينب عصمتی

esmati_tehranbar@yahoo.com 

 

 چکيده 

برنامه های توسعه کشور ازآنجاکه محورسياست های کالن هر بخش  از سه  قوه را تعيين و به تبيين الزامات قانونی  دستگاههای اجرايی 

مه ريزی يک اولويت انکارناپذير محسوب و مشارکت آنها در عرصه های گوناگون ميپردازد کنشگری زنان  درحوزه های سازمانی و برنا

اقتصادی، سياسی و فرهنگی ازپيش شرطهای مهم توسعه انسانی پايدار می باشدبی التفاتی درموردحقوق زنان ونقش مادری آنها به عنوان 

ا ا نه تنهادرقلمرو حقوق داخلی بلکه در نظام حقوق بين الملل نيز بنيمی ازجمعيت انسانی  موثر اما آسيب پذيرجامعه ،فرآيند  حق برتوسعه ر

چالشهايی جدی مواجه مينمايد .توجه به امنيت قانونی وتاثير آن برسالمت  جسمی وروانی  زنان موضوعی است  که پژوهش حاضردر چارچوب 

وسعه را مورد مداقه قرار ميدهد. اين مجموعه تحقيقی ضمن مباحث منع خشونت عليه  مادران ونياز به مقررات پيشگيرانه ، در برنامه ششم ت

ف دبيان کلياتی در مورد مفهوم خشونت و انواع خشونت عليه مادران به ارائه تحليلی ازجايگاه امنيت قانونی مادران در برنامه ششم بعنوان ه

ی اجرای برنامه های توسعه نشان ميدهد يا اهتمام کاف اصلی پژوهش ومتکی بر منابع موضوعی پرداخته است. نتيجه آنکه  تجربه پنج دوره از

به مشکالت و نيازهای مادران نشده يا سهم اندکی بدان اختصاص داده شده است مطلبی که می تواند ناشی ازعدم همبستگی موضوعی 

رهنگی زان بوده يا متاثراز باورهای فنسبت به اولويتهای حقوق هنجاری برمبنای واقعيت های اجتماعی ونرمهای بين المللی درميان برنامه ري

و رابطه معنادار با حوزه سياستگذاری عمومی باشد لذا بايسته است نقطه درنگ وحساسيت جدی رابرای برنامه ريزان در باب  عدالت جنسيتی 

 فراهم آورده تامساعی بيشتری رابرای تنقيح قوانين و تنسيق سازوکارهای  اجرايی ونظارتی مصروف نمايند.  

 امنيت قانونی، منع خشونت، برنامه های ششم توسعه ،  سياستگذاری عمومی، عدالت جنسيتی، قشرآسيب پذير واژگان کليدی:

 

 مقدمه 

زنان در اين ميان به  .بيشتر صاحبنظران و کارشناسان معتقدند منابع انسانی نقش تعيين کننده ای را در توسعه يافتگی جوامع ايفا می کنند

های انسانی حائز اهميت  وبا  قابليت ها و ظرفيتهای  بسيار ،ازگزاره های ايجابی درسرفصلهای سياستگذاری اجتماعی   عنوان سرمايه

بشمارميروند.  کسانی که نقش غير قابل انکاری در  مديريت پرورش و بالندگی نسل آتی ايفا نموده و به محرک تاريخی رشد و توسعه همه 

مادران بعنوان کنشگران اخالقی جامعه که در بازتوليد  منطق  پيشرفت سهم درخوری داشته اند ، روند توانمند  جانبه کشور مبدل خواهند شد 

سازی آنها در چرخه سياستگذاريهای کالن ميتواند  تداعی کننده رفع  نيازها و مشکالت و نيز  اعتبار بخشی به مطالبات  حقوق حمايتی 

کنوانسيون سيدا دولتهای عضو را متعهد ساخته تا ضمن 2دبخشی به وضعيت  موجود باشد.بندالف ماده واجتماعی اقشارآسيب پذير برای بهبو

ر، تحقق های مقتضی ديگگذاری و راهنفی هر گونه تبعيض اصل برابری زن و مرد را در قانون اساسی يا ساير قوانين بگنجانند و با قانون

ار تعالی و ترقی يک جامعه مستلزم حضور و مشارکت فعال  وبرابر زنان با مردان در تمامی عملی اين اصل را تضمين کنند از آنجا که پيوست

عرصه های  جامعه است، لذا فراهم سازی چنين شرايطی يکی از مهم ترين دغدغه های کشورها از جمله ايران است. مادران جامعه ايران 

خ معاصر  نظير رويداد انقالب اسالمی لکن هنوز برای کسب جايگاه حقيقی عليرغم نقش آفرينی جاويدان در مراحل حساس سرنوشت ساز تاري

و شرايط مطلوب  مسيری طوالنی وپرسنگالخ را فراروی خويش دارند. مقدمه قانون اساسی جمهوری اسالمی ايران مستند به چنين حافظه 

 ودکه: ))زنان بدليل ستم بيشتری که تاکنون در نظام طاغوتیتاريخی  ارزشمندی با اشاره جانفشانی های آنهادرعرصه مبارزات ملی  يادآورميش

 یمتحمل شده اند اسيتفای حقوق آنها بيشتر خواهدبود((. خشونت عليه زنان در اشکال مختلف جسمی و روانی واقعيتی تلخ و انکارناپذيرو دارا
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بل جبرانی به آن وارد می نمايد.از مطالبا ت مهم زنان، عمری به قدمت تاريخ بشری که زندگی و کرامت انسانی را خدشه دار و صدمات غير قا

  درگذشته زنان به دليل جنسيت امنيت، سالمت و منع خشونت عليه آنان که همواره  در عصر جهانی شدن حقوق بشرمورد توجه بوده است

رهای آزار قرار گرفته، وتا سر حد مرگ تحقي و توان فيزيولوژی به صور و اهداف گوناگون بنا برمقتضيات زمان و مکان وعقالنيت تمدنی  مورد

غيرانسانی را تجربه کرده اند در حالی که صاحبنظران نسبت به زنان از مناظر گوناگون نگريسته اند و ريشه های تاريخی، اقتصادی، سياسی 

 شر وجود ندارد جهان امروز نيز باوجودو روانی برای آن بر می شمرند. ليکن هيچ دليل عقالنی برای انجام اين عمل شرم آور و ناقض حقوق ب

پيشرفتها ودستاورد ها تکنولوژيکی شاهد خشونت بارترين اعمال مجرمانه وددمنشانه عليه زنان است  . گذشته از خشونت های اجتماعی، 

بررسی آن در اين مقاله خشونت خانگی از جمله مسائلی است که  حق برحيات ومشارکت  اجتماعی آنها را  با  اعوجاج مواجه می نمايد که 

نمی گنجد و مستلزم پژوهشی مستقل است. خشونت عليه زنان ، تهديد جدی برای سالمتی و حقوق انسانی آنها به شمار می رود. همانطور 

ش وهکه ذکر شد سالمت و امنيت زنان نقش مهمی در توسعه کشورها باالخص در جمهوری اسالمی ايران دارد. با توجه به اين امر اين پژ

در پی پاسخ به اين سوال اساسی  می باشد که ميزان توجه به امنيت زنان و منع خشونت عليه آنان در برنامه توسعه باالخص برنامه توسعه 

ششم به چه ميزان است؟ آيا  در برنامه های توسعه ششم سهم ويژه و جداگانه ای برای امنيت و منع خشونت عليه زنان در نظر گرفته شده 

 خير؛ و در نهايت نوع نگاه مسئوالن به خشونت عليه زنان در برنامه  ششم توسعه چگونه است؟ است يا

 روش تحقيق و يافته های پژوهشی: 

 نوشتار حاضر با استعانت از روش تحليلی ومنابع موضوع  تالش کرده تا از داده های تاريخی وعلوم اجتماعی در حد بضاعت استفاده نمايدضمن

د به نصوص قوانين داخلی ايران اعم از قانون اساسی ،قوانين عادی وبرنامه های توسعه آنها را دريک محور تطبيقی  با منابع اينکه با استنا

حقو ق بين الملل  بشر همانند: کنوانسيونها و ميثاقهای حقوق بشری در چارچوب مطالبات حقوقی زنان مورد بحث وگفتگو قراردهد.مجموعه 

تبع در مفروضه های موضوع يعنی  امنيت قانونی زنان از خشونت  مترصد ارائه  راهبرد چابک سازی برنامه های پژوهشی درپيش رو با ت

توسعه  بعنوان گزاره ای توجيهی  برای فروکاستگی آسيب های اجتماعی  بوده تا به اعتبار سنجی ازمتغيرهای بحث و  درک تجربی  ازبرنامه 

نونی ونقص ساختاراجرايی قلمداد نمايد بدين سان ارائه الگوپردازی مطلوب حقوقی برای همسان سازی های توسعه آنرا ناشی از خالهای قا

انه وامنيت قانونی با آسيبهای ناشی از اشکال خشونهايی که متوجه بانوان است وجه ايجابی پيدا ميکندو رهيافت آينده پژوهی را باتاکيدبر پشت

 ششم  توسعه هنوزدر مرحله تنسيق قرارگرفته از آن استفاده نموده است.  داده های تجربی وبااين توجه که برنامه

 : کليات ومفاهيم بحث1جدول 

 منبع تعاریف

با تاکيد بر عامل انسانی و سرمايه گذاری در منابع انسانی تفسير ويژه ای از توسعه  1"تعريف توسعه :آمارتياسن

ايش توانمندی ها و بهبود استحقاق ها. اقداماتی که را مطرح می کند. از نظراو توسعه عبارت است از افز

توانمندی های انسان را در ابعاد مختلف  عمق و گسترش دهد، عوامل پيش برنده توسعه و اقداماتی که منجر 

                       به کاهش توانمندی های انسان شود، عوامل بازدارنده توسعه محسوب می گردند                                            

. 

 1379آمارتيا سن ،

برنامه توسعه  پنجساله:برنامه هايی که خطوط اساسی وسياستهای کالن هربخش رامشخص مينمايدوامور 

 اجرايی نيزدر همان چارچوب برنامه ريزی کالن پيش ميرود

 48ص 1389بخشی ومحتشمی،

جايگاه  ها و موقعيت های متنوع و متفاوت برخاسته از اصطالح زنان: زنان نه تنها به عنوان جنسيت بلکه با 

توانمندی ها و مهارت های علمی  تخصصی و نيز با فرصت هايی که جامعه و نظام سياسی در اختيار آنها 

 قرار می دهد ، در عرصه توسعه نقش آفرينی می کنند

 89:  1391صيدالی بختياری، 

ل متحد هر نوع عمل خشونت آميزی که بر اختالف مفهوم خشونت : بر حسب تعريف مجمع عمومی مل

 جنسيتی مبتنی باشد و به آسيب بدنی، جنسی و روانی زنان بينجامد،      .

 T he General 

Assembly resolution 

48/104 of 20 December 

1993 
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ی ست: مادرانی هستند که بدون حضور منظم يا حمايت يک فرد بزرگسال، سرپرمادران سرپرست خانوار

 خانواده را به عهده دارند.

cf.Buvinic,Youssef&L

m,1978 

 

 مبانی نظری  توسعه و زنان

گفتمان توسعه برحسب ضرورت هاوتحت تاثير گزاره های  برون ذاتی درحوزه مطالبات حقوق اجتماعی زنان می بايست به آن پاسخگويی 

رچوبی که برای گنجاندن زنان در امر توسعه اقتصادی و اجتماعی به کار مطلوب  داشته وحداقلهای تضمينی را مشخص نمايند. نخستين چها

نام گرفت. توجه اصلی اين ديدگاه به نقش توليدی زنان بود و برای دستيابی به فرصت های برابر آموزشی و  "زن در توسعه "بسته شد

زن  "متداول شد  20قرن  70ب ديگری که در نيمه دهه بهداشتی از راه ايجاد اصالحات حقوقی و اداری برای زنان تالش می کرد.  چهارچو

ناميده می شد.براساس اين ديدگاه زنان عمال در حوزه اقتصادی، حضور تعيين کننده ای دارند و در نتيجه در فرايند توسعه نيز  "و توسعه 

 ان ناديده انگاشته می شد. در واقع ديدگاه زندارای نقش اساسی هستند در اين ديدگاه تاثير ساختارهای مردم ساالرانه موجود بر سرکوب زن

ميالدی به اين سو، چهارچوب ديگری در  80و توسعه به نقش ها و مناسبات موجود ميان دو جنسيت توجهی نداشت. به مرور و بيشتر از دهه

مشهور  "سيت و توسعه جن "د و بهانتقاد به چارچوب قبلی  شکل گرفت که بيشتر تحت نفوذ و تاثير انديشه و آرای فمنيسم سوسياليستی بو

است. ويژگی اين ديدگاه آن است که برای بهبود وضعيت زنان تنها آنها را مورد خطاب قرار نمی دهد و به حساس سازی مردان در خصوص 

ی افت کننده هاعلت های فرودستی زنان نيز توجه دارد. زنان در اين رويکرد همچون کارگزاران فعال در نظر گرفته می شود، نه فقط دري

منفعل توسعه. همچنين نقش دولت نه فقط به عنوان کارفرمای مهم و اصلی، بلکه به عنوان فراهم آورنده سالمت،آموزش و خدمات آموزشی 

( شاخص توسعه 52-51: 1389برای ارتقای آزادی زنان، از مباحث و گفتمان های بسيار مهم در اين چهارچوب است. )آقابخشی و محتشمی ، 

به عنوان  مقياس جديدی از توسعه توسط برنامه توسعه سازمان ملل معرفی شد. اين شاخص مذکور مبتنی بر اين ايده  1990سانی در سال ان

 است که الزمه دست يابی به زندگی بهتر عال.وه بر داشتن درآمد باالتر ، توجه به پرورش  و بسط استعدادها و ظرفيت های انسانی است. 

از نطر رتبه بندی  2005اجزای شاخص توسعه انسانی شامل: اميد به زندگی ، آموز ش و درآمد سرانه می باشد. ايران در سال به طور خالصه 

قرا ر داشته است)گزارش توسعه انسانی،  94و در سطح جهان در رتبه  12شاخص توسعه انسانی بين کشورهای آسيای جنوب غربی در رتبه 

سب استانداردهای مطرح  درسندهزاره معيارهاو اصول ايستاری حقوق بشروحدت مالک قرارداده که درغايات ( توسعه پايدار برح 39: 2007

نهايی آن آزادی، برابری جنسی واحترام به کرامت انسانی وعدالت اجتماعی که در سياستگزاری های اجتماعی بعنوان افق های بلند مدت 

ی که از برابری دراين گفتمان  استنباط ميگردد.دبيرکل سازمان ملل متحد براساس گزارش  الزم می آيدتا مورد پيش بينی واقع شود برداشت

که در خصوص نقش زنان  در فرآيند توسعه باعنوان برابری جنسيتی و توسعه پايدار ارائه داده در آنجا ياد    2014( سال A/69/156شماره)

 .لتها مترصدتمرکزبرآن باشند مبحث برقراری وتقويت برابری زنان ومردان استآور شده است که  اولويتی که در طراحی سياستهای ملی دو

بنابراين در طراحی سياستهای اجتماعی اين موضوع بايسته است که برقراری مساوات ميان زن ومرددر تدوين برنامه ريزی برد دوسويه   

ای دارد وهم متناظر بر وضعيت هنجاری وارزشی در مطالبات حقوق داشته باشد يعنی هم برابری  بشکل بالفعل که جنبه رويه ای وآيين نامه 

 اجتماعی باشدتاجايی که برآيند آن در برنامه های توسعه ملی هر کشوری با روندتطورتوانمندی زنان  و ارتقاقدرت تاثيرگذاری قابل مالحظه

نيادين آنها آن بسنده نشودبلکه با رسميت بخشی به حقوق بآنها بر محيط پيرامونی نمودبيرونی پيدا کند وفقط به نوع فورماليستی وصور ی 

ما در ايران رويکردهای موجود در 1ونفی تبعيضها، ساختارهای تصميم گيری را بسوی مشارکتی شدن برمبنای عدالت جنسيتی به پيش ببرند.

ر اين کرد مذهبی يا توسعه انسانی نام دارد زنان دمورد نقش  زنان در توسعه را می توان به سه گروه کلی تقسيم بندی کرد. اولين ديدگاه روي

رويکرد حتی اگر در نظام توليدی، صنعتی شرکت نداشته باشند باز هم در روند توسعه نقش اساسی ايفا می کنند. دومين رويکرد در مورد نقش 

ايد و روند توسعه شرکت داشته باشند و جامعه ب زنان در توسعه، رويکرد فمنيستی است. به نظر آنان  همه زنان بايد در فعاليت های اجتماعی 

 زمينه اشتغال زنان را فراهم کند. سومين و آخرين رويکرد عدالت جنسيتی است. طرفداران اين رويکرد معتقدند زنان امروز به اندازه مردان

( اين 53: 1389ی شود. آقابخشی و محتشمی ، توانايی دارند و استفاده نکردن از نيروی کار آماده باعث به وجود آمدن ناهنجاری در جامعه م
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رويکرد در پی ايجاد فرصت های مساوی برای زنان و مردان در کليه بخش های اجتماعی، فرهنگی، اقتصادی و سياسی است تا زمينه عدالت 

 اجتماعی مهيا گردد.

 ( مکان ها ی وقوع خشونت و انواع خشونت ها عليه زنان.2جدول 

 توضيحات خشونت اماکن يا انواع  رديف

خشونت عليه زنان در خانواده از چالش برانگيز ترين و دشوارترين مقوله باشد. عالوه بر اين تعهدات و وظايف دولت  خانه و خانواده 1

و حکومت نيز برای تضمين و حصول اطمينان از تحقق اين حقوق در داخل خانه و خانواده نيز به قوت خويش باقی 

 است.  

مراکز تامينی خشونت در  2

 وامنيتی

تعدادی از زن ها، قسمت قابل توجهی از عمر خود را در مراکزی مانند خانه های مراقبت، بازداشتگاه های پليس، 

زندان ها، می گذرانند. اين زنان در معرض اعمال خشونت از سوی کارکنان و مقاماتی که مسئول سالمت آنان هستند 

 قرار دارند. 

بر زنان اعمال می گردد و ساير عامالن خشونت عليه زنان شامل همکاران، « کارفرما»در بيشتر موارد خشونت از سوی  رخشونت در محيط کا 3

 مشتريان، سرکارگران و افراد ناظر بر کار، پليس و گروه های بزه کار  می شود. 

 

ند محلی برای اتفاق افتادن انواع خشونت از جمله برای زنان جامعه يکی از منابع حمايت و اتحاد است ولی می توا خشونت در جامعه 4

خشونت باندها، خشونت پليس، خشونت جسمی و جنسی ، ربوده شدن و قاچاق زنان باشد. همچنين خشونت ممکن 

 است در ارتباط با رسانه های گروهی و همچنين فن آوری های جديد اطالعات و مخابراتی باشد. 

خشونت بدنی، جسمی  5

 )فيزيکی (

 

شونت جسمانی عليه زنان ممکن است به شيوه های گوناگون صورت گيرد. کتک زدن، شکنجه، قتل، اين نوع خ

 خشونت به هر نوع رفتار غير اجتماعی که جسم زن را مورد آزاد قرار می دهد، اطالق می گردد

خشونت های  6

 عاطفی)روانی(

ان را خدشه می کند. اين رفتار به صورت انتقاد ناروا، رفتار خشونت آميزی است که شرافت، آبر و اعتماد به نفس  زن

 تحقير، بددهانی، تمسخر، توهين، فحاشی، تهديدهای مداوم به طالق دادن يا ازدواج کردن اعمال می شود

ن در اينوعی از خشونت است که در آن زنان از فعاليت و تعامل اجتماعی با ديگران در سطح جامعه محروم می شوند. خشونت اجتماعی 7

 نوع خشونت زن تحت کنترل شديد مرد قرار دارد و زن را در انزوای اجتماعی قرار می دهد.

 

 عوامل مولد خشونت عليه زنان ايرانی درابعاد قانونی،اقتصادی ونظارتی 

چند  بسيار دشواری را طی کند. هر زنان از لحاظ قانونی در شرايط نابرابر با مردان قرار دارند. يک زن از لحاظ قانونی برای طالق بايد شرايط 

 شروط ضمن عقد تا حدودی برخی حقوق را به زن می دهد اما در هرصورت در  زمانی که زن متقاضی طالق است بايد مورد عسر و حرج را 

نظر گرفته نمی شود.  (  در خانواده  رياست آن با مردان  است ، مجازاتی برای خشونت خانگی )در حد قتل ( در1381:  141ثابت کند.)عبادی،

درخصوص مردانی که مجازات ها ماليم هستند و باعث ادامه باالجبار زندگی با مردانی می شود که همسران خود را کتک می 

 ( قوانين ايران نه فقط در حوزه خانواده بلکه در حوزه عمومی نيز  بر اقتدار مردان و بی اقتداری زنان تاکيد دارد 191: 1371زنند.)عبادی،

قوانين به شکلی تنظيم شده اند که هر چند در برخی از محدود های عمومی امکان فعاليت و مشارکت زنان وجود دارد، اما اين رفتارها منوط 

 به اجازه شوهر  است. اجازه پدر و شوهر بر تمام زندگی سايه افکنده است و اين امر حتی برای مردان و زنانی که معتقد به حق تصميم گيری

برای هر کس هستند، صدق می کند.هر چند که از لحاط قانونی مواد منع برای کار وجود ندارد اما در مورد کار آنان در سطوح مختلف دو  آزاد

مسئله وجود دارد: اولين مورددرصد ناچيز زنان شاغل و درصد بسيار باالی زنان در جستجوی کار است که به معضالت کاری اين جنس اشاره 

نشان گر مقاومت جامعه در برابر استخدام زنان است. نبود مشاغل ميانی برای زنان معضل ديگری است که به دوری زنان از  دارد اين امر

محيط کار می انجامد در عين حال ناسالم بودن محيط کار در بسياری از مشاغل خصوصی و احتمال وجود آزارهای جنسی ، زنان را در انتخاب 

ش اقتصاد به هر دليل زنان را از خود رانده و يا حضور آنان را محدود کرده است. هم چنين با توجه به درآمدهای مشاغل محدود می سازد. بخ

 ناچيزی که آنان را وابسته به درآمدهای مردان می سازد، زنان را به ازدواج و وابستگی به يک مرد سوق می دهد. حتی زنان شاغل نيز امکان
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رآمدهای خود ندارند؛ به خصوص اگر بر داشتن و سرپرستی فرزندان تاکيد داشته باشند امکان ارائه زندگی در زندگی جدای از مردان را با د

در ايران سازمان های نظارتی اعم از رسمی و غير رسمی، هم چنين  (73-72:  1383سطح زندگی خانوادگی را نحواهند داشت. )اعزازی،

استفاده از اعمال قدرت و به کارگيری خشونت در سطوح مختلف اهتمام می ورزند. خشونت  سازمانی و فردی، جملگی در نظارت بر زنان با

 مردان را در ايران از يک طرف می توان به صورت سازمان يافته در نهادهای نظارتی نيز مشاهده کرد. 

 ( جايگاه زنان در فرآيند توسعه3جدول 

 توضيحات زنان وتوسعه رديف

عمده تفاوت بين کشورهای توسعه يافته ، در ميزان و کيفيت سرمايه های انسانی است. از آنجا که نيمی از نيروهای  انسانیزنان به عنوان سرمايه  1

 انسانی جامعه به زنان اختصاص دارد

تاثير مستقيم زنان بر شاخص  2

 های توسعه انسانی

يفا می کنند .به طور اصولی دستيابی به زنان در شاخص های  مربوط به اميد به زندگی ، آموزش و ... نقش کليدی ا

اهداف اين شاخص ها بدون  اهميت و اولويت دادن به زنان و ارائه راهکارهای امنيت، عدم خشونت و جنسيتی غير 

 ممکن است

تاثير غير مستقيم زنان بر  3

 شاخص های توسعه

ی جنسيتی، انی و شاخص تواناسازشاخص توسعه انسانی مرتبط با جنسيت،شاخص تواناسازی جنسيتی،شاخص فقر انس

  تعداد زنان ناشر،مولف،مترجم ، سهم زنان در مطبوعات

 

 خشونت  و امنيت  زنان در قانون برنامه ششم توسعه 

نگرش قانون اساسی به جايگاه و منزلت واالی زن و نقش آفرينی گسترده او در حيات فرهنگی جامعه حائز اهميت است، چرا که خانواده به 

سلول های سازنده جامعه محسوب می گردند  و تزلزل و تقويت آن به تزلزل و تقويت جامعه منجر می گردد. از نگاه جمهوری اسالمی  مثابه

ايران زن دارای اصالت و استقالل می باشد. برخی شبهه ای را به اين صورت مطرح می کنند که نگرش اسالم به زن، نگاه ابزاری است و 

 (24: 1378وابسته تلقی می شود.)زن از ديدگاه مقام معظم رهبری، زن به عنوان موجودی 

بر اساس تعريف، منابع توسعه به سه دسته سرمايه های اجتماعی، طبيعی و انسانی تقسيم می شوند. سرمايه های انسانی به طور مستقيم  و  

رو نيروی انسانی مهمترين منبع توسعه به شمار می رود و غير مستقيم در بهبود سرمايه ه ای اجتماعی و دارايی طبيعی دخبل است. از اين 

تنها در صورت به کارگيری و بازدهی مناسب، تاثير اثربخش بر توسعه دارند. از طرف ديگر امروز کامال آشکار است که برنامه ريزان برای 

درصدی فعال به سرمايه های انسانی  50نيروی دست يابی بيشتر به امکانات توسعه الزم است امکانات را به گونه ای مهيا سازد که اين 

(در   63  -62،  1388جامعه افزوده شود و تنها در اين صورت است که منافع همه جانبه جامعه تامين می شود.  ) صالحی اميری و رحيمی،: 

نظام عادالنه پرداخت، رفع تبعيض،  اشتغال، -1قانون برنامه ششم توسعه بخش های مختلفی به موضوع زنان توجه شده است که عبارتند از : 

از جمله زنان اجباری  –پوشش بيمه سالمت برای تمامی جمعيت کشور  -2توانمند سازی محرومان و فقرا با اولويت زنان سرپرست خانوار 

حرم و نامحرم ضروری قانون، در استقرار سامانه پرونده الکترونيکی سالمت ايرانيان، رعايت جهات شرعی از جمله م 74در  ماده  -3است.

قانون ، تهيه و اجرای کامل طرح جامع توانمند سازی سرپرست خانوار طبق قوانين و مصوبات شورای  74در ماده   -4دانسته شده است.

ده نتقويت نهاد خانوده و جايگاه زن در آن و استيفای حقوق شرعی و قانونی زنان در همه عرصه ها و توجه ويژه  به نقش ساز- 5اجتماعی.

و  ستاد ملی زن»اعمال رويکرد عدالت جنسيتی بر مبنای اصول اسالمی در سياست ها و ارزيابی بر اساس شاخص ها ی ابالغی -6آنان. 

وزارت تعاون مکلف است برای تحکيم خانواده، طرح ايجاد بيمه اجتماعی زنان خانه دار حداقل سه فرزند -7شورای انقالب فرهنگی.« خانواده

د.  با توجه نقشی که زنان در برنامه های اقتصادی، اجتماعی و فرهنگی دارند امنيت و سالمت آنها از اهميت دو چندان برخوردار را فراهم کن

 همی باشد.الزم است قبل از ورد به قانون برنامه ششم و  بررسی امنيت زنان، به نقش زنان در برنامه های اقتصادی، اجتماعی و فرهنگی اشار

(  جوامع 22: 1386کلی انديشمندان و صاحبنظران تاثير زنان بر توسعه را از سه طريق امکان پذير می دانند)رضاپور و مختاريان، شود. به طور 

و کشورهايی که توسعه را با مالحظات جنسيتی و با توجه به نيازهای خاص زنان و مشارکت موثر آنها در روند توسعه طی کرده اند، نتايح 
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يار کارآمد و مفيد بوده است. عرف و برداشت های نادرست از قوانين زنان، همواره منشا اعمال تبعيض و ايجاد نابرابری در حاصله برايشان بس

ارتباط با زنان بوده و همين مساله موجب شده است که آنان به لحاظ حقوق انسانی خود در حاشيه قرار گيرند. اگر چه حقوق زنان و در 

ی های اجتماعی تا حدی مورد توجه بوده، اما عدالت اجتماعی درباره زنان محقق نشده است.از اين رو در سال های سياستگذاری و برنامه ريز

امه ناخير به ويژه در برنامه های توسعه تالش شده است که زنان نيز، جامعه هدف در برنامه ريزی ها قرار گيرند.تاکيد بر عدالت جنسيتی در بر

ين راستا است. نگاهی به برنامه ششم نشان می دهد که اين برنامه به لحاظ جامع نگری، مساله محوری، ششم توسعه گامی مهم در هم

 توازن در اولويت بندی و ...  با برنامه های گذشته متفاوت است. از جمله ويژگی های مهم آن توجه به نقش زنان و تاکيد بر عدالت جنسيتی

ن قانون کليه دستگاههای اجرايی کشور موظف شده اند ضمن توجه به اهداف  مندرج در اصول، اين قانون است. بر مبنای اي 101در ماده 

دهم ،بيستم،بيست و يکم قانون اساسی، اهداف سند چشم انداز و سياست های کلی برنامه ششم و خانواده، در راستای بهره مندی جامعه از 

و ... نسبت به اعمال رويکرد عدالت جنسيتی بر مبنای اصول اسالمی در سياست ها ، سرمايه انسانی زنان در فرايند توسعه پايدار  و متوازن 

برنامه ها و طرح های خود و ارزيابی آثار و تصميمات بر اساس شاخص های ابالغی ستاد ملی زن و خانواده شورای عالی انقالب فرهنگی 

بری، اجحاف و بی عدالتی قرار دارند، به همين دليل عدالت جنسيتی در باره اقدام نمايد. از آنجا که زنان بيش از مردان در معرض انواع نابرا

ن يزنان مصداق بيشتری دارد تا مردان. نگاهی به پنج برنامه پيشين نشان می دهد که زنان در اين برنامه نقش اندکی داشتند. در واقع در تدو

ر سياست گذاری، از تامين امنيت و عدم خشونت عليه زنان غفلت شد. در برنامه های توسعه عالوه بر بی توجهی به ضرورت توازن و تعادل د

برنامه اول و دوم توسعه سهم زنان به طور عمده در خانواده و موضوعاتی همچون سياست های تنظيم خانواده و کنترل مواليد مستتر بود. در 

به سهم زنان افزوده شد. در برنامه سوم تا اندازه ای به ارتقای برنامه دوم توسعه، ورزش و مشارکت در امور اجتماعی ، فرهنگی و اقتصادی 

نقش مناسب زنان در توسعه کشور توجه شد. در اين برنامه ضمن تاکيد بر فرصت های اشتغال، تسهيل امور حقوقی و قضايی زنان، حمايت 

ار گرفت. برنامه چهارم اندکی با برنامه قبلی در باره اجتماع نيز مورد توجه قر –از زنان سرپرست خانوار بر مشارکت آنان در امور فرهنگی 

زنان متفاوت بود به اين معنا که عالوه بر موضوعات مورد تاکيد در برنامه ای قبل، برای نخستين بار پای مبحث جنسيت در برنامه های 

لی از دازه گيری پيش بينی شده بود. به طور کتوسعه به ميان آمد در برنامه پنجم نيز سهم زنان بيشتر در قالب مباحث کلی و غير قابل ان

محتوای برنامه های پيشين توسعه استنباط می شود که در همه اين برنامه ها زنان در کنار ديگر گروههای اجتماعی به عنوان جامعه هدف 

شی سپرده شد.اين مساله باعث شد که در برنامه ريزی مطرح بودند اما سهم آنان دراين برنامه اندک بود. اما همين سهم ناچيز هم به فرامو

زنان به رغم برخورداری از ظرفيت ها  و توانمندی های خاص، نتواند به جايگاه مطلوب در جامعه دست يابند.در همين راستا در برنامه ششم 

 توسعه تالش شد، تدابير ويژه ای برای ارتقای موقعيت و جايگاه زنان در جامعه فراهم شود 
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 رهايی برای تحقق  اهداف برنامه ششم توسعه در رفع خشونت عليه زنان( راهکا4جدول 

 توضيحات راهکارها رديف

تقويت تعهدات واقدامات در  1

 سطوح ملی ومحلی

راهبردها و سياست ها و يا برنامه عملياتی مندرج در برنامه ششم توسعه در زمينه خشونت عليه زنان و امنيت و 

 ف واقع نگرانه و بامحدوديت زمانی تدوين شودرفع تبعيض عليه آنها با اهدا

ممنوعيت کليه انواع خشونت  2

 عليه زنان

 

جمهوری اسالمی ايران بايد کليه انواع خشونت از جمله خشونت جنسی و شکنجه و هر گونه رفتار ، برخورد و 

 تنبيه بی رحمانه ، غير انسانی و تحقير آميز را ممنوع اعالم کنند

دولت ها بايد منابع کافی به امر پرداختن به عوامل خطرزا اختصاص دهند و از بروز خشونت قبل از وقوع آن  يریاولويت به پيشگ 3

 پيشگيری کنند 

خشونت زدايی ازفرهنگ  4

 عمومی

اطالع رسانی عمومی به منظور افزايش سطح حساسيت افکار عمومی نسبت به تاثيرات مضر خشونت بر روی 

 زنان

 مکانيسم های امن، شناخته شده، محرمانه و در دسترس برای ثبت موارد خشونت عليه زنان ايجاد نمايند.  رسمی تدوين گزارشهای 5

 روز رسانی اطالعات و داده ها   6

 

 سيستم های گرداوری داده ها و اطالعات را به منظور شناسايی گروه های زير مجموعه ی آسيب پذير

 نتيجه گيری 

 اجتماعی –هم به عنوان کشوری در حال توسعه و هم به عنوان جامعه ای که در سه دهه گذشته، انقالبی سياسی جمهوری اسالمی ايران  

را پشت سر گذاشته است.بر اساس نظريات نوسازی سياسی، ناگزير به استفاده از قوای انسانی و فکری همه اعضای جامعه خود محورهای 

می خورد و در امنيت روانی و جسمی  زنان نقش خيلی مهمی دارد.يکی قراردادن زنان در  مهمی که در قانون برنامه ششم توسعه به چشم

گروه های آسيب پذير که رويکرد آن فقر زدايی و توانمندسازی است و رويکرد ديگر که زنان را وسيله ای برای رسيدن به اهداف جامعه 

ف اجتماعی، اقتصادی و سياسی نقش آفرينی کنند. محور ديگر استراتژی مطرح می کند ؛ اينکه زنان می توانند در رسيدن جامعه به اهدا

نهادگرا است که با تاکيد بر رويکرد عدالت جنسيتی ، زنان يک عامل توسعه ديديه می شوند  که با حفظ حقوق طبيعی شان می توانند در 

توسعه کشور تاثير گذار باشند.  اميد است با بررسی وضعيت کنار مردان در راستای تحقق آرمان های جامعه و کمک در پيشبرد اهداف برنامه  

موجود و نسبت فاصله آن با وضعيت مطلوب ، گزاره های نادرست در حوزه زنان اصالح شود که برنامه ريزان و تصميم گيران حوزه کالن 

 بتوانند بر اساس گزاره های  نزديک به واقعيات اجتماعی تصميم گيری نمايند. 
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 آینده فرزند توسط مادر اخذ امکان نفقه
 يزد دانشگاه ،ارشد کارشناسی؛ جعفری الهدی بنت

 يزد دانشگاه دانشيار،؛  توالئی علی  

 

 

 چکيده

 از تمسؤولي احساس عدم دليل به زوج، گاه، موارد اين در گيرد؛ می قرار او عهده به فرزند، نفقه  گرفته طالق زن که مواردی از بسياری در

 همراجع با تواند می آن از پس يا جدايی از قبل زن آيا که گردد¬می مطرح سؤال اين حال. کند خودداری خود فرزند مناسب نفقه پرداخت

 از اما ند،ک پرداخت را فرزند نفقه که شود متعهد  زوجه طالق، به مربوط توافق در اگر  کند؟ مطالبه را خود فرزند ی¬آينده نفقه دادگاه، به

 گرفت؟ خواهد قرار زوج عهده بر پرداخت مسؤوليت آيا شود، عاجز آن پرداخت

 راه پسس گرفته، قرار بحث مورد طالق موارد در زوج سوی از فرزند نفقه پرداخت لزوم فقهی مبانی ابتدا تحليلی، شيوه به رو پيش مقاله

 به که رزندیف نفقه: گفت بايد قتحقي اين از حاصل نتيجه عنوان به. شود می بررسی زن سوی از حق اين استيفای تضمين عملی کارهای

 رعايت ربفاالق االقرب قاعده نفقه در. است واجب والدين بر نيست، متعارف او سال و سن هم افراد برای  کار و کسب و نرسيده قانونی سن

 عجز، ورتص در. کند می داختپر به مجبور را او شرع حاکم امتناع، صورت در و است واجب مالدار پدر بر ابتدا فرزند، نفقه بنابراين شود؛¬می

 بايد نهمچني. شود می تأمين المال بيت محل از وگرنه کنند، پرداخت را نفقه بايد بودن مالدار صورت در ارث طبقات در موجود خويشاوندان

 به آنها عرفیم با تواند یم زوجه باشند، مالدار ارث، طبقات در موجود خويشاوندان ساير يا زوج که ومادامی بوده طبيعی دين فرزند، نفقه گفت

 .کند رامطالبه آينده نفقه پرداخت دادگاه،

 نفقه آينده، زن سرپرست خانوار، زوج، اقارب، استيفا واژگان کليدی:

 

 مبانی فقهی لزوم پرداخت نفقه فرزند .1

ی فرمايد رضاع بر عهده پدر است، بنابراين به طريق ( م6طالق/« ) فَإِنْ أَرْضَعْنَ لَکُمْ..»..نفقۀ اوالد بر عهدۀ پدر است، نه مادر. خداوند در آيه 

ادر م اولی ساير نفقات بر عهده او است، چراکه مادر حق دارد از رضاع امتناع کند يا در قبال رضاع اجرت بگيرد که اگر نفقه بر او واجب باشد،

بعالوه عموم حديث هند زوجه ابی سفيان، اجماع و  حق ندارد در قبال رضاع فرزند خود اجرت بگيرد و اصل، برائت ذمه مادر از نفقه است.

، 31ق،ج 1404؛ نجفی، 361، ص3جق،  1418ظاهر نصوص همگی ناظر به مشغول بودن ذمه پدر به نفقه فرزند خويش است.) طاهرى،

 (180-186،ص12ق، ج1418 حائرى، ؛ طباطبايی601،ص7ق، ج1416هندى ، ؛ فاضل603ق، ص1421؛ فاضل لنکرانی، 383ص

 مجموعه احاديث به وجوب نفقه اوالد، می توان به احاديث ذيل اشاره کرد: از

هِ وَ تِبْدِ اللَّهِ ع قَالَ: قُلُْت مَنِ الَّذِی أُجْبَرُ عَلَى نَفَقَمُحَمَّدُ بْنُ أَحْمَدَ بْنِ يَحْيَى عَنْ مُوسَى بْنِ عُمَرَ عَنْ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ الْمُغِيرَۀِ عَنْ حَرِيزٍ عَنْ أَبِی عَ 

، 101ق، ج1410 ؛ مجلسى،525، ص21ق، ج1409عاملى ، ؛ حر43، ص3ق، ج1390تَلْزَمُنِی نَفَقَتُهُ قَالَ الْوَالِدَانِ وَ الْوَلَدُ وَ الزَّوْجَۀُ.) طوسی، 

 (71ص

رمودند: والدين، فرزند و زوجه محمد بن احمد بن يحيی از حريز از امام صادق پرسيد، بر مرد، الزم است، نفقه چه کسانی را بپردازد؟ امام ف

 اش.

 (191، ص10ق، ج1406؛ مجلسی، 105، ص3ق ، ج1413بابويه،  همين حديث از حلبی از امام صادق نيز نقل شده است.) ابن

 طوسی، ؛176ص ،11ج ق،1407کلينى،)  1محمد بن يعقوب از ابن دراج نقل کرده امام فرمودند بر مرد نفقه ابوين و فرزندش واجب است.

 (؛445ص ،10ج ق،1406 کاشانی، فيض ؛293ص ،6ج ق،1407
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طبق متون روايی دليلی بر وجوب نفقه در مرتبه اول بر مادر وجود ندارد، لذادر صورت عدم قدرت پدر، نفقه فرزند به عهدۀ اجداد پدرى با 

 اين زمينه مويد حکم مزبور است.  (اخبار و فتاوی موجود در75رعايت قاعده األقرب فاألقرب است، آيه اولی االرحام، ) انفال، 

اند، اين نيست که همه به نحو مساوى مکلف به اين امر هستند، بلکه طبق قاعده األقرب مقصود از اينکه اجداد موظف به پرداخت نفقه

ق، 1404بپردازد. ) نجفی، هر کدام که نزديکتر به فرزند است، بر او الزم است که نفقه را  اجماع، و کريم قرآن نص احاديث، فاألقرب، تواتر

 (115، ص3ق، ج1413؛ عالمه حلی، 380، ص2تا، ج؛ فيض کاشانی، بی322-323، ص2تا، ج ؛ امام خمينی، بی383،ص 31ج

 ايتدر صورت نبودن پدر يا اجداد پدرى و يا عدم قدرت آنها، نفقه بر عهدۀ مادر است، هرگاه مادر هم زنده و يا قادر به انفاق نباشد، با رع

ألقرب فاألقرب، به عهدۀ اجداد و جدات مادرى و جدات پدرى واجب النفقه است. و اگر چند نفر از اجداد و جدات از حيث درجۀ اقربيّت ا

ق.  1199مساوى باشند، نفقه به طور مساوی ميان آن ها تقسيم می شود. بنابراين اقارب در خط صعودی و نزولی ملزم به انفاق هستند)مادّۀ 

ق ، 1410حلّى،  ادريس ؛ ابن327،ص12ق ،ج1426فخر، ؛ وجدانى636،ص6ق،ج1427؛ ترحينی،308، ص2ق، ج1423ى،م ؛ سبزوار

 (.322، ص2تا، ج؛امام خمينی، بی656،ص2ج

 یبنابر قول مشهور کسانی که در حاشيه نسب قرار می گيرند، مانند برادران و خواهران، دايی ها و خاله ها، عمو ها و عمه ها هرچند ارث م 

ق 1414اول،  ؛ شهيد485،ص1ق ، ج1411برند اما ملزم به پرداخت نفقه نيستند، هرچند مستحب است و مورد تاکيد قرار گرفته است.) عاملى،

 ؛ ( 133،ص25ق ، ج1405؛ بحرانى، 2111ه،ص3، ج

می فرمايد بر وارث مولود  1بقره 233يک نظر مخالف از جانب شيخ طوسی مطرح شده است که نفقه بر وارث نيز واجب است. خداوند در آيه 

له يعنی پدر فرزند، همانطور که نفقه اجرت رضاع بر وی واجب است، ساير نفقات نيز واجب است. علت وجوب نفقه، ارث است و مقتضی 

ر اين زمينه وجوب نفقه وارث بر مورث است، چراکه آيه عام است وشامل همه روابط بين وارث و مورث می شود. از طرفی وجود  روايات د

(  405،ص10ج ق،1406 کاشانی، فيض ؛412ص ،9ج ق1409برخی از فقها مانند شيخ طوسی قائل به وجوب شدند. ) ر. ک حر عاملی، 

(بعضی از فقها از باب احتياط، نفقه را واجب 473-474، ص5ق، ج1410هرچند ساير فقها، نصوص  را حمل بر استحباب کردند.) شهيد ثانی، 

 ؛ (305، ص2ق، ج1410کيم ، می دانند.) ح

 استيفای حق نفقه فرزند توسط مادر .2

ق( باشد، بلکه از قوانين آمره و الزامى است، به طورى که اگر پدر )منف مسألۀ انفاق يک مسألۀ اخالقى نيست که هيچ پشتوانۀ قانونى نداشته

منفق ) پدر(را الزام به انفاق خواهد کرد. در صورت امتناع حاکم  در پرداخت نفقه کوتاهى نمايد، مادر، حق مراجعه به محکمه را داشته و حاکم،

؛بحرانی، 399،ص4بر اساس واليتی که بر ممتنع دارد؛ می تواند نفقه را از طريق فروش اموال وی تامين می کند. )درساتنا من الفقه الجعفری،ج

 نفقه پرداخت در پدر اگر بنابراين (388،ص31ق، ج1404؛ نجفی، 364، ص: 3ق؛ ج1418ق.م؛طاهرى، 1205؛ ماده138، ص25ق، ج1405

 .نمايد مطالبه را خويش فرزند ی نفقه دادگاه، به مراجعه با تواند می مادر نمايد، کوتاهی فرزند

ذشته گ حال اين سوال مطرح می گردد که مادر می تواند نفقه گذشته فرزند خود را از دادگاه مطالبه کند، در نتيجه پدر مکلف به پرداخت نفقه

ند به دادگاه توابنابراين هرگاه زوج مدتى نفقۀ زوجه را نپردازد، زوجه مى«. نفقۀ زوجه بر عهدۀ زوج دين است نه نفقۀ اقارب»باشد؟ بايد گفت 

د و در شبامراجعه کرده، هم نفقۀ گذشته را طلب کند و هم الزام زوج را نسبت به اداى نفقۀ آينده بخواهد؛ يعنى زوجه مالک نفقه خود مى

 صورت نپرداختن زوج، در ذمّه او دين خواهد بود، چراکه نفقه حق مالی زوجه در مقابل معاوضه است، بنابراين بر ذمه زوج مستقر می شود. )

، ص: 3ق، ج1418؛ طاهرى،203، ص2ق، ج1417؛ آبى، 332، ص35ق، ج1413؛ سبزواری، 476،ص5ق، ج1410ق.م؛ شهيد ثانی، 1206م

364) 

توانند هر کالم اصحاب است که اقارب در اين مسأله مثل زوجه نيستند، لذا اگر پدری مدتى نفقه فرزندش را تامين نکند؛ مادر نمىاين حکم ظا

توانند الزام پدر را به انفاق در زمان آينده از حاکم و مراجع قضايی مطالبه نمايد. زيرا نفقه در محکمه مطالبه نفقات گذشته را بنمايند، بلکه مى

قارب بر وجه مساوات و کمک به قريب است نه از باب تمليک. لذا در ذمه مستقر نمی شود. همچنين با فوت زمان تکليف، نفس تکليف نيز ا
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؛ 435،ص3ق، ج1407حلی،  فهد ؛ ابن490،ص8ق، ج1413؛ شهيد ثانی، 476،ص5ق، ج1410ق.م؛ شهيد ثانی، 1204از بين می رود. )م

 ق.م(1206م

، اندازه نفقه را مشخص کند و حاکم زوج را امر به قرض گرفتن کند؛ انفاق مانند سائر ديون در ذمه فرد مستقر می شود بايد گفت اگر حاکم

؛ فاضل هندی، 307،ص2ق، ج1423؛ سبزواری، 282،ص3ق، ج1404مقداد، و نفقه گذشته فرزند قابل اخذ خواهد بود. )فاضل

 (599،ص7ق،ج1416

 شرايط لزوم انفاق .3

 ه خويشان شرايطی دارد که به ترتيب ذيل است:لزوم انفاق ب

 نياز و فقر منفق عليه. 1.3

و مقصود از ندار بودن آن است که شخص آنچه را که براى زندگانى فعلى «. ندار باشد»در صورتی  فرزند مستحق نفقه خواهد بودکه اوال 

 خود به آن محتاج است؛ نداشته باشد. 

  عدم توانايی اشتغال 2.3

ر شخصى بنابراين،اگ«. نتواند به وسيلۀ اشتغال به کار، معاش خود را تأمين نمايد»رط برخوارداری از نفقه خويشان،اين است که: دوّمين ش

اق بر ففعال واجد نفقۀ خود نباشد، اما بتواند با اشتغال به کار معاش خود را تأمين نمايد، او مستحق انفاق نخواهد بود؛ زيرا نفقه و لزوم ان

ق، 1407ق براى جلوگيرى از گرسنگى و حفظ حيات است، و کسى که قادر بر اشتغال است محتاج نخواهد بود. )ابن فهد حلی، شخص منف

 ق. م( 1197؛  مادّۀ 435،ص3ج

ظ اهمچنين اگر کارى متناسب با شأن و وضعيت اجتماعى او پيدا نشود و او نيز از لحاظ قدرت جسمى، قادر بر انجام آن کار هست ولى از لح

ق، 1405؛ بحرانی، 182،ص12ق، ج1418شأنى، در شأن او نيست. در چنين صورتى نيز، مستحق انفاق خواهد بود.) طباطبايی حائری، 

 ( 136،ص25ج

؛ موسوعه 182،ص12ق،ج1418 حائری، يک قول ضعيف وجود دارد که ولی می تواند صغير در صورت بلوغ به کار کردن بفرستد.) طباطبايی

( بايد گفت، واليت به معنی رعايت مصالح و منافع است نه خيانت و کار کردن فرزند خيانت است و از طرفی تضييع 417،ص1جاحکام اطفال، 

 طفل حرام است.

 عدم لزوم ازدواج دختر برای تامين نفقه1.2.3

عدم  ن نمايد، آيا چنين دختری در صورتاگر فرزند، دختر باشد و او متمکن از تزويج باشد؛ يعنى بتواند شوهر کند که شوهر نفقۀ او را تأمي

دواج کند، در تواند ازآيد که بايد پدر و يا فرزند خرجش را بپردازد و يا تزويج مثل اشتغال به کار است، وقتى که مىتزويج، ندار به حساب مى

 تواند شغل انتخاب نمايد لذا داراست و انفاق نسبت به او الزم نيست؟واقع مثل کسى است که مى

فرمايند: تزويج مثل اشتغال به کار نيست، تا زمانى که شوهر انتخاب نکرده نفقۀ او بر منفق الزم است. همچنين بر پدر الزم نيست، قها مىف

؛ فاضل 321،ص2، جتاخرج ازدواج فرزند اعم از دختر و پسر را تامين کند و به طريق ازدواج او را عفيف قرار دهد.) امام خمينی، بی

 (613ق، ص1421لنکرانی،

 تمکن منفق 3.3

اما  ،اگر کسى بتواند مخارج الزمۀ اقارب خود را بپردازد و از اين حيث در مضيقه قرار نگيرد، بر او الزم است که نفقۀ اقارب خود را بپردازد 

عيت دينش را بپردازد و يا وضگيرد؛ مثل اينکه مديون است و بايد اگر وضعيت او طورى است که با پرداخت نفقۀ اقارب، در مضيقه قرار مى

کند که خود داراى مخارج بسيارى است در تواند خرج ديگران را بپردازد؛ مثل اينکه در محيطى زندگى مىاجتماعى او طورى است که نمى

که در  شودىکند مخارجى را متحمل ماين صورت پرداخت نفقۀ اقارب بر او الزم نيست؛ به عنوان مثال يک انسانى که در شهر زندگى مى

اين  هقراء و قصبات دور، آن مخارج اصال وجود ندارد؛ مثال زندگى شهرى نياز به برق و لوازم برقى و تلفن و گاز و احيانا ماشين و ... دارد ک

ت مخارج توانسىکرد، قهرا اين نوع مخارج براى او نبود و مشخص بايد اين نيازمنديهاى خود را تأمين نمايد، و اگر در اين محيط زندگى نمى
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ق.  1198اقارب خود را نيز بپردازد. براى تشخيص تمکن، بايد کلّيۀ تعهدات و وضع زندگانى شخصى او در جامعه در نظر گرفته شود.) مادّۀ 

 (609ق،ص1421؛ فاضل لنکرانی،  367، ص: 3ق ج1418م، طاهرى، 

رزند قائل شده اند؛ لذا بر پدر الزم است برای کسب نفقه فرزند خويش الزم به ذکر است، برخی از فقها به وجوب کسب برای نفقه قريب و ف

 (632، ص6ق، ج1427؛ ترحينی، 211،ص3ق، ج1414اقدام کند.) شهيد اول، 

حق زوج نسبت به انفاق صرف حق مطالبه نيست بلکه حق وی نسبت به نفقه از جنس مالکيت است و زوجه مالک نفقه می گردد که نسبت 

 تنها ادعای اجماع بلکه ادعای عدم خالف نيز شده است.به اين امر نه 

ق، 1418نفقه اقارب ماهيتا يک تکليف قانونی است و حتی به نظر برخی از محققان فاقد هر گونه اثر وضعی همچون اشتغال ذمه است.) خويی،

 (141ص

 اسقاط نفقه فرزند .4

ودن حکم آن در مقابل تکليفی بودن حکم نفقه اقارب، نفقه اقارب غير با توجه به تفاوت ماهوی نفقه زوجه نسبت به نفقه اقارب و وضعی ب

الزام به انفاق از قواعد مربوط به نظم عمومی است و هيچ قرارداد و صلحی نمی تواند آن را  قابل اسقاط است و نفقه زوجه قابل اسقاط است.

(بنابراين نفقه 309،ص2ق، ج1410. )حکيم،  اسقاط يا قابل انتقالنفقه همانند واليت بر اطفال تکليف شرعی است نه حق قابل .از بين ببرد 

 فرزند قابل اسقاط نيست.

. دائم بودن عقد 1اما در مورد نفقه آينده چون مصداق مالم يجب است، اختالف نظر وجود دارد زيرا نفقه زن با دو شرط بر مرد واجب است: 

( 304،ص30ق، ج1404به هر دو شرط وفا کند اسقاط آن نادرست است.) نجفی،  . تمکين کامل زوجه و چون در آينده معلوم نيست زوجه2

راء بالبته برخی از فقها ابراء نفقه آينده را صحيح می دانند و اينگونه استدالل می کنند که عقد نکاح سبب نفقه است و وجود سبب دين برای ا

( 260،ص2ج تا،اسقاط نفقه بال اشکال است.)  محقق داماد،بی« ند شروطهم والمومنون ع« » اوفوا بالعقود » کافی است و به مقتضای عمومات 

 ق.م نيز نفقه گذشته زن اشاره شده که قابل مطالبه است و در مقابل نفقه آينده سکوت کرده است.  111در ماده 

 

 نتيجه: .5

 او الس و سن هم افراد برای درآمد کسب و کار مانجا يا ندارد را درآمد کسب و کار انجام توان و نرسيده قانونی سن به که فرزندی نفقه

 نفقه ينبنابرا شود؛¬می رعايت فاالقرب االقرب قاعده نفقه در. است اساس نص صريح قرآن و متون روايی بر عهده پدر بر نيست، متعارف

 قه،نف پرداخت از و پدر عجز صورت در. کند می پرداخت به مجبور را او شرع حاکم امتناع، صورت در و است واجب مالدار پدر بر ابتدا فرزند،

ر دنفقه بر اجداد پدری واجب است. اگر اجداد پدری در قيد حيات نباشند يا قدرت پرداخت نفقه را نداشته باشند، نفقه بر عهده مادر است. و 

 محل زا وگرنه کنند، پرداخت را فقهن بايد بودن مالدار صورت در ارث طبقات در موجود صورت عجز مادر در پرداخت نفقه فرزند، خويشاوندان

 .شود می تأمين المال بيت

راکه بوده، لذا قابل اسقاط نيست چ طبيعی دين فرزند، نفقه اما است، نظر اختالف زوجه آينده نفقه اخذ مورد در چه اگر گفت بايد همچنين 

 وندانخويشا ساير يا زوج که ين ببرد. در نتيجه، مادامیاز قوانين مربوط به نظم عمومی است و هيچ قرارداد و صلحی نمی تواند آن را ازب

 تضمين خذا طريق از نيز دادگاه. کند رامطالبه آينده نفقه پرداخت دادگاه، به آنها معرفی با تواند می زوجه باشند، مالدار ارث، طبقات در موجود

 .کند می اقدام فرزند، تضييع از جلوگيری برای متناسب و مناسب
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 چکيده

، طی مراحل مختلف رشد است. اين تحقيق، در شناسی رشدمنظر اسالم و و مکتب روانهدف از تحقيق حاضر، بررسی نقش تربيتی مادر از 

ی يا ای متعارف، يا قراردادوتببينی، می باشد. روش تحقيق؛ تحليل محت -زمرۀ پژوهش های بنيادی و کيفی، از نوع تحليل توصيفی 

)کتب، نشريات علمی و نتايج تحقيقات(  ای، و با بهره گيری از منابع علمی معتبرکتابخانه -بر اساس مطالعۀ اسنادی می باشد که1مرسوم

در و تدابير ماصورت گرفته است. يافته های تحقيق، حاصل از پردازش اطالعات، و بررسی تفاوت دو ديدگاه، بيانگر اهميت نقش تربيتی 

تربيتی خاص اسالم، در خصوص ايفای شايستۀ نقش مادری در مراحل مختلف رشد به ويژه، پيش از شکل گيری جنين می باشد. ضرورت 

 و تأکيد بر آراستگی مادر به زيور ارزشهايی چون معرفت و عقالنيت  -به دليل تأثير نقش تربيتی مادر -همسر گزينیِ اخالق مدار و دين محور

 عفت و صداقت است و نيز ضرورت رعايت آداب مباشرت از اهم اين تدابير است.  و

 

 شناسی رشد. تطبيق دومکتب، نقش مادر،  مراحل رشدتربيتی، روانکليد واژگان: اسالم

 

 مقدمه

ررسی ب"شکاف بين نسلی دارد. ای در اين مرحله، استعداد بيشتری برای جامعۀ ايران در مرحلۀ گذار تاريخی اجتماعی خود قرار دارد و جامعه

های دقيق نشان می دهد که يکی از معضالت کليدی و مهمی که جامعه ايران با آن روبروست عدم برقراری رابطه و تعامل منطقی ميان 

با مشکل را  1ای که امنيت عمومی و نظم اجتماعیها گردد به گونههای مختلف است که می تواند زمينه ساز بروز مشکالت و بحراننسل

ها، چيزی است که هميشه وجود داشته اما در حال حاضر شاهد رشد بيش ها و عدم تعادل منطقی بين آنمواجه کند، در واقع شکاف بين نسل

و عدم تعامل مناسب بين فرزندان )نسل جديد( و والدين )نسل  1های اجتماعیاز پيش اين شکاف و عدم توجه کافی به هنجارها و ارزش

آيدکه خود يا بی هويتی در جامعه بوجود می1شود و بحران هويتها فراهم میستيم. در چنين شرايطی است که زمينۀ شکاف نسلگذشته( ه

(.  از سويی 98، ص1388)موسوی چلک  "را در جامعه فراهم کند 1و در صورت حاد آن زمينۀ بحران اجتماعی1تواند زمينۀ آشفتگی اجتماعیمی

نش روز برای توجيه نسل آينده در جهت پذيرش دستورات تربيتی مبتنی بر دين، نياز به روز آوری دستورات تربيتی گيری از داضرورت بهره

 برخاسته از دين دارد.

را بر اساس عقل تحليل ( زندگی و واقعيت های اجتماعی، دين)های اجتماعی در جوامع مدرن امروزی، نسل جديد می خواهد تمام پديده"

نسل امروزی می خواهد از همۀ پديده های اجتماعی، وهم . چون و چرا قبول نداردل امروزی به مانند نسل قبل همه چيز را بینمايد. يعنی نس

ت در نظام بر پايۀ تغيير و تحوال،  چنين آگاهی و شعور در نسل جديد. زدايی کند تا با شناخت پوسته اصلی آن، راه و مسير خود را مشخص کند

 خالل در فرد (1994اريکسون ) نظر به (.263، ص1387،کوزر) "و حاکميت علم و عقل بر رفتارهای بشريت می باشدمعرفتی و شناختی 

 همان يا ها نقش آشفتگی و سردرگمی نوعی از حال در چه و گذشته در چه ديگری زمان هر از شديدتر دارد احتمال هويت، گيریشکل

 است، شده مردد و مضطرب تهی، منزوی، کند احساس وی شودمی سبب حالت د. اينببر رنج نامد،می 1هويت خودش آشفتگی که چيزی
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 کندمی وارد فشار او به جامعه که کندمی احساس، نيست کار اين دادن انجام به قادر ليکن بگيرد، مهمی های تصميم بايد کند احساس يا

 (.  18، ص1380شرفی،)کند می مقاومت او اما کند، اتخاذ را مهمی های تصميم تا

 .ريزدمی هم به هايشآلايده نباشد، خود ايدئولوژی يا مذهب فرهنگ، در پايدار و مثبت های ارزش يافتن به قادر از سويی ديگر، فردی که

 که شودمی هايیصاحب ارزش نه و کند ارزيابی را خود گذشتۀ های ارزش تواندمی نه برد، می رنج هويت ريختگی درهم از که فردی چنين

که (. هرقدر فرزندان بيشتر دچار بحران هويت باشند احتمال اين82، ص1383يوسفی، )کند  ريزیبرنامه آينده برای آزادانه بتواند آن کمک به

روانی  یها هرگاه استمرار پيدا کند و با نيروچرا که اولين برخوردها، جمالت و آشنايیهای والدين فاصله بگيرند، بيشتر است )همان(، از ارزش

کند پس از تولد با نخستين فردی که تماس و ارتباط برقرار می، گذارد. کودکو اثرگذاری در دل آدمی نفوذ پيدا کند، تأثير به سزايی بر وی می

ب پيدايش سبارتباطی زيستی می باشد، اما  ،اگرچه اين ارتباط به ظاهر ،مادر است ،يا به عبارتی ارتباط قبلی خود را ادامه و گسترش می دهد

 شود.روانی و عاطفی، به عنوان نخستين عامل رشد و تکامل کودک می ۀو تقويت رابط

گاه قابل اعتماد و منبع کسب اطالعات و آگاهی های الزم و کودک، به وسيله مادر با ديگران آشنا شده و ارتباط برقرار می کند و مادر تکيه 

زمينه گفته شده: کودک در آغوش مادر وابسته تر از هر موجود ديگری روی زمين است؛  جديد برای وی محسوب می شود؛ چنان چه در اين

خستين ن ۀتوسع ۀنتيج ،ولی در همان جا نخستين تأثيرات اخالقی، محبت و خداشناسی را احساس می کند. رعايت اصول اخالقی در انسان

در همين راستا، پژوهش حاضر در پی بررسی اهميت (. 231ص ، 1388شاتو، )تأثيرات محبت و خداشناسی است که نوزاد احساس کرده است 

ست يافته و ها، دشناسان رشد و ديدگاه اسالم، است تا ضمن بررسی و تحليل آن به نقاط مشترک و يا تفاوتنقش تربيتی مادر از منظر روان

 مدار اسالم، حاصل شود. علمشناسی با ديدگاه های سازی تحقيقات و نظريات علوم روانامکان هم افزايی و بومی

 طرح مسئله

انسان از ماده انس مهمترين نيازش به موانست است. اهميت توجه به اين نياز ذاتی بويژه در دوران کودکی مورد اهتمام همه انديشمندان  

کسب  ريد و فرصت تکرار ناپذگذریم مادر انس و الفت با طيدر مح ،کودک تيشخص نيتکو یهاسال نيترمهمعلوم انسانی است. اين دوران 

 ۀز عصارا هيو جسم او در تغذ ابدي یم  یبالندگ ،مادر یعاطف تيدر کنف حمانيز روح فرزند . از مادر است ی،رفتار یها یژگيعادات، صفات و و

گی هر های مختلف زندبر جنبهنحوۀ تعامل و تربيت والدين، از مهم ترين و بادوام ترين علل اثرگذار، . ابديیو نمو م رديگ یشکل م ،وجود او

شناسان رشد، مغفول نمانده و مورد تحقيق و آزمون های فراوان علمی قرار گرفته است. نتايج اين تحقيقات در فرد است. اين امر از نظر روان

های ر، در تحول مهارتاهميت نقش تربيتی ماد باشد.قالب نظريات مختلف ارائه گرديده که بيانگر اهميت نقش مادر، در تربيت فرزند می

( وحتی هويت جنسی و کيفيت روابط جنسی در بزرگسالی 11997فرزند )مک برايد و رين، گيری وضعيت هويت(، شکل2008، 1)داونز شناختی

 از اين جمله است.  (1987 ,1)لوش هاسل بارت
دگاه رشد و دست يابی به اشتراکات و نيز وجوه تمايزات ديبررسی و شناخت نقش تربيتی مادر از ديدگاه اسالم  در مقايسه با آرای روان شناسی 

ها  امری در خور توجه است. بديهی است، شناسايی و دستيابی به اين اطالعات، زمينه ساز حصول به نقاط مشترک به منظور بهره گيری از 

 راستای بومی سازی و کاربردی کردن دستاوردهاینتايج تحقيقات نوين علوم روان شناسی و نيز بر هم افزايی علوم اسالمی و ديگر علوم در 

 حاصل از اين تحقيقات در جامعۀ اسالمی است. 

های شخصيتی مادر عنوان گرديده است. با توجه به گيری شاکلۀ شخصيتی کودک در منظر اسالم، منبعث از ويژگیاز سويی ديگر شکل 

نظام حاکم بر سيستم آموزش و پرورش و ضرورت به کارگيری علم روز و اهميت تربيت و جايگاه آن دردين مبين اسالم و اسالمی بودن 

 تحقيقات نوين روان شناسی و اجتماعی در خصوص اين مهم است.

 تربيت از ديدگاه اسالم:

و صدها  1"رب"در بيان اهميت و ضرورت تربيت و تعليم از نظر اسالم، همين بس که در قرآن کريم، بيش از هزار بار خدای خالق با عنوان 

است. قرآن کريم، نه تنها بهترين وسيلۀ تکامل انسان را پيمودن مسير تفکر، تعقل، تدبر و علم ذکر شده "عليم"و  "عالم"مرتبه با وصف 

م اسماء و حضرت آدم )ع( را از پرتو تعليم و تربيت تعلي1شمردداند، بلکه فلسفۀ وجودی اديان آسمانی و رسالت انبيا را تعليم و تربيت بر میمی
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(. تربيت در مکتب اسالم، جايگاهی واال دارد، تا بدان جا که اصول اصلی دين مبين 24، ص1392)کاردان،  1داندبه او(، مسجود ملک می

در سايۀ همين اهتمام نظری و عملی عميق بود که تعليم و تربيت "های تربيتی گسترده، شفاف و ژرف است. اسالم، در بر دارندۀ آرا و انديشه

ی ها را پرورش داد و ديرترين اقوام از نظر علم و اخالق، برترين انساناسالمی، تحولی عظيم در تاريخ بشر پديد آورد و در ميان عقب مانده

 (.25، ص1392؛ نقل از کاردان، 1364)حکيمی،  "نپاييد که فرزانگانی در علوم مختلف و اخالق، به جهان دانش، عرضه کرد...

امل و است دين تک« حی متاله»برای رشد انسان که کارگردان الهی در زمين است و به تعبير انديشوران دينی  اسالم: سالمرشد از ديدگاه ا 

اه و ر ،وردها و سفارش های آن نيزآ و دست معرفی و انبيا مربيان اين راه  » شريعت « و« هاجنم« رشد است مسير اين رشد که به عنوان

ا ر)قرب الهی( برساند. انسان در اين هدف، ارزش هايی عالی  را به هدفی که برای آن آفريده شده تا او ،موزدرسم زندگی رابه انسان می آ

ر د گر می گردد و به کمال حقيقی خويش می رسد.تمام استعدادهای متعالی وی جلوه اسماء و صفات حق می شود و بدست می آورد و مظهر

الی دستورهای تربيتی اسالم، ره توشه های بسياری برای خود  به انسان است، می تواند در الها  اين ميان، علوم انسانی که موضوع آن

 يق ومعنای بسيار عم از ،درديدگاه اسالم ،کمال رسانيدن انسان است، با اين تفاوت که رشدبه  رشد و، هدف مکتب اسالم"برگزيند. زيرا 

ز نظر ا الم به اين دنيا محدود نمی شود و اين جهان پايان کار او محسوب نمی شود.گسترده ای برخوردار است و زندگی انسان از ديدگاه اس

اسالم، مادر، اساس شکل گيری هويت خانواده است و شخصيت همسر و فرزندان و سعادت و شقاوت خانواده منسوب به اوست. از اين رو در 

 (.117-118، ص1379)ميرخانی،  "صالحيت می دانند مندی مرد را برخورداری از همسر شايسته و باروايات، نهايت سعادت

 : در قرآن کريم"رشد "مفاهيم -

يتيمان را آزمايش کنيد تا هنگامی که بالغ شده و تمايل به نکاح پيدا کنند، آن گاه اگر آن ها را واجد رشد، "قدرت تشخيص و تمييز:   - -

 1(4)عالمه طباطبايی، الميزان، ج "باز پس دهيد.)دانا به درک مصالح زندگی خود( يافتيد، اموالشان را به آن ها 

چون بندگانم از تو دربارۀ من بپرسند، پس من به آن ها نزديکم و خواندن هر دعوت کننده ای را "راه يافتن به سوی هدف های زندگی:  - -

د ه باشند، که ايشان به حق برسند و از رشاجابت می کنم، هرگاه مرا بخوانند، پس ايشان نيز بايد مرا اجابت کنند و بايد به من ايمان آورد

می "رشد"به نظر می رسد که ايمان آوردن به خدا و استجابت دعوت پروردگار موجب  1(2)همان، ج "يافتگان )راه يافتگان به حق( باشند.

خداوند از ما نموده است و يا در شود، که الزمۀ ايمان آوردن و پاسخ به دعوت خدا اين است که آگاهی کامل به نوع دعوتی داشته باشيم، که 

مردم را به راه خير و صالح )رشد( هدايت می کند، بدين سبب انسان ها به "قرآن را کتابی معرفی می کند که:  1(20آياتی ديگر )همان، ج

، نجات، صالح ، معنای هدايت، به "رشد"از اين رو در يک معنای کلی  "آن ايمان آورده و ديگر هرگز به خدای خود مشرک نخواهد شد

تو را از عقل "می فرمايد:  نهج البالغهاست علی)ع( درفرازهايی از  "غی"در پيش گرفتن آمده است و خالف آن غی کمال و راه درست 

 1(.411، حکمت1379)دشتی،  "همان بس که برايت راه های گمراهی و ضاللت را از راه های رشد )هدايت( جدا می سازد

نيروهای بدنيش به حد قوت و شدت برسد واين مرحله که به معنای آن است که انسان آن قدر زنده بماند تا  1،"غ اشدبلو"رشد با عنوان  -  -

کْماً وَعِلْماً وَکَذَلَِک وَلَمَّا بَلَغَ أَشُدَّهُ آتَيْنَاهُ حُ«فرمايد:( در جای ديگر می15احقاف »)فَلَمّا بَلَغَ اَشُدّهُ وَ بَلَغَ اَرَبعينَ سَنَهً...«پختگی است. که می فرمايد:

( و چون يوسف به سن کمال و رشد رسيد، او را مسند حکم فرمايی و مقام دانش عطا کرديم و هم چنين ما 22)يوسف نَجْزِی الْمُحْسِنِينَ

 بخشيم.نيکوکاران عالم را پاداش می
اوست خدايی که شما را از خاک )ناچيز( بيافريد "می فرمايد: قرآن در باب رشد جسمانی   رشد قبل از تولد:-1 رشد مرحله ای از ديدگاه اسالم

 و سپس قطره ای آب )نطفه( و آن گاه از خون بسته )علقه(؛ سپس شما را از رحم مادر بيرون آورد، تا آن که به سن رشد و کمال برسيد و باز

معين خود؛ ) اين چنين کرديم تا( مگر قدرت خدا را تعقل پير و سال خورده شويد و برخی از شما قبل از سن پيری وفات کنيد، و همه به اجل 

در اين آيۀ شريفه، به طور روشن دو دورۀ قبل و بعد از تولد بيان شده و اين نکته نيز ذکر شده است که قبل و 1(17)عالمه، الميزان، ج "کنيد.

 -به شش مرحله: )گِل(، نطفه، علقه، مضغه، استخوان  بعد از تولد هم مراحل مشخص و معينی دارد. مراحل رشد قبل از تولد در آيات الهی

مرحلۀ نطفه:  1(15)همان، ج ".مراحل رشد قبل از تولد بيان شده است ،مذکور، در آيات ديگری نيز ۀغير از آي.. . روح تقسيم می شود و گوشت

 از آغاز لقاح تا زمانی که تخم در جدار رحم مستقر می شود. 
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عنای تعلق و وابستگی است. جنين در اين مرحله، نوعی وابستگی و تعلق به ديوارۀ رحم دارد و مانند زالو از خون مرحلۀ علقه: در لغت، به م .أ

 مادر تغذيه می کند.
 مرحلۀ مضغه: جنين به صورت پاره گوشتی در می آيد و هنوز نظام معينی به خود نگرفته است. .ب
از حالت يک پاره گوشت خارج می شود؛ پيدايش بافت استخوانی و سپس مرحلۀ شکل گيری استخوان و گوشت: به تعبير قرآن، جنين  .ج

 رويش گوشت در اين مرحله است. 
ت . اين مرحله که از مقوله حيات مادی نيسآيددر بدن پديدار می ،روحو  کندآفرينشی ديگر تعبير میقرآن از آن به مرحلۀ دميده شدن روح:  .د

ه اعتبار ب» احسن الخالقين»است و آغاز سير تکامل معنوی است و صفت» من روحی نفخت فيه» بلکه مرحله خيزش انسان به سوی 

 و خلقت اين مرتبه رشد در انسان است.» احسن تقويم»
 .  رشد بعد از تولد2  -

 ی(ومرحله چهل سالگی) پختگ بلوغ و ) صبی مميز و غير مميز( کودکی ؛مشخص ۀبه سه دور ،بعد از تولدرا زندگی انسان  دوران ،قرآن 

دوران رشد را بعد ، احاديث فراوانی ،های کودکی و جوانی است در سال ،ولی چون دوران مهم رشد و تربيت انسان 1است. کردهپيری تقسيم 

( و نيز روايت است از 217، ص7، ج1383ند. )قرائتی، اهايی برای رشد و تربيت يادآور شده سالگی تقسيم بندی کرده و ويژگی 21از تولد تا 

سيد و آقاست، در هفت سال دوم روحيه  ،کودک در هفت سال اول": فرمايدیمکه  (صم )پيامبر اکرطبرسی در مکارم االخالق از قول شيخ 

، 6، ج1375و کلينی،  1، ح82، باب193، ص15)حرعاملی، ج "ت و...برداری دارد و در هفت سال سوم وزير و مشاور اس اطاعت و فرمان

 1(46ص

ونگذار اسالمی دارای يک شيوه تربيتی خاص  در باره رشد در دوران قبل از بلوغ است، که مرحله به مرحله زمينه مسئوليت از سوی ديگر قان   

ه دپذيری را در او قوام می بخشد در عين آنکه مستقيم تکليف برعهده ندارد، اين امر در چندين جای آيات االحکام ونيز در روايات تربيتی دي

اينکه قبل از واگذاری اموال صغير و يتيم تاکيد بر آزمودن عملی در واگذاری مسئوليت مادی به اودارد. و می فرمايد: می شود از آن جمله 

اسالمی مربيان و والدين ( در اين آيه صراحتاً قانونگذار 5نساء « وَابتَلُوااليَتامَی حَتّی اِذا بَلَغُواالنِکاحَ فَاِن آنَستُم مِنهِمُ رُشداً فَادفَعُوا اِلَيهِم اَموالَهُ م»

 را مکلف به واگذاری مسئوليت قيل از بلوغ جنسی می نمايد و امر رشد اقتصادی آنان را منوط به مبتال سازی تدريجی  می کند. اين شيوه در

دهد  سانی قرار میآيات استيذان و رعايت حريم عفت در خانواده نيز به چشم می خورد، در آيات پوشش و حجاب نيز صبیّ مميز را در شمار ک

 که انسان مامور به گرفتن حريم نسبت به آنهاست. اين موارد خود گويای اهميت رشد مرحله ای در نظام قانونگذاری اسالمی است.    

 تربيتی از ديدگاه اسالمتدابير 

ه کمال از طريق ب ،قرب الهی اه نيل بهو يگانه ر است و تحقق رسالت انسان در زمين رسيدن به قرب الهی ،زندگی هدف از ،ديدگاه اسالم از"

 الزمۀ حصول به چنين هدفی واال، بسترسازی مناسب است. و خدمتگذاری در راستای تکامل در نظام هستی انسان ۀرساندن استعدادهای بالقو

و  ؛ 124، ص15ج  ،1414حرعاملی، لذا اسالم، عالوه بر اهميت و تأکيد بر مراحل پس از تولد، )تربيتی، از بدو و حتی قبل از تولد می باشد. 

مرحلۀ قبل و حين تشکيل جنين را )مرحلۀ قبل از تولد( به عنوان يکی از مهم ترين مراحل رشد  1(194، ص 83نيز ابواب احکام االوالد، باب 

ينه های تربيت و شرايط پيش الوصف، زممعبه اهميت تربيت در اين مرحله، پرداخته شده است. 1بشر عنوان نموده و در آيات قرآن و و روايات

لمه ای دارد. اين کمعنای ارزشی و اخالقی عميق و گسترده ،رشد ؛از ديدگاه اسالماز تولد و حتی پيش از انعقاد نطفه نيز، مورد توجه است. 

از  ،راينب است. بنا نوسپس در راه کمال و رشد و احياگری ديگران گام گذاشت ، معنای هدايت، نجات، صالح و کمال يافتنیمتون اسالم در

. رسدالبته هر کس آسان به اين جايگاه و مقام بلند نمی پيوسته بايستی در تالش باشد. ديدگاه اسالم انسان در مسير تعالی و کمال خويش

 (.2، ح32، ص1، ج1369)کلينی،  "سازدفقيه و آگاه می ،او را در دين ،خواهدهنگامی که خداوند خير کسی را می": فرمايندمیامام صادق )ع( 

ديگران  که مقدمه ای در همگامی با رشد اخالقی است _هويت انسانیرشد و تربيت  ،توان گفت که رشد و تربيت از ديدگاه اسالمبنابراين می

ه ن اساس سبر اي و تحول در نظام هستی است. در اين تفکر يک ارتباط مستقيم ميان خداشناسی و انسان شناسی و هستی شناسی است.

 مبحث عمده مطرح می شود:
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 . تدابير تربيتی پيش از انعقاد نطفه:1 -

اسالم، با اشاره به نکات کليدی خاصی، به اهميت تربيت قبل از ايجاد نطفه، پرداخته است. از مصاديق آن، می توان به همسرگزينی مناسب،  -

ر تأکيد بعالوه نواهی مربوط به آن( اشاره نمود. در بحث تغذيه،  تغذيۀ سالم )به لحاظ مادی و معنوی(، حسن مباشرت و رعايت تدابير )اوامر و

ين رو ؛ از امی داند مؤثردر رشد معنوی و روحی کودک را،  "لقمه"حليت و حرمت ، )به لحاظ تأثير بر رشد جسمانی کودک( مناسب ۀتغذيبر

، 1375)کلينی،  کندادت و يا شقاوت انسان معرفی میمادر را به عنوان مبدأ و شروع سع بطنخاص داشته و  یاسالم به اين موضوع عنايت

از ديگر تدابير تربيتی اسالم، همسر گزينی شايسته است که مالک هايی را نظير؛ ولود 1(.346، ص60، ج1403؛ مجلسی، 6، ح16، ص6ج

د مورد بررسی قرار خواهد گرفت. بودن، سالمت عقل، سالمت جسم، سالمت روان و عدم ازدواج با اقارب، عنوان می نمايد که در جايگاه خو

ن شود؛ در صورتی که علم امروز ايمرحلۀ انتخاب همسر از نظر اسالم بسيار مهم است و تربيت نسل آينده از اين مرحله شروع می ،بنابراين

 داند.می« قبل از تولد»مرحله را ناديده گرفته و شروع تربيت کودک را از مرحلۀ 

اسالم توصيه های فراوانی به دقت در انتخاب همسر و مادر آيندۀ فرزندان دارد و مالک هايی : شايسته تأکيد اسالم برانتخاب همسری -

چون ايمان، عقل، ادب، عفت، کرامت، اصل و نسب، زايا بودن، برآورده کننده خواسته های شوهر و زيبارويی را ارائه می دهد )ايزدی، 

ها حاکی از اهميت قانون وراثت و تأثير عامل خاب همسر وجود دارد که بسياری از آناحاديث و روايات فراوانی در زمينۀ انت(. 1389

يامبر اکرم . پترين نکات را در امر انتخاب همسر گوشزد فرموده است)ص( برای توليد نسل بهتر، دقيق باشد و پيامبر اسالممحيط می

 "بگيريد و برای نطفه های خود )جايگاه مناسب( انتخاب کنيدبه هم شأن خود زن بدهيد و از هم شأن خود زن ")ص( می فرمايند: 

برای نطفه های خود )جايگاه مناسبی( انتخاب کنيد که ويژگی های دايی در]شکل "و نيز می فرمايند: 1(.29، ص14، ج1367)حرعاملی، 

ط به رعايت برخی مالک ها و لذا انتخابی نيکو را منو 1(.16422، ح741، ص14) طبرسی، ج"گيری[ شخصيت فرزند اثر گذار است

 با زن نبايد صرفاً به خاطر زيبايی" فرمايد:باره می )ص( در اين پيامبر اکرمشاخص ها در همسر گزينی، عنوان نموده است. از آن جمله: 

 او ازدواج کرد، ممکن است همين زيبايی او را به ابتذال سوق دهد و نه صرفاً برای مال و ثروتش؛ 

و نيز روايتی از قول پيامبر اکرم )ص( که 1".صرفاً به خاطر دين او ازدواج کن ،مال، او را طاغی و سرکش سازد. با زنزيرا ممکن است 

، 41، ص20،ج1413؛ حر عاملی، 4، ح237، ص5، ج1390)کلينی، سعادت مرد را در گروی داشتن همسری صالح، بيان می فرمايد 

  1(.24981ح

داشتن اخالق نيکوست که اثرات مستقيم و غير مستقيمی در مراحل مختلف تربيت کودک دارد؛  ،سالم مبدأ اساسی پرورش نسل حُسن خلق؛

بن جعفر)ع( نوشتم و عرض کردم: يکی از اقوام من از )دختر يا ای به موسینامه"نقل شده که گفت: ر، بن بشّااز حسينی که در روايت چنان

سن خلق نيست و بداخالق است. حضرت فرمود: اگر خوش اخالق نيست، از ازدواج منصرف خواهرم( خواستگاری کرده، در حالی که دارای حُ

  1(. 234، ص 100ج  1403 ،مجلسی) "شو

در سه چيز برای مؤمن راحتی است: خانه وسيع... و همسر نيکوکاری که در امور دنيا و آخرت ياريش "1)ع( فرمودند: ؛ امام صادقحُسن سيرت

، 229، ص1، ج1422)عندليب،  "زن ناپاک را مادر فرزندت قرار مده"از قول امام صادق )ع( است که می فرمايد: روايتی ديگر،  "کند...

 1(.567ح

)ص(  حسن صورت به حفظ دين کمک نموده و ضامن جلوگيری مرد از انحراف و خالف عفت است؛ حضرت رسول اکرم؛ تحسن صور 

 1(.90، ص3، جفيض کاشانی، بی تا ) "نگرد، شاد و مسرورش گرداندش او را میبهترين زنان شما زنی است که وقتی همسر"د: فرمو

خود  ،تواند کودکان را تربيت کند. اگر زنهمسر انسان بايد از خانوادۀ اصيل و تربيت شده و نجيب باشد؛ زيرا او بهتر می: اصالت خانوادگی 

ها یکه در ميان کثافات و پليد [های زيبازن]ها از سبزه" فرمود:)ص( می رمرسول اک تواند فرزند خوب پرورش نمايد.فاقد تربيت باشد، نمی

)ص( فرمود: زن زيبايی است که در محيط پست و آلوده پرورش يافته  های مذکور چيست؟ رسول خدابپرهيزيد. پرسيدند: سبزه ،رويندمی

  1.(322، ص5، ج1390)کلينی،  "باشد
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ها زنان و مردان متناسب و هم شأن )کفو( را به نکاح درآوريد و با آن"فرمايند: باره می )ص( در اين رسول حضرت (؛کفو بودنشأنيت )هم 

و نيز در روايتی ديگر از قول امام  1(.29، ص14)حرعاملی، بی تا، ج "های خودتان جايگاه مناسب انتخاب نماييدوصلت کنيد و برای نطفه

 1(.581، ح233، ص1، ج1422ده است )عندليب، صادق )ع( بر تناسب ديدگاه زوجين تأکيد ش

از امام صادق )ع( سوال شد: من می خواهم با زنی ازدواج کنم، ولی پدر و مادرم مايلند با ديگری  گويديعفور میابن ابی داشتن حق انتخاب؛

ون رضايت تو[ انتخاب کرده اند، رها کن ازدواج کنم. حضرت فرمودند: با زنی که خودت مايل هستی ازدواج کن و زنی را که پدر و مادرت ]بد

 (.392، ص7، ج1407)شيخ طوسی، 

آداب مباشرت: از ديگر روش های زمينه ساز پيش از تولد، در سيرۀ پيامبر )ص( و اهل بيت )ع(، مباشرت و روابط صحيح و سالم پدرو مادر   -

فرزند مؤثر است، که پيامبر اکرم )ص( قبل از انعقاد نطفۀ است. اهميت حاالت روحی و معنوی انسان و حتی نوع غذا، به حدی در تربيت 

حضرت زهرا )س(، به امر الهی، چهل روز خلوت گزيد و به روزه و عبادت پرداخت و در پايان چهل روز هم از غذاهای بهشتی که جبرئيل 

ده امام معصوم )ع( از نسل ايشان، به بشريت ( و نتيجۀ آن فرزندی شد که ياز247، ص1، ج1369برای ايشان آورده بود، تناول فرمود )قمی، 

روشنايی بخشيد. در خصوص تأثيرات آداب آميزش، در تربيت فرزند نيز در سيرۀ معصومان )ع(، روايات متواتری ذکر شده است که بيانگر 

 انعکاس اين قبيل مالحظات در صحت روح و جسم کودک می باشد.

اگر مرد با  "باره می فرمايد:جسمی. )حتی چهرۀ فرزند(: امام حسن مجتبی )ع( در اين آرامش زوجين در مباشرت و صحت و سالمت      -

کند، نطفه در رحم، بدون اضطراب ساکن می شود و فرزند شبيه پدرو مادر  آرامش قلب و اعصاب راحت و غير مضطرب، با همسر خود آميزش

ر خود بياميزد، نطفه با اضطراب در رحم مادر قرار می گيرد و فرزند شبيه خود خواهد بود. اما اگر مرد با اضطراب و اعصاب ناراحت با همس

 (.359، ص60، ج1403)مجلسی،  "عمه، عمو، خاله ، دايی و ساير اقوام خواهد بود

زش دن پيش از آميتأثير معنوی )تأثير در روح و روان فرزند(: رعايت آدابی از قبيل؛ ذکر نام و ياد خدا، با وضو و طهارت بودن، دعا کر         -

زمانی، مکانی، روحی و روانی هنگام تشکيل نطفه بر فرزند  با توجه به تأثيراتی که شرايط و ... موجب جلوگيری از دخالت شيطان می شود.

  می گذارد؛ معصومين )ع(  آداب خاصی را برای آميزش با همسر رعايت کرده و به ديگران نيز سفارش نموده اند.

 ر تربيتی زمينه ساز، از زمان شکل گيری نطفه تا تولد )دوران بارداری(. تدابي2         -

سالمت کودک را از زمان انعقاد نطفه در دوران بارداری مورد توجه قرار داده و از ، اسالمتغذيه حالل و سالم در دوران بارداری:               

غذای "باره صادر کرده است. های متعددی در اينداند و دستورالعملناسب میم ۀداشتن تغذي ،جمله حقوق فرزندان بر والدين در اين زمان را

،ج 1403)مجلسی،  "گيردآشامد، آهسته آهسته غذا را از مادر میچه مادر می آشامد. از آنخورد و میجنين از چيزی است که مادر می

زنان آبستن کُندر  به")ص( فرمود:  رسول خدا .ها توصيه شده هبه همين جهت در ايام بارداری به خوردن بعضی از غذاها و ميو 1(،342،ص2

خوردن ميوه های آبدار و شيرين توصيه  "شودتيزهوش می ،هنگامی که در شکم مادرش به وسيلۀ کندر تغذيه شود ،بخورانيد؛ زيرا بچه

هم در رشد معنوی و روحی کودک اثر دارد؛ از  مناسب، حالل و حرام بودن غذاها ۀعالوه بر تغذي (.136، ص 15ج  ،1416حرعاملی، )گرديده

ست سعادتمند کسی ا" )ص( فرمود: کند. حضرت رسول اکرماين رو شکم مادر را به عنوان مبدأ و شروع سعادت و يا شقاوت انسان معرفی می

ده گذاری شمادرش پايه مکدبخت کسی است که شقاوتش در شب" فرمايند:میو در ادامه  "گذاری شدهکه سعادت او در شکم مادرش پايه

در روان شناسی به همۀ عوامل  ،محيط رشد کودک بسيار اهميت دارد. اصطالح محيط ،بنابراين 1؛ (.356، ص3، ج1386)شيخ صدوق،  "است

 موارد. ساير های خارج از آن نظير خانواده، مدرسه وشود و اعم است از محيط رحم مادر و محيطمؤثر در رشد و تکامل انسان اطالق می

ه ک گذاری کودک قبل از تولد است که اسالم آن را مد نظر قرار داده است؛ چنان يکی ديگر از دستورات اسالم، نام :گذاری قبل از تولد نام      

نتخاب کنيد ادانيد که طفل پسر است يا دختر، نامی برايش گذاری کنيد و اگر نمی فرزندان خود را پيش از تولد نام" )ع( فرمودند: حضرت علی

، حال گذاری نکردی گويد: چرا مرا نامای که سقط شود، در روز رستاخيز به پدر خود میکه هم برای پسر و هم برای دختر مناسب باشد؛ زيرا بچه

م توجه خاصی اسال ،بنابراين(. 487، ص2، ج1380)صدوق،  "گذاری کرده بود نام« محسن»)ص( فرزند فاطمه را پيش از تولد،  که پيامبر خداآن

ه را آماده نبه انعقاد نطفه و مرحلۀ قبل از تولد دارد. البته علم امروز نيز به اين مسئله واقف است که برای تربيت کودک بايد قبل از تولد او زمي
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ان به انس"ست و از توجه معصومين )ع( در مورد نام نيک برای فرزندان، معلوم می شود که نام؛ در شکل گيری شخصيت انسان مؤثر ا 1کرد.

)صانعی،  "تناسب نام خود رشد می کند، اگر نام انسان حکايت از فضايل انسانی داشته باشد، انسان به سوی کمال و فضيلت سوق داده می شود

 (. 239، ص1380

وان در سه دورۀ هفت سال، عن شارع مقدس و نيز روايات متواتر، مراحل رشد پس از تولد را.   تدابير تربيتی زمينه ساز، پس از تولد 3       

هفت سال اول؛ .  1.3نموده است. لذا ذکر تدابير تربيتی اسالم متناسب با هر يک از اين دوره ها بر اساس مراحل ياد شده عبارت است:   

ری اهميت بسيا ، از ويژگی های اين دوره است که در رشد و تربيت نيز ازدورۀ سيادت و سروری است؛ بايد مطيع کودک بود. بازی کردن

دارد و  است؛ زيرا خانواده هم نقش وراثتیقبل از ورود به دورۀ آموزش رسمی( (مؤثرترين عامل تربيت  برخوردار است. خانواده، مهم ترين و

ه مؤمنان فرزندان بيان نموده است به گونه ای ک معصومين )ع( مکرر، نقش تربيتی خانواده را در مورد قرآن کريم و احاديث. هم نقش محيطی

در جايی  1".از آتش حفظ کنيد خود و خانواده خويش را ،ايدای کسانی که ايمان آورده"لذا می فرمايد:  "ه استنسترا مکلف به حفظ آن دا

 رالمومنينامي روايات متواتری نيزدر تأييد اين مهم آمده است.1"باش. خانواده خود را به نماز فرمان ده و بر انجام آن شکيبا" ديگر می فرمايد:

 شمرده است، بر پدر و مادر بر، حقوق ترين)ع( مسألۀ تربيت فرزندان را به عنوان يکی از اساسی

ها را به کودکان آموخت. هفت سال دوم؛ دورۀ اطاعت و فرمان برداری، يادگيری و آداب تربيت صحيح است. بايد آموزش مهارت. 2.3      

براين، در اين دوره، از  دوره اول را دارد و نه مشکالت دوره سوم را که دورۀ بلوغ و نوجوانی است. بناکودک در اين دوره، نه حالت بازی گوشی 

 یديدگاه اسالم، پدر و مادر، محور تعليم و تربيت هستند و کودک با خصوصيات روانی و تربيتی که داراست، آمادگی کافی را برای تربيت پذير

 مستقيم دارد.

طيع پدرو مادر می شود و خود را بيشتر در اختيار آنان قرار می دهد، در حالی که دورۀ قبل را، به بازی سپری می کرد و کودک در اين دوره، م 

به  .محور خانه به شمار می رفت. او در اين دوره، با توجه به رشدی که پيدا می کند، مطيع و فرمان بردار می شود و روحيۀ اطاعت پيدا می کند

دوره، بهترين فرصت هم برای تعليم )آموزش( و هم برای تأديب )آموزش مستقيم ارزش ها و پرهيز از ضد ارزش ها( فراهم  همين دليل در اين

 می آيد. 

وزيری )هم رأيی( و مشورت است؛ و بايد در هر امری نظر آنان را جويا شد: وزير بودن، هم رأيی و هم راهی  ۀهفت سال سوم؛ مرحل.  3.3    

ه است؛ زيرا از اين دوره باز ديگر موارد تربيتی ذکر شده است. آگاهی يافتن به حالل و حرام  ويژگی های تربيت در اين دورهز پدر و مادر، ا

خصوصيت ديگر اين دوره آن است  مند است.در برابر اعمال خويش مسئول بوده و از ثواب و عقاب آن بهرهبنا به سنت الهی،  هر فردبعد، 

اگر پدر و مادر، خصوصيت فرزند خود را در آيد. از در دوستی يا دشمنی در می)بنا به نوع برخورد والدين با فرزند( ادر خود، که جوان با پدر و م

 اين دوره بشناسند و مسئوليت و حق مشاورت و تصميم گيری به او بدهند، او هم با پدر و مادر خود کامالً دوست و رفيق خواهد بود.

 تدابير تربيتی در مراحل رشد ازديدگاه اسالم( 5-2جدول شماره )                                                           

 مراحل رشد دوره های مراحل رشد تدابير تربيتی دستورات خاص

 ايمان 

 حسن خلق 

 حسن صورت 

 حسن سيرت 

 اصالت خانوادگی و کفويت 

 

 

 انتخاب همسری شايسته          

 

 

 

 

- 

1. 
ل از اي

قب
جاد نطفه

 

 

  

 تأثير بر صحت جسم 

 تأثير بر صحت روان 

 رعايت آداب مباشرت
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  توصيه به رعايت کيفيت غذا به لحاظ تآثير جسمانی )مصرف ميوه ها، مواد

 غذايی غنی و مناسب رشد(

 حرمت غذا, توجه به طهارت، پاکی معنوی، حليت 

 انتخاب نام نيک سبب سوق انسان به کمال و کسب فضيلت 

 تغذيه به لحاظ اهميت رشد جسم توجه به .1

توجه به تغذيه به لحاظ ايجاد حاالت معنوی و دفع  .2

 رذايل اخالقی

 نام گذاری قبل از تولد .3

 نطفه .1

 علقه .2

 مضغه .3

 استخوان و گوشت .4

 دميدن روح .5

2-
 

دوران باردار
 ی

 

 اطاعت از کودک 

 توجه به بازی و هم بازی بودن با کودک 

 اهميت آموزش در دوران کودکی 

  - و سروری دوره سيادت .1

 اول هفت سال -

-  
 

2. 
س از تولد

پ
 

 يادگيری آداب تربيت صحيح 

 آموزش مهارت ها 

 توجه به آمادگی کافی و تربيت پذيری کودک 

  - دوره اطاعت و فرمان برداری .2

 هفت سال دوم -

 مشورت با فرزند 

 يادگيری و آموزش حالل و حرام 

 زمينۀ دوستی و حب يا کينه و عناد با والدين 

 مال با رسيدن به سن بلوغپذيرش مسئوليت اع 

  - دوره وزيری) مشاوره و هم رائی( .3

 هفت سال سوم -

 

 (رشد روانشناسی منظر از)  مادر نقش   

 (: تولد از قبل) کودک  روانی و جسمی سالمت در تأثير   -

 مادر های يماریب راديواکتيو، تشعشعات تأثير مواد، و دخانيات تأثير شيميايی، داروهای تأثير مادر، سن از عبارتند عوامل اين از برخی  -

 و نموده تخريب را او اعصاب سلسله اضطراب، و ترس خشم، مانند مادر عاطفی و هيجانی حاالت و RH عامل  بارداری، دوران در

 نيز یمختلف هورمونهای داخلی غدد هيجانی، شرايط تحت. شوند می مادر بدن در آدرنالين مانند شيمايی، مواد از برخی شدن آزاد سبب

.  شد خواهد وا خون گردش دستگاه در تغييراتی سبب شده، جنين بدن وارد گذشته جفت از جديد شيميايی مواد نتيجه در و کرده ترشح

 . ندباش آرام نا و پذير، تحريک فعال، حد از بيش وزن، کم يا و آيند دنيا به موعد از بيش دارد احتمال ناشاد، و غمگين مادران نوزادان

 :.کودک ساز شخصيت عنوان به مادر قشن        

 زا امتناع و خصوصی حيطۀ رعايت مثأل مختلف، طرق از کودکی، اوان همان از ديگران؛ و من بين مرز  فرديت،  گری، تعيين خود -

 انهم از کودک شخصيت ريزی پی  و سازندگی آغاز( 2011 کلر،. ) هستند غرب جامعۀ اجتماعی مهم هنجارهای از عاطفی، وابستگی

 ها انديشه و فکر طرز و حمل دوران در مادر غذا نوع که گونه همان. شود شروع رحم عامل از بشتر کمی هم شايد و تولد اول روزهای

 عادت ايجاد کودکان تربيت در ظريف مسائل از يکی. » گذارد می اثر کودک در او مزمن بيماريهای  نيز و او اضطراب و هيجانات و

 . آيد می بر مادر عهدۀ از هم وظيفه اين که.« است بد عادات مودنن کن ريشه و خوب های

 :کودک تربيت در مادر جدايی تأثيرات و مادر  حضور نقش       

 به شود، نمی توجه آنان عاطفی جنبه اين به که يابند می رشد ها پرورشگاه در يا محرومند مادر مواظبت و محبت از که کودکانی -

 شير کودک در را هوشياری تحول و بروز متدرجاً خويش عواطف هيجانی، بازخورد خالل از مادر. شوند یم دچار رونی های دشواری

 است مادر با و گيرند می جان ، مادر با کودک تجارب. دارد عهده بر کودک يادگيری فراگيری در مهمی نقش وی. سازد می فراهم خوار

 رخ هنگامی محروميت،( 1371 دادستان، منصور) است محيط معرف مادر ، سن اين در. گيرند می جهت و آيند می بر وی، عواطف که

 به بيشتر مادری محبت و مهر کمبود که است شده ثابت تجربه به" است، شده شکسته دليلی به کودک و مادر ميان پيوند که دهد می

. باشند می خانواده اخالقی هوای کنندۀ ايجاد ن،مادرا که کرد بيان توان می ديگر عبارت به و پدری محبت کمبود تا ميزند لطمه کودک
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 از پس که است داده نشان شناسی روان تحقيقات  ".کند جبران مادر وسيلۀ به تواند می را کمبود اين نبيند، محبت پدر از اگر فرزند

 یم کمک او روانی رشد به باشد، داشته فعال شرکت هايش بازی در و باشد او همدم که کسی حضور کودک، زندگی اول سال پايان

 دهدي ها خوارگاه شير از برخی در که چنان باشد، آميز محبت برخورد و اجتماعی تماس از دور و تنها اوقات اغلب در کودک وقتی. کند

. ستا شده ناميده "مادر جای به پرستار شوم آثار" شيپتز تحقيقات در که امری آيد؛ می پديد او برای روانی های هنجاری شود، نا می

   ". سازد می مختل را رفتار تحول يا محبت، کمبود احساس يعنی آن، نتيجۀ و مادر از طفل هنگام نابه جداکردن

 هار را خود کودک ها آن از برخی ندارند، خود کودک با يکسانی رفتار مادران همۀ":کودک تربيت در مادر افراطی رفتارهای نقش. 1-4      

 بين حيحیص رابطۀ بايد مسائل اين از جلوگيری برای.  کنند می رفتار تفريط حالت ها آن از بعضی و افراط تحال ها آن از بعضی و کند می

 با ادرم  آشنايی بلکه است مهم مادر وظايف به مادر بودن آشنا مهارت فقط نه صحيح، رابطه شدن برقرار برای که شود برقرار فرزند و مادر

 . دارد اهميت نيز است رشد حال در که کودکی رفتاری و روانی خصوصيات

       

 :آموزش و يادگيری در مادر نقش

 گسترش ببس و دارد کالمی های يادگيری و ها مهارت فراگيری در کودک بر مادر رابطۀ تأثير بيانگر تحقيقات که چنان دارد بسياری تأثير 

 ميان. آموزند می چيزهايی نيز ساالن بزرگ های گفته به دادن گوش با اطفال،". دارد کودک های يادگيری و لغات مخزن ها، واژه دامنۀ

 ودک،ک لغات خزانه وسعت و مادر زدن حرف ميزان ميان نيز و  کودک، توسط ها آن يادگيری ترتيب و مادر گفتار در مختلف های واژه فراوانی

 .دارد وجود رابطه

 :کودک تربيت در کودک با مادر ارتباط نوع نقش -

 او ایه توانمندی تقويت و کودک شخصيت گيری شکل در گذار تأثير بسيار عوامل از مادر، سوی از کودک پذيرش و رابطه گرمی  -

 عواطف يتتقو و ها توانمندی تقويت جسم، سالمت روانی، آرامش سبب گرم، و عواطف با توأم رفتار که است آن بيانگر تحقيقات،. دارد

 تکيفي": که دارد می بيان تحقيقات. دارد او زندگی آتی های سال در ها رفتار اين انعکاس و خردسالی زمان در کودک احساسات و

 با هرابط انجام بر آغازی کودک، و مادر بين رابطه ".دارد نقش او اجتماعی - روانی و شناختی رشد در کودک، از گرفته صورت مراقبت

 دارای انآن ، کرده برقرار رابطه خوب ديگران با که کسانی: اول: ردک توجه نکته دو به بايد ابتدا چارچوب اين در و دنياست مردم تمام

 نقش هک هستند مادرانی دارای افراد اين نيستند ديگران با رابطه برقراری به قادر و بوده منزوی که افرادی: دوم.  هستند خوبی مادران

 های شاخص ديگر و گرمی که داشتند اظهار( 1997) همکاران و گروالنيک( 1376 همکاران، و روشن. ) اند نکرده ايفا خوب را خود

 کودک -ادرم رابطۀ گرمی افزايش. شوند می محسوب کودک توسط ورفتارها اعتقادات سازی درونی برای معياری مثبت، ارتباط کيفيت

 در ژوهشهاپ  نتايج. ندکن درونی را مطلوب رفتارهای و اعتقادات گيری، الگو و شناسايی فرآيند ازطريق کودکان شود باعث است ممکن

 بر دتأکي با البته)  رود می شمار به کودک رشد های حوزه تمام در مؤثر گر تسهيل عنوان به مادر اوالً  دهد می نشان مختلف های حوزه

 و زمانهم طرواب و گذارند می تأثير يکديگر بر متقابالً کودک و مادر خصوصيات ثانياً و( کودک شناختی و احساسی ادراکی، توانايی

 (4: 1386 سامانی، شيخ از نقل به ،2002 زامبرلن،.) باشد مؤثر کودک اجتماعی رشد توانددر می کودک و مادر بين هماهنگ

  رشد شناسان روان منظر از مادر تربيتی نقش -

 از يتترب و تعليم گفت توان می کلی طور به. داند می روانی و جسمانی بعد دو دارای را تربيت و تعليم"(1632-1704)   الک جان -

 اجتماعی عادتس آن تبع به و فردی سعادت که سالم تنی در سالم روانی و ضمير زمينۀ ساختن فراهم: از است عبارت فيلسوف اين ديدگاه

 آن هنیذ تربيت از هدف. دهد می شکل اورا تربيت و تعليم بخش ترين اساسی طفل،( روانی) ذهنی تربيت  ".داشت خواهد دنبال به را

 و زلتمن شايسته آنچه جز چيز هيچ به که باشد داشته را گرايش اين مواقع همه در که " آيد بار چنان روانی لحاظ از کودک که تاس

 چيزی داابت در کودکان ديدگاه، اين طبق. داشت نظر در سفيد، لوح صورت به را کودک الک" ".ندهد رضا است، عاقل موجودی فضيلت

 نظر در تهپيوس صورت به را رشد او که گفت توان می الک، عقايد گرفتن نظر در با. دهد می شکل را اه آن شخصيت تجربه، نيستند؛
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 صورت به کودک دربارۀ او نظر ".گيرند می شکل والدين، ثبات با و صميمانه های آموزه طريق از تدريج به بزرگساالنه رفتارهای. داشت

 را آن نديگرا که خود، سرنوشت  دادن شکل در کودکان الک فلسفۀ در که اين و بود تربيت طرفدار او که دهد می نشان سفيد، لوح

 رشد الح در افرادِ و  شده گذاشته کنار امروزی نظريات در منفعل، کودکِ ديدگاهِ اين. دارند کمی نقش کنند، می حک سفيد لوح روی

-1712) روسو ديدگاه از ". دارد توجهی قابل شارکتم خود رشد در که گيرند می نظر در مند هدف و فعال موجودات صورت به را،

 روسو، اهديدگ از تربيت و تعليم از هدف  ".کند زندگی شده بازسازی جامعۀ در بتواند که است انسانی بازسازی" تربيت هدف( 1778

 برای عنیي است، منفی يتترب درست، تربيت او نظر به. است اجتماعی محيط فساد برابر در کودک، آزاد و نيک فطرتاً طبيعت حفظ

 روسو در،ما نقش اهميت بيان در.  برسد عقل سن به تا داشت نگه دور جامعه از را کودک بايد کند، رشد آزادانه بتواند طبيعت کهاين

 د،شو می حاصل که تغييراتی از وقت آن. کنيد شروع مادران از دهد، انجام خوب را خود وظايف هرکس داريد ميل اگر ":است معتقد

 در صالح باشد، فاسد مادر خون اگر که دارم عقيده من خود": گويد می مادر شير با تغذيه اهميت بيان در روسو  ".کرد خواهيد تعجب

 . نمايد تغذيه دايه ازشير کودک که است اين

 

 به ارد،د احتياج مادر پستان به هک اندازه همان به طفل آيا داد؟ قرار مطالعه مورد جسمانی نظر نقطه از فقط را موضوع بايد آيا ليکن

 ند،ک می دريغ خود کودک از مادر که را شيری نيز حيوانات لزوم، صورت در ديگر، های زن است ممکن نيست؟ نيازمند او های مراقبت

 اما ،است بهتر ،دهد شير را بچه مادر اگر البته":گويد می ادامه در و   ".گيرد نمی را مادر دلسوزی جای چيز هيچ ليکن بدهند، وی به

 بچه یروح و فکری رشد است معتقد او ". باشد سالم روحاً و جسماً و بوده نيرومند که کنيد انتخاب را زنی بايد امکان، عدم صورت در

 رفح که اين از قبل. شود می شروع تولد روز همان از کودک پرورش کنم، می تکرار هم باز".پذيرد صورت او بدنی رشد با توأم بايد

  ".آموزد می چيز بفهمد، چيزی که اين از قبل. ندبز

 رفتار زهانگي ترين مهم ديگر، عبارت به يا شخصيت، دهندۀ تشکيل عامل ترين مهم را" ليبيدو"جنسی عامل "(1856-1939)   فرويد -

 خصيتش سازندۀ شود، می برقرار دبستانی پيش های سال در فراخود و خود نهاد، بين که روابطی فرويد عقيده به. داند می ها انسان

 سرچشمه هاآن کودکی دوره تجارب از دادند،می نشان خود از بيمارانش که رنجوریروان هایاختالل که بود معتقد] وی ".است کودک

 گيردمی شکل محکم طور به سالگی پنج در بزرگسال فرد شخصيت گفت، که دانستمی مهم قدری به را کودکی تجربيات.[ است گرفته

 وسطت که خاطراتی و او خود کودکی خاطرات هستند، اهميت با نخستين هایسال اين که ساخت متقاعد را وی چه آن. شودمی تبلورم و

 داند می رشد در مؤثر ثانوی عوامل عنوان به را محيط و فرهنگ تأثير "(1880 -1961) گزل  ".بود شدند،می فاش او بزرگسال بيماران

 آزادی هب معتقد او. نمايند نابود يا و آورند وجود به را آن توانند نمی ولی دهند می تغيير را رشد شکل محيط، و فرهنگ دارد اعتقاد و

 و یگراي منفی ساز زمينه را محدوديت اين و داند می سالم و طبيعی پرورش و رشد ناقض را، او برای محدوديت هرگونه و بود کودک

 سال در کودک": است معتقد کودک رشد مختلف مراحل در مادر، تربيتی نقش بيان در گزل ".ددان می او خالقيت و سازندگی دارندۀ باز

 را ای ندهکن تعيين نقش او اجتماعی رشد در و بوده کودک به فرد ترين نزديک مادر، و باشد می ديگران محتاج و وابسته زندگی اول

 در کودک که است اساس همين بر و است آينده در جوانی چککو نسخۀ  سالگی پنج در کودک " است معتقد گزل. نمايد می بازی

 رشد زمينۀ در منحصراً(  1896-1980) پياژه ژان نظريۀ"  ".گيرد می قرار کاوش و بررسی مورد دقيقاً  آن رشد مراحل و کودکی دوران

 و ماست جستجوی در و باشد می نوآور و کنجکاو فعال، زندگی؛ دورۀ تمام در انسان که باشد می اين پياژه عمدۀ تز. باشد می شناختی

 کند می أکيدت و شود می آغاز تولد بدو از هوش رشد وی عقيده به ".کنند می تفسير و تعبير را ها پديده و بوده محيط با متقابل کنش

 تعليم هک ندک می پافشاری موضوع اين اهميت بر وی. گذارند می سر پشت " ثابت توالی و تسلسل " با را رشد مراحل کودکان که

 را او يریيادگ های روش تفاوت و و کودک عالئق دامنۀ بايد آموزگار" است معتقد او. باشد کودک ويژۀ سطح با متناسب بايد وتربيت،

 اين اب. هستند شدن اجتماعی فرآورده اخالقی، های ديدگاه که باورند اين بر شناسان روان از بسياری". کند درک مختلف های زمان در

 جیتدري طور به خويش کودکان به را خود اخالقی های ديدگاه نمونه، يا درک وسيله به کننده، اجتماعی عوامل ديگر و والدين ديد،
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 گیخانواد زمينۀ در بيشتر و شخصی بين تجربيات چارچوب در را هويت گيری شکل( 1902 -1994) اريکسون اريک  ".دهند می انتقال

 . داند می

 برای سوناريک. کند می تأييد را نوجوانان هويت گيری شکل در والدين و خانواده تأثير زمينۀ در اريکسون گاهديد زيادی، های پژوهش

 دارد، ادامه پيری دوران تا و آغاز خوارگی شير از که است کرده پيشنهاد را گانههشت مراحل سلسله يک دوران، تمام در رشد توصيف

 یگير شکل روی بر آن، رفع عدم يا رفع که گردد می رو روبه خاص، کشاکشی و بحران با انسان مرحله، هر در که است معتقد وی

 اعتماد مرحله؛ ترين عمومی بيان در اريکسون. ]کند می نمايی خود وی آينده زندگی سراسر در و داشته منفی يا مثبت اثر فرد شخصيت

 بدون کودک که شود می پديدار هنگامی مادر به اعتماد نشانه نخستين ":گويد می وی.[ کند می مطرح را اعتماد عدم مقابل در اساسی

 ديگران که حس اين از است عبارت اعتماد اين، بر بنا".شود دور او ديدگان جلوی از مادر که دهد می اجازه جا، به نا خشم يا اضطراب

 و سريع نآموخت برای آماده ديگری زمان ره از بيش ساله شش تا سه کودکان ":که گويد می او. هستند بينی پيش قابل و اتکاء قابل

 به را فرآيند ناي توانند می والدين. هستند اجتماعی نظر از مفيد های فعاليت به خود طلبی جاه هدايت طرق يافتن به مشتاق و حريصانه

   ".نندک تسهيل برابر، راداف صورت به جالب های طرح در آنان با مشارکت برای کودکان به اجازه و خود اقتدار در دادن تخفيف وسيلۀ

 

 ارک به فرزند -والد رابطۀ از آگاهی مورد در را شناسی کردار نظريۀ پذيری، نقش مشاهدات از گرفتن الهام با ،(1880-1990) بالبی جان

 . نمايد عاملت وی با و کند مراقبت او از شود، نزديک خود فرزند به کنند می ترغيب را مادر کودک، حرکات و لبخند که بود معتقد او. برد

 حبتم و تحريک و بود، خواهد مصون خطر از شد، خواهد تغذيه کودک که کنند می تضمين مادر، داشتن نگه نزديک با رفتارها اين -

 فیعاط رابطه کودک شود می باعث که است طوالنی فرايندی ها انسان در دلبستگی، رشد. شد خواهد تأمين سالم رشد برای الزم

 کمبود صورت در دانسته، کودک شخصيت بنای سنگ را مادر با کودک دلبستگی بر مبتنی رابطۀ وی ".کند برقرار خود رماد با عميقی

 ورحض به دارد، نياز غذا به که قدر همان کودک ":داردکه تأکيد او. بود خواهد ديگران با معنادار ی رابطه برقراری از ناتوان کودک آن،

 ربيتیت نظام در ضطراب ".کند می ايجاد او در را خشم و خسران از نيرومندی حس ناخودآگاه، طور به مادر غيبت و است نيازمند نيز مادر

 می ناشی ودکک و مادر بين دلبستگی رابطۀ قطع و جدايی از و است ديگری چيز به تقليل قابل غير و "نخستين واکنش يک "بالبی

 .                        شود

 هم به و متوالی مراحل از رسند، می کمال درجۀ به که موقعی تا آيند می دنيا به که روزی از کودکان رشد ،است معتقد دبس موريس -

 ست،ا يکنواختی و دائم ترقی ظاهراً گرچه رشد، اين. دانست واحدی تاريخ مشخص فصول را ها آن توان می که گذرد می ای پيوسته

 صورت رشد روانی مراحل طبق بر تربيت است الزم. دارد تری آرام گاه و خروش و پرجوش گاه ادواری و شود می تند و کند واقع در

 دوره اين در کودک. است کودک از پرستاری دورۀ شيرخوارگی، دورۀ يا تربيت نخستين مرحلۀ". برساند ظهور به را قوا همۀ تا گيرد

 تبهداش ضرورت کند، احساس مادر جانب از را حمايت و عاطفی امنيت وجود، تمام با بايد و است ای ويژه نيازهای سلسله يک دارای

 بارداری از .(شود نمی قطع نوزاد کودک و مادر بدن ميان رابطۀ شد، بريده ناف بند وقتی. است آبستن مادر بهداشت دنبالۀ شيرده، مادر

. امدن می "مادرانه محيط" را آن دبس که رود می شمار به رشد، واقعی محيط کودک برای مادر شير، از کودک گرفتن باز دورۀ الاقل تا

 و پرداخته( فطام) مادر از خوار شير کودک شدن جدا به بالبی رشد، روند ادامۀ در. است کودک تن پرورش همان تربيت، دوره، اين

 . کند می مطرح اجتماعی لحاظ به را، مادر به وابستگی ادامۀ ضرورت

 تهپرداخ زندگی اول سال سه در مادر و کودک تعامل بررسی به پيچيده و دقيق روشی از استفاده با ،(1985 - 1897) ماهلر مارگارت -

 رددهگ منتهی درمان و تشخيص سطح در ای مالحظه قابل نتايج به که زده دست عاطفی تحول نظريۀ در ای نظريه تدوين به و است

 هب اتيسم]  هنجار به ماندگی خود در مرحله: کند یم متمايز را متوالی مرحلۀ سه کودک، زندگی اول سال سه خالل در ماهلر.  است

 های گرايش در ها آن مبنای که است«تحول خط دو» تابع و  تفرد -جدايی مرحلۀ و هنجار، به همزيستی بر مبتنی مرحله ،[ هنجار

 مشاهدات ماهلر مانند وی. داد ارائه شیء، روابط درباره منظم ای نظريه( 1896-1971) وينيکات دونالد. است يافتگی رشد به نوزاد فطری
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 به کاذب خود و حقيقی خود و انتقالی، شیء متعادل، مادر مثل وی مفاهيم. است داده انجام کودک و مادر رابطۀ خصوص در زيادی

 نیوي که اهميتی.  بفهمد را زندگی مقاطع ساير بر تأثيرش و کودکی دوران در مادر به دلبستگی مهم نقش است کرده کمک درمانگران

 دوران رد مادر. شود می وابسته آن به کودک که است گری تسهيل محيط مادر،. نيست افراطی است، قائل مادرانه مراقبت مورد در کات

 . کند می طفل نيازهای وقف را خود تدريج به طفل، زندگی های ماه نخستين در خصوصاً و بارداری

 چهارسالگی از قبل( آرمانی خودشیء) قدرتمند والد به توجه و( منش بزرگ دخو يا) شدن خود مجذوب به ،(1913-1981) کوهات هاينز -

 خودشان مورد در نظرشان و ديگران با اشخاص ارتباط طرز روی اوليه، رشد مراحل در اشکال بروز[ است معتقد نيز وی. ] پردازد می

 در عداًب ندارد، هنجاری به رشد ها آن آرمانی شی خود يا بزرگمنش خود يا کنند می گير ای مرحله در کودکان وقتی.  گذارد می تأثير

 و عشق نبالد پيوسته يا شود می افسرده بعداً  ندارد،( ای آينه) پاسخده مادر که کودکی مثال برای. شوند می مواجه مشکالتی با زندگی

 داشتهن کافی رابطه( آرمانی خودشی) دخو والدين با که نيز ای عده. است بوده محروم آن از خويش اوليه سنين در که گردد می محبتی

 ها نآ معيارهای مطابق تواند نمی کسی چون خورند می شکست هميشه ولی. گردند می کامل يا آل ايده دوست يا همسر دنبال اند،

 ارگانيسم يک را فرد تنها نه وی. بود گسترده و باز ديدگاهی شخصيت، مورد در( 1870) آدلر آلفرد ديدگاه(  1986 کلير، سنت.) باشد

- مادر رابطه) موضوعی رابطۀ مبنای بر  اشپيتز، رنه.  بود قائل اهميت نيز جامعه با وی تعامل برای بلکه گرفت می نظر در واحد و کلی

 . است پرداخته تحول و رشد ی مرحله سه بيان به( کودک

 از کدام هر که است کودک در خاصی رفتارهای دوجو مستلزم و شود می رديابی کودک و مادر رابطۀ چارچوب در مرحله هر از عبور -

 - مادر دوتايی ابطهر بر اشپيتز. کند می رديابی لبخند، با  پاسخ مبنای بر را ها نشانگر اين اشپيتز و دارد نام نشانگر خاص رفتاهای اين

 می نشان کودک های فعاليت به ادرم که ای ناهشيارانه بازخوردهای يا و هشيارانه اعمال است معتقد و ورزد می تاکيد بسيار کودک

 ودش می قادر کودک مرحله اين در. است محيط معرف کودک، برای مادر حقيقت در. است کودک برای نخستين تقويت حکم در دهد،

  .است گرديده حاصل بن و من جدايی يعنی بياندازد، تعويق به واقعيت اصل نفع به را لذت اصل تا

 يافته های تحقيق:

 سه ای اصول حاکم بر رشد از ديدگاه روان شناسی رشد و اسالمبررسی مقاي

 (  بررسی مقايسه ای اصول حاکم بر رشد1-3جدول شماره )

 اصول حاکم بررشد )از منظر روان شناسی رشد( اصول حاکم بررشد )از منظر اسالم(

 رشد جريانی مداوم و پيوسته اصل مداومت و استمرار

 معينرشد دارای الگويی  اصل تمکن

 اختصاصی شدن عکس العمل ها ) پس از دوره ای خاص( اصل تفاوتهای فردی

 تغيير سرعت رشد در دوره های مختلف اصل تدرج

 تدريجی بودن فرآيند رشد اصل تدرج و تمکن

 ی(رشد در زمينه های مختلف )جسمانی، عقالنی، عاطفی و اخالق اصل شمول تربيت در همۀ ابعاد زندگی فردی و اجتماعی

 توجه به استعدادها و توانمندی های افراد در روند تربيت پذيری اصل سهولت 

 غرت نفس و خود باوری اصل عزت

 تربيت متوازن و همگام  با مراحل رشد و پرهيز از افراط و تفريط اصل اعتدال

 --- اصل کرامت )خداباوری و حق محوری(
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 : ديدگاه دو اشتراک وجوه 

 فرصت هب توجه. دارند تأکيد رشد مراحل از يک هر با متناسب تربيت ضرورت و رشد استمرار و پيوستگی تداوم، بر ديدگاه، دو هر .أ -

 هنگام هب کودک، پذيرش مناسب بستر دليل به تربيتی، مناسب های موقعيت از مراقبت بر تأکيد و رشد از دوره هر در مناسب های

 حاظل به مادر، تربيتی نقش اهميت بر اسالم تأکيد. است نظر مورد اصول از آموزشی، مناسب های تفرص به توجه و آموزه دريافت

 کودک باالی تربيتی اثرپذيری به توجه و( نخستين رشد و شيردهی بارداری، دوران) فرزند -مادر واسطۀ بی نزديکی و کودک رشد فرايند

 .است موارد اين اهم از دوران اين در

 و بوده رشد شناسی روان ديدگاه نظر مورد رشد، مراحل در الگو اين حفظ ضرورت و رشد فرآيند در معين الگوی به توجه اصل. ب -

 تفاوت ها انانس چه گر. دهد می قرار تأکيد مورد را( طبيعت) فطرت با تربيت تناسب ضرورت آن، به اعتقاد و اصل اين حفظ با نيز اسالم

 بينی پيش و تعيين پيش از که کنند می پيروی طرحی و الگو از و است سان يک آنان رشد احلمر عمومی طرح دارند، گوناگونی های

 چنان ؛است کرده اشاره بارها نکته اين به قرآن در نيز خداوند. شود می شامل را تولد از پس هم و تولد از پيش هم طرح اين. است پذير

 معينی مدت تا بخواهيم، که را هايی جنين و": فرمايد می کند، می بيان را تولد از پيش رشد مراحل سير که آن از پس حج سورۀ در که

 . دارد جريان هيجانی - عاطفی و عقلی حرکتی، رشد جمله از رشد، ابعاد همۀ در اصل اين ".دهيم می قرار[ مادران]  رحم در

 تصاصیاخ ترس اين تدريج به ولی دهد، می نشان مبهمی ترس عجيب، و معمول غير اشيای برابر در کودک هيجانی، - عاطفی رشد در -

 کل هوممف نخست کودک نيز، عقلی رشد در. شود می متمايز کردن مخفی و گريختن کردن، گريه همچون گوناگون رفتارهای با شده،

 هب را خود دست همۀ نخست اشياء، گرفتن برای کودک حرکتی، رشد در همچنين. يابد می در را اجزا مفهوم سپس و کند می درک را

 بی ديگران، و صباحم علی. )کند استفاده انگشتانش بند سپس و انگشتان از تواند می رشد، پيشرفت و زمان گذشت با ولی گيرد، می کار

 از انجامسر و تنه سپس سر، ناحيۀ از نخست آدمی)  پايی، - سری قانون: است قانون دو پيرو جسمی بعد از اصل اين( 118 ص ،1ج تا،

 بدن مرکزی محور از رشد عبارتی، به. است دور به نزديک از جسمی رشد مسير)  پيرامونی، - مرکزی قانون و(. کندمی شدر پا، ناحيۀ

 جسمی بعد به تنها معين الگوی از پيروی(. 111-112 ص ،1373 نژاد، شعاری(. )رودمی پيش بدن انتهای و اطراف سوی به و آغاز

 و باحمص علی) گيرد می بر در را معنوی و هيجانی اجتماعی، عاطفی، روانی، قبيل از انسان یوجود ابعاد همۀ بلکه شود، نمی منحصر

 (.108ص.1ج تا، بی ديگران،

 صيرورتی با انسان. است "تمکن و تدرج" آن و دارد اشاره آن موازات به ديگری اصل به فردی، هایتفاوت اصل طرح با اسالم. ج -

 انسان گونی گونه و استعدادها اختالف و فردی های تفاوت مالحظۀ و دارد وجود مراتب تفاوت سير، اين در و يابد می استکمال تدريجی

 اصل يانب با نيز رشد شناسی روان ديدگاه. يابد نمی معنا درست، تربيت آن، به توجه بدون که است تربيت در اساسی مسائل از ها،

 رسي در آن به توجه ضرورت و فردی های تفاوت پذيرش بر تأکيد ضمن ،"(خاص ای دوره از پس) ها العمل عکس شدن اختصاصی"

 ختالفا اين به توجه با بايد تربيتى حرکت هر بنابراين،. دارد تأکيد خاص های دوره در انسان متفاوت های واکنش تفاوت بر رشد،

 تراش مالک عهدنامۀ در( ع) امير حضرت .بپذيرد صورت هاتوانايى اساس بر مرحله به مرحله و تدريجى صورت به نيازها و استعدادها

 انجام قتو که کارهايى در اهمالگرى از و است نرسيده دادنشان انجام وقت که کارهايى در شتابزدگى از بپرهيز":  اند شده متذکر چنين

 شده روشن عمل اهر که هنگام آن کارها، در نمودن سستى از و است مبهم که امورى در کردن لجاجت از و است رسيده فرا دادنشان

 (. 53 نامه البالغه، نهج) "بگزار آن هنگام به را کارى هر و بدار آن جاى رادر چيز دو هر پس است،

 ند،ا داده قرار تأکيد و توجه مورد پذيری تربيت مورد در را افراد متفاوت های توانمندی و استعدادها به توجه رشد، شناسان روان.  د -

 أکيدت و داده قرار توجه مورد را( تکليف نهادن در جسمی و روحی بضاعت رعايت و گيری سخت عدم) ولتسه اصل نيز، اسالم ديدگاه

 زند؛ گام ها راه آن رد رغبت و ميل با مُتربی که شود گشوده تربيت در هايی راه و نباشد شاق تکاليف بر مبتنی تربيت، که نکته، اين بر

 با ،رشد شناسی روان. است امور همۀ در حاکم اصلی دارد، خود بر تربيت نام که مدارا، و ماليمت رعايت. است گرديده بيان تواتر به

 خود اب صادقانه ارتباط  خويشن، به گذاشتن احترام و درونی ارزشمندی احساس را، اصل اين ،(نفس حرمت) نفس عزت اصل به اعتقاد
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 هانج با سازگاری و خود از خوب، ذهنی تصوير داشتن االخرهب و همه به ورزيدن عشق و داشتن دوست در توانايی و گويی حقيقت و

 . است کرده تعبير هستی

 

 و ها قضاوت. نفس عزت داشتن يعنی هستيم، که چه آن با تفاهم و معنوی امنيت شناسی، روان هایديدگاه از کلی برداشت در. ه -

 نجرم نهايت در گردد،می تثبيت اطرافيان و محيط با تعامل در و آورد می عمل به خود از رشد فرآيند طی در کودک که هايی ارزيابی

 قاداعت با نيز، اسالم ديدگاه. دارد وجود فرد در واقعيت از ترس و هراس نفس، عزت فاقد افراد در. شود می او در نفس عزت پديداری به

 زدن کنار رد را، الهی آوران پيام تربيتی عمدۀ رسالت و دانسته نفس عزت حفظ و کسب در را آدمی تربيت کمال عزت؛ اصل بر تأکيد و

 رد اعتدال حفظ بر مبتنی است تربيتی) اعتدال اصل. شمرد می بر حقيقی عزت به را مردمان  رساندن و دروغين و مجازی های عزت

 رشپذي مورد اصول از نيز( تفريط و افراط نادانی، اقتضای و است اعتدال ورزی، خرد اقتضای. شئون همۀ در افراط از پرهيز و امور همۀ

 امری ار تربيت متقن؛ و محکم حال عين در و ظريف، اصول اين داشتن نظر در با اسالم مبين دين. باشد می ديدگاه دو هر گرايی هم و

 .است داده قرار( بشری فطرت طبق) پذيرش و اجرا قابل حال عين در و ممتنع و سهل

 

 ديدگاه دو افتراق وجوه  

 و لقخا که همو که، معنا بدين. است تربيت خصوص در اسالم تأکيد مورد اصول از اصل ترينمهم قوانين، علج در باوری خدا اصل -

 های هديدگا مجموعۀ در که است ای نکته اين و زمين، روی در او خليفۀ انسان، و است انسان مربی و گذار قانون است، طبيعت مربی

 نوع" عنوان به و کرده مفتخر بدان را انسان متعال، خدای که است ذاتی امری رامت،ک) کرامت اصل. شود نمی ديده رشد، شناسان روان

 خفيف موجودی انسان و بشکند کرامت حريم چون که است اهميت دارای جهت آن از انسان، کرامت حفظ. نمايد می معرفی  ،"کريم

 ،(مايدن می روی ها پستی به و ماند می باز اعتالی روحی زا حقير، انسان و دهد، تن پليدی هر به که کند می پيدا را آمادگی اين شود،

 .است نشده مطرح مفهوم بدين رشد، شناسی روان منظر در که است اسالم ديدگاه در مؤکد موارد ديگر از

 بررسی مقايسه ای عوامل مؤثر بر رشد از ديدگاه روان شناسی رشد و اسالم       

های دو حوزه )روان شناسی رشد و اسالم( می توان در خصوص اشتراک نظر و تفاوت    ديدگاه ها گاهبا بررسی نتايج برگرفته از ديد       

  چنين گفت:

 :ديدگاه دو اشتراک وجوه      

 ر،ماد طريق از صفات انتقال و مادر وراثتی نقش بر تأکيد با اسالم. باشد می مؤکد و مهم امور از وراثت به توجه ديدگاه، هردو در -

 روان، سالمت عقل، سالمت. است نموده مترتب آن بر را فراوانی اصول و داده قرار خاص توجه و دقت مورد را همسر نتخابا موضوع

. باشد می رزندف تربيت در مادر تربيتی - وراثتی نقش بر اسالم تأکيد دالئل از ها، اين مانند و پاک سيرت نيکو، ظاهر معنوی، سالمت

 جای هب تشويق بر بيشتر تأکيد رشد، موضوع در فردی های تفاوت به توجه. است ديدگاه دو اشتراکات ديگر از خانواده عامل اهميت

 .باشد می ديدگاه دو وفاق موارد ديگر از نيز تنبيه

 ديدگاه دو افتراق وجوه       

 وانمندیت و استعدادها کاملت و رشد در را تربيت با فطرت همگامی ضرورت و بشری فطرت به توجه فطرت، عامل بر تأکيد با اسالم -

 رب مؤثر عوامل خصوص در اسالم مؤکد مصاديق ديگر از تربيتی ريزی برنامه اهميت. است داده قرار توجه و لحاظ مورد کودک های

 . باشد می تربيت و  رشد
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 ( بررسی مقايسه ای عوامل مؤثر بر رشد 2-3جدول شماره )

 شناسی رشد(امل مؤثر بر رشد )از منظر روانعو عوامل مؤثر بر رشد )از منظر اسالم(

  

داشتن  ضرورتدين) تآکيد بر نقش وراثتی مادر و توجه به ويژگی های وراثتی وال .1

 صحت روانی، جسمی، عقلی و معنوی(

 توجه به عامل فطرت .2

 توجه به عامل خانواده .3

 عامل تفاوتها فردی .4

 توجه بيشتر به تشويق و پرهيز از تنبيه- .5

 يوه تربيتی و برنامه ريزیاهميت عامل ش - .6

 توجه به تأثيرات ابعاد معنوی در زندگی مادی .7

 عوامل داخلی: -

 وراثت .1

غدد )هيپوفيز، تيروئيد، کليوی، اپی فيروتيموس، پاراتيروئيد،  .2

 گنادها(

 محيط داخلی .3

 

 مادر است همچنانکه در آنچه در وجوه افتراق نقش مادری اينجا مورد توجه است، تاکيد و اهميت شاکله صفات و شخصيت و صالبت

قران کريم بر صداقت مريم و عفت او در نقش مادری عيسی)ع( تصريح و برطهارت و عصمت فاطمه)س( در آيه تطهير و بر عقل و 

 (  34)نساء« فالصالحات قانتات حافظات للغيب» تدبير مادر و حفاظت از ارزشها و مراقبت در بندگی اهتمام می ورزد

 :گيری نتيجه و بحث -

 تأثير و جنينی دورۀ به. است بوده شناسیروان مکتب توجه مورد کودک شخصيت گيری شکل در رشد، مختلف های سال اهميت-1 -

 شده رحمط مراحل از جنين، گيری¬شکل از پيش مرحلۀ که است آن بيانگر ها، ديدگاه مطالعۀ اما اند، داشته توجه جنين بر مادر حاالت

. ستا نموده تقسيم تولد از بعد و قبل دورۀ دو به را رشد مراحل اسالم که آن حال است، گرفته قرار توجه مورد کمتر رشد، نظريات در

 در کودک، بر درما بالفصل تربيتی تأثير و فرزند شخصيت گيری شکل در آن، حساس بسيار تأثير و گزينی همسر خصوص در حتی

 .استشده فراوانی های توصيه( ع) معصوم پيشوايان قول از روايی منابع

 استدالل انامک اشتراکات، اين افزايی هم بر و شناسايی  که دارد وجود اسالم و رشد شناسی روان نظريات بين نيز مشترکی نقاط -2 -

 توان می کات،مشتر اين جملۀ از. سازدمی ميسر  تجربی، تحقيقات بر متکی و کاربردی - علمی نحوی به را، اسالم تربيتی های توصيه

 قرار توجه مورد( 1963 دبس، موريس) رشد شناسان روان و اسالم نظر از که داشت، اشاره( تربيت در تدريج) تکوينی تربيت موضوع به

 ودک،ک تربيت بر گذار اثر مختلفِ  های مؤلفه خصوص در رشد، شناسی روان حوزۀ در گرفته صورت تحقيقات اساس بر. است گرفته

 تأثير از ناشی کودک، درتربيت مداوم تغييرات ايجاد در مادر، تربيتی نقش جمله؛ از است گرفته ارقر تأييد مورد و شناسايی متعددی موارد

 رشد و حافظه ادراکی، جسمانی، رشد بر مادر تأثير ،(1989 کريستال، ديويد) کودک بيان و زبان تقويت در مادر کالمی های گفتار

 اوليۀ ارتباطات تأثيرکيفيت ،(1376همکاران، و روشن) اجتماعی قوی ارتباطات ايجاد در مادر نقش تأثير ،(1369گنجی،) کودک اجتماعی

 ايجاد در کودک با مادر صميمی و گرم ارتباط تأثير ،(2007، هانگ)  کودک بعدی ارتباطات و هيجانی تنظيم سازگاری، با کودک -مادر

 با مادر مثبت ارتباط تأثيرات ،(2006، ساندرا) کودک قاداتاعت حتی و شخصيت بر مادر آميز تعارض و منفی رابطۀ زيانِ و مثبت، تجربۀ

 و الگوگيری در کودک، و مادر رابطۀ گرمی تأثير ،(1997 همکاران، و گروالنيگ) کودک رفتارهای و اعتقادات سازی درونی در کودک

 عاطفی، جسمی، شخصيتی، شدر بر مؤثر عوامل ترين مهم از ؛(1384 ، گورين) کودک مطلوب رفتارهای و اعتقادات سازی درونی

 .است شده شناخته کودک اعتقادی و ارزشی های گيری الگو و اجتماعی

 ابعاد گيری شکل زا قبل زمان از را آن بر مترتب تربيتی تدابير نيز و نقش اين گذار اثر ابعاد و مادر تربيتی نقش اهميت بيان اسالم،-3 -

 ،(ع) معصومين  که جايی تا. دهد می ادامه جوانی، مرحلۀ تا آن از پس و شير ،دوران نطفه ايجاد زمان تا و نموده آغاز کودک، جسمانی
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 در ،(مادر نقش رب تأکيد با) را تربيت فرآيند بشر، الهی فطرت به توجه با و  دانند می منتسب آنان پاک مادران به را صالحين پاکدامنی

  . دهند می قرار خاص عنايت و توجه مورد فرد، زندگی ماهيت و سرنوشت تعيين

مختصاتی را که در فرهنگ اسالمی از جهت مختصات مادری چون صداقت، عفت ،عقالنيت، ايمان و معرفت ،شجاعت لحاظ -4 -

گرديده است و برای آن آثاری را در سالمت نسل و هويت ارزشی فرزندان موثر می داند، ای مسئله فقط از آن نظام قانون گذاری 

 اسالمی است.
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 چکيده 

. تندهس دارا کشور آن در زنان که است اعتباری و اهميت ميزان کشور، يک يافتگی توسعه درجه سنجش برای معيارها ترينمهم از يکی

 و قتصادیا توسعه فرآيند تسريع اجتماعی، توسعه تحقق برای امروزه اگر زيرا است، شده معطوف زنان ویس به بيشتر جهان، نگاه اکنون

 .شد خواهد هموارتر توسعه مسير شود، نگريسته سازنده و فعال نيروی عنوانبه زن به اجتماعی عدالت شدن محقق

که  مسلم است ها مواجه هستند مورد بررسی قرار دهيم.اغل با آنمشکالتی را که زنان ش در اين مقاله برآنيم تا وضعيت اشتغال زنان و

 پرسش ينا به پاسخ نگارنده اصلی هدف اما است بسيار آنان اقتصادی حقوق و اشتغال زمينه در زنان انسانی حقوق خصوص ها درگفتنی

 هایليتمسئو و سنتی هاینقش در نيز تغييری ،جامعه در زنان هاینقش در آمده پيش تغييرات و روند اين موازات به آيا که است اساسی

 چارچوب در ای وکتابخانه روش با بررسی پذيرفته؟ يا آنکه زنان در اين راستا کماکان با مشکالتی مواجه هستند. اين صورت آنان خانوادگی

 .است گرفته انجام توصيفی-تحليلی هایروش

 جنسيت توسعه، اشتغال، تبعيض، حقوق زنان، های کليدی:واژه

   

 مقدمه

 تقسيم و نز اشتغال ميان هماهنگی الزمه که فرهنگی تغييرات آن هنوز اجتماعی، متفاوت طبقات جانب از زنان اشتغال وسيع پذيرش رغم به

 زير اب که دهدمی نشان چنين خانواده درون مناسبات و روابط بررسی است، نداده روی کامل طور به است خانواده در هامسئوليت و وظايف

 هایفعاليت ينهزم توسعه و بسط تغييرات اين حاصل و است شده روروبه تغييراتی با زن نقش سنتی، هایهنجار و هاارزش از ایپاره رفتن سؤال

 وبهن به امر، اين و داشته آنان اجتماعی هويت ابعاد در بسزا تأثيری خانوادگی کانون از خارج در اشتغال به زنان آوردن رو. اوست اجتماعی

 تا ذاردگمی جا به شخصيتی نظر از که تأثيری با بهتر اجتماعی موقعيت احراز. است شده زنان جامعه نفسبه اعتماد افزايش موجب خود،

 اثر رد که دارد هم احتمال نيست، هموار هميشه تحول اين راه تنها نه البته. است ساخته هموار را دوگانه اشتغال از ناشی معضالت حدودی،

 سنتی لگویا با زن شغلی فعاليت که است مواقعی در بيشتر حالتی چنين بروز خطر. آيد پديد تعارضاتی هانقش ايفای در ارزشی، تضاد

 زن عهده هب خانگی امور اداره شرايطی، هر تحت جنسيت، اساس بر کار تقسيم با سنتی، زندگی در آنکه، به ويژه. باشد نداشته همخوانی

 تفکيک .گرددمی تلقی خانواده انسجام تضعيف معنی به خانه از خارج در وی فعاليت سنتی، هایارزش همين اساس بر و شودمی پنداشته

 اثر يزن زنان خود ذهنيت بر مواقع بيشتر در که است تفکری طرز مرد و زن هایتوانايی در تفاوت پذيرفتن و جنسيت حسب بر مشاغل

 .شودمی موجود تتعارضا بر زدن دامن موجب و گذاردمی

 بستگی رکشو اشتغال امکانات به ديگر طرف از و تحصيالت درجه تأهل، وضعيت سن، به طرف يک از اقتصادی امور در زنان فعاليت ميزان

 دهه در يرانا اشتغال تمام کنيممی مشاهده متأسفانه. دهيممی قرار مطالعه مورد جنسيت حسب بر را کشور جمعيت اشتغال مسئله وقتی دارد

 .است مردان به متعلق عمدتاً اخير
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 ينتعي و جدی مهم، که قدر همان آنان اجتماعی حقوق بازگرداندن و تاريخی ماندگی عقب مشکل حل و زنان الزم به يادآوری است مسئله

 انحرافی زا،حرانب لیشک به است ممکن سياسی زدگی شعار يا و انگاریساده توجهی،بی کمترين و بوده دقيق و ظريف بس امری است کننده

 زنان اشتغال از مانع که فرهنگی اجتماعی، اقتصادی، عوامل تا شودمی تاش حاضر تحقيق در ديدگاه اين از شودمی مبدل کننده ويران و

 .گيرند قرار بررسی مورد شودمی کرده تحصيل

 پرداخته نزنا اشتغال مسئله به - منفی ديدگاه با یديگر و مثبت ديد با يکی – عمده رويکرد دو نقش تحليل نظری هایمدل چارچوب در

 .شودمی اشاره ديدگاه دو از هريک عمده های فرضيه به اختصار به اينجا در که است

 زنان اشتغال عدم لزوم بر وی تأکيد و مردان و زنان نقش کارکردی تفکيک مورد در پارسونز نظريه از گذشته منفی، رويکرد چارچوب در

 .برد نام نقش شارف فرضيه و کميابی فرضيه تقارب، فرضيه نقش، اضافی بار فشار نقش، تضاد نقش، تکثير هایفرضيه از توانمی دار،خانه

 ونچ داليلی به دارد احتمال تربيش پردازند،می مزد دست ازای در کار به که زنانی دارند اين از حکايت نوعی به هافرضيه اين از يک هر

 ترینامطلوب توضعي در سالمت نظر از توأمان، نقش چند ايفای از ناشی استرس و تربيش هایمسئوليت و انتظارات زايشاف کار، تربيش حجم

 .گيرندمی قرار پردازند،می مادری و همسری سنتی هاینقش به صرفاً که زنانی به نسبت

 استناد تواننقش می تجمع یفرضيه و نقش بسط ی نظريه-نقش اعتالی یبه فرضيه مثبت، کرد روی هایمدل چارچوب در مقابل، در

 نظر در هفايد پر و مثبت امر يک عنوان به شده، اضافه زنان سنتی هاینقش به جديدی نقش عنوان به که اشتغال نقش آن طی که نمود

 ها هموار کرد.های موجود در رابطه با اشتغال آنان راه را برای آنبايست با کمک به رفع چالشکه می شودمی گرفته

 که -ترگسترده اجتماعی حمايت کسب به تربيش درآمد يافته، افزايش نفس عزت طريق از اشتغال نقش مثبت تأثيرگذاری مکانيسم اينجا در

 گيرد.می قرار تأکيد مورد زنان سالمت و رضايت بخشی ارتقای جهت در – است هميشه درآمد ازای در اشتغال با

 تریلیک بندیدسته چارچوب در که درگير عوامل از هايیگروه بايستیمی پيش روی اشتغال زنان هایچالش اختشن برای رسدمی نظر به

 .گيرد قرار تجزيه و توجه مورد تحقيق راهنمای نظری مدل طی. شودمی داده تشخيص و بندی گروه

 مفهوم اشتغال زنان

 یبرا پيشرفت نوعی است ممکن گرچه که است خانواده شناسیجامعه در توجه دمور اجتماعی هایپديده از خانه، از خارج در زنان اشتغال

 .شود واقع توجه مورد بايستی دارد، کار و سر خانواده در مادران مراقبتی و حمايتی کارکردهای با که آنجا از اما گردد، محسوب زنان

 از که متعددی مسائل بيستم قرن آغاز در. است آمده پديد جهان در بيستم قرن اوايل از که است ایپديده کار بازار در زن معتنابه شرکت

 آنان نظر به هک بود مردان و زنان بين تفاوت مسائل اين از يکی. بود گرفته جای غربی فمينيست ذهن در بودند، يافته بسط وسطی قرون

 که را هايینقش تمامی بتوانند که بدهد را امکان اين آنان به بايد دختران آموزش که بودند معتقد هاآن. بود جنس دو متفاوت آموزش نتيجه

 بررسی قابل دوره سه در آنان موقعيت تغيير و زنان اشتغال اما (؛99 ص ،1373 ميشل،. )بگيرند عهده بر است شده منع آنان سوی از آن ايفای

 :است

 در زنان یاقتصاد مشارکت دليل همينبه و نبود توليدی هایکار از تميز قابل خانگی امور و کارها دوره اين در شدن؛ صنعتی از قبل دوره .1

. داشت وجود ایساده اجتماعی-اقتصادی شرايط و گرفته صورت کمتری کار تقسيم شدن صنعتی از قبل دوره در. داشت وجود مردان کنار

 اغلب داشتند اقتصادی فرايندهای رد که مهمی نقش درنتيجه زنان (115 ص ،1380 شيخی،. )داشتند همکاری باهم خانواده اعضای کليه

 (188 ص ،1373 گيدنز،) .بود زنان عهده به کار و کسب اداره و رسیحساب کار. بودند خانواده درون در ایمالحظه قابل نفوذ دارای

 کارفرمايان. يافت قالانت ماشينی هایکارخانه به توليد و پذيرفت صورت خانه از کارگاه جدايی صنايع، توسعه اثر در صنعت؛ عصر اوايل .2

 .ندگرفت قرار خانگی هایارزش با ارتباط در و شده بيرون توليد از خانواده و زن زمان مرور به و خانوادگی نه بستند،می فردی قراردادهای

 همان()

 قوقح و اشتغال و آمد دپدي خانواده و زنان وضعيت در عطفی نقطه دوم جهانی جنگ از پس ؛(دوم جهانی جنگ از پس) صنعتی دوره اواخر .3

 متعادل روابط رب مبتنی ازدواج به گاه و همياری بر مبتنی ازدواج مشارکتی، ازدواج به تغييرات قبيل اين از شناسیجامعه در. يافت تغيير آنان
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. داشت همراه به را نهخا امور در مساعی اشتراک و آورد پديد مشترک دهیسازمان نوعی خانواده هایفعاليت در حرکت اين. شودمی تعبير

 هاینقش گرچه وضعيت اين در. داد هماهنگ و متعادل روابط به را خود جای نوزدهم قرن در مردان و زنان جدايی و تجزيه ديگر عبارتبه

 همان(،شيخی ) بود مشابه وظايفشان و خانوادگی زندگی به نسبت زوجين سهم اما نبودند، يکسان زناشويی

 

 نزنا اشتغال متغيرهای

 نيمی هب نزديک ايران در نمونه عنوانبه. دارد وجود پيشرفته کشورهای و توسعه حال در کشورهای بين ایعمده تفاوت زنان اشتغال مورد در

 اشتغال متغيرهای. است نيافته گسترش مزدبگير اقتصادی هایفعاليت در زنان نقش اما دهند،می تشکيل زنان را( درصد 9/48) جمعيت از

 :از اندارتعب زنان

 تغالاش امکانات به ديگر سوی از و تحصيالت درجه تأهل، وضع سن، به سويک از اقتصادی امور در زنان فعاليت ميزان فردی؛ عوامل .1

 (.214-215 ص ،1375 توسلی،) روبروست محدوديت با زنان فعاليت توسعه حال در کشورهای در دليل همين به. دارد بستگی

 از که آنجا. است آن صفات از کار بازار به مجدد جذب و خروج که است مواجه محسوس تواتری با کار بازار به زن ورود خانوادگی؛ عوامل .2

 سن ببرحس زن اشتغال ارقام توزيع نوسان بر آنچه درواقع. است ضروری کار نيروی اين خاص شرايط به توجه شودمی استفاده زن نيروی

 (.168 ص ،1355 ساروخانی،) است زندانفر تعداد و خانواده نهد،می اثر

 وضعيت اشتغال زنان در جهان کنونی

 و ادارات و هاسازمان در شاغل نيروهای جنسيتی ترکيب کاری، هایمحيط در زنان روزافزون حضور دنبال به و بيستم قرن هایسال در

 ترفيعات راه سر در مانع ايجاد زنان، کمتر حقوق نظير هايیهمچنان چالش اما شد؛ زيادی تغييرات دستخوش دنيا کشورهای اکثر هایکارخانه

 به شارها با مقاله اين نويسنده. دهدمی رنج را شاغل زنان جنسی، هایآزارگری و هاسوءاستفاده نهايت در و جنسيتی هایتبعيض شغلی،

 زنان نهايی یوربهره کاهش به هايیچالش چنين که است معتقد بيشتر، سودآوری بر مبتنی صنعتی هایاستراتژی و زنان خاص هایويژگی

 .انجامدمی

 اشتغال بلکه ستا نشده کاسته زنان ديگر هایمسئوليت از تنها نه که است آن از حاکی دنيا نقاط اکثر در شاغل زنان زندگانی بر حاکم شرايط

 توليد در نانز مهم نقش به را کالت مربوط به اشتغال زنانمش از بخشی بتوان اول نگاه در شايد. است افزوده دوششان بر را مضاعفی بار آنان

 ندگیز در را زنان کامل مشارکت و است شده زادآوری و توليدی هاینقش به کار جنسيتی تقسيم مبنای که داد ربط ولد و زاد و باروری و

 جای در را آن بايد و داد نسبت «شناختی زيست تغييرناپذير» یخصيصه اين به را مشکل نبايد که رسدمی نظر به. است ساخته محدود جمعی

 .کرد وجو جست ديگری

 گسست بر قديم دنيای کهاين و است بوده مردان هاینقش تغييرات از تر پرشتاب بسيار و تربيش زنان هاینقش تغييرات که است آن واقعيت

 لیو گذاشتمی مرد یعهده بر را ديگری و زن یعهده بر را يکی که بوده متفاوت نقش دو نتيجه در و عمومی و خصوصی عرصه دو ميان

 اندهم باقی نخورده دست بود که جوری همان مرد وظيفه اما شد زنان وظيفه در اختالل موجب و خورد هم به سابق نظم اين مدرنيته، ورود با

 .1برسانند سامان به هم با را نقش دو توانندمی آيا زنان حال هر به .است

 توانايی ينچن هم و شوندمی شناخته مناسب آن برای هازن که مشاغلی نوع کار، از غيبت ميزان بر شاغل زنان خانوادگی هایتمسئولي اصوالً

 نقش اًغالب شود،می داده دختران به که آموزشی ميزان و نوع تعيين در عالوه به. گذاردمی تأثير جديد بخش در اشتغال پذيرش برای هاآن

. مردبرش توانمی را اساسی مشکل دو شاغل مادران برای. گيردمی قرار توجه مورد تربيش دارخانه و مادر عنوان به هاآن یهآيند انتظار مورد

 محل از بازگشت از پس هازن که است «کار دوم نوبت» ـ ديگری و شودمی حاضر کار محل در مادر که ساعاتی در فرزند از مراقبت ـ اول

 به ردانم سوم جهان در. نيست کننده دلگرم موجود اطالعات کند؟می کمکی شوهر آيا اينکه به پاسخ در. بپردازند آن به بايد خانه به کار

 که مه مردهايی واقع در. کنندمی توليد هم تریبيش کارهای خانه در خود زن برای عکس به هاآن. پذيرندمی را مسئوليتی خانه در ندرت

 (.69 ص ،1379 کار،. )مجردند غالباً افراد .دهندمی انجام کاری خانه در
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 به نوعی به اداسن اين در و است نشده واقع غفلت مورد موضوع اشتغال زنان که آيد برمی چنين زنان به مربوط المللیبين اسناد به مراجعه با

 .است شده پرداخته نظر مورد راهکارهای و هاتوصيه ارائه

 هایمسئوليت برابر تسهيم منابع، به برابر دسترسی و هافرصت حقوق، ،(1995 زن، جهانی رانسکنف چهارمين مصوب) پکن اعالميه در

 خطير امری دموکراسی، تحکيم در نيز و هايشانخانواده و خود بهزيستی تحقق در آنان هماهنگ مشارکت و زنان و مردان ميان خانواده

 .اندشده قلمداد

 که طلبم اين توضيح ضمن. «اقتصاد و زنان» کننده نگران و بحرانی حوزه از بحث در نيز( نسکنفرا همان مصوب) پکن عمل پايه کار در

 و زن ميان مزدبی و مزد با کار نامتوازن تقسيم و برابری فقدان دليل به که است هايیمسئوليت سالمندان، و بيماران کودکان، از مراقبت»

 :جمله از است کرده مواردی به موظف را هادولت «رددا قرار زنان یعهده بر نامتناسب ایگونه به مرد

 از ودخ مشاغل بودن محفوظ با که راستا اين در هاآن ترغيب يا و هاانگيزه قوانين، طريق از مردان و زنان برای هايیفرصت وجود تضمين ـ

 از مردان و نانز ميان خانواده هایمسئوليت برابر متسهي ارتقای. کنند دريافت را والدين ويژه مزايای و نمايند استفاده والدين ويژه مرخصی

 کارگر مادران برای شيردهی تربيش تسهيل نيز و مقتضی ترغيب يا و هاانگيزه قوانين، طريق

 اشتغال دادن آشتی لزوم به نسبت که ایفزاينده آگاهی» به ،(2000 سال. عمومی مجمع ويژه اجالس مصوب) 5+  پکن سند دوم فصل در ـ

 مزايای و خدمات ارائه نيز و( والدينی مرخصی) پدران و مادران به زايمان مرخصی دادن نظير اقداماتی مثبت آثار در خانوادگی هایئوليتمس و

 جهانی های کنفرانس قبلی مصوبات اجرای به مربوط تعهدات زمينه در دستاورد يک عنوان به ،«است آمده پديد خانواده و فرزند از مراقبت

 رد کافی مشارکت مردان که زمانی تا» که است آمده« اقتصاد و زنان» بحرانی یحوزه به مربوط موانع از بحث در و است شده اشاره زن

 فشار جاداي باعث چنان هم جوامع و خانواده در کودکان از مراقبت مسئوليت و مزد بی کار اختالط باشند، نداشته هامسئوليت و وظايف انجام

 از یيک. رودمی شمار به هاآن اجتماعی مشارکت و توسعه در مؤثر هایاهرم از يکی زنان همچنين اشتغال «.شودمی نانز بر کار نامتناسب

 اورب عدم روحيه بر عالوه. هاست تخصص و هامهارت سطح ارتقاء تحصيالت، و سواد سطح افزايش عليرغم زنان فراروی اساسی مشکالت

 مديريتی هایپست به آنان دسترسی عدم موجب شغلی هایفرصت نابرابری کنار در خود هایشايستگی و هاتوانمندی به نسبت زنان برخی

 آنکه با. است بوده زن شاغالن برابر 7 از بيش مرد شاغالن تعداد 1375 سال سرشماری در که طوری به. شودمی کالن سطح در ويژه به

حسينی  خداداد) است بوده %10 از کمتر اخير سال در کشور اشتغال کل در زنان سهم ليکن دهند،می تشکيل زنان را کشور جمعيت از نيمی

 (1385فر ؛و بهاری

 هافعاليت در زنان مشارکت موانع و هامحدوديت

 و ایعهتوس غير موانع آن از بخشی و شودمی مربوط کشورها ساختار به که است ایتوسعه موانع زنان، اشتغال مشکالت و مسائل از برخی

 هایويژگی به نيز ایتوسعه غير موانع و برد نام توانمی را اقتصادی و فرهنگی اجتماعی، موانع ای؛توسعه موانع از. است ساختاری يرغ

 گردد.می باز زنان فيزيولوژی و شخصيتی

 فرهنگی موانع -الف

 که است ادهد نشان گرفته صورت هایبررسی و العاتمط ولی باشد می اهميت بيشترين دارای زنان، اشتغال در اقتصادی عامل اينکه وجود با

 در دهش پذيرفته فرهنگ ايران، مورد در. است داشته زنان اشتغال ميزان بر مستقيمی تأثير جامعه، يک در رايج فرهنگی باورهای و هاارزش

 ودخ کار از بايد زن کار، ادامه به او تمايل صورت در حتی زن کار با شوهر موفقيت عدم صورت در که است آورده وجود به را باور اين جامعه

 .نمايد پوشی چشم

 :نمود اشاره زير موارد به توانمی ايران در زنان اشتغال راه سر بر فرهنگی موانع ترينمهم از

 هافعاليت در زنان مشارکت عدم بر مبنی اجتماعی غلط باورهای .1

 خود شهروندی حقوق به نسبت ايرانی زنان آگاهی عدم .2

 فعاليت برای موجود اقتصادی و اجتماعی مختلف هایزمينه از زنان آگاهی عدم .3
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 مردان به نسبت زنان سوادیبی نرخ بودن باالتر .4

 مردان به نسبت بانوان در علمی مدارج دارندگان و متخصصين درصد بودن پايين .5

 اجتماعی موانع-ب

 اشتغال اجتماعی موانع و کرد تفکيک هم از کامالً تواننمی را آنان اقتصادی و اجتماعی و فرهنگی هایجنبه زنان، مشارکت موانع بررسی در

 نانز پرورش و آموزش را فرهنگی توسعه به يابیدست راه ترينمهم حال اين با ولی نيست جدا آنان اقتصادی و فرهنگی موانع از زنان

 .کنندمی ارزيابی زنان پذيریجامعه و تربيت آموزش، در عامل ترينمهم را خانواده و مدرسه نهاد دو زمينه اين در که دانندمی

 تیسخ شرايط و نمايدمی مشکل دچار را زنان وجودی شخصيت ارتقاء و رشد فرصت مردان، به نسبت زنان مورد در آموزش بودن ناکافی

 مساوی شرايط در هم اگر و نداشته را مردان با مساوی يطشرا يا شغلی، هایزمينه در زنان شودمی باعث که نمايدمی ايجاد آنان اشتغال برای

 زنان، کار هب نسبت منفی هایداوریپيش و تصورات و دارد وجود زنان به نسبت آنان برای که ابهاماتی با مديران و کارفرمايان باشند، آنان با

 .داد خواهند ترجيح آنان بر را مردان

 اقتصادی موانع -ج

 :کنيممی اشاره آن مهم عامل چهار به زنان مشارکت اقتصادی موانع خصوص در

 نظير ،گيرد برمی در را گوناگونی اقتصادی هایفعاليت است، ما جامعه در زنان کار ترينعمده که داریخانه: دستمزد بدون داریخانه کار .1

 از اقتصادی ارزيابی هيچ و باشد می دستمزد داختپر بدون کارها اين که خدمات و کاال توليد و روستاها در کشاورزی طريق از معاش امرار

 .شودنمی انجام پولی غير اقتصاد در آن بودن مؤثر و خانواده هایهزينه کاهش در همسر و مادر عنوان به زنان فعاليت اين

 درآمد ينا ولی کند،می درآمد توليد داریخانه کار که کرد اضافه بايستمی دار،خانه زنان سوی از خانه کار قبال در مزد دريافت عدم زمينه در

 خرج مهه رفاه برای تا ماندمی خانواده جيب در او زحمات علت به که است پولی بدهند، او دست به مستقيم که نيست پولی و است پنهان

 رایب را فردی خانواده، درآمد از غیمبل پرداخت با شودمی ناگزير خانواده آن ندهد، انجام را داریخانه کار دليلی هر به خانه زن اگر زيرا شود،

 . شودنمی پرداخت که است دستمزدی همين مادی لحاظ از دارخانه زن يک کار و درآورد استخدام به امور انجام

 

 ناختهش دارد خانوار درآمد و کشور پولی اقتصاد در مستقيم نقش که عاملی عنوان به زنان داریخانه کار تا است الزم بيشتری هایکوشش لذا

 اتمحاسب نظام موازات به محاسباتی نظام يک در نيست، آن خاص کارکرد جهت به مالی، محاسبات نظام در محاسبه قابل هم اگر و شود

 هتج از دهند،می تشکيل دارانخانه را جامعه زنان چهارم سه حدود اينکه به توجه با امر اين. شود زده تخمين و گيریاندازه تواندمی مالی،

 زنان اقتصادی و حقوقی و روانی امنيت و رشد ايجاد لحاظ از چنينهم زنان، منزلت و خانگی کارهای به نسبت فرهنگی غلط باورهای دنزدو

 (101 ص ،1371خامنه، موسوی. )است اهميت حائز و توجيه قابل فرزندان، تربيت نظر نقطه از خصوص به دار،خانه

 های پيش رویچالش و زنان اشتغال

 نظيمت محورىدانايى بر نيز دولت توسعه چهارم برنامه و کندمى تنظيم محور دانايی اساس بر را خود هاىبرنامه ملل سازمان که ما صرع در

 و ارتباطات فناورى دانش کس هر 2005 سال در اينکه اعالم و اينترنت و رايانه فراگيرى ضرورت بر يونسکو تأکيد همچنين است، شده

 .يردگ قرار تأکيد مورد پيش از بيش دختران و زنان علمى رشد و آموزش بايد است سوادبى باشد، نداشته را ايانهر بخصوص اطالعات

 علت که است مهم و عميق قدری به موضوع اين. است هايشانمسئوليت و حقوق کامل شناخت عدم زنان ويژهبه ها،انسان چالش ترينمهم

 و حقوق خصوص در اعتقاد و باور صورت به هاآن که است اين هاخانم سوی از انفعال و يریگتصميم در تزلزل مثل مواردی مشاهده

 از تعريف که هم یاسالم تفکر و بينی جهان نه دارد اشبينیجهان نوع به بستگی بشر نوع سعادت. اندنرسيده نهايی نتيجه به تکاليفشان

 فرهنگ نوع يک هجمه در ما زنان. است صادق اصل اين هم زنان مورد در. است مسئوليت و اراده اساس بر انسان به نگاهش دارد، انسان

 بيان به .شوندمی تزلزل و ترديد دچار خودشان حقوق و هامسئوليت و تکاليف مورد در نتيجه در اندشده هجوم همان تبعات و آثار دچار غربی،
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 مسير که زن اصلی و واقعی تکاليف تبيين کنيم واکاوی را همين بخواهيم اگر. است زنان خصوص در چالش ترينمهم مسئله اين کلی،

 .ماست زنان برای چالش ترينمهم کند،می مشخص هم خلقت هدف به سپاری راه در او سعادت

 حقوق ناهم خود که بگيريم نظر در بايد اما کند؛می کمک قطعاً و است کارساز تعادل اين به رسيدن برای زنان، حقوق آموزش راستا اين در

 اين مهم هنکت. صنعتی پيشرفته جوامع حقوق از متأثر احتماالً و اسالم سنت، از است ترکيبی حقوق آن چون. است روبرو چالش اين با هم

 و باشد تهداش سنخيت هم اسالم با حال عين در و باشد جامعه اکثريت پذيرش مورد واقع در که رسيد حقوقی چنين به بايد چگونه که است

 حقوقی ستمسي يک به رسيدن که حقوق بحث همين جمله از ابعادش همه با مذکور چالش بنابراين باشد؛ کارآمد شدن صنعتی به رو عهجام در

 کردیروي نهايت در و بدهند پاسخ چالش اين به حقوق حوزه در متخصص افراد بايد که است مهمی چالش باشد، داشته را بعد سه اين که

 بايد رويکرد ينا که معنی اين به باشد، صنعتی جامعه وضعيت با سازگار و اسالمی رويکردی بايد باشد داشته ودوج زنان به نسبت بايد که

 .باشد سازگار توسعه حال در جامعه يک نيازهای با بتواند که تفسير آن با باشد برداشته در را اسالمی هایآرمان

 مديريت در صادی،اقت توسعه در اقتصادی، هایگيریتصميم در زنان نقش زمينه اين زنان در جوامع کنونی قابل انکار نيست در اقتصادی نقش

 اقتصادی قدرت تا بگذرد بايد سال 450 حدود ملل سازمان مختلف دفاتر توسط آمده عمل به هایبينیپيش اساس بر. گرددمی مطرح غيره و

 و زنان بين زيادی هایتفاوت جوامع از بسياری در هم هنوز است، آمده عمل به تاکنون که هايیتالش تمام با. گردد برابر مردان با زنان

 علل هب توسعه به رو جوامع در ولی است، يافته کاهش زيادی حد تا صنعتی جوامع در هايیتفاوت چنين که شودمی تأکيد. هست مردان

 ياآ. دارد وجود هاآن اقتصادی موقعيت لحاظ به دانمر و زنان بين توجهی قابل هایتفاوت هم جمعيتی، هنوز اجتماعی، فرهنگی، مختلف

 به هاآن مدت اين تگذش از پس واقع در آيا و کنند پيدا دستيابی مردان با اقتصادی برابری به تا بکشند انتظار را مدتی چنين بايستمی زنان

. است طرحم مردان و زنان اقتصادی و حقوقی رابریب در قبيل اين از مسائلی رسيد؟ خواهند مردان با اقتصادی هایگيریتصميم در برابری

 تفرضيا با يعنی است، منفی عموماً فوق سؤال به پاسخ. است بوده مطرح پکن در 1995 سپتامبر در زنان المللیبين کنفرانس در موضوع اين

 .يابند دست اقتصادی برابری به تا بکشند انتظار را طوالنی مدت چنان توانندنمی هاآن شده، گرفته نظر در

  

 جربياتت دنبال به. رسانيد خود حداقل به توانمی را فوق زمان ها،دولت برنامه در نظر تجديد اقتصادی، هایريزیبرنامه دنبال به رو، اين از

 و خود يتجمع درش ميزان آوردن پايين دنبال به کشورها قبيل اين... و اندونزی جنوبی، کره مالزی، نظير مختلف جوامع توسط آمده عمل به

 پيدا دسترسی( مرد و نز بين) اقتصادی برابری به توانندمی تریکوتاه مدت در که اندکرده بينیپيش زيادی حد تا بيشتر انسانی نيروی به نياز

 هایتفعالي در ختلف،م هایسازمان در هاآن. اندرسانيده اثبات به را خود اقتصادی هایمشارکت زنان زيادی حد تا جوامع قبيل اين در. کنند

 .اندکرده پيدا مهمی نقش اقتصادی هایگيریتصميم در حتی و توليدی

 بررسی. تداش خواهد آن اقتصادی توان افزايش و کشور اقتصادی اوضاع بهبود در مؤثری بسيار نقش زنان اشتغال هایمحدوديت و موانع رفع

 ريزیبرنامه نيازمند که هستند روروبه های زيادیچالش با زير هایحوزه در انزن که دهدمی نشان ايران در جنسيتی یتوسعه هایشاخص

 :است انسانی یتوسعه هایگزارش در ايران جايگاه ارتقای و هاآن رفع برای

 .است اشتغال کل در آنان سهم برابر دو کشور کارانبی ميان در زنان تعداد -

 .شوندنمی شمارش کشاورزی بخش در فعال زنان -

 .ندارند صنعت بخش به ورود برای را الزم هایمهارت زنان -

 .شودنمی برآورد درستی به دستی صنايع بخش در زنان کار یافزوده ارزش -

 .ندارند شغلی تنوع خدمات بخش در زنان -

 نشان شده امانج هایبررسی. باشند داشته گيرچشم حضوری کاری محيط در نتوانند زنان شودمی باعث که دارد وجود نيز ديگری عوامل البته

 :دارند مشکالتی چنين کاری محيط در شاغل زنان که دهدمی

 مساوی شرايط در مردان و زنان ميان دستمزد پرداخت در تفاوت -
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 .کاری مساوی شرايط در مردان و زنان مورد در کارفرمايان تبعيض -

 .زنان حقوق احقاق مورد در جدی مشی خط نبود -

 .آنان کارشکنی و موفق زنان برابر در مردان ریگيجبهه -

 .زنان اشتغال برای فرهنگی محدوديت و زنان برای شغلی تنوع نبود -

 .آنان رؤسای يا کارفرمايان حساب به زنان هاینوآوری و خالقيت شدن گذاشته -

 .زنان یروحيه يا ناسازگار قوانين وجود -

 .زنان شغلی ارتقای برای موانعی ايجاد -

 .مالی منابع و قدرت منابع به دسترسی برای بند و زد از زنان پرهيز -

 .اقتصادی هایفعاليت در مردان از زنان سهم بودن ترکم -

 .کشور کالن و سياسی هایگيریتصميم در زنان ناچيز و محدود مشارکت -

 .گذشته یدهه چند در مديريتی هایپست در زنان اندک پيشرفت -

. است مودهن توجه مقوله اين به توسعه چهارم یبرنامه در دولت ها،آن مديريتی توانمندسازی برای ريزیبرنامه لزوم و زنان گاهجاي به توجه با

 مشارکت سطح گسترش و هافرصت یتوسعه و جامعه در زنان نقش تقويت هدف با است موظف دولت برنامه، اين 180 یماده اساس بر

 ها خود تحقيقی ديگر نياز دارد.دارد که شرح آن معمول ار هایاقدام کشور در هاآن

 گيریبحث و نتيجه

 در رمايانکارف تشويق موجب تواندمی هايیسياست اعمال با دولت است، انکارغيرقابل زنان، اشتغال افزايش ضرورت که جوامع کنونی در

 های موجود از ميانچالش که شوند اجرا و تدوين ایگونه به بايد هابرنامه و هاگذاریسياست ارتباط اين در. شود زن کار نيروی استخدام

 که بود خواهند سودمند زمانی اعتبارات اين همچنين دهند، تخصيص تازه شغلی هایفرصت ايجاد برای را توجهی قابل اعتبارات برداشته و

 .يابد کاهش ممکن ميزان ينکمتر به هاآن اجرائی هایهزينه و مقررات و قوانين از ناشی ساختاری موانع

 هایقشن از ناشی هایمسئوليت و وظيفه انجام زمينه در کنندمی ايفا متعددی را هاینقش کهدرحالی شاغل زنان که دهدمی نشان نتايج

 خانه، زا خارج در کار به اشتغال از پيش زن يک وظيفه ترينمهم که دارند عقيده و هستند تعارض دچار متوسط حد تا خود شغلی و خانگی

 داریخانه فوظاي اوالً  معتقدند معنا بدين هستند خود خانگی سنتی هاینقش تعديل خواهان متوسط حد تا. است داریخانه وظايف به پرداختن

 زنان ندمان داری خانه امور در آنان باشند داشته انتظار نبايد شاغل زنان همسران ثانياً هاستآن همسران و زنان برابر و مشترک مسئوليت

 .باشند موفق دارخانه

 و قشن تعديل خواهان و گيردنمی صورت منصفانه همسرانشان و آنان بين داریخانه امور در وظايف تقسيم دارند اعتقاد زنان از گونهاين

 سوادکم مسره دارای که پايين تحصيالت با شاغل زنان از دسته آن. هستند زمينه اين در همسرانشان اتفاق به خانگی وظايف مشترک انجام

 .تراست بغرنج و شديدتر دارند خود شغل در کمی سابقه يا و هستند نيز سوادبی يا

 

 آمده ونقان خود در که را مواردی فقط اگر که گفت جرأت به توانمی ايران کشور اساسی قانون در دقت با همچنين و کار قانون به توجه با

 .سوم و چهل اصل از 4 بند مخصوصاً داشت نخواهيم چشمگيری چالش تبعيض و ديگر کنيم پياده احسن نحو به است

 :است اصول همين تبيين شد خواهد پرداخته آن به طرح اين در که عملی و فرضی راهکارهای از يکی

 تعيين یروشن به یحمايت هایسياست در آن جايگاه و زنان اجتماعی تأمين با ارتباط در را دولت وظايف اساسی قانون يکم و بيست اصل

 :است کرده

 :دهد انجام را زير امور و نمايد تضمين قانونی موازين و رعايت با جهات تمام در را زنان حقوق است موظف دولت

 او. معنوی و مادی حقوق احيای و زن شخصيت رشد برای مساعد هایزمينه ايجاد ـ 1
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 .سرپرست بی کودکان از حمايت و فرزند حضانت و بارداری دوران در بالخصوص مادران از حمايت ـ 2

 حمايت از زنان شاغل. خانواده و بقای و کيان حفظ برای صالح دادگاه ايجاد ـ 3

 پذيرفتن اينکه زنان نيز مانند مردان با فرصت کافی جهت رشد داشته باشند. برداشتن هر گونه تبعيض در شرايط کاری مساوی و ـ 4

 کارند هب قادر که کسانی همه اختيار در کار وسايل دادن قرار و کامل اشتغال به رسيدن منظور به همه رایب کار امکانات و شرايط تأمين ـ 5

 ...و تعاونی شکل در ندارند، کار وسايل ولی

 توان و تفرص شغلی، تالش بر عالوه فرد هر که باشد چنان کار ساعات و محتوا و شکل که صورتی به کشور اقتصادی برنامه تنظيم ـ 6

 .باشد داشته ابتکار و مهارت افزايش و کشور رهبری در فعال شرکت و اجتماعی و سياسی معنوی، خودسازی برای کافی

 رسد.غالب آنان اصالً به مرحله اجرا نمی عملياتی کردن قوانين حمايتی زنان که -6
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 خود تجربه گرایی مبنایی برای پرورش خالقیت در خانواده
 

 دانشيار و عضو هيئت علمی دانشگاه تهران؛ افضل السادات حسينی

afhoseini@ut.ac.ir 

 

 دهچکي

تحقيقات متعدد نشان داده است که خانواده يکی از عوامل ظهور و رشد خالقيت در فرزندان است و نقش مادر به واسطه ارتباط و تأثيرگذاری 

 .تر و بيشتر او بر کودکان بسيار کليدی استعميق

ق توانند فرزندانی خالوم، چگونه والدين میاول مقاله مورد نظر اين است که با توجه به اهميت خالقيت در هزاره س سؤالبه اين ترتيب 

 توان به مبنايی برای اين موضوع دست يافت؟پرورش دهند؟ آيا می

 برداری کرد.های کودکان بهرهتواند محور قرار گرفته و از آن در توانمندیيی به عنوان يک رويکرد تربيتی میگراتجربهاز نظر محقق، خود 

يی را مورد توجه قرار دهند، فرصت رشد خالقيت فرزندان خود را فراهم گراتجربهخويش بتوانند رويکرد خود اگر مادران در فرايند تربيتی 

 کنند.رشد خالقيت فرزندان خود را فراهم میکنند. فرصت می

باط مستقيمی خالقيت ارتيی با گراتجربهزيرا خود ؛ يی و خالقيت برقرار استگراتجربهدوم اين مقاله اين است که چه نسبتی بين خود  سؤال

 دارد.

ويکرد فرد در اين ر ی و استقالل فکری و عملی برخوردار است.ريپذسکيريی، فرد به استقبال تجارب تازه رفته و از قدرت گراتجربهدر خود 

ی اصلی خالقيت با هامؤلفه ساز رشد خالقيت در اوست.زمينه هانيارود و همه های زندگی میاز خطا و اشتباه نهراسيده و به استقبال چالش

يی را در کودکان و نوجوانان خود مورد تقويت قرار دهند و از رويکرد گراتجربهاين رويکرد کامالً همسو است، بنابراين اگر والدين بتوانند خود 

خواهند  و پر توان ن خالقهای مطمئن آزمون شده است، اجتناب کنند عامل پرورش فرزندامقابل آن يعنی محافظه گرايی که مبتنی بر روش

 بود.

 مادر يی. خالقيت. فرزندان.گراتجربهخود  های کليدی:واژه

 مقدمه

تی ميسر ی مسائل آينده به راحنيبشيپگسترده و پر شتاب است که شايد  چنانآنجهان امروز به سرعت در حال تغييرات است و اين سرعت  

لی در آينده روبرو خواهند بود، چگونه بايد با اين مسائل روبرو شده و آن را مديريت کنندآيا و مسائ هاچالشنباشد. آيا کودکان امروز با چه 

ام آنها با مسائل مواجه شوند. مطمئنا راه حلهای امروز نمی تواند پاسخگوی مسائل غير منتظره فردا می توانند همانگونه که ما عمل کرده

کنيم تا قادر به مواجهه مناسب با چالش های مختلف زندگی باشند. چه چيز می تواند  باشد. پس چگونه می توانيم فرزندانمان را ياری

 توانمنديهای آنها را توسعه داده و مهارتهای مواجهه و مديريت تغييرات را گسترش دهد.

ينی ن بتوانند از طريق پيش ب( معتقد است آن چه برای بقای آينده مورد نياز جوامع است ياد گيری خالق نو آوران است تا کودکا1385فيشر )

ده را می نمسائل تقيير است الزم را ديده و بتواند خود را با آن سازگار کند بدين ترتيب آنها تنها خود را با آينده تطبيق نمی دهند بلکه خود آي

تفکر خالق و  شتاب است بنابراين سازند. بنابرين اگر يکی از چالش های مهم تعليم تربيت آماده کردن کودکان برای دنيايی با تغييرات پر

 آموزش آن به آنهر کامال ضروری و مهم است.

تازه را  متوانايی تفکر به ويژه تفکر خالق مهمترين امکان را برای افراد فراهم می آورد تا بتوانند با تغييرات مواجه شده و کنار بيايند، مفاهي

 د.آزمود و امکان اصالح و هدايت جهان خود را داشته باشن

اگر برای لحظه ای پيرامون خويش بنگريم در می يابيم هر آنچه از مصنوعات يا تکنولوژی که از آن بهره می گيريم حاصل خالقيت بشر 

وهبتی خالقيت م خوشبختانه بوده است. پس اگر تا کنون خالقيت به عنوان نياز همه جوامع مطرح بوده امروز ضروری و نيازی حياتی است.
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نسانها است اما ظهور و رشد ان مستلزم رشد و پرورش خالقيت خانواده می باشد. نحوه رفتار و نگرش والدين کميت و کيفيت الهی در همه ا

 عاليق آنها، نحوه تعامل آنها با فرزندانشان تاثير زيادی در رشد توانايی فرزندان دارد.

 م پرورش استعداد خويش ياد کرده اند.اغلب افراد خالق و سر آمد از تالش های والدينشان به عنوان عامل مه

 تاثير خانواده بر خالقيت فرزندان

در تحقيقات متعددی ثابت شده است ظهور خالقيت با موقعيت خانوادگی ارتباط نزديکی دارد. اغلب متخصصين معتقدند ميزان خالقيت را 

حساس ترين مرحله در رشد خالقيت است خانواده به عنوان می توان با ايجاد محيط مناسب افزايش داد و با توجه به اينکه دوران کودکی 

بنيادی ترين عنصر در شکل گيری خالقيت می باشد. نقش مادر در اين زمينه بسيار کليدی و حساس است زيرا ارتباط او و تاثير گذاری او 

طه نبايد ثبت عميق و صميمانه ای دارند اين راببر کودک بيشتر و عميقتر است البته مادران بايد وقت کنند در عين حال که با کودک رابطه م

 منجر به وابستگی زياد بين آنها شود. رعايت اين نکات باعث می شود کودک در آينده فرد خالق گردد.

 احترام زياد-1

 آزادی عمل برای کشف جهان اطراف-2

 آزادی برای تصميم گيری-3

 استقالل عمل-4

 عدم نگرانی والدين به خاطر کودک -5

 عدم انضباط شديد -6

کارل راجرز اظهار می کند برای اينکه انسان خالقانه عمل کند دو ويژگی امنيت روانی و آزادی روانی بسيار مهم است کودکان وقتی احساس 

 امنيت روانی می کند که:

 کودک به عنوان فردی با ارزش غير مشروط پزيرفته شود و به او اعتماد شود-1

 بی بيونی جايگزينی شودخود سنجی به جای ارزيا-2

 (1385با کودک همدلی شده و دنيا را از ديدگاه او ببينيم )فيشر -3

روشهای سلطه جويی در والدين منجر به دنباله روی و هماهنگی در کودک می شودکه مانع بروز هر گونه ابتکار و خالقيتی است. کودکان 

ی بر خوردارند در حاليکه کودکان کمتر خالق دارای خانواده بسيار منظم، سنتی و خالق در خانواده از آزادی بيشتری در رفتار و تصميم گير

بيش از حد تميز با مرابقت زياد والدين هستند. مراقبت بيش از حد مادران از فرزندان باعث می شود که کودک فرصت تجربه کردن و آموختن 

ی که همواره محتاطانه راه روشن و مشخص را انتخاب می کند نمی تواند نداشته باشد، در حاليکه خالقيت و ريسک کردن در ارتباطند و کس

 به راه و کار تازهای دست يابد.

ود گرايی و رويکرد دوم ختجربه خود با توجه به آنچه گفت شد عملکرد خانواده را می توان مبتنی بر دو رويکرد تعريف کرد رويکرد اول:

 ست.محافظه کاری که در مثابل با رويکرد اول ا

خود تجربه گرايی و نسبت آن با خالقيت چيست منظور از رويکرد خود تجربه گرايی فرايندی است که فرد به استقبال تجارت جديد می رودو 

از ريسک کردن و خطر هراسی ندارد. در اين رويکرد تالش می شود راه های تازه و الگوهای جديدی کشف شود و برای رسيدن به آن از 

ادراک شهودی بهره برداری جديد شود. طبيعی است که فرد در اين فرايند از اشتباه کردن و نتيجه خطا نمی هراسد، چون می قوای تخيلی و 

داند الزمه پويايی، حرکت و تجارب جديد مواجه شدن با چالش های مختلف و شکستخوردن اما ازسر گرفتن دو باره است لذا شکست و 

منزله يک حوضه ياد گيری و تجربه تازه است. خود تجربه گرا دارای استقالل فکری و عملی است بنابرای اشتباه برای خود تجربه گرايی به 

حرکت اومبتنی بر تاييد يا عدم تاييد ديگران نيست پس از شکست هراسی ندارد و می تواند حتی براساس حدس و گمانه ز خود عمل کند. 

نه روبرو هستيم که فرد تنها در مسير مطمعن قدم برميدارد، تالش می کند از اشتباه بپرهيزد در مقابل اين رويکرد ما با رويکرد محافظه کارا
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و اگر دچار خطا و اشتباهی شد خود را سر زنش می کند. از ديگران تبعيت کرده و مطابق با قوانين مقررات و سنتها و عرف عمل می کند 

 رفتار فرد مبتنی بر تاييد طلبی و پذيرش ديگران است.

با نگاهی دقيق می توان دريافت با رويکرد محافظه کارانه نمی توان به ايده تازه دست يافت اما رويکرد تجربه گرايی با مولفه های اصلی 

انعطاف پذيری، ابتکار، بسط، کنجکاوی  1خالقيت در ارتباط و هماهنگ است. مهمترين مولفه های شناختی عاطفی خالقيت عبارت از: سياليت

 پذيری و تحمل ابهام تخيل ريسک

سياليت: توان باالی دادن ايده است يعنی ذهن سيال قدرت پردازش اطالعات بااليی دارد و می تواند پاسخ های متعددی به سوال يا مسئله 

وان با چند حرف که می ت طور مثال کاربردهای ديگر شی مانند کاغذ باطله هر چه تعدتاد بيشتر سياليت باالتر است يا تعداد جمالتی به بدهد.

 مشخص ساخت.

ت به طور پذيری اس: فکر وقتی بتواند تغيير مسير داده و به راه حل های متفاوتی برای يک مسئله بينديشد دارای انعطاف1انعطاف پذيری

هم مرتبط نمی خط ب 4های عبور ندهد هر گز با  مثال آزمون معرف نه نقطه که اگر ذهن انعطاف پذيری نداشته باشد و خطوط را از نقطه

 شود.

 .ها نمونه ای است از پاسخ ابتکاری به يک موضوعيابی برای داستانانديشند مبين ابتکار است. عنوان: پاسخ غيرمعمول که ديگران به آن نمی1ابتکار

 کند. : توجه به جزئيات و گسترش انديشه از طريق افزودن مواردی ساده به موضوع تا آن را گسترده تر و پيچيده تر1بسط

 

 به طور مثال طراحی يک نقاشی با يک خط شکسته مانند اين:

خالقيت همچنين با تخيل کنجکاوی ارتباط نزديکی دارد تخيل مبنای کنجکاوی و کنجکاوی در باره پيرامون زمينه باز سازی از طريق 

نها ات برای ايجاد تغيير و دگرگونی است که همه ايتخيل است عالوه بر آن بازسازی و توليد نيازمند شهامت روبرو شدن با پيچيدگی و ابهام

 اين زمانی محقق می شود که خود تجربه گرايی را مبنای تربيتی قرار گيرد. ؛ والزمه شکل گيری خالقيت است

 راههای پرورش خود تجربه گرايی در خانواده

 شناسايی و کاستی از موانع-1

 آنجاييکه مقدور است می باشد. موانع درونی و بيرونی. اولين قدم در اين زمينه شناخت موانع و رفع آن تا 

 ( و1396موانع درونی مانند عادت، عدم انعتاف پذيری، تفکر منفی اتکا بر مفروضات، عدم اعتماد به نفس، رويگردانی از ابهامات )حسينی 

کل عادت ها، احساسات، تجربه ها و بازدارنده ( معتقد است موانع خالقيت به ش2004موانع بيرونی مانند مطابقت با عرف و سنت ها فيشر )

ها يی که مربوط به يک شخصيت محافظه کار است به صورت درونی نمود می يابدو يا به وسيله والدين همساالن، تعيين می شود. گاهی 

فرزندان  یل گيری خود تجربه گرايوالدين به ويژه مادران به دليل وابستگی عاطفی زياد خود به فرزند به واسطه نگرانی های مادرانه مانع شک

 می شوند.

 جو عاطفی خانواده-2

 جو عاطفی خانواده مبنای رشد خالقيت

که ناشی از روابط مودت اميز افراد خانواده استزمينه ساز رشد اعتماد به نفس در کودکان و در نتيجه امکان  امنيت عاطفی و روانی در خانه

 ابداع و ابتکار می گردد.

 محيط امن براحتی قدرتريسک داشته می توانند راه های جديد را برای انجام کارها آزمون کرده و کشف کنند. کودکان در يک

 پژوهش ها نشان می داده است اغلب افراد خالق و هنرمند و مبتکر از خانواده ای حمايت کننده بر خورداربودند.
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ايده ای را مطرح می کنند مورد توجـه و اسـتقبال قـرار مـی گيـرد. در چنـين  در خانواده حمايت کننده وقتی کودکان کاری را انجام داده و

خانواده ای کودکان می دانند از عشق غير مشروط والدين برخوردارند و مهر آنها در هر شرايط از آنها سلب نمی شـود. بنـابرين حتـی اگـر 

ـــــران ن ـــــش آن را جب ـــــر زن ـــــی از س ـــــدون نگران ـــــد ب ـــــی توانن ـــــوند م ـــــم ش ـــــتباهی ه ـــــب اش ـــــدمرتک .                                                                                                                   ماين

آزادی عمل برای جستجو و کشف جهان اطراف همچنين آزادی برای تصميم گيری و عمل از ملزومات برای شکل گيری خود  آزادی وجود

گردنـد و در ن با دادن استقالل به کودکان و آزادی فکر و عمل آنها موجب کم شدن اتکای آنها بـه ديگـران مـیتجربه گرايی است. والدي

انسان گرايانی مانند راجرز و مزلو معتقدند اسـتقالل درونـی  نتيجه می توانند با فکر و تجربه و عمل خويش قوه ابتکار خود را به کار گيرند.

( بنـابرين بـا فـراهم آوردن 69ص  93کنترل اجتماعی افراطی، برای فعاليت خالق ضروری است )حسينی عدم وابستگی، مقاومت در برابر 

چـرا کـه بـا آزادی  فرصت برای آزادی و استقالل فکر و عمل در کودکان و نوجوانان امکان خود تجربه گرايی را برای او ميسر می سازيم.

ايط و وضعيت موجود جوالن داد و آزادی عمل امکان تحقق نو آفرينی و اجرای ايده انديشه می توان فکر را برای خلق و آفرينش ورای شر

 ها را به صورت واقعی شکل داد.

 تخيل و کنجکاوی-3

با  راي؛ زبا کمک قدرت تخيل می توان طرحی برای ساختن دنبال بهتر و متفاوت ريخت. با تخيل می توان هم ساخت و هم بازسازی کرد

مواردی که  مانند بسياری از؛ را تصور کرد که در جهان بيرونی فعال موجود نيست اما روزی می تواند واقعيت بپيوندد تخيل می توان دنيايی

 امروز از آن بهره برداری می شود و زمانی تنها تصور و تجسم ذهنی فردی مبتکر و خالق بوده است.

شکل می گيردو حتی فرد بتواند با قدرت تخيل فرد روابط تازه ای  خالقيت و تخيل دو مفهوم در همه گره خوردن هستند خالقيت با تخيل

ادراک را درونی ساخته و به ان معنای تازه ای به غير از آنچه تا کنون بوده است ببخشد و بتواند آنجه  در پيرامون خويش کشف کند و آن

 ست.نيست ولی می تواند باشد را تصور کند خالقيت امکان آفرينش و خلق فراهم شده ا

بنابرين خالقيت و تخيل در عين حال که يکی نيستند ولی کامال به هم ارتباط دارند مانند چسب لباس و کفشکه کار دکمه را می کند و رات 

هنگامی که مزرعه ای می گذشت خار و خشک به لباسش چسبيد و او با استفاده از تخيلش  او تر است نتيجه مشاهدات و تخيل مبدع آن بود.

لباس و کفش را ابداع کرد ساليان طوالنی افراد زيادی کاربرد خار و خشک را می دانستند اما او با تخيل و خالقيتش کار برد  چسب های

( افراد خود تجربه گرا با تقويت قدرت تخيل خويش فرصت جدی برای توسعه 41ص  81گسترده تر و ارتباطش با پوشاک را ديد )دافی 

. لذا والدين با بازی و فعاليت هايی که با خالقيت و تخيل توام استاين توان با ارزش فرزندانشان راتقويت خالقيت خويش فراهم می آورند

 کنند.

کنجکاوی در کنار تخيل تبديل به يکسرمايه خالق در خانواده می شود. به طور طبيعی ذهن کودکان پس از سوال است و نوع مواجه والدين 

تقويت کنجکاوی است. والدين می توانند محرکاتی ايجاد کنند که برای فرزندان سوال بر انگيز باشد.  با سواالت دارای اهميت زيادی در

همچنين گاهی می توانند سوال را با سوال پاسخ گويند تا فرصت بيشتری برای جستجو و تجربه فراهم آورند خود تجربه گرايی نيازمند 

 آنها و توجه به کنجکاوی و تخيل است.فرصت برای مشاهده، جستجوی محيط و اشيا دستکاری 

های تازه  و يا تهيه طرح"اگر "کن تخيل می توان از روش های خالقيت برانگيز مختلفی مانند تکنيک چاال تصور  برای برانگيخن قدرت

 استفاده کرد.

حس می کنند و سپس از آنها می  حاال تصور کن: قصه را شروع می کنيم اما طرح قصه آنگونه است که کودکان خود را کامال در آن فضا

 مثال بچه ها را به يک باغ پر از گل و شکوفه يا با سفينه به فضا برد.؛ خواهيم ادامه ماجرا را خود بگويند

: با استفاده از سوال اگر می توان از غير ممکن های زيادی پرسيد مانند اگر گياهان راه می رفتند؟ اگر به جای پا با دست راه می "اگر "

 ... .فتيم؟ اگرر

طرح های تازه: از کودکان متوان خواست برای موضوعات مختلف طرح بدهند و يا با وسايل دور ريختنی وسايل مختلف بسازند و اينگونه 

 (115-107ص  1392حسينی ) قدرت ابداع و ابتکار خود را به کار اندازند.
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 بازی -4

وان يک وسيله موثر و مهم آموزشی پرداخت و پس از او انديشمندان بسياری به اين افالطون از نخستين کسانی بود که به نقش بازی با عن

و قدرت تخيل کودکان را پرورش دهد زيرا آنها می توانند با  موضوع پرداختند بازی به سبب خود جوشی می تواند جنبه خالقيت آميز داشته

فيشر ست )ابنابراين می توان گفت بازی با رشد و پيشرفت بشر در ارتباط ؛ دبده بستان محيط زندگی خود جهانی تخيلی و پر از ماجرا بيافرينن

( با بازی کودکان امکان خود تجربه گرايی و فرضيه سازی در باره جهان پيرامون خويش را تجربه می کنند و با بازبينی مسائل 35ص  2000

قيت در بازی عميقا ريشه دارد و روحيه بازی کردن همواره در و پديده ها تجربه را خويش گسترده ترو عميق تر می نمايند. تخيل و خال

اد خالق ی از افراريبس زندگی به عنوان بخش خالق وجود ما پايدار است. با بازی می توان در انعتاف پذيری ابداعو حل مسئله را توسعه داد.

 (1380 یفدااز جمله هنرمندان برای کشف ترکيبات تازه با مواد و ابزار بازی می کنند. )

بخش مهمی از بازی ها ی کودکان بازی های کودکان بازی های تخيلی است و آنها در بازی های تخيلی خود مرتب در حال تجسم سازی 

ازی ب بسياری از چيزهايی که وجود ندارد هستند و برای خود نقش هايی را در نظر می گيرند، آنها پس از مشاهده اشيا، افراد، رفتارها، آنها را

ای خود باز نمايی و واکاوی و بررسی اشيا پيامون خود می پردازند همه حواس خود دريانند. لذا بازی فرصت بسيار موثری در راستای خود ه

 تجربه گرايی برای کودکان فراهم می آورد که می تواند اشيا، وقايع، مفاهيم را کاوش کرده و دامنه تجارت خويش را گسترش دهد.

 شد خالقيت در خانهبازی ابزار مهم ر 

در رشد توانمندی کودکانشان از جمله پرورش خالقيت از آن بهره بگيرند بازی است.  يکی از بهترين راه های که والدين می توانند از آن

وسعه ت بازی می تواند فرصت بسيار موثر برای ارتباط عاطفی والدين و فرزندان باشد، همچنين رشد اخالقی، اجتماعی، شناختی کودکان را

دهد. لزومی به بازی خاصی نيست، بازی های سنتی مانند خاله بازی که معموال کودک نقش مادر يا پدر را برای عروسک ايفا می کند می 

 نتواند فرصتی بی نظير برای ايفای نقش باشد. همچنين بازی های سنتی مانند معلم بازی، دکتر بازی و... همه اثرگذاری بسياری در اينده اي

تر نمايد. بازی به عنوان فعاليتی خود جوش می تواند دکان به جا بگذارد. حضور والدين در بازی ها می تواند بازی را موثر تر و منسجمکو

 منجر به پرورش تخيل واعتماد به نفس و به دنبال آنها خالقيت در کودکان گردد.

جربه های زندگی در محيطی اشنا و امن است. هر چند بازی برای کدکان بازی های کودکان در خانواده بهترين بستر برای آموزش از طريق ت

هدف است اما در کنار لذت و شادی که بازی به آنها می دهد زمينه ساز چالش با اشيا و افکار فراهم می آيد که می تواند منجر به پرورش 

ار تقويت می شود و کودکان دست به آفرينش و باز آفرينی می حل مسئله و ابتک مهارت زيرا در بازی انعطاف پذيری،؛ خالقيت در آنها بشود

 زنند.

 برخی از بازی های خالقانه که می توان توسط والدينبرای تقويت خود تجربه گرايی کودکان طراحی شود عبارتند از: 

 آزمايشگاه اسباب بازی– 1/4

بهره گيری از توان تخيل اوست به طور مثال می توان گفت: اين يک روش بسيار خالق و موثر برای جلب توجه کودک به پيرامون خود و 

اطراف ما پر از اسباب بازی است. به اطراف خود دقت کن و بازی ها و اسباب بازی ها پنهان شده را پيدا کن قوطی کبريت، چوب بستنی، 

 چه طور می شود با آنها بازی کرد؟ ... .دکمه، طناب، در بطری، جهبه دستمال کاغذی و

 (21ص  1390اخراعيت چيست؟ )حسينی  بازی

 جشن با جهبه بزرگ -2/4

ا يک سن يک سفينه فضايی باشد يا يک خانه ي يک جعبه مقوايی بزرگ که مربوط به خريد وسايل خانه است را دور ريختنی نيست می تواند

 کان را توسعه داد.نمايش خيمه شب بازی. انواع بازی ها را می توان با يک جهبه طراحی کرد و قدرت تخيل کود

 شهر خيالی - 3/4

با استفاده از مجسمه های کوچک، ماکت ساختمان و و سايل ديگر که می تواند کودک خود آنها را ساخته باشد يک شهر خيالی ساخت و 

 ماجراهای زيادی را رقم زد
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 بازی ترکيبی-4/4

ور مثال در بازی های که معموال تز توپ يا طناب استفاده نمی شود پيشنهاد بازی جديد با ترکيب اسباب بازی ها به صورت غير متداول به ط

 آنها را به کار بگيريم

 هنر -5

آورد که خود تجربه گرايی را هنرهای نمايشی، تجسمی و ساير رشته های هنری بهترين فرصت را برای کودکان و نوجوانان فراهم می 

از موسيقی از  ورتثاغيف می توانست سبب سازش درونی و اجتماعی انسان شود هنر است.تجربه کنند. يونانيان اعتقاد داشتند تنها عاملی که 

به عنوان بهترين ابزار آموزشی و کامل ترين هنر نام برده است. هماهنگی و هامونی موجمد در موسيقی سبب پالليش روحی انسان  موسيقی

 (1996مندکا )داند می شود. افالطون حساسيت هنری را زير بنای تعدل روانی می

کودکان و نوجوانان از طريق آشنايی با هنر تجارت خود را وسعت داده و با بهره گيری از خود تجربه گرايی به حل خالق مسئله می پردازد 

ی تواند مبه طور مثال کودکان می توانند از طريق نقاشی در رنگ و نور و با موسيقی در صدا به کاوش بپردازند. برخی از فعاليتهای هنری که 

 برای تقويت خود تجربه گرايی و خالقيت از آن استفاده نمود عباتند از:

 لکه ها می تواند لکه جوهر يا هر لکه ای باشد

 نقاشی آرزوها و فکر ها و خواب ها -2/5

 تلفيق موسيقی و نقاشی -3/5

 کودکان پس از شنيدن قطعه ای موسيقی و حس کردن آن به نقاشی آن بپردازند.

 ک جور ديگر ديدن و عمل کردني -4/5

 طراحی وسايل به شيوه متفاوت و کاردستی از دورريختن ها

 نمايش خالق-5/5

 ها و ساير وسايل نمايش خالق بيافرينند. عروسک با استفاده از ماسک،

 نتيجه گيری

يش بخواهد کودک برای زندگی پر چالش پ با توجه به آنچه گفته شد ديديم خود تجربه گرايی با خالقيت کامال مرتبط است لذا اگر خانواده

رو آماده کندراهی جز خالقيت وجود ندارد و خود تجربه گرايی از محور های اصال برای رشد خالقيت در کودکان و نوجوانان می باشد زيرا 

 فرد خود تجربه گرا می تواند:

 مفاهيم تازه را بياموزد.-

 از اطالعات به شيوه جديد استفاده کند. -

 تغييرات خود را تطبيق دهد.با  -

 انعطاف پذيری و قدرت ابتکار داشته باشد. -

 از قدرت تخيل خويش به خوبی بهره برداری کند. - 

 با مسائل پيش بينی نشده به خوبی مواجه شود. -

 ابداع و خلق نمايد.-

نند مانعی برای اين امکان بی نظير ايجاد نک الدينو کودمان به طور ذاتی مايل به خود تجربه گرتيی و کشف پيرامون خود هستند، لذا اگر و

به کار گيرند و با کنجکاوی جهان را کشف و راه هايی را برای حل مسائل آن ابداع کنند. خانواده می  آنها می توانند اين توان را به خوبی

 تواند با بهره گيری از راه های موثر و لذتبخش اين توان را توسعه بخشد.
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 چکیده

س والدگری و افزايش خودکارآمدی والدينی در مادران نوجوانان آگاهانه بر کاهش استراين پژوهش با هدف بررسی اثربخشی والدگری ذهن 
ی داوطلب آموز از سه مدرسهدانش 483(، 1989فرم نوجوان )رابين و فاستر، -ی تعارض رفتارپرتعارض انجام شد. با استفاده از پرسشنامه

به باال( بود، مشخص  50انحراف معيار باالی ميانگين ) يک ی تعارض آنها در رابطه با مادرنوجوان که نمره 157مورد سنجش قرار گرفتند و 
نفره جايگزين  16ی تصادفی در دو گروه ی پژوهش انتخاب و به شيوهمادر به عنوان نمونه 32شدند. پس از اعمال معيارهای ورود و خروج، 

( دريافت کردند. در گروه کنترل 2014و رستيفو ) ی بوگلسآگاهانه را بر اساس بستهی والدگری ذهنمادر مداخله 16شدند. در گروه آزمايش 
( و 1995ی استرس والدگری )آبيدين، ها در سه مرحله توسط پرسشنامهای دريافت نکردند. آزمودنیمادر حضور داشتند که مداخله 16

يری مکرر نشان داد که در گروه آزمايش، گها با روش تحليل واريانس با اندازه( ارزيابی شدند. بررسی داده1996خودکارامدی والدينی )دومکا، 
شکل معناداری کاهش و خودکارآمدی والدينی افزايش يافته است. نتايج پژوهش حاکی از اين است که رويکرد والدگری استرس والدگری به

رمانگران به دبالينی و خانوادههای اين پژوهش برای متخصصان آگاهانه بر متغيرهای مرتبط با فرزندپروری مادران تاثيرگذار است. يافتهذهن
 در دوران نوجوانی موثر خواهد بود. جهت رسيدگی به مشکالت خانواده

 آگاهانه.: استرس والدگری، تعارض، خودکارآمدی والدينی، نوجوان، والدگری ذهنواژگان کليدی

 مقدمه

د مغز ای در ساختار و عملکرهای عمدهگردد و با دگرگونینوجوانی با سيلی از رويدادهای زيستی يعنی تغييرات جسمانی و هورمونی آغاز می

-هيجانی و دگرگونی-( که تحوالت عقلی و پيشرفتهای شناختی، تغييرات روانی2012؛ برادريک و جنينگز، 2015همراه است )تان و مارتين، 

های زندگی خانوادگی نشان ی خانواده در چرخه(. بررس1395؛ اسعدی، اميری و مولوی، 1395)منصور،  اجتماعی را در پی دارد -های اخالقی

فرزندپروی و  شوندرو میها و مسائل جديدی روبههای آن با چالشنظامدهد که با رسيدن فرزندان به نوجوانی و بلوغ، نظام خانواده و خردهمی

و تحوالت نوجوانی، والدين، فرزندان و سيستم . تغيير (2015)نولر و کاالن،  شودهای تحولی قبلی میبرانگيزتر از دورهدشوارتر و چالش

 فردی در خانواده اشاره کردتوان به افزايش پرخاشگری و تعارضات بينسازد. از جمله میای مواجه میهای عمدهفرزندپروری را با دگرگونی

گوهای تعاملی ناسازگارانه را ميان والدين رفتاری نوجوانی، ال -هيجانی -ی تغييرات شناختیمجموعهدر واقع  .(1390عظيمی، وزيری و لطفی)

ای هشناسی روانی يا مشکالت خاص از جمله کمبود بازداریخصوص زمانی که طرفين تعامل با آسيبدهند. اين امر بهو نوجوانان ترويج می

؛ وولرايچ، 2013گيرد )شکتر، رو باشند، شدت میهای زندگی شخصی روبهو استرسور های شناختیهای هيجانی، تحريفرفتاری، بدتنظيمی

 (. 2005ويبلزمن، برون، اوانز، گوتليب، تايت و ويلنز، 

بر   -سازی والدينتوانی، ناارزندهميل به خطرپذيری، افکار همه -نوجوان و گرايشات نوظهور فرزندان -سطوح باال و شديد تعارضات والد

محمدی و حبيبی، مختارنيا، زاده؛ 2010)سورخابی، تی والدين تاثيرگذار است سالمت و بهزيستی روانی و تحولی نوجوان و وضعيت روانشناخ

؛ 2013توان به افزايش ميزان کلی استرس والدگری و کاهش خودکارآمدی والدينی در اين دوره اشاره کرد )شکتر، (. از جمله می1395

 (.1390آبادی، فتح
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عاملی وری والد، فرزند و کارکرد تفرزند است که تحت تاثير عملکرد و کنش-لدی ادراک تنيدگی در نظام واکنندهمشخصاسترس والدگری 

(. در واقع زمانی که والدين در بستر فرزندپروری با تقاضاها و 1995؛ آبيدين، 2010؛ اپستين،2015آنها قرار دارد )ليونتی،پاستور و بارون، 

جسمانی، روانشناختی و هيجانی آنها برای پاسخگويی به نيازهای خود و فرزندانشان  رو شوند که فراتر از منابع و توانمنديهایدرخواستهايی روبه

(. آبيدين استرس والدگری را حاصل اثر 2004دکارد،  -، دياتر2007شود )استبرگ، هجکول و هاگلين، باشد، استرس والدگری تجربه می

ی فرزندان هاشناسی روانی( و ويژگیهای شخصيتی، آسيبگیتعاملی خصوصيات والدين )سالمت روانشناختی، احساس خودکارآمدی، ويژ

بع فرزندی از منا-داند و معتقد است که مشکالت رفتاری فرزندان و تعامالت ناکارآمد والد، خلق و خو، تقاضامندی( می1پذيری)قدرت انطباق

. استرس والدگری بر (1990؛ 1995آبيدين، ؛ 2011 ی کارکرد خانواده هستند )بيانديک،کنندهی ايجاد استرس در والدين و مختلگسترده

ی زنندهسطوح باال و آسيب .(1999های فيزيولوژيکی والدين، تجارب هيجانی و الگوهای رفتاری آشکار آنها تاثيرگذار است )رايس، واکنش

 انجامد و خودکارآمدیفردی میدی و بينهای گوناگون فرزند، به بدعملکردی آنان در حيطههم میاسترس انطباق و سازگاری والدين را به

تواند به فرزندپروری ناکارآمد و فروپاشی مهارتهای (. بنابراين استرس می1394دهد )طهرانچی، آنها را در امور مرتبط با فرزندپروری کاهش می

 (. 1983باشد )آبيدين،  شده منجر شود و تبيينی برای رفتارهای نامناسب والدين در تعارض با فرزندانشانوالدگری آموخته

همچنين مديريت رفتاری نوجوان و ماهيت فرزندپروری در اين دوره متفاوت با دوران تحولی قبلی فرزندان است. در صورتی که والدين تحت 

ا برای مديريت هتاثير تعارضات گسترده و استرس والدگری قرار داشته باشند و مهارتهای جديد فرزندپروری را فرانگرفته باشند، توانايی آن

ی معيوب کاهش ميزان خودکارآمدی والدينی است که به يابد. بنابراين از ديگر پيامدهای اين چرخهرفتاری و هيجانی فرزندان کاهش می

ی رهمهای روزهای فرزندپروری و انجام نقشگويی به نيازهای فرزندان، مديريت مسائل و چالشاحساس و باور والد از توانايی خود در پاسخ

(. خودکارآمدی والدينی 2005؛ مانتيگنی و الکاريت، 2013والدينی اشاره دارد )يونگ، گالوان و ريدی، پسکاسوليدو، کيم، سيمور و ديکستين، 

(. 2006گويی او در مقابل فرزند تاثيرگذار است )کوترونزو، ی انضباطی والد و ميزان حساسيت و پاسخی تعامل والد با فرزند، شيوهبر نحوه

گيری از تعامالت اجتماعی سازنده با نوجوان، اجتناب از وری و عملکرد مناسب والدين، افزايش کنارهخودکارآمدی پايين به اختالل در کنش

-انجامد. در نتيجه کاهش مهارتهای مثبت فرزندپروری و کيفيت رابطه والدی ناکارآمد میتالش برای حل مشکالت ارتباطی و حل مسئله

 (. 2005؛ کرنيک، گيز و هافمن، 2008؛ انجمن روانشناسی آمريکا، 2010را در پی دارد )گوپتا و کوار،  نوجوان

و چندگانه دارند  1نوجوان، استرس والدگری و خودکارآمدی والدينی ارتباطی متقابل-توان چنين نتيجه گرفت که تعارض والددر نهايت می

( بنابراين سطوح باالی تضادورزی و تعارض در 2008؛ اندرسون، 2006اوالير، ليان و ويلتز، ؛ لک2017؛ ماساريک و کانگر، 2010)اپستين، 

( و از آنجايی که سطوح باالی ادراک استرس 2013دهد )بيير، وارد و موآر، نوجوانان، ميزان استرس والدين را در بستر فرزندپروری افزايش می

ابد يکند، خودکارآمدی والدينی کاهش میخگويی سازنده به نيازهای نوظهور نوجوانی محدود میمندی آنها را برای پاسدر والدين منابع و توان

(. با توجه به اهميت تامين سالمت 2006؛ کوترونزو، 2005دکارد، اسميت، الوی و پتريل، -؛ دياتر2012اوورد، بوگلس و پيچننبرگ، در)ون

 یم خانواده، رسيدگی به متغيرهای مهم و تاثيرگذار در فرزندپروری والدين در اين دورهی نظاروان والدين و نوجوانان و حفظ کارکرد بهينه

و مداخالت درمانی متعددی به هدف آموزش والدين و  های آموزشیهمين دليل تاکنون برنامهرسد. بهحساس تحولی ضروری به نظر می

دهد که ی پژوهش، نشان می(. بررسی پيشينه2008اند )پلهام و فابينو، شده ی نوجوانی فرزندانشان طراحی و اجراتوانمندسازی آنها در دوره

)ايبرگ، نلسون و بوگز،  اندرفتاری و آموزش مهارتها بوده-شده در اين زمينه مبتنی بر رويکردهای رفتاری، شناختیبيشتر مطالعات انجام

دهند که ( نشان می2001و بارکلی، ادواردز، النری، فلتچر و متويا ) (1992های بارکلی، آناستوپولوس، گاورمونت و فلتچر )(. پژوهش2008

نند. زيرا کشوند، ولی در بلندمدت اثربخشی خود را حفظ نمیمداخالت درمانی و آموزشی مبتنی بر رويکردهای فوق اگرچه سودمند واقع می

 وقعيتهای تعاملی دشوار و هيجانی شديد به الگوهای رفتاری معيوببرند و يا در مهای فراگرفته شده را به درستی به کار نمیيا افراد تکنيک

 گردند. و ناکارآمد خود باز می

ر شناسی روانی افراد و تاثيرات سايهای صحيح رفتاری تکيه شده و وضعيت آسيبهمچنين در اين مداخالت بيشتر به آموزش تکنيک

های ( نيز نشان داد که اثربخشی برنامه2012در اوورد و همکاران )های ونبررسی (.2012گيرد )ليو، استرسورهای زندگی مورد غفلت قرار می
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 مدت است. بنابراين ضرورت به کارگيری مداخالترفتاری در رسيدگی به مشکالت شخصی و ارتباطی والدين با نوجوانان کوتاه-شناختی

شکالت والدين و نوجوانان مطرح است. از طرفی مطالعات اندکی جديد برای پر کردن خالء مداخالت رايج پيشين در رسيدگی به مسائل و م

اند؛ لذا جهت تاييد اثربخشی را در اين زمينه گزارش کرده 1آگاهیو ذهن 1اثربخشی مداخالت جديدی همچون رويکردهای مبتنی بر پذيرش

 (. 2010؛ بورک، 2013صوص نيازمنديم )شکتر، های بالينی بيشتری در اين خی فرزندپروری به پژوهشرويکردهای نوين موج سوم در حيطه

جای تالش برای تغيير دادن يا کنترل کردن محتوای افکار، هيجانات و حواس بدنی، برای شناختن و برقراری آگاهی بهدر رويکرد ذهن 

 1ی و آگاهی همراه با توجه هدفمندهشيار" آگاهی به معنای(. ذهن2004شود )سگال، تيزدل و ويليامز، ها تالش میارتباط مجدد با اين سازه

گری به و عدم واکنش 1، اتخاذ ديدگاهی پذيرا، کنجکاوانه، بدون قضاوت1به هر آنچه در لحظه در حال وقوع است، بودن در اينجا و اکنون

محققان را به بررسی های فردی، اگاهی در حيطه(. تاييد اثربخشی مداخالت ذهن2005؛ 2003زين، )کابات "تجارب درونی و بيرونی است

(. اين مسئله به پيدايش 2016کی، آنتون، گونزالز، جونز و فورهند، مند کرد )پرنت، مکفردی عالقهآگاهی در روابط بينتاثيرات مداخالت ذهن

والدگری " ن به رويکردتوافردی و ارتباطی متمرکز هستند، انجاميد. ازين جمله میهای بينآگاهی که بر سازهرويکردهای جديد مبتنی بر ذهن

 یفرزندی، کسب ديدگاهی باز و غيرقضاوتی همراه با توجه کامل به لحظه-وجود آگاهی هشيارانه به تعامالت والد"اشاره کرد.  "1آگاهانهذهن

زشناسی با باکنونی تعامل، تالش برای کسب پذيرش، شفقت و مهربانی نسبت به افکار، هيجانات و رفتارهای خود به عنوان والد، همراه 

آگاهانه است. ( از مفهوم والدگری ذهن2010تعريف جامع کوتسوورث، دونکان، گرينبرگ و نيکس ) "افکار، هيجانات و نيازهای فرزندان

های مربوط به فرزندپروری، کند تا از طريق تقويت توجه والدين، افزايش آگاهی و هشياری آنها از استرسآگاهانه تالش میوالدگری ذهن

به بهزيستی روانشناختی و ارتقای  1نسلی الگوهای فرزندپروری ناکارآمدگری والدين در موقعيتهای تعاملی و کاهش انتقال بينهش واکنشکا

(. چارچوب و 2010؛ بوگلس، لهتونن و رستيفو ، 2008اسچوتر و رستيفو، دان، دیفرزندی کمک کند )بوگلس، هوگستاد، ون-ی والدرابطه

آگاهانه اين است که والدين با ديدگاهی مبتنی بر شفقت، مهربانی، پذيرش و درک همدالنه به تعامل با خود و گری ذهنهدف اصلی والد

؛ 2014ی عملکرد خود و طرف مقابل در تعامالت روزانه آگاه و هشيار باشند )بوگلس و رستيفو، ها و نحوهفرزندانشان بپردازند و به پويايی

و توجه به فرزند در بستر والدگری است  1نات اين رويکرد تالشی برای ايجاد يک توازن و تعادل ميان توجه به خود(. تمري2003زين، -کابات

آگاهی در والدين، استرس والدگری و دهند که با افزايش ذهنها نيز نشان می( پژوهش2014درملن، درسن، رومر و ون)بوگلس، هلمنز، ون

(؛ کيفيت زندگی والدين، سالمت روانی آنها و سازگاری و بهزيستی روانشناختی 2015يابد )فريدموتر، ش میپذيری هيجانی در آنان کاهواکنش

زوندرت، کلينجان و اينگلز، ؛  تاک، ون2010؛ کوهن و سمپل، 2012بروين، زيجلسترا و بوگلس، يابد )دیو رفتاری فرزندان افزايش می

2015 .) 

سازی رونیسازی و بآگاهی، برای نوجوانان و والدين دارای عالئم تشخيصی بالينی درونیی ذهنر در زمينهی اخيهای انجام شدهبيشتر پژوهش

؛ سينق، سينق، 2015؛ هايديکی، شکتر، وينر و دوچارم، 2016اند )تان، توجه، اختالل سلوک و ... بودهنقص-فعالیچون افسردگی، بيش

های تی علمی برای جمعيی پژوهشی همواره با کمبود مداخالت تاييدشدهبنابراين در بررسی پيشينه(. 2010النکونی، سينق، وينتون و آدکينز، 

(؛ اين در حالی است که در سالهای اخير متخصصان کودک و نوجوان بر اقدامات پيشگيرانه 2010رو هستيم )بورک، عادی و غيربالينی روبه

همين دليل اعضای نمونه پژوهش حاضر از ميان نوجوانان و مادران ( به2006)مش و بارکلی، اند و مداخالت توانمندسازی والدين متمرکز بوده

اند. همچنين خال بررسی اثربخشی اين دست از مداخالت در والدين ايرانی فردی باال انتخاب شدهبدون تشخيص بالينی ولی در تعارضات بين

 بود.  آگاهیی ايرانی از ديگر داليل انتخاب رويکرد ذهنههای خانوادپويايیو اهميت همسويی مداخالت بالينی با خصوصيات فرهنگی و 

 

آگاهانه را بر استرس والدگری و خودکارآمدی والدينی مادران ی والدگری ذهنبنابراين پژوهش حاضر به صدد آن بود که اثربخشی مداخله

ی اول نوجوانی استرس والدگری شديدتر و خودکارآمدی والدينی دورهاينکه در دارای نوجوانان پرتعارض بررسی کند. همچنين باتوجه به

سال  13تا  11(، برای انجام اين پژوهش مادرانی که دختران نوجوان 1390آبادی، ؛ فتح1998تر است )اسمال، ايستمن و کورنليوس، پايين

 داشتند، انتخاب شدند.
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 روش 

آزمون و پيگيری همراه با يک گروه آزمايش آزمون، پسآزمايشی با پيشژوهش، نيمههای کاربردی است. طرح پاين مطالعه از نوع پژوهش

روز  80- ی پيگيریو يک گروه کنترل است. مادران هر دو گروه در سه مرحله، قبل از اجرای مداخله، بعد از اجرای مداخله و سپس در مرحله

ين ی هدف در اه و متناسب با اهداف پژوهش مورد سنجش قرار گرفتند. جامعهشدهای مشخصبا استفاده از پرسشنامه -بعد از اتمام مداخله 

های تحصيلی پايه–ی اول متوسطه در دوره 1394-95سال بودند، که در سال تحصيلی  13تا  11آموزان دختر ی دانشپژوهش مادران کليه

گيری در اين پژوهش با تحصيل بودند. روش نمونه در مدارس غيردولتی شهر يزد )نواحی يک و دو( مشغول به -هفتم، هشتم و نهم

، يریگسطح اول نمونهگيری در اين پژوهش در دو مرحله انجام شد. در دسترس بود. نمونه های تحقيق، هدفمند و از نوع درگرفتن مالکنظردر

ه حاضر به همکاری با پژوهشگر بودند، ی غيردولتی کنامه و کسب مجوزهای الزم از آموزش و پرورش سه مدرسهبعد از دريافت معرفی

( و 1989فرم نوجوان )رابين و فاستر،  -ی تعارض رفتارهای هفتم، هشتم و نهم اين سه مدرسه پرسشنامهآموزان پايهانتخاب شدند. دانش

-شد )اسدیات باال درنظر گرفته ی تعارضعنوان نمرهباال به به 50ی ی اطالعات دموگرافيک را پر کردند. در اين پرسشنامه نمرهپرسشنامه

آموزان به عنوان نوجوانانی که نفر از دانش 157شده، ی تکميلپرسشنامه 483(. از ميان 1390بخش، يونسی، مظاهری، طهماسيان و فياض

اس ی قبلی تمر مرحلهشده دآموزان انتخاببا مادران دانشگيری سطح دوم نمونهروابط پرتعارض با مادرانشان داشتند، انتخاب شدند. در 

انتخاب شدند و  -ی دموگرافيک مالکهای ورود به پژوهش را دارا بودندکه با توجه به اطالعات پرسشنامه-مادر   32گرفته شد و در نهايت 

ی والدگری مادر در گروه آزمايش قرار گرفتند. برنامه 16شکل تصادفی به دو گروه آزمايش و کنترل اختصاص يافتند. به اين صورت که به

ای دريافت نکردند. در پايان پژوهش با احتساب افت مادر در گروه کنترل قرار داشتند که هيچ مداخله 16آگاهانه برای آنها اجرا شد و ذهن

های آنها دهمادر متعلق به گروه کنترل تا انتهای پژوهش به همکاری خود ادامه دادند و دا 14مادر متعلق به گروه آزمايشی و  12ها، آزمودنی

پژوهش  یآگاهانه متغير مستقل و استرس والدگری و خودکارآمدی والدينی متغيرهای وابستهی والدگری ذهنوارد تحليل آماری شدند. برنامه

ی مره( وجود روابط پرتعارض با فرزند نوجوان خود )اين مالک از طريق کسب ن1بودند. مالکهای ورود جهت انتخاب مادران عبارت بودند از: 

( 3سال،  13تا  11ی سنی ( داشتن دختر نوجوان در دامنه2فرم نوجوان مشخص شد(، -ی تعارض رفتاربه باال در پرسشنامه 50تعارض 

ی کتبی توسط مادر برای همکاری در پژوهش. مالکهای خروج مادران از پژوهش عبارت نامه( امضای رضايت4تحصيالت ديپلم به باال، 

گيری از خدمات ( استفاده يا بهره3( دريافت تشخيص روانپزشکی در طی يک سال گذشته. 2ت بيش از سه جلسه از گروه، ( غيب1بودند از: 

 والد بودن )طالق، فوت همسر و يا هر دليل ديگری(.( تک4روانشناختی همزمان، 

مادر  16دار و مادر خانه 11بود.  337/6راف معيار و انح 488/39سال با ميانگين سنی  56تا  32کننده در پژوهش ی سنی مادران شرکتدامنه

مادر فوق ليسانس بودند. ابتدا اثربخشی مداخله بر کاهش استرس والدگری  8مادر ليسانس و  12ديپلم، مادر فوق 4مادر ديپلم،  2شاغل بودند. 

 است.و سپس بر افزيش خودکارآمدی والدينی بررسی شده

 :ابزارهای مورد استفاده در پژوهش

 یکنندگان، پرسشنامهشناختی شرکتهای جمعيتی ويژگیآوری اطالعات الزم دربارهی اطالعات دموگرافيک: به منظور جمعپرسشنامه

ی تحصيلی، تعداد فرزندان خانواده، ترتيب تولد فرزندان، ی اطالعات مربوط به سن، پايهکه دربردارنده ای تهيه شدساختهدموگرافيک محقق

 والدين و سواالت الزم برای بررسی معيارهای ورود و خروج پژوهش بود. ، وضعيت تحصيلی والدين، وضعيت تاهلسن والدين

نوجوان -گيری ارتباط و تعارض در تعامالت والدبندی صحيح/غلط برای اندازهی تعارض رفتار: اين پرسشنامه يک مقياس درجهپرسشنامه

باشند. سوال می 20است. دارای دو فرم موازی برای والد و نوجوان است که هر کدام حاوی شده ( تهيه 1989است که توسط رابين و فاستر )

 20ها در اين مقياس بين کند. نمرات آزمودنیدهندگان را از رفتار و برداشت طرف ديگر در تعامالت زوجی ارزيابی میها ادراک پاسخسوال

، 1باشد. اين پرسشنامه، مقياسی با روايی و اعتبار مناسب است )النگ، آدامز و راگيرومی)حداکثر تعارض( در تغيير  80)حداقل تعارض( تا 

؛ رابين و 1983دارد )فاستر، پرينز و آليری،  1(. همچنين حساسيت و دقت کافی نسبت به اثرات درمان1390يونسی، ؛ به نقل از اسدی2000

است. ميزان دقت و همسانی درونی پرسشها، در ( هنجاريابی شده1390؛ 1389يونسی )(. اين پرسشنامه در ايران توسط اسدی1980ويس، 
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بوده  91/0و در ارتباط با پدر برابر با  88/0با مادر برابر با  (، با استفاده از ضريب آلفای کرونباخ در تعارض1389يونسی )ی اسدیطی مطالعه

( مجددا همسانی 1390ين پرسشنامه است. همچنين در پژوهش اسدی يونسی )ی قابليت اعتماد و همسانی درونی باالی ادهندهاست و نشان

 است.دست آمدهبه ترتيب برای فرم والد و فرم نوجوان به 88/0و  93/0درونی اين پرسشنامه، با استفاده از ضريب آلفای کرونباخ 

( تهيه 1995ت که توسط ريچارد آبيدين )اس 1ی کوتاهی از شاخص اصلی استرس والدگری: اين شاخص نسخه1شاخص استرس والدگری

(، PDدهد که شامل زيرمقياس آشفتگی والدين )است. اين شاخص سه منبع اصلی تنيدگی و استرس را در والدين مورد سنجش قرار میشده

و پرسشنامه در سوال  12( است. هر زير مقياس دارای P-CDIفرزند )-( و تعامالت ناکارآمد والدDCآفرين )های فرزند مشکلويژگی

 است. نمرات باالتر سطوح باالتریای ليکرت از کامال موافقم تا کامال مخالفم سوال دارد. اين پرسشنامه دارای مقياس پنج درجه 36مجموع 

التر از يا با 85ی درصدی توان به نمرات درصدی تبديل کرد و نمرات دارای رتبهدهند. نمرات خام را میاز استرس والدگری را نشان می

فرزند و -شوند. ثبات درونی )آلفا( برای استرس کلی، زيرمقياس آشفتگی والدينی، تعامالت ناکارآمد والدلحاظ بالينی معنادار در نظر گرفته می

اهه است. اعتبار بازآزمايی در طی يک دوره زمانی بازآزمايی شش مدست آمدهبه 85/0، 80/0، 87/0، 91/0آفرين به ترتيب فرزند مشکل

(270n =  به ترتيب )( به بررسی ساختار 1389(. فدايی، دهقانی، طهماسيان و فرهادی )1995بودند )آبيدين،  78/0، 68/0، 85/0، 84/0

سال شهر تهران پرداختند. نتايج آلفای  12-7عاملی، تعيين اعتبار و روايی فرم کوتاه شاخص استرس والدگری بر روی مادران کودکان عادی 

-های آشفتگی والدين، تعامالت ناکارآمد والدی کل استرس والدين و هر يک از زيرمقياسحاکی از آن بود که ميزان اعتبار نمرهکرونباخ 

، برای مادران کودکان پسر به ترتيب 80/0و  84/0، 80/0، 90/0آفرين برای کل گروه هنجاری به ترتيب های فرزند مشکلفرزندی و ويژگی

دست آمده است. ضريب اعتبار بازآزمايی به 80/0و  84/0، 80/0، 91/0و برای مادران کودکان دختر به ترتيب  78/0و  83/0، 80/0، 89/0

برای زير مقياس  73/0برای زير مقياس آشفتگی والدين،  82/0برای کل استرس والدين،  75/0روز بعد از اجرای اول، برابر با  18در طول 

در طول زمان  برای زيرمقياس ويژگيهای فرزند مشکل آفرين بود که بيانگر ثبات نمرات اين شاخص 71/0 فرزند و -تعامالت ناکارآمد والد

 است. 

توسط دومکا، استورزينگر، جکسون و روسا برای ارزيابی ميزان خودکارآمدی والدين  1996: اين مقياس در سال 1مقياس خودکارآمدی والدينی

وکارايی و نااميدی والدين را در مواجهه با موقعيتهای تعاملی با فرزند، توانايی آنها در حل  ه استدر امور مرتبط با فرزندپروری تهيه شد

گذاری آن بر گويه است و نمره 10کند. اين آزمون دارای فرزندی و مقاومتشان را در امور مرتبط با فرزندپروری ارزيابی می-تعارضات والد

ی پايين خودکارآمدی ی باال در اين آزمون خودکارآمدی والدينی باال و نمرهاست. نمره« هميشه» 7تا « ندرتبه» 1اساس مقياس ليکرت از 

( همخوانی درونی اين مقياس را در مادران انگليسی زبان که سطح اقتصادی متوسطی 1996دهد. دومکا و همکاران )والدينی پايين را نشان می

مادر انگليسی زبان با سطح اقتصادی پايين آلفای  94اند. همچنين در يک بررسی ديگر با هگزارش کرد 70/0داشتند با ضريب آلفای کرونباخ 

دست يافتند. در  81/0ی خود به آلفای کرونباخ ( نيز در مطالعه2000(. کولمن و کاراکر )1384اند )مينايی، گزارش کرده 68/0کرونباخ را 

ی اين مقياس بر روی هاتحليل عاملی اکتشافی بررسی شد و نتايج نشان داد که تمامی گويه ايران نيز اعتبار سازه اين پرسشنامه با استفاده از

 73/0و با استفاده از روش دو نيمه کردن برابر با  76/0شوند و پايايی اين مقياس با استفاده از ضريب الفای کرونباخ يک عامل بارگذاری می

/. و 79( پايايی اين پرسشنامه را با استفاده از ضريب آلفای کرونباخ 1388و پناغی ) (. ابارشی، طهماسيان، مظاهری1394بود )طهرانچی، 

 اند. گزارش کرده 71/0( 1390آبادی )فتح

های های مرکزی و شاخصهای متداول در آمار توصيفی )شاخصو روش 22ی نسخه SPSSافزار ها از نرمبرای تجزيه و تحليل داده

 گيری مکرر استفاده شد.اريانس با اندازهتحليل و پراکندگی( و روش

بود.  "1آگاهانه: راهنمای متخصصان سالمت روانوالدگری ذهن"ی ی اين پژوهش بر اساس برنامهمداخلهآگاهانه:  ی والدگری ذهنبسته

ال آگاهی است که در سندرمانی مبتنی بر ذهآگاهی و شناختاين مداخله مبتنی بر اصول اساسی دو رويکرد کاهش استرس بر اساس ذهن

ساعته به شکل گروهی و هفتگی در يک مرکز خدمات روانشناختی در  5/2ی جلسه 8توسط بوگلس و رستيفو منتشر شد و در قالب  2014

ا زندان بآگاهی، تمرينات خاص فرزندپروری را نيز دربردارد. ديدن فرای ذهنشهر يزد به اجرا درآمد. اين برنامه عالوه بر تمرينات مراقبه
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، مقابله با استرس، وارد 1های بودن و انجام دادن، آگاهی از رفتارها و الگوهای واکنشی خودکار در تعامالت روزمره، تمايز حالت1آغازگرذهن

ر اين د ی تعامالت با فرزندان در ارتباطهای کنونی، شفقت و پذيرش محدوديتها از مفاهيم اصلی و پايهی کودکی خود و سابقهکردن پيشينه

 ی محتوای اين بسته در جدول زير ارائه شده است.مداخله هستند. خالصه

 آگاهانهی والدگری ذهن. محتوای جلسات بسته1جدول 

 آگاهانهتمرینات والدگری ذهن تمرینات رسمی در جلسه محتوای جلسه عنوان جلسه

 توضيح اصول )والدگری تکانشی( - وار. والدگری اتوماتيک1

 خلبان خودکارتمثيل  -

 حالت انجام دادن در مقابل حالت بودن -

 ی بدنی هشيارانهمعاينه-

 تمرين کشمش -

 

 تمرين استرس صبحگاهی -

 

 آغازگرديدن فرزندان با ذهن - آغازگر. والدگری با ذهن2

 نگرش مهربانی -

 آگاهیموانع تمرين ذهن -

 انتظارات و تفاسير -

 ی بدنی هشيارانمعاينه -

 ت هشيارانه: تنفسنشس -

 آگاهانهی ديدن ذهنمراقبه -

 تمرين استرس صبحگاهی -

 تمرين قدردانی -

. ارتباط مجدد با بدن در 3

 موقعيتهای فرزندپروری

 حواس بدنی -

 هشياری به تجارب خوشايند -

ی بدن در شرايط استرس مشاهده -

 والدگری

 بازشناسی محدوديتها -

 شفقت خود در شرايط استرس -

 ایوگای مراقبهي -

 نشست هشيارانه: تنفس و بدن -

 سه دقيقه فضای تنفس -

های بدن در شرايط شناسايی واکنش -

 زااسترس

تمرين تجسمی استرس والدگری: شفقت  -

 خود

-هآگاهانه ب . جايگزينی پاسخ4

جای واکنش غيرآگاهانه به 

 استرس والدگری

 آگاهی و پذيرش استرس والدگری -

 کردن استرسگرفتن و رها  -

 تاثير افکار در تشديد استرس -

 دهی به استرسدهی به جای واکنشپاسخ -

نشست هشيارانه: تنفس، بدن، صداها و  -

 افکار

 ای ايستادهيوگای مراقبه -

 سه دقيقه فضای تنفس -

تمرين تجسمی: جنگ/ گريز/ درجا زدن/  -

 رقصيدن

 سه دقيقه فضای تنفس -

 تمرين تجسمی: درها -

ها و الگوهای حواره. طر5

 والدگری

 بازشناسی الگوهای دوران کودکی والد -

 تحمل کردن و بودن با هيجانات شديد -

-های کودک آسيبهشياری به طرحواره -

 گر/ پرتوقعپذير/ عصبانی و والد تنبيه

نشست هشيارانه: تنفس، بدن، صداها،  -

 افکار و هيجانات

 راه رفتن هشيارانه در فضای بسته -

 ایمرين بازشناسی الگوهای طرحوارهت -

تمرين در آغوش گرفتن هيجانات شديد  -

 همراه با مهربانی

 گيری، توجه اشتراکیديدگاه - فرزندی-. تعارضات والد6

 گسسته شدن و ترميم کردن رابطه -

 توجه به هيجانات درونی فرزندان -

 نشست هشيارانه: هشياری بدون انتخاب -

 در فضای بيرونراه رفتن هشيارانه  -

 اهفرزند+ ديدگ-تمرين تجسمی: تعارض والد

 طرفين

 ی گسست و ترميممراقبه -

ورزی و پذيرش . عشق7

 محدوديتها

 مهربانی-ورزیشفقت و عشق -

 دوستی با خود و فرزند -

 هشياری به محدوديتها -

 ی محدوديتهاآگاهانهتنظيم ذهن -

 مهربانی-ورزیتمرين عشق -

 ودتمرين شفقت خ -

 تمرين تجسمی: محدوديتها -

 بازی نقش: محدوديتها -

 کشف نيازهای شخصی -

آگاهانه در . آغاز سفری ذهن8

 فرزندپروری

 مرور دستاوردهای شخصی اعضا -

 اندازی برای آيندهتعيين چشم -

 گزينی برای تمرينهدف -

 ی مراقبت از خود و فرزندنحوه-

 ی بدنی هشيارانهمعاينه -

 مهربانی-ورزیعشق یمراقبه -

به اشتراک گذاشتن نمادين تجارب درمانی  -

 خود با ديگران

 ای قدردانیتمرين مراقبه -
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 هايافته

ين و های توصيفی )ميانگگيری مکرر استفاده شد. نخست شاخصهای پژوهش از روش آزمون تحليل واريانس با اندازهبرای بررسی فرضيه

شرط انجام آزمون مورد نظر بررسی شد. در اين تحليل، نوع ابسته به تفکيک هر گروه محاسبه و سپس پيشانحراف استاندارد( متغيرهای و

 آزمون،گيری با سه سطح )پيشگروهی و زمان اندازهآگاهانه و عدم مداخله( به عنوان عامل بينی والدگری ذهنمداخله با دو سطح )مداخله

 است.گروهی در نظر گرفته شدهعنوان عامل درونآزمون و پيگيری( بهپس

 ی سنجش مادران به تفکيک هر دو گروه ارائه شده است.در جدول زير ميانگين و انحراف معيار نمرات استرس والدگری در هر سه مرحله

 

 ی سنجش. ميانگين و انحراف معيار نمرات استرس والدگری در دو گروه آزمايش و کنترل در سه مرحله2جدول

 MP (12=n) -گروه آزمايش مراحل متغير

M              SD 

 (n=14گروه کنترل )

M                 SD 

 664/18           786/111 826/21             750/115 آزمونپيش 

 954/20           143/111 500/19             89/ 917 آزمونپس استرس والدگری

 577/19           214/111 595/12             083/87 پيگيری 

 

ی پيگيری در گروه آزمون و سپس در مرحلهی پسی کاهش ميانگين استرس والدگری مادران در مرحلهدهندههای جدول فوق نشانداده

آزمون در ی ميانگين نمرات پيشی سنجش تقريبا ثابت مانده است. مقايسهکه ميانگين گروه کنترل در هر سه مرحلهحالیآزمايش است، در

مستقل نشان داد که گروهها قبل از مداخله در ميزان استرس والدگری دارای تفاوت آماری معناداری نيستند.   tدو گروه با استفاده از آزمون 

زمون آ ها ازشرط انجام آزمون مورد بررسی قرار گرفت. برای بررسی ماتريس کوواريانسعنوان پيشها بهابتدا برابری ماتريس کواريانس

(، شرط sig=279/0؛ w=895/0کرويت موچلی استفاده شد. با توجه به معنادار نبودن آزمون کرويت موچلی در ارتباط با نمرات مادران )

ا در زير هها برقرار است. بنابراين شاخص اصالحی کرويت مفروض مورد استفاده قرار گرفت. نتايج تحليل يافتهبرابری ماتريس کوواريانس

 ه است.آورده شد

نتايج آزمون تحليل واريانس با اندازه گيری مکرر برای اثرهای اصلی و تعاملی مربوط به استرس والدگری. 3جدول   

 Sig ی اثراندازه F ميانگين مجذورات ی آزادیدرجه مجموع مجذورات منبع

 /.0001 517/0 669/25 751/1683 2 502/3367 زمان

 063/0 137/0 811/3 332/3690 1 332/3690 گروه

 0001/0 495/0 516/23 520/1542 2 040/3085 زمان*گروه

P< 0.05 

گروهی )زمان( و اثرات تعاملی زمان و گروه معنادار گيری مکرر برای عامل دروندهد که تحليل واريانس با اندازهنتايج جدول فوق نشان می

نادار رسد اين است که اثرات تعاملی گروه و زمان معست. آنچه مهمتر به نظر میبود. اين درحالی است که بررسی اثر گروه به تنهايی معنادار ني

و  آزمونآزمون، پسها )پيشبندیاست که به معنی وجود تفاوت معنادار بين دو گروه در ميزان استرس والدگری با در نظر گرفتن زمان

 آگاهانه بر کاهش استرس والدگری است. نی اثربخشی مداخله والدگری ذهدهندهپيگيری( است. نتايج جدول نشان

 ی سنجش مادران به تفکيک هر دو گروه ارائه شده است. در جدول زير ميانگين و انحراف معيار نمرات خودکارآمدی والدينی در هر سه مرحله
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 ی سنجشحله. ميانگين و انحراف معيار نمرات خودکارآمدی والدينی در دو گروه آزمايش و کنترل در سه مر4جدول

 MP (12=n) -گروه آزمايش مراحل متغير

M              SD 

 (n=14گروه کنترل )

M                 SD 

 239/10           071/47 310/8             833/41 آزمونپيش 

 139/9           857/50 073/6             49/ 167 آزمونپس خودکارآمدی والدينی

 921/9           500/46 260/6             500/52 پيگيری 

آزمون در هر دو گروه آزمايش و کنترل ی پسی افزايش ميانگين خودکارآمدی والدينی مادران در مرحلهدهندههای جدول فوق نشانداده

ميانگين گروه  ی پيگيری. در مرحلهحال ميانگين گروه آزمايش در اين مرحله افزايش بيشتری نسبت به گروه کنترل داشته استاست، با اين

 که ميانگين گروه کنترل در اين مرحله کاهش يافته است.آزمون روند رو به افزايش خود را حفظ کرده، درحالیآزمايش در مقايسه با پس

رار گرفت. ی مورد بررسی قشرط انجام آزمون توسط آزمون کرويت موچلعنوان پيشها بههمانند فرضيه قبلی، ابتدا برابری ماتريس کواريانس

ها برقرار نيست. از اين رو به (، شرط برابری ماتريس کوواريانسsig=047/0؛ w=767/0با توجه به معنادار بودن آزمون کرويت موچلی )

های مرتبط با تصحيح نی نقاط اپسيلون نياز است تا توزيع به شکل نرمال درآيد بنابراين برای گزارش نتايج بايد آزموها به وسيلهتصحيح يافته

ه شده ها در زير آوردگيسر مورد استفاده قرار گرفت. نتايج تحليل يافته-هوسدرجه آزادی را به کاربرد که در اينجا شاخص اصالحی گرين

 است.

 نتايج آزمون تحليل واريانس با اندازه گيری مکرر برای اثرهای اصلی و تعاملی مربوط به خودکارآمدی والدينی. 5جدول 

 Sig ی اثراندازه F ميانگين مجذورات ی آزادیدرجه مجموع مجذورات منبع

 0001/0 329/0 788/11 955/300 622/1 051/488 زمان

 920/0 0001/0 010/0 857/1 1 857/1 گروه

 001/0 300/0 302/10 008/263 622/1 513/426 زمان*گروه

P< 0.05 

گروهی )زمان( و اثرات تعاملی زمان و گروه معنادار گيری مکرر برای عامل درونانس با اندازهدهد که تحليل وارينتايج جدول فوق نشان می

نادار رسد اين است که اثرات تعاملی گروه و زمان معبود. اين درحالی است که بررسی اثر گروه به تنهايی معنادار نيست. آنچه مهمتر به نظر می

اثربخشی  یدهندهها است. نتايج جدول نشانبندیيزان خودکارآمدی والدينی با در نظر گرفتن زماناست که به معنی وجود تفاوت معنادار در م

 آگاهانه بر افزايش خودکارآمدی والدينی مادران گروه آزمايش است. مداخله والدگری ذهن

 بحث 

خودکارآمدی والدينی مادران با نوجوانان آگاهانه بر کاهش استرس والدگری و افزايش هدف پژوهش حاضر بررسی اثربخشی والدگری ذهن

گروه کنترل در متغيرهای پژوهش بعد از اجرای مداخله تفاوت آماری  ها نشان داد که بين گروه آزمايش وپرتعارض بود. نتيجه تحليل يافته

 دينی آنها را افزايش داده است. طور معناداری کاهش و خودکارآمدی والمعناداری ايجاد شده است و مداخله استرس والدگری مادران را به

 

(. نتايج 2003است )بائر، آگاهی در درمان انواع اختالالت اضطرابی و مشکالت مرتبط با استرس تاييد شدهتاکنون کارايی مداخالت ذهن

ای هی هيجانی و چرخههآگاهی، نسبت به الگوهای ناسازگارانهای ذهندهند که والدين بعد از گذراندن دورههای گوناگون نشان میپژوهش

زای زندگی هشياری بيشتری کسب نموده، مقاومت آنها در برابر تظاهرات هيجانی اين نشخوار فکری خود در رويارويی با محرکهای استرس

تاکنون  (.2010؛ هافمن، ساير، ويت و اوه، 2015)سانگ و ليندکوئيست،  دهندمشکالت افزايش يافته و خودکنترلی باالتری را گزارش می

اران های سينق و همکاند. نتايج پژوهشآگاهانه را بر استرس والدگری مورد بررسی قرار دادهمطالعات چندی اثربخشی رويکرد والدگری ذهن

است ( نشان داده2014( و بوگلس و رستيفو )2016(، مپلينگ و همکاران )2014(، بوگلس و همکاران )2012دراوورد و همکاران )(، ون2010)

های گوناگونی آگاهانه در کاهش ميزان استرس والدگری مادرانی که فرزندان آنها تشخيصه رويکرد والدگری ذهنک
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(ADHD/ODD/CD/ASDدريافت کرده )فردی آگاهی در بهبود روابط بيناست. از سوی ديگر مداخالت ذهناند، موثر واقع شده

اند ( تاثيرگذار بوده2010ايش رضايت از رابطه با نوجوانان در والدين )سينق و همکاران، (، افز2015والدين و نوجوانان )هايديکی و همکاران، 

های پژوهش حاضر مکانيزمهای متعددی دخيل هستند که در اين و اين نتايج تا حدی همسو با نتايج پژوهش حاضر است. در تبيين يافته

 گيرند. قسمت مورد بحث و بررسی قرار می

 ، مفهوم والدگری خودکار برای والدين توضيح داده"1تمثيل خلبان خودکار"، با استفاده از آگاهانهذهن ی والدگریخلهنخست اينکه در مدا

های خودکار والدين برای مقابله با استرس والدگری و که مکانيزم "1درجا زدن-گريز-جنگ"دهی شد. در خالل اين مداخله، الگوهای پاسخ

دهی خشود تا الگوی پاسترتيب والد قادر میهستند، با استفاده از مثالهای شخصی به آنها آموزش داده شد. بدينتعامالت دشوار و هيجانی 

گاهی در آهای فرزندپروی را شناسايی کند و شناختن اين الگو نخستين گام برای آموزش تکنيک زيربنايی مداخالت ذهنرايج خود به چالش

ای مشخص، است. با فراگيری اين مهارت در قالب تمرينهای مراقبه "1ايجاد وقفه قبل از بروز واکنش"يعنی  برانگيز،زا و تعارضشرايط استرس

کنند. از یتری را کسب مهای آگاهانه و هشيارانهوالدين نسبت به الگوهای رفتاری و واکنشی خودکار خود، بينش کسب کرده و فرصت پاسخ

، مفهوم مشاهده و وارسی هشيارانه به والدين آموزش داده "ی کشمشآگاهانهخوردن ذهن"تمثيل  سوی ديگر در اين مداخله با استفاده از

کند که بتواند خود را در شرايط تحت تنش و استرس مشاهده کند و يابد و اين قدرت را کسب میمی شد. در نتيجه والد به اين بينش دست

زندشان، والدين کشفيات خود از خصوصيات مثبت فر د را شناسايی نمايد. در اين مداخلهالگوهای رفتاری، هيجانی، شناختی و فيزيولوژيکی خو

نند. از قضاوتها، کاند، مرور میوجوه مثبت تعاملی با او و آنچه را که در طی ساليان متمادی به دليل تمرکز بر دشواريهای ارتباطی ناديده گرفته

هنی های ذها را در ايجاد سازهيابند و نقش اين قضاوتها و برچسبخود و فرزندانشان آگاهی می هايشان در ارتباط باو برچسب 1هاپندارهپيش

زندپروری بررسی های فرشان در کنترل چالشثابت از خود و فرزندانشان، تشديد هيجانات منفی نسبت به خود و تعامالتشان و تضعيف توانايی

و  -آگاهیهای زيربنايی ذهنبه عنوان يکی از سازه - "1مهربانی و شفقت"دين با مفهوم آگاهانه، والکنند. همچنين در والدگری ذهنمی

(. در اين رويکرد سعی بر اين است تا در 2003شوند )نف، زای فرزندپروری آشنا میهای دشوار و استرسی عملکرد آن در موقعيتنحوه

ای هرويی با دشواريها و سختيهای نوجوانی و متقابال سختیت روياوالدين احساس همدلی بيشتری نسبت به خود و فرزندانشان به جه

ی هيجانات مثبت چون عشق، شادی، ی روزانهتمرينهای شفقت و مهرورزی، ميزان تجربه .ی نوجوانی ايجاد شودفرزندپروری در دوره

کنند تا وجوه مثبت سبک به والدين کمک می(، 2008دهند )فردريکسون، کوهن، کوفی، پک و فينکل، رضامندی را در والدين افزايش می

 هفرزندپروری خود را شناسايی کنند و از قضاوت سرسختانه خود در شکستهای تربيتی و ارتباطی با نوجوانان پرهيز نمايند. بنابراين زمانی ک

اه، گامی پردازد و اين تغيير ديدگنمیش گری خود يا نوجوانوالد بتواند با لنز شفقت و مهربانی به خود نگاه کند، در هر شرايطی به سرزنش

های در موقعيت 1مهم در افزايش احساس والد از توانمندی و خودکارآمدی خود در امور مرتبط با فرزندپروری و ايجاد توجه خودمراقبتی

عارض و استرس ی ترار شوندهشود که به والد در بازشناسايی نقش افکار و احساساتش در تشديد الگوی تکزای فرزندپروی محسوب میاسترس

 کند. کمک می

کنند تا از حواس دعوت می 1شان در موقعيتهای دشوار فرزندپروریآگاهی، والدين را به ارتباط مجدد با بدنای ذهناز طرفی تمرينات مراقبه

ند که يابطريق والدين درمی بدين زای والدگری آگاهی کسب کنند.برانگيز يا استرسخود در موقعيتهای چالش 1بدنی و پيامهای جسمانی

توان گفت، بازگشت به اند. در واقع میخود را ناديده گرفته 1های بدنی، محدوديتها و مرزهای جسمانیچگونه در طی ساليان متمادی، عالمت

آگاهانه( و راه رفتن ذهنی بدن، ی هشيارانهآگاهی چون معاينهبدن و تالش مستمر برای بودن با آن )از طريق تمرينهای جسمانی ذهن

همچنين مراقبت از جسم و توجه به آن، دو مهارت زيربنايی است که در اين بسته به هدف ايجاد توانايی مديريت استرس، به والدين آموزش 

 شود. داده می

ه عنوان مکانيزمهای تغيير آگاهانه بی والدگری ذهن(، شش فرايند در مداخله2010پردازی بوگلس و همکاران )همچنين بر اساس مفهوم

اند که افزايش بهزيستی روانشناختی والدين، ارتقای فرزندپروری و کيفيت زندگی آنها را در پی دارند و در تبيين زيربنايی شناسايی شده

ض کلی بر اين است. فر 1های اين پژوهش دخيل هستند. اولين مکانيزم تغيير در اين مداخالت، کاهش استرس والدگری و تکانشگریيافته
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زا و تهديدآميز، دردسترس و قابل استفاده نخواهد بود، بنابراين والدين در اين است که مهارتها و اصول مديريتی والدين در موقعيتهای استرس

ک به آگاهی با کم(. ذهن2013ورند )سيجل و هارتزل، آو رفتارهای تکانشی روی می 1های معمول جنگ/گريز/درجا زدنشرايط به پاسخ

منجر به  1رفتاری خود و ايجاد فضای تنفس-هيجانی-ی تاثيرگذاری استرس بر الگوهای شناختیزا، نحوهوالدين در شناسايی منابع استرس

گری، دهد. با کاهش تکانشگری آنها را در تعامالت هيجانی شديد کاهش میشود و از اين طريق تکانشکاهش ميزان کلی استرس والدين می

صت بيشتری برای بروز رفتار صحيح و اقدامات سازنده در مقابل فرزندانشان خواهند داشت و در نتيجه موفقيت آنها در مديريت والدين فر

 1های منفیاست. در اين مداخالت، والدين از سوگيری 1يابد. دومين مکانيزم تغيير از طريق کاهش اشتغاالت ذهنی والدينفرزندان افزايش می

(. 2009، شوند )رستيفو و بوگلسخود که مرتبط با مشکالت و مسائل شخصی و ارتباطی خود يا فرزندانشان است، آگاه میو اشتغاالت ذهنی 

(، با کاهش ميزان اشتغاالت ذهنی 1995ی استرس تاثيرگذار است )آبيدين، با توجه به اينکه مشکالت رفتاری و تعاملی فرزندان در تجربه

است که به کاهش رفتارهای  1شود. سومين مکانيزم تغيير، ارتقای عملکردهای اجرايی والدينآنها تقويت میوالدين، قدرت مديريت هيجانی 

ظيمی آگاهی منجر به کاهش بدتنای ذهنکند. ارتقای توجه و تمرکز و کاهش تکانشگری از طريق تمرينات مراقبهوالدين کمک می ایتکانه

شان در امور مرتبط با شود و ادراک آنها را از اثرمندی و کارآمدیهای رفتاری والدين میاکنشهيجانی، افزايش قدرت مديريتی و بهبود و

 1ریهای ناسازگارانه و ناکارآمد فرزندپرونسلی الگوها و طرحوارهدهد. چهارمين مکانيزم تغيير شکستن انتقال بينفرزندپروری افزايش می

زا و هيجانی شديد فعال ها و تجارب دوران کودکيشان در موقعيتهای استرسنه طرحوارهيابند که چگوآگاهی والدين درمیاست. در ذهن

ير سازی و تاثکند. شناسايی اين الگوها و نحوه عمل آنها در موقعيتهای هيجانی شديد مانع از پيادهشود و به شکل خودکار عمل میمی

افزايش يافته و  فردیشود؛ در نتيجه موفقيت والد در تعامالت بيندانشان مینسلی والدين در تعامالت کنونی با فرزنسبکهای ناکارآمد بين

ی فرزندپروری والدين است. الزمه1يابد. پنجمين مکانيزم تغيير تقويت توجه خودمراقبتیاش در فرزندپروری ارتقا میادراک او از خودکارآمدی

شود. همچنين هر چه مشکالت رفتاری و اهش انرژی و منابع والدين میصرف وقت، توجه و مراقبت بسيار از فرزندان است که منجر به ک

رزندپروری تر باشند، ميزان انرژی و زمانی که والدين به ففردی ناسازگارانهروانشناختی والدين يا فرزندان بيشتر باشد و يا الگوهای تعاملی بين

ياز نيابد. با توجه به اينکه مراقبت از خود، پيششان کاهش میرمندیدهند، افزايش و ميزان موفقيت و احساس آنها از خوداثاختصاص می

آموزند که چگونه به نيازهای خود توجه کنند و همواره در مسير فرزندپروری، آگاهی والدين میمراقبت و تربيت فرزندان است، در ذهن

کارآمد  یای و مهارتی برای کاهش استرس و مقابلهمقابله خودمراقبتی را مدنظر داشته باشند. توجه خودمراقبتی والدين را به يک سيستم

آگاهی و ششمين مکانيزم تغيير اين مداخالت، بهبود کيفيت عملکرد زناشويی و افزايش همکاری کند. از پيامدهای مهم ذهنمجهز می

ه تنها در رابطه با فرزندانشان، بلکه در ارتباط شود، ناست. در واقع مهارتهای مهمی که در جريان مداخله به والدين آموزش داده می 1والدينی

 شود. با همسر و شريک زندگی نيز به کار گرفته می

ی استرس و ناکنشوری در والد، مشکالت ارتباطی با شريک زندگی و تعارضات زناشويی است. بنابراين زمانی که ادراک يکی از منابع گسترده

نظر بگيرند، نه تنها مهارتهای فرزندپروری  و فرزندپروری را يک مسئوليت مشترک بين خود درمادر و پدر از حمايت يکديگر افزايش يابد 

کند، بلکه همکاری و مساعدت طرف مقابل و ی آنها با فرزندانشان کمک می( و به بهبود رابطه2016)پرنت و همکاران،  يابدآنها ارتقا می

 (.2010افزايد )بوگلس و همکاران، کاهد و بر خودکارآمدی والدينی میس والدگری میهای فرزندپروی از ميزان استرشريک شدن او در چالش

يری گرو بود. نخست اينکه به دليل موافقت تعداد محدودی از مدارس برای همکاری با پژوهش نمونهاين پژوهش با سه محدوديت عمده روبه

ا هاه است. دوم اينکه برای مادران گروه کنترل که برای تکميل پرسشنامهها با محدوديت همرتصادفی ناممکن بود؛ بنابراين تعميم يافته

همکاری کرده بودند، تمهيداتی به جهت اجرای مداخله بعد از اتمام پژوهش در نظر گرفته نشد. همچنين به منظور انتخاب اعضای نمونه از 

نجش عالئم های سک اکتفا شد و امکان استفاده از پرسشنامهی اطالعات دموگرافيجمعيت غيربالينی به گزارش شخصی افراد در پرسشنامه

های مداخالتی گوناگون نوجوانان را نيز تحت شود که پژوهشهای بعدی در قالب طرحسازی وجود نداشت. پيشنهاد میسازی و برونیدرونی

 یطور همزمان مشخص شود. همچنين مقايسهن بهآگاهی قرار دهند تا نقش آموزش به والد و يا آموزش به والد و نوجواآموزش مداخالت ذهن

 رساند.اری میتر يگران و متخصصان به جهت انتخاب مداخالت اثربخشآگاهانه با ديگر رويکردهای والدگری به بالينیاثربخشی والدگری ذهن
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 نان سرپرست خانوار و کاهش بیکاریزنان و ز

 استفاده از رگرسيون احتمالی الجيت و پروبيت

 دکتری اقتصاد دانشگاه تربيت مدرسدوره دانشجوی ؛  ين ازوجیعالءالد

alaezo@gmail.com 
 

 

 :چکيده

در هر اقتصاد، زنان بخشی از نيروی کار در فعاليت های اقتصادی را تشکيل می دهند. در کنار اين رويکرد، نقش مادر بودن و يا 

ار کار و اشتغال دارد. با توجه به ساختار فرهنگی، اقتصادی و اجتماعی سرپرست بودن زنان در خانواده نقش کليدی و تعيين کننده در باز

بازار کار زنان و زنان سرپرست خانوار در ايران بررسی زوايای کشورها، تمايل به بازار کار و انجام فعاليت های اقتصادی متفاوت است. لذا 

مدل سازی شد و با استفاده از ريزداده های خام نتايج طرح نيروی مهم است. در اين مطالعه موضوع بيکاری زنان و زنان سرپرست خانوار 

ت شاخص سالم"به عنوان نماينده  وضع زناشويی و يا تاهل(، الگوی مورد نظر تخمين زده شده است. در اين ميان، شاخص 1394کار)سال 

و غير خطی، مدل های پروبيت و الجيت مورد آزمون و تاثير آن بر بيکاری زنان و زنان سرپرست خانوار با استفاده از مدل خطی  "اجتماعی

قرار گرفته است. نتايج نشان می دهد که کليه متغيرهای توضيحی مطابق انتظار ظاهر شده و اثرات مثبت بر وضعيت بيکار شدن زنان و 

و  دیوضعيت اجتماعی و اقتصال ضمن اين که در نتايج تخمين بيکاری زنان سرپرست خانوار)به دليزنان سرپرست خانوار در ايران دارد. 

 واکنش بيکاری زنان سرپرست خانوار و احتمال بيکار شدن آنها بيش از بيکاری کل زنان است. فرهنگی آنان(

 

 مدل های احتمالی -زنان سرپرست خانوار -زنان -کلمات کليدی: بيکاری

 

 مقدمه .1

ی باشد. اين خانواده را عوامل مهمی زيربنای آن قرار می گيرد خانواده مهمترين رکن جامعه می باشد که شامل زن، مرد و فرزندان م

اده وکه يکی از اين مبناها اقتصاد خانواده می باشد. اقتصاد خانواده در جوامع مختلف تفاوت دارد. در اين ميان دو محور اصلی در اقتصاد خان

خانواده می تواند در استمرار و پايداری خانواده نقش کليدی مهم است. يکی ساختار خانواده و ديگری؛ فعاليت های اقتصاد و اجتماعی هر 

. تداشته باشند و اين دو با هم ارتباط تنگاتنگی دارند. بديهی است که خانواده برای تامين معيشت اعضاء نيازمند کار و فعاليت اقتصادی اس

توان انتظار داشت که وضع فعاليت اقتصادی خانواده به مساله اين است که اگر ساختار خانواده از بعد تاهل و تحکم تقويت شود آيا می 

 خصوص بيکاری و اشتغال اعضای خانواده، بهتر خواهد بود يا خير؟

در ديده پاجتماعی فراوانی را به دنبال دارد. اين -است که پيامدهای منفی اقتصادیدر اقتصاد بيکاری يکی از پديده های نامطلوب 

ت زنان، و ارتقاء تحصيال تکنولوژيکتغييرات وسيع  فته و در حال توسعه را به خود مشغول داشته است. دهه های اخير کشورهای توسعه يا

های نقشی در خانوار، بستر افزايش ساعات کار زوجين )زن و شوهر( را بطور همزمان در بازار کار فراهم آورده همزمان با برخی دگرگونی

اوج گرفت.  1960ناميد که از دهه  1توان يک انقالب ظريفايش در مشارکت زنان متاهل را می(، افز1979)1است. مبتنی بر نظر رالف اسميت

(، آثار 2008، 1)مداليا و جاکوب 1زندگی -هايی نظير: توازن کاردر راستای افزايش حضور زنان متاهل در بازار کار دامنه تحقيقات در حوزه

((، تغييرات رفتار عرضه نيروی 2015) 1(، کاالسکوا2009، )1ان متاهل )ايمروال و ديگرانهای رفاهی و مالياتی بر عرضه نيروی کار زنسياست

ی بين کشوری در خصوص سيستم ماليات بر درآمد زنان متاهل در خانوار ((، مقايسه2015، )1( و جونز2006) 1کار زنان متاهل )بالو و کان

 سترش يافته است.((، گ2013) 1(و البرگ و ديگران 2003) 1)اسميت و ديگران
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در بررسی تغيير و تحوالت بازار کار ايران تمايل بيشتر برای بررسی عرضه و تقاضای کار است و کمتر به بررسی ساختار بيکاری و 

ويژگی های بيکاران پرداخته شده است. ضمن آن که زنان از جمله زنان سرپرست خانوار نقش کليدی می توانند داشته باشند. بررسی اين 

ار بدست کوع می تواند ويژگی های بيکاران به ويژه زنان را تا حدودی تبيين نمايد. هر چند بيکاری از عدم تعادل عرضه و تقاضای نيرویموض

 می آيد ولی تبيين اين ساختار می تواند بخشی از زوايای بازار کار را برای سياست گذاری روشن سازد. 

هل بودن زنان شاغل( و زنان سرپرست خانوار در کاهش بيکاری ايران خواهيم پرداخت. در اين مطالعه به بررسی نقش مادری )و تا

درصد بيکاران کشور را زنان  31درصد بوده است که بيش از  12.4حدود  1395بر اساس آمار مرکز آمار ايران، نرخ بيکاری در ايران در سال 

 20.7ی زنان در بازار کار ايران، ولی نرخ بيکاری آنها در اين سال در حدود تشکيل داده اند. به رغم پايين بودن سطح نرخ مشارکت اقتصاد

درصد بوده است. با توجه به باال بودن سهم بيکاران زن  25ساله بيش از  29تا  15درصد است. ضمن اين که نرخ بيکاری جوانان گروه سنی 

فت که با مالحظات جنسيتی، بيکاری زنان جوان نقش تعيين کننده توان گدرصد(، می 70ساله( از کل بيکاران زنان)بيش از  29-15جوان)

ای نسبت به بيکاری مردان جوان در کل نرخ بيکاری نيروی کار داشته و دارد. زيرا که توزيع و پراکندگی بيکاری مردان در سنين مختلف 

مرکز رخ بيکاری دارند در حالی که برای زنان اين تنسبت به زنان بطور نسبی بيشتر بوده و هر يک از گروه های سنی به تناسب سهمی در ن

 در گروه سنی جوانان بيش از ساير گروه ها است. اين موضوع در برنامه ريزی ها و سياست گذاری ها حائز اهميت است.

با توجه به  انواردر عين حال اين مطالعه به بررسی ارتباط ميان وضعيت زنان از بعد تاهل و سرپرست بودن آنها )يعنی زنان سرپرست خ

در  ابافت اجتماعی، اقتصادی و فرهنگی اين نوع خانوارها( با بيکاری از منظر خرد)مبتنی بر ريزداده ها( مورد بررسی قرار گيرد. در اين راست

خانوار در ايران مورد  مقاله حاضر بعد از ارائه چارچوب نظری، بر اساس شواهد آماری برخی از ساختارها و روند بازار کار زنان و زنان سرپرست

بررسی قرار می گيرد. در ادامه، بر اساس چارچوب نظری و تجربی سعی شده است الگوی رفتاری زنان و زنان سرپرست خانوار در کاهش 

ايت، هبيکاری تعيين شود و متناسب با آن الگوی مورد نظر در قالب مدل های اقتصادسنجی برآورد و مورد تجزيه و تحليل قرار گيرد. در ن

 جمع بندی مقاله بحث پايانی مقاله را تشکيل می دهد.

 چارچوب نظری  .2

ی در بازار کار، خانوار به عنوان يک واحد، بدنبال حداکثر سازدر اکثر ادبيات نظری اقتصاد خُرد نئوکالسيک رفتار تصميم گيری زوجين 

( برای نخستين بار نشان داد که 1956) 1کل است. ساموئلسون )جمع توابع مطلوبيت اعضاء( با قيد محدوديت بودجه« 1تابع رفاه جمعی» 

و يا يک توافق دوجانبه در طول تصميم گيری برای مصرف پول و زمان در خانوار دور از ذهن نيست. وی فرض « اجماع خانواده» فرض 

فارش آن کاالها و خدمات را دارا است. کرد در يک خانوار هر عضو مصرف خود از کاالها وخدمات و همچنين منحنی بی تفاوتی مربوط به س

ع رفاه تاب» ی اعضا با عالوه بر اين، اگرچه ترجيحات در ميان کاالهای مصرفی فرد به رفتار ديگر اعضا بستگی ندارد، اما ترجيحات همه

تابع رفاه مشترک  اين ودنآورد، در ارتباط بوده و خانواده اقدام به حداکثر نمکه ارزش اخالقی مصرف هر عضو را به حساب می« جمعی

ن، ها و درآمد کل بستگی داشته و عالوه بر اينمايد. نتيجه رويکرد ساموئلسون نشان می دهد تقاضای کل قابل مشاهده، فقط به قيمتمی

 مربوط به هر تقاضای واحد را خواهد داشت. « 1هيکسی -اسالتسکی» ترجيحات آشکار شده يا خواصتقاضای کل، 

های صورت گرفته در خصوص نظريه ساموئلسون نسبت به وجود يک تابع ترجيحات واحد برای خانوار و چگونگی توجيه  انتقادبعد از 

. وی در توجيه وجود 1(   موارد مختلفی را در تکميل رويکرد نئوکالسيک رفتار مصرف و عرضه کار خانوار ارائه نمود1973)1بکر وجودی آن،

انوار، طرح می کند که ترجيحات تمامی اعضاءدر خانوار با ترجيح يکی از اعضاء منطبق می شود، يک تابع رفاه جمعی و مشترک برای خ

مه اعضا برای ه -سرپرست يا راس خانوار –عضوی که سرپرست و يا راس خانوار ناميده می شود. بکر  معتقد است اگر يکی از اعضاء خانوار 

تقال دهد، اين خانوار حتی اگر ترجيحات ساير اعضاء کامال متفاوت باشد، بگونه ای عمل می باشد، بگونه ای که منابع را به آنها ان  1خيرخواه

( بيان می کنند که خانواده) 1995) 1در تاييد اين رويکرد آلدرمن و همکارانش 1کند که گويا ترجيحات راس يا سرپرست را حداکثر می کند.

کند و به دنبال حداکثر سازی ترجيحات مشترک می باشد و در ادبيات فرد عمل میيا به عبارت ديگر تمام اعضای خانواده( به عنوان يک 

 بوضوح قابل مشاهده است. « قيدبودجه خانوار -مطلوبيت خانوار» عرضه نيروی کار، کاربرد دو عبارت 
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د که رفتار خانوار در (، فرض می شو1997) 1عرضه کار زوجين در خانوار طرح شده توسط  فورتين و الکريکس نئوکالسيکدر الگوی 

جهت حداکثرسازی تابع مطلوبيت اجتماعی با توجه به محدوديت بودجه تبيين می گردد. زوجين در خانوار بگونه ای در نظر گرفته می شوند 

ار است. ساعت عرضه نيروی کار در بازار ک hiرا درقيمت واحد مصرف می کندو دارای ciکاالی ترکيبی خصوصی  iɛ } 1,0 {که فرد  

 به ترتيب معرف درآمد غير کاری و نرخ دستمزد وی باشد، خانوار درصدد حل مسئله زير خواهد بود: wiو  yiاگر

(1                                                                                                )Max 𝑈 = Ũ(𝑐1, 𝑐2 , ℎ1 , ℎ2 ) 

 جه به قيد:با تو
𝑤1ℎ1  + 𝑤2 ℎ

2 + 𝑦1 + 𝑦2   ≥ 𝑐1 + 𝑐2 

های خود تا دو بار قابليت کاهشی، شبه مقعر و نسبت به مؤلفه 2hو  1hافزايشی و نسبت به  2cو  1cنسبت به  Ũ)0(که  جايی

 پذيری را در قيمت واحد دارا است. مشتق

قابل مشاهده است، لذا   =2c +1c c قابل مشاهده نيست و صرفا مجموع مصارف 2cو  1cالعاتی اط هایمجموعهجا که در اکثر از آن

توان تابع مطلوبيت را در شکل جا که قيمت به واحد در نظر گرفته شده است، می)و از آن 1مرکب هيکسکاالی ی با استفاده از قضيه

 خانوار حداکثر نمود: خالصه و با توجه به قيد بودجه  =h1U(c,h U,2(يافته کاهش

(2  )                                                                            )                        2,h1Max U=u(c,h 

 با توجه به قيد:

c≥  1+y2+y2h2+w1h1w 

   دو تابع ذيل: حال اگر

)2, y1, y2, w1(w1h 

 و

)2, y1, y2, w1(w2h 

شود، برای هر يک از زوجين )زن و شوهر(توابع عرضه ساعات کار به عرضه ساعات کار فاقد محدوديت در نظر گرفته  توابع عنوانبه 

 شکل ذيل ارائه می گردد:

(3                                                          )                  )2, y1, y2, w1(w1h=, 2, w1(w1H 

)2+y1y                                                                           )2, y1, y2, w1(w2h =)2+y1, y2, w1(w2H  

فراغت، به عنوان چارچوب تحليل استفاده شده است. با فرض اينکه  -درانتخاب کار 1در بسياری از تحقيقات از مدل نئوکالسيک ايستا

منفی  1مثبت و يک اثر درآمدی 1فراغت به معنای يک اثر جانشينی -ليل استاندارد انتخاب کاراوقات فراغت کااليی نرمال است، تجزيه تح

ر شدن تدر واکنش ساعات کار عرضه شده نسبت به تغييرات نرخ دستمزد است. به عبارتی ديگر افزايش در نرخ دستمزد واقعی باعث گران

فزايش در ی يک او اين در حالی است که افزايش در نرخ دستمزد به منزله -ينیاثر جانش-اوقات فراغت و تمايل به افزايش ساعات کار شده 

گردد. در بسياری از مطالعات انجام شده برآيند مجموع اين دو نيز می  -اثر درآمدی -درآمد منجر به خريد کاالهای مختلف از جمله فراغت 

 1و يا اثر درآمدی بر ديگری دارد. بحث نظری وجود خميدگی رو به عقب بينی نبوده و اين امر بستگی به غلبه اثر جانشينیاثر قابل پيش

در طول سی سال گذشته پيشرفت های کند. تر از اثر جانشينی را ارائه میمنحنی عرضه ساعات کار مفهوم تجربی وجود اثر درآمدی قوی

طور کلی جهت پاسخ به سواالت کليدی سياستگذاری قابل توجهی در توسعه و ارزيابی الگوهای عرضه نيروی کار خانوار حاصل شده که ب

 رفاه خانوار مورد توجه قرار می گيرد و در اين بين الگوی سنتی از جهات مختلف روش شناسی، کاربردتجربی و آزمون قيود و در نهايت

 (.2006-1سياستهای اقتصاد رفاه مورد نقد و بررسی قرار گرفته است)ورمئولن
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نمايد، موضوع مهم ديگری است که اهميت الدی در جامعه مدرن، که در شکل زنان سرپرست خانوار رخ میو تکواقعيت رو به فزونی 

توازنی بر کنند به طور ناماين حقيقت که بطور متوسط زنان دستمزد کمتری نسبت به مردان دريافت میدهد. کار دستمزدی زنان را نشان می

 (1،1996و والر 1)دانمسئله مهمی که زنانه شدن فقر را با خود به دنبال دارد. زايد. افهای زن سرپرست میميزان فقر در خانواده

خانواده . ای است که فراتر از نتايج اقتصادی هستندوضعيت اشتغال زنان بخاطر پيامدهای اجتماعی گسترده مطالعهشناسی بر تاکيد جامعه

انجام  داری کار دستمزدی توانايی آنان جهتتی زنان مسئول کار خانگی بودند، با عهدهپذيرد، در حاليکه، بطور سنبسيار از واقعيت تاثير می

 گيرد. کار خانگی و در حقيقت، کيفيت زندگی اعضای خانواده آنان تحت تاثير قرار می

ل آنکه مطالعات نشان حا(. 1،1997ديگری برای انجام کار خانگی باشند)چافتز تدارکها بايد با تغيير نقش شغلی زنان در خانواده

دار انجام کار خانگی در کنار ها با اين امر کند است و زنان بسياری امروزه در شيفت مضاعفی همچنان عهدهدهد سرعت انطباق خانوادهمی

دو سوم زند که (تخمين می1995(. سازمان ملل)1،1995،استل1،1991،اسچور1،1989هوچايلد ،1،1991،فره1985، 1کار دستمزدی هستند)برک

شود جلب کرده شناسان را به آنچه کشمکش کار/خانواده ناميده میدهند. اين نابرابری توجه جامعهکار خانگی را زنان انجام می

 (.1993ست)ابوت،ا

 با اساسی تفاوت چنانهم زنان از بسياری کار الگوی بيستم، قرن دوم ینيمه طی در کار نيروی در زنان مشارکت افزايش عليرغم

 در .شودمی ياد آن از «دوگانه نقشهای»عنوانهب اغلب که شد ترکيب مادری نقش با کار بازار در زنان مشارکت افزايش .داشت دانمر

 (.144:  2001،گيلسپای)يافت ظهور 1تصوير ابر زن مادری، و اشتغال هاینقش ترکيب و زنان بيشتر حضور ینتيجه

 گروه تقسيم می شوند: 3انوار می شوند، بر همين اساس خانوارهای زن سرپرست به زنان به داليل مختلف ناچار به سرپرستی خ

گروه اول؛ خانوارهايی هستند که در آنها مرد به طور دائمی حضور ندارند و زنان به دليل فوت همسر يا طالق سرپرستی خانواده را بر 

 عهده دارند يا دخترانی که ازدواج نکردند و تنها زندگی می کنند.

روه دوم؛ خانوارهايی را شامل می شود که مرد به طور موقت و به دليل مهاجرت، مفقوداالثر بودن، متواری يا زندانی، سرباز بودن و گ

 ... غايب است و زنان مجبور هستند به تهيه معاش خود و احيانا فرزندانشان بپردازند.

به دليل بيکاری، ازکارافتادگی، اعتياد و... نقشی در امرار معاش ندارد و گروه سوم؛ خانوارهايی هستند که مرد در آنها حضور دارد، اما 

 (.1382زنان در واقع مسئوليت زندگی خود و احيانا فرزندانشان را عهده ار می شوند)نازکتبار، حسين و رضا ويسی،

شدن هنوز دليل اصلی است. در  در خصوص داليل زن سرپرستی خانواده، داليل منطقه ای هم موثرند. از آن جمله، در آسيا بيوه

 دجنوب و شمال آفريقا و خاورميانه مهاجرت بين المللی دليل رايج و اصلی به شمار می رود. کشورهای دارای مازاد نيروی کار، بخشی از مازا

ردان به شهرها مهاجرت و زنان نيروی کار مرد را به خارج می فرستند و خانواده های آنها توسط زنان اداره می شوند. در غرب و مرکز آفريقا م

( درصد از خانواده های فقير، زن سرپرست هستند. اين درصد برای 18-25مناطق روستايی تنها زندگی می کنند. در کشورهای اروپای غربی)

 درصد است.  63و برای امريکا  50درصد، برای کانادا  40ايرلند 

 زنان در بازار کار آماریشواهد  .3

هزار نفر زن به عنوان جمعيت فعال )و تمايل به کار(  4893در حدود  1395نيروی کار مرکز آمار ايران، در سال بر اساس نتايج طرح 

درصد از کل جمعيت فعال اقتصادی ايران را به خود اختصاص داده اند. البته نرخ بيکاری زنان نه تنها بيشتر  19وجود داشته است که حدود 

 با زنان ايران، کار نيروی در پذيرآسيب گروه ترينعمده مجموع،عالی اين وضعيت باالتر است. در از مردان می باشد بلکه در سطوح 

 کار، بازار ديگر سوی از اما شوندمی آماده یاقتصاد هایفعاليت در حضور برای انسانی یسرمايه کسب با يکسو از د.هستن باالتر تحصيالت

 (.48: 94)قدرتی،داردن را الزم توان کرده، تحصيل زنان جذب برای

 3061تعداد زنان سرپرست خانوار نيز  1395آمار ايران، در سال همچنين بر اساس نتايج سرشماری عمومی نفوس و مسکن مرکز 

نکته قابل توجه اين که در ايران  درصد آنها در مناطق شهری و مابقی در مناطق روستايی ساکن هستند. 75هزار نفر گزارش شده است که 

، 1365( در سال های 1در دهه اخير خبر می دهد. به طوری که مطابق نمودار )خانوار های آماری از روند رو به رشد تعداد زنان سرپرست داده 
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درصد از کل خانوارهای ايرانی را تشکيل  12.7درصد و  12.1درصد،  9.4درصد،  8.4درصد،  7.3به ترتيب  1395و  1390، 1385، 1375

 داده اند.

 درصد -(: سهم زنان سرپرست خانوار از کل سرپرستان در اقتصاد ايران1نمودار)

 

 ماخذ: مرکز آمار ايران، نتايج سرشماری عمومی نفوس و مسکن، سال های مربوطه

درصد آنها خانه  62ترکيب خانوارهای شهری و روستايی که دارای زنان سرپرست خانوار می باشند نشان می دهد که به طور متوسط 

درصد شاغل و مابقی يا بيکار و يا محصل و ... می باشند. بنابراين تمرکز اصلی اين ترکيب  14.6درصد نيز دارای درآمد بدون کار،  15.6دار، 

( و 1بيشتر بر خانه داری زنان سرپرست خانوار است. در اين صورت در صورت عدم درآمد کافی، خانواده دچار آسيب خواهند شد. جدول)

 ده شود.( مشاه2نمودار)

 1395 -بر حسب وضع فعاليتزن  سرپرست یخانوارهای معمولی دارا(: تعداد و ترکيب 1جدول)

 

 زن سرپرست خانوارکل 

 روستايی شهری کل

3061 2303 756 

ت
الي

 فع
ضع

ب و
حس

ر 
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د(
ص

در
(

 

 14.5 14.7 14.6 شاغل

 0.7 1.4 1.3 بيکار

 0.6 1.5 1.3 محصل

 68.3 59.7 61.8 خانه دار

 7.9 18.2 15.6 ای درآمد بدون کاردار

 7.7 4.5 5.3 ساير

 0.2 0.1 0.1 اظهار نشده

 1395نفوس و مسکن سال  یعموم یسرشمار -رانيمأخذ: مرکز آمار ا
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نشان می دهد که هم در خانورهای شهری و هم روستايی  1395بر اساس نتايج سرشماری عمومی نفوس و مسکن مرکز آمار ايران، در سال 

اقتصاد ايران، با افزايش سن، سهم زنان به عنوان سرپرست خانوار افزايش می يابد. به عبارت ديگر، افزايش سن و يا کهولت سن موجب  در

خواهد شد که نقش زنان در پذيرش مسئوليت های اقتصادی و اجتماعی نيز افزايش يابد. داليل مختلفی را برای آن می توان تصور کرد. به 

اساس اطالعات ثبتی سازمان بهزيستی کشور در اين سال عوامل مختلفی در تعيين پذيرش سرپرستی زنان در خانواده نقش  عنوان مثال بر

درصد از اين خانوارها بابت موضوع طالق بوده است. از کارافتادگی  40دارند. اين آمارها نشان می دهد که  اين آمارها نشان می دهد که  حدود 

 درصد در جايگاه بعدی قرار دارند. 20.5صد و فوت همسر به ميزان در 25.3همسر در حدود 

 تصريح مدل و توصيف داده ها .4

است. به طوری که اطالعات و ويژگی های بازار  "اسنادی و تحليلی"روش اين مطالعه با توجه به ماهيت تحقيق، به صورت 

 اشتغال و بيکاری از نتايج طرح نيروی کار استخراج شده است. در اينکار)جمعيت شاغل، بيکار و فعال( کل کشور و ساير متغيرهای مرتبط با 

 مطالعه، با توجه به اطالعات موجود در اين طرح، عوامل تعيين کننده و تغيير دهنده بيکاری زنان و زنان سرپرست خانوار شامل جنسيت، وضع

ربی ته است. با در نظر گرفتن مدل مورد استفاده و مطالعات تجتحصيلی، مدرک تحصيلی، وضعيت زناشويی و بعد خانوار مورد بررسی قرار گرف

 انجام شده، الگوی نهايی را می توان به صورت زير ارائه کرد:

 
n

iiii XY
1

0  

iXوضع بيکاری نيروی کار زن، iYدر آن
 

به ترتيب پارامتر ثابت و ضريب  iو  0است.متغيرهای اثرگذار اشاره شده در پاراگراف قبلی 

الزم به ذکر است که در اين الگو، شاخص تاهل به عنوان نيز جمله اخالل مدل می باشد.  iمتغيرهای اثرگذار نيروی کار بيکار می باشند.

ل بر اين اساس مدتاثير آن بر بيکاری زنان و زنان سرپرست خانوار مورد آزمون قرار گرفته است. و  "شاخص سالمت اجتماعی"نماينده 

 تجربی که تخمين زده شده است به صورت زير آمده است:

iiiiiiii ddafraddddbikar   046
2
1754193172151003 

 به طوری که:

ibikar )وضع بيکاری نيروی کار زن)بيکار يا شاغل بودن 

id15 )وضع تحصيل فرد بيکار)در حال تحصيل بودن يا نبودن 

id17 )مدرک تحصيلی فرد بيکار)از مقطع ابتدايی تا مقطع دکتری 

 id19 )وضع زناشويی و يا تاهل)دارای همسر، بی همسر، بی همسر بر اثر طالق و هرگز ازدواج نکرده 

iafrad بعد خانوار 

2

17i
d )مدرک تحصيلی فرد بيکار به توان دو)مقطع ابتدايی تا مقطع دکتری 

id04 )جنسيت)مرد يا زن 

i )ضريب متغير مستقل )و ثابت 

i .جمله اخالل مدل می باشد 

نياز اين مطالعه از داده های خام نتايج طرح نيروی کار مرکز آمار ايران استفاده شده است. لذا جامعه آماری اين آمار و اطالعات مورد 

هزار  65تعداد مشاهدات نمونه ای اين مطالعه بيش از می باشد. کل  1394مطالعه، کشور ايران بوده و داده های آن مقطعی و برای سال 

 هزار نمونه کاهش می يابد. 20ود شدن به نيروی کار زن و پااليش آمارها، مرحله بعدی داده ها به کمتر از نمونه می باشد و با توجه به محد

( خالصه ای از شاخص های مرکزی و پراگندگی از جمله ميانگين و انحراف معيار مربوط به هر يک از متغيرهای ياد شده 2جدول )

 ه است. را از نتايج طرح نيروی کار محاسبه و ارائه نمود
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 (:  خالصه ای شاخص های مرکزی و پراکندگی متغيرهای مورد استفاده در مدل ها2جدول)

 
 نتايج و تحليل ها .5

برای اين که بتوان به صورت تجربی بيکاری زنان از نگاه خانوار)خرد( بررسی نمود در اين مطالعه، چهار نوع مدل اقتصاد سنجی 

مدل پروبيت و مدل الجيت استفاده شده است. همچنين برای اين که اثرگذاری هر يک از  شامل مدل خطی معمولی، مدل های غير خطی،

( هر يک از ضرايب نيز محاسبه و marginal effectضرايب به عنوان متغير مستقل روشن گردد، بعد از تخمين مدل ها، اثرات نهايی)

 آورده شده است.

ل های خطی، غيرخطی و احتمالی را نشان می دهد. همان طور که مالحظه می ( نتايج برآورد بيکاری نيروی کار زن در مد3جدول )

شود کليه متغيرهای توضيحی مطابق انتظار ظاهر شده و اثرات مثبت بر وضعيت بيکار شدن زنان در ايران دارد. بطوری که هر چه نيروی کار 

يکار اين که مدرک تحصيلی نيروی کار زن باالتر باشد احتمال بزن)جمعيت فعال( در وضعيت تحصيل نباشند و يا فارغ التحصيل باشند و يا 

شدن آنها باالتر خواهد شد. همچنين از لحاظ وضعيت زناشويی چنانچه نيروی کار زن بی همسر و يا متعلقه باشند و يا اين که هرگز ازدواج 

ن در در بيکار شدن تاثير داشته باشد به طوری که نيروی کار زنکرده باشند احتمال بيکار شدن آنها افزايش می يابد. بعد خانوار نيز می تواند 

 يک خانواده پرجمعيت تر زندگی کند اين احتمال نيز افزايش خواهد يافت. 

نکته بعدی اين که در مقايسه نتايج ضرايب بدست آمده از مدل های خطی و غير خطی نسبت به مدل های احتمالی نشان می دهد 

مده در مدل های احتمالی بيشتر می باشد. با توجه به ساختار مدل و داده های خام و وجود داده های صفر و يک که همواره ضرايب بدست آ

در متغير وابسته محدود، مدل های احتمالی الجيت و پروبيت از دقت بيشتری برخوردار بوده و خطای آن کمتر از مدل های معمولی است. 

 ها در انتهای گزارش آورده شده است. شايان ذکر است نتايج تفضيلی تخمين مدل

 (: نتايج برآورد عوامل موثر بر بيکاری زنان در مدل های خطی، غير خطی و احتمالی3جدول)

 وضع بيکاری نيروی کار زن( ibikar متغير وابسته:)

 مدل پروبيت مدل الجيت (NLSمدل غيرخطی) OLSروش  متغير توضيحی

id15 وضع تحصيل فرد بيکار)در حال تحصيل

 بودن يا نبودن(

0.1353 

(13.57) 

0.1462 

(14.53) 

0.6443 

(11.77) 

0.3578 

(11.90) 

id17 مدرک تحصيلی فرد بيکار)مقطع ابتدايی تا

 مقطع دکتری(

0.0031 

(15.35) 

0.0092 

(10.74) 

0.0167 

(15.43) 

0.0092 

(15.28) 

id19 وضع زناشويی)دارای همسر، بی همسر، بی

 همسر بر اثر طالق و هرگز ازدواج نکرده(

0.0248 

(7.95) 

0.0222 

(7.10) 

0.1301 

(7.88) 

0.0679 

(7.43) 

iafrad0.0646 بعد خانوار 

(30.58) 

0.0658 

(31.10) 

0.2327 

(21.23) 

0.1335 

(21.71) 

2

17i
d مدرک تحصيلی فرد بيکار به توان دو)مقطع

ابتدايی تا مقطع دکتری(
 

--- 
0.0008- 

(7.33-) 
--- --- 

i 0.4902 ضريب ثابت- 

(19.77-) 

0.5847- 

(20.94-) 

4.836- 

(35.13-) 

2.759- 

(36.62-) 

 می باشد. tاعداد داخل پرانتز مقدار آماره 

       afrad       65535    4.585138    1.856047          1         21
        d172       47840    975.4308    1157.227        121       5041
         d19       55649    2.185646    1.430631          1          4
         d17       47840    26.35443    16.75949         11         71
                                                                      
         d15       59849    1.735083    .4412925          1          2
         d04       65535    1.501534    .5000015          1          2
   bikerguar       23820    .9321579    2.360339          0         24
    bikarfim       22433   -.2592085    .0621187  -.3259053  -.1730564
       bikar       65535    .1765164    .5050189          0          6
                                                                      
    Variable         Obs        Mean    Std. Dev.       Min        Max

. summarize  bikar   bikarfim bikerguar d04 d15 d17 d19  d172  afrad
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 ماخذ: برآورد تحقيق

 

کته ديگر اين که برای تبيين مدل های غير خطی، در اين مطالعه نيز مدرک تحصيلی نيروی کار زنان را با توان دو در نظر گرفتيم تا ن

 با وضعيت بيکاری زنان مقايسه نمائيم. ابتدا رابطه بين وضعيت بيکاری زنان و مدرک تحصيلی شان را در قالب نمودار ترسيم نموديم. 

 
برابر با صفر  2تحصيالت وقتی اتفاق می افتد که مشتق ضرايب متغير تحصيالت به تحصيالت به توان  -بيکاری زنانحداکثر منحنی 

 باشد يا وقتی که:

 

( اثر نهايی متغير مدرک تحصيلی 4که اين عبارت چون يک نسبت است، يک تابع غير خطی از نظر پارامترها می باشد. در جدول) 

 ر خطی محاسبه شده است.بربيکاری زنان در مدل غي

 بيکاری زنان در مدل غير خطی (: محاسبه اثر نهايی متغير مدرک تحصيلی بر4جدول )

 

در ادامه کار، سعی کرديم با توجه به وضعيت نيروی کار زنان سرپرست خانوار را در قالب مدل نشان دهيم و بررسی کنيم که با توجه 

)بيکاری زنان و بيکاری زنان سرپرست خانوار( روابط ميان متغيرهای توضيحی و وابسته چگونه به ساختار مدل و متغيرهای توضيحی آن دو 

بوده و چه تفاوتی ميان آن دو مشاهده می شود. چرا که وضعيت اقتصادی، اجتماعی و فرهنگی اين دو گروه خاص در بازار کار متفاوت می 

رپرست خانوار نيز در مقوله نيروی کار زنان قرار می گيرد ولی سهم آنها ناچيز است(. باشد)هرچند که در کل بازار کار زنان، داده های زنان س

 ( نتايج برآورد عوامل موثر بر بيکاری زنان سرپرست خانوار در مدل های خطی و احتمالی را نشان می دهد.5جدول)

-.
3
5

-.
3

-.
2
5

-.
2

-.
1
5

b
ik

a
rf

im

0 20 40 60 80
education term

                                                                              
       md172     -53.0962   2.700188   -19.66   0.000    -58.38878   -47.80362
                                                                              
       bikar        Coef.   Std. Err.      t    P>|t|     [95% Conf. Interval]
                                                                              

       md172:  _b[d17]/(2*_b[d172])

. nlcom (md172: _b[d17]/(2*_b[d172]))

                                                                              
         (1)     .0055368   .0003904    14.18   0.000     .0047716    .0063021
                                                                              
       bikar        Coef.   Std. Err.      t    P>|t|     [95% Conf. Interval]
                                                                              

 ( 1)  d17 + 42*d172 = 0

. lincom d17+2*d172*21

99%           71             71       Kurtosis       2.712043
95%           52             71       Skewness        .853937
90%           52             71       Variance       280.8806
75%           41             71
                        Largest       Std. Dev.      16.75949
50%           21                      Mean           26.35443

25%           11             11       Sum of Wgt.       47840
10%           11             11       Obs               47840
 5%           11             11
 1%           11             11
      Percentiles      Smallest
                                                             
                       education term

. summarize  d17, detail

www.takbook.com



   

526 

رهای توضيحی مطابق انتظار ظاهر شده و همان طور که مالحظه می شود بر اساس مدل های احتمالی الجيت و پروبيت، کليه متغي

اثرات مثبت بر وضعيت بيکار شدن زنان سرپرست خانوار در ايران دارند. بطوری که هر چه نيروی کار زن سرپرست خانوار در وضعيت تحصيل 

د شد. مقايسه بين نها باالتر خواهنباشند و يا فارغ التحصيل باشند و يا اين که مدرک تحصيلی نيروی کار زن باالتر باشد احتمال بيکار شدن آ

( همواره 5( نشان می دهد که از لحاظ معنی داری چندان تفاوتی ميان آن دو وجود ندارد ولی ضرايب بدست آمده در جدول)5( و )4جداول)

ار شدن آنها ل بيک( است. يعنی اين که واکنش بيکاری زنان سرپرست خانوار نسبت به وضعيت اجتماعی و اقتصادی و احتما4بيش از جدول)

 بيش از بيکاری کل زنان است.

 (: نتايج برآورد عوامل موثر بر بيکاری زنان سرپرست خانوار در مدل های خطی و احتمالی5جدول)

 وضع بيکاری نيروی کار زن سرپرست خانوار( ibikar متغير وابسته:)

 مدل پروبيت مدل الجيت OLSروش  متغير توضيحی

id15 وضع تحصيل فرد بيکار)در حال تحصيل بودن

 يا نبودن(

0.8376 

(25.45) 

0.9531 

(25.04) 

0.5409 

(25.42) 

id17 مدرک تحصيلی فرد بيکار)مقطع ابتدايی تا

 مقطع دکتری(

0.02381 

(22.05) 

0.02823 

(23.37) 

0.01605 

(23.45) 

id19ع زناشويی)دارای همسر، بی همسر، بی وض

 همسر بر اثر طالق و هرگز ازدواج نکرده(

0.2872 

(5.70) 

0.2438 

(3.74) 

0.1206 

(3.44) 

iafrad0.2667 بعد خانوار 

(29.67) 

0.19096 

(19.65) 

0.1114 

(19.95) 

id04)جنسيت)مرد يا زن --- 
0.2757- 

(7.29-) 

0.1542- 

(7.24-) 

i 3.391 ضريب ثابت- 

(16.00-) 

5.347- 

(18.68-) 

3.025- 

(19.57-) 

 می باشد. tاعداد داخل پرانتز مقدار آماره 

 ماخذ: برآورد تحقيق

 جمع بندی .6

کار در فعاليت های اقتصادی  درصدی جمعيت جامعه، اين قشر از جامعه بخشی از نيروی 50در هر اقتصاد، زنان در کنار سهم تقريبا 

را تشکيل می دهند. بديهی است که با توجه به ساختار فرهنگی، اقتصادی و اجتماعی کشورها، تمايل به بازار کار و انجام فعاليت های 

ه در بازار کار و داقتصادی متفاوت است. در کنار اين رويکرد، نقش مادر بودن و يا سرپرست بودن زنان در خانواده نقش کليدی و تعيين کنن

بازار کار زنان و زنان سرپرست خانوار در ايران پرداخته سعی شده بود برخی از زوايای توسعه منابع انسانی دارد. در اين راستا، در اين مقاله 

 شود.

متوسط کل کشور درصد است که بيش از نرخ بيکاری  20.7در حدود  1395 بر اساس آمار مرکز آمار ايران، نرخ بيکاری زنان در سال

با توجه به باال بودن سهم بيکاران زن جوان از کل . درصد از بيکاران را زنان تشکيل می دهند 31است. با توجه به اين که همواره بيش از 

 توان گفت که با مالحظات جنسيتی، بيکاری زنان جوان نقش تعيين کننده تری نسبت به بيکاریدرصد(، می 70بيکاران زنان )بيش از 

مردان جوان در کل نرخ بيکاری نيروی کار داشته اند. در اين مطالعه برای مدل سازی موضوع بيکاری زنان و زنان سرپرست خانوار از 

 شاخص"مرکز آمار ايران استفاده شده است. در اين ميان، شاخص تاهل به عنوان نماينده  1394ريزداده های خام نتايج طرح نيروی کار سال 

و تاثير آن بر  يعنی وضع زناشويی و يا تاهل)دارای همسر، بی همسر، بی همسر بر اثر طالق و هرگز ازدواج نکرده( "یسالمت اجتماع

بيکاری زنان و زنان سرپرست خانوار مورد آزمون قرار گرفته است. در اين مطالعه، چهار نوع مدل شامل مدل خطی معمولی، مدل های غير 
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ستفاده شده است. نتايج نشان می دهد که کليه متغيرهای توضيحی مطابق انتظار ظاهر شده و اثرات خطی، مدل پروبيت و مدل الجيت ا

با توجه به ساختار مدل و وجود داده های صفر و يک در متغير  مثبت بر وضعيت بيکار شدن زنان و زنان سرپرست خانوار در ايران دارد.

  دقت بيشتری برخوردار بوده و خطای آن کمتر از مدل های معمولی است. وابسته محدود، مدل های احتمالی الجيت و پروبيت از

نش بيکاری واک و فرهنگی آنان( وضعيت اجتماعی و اقتصادیضمن اين که در نتايج تخمين بيکاری زنان سرپرست خانوار)به دليل 

نبه ب، بازار کار زنان و زنان سرپرست خانوار که جبدين ترتي زنان سرپرست خانوار و احتمال بيکار شدن آنها بيش از بيکاری کل زنان است.

اقتصادی آن بيش از جنبه نهادی و اجتماعی و فرهنگی)مادر بودن در خانواده( در اقتصاد آسيب پذيرتر می تواند باشد و اين موضوع برای 

 ان سرپرست خانوار در تنظيمات و زمانبندیزنان سرپرست خانوار بيش تر مشاهده می شود. لذا توجه به سالمت اجتماعی بازار کار زنان و زن

 شغل ها )پاره وقت، نيمه وقت و مشارکتی( برای بهبود بازار کار اهميت اساسی دارد.
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 چکيده

 

جامعه انسانی برای پيشرفت و دستيابی به اهداف مختلف اجتماعی، اقتصادی، فرهنگی و سياسی خود نيازمند مشارکت همه جانبه تمامی 

ازمند حضور و نيز ني به عبارت ديگر مشارکتی مفهومی فرا جنسيتی است. دستيابی به اهداف توسعه پايدار؛ نيروهای انسانی خويش است

متفاوت است و جامعه به تخصص و مهارت افراد برای  های فردی و اجتماعیو مهارت تخصص ،هامشارکت فعال اعضای جامعه با توانمندی

های سئوليتها و مدار نقشزنان و مردان عهده ،ای بنا به مناسبات اجتماعی و فرهنگیدر هر جامعه های خود نياز جديد دارد.پيشبرد برنامه

ه عنوان . زنان بای هستندها انتظار دارند. به تبع اين وضعيت زنان در جامعه ما دارای نقش دوگانهمتفاوتی هستند که نهادهای اجتماعی از آن

ت اس رده شدهپهای حوزه عمومی که به وی سمادر که نقش کليدی در نهاد خانواده دارد و زن در جايگاه اشتغال که موظف است مسئوليت

امور خانواده از قبيل مراقبت و تربيت فرزندان، تيمارداری، انجام امور منزل به عهده زنان است، در موارد متعددی  از آنجا که اعمرا ايفا نمايد. 

 ر مادران شاغل است.يگ بانيگرهای مختلفی چالش

قاله با در اين م نمايد.اشتغال را بيش از پيش آشکار می دوگانه مادری و انجام نقشدوگانه بودن نقش زنان ضرورت توانمندسازی زنان در 

 ی انجام شده در ايران استخراجهاپژوهشاشتغال زنان در -ی مادریهای نقش دوگانهبا استخراج چالش استفاده از روش تحقيق تحليل کيفی،

 مورد اشاره قرار گرفته است.ادری و اشتغال های مراهکارهای توانمندسازی هر چه بيشتر در زنان در ايفا نمودن هر چه پوياتر نقش

 ، توانمندسازی، مشارکت، نقش دوگانهاشتغال های کليدی: زنان، مادری،واژه

 

 مقدمه

ادراکات در  اي یگريرا در نقش د هينقش، روح کيکه تنش در  یزمان کنندرا به اين معنا تعبير می ( دوگانه نقشی1985) 1گرينهاوس و باتل

 یريدرگ ن،يعالوه بر ا(. 1،2017به نقل از کواچدارد ) یريدرگ یگريو زمان صرف شده در نقش با نقش د کندیم فيتضع یگريمورد نقش د

ا مشکالت ب یفرزند بزرگسال. تعامالت منف ايبا همسر  ژهيبه و شرکا،. رخ دهد تواندیبا نقش م یتعامالت منف قيبه کار از طر یخانوادگ

 انسجام درک خانواده را کاهش دهد. اي نيوالد یخانوادگ تيکودکان بالغ ممکن است رضا

ها و وظايف روتين از خواسته دهد چرا که( معتقدند که تعارض نقش عموماً برای زنان بيشتر از مردان رخ می2000فريدمن و گرينهاوس )

 زنان در خانواده بيشتر از مردان است.

 و چون بروز تعارض کندیم ديمحل کار، وقوع تعارض را تشد زيخانواده و ن ین از سوهم زما یوجود فشارها گرينهاوس و باتل معتقدند که

بر  یو خانوادگ یکار یاثرات فشارها ستيبایاست؛ لذا م یو خانوادگ یکار یقلمروها یوحضور دو نقش متضاد از س یجهيخانواده نت -کار

 انيب مدل نيشده است. ا دينقش تأک تيمدل به اهم نيدر ادهند که ه میها مدلی ارائآنشود.  یطور مشترک بررسخانواده به -تعارض کار

داخل در نسبت به آن دارد که به ت یشتريگذاشته و تعهد ب یشتريآن وقت ب یباشد، فرد برا تيبا اهم ینقش یفرد یکه اگر برا کندیم
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مدل دهد، ع تعارض نقشی را مورد تحليل قرار میمدل ديگری که موضو(. 1985: 73 وتل،يو ب نهاوسي)گر شودیمنجر م گريد یهانقش

 است.خانواده  -خانواده و تعارض کار  یساختار یتقاضاها ینقش کار صيخصا وايدانوف،

 فيوظا نيشترياز آن جا که ب؛ عوامل مرتبط با زمان -1: شوندیخانواده م -ارموجب تداخل ک قيانوف عوامل مذکور از دو طرديوا یدهيبه عق

 ن،يراندارند؛ بناب یدسترس یو خانوادگ یکار یهابه نقش کسانيافراد عموماً در زمان  شود،یجداگانه انجام م یهادر مکان ینوادگو خا یکار

عامل  ني: ایخانوادگ اي یکار یهااز نقش یروان تيسرا -2(. 2005: 825انوف، دي)وا ستنديقادر ن گرينقش د یفايطور هم زمان به ابه

بت و هم هم مث تواندیم تيسرا نيگذارد. ا ريتأث گرينقش د یفايا یدر دسترس برا یانرژ زانيو م یروان طيهم بودن شرافرا بر تواندیم

ضايت از کاهد در حالی که رالزم برای ايفای نقش ديگر می ديگر از انرژی نقش و انتقال آن به نقش کيدر  زيتنش آم طيباشد. شرا یمنف

 (.1394:127به نقل از حسابی و همکاران، 2005:33آيکان،شود )منقل تواند به نقش ديگر نقش می

مربوط به مراقبت از فرزندان مرتبط است، ساعات  یهاتيکه با فعال یاوقات ژهيبه و یخانوادگ یهاتيزمان صرف شده در فعال زانيم نيهمچن

. کندیفرد کمک م یانرژ یساز یو به اضافه بار نقش و ته دهدیم شيکار همسر و تعداد و سن فرزندان، احتمال دخالت با ساعات کار را افزا

ه و مراقبت از کودک را بر عهد یدارخانه یهاتياز فعال یشتري، سهم بکنندیکار م یها تا ساعات طوالنکه شوهران آن یزنان گريد یاز سو

ها، تعداد فرزندان و کم بودن سن آن شيشوند. افزایم دچار مشکل یخانوادگ فيکار و وظا زمانیبرنامه  یدر هماهنگ جهيو در نت رنديگیم

ها آن یال ذهناشتغ شيداده موجب افزا شيبه کار را افزا یکيزيف یو احتمال عدم دسترس کندیم ترنيمراقبت از کودکان را سنگ تيمسئول

 .شودیم یخانوادگ فينسبت به وظا

 

 اشتغال زنان-ی مادریهای نقش دوگانهچالش

 به خانوادگی و شغلی های دوگانهنقش زمانهم وظايف در انجام شاغل زنان که رسيد نتيجه اين به خود پژوهش در (1382لد )خا رستگار 

 .کنندیمتعارض  احساس زيادی حد تا یداربچه به مربوط امور زمينه خصوص در

 اين در پرداخته است. آن بر مؤثر اجتماعی عوامل و خانوادگی های شغلیبررسی تعارض به ديگری پژوهشی در (1383) خالد رستگار

 بر عوامل خانوادگی و خانواده با کار تعارض بر کاری عوامل تأثير تعارض، بودن ماهيت دوسويه از اندعبارت که قسمتی سه مدلی تحقيق

 کار بروز تعارض داليل که داد نشان ديگری تحقيق در همچنين (1383) رستگار خالد .کند ارائه تعارض تبيين برای شده تجربه تعارض

 (.1392:40خداکرم پور و سرحدی،است ) جنسيتی کار تقسيم الگوی سنتی از متأثر آن، با ی مقابلههاراه انتخاب و خانواده

 ی پژوهشهاافتهي .نمودند اقدام پرستاران در زندگی -کار تعارض بر مديريت زمان آموزش تأثير بررسی به (1386) همکاران و رسولی

 و کنترل کرده را زندگی – کار تعارض زمان، مديريت شده آموخته یهامهارتکارگيری  به با پرستاران زمان گذشت با که دهدیم نشان

 زندگی پرستاران و کار تعارض و کنترل بر زمان مديريت آموزش و اندشدهزندگی  و کار حوزه دو هر در زندگی – کار تعارض کاهش باعث

 .است بوده مؤثر

 .دارد معنی دار و منفی رابطه اجتماعی حمايت با خانواده – کار که تعارض دادند نشان خود پژوهش در (1386) همکاران زاده و فاتحی

دارد.  ارتباط همسر کاری ساعات ميزان با و منزل از بيرون به کار شاغل زن خود تمايل و همسر تمايل با خانواده کار تعارض همچنين

 سوی از و کندیم سازمانیبی حالت دچار را فرد سوکاز ي هانقش تعارض که دادند نشان خود تحقيق در (1388) همکاران و هایملک

 .سازدیم ناتوان خود شماریب یهانقش زمان هم در ايفای را او ديگر،

عامل  که دهدیم نشان پژوهش نتايج .پرداختند خانواده و کار بر تضاد تأثيرگذار عوامل بررسی به تحقيقی در (1389) همکاران و بيگی

 دارد. مستقيم ارتباط در خانواده با کار تداخل با نقش تضاد

 و کار محيط در موجود عوامل برخی با آن رابطه و خانواده کار تعارض شناخت بررسی به خود پژوهشی در (1389زاد ) و آدينه گروسی

 .ندابوده مواجه خانواده کار تعارض تجربه با مورد بررسی زنان از درصد 77 که داد نشان نتايج پرداختند، متأهل شاغل بين زنان خانواده

 همکاران و رو سبک .دارد مستقيم و قوی نسبتاً خانواده رابطه کار تعارض با خانه در کار تقسيم نحوه متغير که داد نتايج نشان همچنين
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 شده، محدود شغلی استقالل مديران، و همکاران فقدان حمايت علت به است ممکن خانواده کار تعارض که دادند نشان در تحقيق (1390)

 شود. ايجاد کاری ساعات تعداد و افزايش شغلی فشار

 فشارهای کننده، خانوادگی حمايت و کاری محيط فقدان عواملی همچون که رسيدند نتيجه اين به خود در تحقيق (1391) همکاران و توانگر

 .شودیم خانواده کار تعارض شدت يافتن باعث نوادگیخا و کاری حد از توقعات بيش و کاری

وظايف  تداخل احتمال باشند گرفته برعهده بيشتری را یهاتيمسئول زنان چه هر که نشان دادند خود تحقيق در (1391) شهرياری نبوی و 

 شود.می باعث تعارض اين و شده افزوده کار با شانیخانوادگ

 نقش یبا ناسازگار يیزن و مرد و ناهمسو التيسطح تحص نيب یمعنادار ی( همبستگ1385و زارع ) یريسف یپژوهش یهاافتهي یبر اساس

زاده،  ی. فاتحابديیکاهش م یو خانوادگ یشغل فيزنان در انجام وظا یاحساس ناسازگار الت،يسطح تحص شيبا افزا یعنيبه دست آمد؛ 

 نيو معنادار دارد. همچن یارتباط منف یاجتماع تيخانواده با حما - یتعارض شغل که هر دو نوع دنديرس جهينت ني( به ا1386) یو سلطان ینقو

 دارد. ارتباط همسر یساعات کار زانيبا م زياز منزل و ن رونيخود فرد به کار ب ليهمسر و تما لي/ خانواده با تما یتعارض شغل

در خانواده و انتظارات نقش  یکار سنت ميتقس وهيزن، ش التيتحص یرهاي( نشان داد متغ1389زاد ) نهيو آد یگروس یبررس جينتا نيهمچن

( نشان دادند که 1391) یاريو شهر ینبو گريد یدارد. در پژوهش داریو معن ميتجربه شده در خانواده رابطه مستق یتعارض زانيبا م یخانوادگ

داشته است و  ريخانواده با شغل تأث تعارضبر  ،ینوادگنقش خا یبا واسطه احساس از گرانبار ميمستق ريعالوه بر تأث یتعلق خانوادگ ريمتغ

 زين یجخار یهاخانواده با کار مؤثر است. در پژوهش یبر تعارض ميبه طور مستق یو ابهام نقش خانوادگ ینقش خانوادگ یاحساس گرانبار

 شده است. دهيسنج یخانوادگ - یو تعارض شغل یخانوادگ یرهايرابطه متغ

 اتيبر تجرب خود، نوبه به پيامد اين د.شو آنان در کار گرانباری باعث تواندیم زنان خانوادگی یهاتيمسئول که دهندیم نشان هاپژوهش

 خانواده یهاتيمسئول زمانهم گرفتن عهده بر به مربوط مشکالت حال، عين در. بگذارد اثر آنان کار در پيشرفت توان کاهش و زنان کاری

 ميزان و اجتماعی یهانقش تعداد صورت، اين غير در زيرا بمانند، باقی فرزند بدون و مجرد زن، يرانمد تا شود موجب تواندیم کار و

 (.1392:38)به نقل از گنجی و همکاران،  شودیم محدود هانقش با مرتبط یهاتعارض

 بروز به نسبت را بيشتری گناه ساساح خودشان در ،کنندیم اتخاذ خواه برابری یهانقش که زنانی به نسبت سنتی یهانقش دارای زنان

 ناپذيری انعطاف مانند شغل از ناشی فشارهای و خانوادگی یهاتيمسئول مديريت هاآن زيرا ،کنندیم تجربه شغلی و خانوادگی تعارضات

 .دانندیم خود متوجه را شغلی یهابرنامه

ی بنددستهرا به شرح جدل زير اشتغال -ی مادریدر نقش دوگانه های زنان راتوان چالشای انجام شده، میهبدين ترتيب بر اساس پژوهش

 نمود؛

 ی اشتغال و مادریی زنان در نقش دوگانههاچالش: 1جدول شماره 

 

 محورها اجتماعی خانوادگی-فردی اقتصادی

 فشار شغلی

 استقالل شغلی محدود

 های شغلیانعطاف ناپذيری برنامه

 با خود تعارض زن

 هتعارض زن با خانواد

 تعارض زن با همسر

 تعارض کار زن با خانواده

 تداخل کار با خانواده

 افزايش ميزان ساعت کاری

 افزايش وظايف خانگی

 تداخل وظايف خانگی و اداری

 بروز احساس گناه برای زن

عدم برخورداری از حمايت 

 اجتماعی

 ی اجتماعیسازمانیب

مواجهه با الگوی سنتی تقسيم کار 

 جنسيتی

 چالش ها
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 امل تعديل کننده تعارضعو

. دهدیمخانواده را کاهش -های مهم هستند که به عنوان منابع تعديل کننده تعارض کارآزادی عمل و حمايت اجتماعی در کار از ويژگی

اً قوی تخانواده دارد. حمايت اجتماعی ارتباط نسب-که حمايت اجتماعی در محيط کاری ارتباط معکوس با تعارض کار دهدیمتحقيقات نشان 

کنند با هر دو نفوذ مثبت و منفی کار با خانواده داشت. کارمندانی که سطح باالی حمايت اجتماعی را از همکاران و سوپروايزر دريافت می

عوامل زير را به توان بنابراين می؛ (1389:22صالحيان و همکاران،برعکس )خانواده را تجربه خواهند کرد و -سطح پايينی از تعارض کار

 نوان راهکاری جهت تعديل تعارض نقشی به کار بست:ع

 

 یفشار کارتقسيم کار خانگی برای کاهش -1

 وظايف مراقبت و نگهداری کودک-2

 ايجاد تعادل در روابط خانوادگی برای افزايش رضايت از زندگی-3

 يکیسالمت روحی و جسمی برای کليه اعضای خانواده برای افزايش امنيت روانی و فيزهای ارتقا برنامه-4

 

 راهکارهايی جهت توانمندسازی هر چه بيشتر در زنان

. در آوردبه دست میاش کنترل بيشتری را برای شرايط زندگی کند که فرد ناتوان( توانمندسازی را فرآيندی تعريف می2015) 1باتيلواال

د بر موانع سازآگاهی فرد است که او را قادر می نهايت، توانمندسازی شامل توانايی ذاتی در حال رشد، اعتماد به نفس بيشتر و تحول درونی

 (.100 ص ،2015، 1سرينيواسا و سيدگوداکند )خارجی غلبه 

 از: اندعبارت که توان در چند محور اصلی دسته بندی کردتوانمندسازی را می

 توانمندسازی اجتماعی -1

 آموزش -1-1

 سالمت و بهداشت -1-2

 توانمندسازی سياسی -2

 توانمندسازی اقتصادی -3

 ازی قانونی )حقوقی(توانمندس -4

 توانمندسازی جنسيتی -5

و محل  در مواجهه با مشکالت ارتباطی در خانوادهزنان را  یآورتابتواند ی دوگانه میهانقشنشان داده است که  1بارنتی چيتهایبررس

ها خود را داخل آن یهامرغتخمند تواندهد که میی چندگانه سبدهای بيشتری را به زنان میهانقشبه عبارت ديگر داشتن ؛ دهدافزايش کار 

 (.161ص ،2004چيت برنت، بگذارند )

اشتغال، راهکارهای زير را برای توانمند ساختن زنان در بهبود -های شغلی دوگانه زنان در نقش مادیتوان بر اساس چالشبدين ترتيب می

 به کار بست: های شغلی و خانوادگیعملکرد زنان و تقويت آنان در ارائه هرچه بهتر نقش

 ايجاد اعتدال در انتظارات نقشی-1

 ی خانگی از زنان و مردان در کنار يکديگر.هانقشبا نگاه به مقتضيات عصر حاضر و تقسيم انتظارات های خانگی تقسيم نقش

 ی محولهاتيمسئولی انجام کار و هامدلايجاد اعتدال در شرايط کاری: درجات حقوق و مزايا )مراتب(، -2

 خدمات سالمت برای زنان و مردان دسترسی به-3

 برای زنان یاجتماع هایبهبود دسترسی به حمايت-4

 کار زنان یدر الگوها راتييتغ-5

 هازنان به منابع و کنترل آن یدر دسترس راتييتغ-6
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                                                                                  ی خود.او حرفهی شخصی هاليتوسعه پتانس یزنان برا قيتشو-7

 امر ني. اديبه دست آ تواندیتنها متا درجه زيادی تحقق يافته است. زنان  یتوانمندساز ابد،يبهبود  زنان یو اجتماع یاقتصاد تياگر وضع
کرده درک  ها رايی آنکه توانااست  ريپذکل زنان امکانوضعيت مشخص با توجه به توسعه  یو اقتصاد یاجتماع یهااستيتنها با اتخاذ س

کار  یبرا یبانيو پشت یمنيا یبه اندازه کاف ديمجاز به کار باشند و با دي.زنان بابرخوردارند یقو یانسان يیتوانااز ها که آنو باور داشته باشد 
 ليجهان را تشک تياز جمع یمين نزنا.ابدي شيها در جامعه افزاآن تيبا دستمزد مناسب و با مردان کار کنند تا موقع ديها بافراهم شوند. آن

اده د ،شودیکه مردان داده م يیهاکه زنان به همان فرصت یوجود دارد. تا زمان ارهيس نيا یدر هر ملت بر رو یتيجنس یو نابرابر دهندیم
به ست.نسبت به زنان ا یتماعنگرش اج ريي، تغدر اين راه ازين نيتردهند. بزرگ بروزخود را  یواقع ليپتانس شود، زنان قادر خواهند شد که

برای  گذاریانديشه ارزش.کندیو کشور حرکت م کندی، روستا حرکت مکندیزنان حرکت کنند، خانواده حرکت م عبارت ديگر زمانی که
از  ،یزراه توانمندسا نيبهتر ديشود. شامنتهی میملت خوب  کي تيخانواده خوب، جامعه خوب و در نها کيبه توسعه انمندسازی زنان وت

 یتوانند روب زنانمؤثر است که  یو زمان یزنان تنها زمان یاست. توانمند ساز وسعهت یاصل انيدر جردر ميان زنان و  و توسعه آن جاديا قيطر
 .(19، ص 1،2015راجشواریکنند ) جاديخود را در جامعه ا تيو هو ستنديخود با یپا

 ارگيریک به طريق از هاآن. بردارند ميان از شکلی به را خود روی پيش موانع بتوانند تا نمايند اعمال فردی و جمعی اقدامات بايستمی زنان

 صاحب راداف عنوان به کارفرمايان، اجرايی، مسئولين مديران، عنوان به خصوصی، و عمومی هایبخش کارکنان عنوان به خود اقتصادی قدرت

 قطري از هاآن. کنند دهیسازمان بهتر هرچه را خود( اقتصادی پوشش) یاقتصاد منافع توانندمی … و اقتصادی کنندگان مصرف رأی،

 هایريزیبرنامه در توانندمی فشار، هایگروه ايجاد نمايند و با عمومی زندگی و جامعه وارد را بيشتری زنان توانندمی خود رأی حق از استفاده

 .آورند وجود به تغييراتی چنين ملی و ایمنطقه محلی، سطوح رد توانندمی يعنی برسانند؛ اثبات به را خود نفوذ و نقش رسمی
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 حمایت مالی از زن باردار در فقه و حقوق ایرانسیاست 

 استاديار گروه فقه و مبانی حقوق دانشگاه الزهرا)س(؛ زهرا سادات ميرهاشمی

 z.mirhashemi@alzahra.ac.ir 

 

 دانشجوی کارشناسی ارشد فقه و مبانی حقوق دانشگاه الزهرا)س(؛ فاطمه عليزاده

 

 چکيده 

هايی که با آن مواجه است و بر های متعدد مادی و معنوی است و يکی از محدوديتاش نيازمند حمايتمادر باردار با توجه به شرايط ويژه

باشد، فعاليت برای کسب و کار و درآمدزايی است.  با توجه به اين که در فقه اسالمی و حقوق ايران زوجه با اساس آن نيازمند حمايت می

دائم و تمکين مستحق نفقه می شود، وضعيت تامين مخارج و مايحتاج زندگی زن بارداری تحقق دو شرط وجود رابطه زوجيت از نوع نکاح 

که شرايط تعلق نفقه را نداشته باشد، مساله مهمی است. سوال اين است که آيا قانونگذار سياست حمايتی در اين زمينه اتخاذ نموده است؟ 

ای به بررسی هر کدام از فروض عدم وجود شرايط عمومی تعلق العه کتابخانهتوصيفی و با استفاده از روش مط -مقاله حاضر به روش تحليلی

ار در هر های مالی زن باردنفقه به مادر باردار پرداخته است. در نهايت سياست حمايتی مالی قانونگذار اسالم و ايران در الزام به تامين هزينه

ها يک از فروض اثبات شده و خالء موجود در اجرا و توسعه اين حمايت سوره طالق و رواياتی در خصوص هر 6شرايطی با توجه به آيه  

 ها اقدام شايسته صورت گيرد.دانسته شده است که بايد در مورد آن

 کليدواژه: حمايت مالی، نفقه، مادر باردار، قانونگذاری.

 

 مقدمه

وره ی زن گذاشته شده است و اوست که بايد سنگينی دبر اساس قانون طبيعت، مسئوليت و رنج و زحمات طاقت فرسای توليد نسل به عهده

بارداری و بيماری مخصوص اين دوره را برعهده گيرد، سختی زايمان و عوارض آن را تحمل کند و به کودک شير دهد و پرستاری کند. 

ر بنا دهد. براين اساس اگيزکاهش میها همه نه تنها از نيروی بدنی، عضالنی و جسمی زن می کاهد بلکه توانايی او را در کار و کسب ناين

دهد، نشود قانون، زن و مرد را از لحاظ تامين بودجه زندگی در وضعيت مشابهی قرار دهد و يا به حمايت از مادر باردار يا شيرده اقدامی انجام 

 زن با مشکالت فراوانی مواجه خواهد شد.

مکلف به پرداخت نفقه زوجه شده است و به طور مختصر، نفقه عبارت است از  حال با توجه به اين که در حقوق اسالم و قانون ايران، زوج

چيزهايی که شخص برای ادامه زندگی به آن محتاج است از قبيل خوراک ، پوشاک، مسکن، البسه و اساس منزل و هر آنچه که يک شخص 

به اين مطلب که زوجه با تحقق دو شرط مستحق  ( و با توجه358،ص3ق.،ج1418به طور متعارف در زندگی به آن نيازمند است؛)طاهری،

؛ عالمه حلی، 152،ص1400؛مجلسی،291، ص2، ج1408تمکين )محقق حلی، -2وجود رابطه زوجيت از نوع نکاح دائم و-1شود، نفقه می

 اليلی مانند فسخ(؛ در نتيجه سوال اين است که وضعيت تامين مخارج و مايحتاج زندگی زن بارداری که زوجيت او به د45،ص2بی تا، ج

جود ونکاح، طالق بائن يا فوت همسر منتفی شده و يا رابطه زوجيت او از نوع نکاح منقطع بوده و يا بارداری او از رابطه شبهه بوده و زوجيتی 

ذار ری، قانونگشود، چگونه خواهد بود؟ آيا با توجه به شرايط خاص حاکم بر چنين مادر باردانداشته و يا از نظر قانون ناشزه محسوب می

 سياست حمايتی در اين زمينه اتخاذ نموده است؟ 

ی به بررسی اتوصيفی و با استفاده از روش مطالعه کتابخانه -برای بررسی اين مطلب و پاسخ به اين سواالت، مقاله حاضر به روش تحليلی

به اين منظور ابتدا به بررسی مساله و نفقه زن باردار هر کدام از فروض مطرح شده در سوال در فقه اسالمی و قانون ايران خواهد پرداخت. 

 در شرايط طالق بائن و فسخ نکاح که در فقه و حقوق ايران تقريبا شرايط مشابهی در اين زمينه دارند، خواهد پرداخت، سپس به ترتيب مساله
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ايت زن بارداری که همسرش فوت نموده را مورد مداقه نفقه زن باردار ناشزه، زن باردار از وطی به شبهه، زن باردار در نکاح منقطع و در نه

 قرار خواهد داد. الزم به ذکر است که در طی مباحث به چند مساله فرعی مهم فقهی و حقوقی در اين خصوص نيز پرداخته خواهد شد. 

 نفقه زن باردار در طالق بائن و فسخ نکاح-1

داخت نفقه زن شده است )زيرا قانونگذار زن را در طول مدت عده طالق رجعی بر خالف طالق رجعی که در طول مدت عده مرد مکلف به پر

ای که در عده طالق بائن به سر می برد در حکم زوجه دانسته و برای مرد در اين مدت حق رجوع به زن وجود دارد(، در خصوص زن مطلقه

شده است، شوهر از نظر حقوقی تکليفی به پرداخت نفقه و هم چنين در خصوص زنی که نکاح او به دليل وجود عيبی در مرد يا زن فسخ 

 ندارد.

ن ی چنين زنی که در حيبا اين حال حقوق اسالم و قانون مدنی ايران برای حمايت از زنی که باردار است و با در نظر گرفتن شرايط ويژه

 زوج را مطرح نموده است. بارداری در عده طالق بائن و يا عده فسخ نکاح است، مساله لزوم پرداخت نفقه از طرف

ان کن اوالت حمل فانفقوا عليهن حتی يضعهن حملهن؛ پس از طالق زنان ... »...فرمايد سوره طالق که می 6ی مادر باردار، بر اساس آيه

خواهد داشت و مرد  و به اجماع فقهای اماميه، تا زمان وضع حمل حق نفقه« ها را بپردازيدی آنچنانچه حامله باشند تا زمان وضع حمل نفقه

؛ طباطبايی 178،ص،4،ج1420؛ عالمه حلی، 11-110،ص25،ج1405های او خواهد بود.)بحرانی،مکلف به تامين مخارج و هزينه

 (183، ص 3، ج1420؛ صميری،115،ص1،ج1414يزدی،

در زمان عده طالق بائن و فسخ  اما ذکر يک سوال و يک نکته در اين مساله مهم است؛ سوال اين است که وجوب پرداخت نفقه زن باردار

ر ای که بايد برررسی شود مساله ادعای چنين زنی بنکاح، از باب حمل است يا حامل و به کداميک از جنين يا مادر تعلق گرفته است؟ و نکته

 نماييم.بارداری است. در ذيل به تفصيل اين دو مورد را بررسی می

 ه يا حمل در عده بائناختالف نظر در باب تعلق نفقه به حامل -1-1

که پرداخت نفقه به مطلقه بائن و زنی که نکاح او فسخ شده برای خود زن باردار است يا جنين او،  ميان فقهای اماميه اختالف نظر در اين 

 وجود دارد؛ با بررسی در اين زمينه با دو قول مواجهيم:

( ايشان برای اثبات نظر خودشان به داليلی 362، ص31نه حمل.) نجفی، جلد قول اول،قول مشهور: مشهور فقها معتقدند نفقه برای مادر است

 استناد کرده اند از جمله:

اسکونهن من حيث سکنتم من وجدکم و التضارهن لتضيقوا عليهن و ان کن »اند: ی طالق تمسک نمودهسوره 6الف(کتاب: از قرآن به آيه 

ز طالق زنان را در منزلی که مقدور شماست سکنی دهيد و به آنان ضرر نرسانيد تا اوالت حمل فانفقوا عليهن حتی يضعهن حملهن؛ پس ا

 «. ها را بپردازيدی آنها را به تنگ آوريد و چنانچه حامله باشند تا زمان وضع حمل نفقهآن

که در مدت عده ، نفقه و  اين آيه تصريح دارد بر وجوب نفقه برای مطلقه ای که در طالق رجعی به سر می برد و به همسر امر می کند

 سکونت زن را تامين کند. هم چنين مطلقه حامله ، چه طالق بائن و چه رجعی را مستحق نفقه می داند تا وضع حمل نمايد.

اند. انستهد ب(سنت: روايات زير بيانگر آنست که زن تا پايان عده نفقه دارد و اين عده از فقهاء بر اساس آن، نفقه را متعلق به زن حامله و باردار

 شرح استدالل بدين گونه است که چون در اين روايات ضمير نفقه به حبلی يعنی زن باردار تعلق گرفته است پس نفقه متعلق به اوست.

محمدبن يعقوب عن ابی عبداهلل )ع(: فی الرجل يطلق امراته و هی حبلی قال اجلها ان تضع حملها و عليه نفقتها حتی تضع -روايت اول

محمدبن يعقوب از ابی عبداهلل ) ع( روايت کرده است که زنی که طالق داده شده است، تا زمانی که وضع حمل کند نفقه او با  حملها؛

 شوهرش است.

 

روينا عن ابی عبداهلل عن...عن اميرالمومنين)ع( انه قال : الحبلی اجلها ان تضع حملها و عليه نفقتها بالمعروف حتی تضع حملها؛  -مروايت دو

؛ محدث نوری، 518،ص21، ج1409ز امام علی )ع( روايت شده است که نفقه زن باردار تا زمان وضع حملش با شوهرش است.)حر عاملی، ا

 (231،ص23، ج420؛ فيض کاشانی، 220،ص15،ج1419
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پدری  فقدان پدر بر جد عدم وجوب نفقه بر جد پدری در صورت فقدان پدر: استدالل ديگر اين است که اگر نفقه برای حمل بود در صورت-ج

 شد، چرا که نفقه حمل جزء نفقه اقارب است، حال آنکه نفقه در اينجا به اجماع همه فقهاء  بر جد واجب نيست.واجب می

عدم سقوط نفقه در صورت تمکن مالی حمل: استدالل ديگری که مطرح شده اين است که اگر نفقه برای حمل بود، در صورتی که حمل -د

 شود.که نفقه در اينجا با يسار ولد و حمل ساقط نمیگرديد، حال آنی داشته باشد، از گردن پدر ساقط میتوانايی مال

 نفقه در اينجا مقدر به حال زوج است در حاليکه نفقه اقربا و خويشان غير مقدر است.-ه

برای حمل است )مجلسی دوم،  قول دوم، قول شيخ طوسی و عده ای از فقها : شيخ طوسی و عده ای از فقها معتقدند نفقه

 ( و داليل اين گروه عبارت است از:281-277،ص5،ج1405؛بحرانی،174ص21،ج1404

دائر مدار حمل بودن نفقه: بدليل دوران امر بين وجوب و عدم، يعنی زمانی که نفقه با وجود حمل ثابت و با عدمش ساقط می شود،  -الف

جيت که علت انفاق است يعنی تا مادامی که زوجه متصف به صفت زوجيت است، نفقه او معلوم می شود که نفقه برای حمل است مثل زو

 واجب است و با زايل شدن صفت زوجيت ، حق برخورداری از نفقه هم از بين می رود.

 همان طور که در صورت انفصال حمل نفقه برای اوست ، در صورت اتصال )و حمل بودن( هم نفقه برای اوست. -ب

که از صحابه نقل شده که بر زن باردار از مال حمل انفاق می شود، بر وجود نفقه برای حمل داللت دارند نه حامل.)بحرانی،  رواياتی -ج

 (112-11، ص25، ج1405

 برخی از آثار اين دو نظر:

 که: اينها ثمرات و آثاری مترتب است از جمله در صورتی که ما هر يک از اين نظرات را قبول کنيم،  بر هريک از آن

ود؛ اما شاگر نفقه برای مادر باشد به اعتبار زوجيت سابق است که طبق نظر برخی از فقها و حقوقدانان در صورت فوت شوهر ساقط می -الف

ت خکه پدر حمل است بايد نفقه مطلقه حامل را پردااگر نفقه برای حمل باشد از موارد انفاق به سبب خويشاوندی است و شوهر به اعتبار اين

 کند. 

در صورتی که نفقه برای مادر باشد ميزان آن بايد متناسب با وضعيت زن باشد. اما اگر نفقه برای حمل باشد ميزان آن متناسب با وضعيت -ب

اگر دارايی  و پدر است و به قدر نياز منفق عليه بايد نفقه او را پرداخت کند و اگر حمل از خود دارايی داشته باشد از دارايی او بايد پرداخت شود

 ندارد پدر مکلف است مخارج حمل را به مادر بپردازد.

نفقه گذشته اقارب قابل مطالبه نيست و در صورتی که پرداخت نفقه برای حمل باشد وشوهر آن را ندهد، زن مطلقه باردار نمی تواند نسبت -ج

د آن را پرداخت نکند ، زن مطلقه باردار بعدا می تواند آن را مطالبه به گذشته آن را مطالبه نمايد. اما اگر نفقه برای مادر باشد ، چنانچه مر

نمايد، زيرا عدم پرداخت نفقه اقارب در صورت استطاعت منفق و نياز منفق عليه، فقط موجب ارتکاب معصيت است ولی عدم پرداخت نفقه 

 زوجه موجب استقرار دين بر ذمه ی زوج است و بايد آن را قضا نمايد. 

ور که گفته شد ضمان نفقه گذشته زن باردار در صورتی صحيح است که نفقه برای مادر باشد، چرا که حمل مستحق نفقه ی همان ط-د

 (296، ص25، ج1413آينده است . هم چنين ابراء ذمه از نفقه گذشته تنها در صورتی که نفقه برای حامل باشد صحيح است .)سبزواری، 

امله است معسر و تنگ دست شود در صورتی مديون زوجه است که نفقه برای حامل باشد به خاطر اينکه اگر زوج در ايام عده ای که زن ح-ه

تمکن و عدم تمکن زوج هيچ تاثيری در حق زن ندارد. اما اگر نفقه برای حمل باشد ، اعسار زوج سبب سقوط تکليف او در پرداخت نفقه می 

 (110-107، ص1379ت نفقه اقربا است. )ارشدی، شود ، زيرا تمکن و ثروتمند بودن منفق شرط پرداخ

 ادعای حمل زن باردارمطلقه بائنه و تعلق نفقه به او -1-2

 وفقها معتقدند در صورتی که زن مطلقه بائنه مدعی شود که باردار است، قول او بدون مطالبه دليل مسموع است و بايد به او نفقه داده شود 

برخی از فقها گفته اند در چنين صورتی مرد آنچه را که به عنوان نفقه بعد از وقوع طالق در مطلقه بائنه  اگر معلوم شود که حامله نبوده است،

؛ جمعی از پژوهشگران زير نظر شاهرودی و 315، ص1؛ طباطبايی يزدی، ج358،ص31، ج1404پرداخت کرده است ، پس می گيرد.)نجفی، 
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قانون مدنی قائل به استرداد نفقه در صورتی که  308و302و301يز با استناد به مواد (؛ حقوقدانان ن105، ص6، ج1417سيد محمود هاشمی، 

 ( 175،ص1376ادعای باردار بودن از طرف مطلقه بائنه مطرح شده  و کذب آن مشخص شود، هستند.)جعفری لنگرودی،

 

 نفقه زن باردار ناشزه-2

افرمانی و عدم ايفاء وظايف زناشويی از سوی يکی از زوجين است. اگرچه نشوز اصطالحی در فقه و حقوق اسالمی به معنی تمکين نکردن، ن

شود نافرمانی شوهر نيز در نوشته های فقهی نشوز ناميده می نشوز فقط به نافرمانی زن از طريق عدم تمکين به شوهر اشاره دارد معموال

 ( 274،ص3، ج1387فخر المحققين حلی،  ؛187،ص1410.)شهيد اول،شودهرچند اصطالح تمکين در مورد شوهر استفاده نمی

 تمکين. -2نکاح دائم  -1همان طور که گفته شد زوجه با تحقق دو شرط مستحق نفقه می شود.

آيا با انعقاد عقد نکاح، شوهر خود به خود مکلف به دادن نفقه است و چنانچه زن تمکين نکرده سوالی در اينجا مطرح است و آن اينست که 

مرد  گردد و وجوب نفقه وقتى بر عهدهگردد يا اينکه بالعکس، به صرف نکاح، نفقه بر مرد واجب نمىر شد نفقه ساقط مىو نشوز از وى ظاه

اينکه وجوب  يا شود که زن تمکين نمايد. به عبارت ديگر آيا اصل، دادن نفقه است و تحقق هيچ شرطى براى وجوب آن الزم نيستثابت مى

اسخ که پاسخ به اين سوال ما را در يافتن پ ز ناحيه زوجه است؟ در پاسخ به اين سؤال سه نظر ارائه شده استنفقه مشروط به تحقق تمکين ا

 سوال بعد که آيا به زن ناشزه باردار نفقه تعلق می گيرد يا خير ياری خواهد کرد.

حت ابراين به محض اينکه عقد نکاح به صبن ;باشد بلکه نشوز، مانع آن استتمکين شرط استحقاق زن جهت دريافت نفقه نمىنظر اول: 

 (287،ص2، ج1410.)خوئی، واقع شد، زن مستحق دريافت نفقه و زوج مکلف به پرداخت آن است

نظر دوم) مشهور فقها(: محقق در شرائع، پس از ترديد در مساله فوق شرط تمکين بودن را ترجيح می دهد و اين قول را اظهر ميداند.)محقق 

مشهور ميان علماء اين است که تمکين شرط وجوب نفقه »( ميرزای قمی می نويسد: 465، ص2يد ثانی، ج؛ شه347،ص2حلی، ج

 (412ميرزای قمی، بی تا، ص«.)است

گرداند. صاحب جواهر پس از بيان نظر مشهور اطاعت از زوج )تمکين به معناى عام( زن را مستحق نفقه مىنظر سوم) نظر صاحب جواهر(: 

انع گردد و بنابراين نه نشوز را مدر اين باره قول وسط را پذيرفته است که زن به محض اطاعت از زوج مستحق نفقه مى و تشريح نظر فقها

 (195و 216، ص11، ج1414.)نجفی، دانسته و نه تمکين را واجب

 .خوردآثار عملى پاسخ به اين سؤال در موارد ذيل به چشم مى

ته باشند اگر نفقه را به موازات عقد بر زوج واجب گردانيم اين وظيفه زوج است که نشوز زوجه هرگاه زوجين در حدوث تمکين اختالف داش-

بايد ثابت گردانيم. اما هرگاه تمکين را شرط وجوب نفقه بدانيم، شده است و نشوز را که مانع آن استزيرا نفقه با عقد ثابت ;را اثبات نمايد

 .ناحيه خود ثابت نمايداين وظيفه زوجه است که تحقق تمکين را از 

نابر اين ب ;بر انجام آن است از آنجا که تمکين، صفتى وجودى است و بالعکس نشوز صفتى عدمى است، اثبات عدم در صورت درخواست-

 .ستا تواند بر تمکين خود دليل بياورد. اما تحقق نشوز، منوط به درخواست زوج و ممانعت زوجهتوان اثبات کرد و زوجه مىتمکين را مى

 زوجه نيز اظهار آمادگى مطابق نظر مشهور فقها تمکين شرط وجوب نفقه است و هرگاه پس از عقد، زوج از زوجه مطالبه تمکين ننمايد و-

 .نکند مطابق نظريه مشهور، زوجه مستحق نفقه نخواهد بود بر خالف نظريه ديگر که با توجه به عدم وقوع نشوز، زن مستحقق نفقه است

ر صاحب جواهر را بپذيريم: زن  اعم از حامله و غير حامله که تمکين خاص با شوهرش ندارد به او نفقه تعلق می گيرد چون ناشزه اما اگر نظ

 بودن او مانع وجوب نفقه نيست. بر خالف نظر مشهور که به دليل عدم تمکين ناشزه است و به او نفقه تعلق نمی گيرد.  

رسيم که در نفقه مطلقه غير رجعيه حامل )و نيز مطلقه رجعيه کرده بوديم؛ اين جا نيز به اين سوال میحال همان طور که پيش از اين مطرح 

حامل(که به عهده زوج است متعهدله کيست؟ حامل است يا حمل؟ در حقيقت پاسخ اين سوال در مورد زن باردار ناشزه و نفقه او نيز تاثير 

 مستقيم خواهد داشت.

 ناشزه دو نظر وجود دارد: در رابطه با زن باردار
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عده ای معتقدند چنانچه زن باردار در حال نشوز طالق داده شود يا پس از طالق ناشزه گردد، اگر نفقه برای زن باشد پرداخت آن واجب 

ری است. نيست، اما در صورتی که نفقه برای حمل باشد ، پرداخت آن واجب است. همين حکم در مورد زن باردار در ايام زوجيت نيز جا

( ثمره حقوقی اين بحث بسيار است مثال طبق نظر شيخ طوسی و پيروانش که متعهد له نفقه حمل است 109، ص3)عالمه حلی، بی تا، ج

، 3ق ،ج1418بايد نفقه مطلقه رجعيه ناشزه در زمان حمل داده شود و نشوز رجعيه در عده، نمی تواند حق حمل را ساقط کند.) طاهری، 

  ای تعلق نمی گيرد. اما اگر حمل باشد دو نظر مشهور وجود دارد:اه حمل در بين نباشد به زن ناشزه نفقه( لذا هر گ208ص

 الف: متعهد له نفقه، زن است.

ب: متعهد له، حمل است نهايت آنکه مادرش اين نفقه را می گيرد و مصرف می کند. و سرانجام حمل هم از اين راه تغذيه می کند.) طبق 

ی و پيروانش( بنا بر اين نظر وقتی که پدر فوت می کند تعهدش بدادن نفقه حمل ساقط می گردد و بايد از مال خود طفل، نظر شيخ طوس

 صرف نفقه خودش شود نه از ترکه پدرش، و در واقع پس از فوت پدرش از کيسه خودش می خورد.

 بر اساس اين نظر نکات ذيل را بايد مورد توجه قرارداد:

يه ناشزه باردار حق نفقه برای حمل بر عهده زوج دارد. اگر زوج در ايام عده بميرد از مال طفل به او بايد نفقه بدهند و نفقه الف: مطلقه رجع

  شامل سکنی هم هست و ورثه در تقسيم ترکه نمی توانند مسکن را از او باز ستانند.

 

 دا )در ايام عده طالق رجعی( ناشزه گردد نفقه حمل، ساقط نمی شود.ب: مطلقه رجعيه باردار اگر در حال طالق دادن، ناشزه نباشد لکن بع

يام ا ج: مطلقه رجعيه باردار اگر ناشزه نباشد متعهد له نفقه، خود او است زيرا در حکم زوجه است و زوجه حق گرفتن نفقه را دارد. اما اگر در

اينصورت متعهد له نفقه حمل است و پدر )تا زنده است( بايد در ايام عده ناشزه گردد حق او از زوج )بعنوان حق زوجه( ساقط می گردد و در 

 حمل، نفقه حمل را بدهد که مادر به مصرف برساند و اگر پدر قبل از وضع حمل، بميرد از مال خود طفل بعنوان نفقه حمل به مادر می دهند.

در مورد نفقه حمل، زوج تعهد ندارد که بامداد هر روز نفقه آن روز فرق قضيه اين است که در مورد نفقه زوجه نفقه روز بروز داده می شود اما 

 را بدهد و رعايت اين ضابطه ضرورت ندارد.

آخرين نکته ای که مناسب است در اين جا تذکر داده شود اين است که اگر زوجه در حال نشوز، به طالق بائن، مطلقه گردد و باردار باشد 

         رسد خالف اين نظر بی دليل است.                                                                                                ( نمی شود. به نظر می1109اده نشوز مانع استحقاق نفقه حمل )در م

 نفقه زن باردار از رابطه شبهه -3

شبهه ناميده شده و احکام آميزش حالل را دارد.)جمعی از  گيرد، موطوئه بهآميزش مرد با زنی که به گمان حالل بودن صورت می

ت رابطه زوجي که به تصور وجود ،وطی به شبهه عبارت از آميزشی است بين زن و مرد( به عبارت ديگر، 151-150،ص1، ج1426نويسندگان،

که کسی با زنی ازدواج کند و آن مانند به عمل می آيد و حال آنکه رابطه زوجيت موجود نمی باشد، خواه جهل آنان نسبت به موضوع باشد

که جهل آنان نسبت به حکم باشد مانند آنکه کسی بدون دانستن زن اوست و يا آن رضاعی نزديکی نمايد و سپس معلوم گردد که خواهر

نزديکی  مزبور با او ازدواج و نزديکی نموده باشد، پس از انحالل نکاح با زنی که قبال در زمان شوهر داريش با او حکم قانونی به بطالن نکاح،

 نمايد. شبهه ممکن است از ناحيه طرفين و يا از طرف زن يا مرد باشد. 

ه داگر سبب عده، وطی به شبهه باشد زوجه در ايام عده حق نفقه ندارد. اين امر مورد اتفاق فقهاء اماميه است، زيرا، عده شبهه هم در حکم ع

 (340،ص32، ج1404رد د صورت بارداری وی با آميزش به شبهه، اختالف است.)نجفی،بائن است. اما در ثبوت نفقه زن بر م

( نظر او بر مبنای 1376دکتر لنگرودی معتقدند موطوئه به شبهه اگر حامله باشد نفقه ندارد زيرا زوجه نيست.)جعفری لنگرودی،  -نظر اول

 طوئه به شبهه حامل نفقه ندارد.نظر گروهی از فقهاست که معتقدند نفقه متعلق به حامل است لذا مو

( دليل 178، ص4، ج1420اما عده ای از فقها معتقدند موطوئه به شبهه اگر حامله باشد تا زمان وضع حمل نفقه دارد.)عالمه حلی،  -نظر دوم

رده را بدهد و چنانچه فوت کاين گروه اين است که موطوئه به شبهه که باردار باشد نفقه اش را برای حمل می دانند لذا بايد واطی نفقه او 

 (110، ص3باشد از مال طفل بايد نفقه موطوئه را بدهند.)عالمه حلی، قواعد، بی تا، ج

www.takbook.com



   

540 

 

 ی زن باردار در نکاح متعهر( نفقه

م ئنکاح متعه نکاحی است که در آن شرط مدت شود و چون ازدواج دائم و هميشگی نيست احکامش با نکاح دائم فرق دارد مثال در نکاح دا

نفقه زن بر عهده مرد است اما به نظر اکثر فقها و قانون مدنی ايران، در نکاح موقت نفقه زن بر عهده خودش است حال مساله اينست اگر 

 زن در زمان عقد موقت حامله شود در مدت نکاح منقطع و بعد از اتمام مدت متعه، حق نفقه دارد يا خير؟

امل نفقه تعلق ی حی معتدهتنها در صورتی که نفقه را متعلق به حمل بدانيم  به منقطعهحامله باشد، که با عقد انقطاعی شوهر کرده اگر  زنی

جد  یی پدر است و اگر پدر فوت کند نفقه بايد از مال طفل پرداخت شود و اگر طفل مالی نداشته باشد بر عهدهگيرد و نفقه بر عهدهمی

نيم) طبق نظر مشهور فقها(  از آن جايی که زن در عقد منقطع حق دريافت هيچ گونه نفقه ای پدری است؛  ولی اگر نفقه را برای حامل بدا

( )مگر در ضمن عقد شرط پرداخت نفقه را درج کرده باشند( پس زوجه حق دريافت هيچ گونه 314،ص2، ج1378را ندارد)موسوی خمينی، 

 نفقه ای را ندارد.

 

 نفقه زن باردار در عده وفات -4

عد از مرگ شوهرش به نص قرآن کريم مدت چهار ماه و ده روز را عده نگه می دارد و حق ازدواج مجدد ندارد. در فقه از آن به ) زن بيوه ب

 عده وفات( ياد  می شود ولی عده وفات زن بادار به نظر فقهای شيعه ممکن است بيش از اين زمان باشد زيرا اگر دوران بارداری بيش از اين

 ی کيست؟بايست تا هنگام وضع حمل عده نگه دارد. حال نفقه و مخارج زن باردار در طول اين مدت، بر عهدهمدت باشد زن می 

 در اين مساله چند فرض قابل طرح است،

 فرض اول اين که استحقاق نفقه از اصل ترکه و ميراث زوج باشد؛  

 فرض دوم استحقاق نفقه از سهم االرث جنين است؛

 باشد.ه هر شکل میفرض سوم انکار نفقه ب 

در فرض اول می توان گفت که نفی نفقه زن باردار از اصل ميراث زوج در شيعه مورد اجماع است و برخی فقهاء نيز بر اين اتفاق نظر تصريح 

 (293، ص13، ج1404کرده اند.)مجلسی دوم، 

ثبات رواياتی يافت می شود که مورد استناد فقها برای ابرای اثبات يکی از دو فرض ديگر بايد توجه کنيم که در منابع روايی و فقهی شيعه 

 نظر خويش در موضوع نفقه زن در عده وفات قرار گرفته است. اين روايات به طور کلی به دو دسته تقسيم می شود .

 دسته اول : روايات حاکی بر عدم استحقاق زوجه بر نفقه در ايام عده وفات 

 نفی حق نفقه شمرده می شوند .اين دسته رواياتی هستند که از ادله 

 از جمله اين روايات ، روايتی از ابی الصباح کنانی از امام صادق)ع( که در مورد زن بارداری که شوهرش فوت شده سوال شد که آيا نفقه به

 (522،ص21، ج1374؛ حر عاملی،150،ص8، ج1365،شيخ؛ طوسی، 115،ص6، ج1375او تعلق می گيرد؟ حضرت فرمود خير.)کلينی،

 

) .يا روايتی از حلبی از امام صادق )ع( که حضرت فرمودند : زن بارداری که شوهر او فوت شده ، نفقه ای برای او نيست اين روايت معتبر است

 (522،ص21،ج1374؛ حر عاملی، 151،ص5،ج1365؛شيخ طوسی،314، ص6، ج1375الکافی، 

قه برد مستحق نفاين هستند که زن حامله ای که در عده ی وفات به سر میاين روايات و روايات ديگری که مضمون واحدی دارند بيانگر 

 از شوهرش نيست زيرا متوفی تکليفی ندارد. لذا برخی از فقها بر اساس اين روايات به عدم وجوب نفقه بر زن باردار در عده وفات حکم داده

( اين فقيهان 369و368، ص3، ج1387؛ فخرالمحققين حلی، 207، ص1421اند ، که اين حکم شهرت روايی و عملی نيز دارد.)عالمه حلی،

 روايات مذکور را دال بر عدم ثبوت نفقه به طور مطلق اعم از مال شوهر و مال حمل می دانند.

 روايات دسته دوم: روايات حاکی بر استحقاق زوجه بر نفقه در ايام عده وفات
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حق نفقه می باشند که اين روايات هم به دو گروه تقسيم می شود. يک گروه صراحت اين دسته رواياتی هستند که مورد استدالل برای اثبات 

 در اين دارند که نفقه زن باردار از سهم االرث جنين وی می باشد و گروه ديگر نفقه وی را از تمامی اموال قرار داده اند .

د روايت ابی صباح کنانی است. امام صادق)ع( فرمود:  زن روايت اول: مستند اصلی نظريه ی مشهور متقدمان مبنی بر انفاق از مال فرزن

 ( 539،ص1بارداری که شوهرش فوت شده نفقه او از مال فرزندش که در شکمش است پرداخت می شود. )طباطبايی حائری، بی تا ، ج

پرداخت می شود نه از مال  طبق اين روايت زن بارداری که در عده وفات است مستحق نفقه است .اما اين نفقه از سهم االرث فرزندش

 شوهر.

 روايت فوق در ميان روايات مطرح در موضوع نفقه در عده وفات تنها خبری است که در تمامی کتب اربعه ذکر شده است.           

زمانی که وضع حمل  روايت دوم: امام صادق )ع( از پدرش و او از علی)ع( نقل می کند که فرمود: نفقه زن باردار شوهر دار از دست داده ، تا

 کند، از تمامی مال است.

هر چند به نظر می رسد اين روايت با روايت قبل تعارض دارد اما اين تعارض ظاهری بوده ، چرا که در واقع نصيب و سهم االرث حمل، در 

، هنگامی از وضع حملکل مال مخلوط است و وضعيت حمل مشخص نيست که دختر است يا پسر، يکی است يا بيشتر، به همين خاطر پس 

که سهم االرث واقعی او مشخص شد آنچه به عنوان نفقه پرداخت شده است از نصيب فرزند متولد شده کم می شود. به همين خاطر برخی 

مل بر ح فقها روايت اخير را حمل بر نصيب فرزند کرده اند ، زيرا برای او از کل مال نصيبی است. البته اين احتمال داده شده که اين روايت

 شود، يعنی در صورتی که ورثه به اين امر رضايت دهند از جميع مال پرداخت می شود.                             استحباب می

در واقع زن بارداری که در عده وفات است به دليل حملی که در شکم دارد مستحق نفقه است و حمل نسبت به ساير ورثه در دادن نفقه به 

( و چنانچه زنده متولد 522، ص21، جلد1374؛ حرعاملی، 183، ص4، ج1420، عالمه حلی، 237،ص31، ج1404دارد)نجفی، مادر اولويت

 شود، نفقه ای که به مادر از ارث پرداخت شده در نهايت از سهم االرث فرزند متولد شده کسر می شود.  

 در چنين صورتی چه بايد کرد؟ نکته قابل توجه در اين جا اين است که اگر حمل زنده متولد نشود 

 های مختلف زن باردار در عده وفات را بررسی کنيم: برای پاسخ به اين سوال بهتر است به صورت تفصيلی حالت

ع قط وحالت اول: متولد شدن جنين بعد از چهار ماه: جنين بعد از چهار ماه و ده روز به دنيا بيايد، در اين صورت نفقه از مال جنين با تولد ا

 می شود و عده وفات نيز پايان می يابد .

ی م حالت دوم: متولد شدن قبل چهارماه: در اين هنگام با تولد کودک نفقه مادر قطع می شود، ولی عده وفات تا پايان چهارماه و ده روز ادامه

گردد یتنها در صورتی مادر از اين نفقه بهره مند ميابد .حکم قطع نفقه با تولد جنين، با ادله سازگاری دارد، زيرا اگر نفقه را حق جنين بدانيم 

 (455، ص8، ج1404که استفاده او از نفقه تنها راه وصول نفقه او به جنين باشد و اين تنها در دوران بارداری است. )نجفی ،

مين تواند زندگانی خود را از آن طريق تاالبته در صورت زنده متولد شدن نوزاد، اگر مادر نيازمند باشد و مالی غير از اموال نوزادش نباشد که ب

 ی زندگی خود را از همان سهم االرث نوزادش به عنوان نفقه اقارب تامين کند.تواند هزينهکند، در اين صورت بعد از وضع حمل، می

 

که  خواهد شد و باقی مانده مالی سقط شدن جنين: اگر جنين قبل از چهارماه و ده روز يا بعد از آن، زنده به دنيا نيايد و سقط شود نفقه قطع

 ،از ارث برای جنين کنار نهاده شده بود به ساير ورثه می رسد، زيرا در اين صورت ملکيت جنين بر مال کنار نهاده شده، مستقر نگرديده است

قال و به ورثه خودش انتبر خالف هنگامی که جنين بعد از زنده متولد شدن فوت کند که در اين صورت، ملکيت او مستقر می شود و مال ا

می يابد . امادر مقدار مالی که در طول مدت بارداری از سهم االرث جنين صرف مادر شده است محل گفت و گوی فقهاست. معدودی از 

ا رخصت ب بايست به آنان بازگرداند و اين منافاتیايشان می گويند : اين مقدار از مال بر ذمه مادر است و به ديگر ورثه بدهکار است و می

 (278شرعی در مصرف اين مال ندارد.)اراکی، ص

اما بعضی ديگر از فقها که فرض سقط جنين را مطرح کرده اند، می گويند: نفقه ای که در طول زمان بارداری صرف مادر شده است، از مال 

 (363،ص32، ج 1404ورثه کم می شود و مادر نيز به آنان بدهکار نيست.) نجفی، 
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را بپذيريم که نفقه حق جنين است، قول دوم صائب خواهد بود، زيرا در اين صورت آن مقدار مالی را که مادر در طول مدت اگر اين مبنا 

بارداری مصرف کرده است، برای خودش نبوده است؛ بلکه در واقع صرف جنين شده است که راه ارتزاق او مادرش بوده است. پس دليلی 

آن مقدار مال از مادر طلب شود، يعنی اگرچه ملکيتی برای جنين حاصل نشده است ، ولی مورد مصرف وجود ندارد که بعد از سقط جنين ،

 .اين مال نيز مادر نبوده است تا او بدهکار باشد ، بلکه به اذن شارع اين مقدار مال که در واقع ملک ورثه بوده است ، صرف جنين شده است

 نتيجه گيری

ه اسالمی و حقوق ايران زوجه با تحقق وجود رابطه زوجيت از نوع نکاح دائم و  تمکين مستحق نفقه می با توجه به اين مطلب که در فق-1

 گيرد.شود، وضعيت تامين مخارج و مايحتاج زندگی زن بارداری که شرايط تعلق نفقه را نداشته باشد مورد توجه قرار می

 هايیهای متعدد مادی و معنوی است و در اين دوران يکی از محدوديتمند حمايتاش نياز جا که مادر باردار با توجه به شرايط ويژهاز آن-2

شود، فعاليت برای کسب و کار و درآمدزايی است، مساله حمايت مالی از او در چنين شرايطی و اتخاذ سياست حمايتی که با آن مواجه می

 سيار مهم است.حقوقی در اين زمينه و اختصاص حقی همچون نفقه ايام زوجيت برای او ب

های مختلف عدم وجود شرايط عمومی پرداخت نفقه در زن باردار، مانند انحالل نکاح دائم به واسطه طالق يا فسخ،  در بررسی صورت -3

کنيم که قانونگذار اسالم و صورت نشوز، صورت بارداری از رابطه شبهه، صورت بارداری از نکاح متعه و در صورت  فوت زوج، مشاهده می

اند، زيرا خداوند در قرآن کريم بارداری را نشانه ای از لطف انونگذار ايران، مادر باردار را به طور استثناء مستحق دريافت نفقه محسوب کردهق

 و رحمت و قدرت خداوند دانسته است و احکام و حقوقی اختصاصی را برای حمايت از زنان باردار در نظر گرفته است.

سوره طالق شکی نيست، هرچند دانشمندان فقه و حقوق  6قه بائنه باردار و تکليف مرد به پرداخت آن با توجه به آيه  در تعلق نفقه به مطل-4

  .در تعلق نفقه به حمل يا حامل اختالف نظر دارند. همين نظر در موطوئه به شبهه  و زنی که در نکاح متعه است و زن ناشزه نمودار می گردد

عدم استحقاق نفقه زن بارداری که در عده وفات است دو دسته روايات وجود دارد و از اين رو بين علما اختالف  اما در خصوص استحقاق يا

ی طفلش از باب پرداخت نفقه نظر به وجود آورده است. با اين حال در صورت نياز مادر، در پرداخت نفقه او از سهم االرث کنارگذاشته شده

 کند، شکی نيست.ه از طريق مادر ارتزاق میاقارب يا تامين نياز خود جنين ک

 باشد، الزم است اين مسالهاز آن جا که با بررسی بسياری از موارد، سياست حمايتی اسالم از مادر باردار به طور اختصاصی مشهود می -5

ای حمايتی هر اجرای اين سياستهای کنونی نيز قرارگرفته شود. به خصوص اين که گاهی ضعف ما دريزیها و برنامهسرلوحه سياستگذاری

ا درپرتو تر برای اجرای اين قوانين هستيم تتر و عملیتر، قویبسيار بيشتر از ضعف و خالء قانونگذاری است و نيازمند ضمانت اجراهايی ساده

 و سايه  آن، هدف متعالی تامين آرامش ذهنی و فکری و سالمت مادر باردار تامين شود.
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 الملل عمومی دانشگاه تهراندانشجوی دکتری حقوق بين؛ مهوش منفرد
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  المللزبان و ادبيات انگليسی و کارشناس ارشد حقوق بينکارشناس ؛ موسی کرمی
mousakarami136767@yahoo.com 

 

 چکيده
المللی بين یگزارانِ دولتی و جامعهها مادر هستند، اغلب توسط نهادهایِ کيفری، سياستگمان، نيازمندهایِ خاصِ زنانِ زندانی که بيشتر آنبی

های فرزندانش را نيز نقض نمايد. از اين رو، در تواند نه تنها حقوقِ خود او بلکه حقمادر است میشود. حبسِ زنی که ناديده انگاشته می
ا حبسِ اين هایِ مرتبط بی ابعادِ نظامالملل، بايسته است تا همهی مادران به موجب حقوق بينراستایِ تضمينِ حقوق به رسميت شناخته شده

ينه، عملکرد نهادهایِ معاهداتیِ حقوق بشریِ ملل متحد از اهميت شايانی برخودار است. اين ارکان، با افراد مطمح نظر قرار گيرند. در اين زم
ند اها، رويکردی حمايتی را در اين عرصه اتحاذ نمودهها در حمايت از مادرانِ زندانی و فرزندان آنشناسايیِ تعهداتِ متقن و ايجابی برای دولت

های خانواده و تقويتِ امنيت اجتماعی را فراهم آورد. نوشتار ارتقایِ حقوق اين افراد و در نتيجه تحکيم بنيانتواند موجباتِ رعايت و که می
انی و های صورت گرفته از مادرانِ زندای، به حمايتتحليلی و با گردآوری منابع به صورت کتابخانه-فرارو بر آن است تا به روشی توصيفی

 ی حقوق کودک مبادرت نمايد.نهادهایِ معاهداتیِ حقوقِ بشریِ نظام ملل متحد و به ويژه کميته ها در پرتو عملکردفرزندان آن

 المللی حقوق کودک، حقوق بينواژگان کليدی: مادران زندانی، نهادهای معاهداتی، حقوق بشر، کميته

 

 مقـدمـه

؛ تغابن: 64)قرآن کريم، غافر:  پی ترسيم بهترين تصوير بود سرشت، آز آنجا که در دست هنرمندی که در کارگاه آفرينش گِل وجود آدمی را
و در پايان به اين ساخته  (21گذاشت و بشر را به صورت زن و مرد آفريد )قرآن کريم، روم:  از همان آغاز، اساس کار را بر خلقتی دوگانه (3

و دفاع از  (72، ص 1386)رحمتی،  انسانی است ی از تاريخاز اين رو، تاريخ زن، در واقع بخش (.14کريم، مؤمنون:  )قرآن خويش آفرين گفت
شمول است. اگر چه حقوق زنان ابتدا در انسانيت. حقوق زنان، به واسطه ماهيتِ مفهومیِ خود يک پديدار فرامرزی و جهان او، دفاع از

ر گستریِ حقوق بشويتِ انسانیِ انسان و جهانيابد، ولی به علت جهانی بودنِ هها در قلمرو سرزمينی خود معنا میی تعهدات دولتمحدوده
های (، بررسیِ مسائل مربوط به زنان محدود و محصور در مرزهای ملی نيست و دغدغه126، ص 1395بخش و ديگران، بهار و تابستان )گنج

 کنند. المللی نيز خودنمايی میای و بينمربوط به اين حوزه، در سطوح منطقه
يرخانه داریِ تربيت فرزندان است )دبشی که برای زنان ترسيم شده و مورد ستايش قرار گرفته، نقش مادری و عهدهبارزترين و واالترين نق

توان از آن به عنوان مانندی برخوردار است که می(. نقش مادر در مفهوم مادری کردن از چنان اهميتِ بی8، ص 1395علمی همايش مادر، 
مندی از حقوق بشر است )فضائلی ی شأن، کرامت و هويت انسانیِ هر فرد، بهره(. الزمه7کرد )همان، ص ی اصلی خانواده و جامعه ياد پايه

ای، افزون بر ارزش ذاتی آن، از نظرِ حمايت گمان، حمايت از جايگاه مادر در هر سطح و حوزه(. بی291، ص 1396و کرمی، بهار و تابستان 
 باشد.تقويتِ امنيتِ اجتماعی جوامع، دارای ارزش ابزاری نيز میهای خانواده و از کودکان و تحکيم بنيان

، ملل متحد به طور مؤثر به 1948ی جهانی حقوق بشر در سال و پس از آن، اعالميه 1945از زمان تصويب منشور ملل متحد در سال 
دارد قبول جهانی نسبت به اين موازين ترديدی وجود ناست.  از آنجا که نسبت به  المللی پرداختهای از اسناد حقوق بشریِ بينتدوين مجموعه

کار ای فزاينده بر لزوم تقويت سازُباشد، در سراسر جهان به گونهها میاز آن« حمايت ملی»ترين روش اجرايیِ اين اسناد و علی رغم اينکه مهم
(. يکی از کارآمدترين سازُکارهای 54، ص 1396ان ملل متحد برای حمايت کارآمد از اين موازين تأکيده شده است )منفرد، بهار و تابست

 اجرایِ اندازِ پايشِتوان نظارت توسط ارکان مبتنی بر معاهدات حقوق بشری دانست که از چشمحمايت از حقوق بشر در سطح ملل متحد را می
ی فرارو در نظر دارند که به گان در نوشته(. از اين رو، نگارند160، ص 1382اين معاهدات از اهميتی شايان برخوردار است )مصفا، زمستان 

 3لکرد ها در پرتو عمهای صورت گرفته از مادران زندانی و کودکان آنایِ منابع، به حمايتتحليلی و با گردآوریِ کتابخانه-روشی توصيفی
 نهاد معاهداتیِ حقوق بشری دست يازند که در ادامه خواهد آمد.
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 هاشریِ نظام ملل متحد در قبال مادران زندانی و فرزندان آنرويکرد نهادهایِ معاهداتیِ حقوق ب

ن المللیِ منعقده در اين زمينه هستند که در راستایِ به رسميت شناختالمللیِ بشر، اسناد بينترين منابعِ حقوقِ بينگمان يکی از مهمبی
در اين اسناد سازُکارهايی برای نظارت بر حسن اجرایِ  (.54اند )منفرد، پيشين، ص های اساسی تدوين و به تصويب رسيدهحقوق و آزادی

هايی رکن معاهداتی وجود دارند که در قالب کارگروه 9اکنون در نظام ملل متحد اند. همبينی شدههای عضو پيشها از سوی دولتمفاد آن
، 2009لِم، نمايند )مِکی خود نظارت میهداتِ زايندههای مرتبط با اسناد ذيربط، بر کيفيتِ اجرایِ معامتشکل از کارشناسان مستقل در زمينه

مايت از ی حدر زمينه ی حقوق کودککميتهو  ی حقوق بشرکميته، ی امحاء تبعيض نژادیکميتهی کوناه، عملکرد (. در اين نوشته1ص 
ر تی حقوق کودک برجستهير، عملکرد کميتهگردد که در اين مسنماييم. يادآور میها را به اختصار بررسی میمادران زندانی و فرزندان آن

 خواهد شد و بيشتر حجم مقاله به آن اختصاص خواهد يافت.

 ی حقوق بشر ی امحاء تبعيض نژادی و کميتهکميته

امبر دس 21است. کنوانييون مربوطه در ی اَشکال تبعيض نژادی کنوانسيون امحاء کليهی امحاء تبعيض نژادی، نهادِ ناظر بر اجرای کميته
ی عام نامهتوصيه 2005اوت  17(. اين کميته در 83، ص 1390به تصويب در آمد )مهرپور،  A 2106( XXی شماره )طی قطعنامه 1965

را صادر نمود. اين تفسير، مسائلی که اشخاص  پيشگيری از تبعيض نژادی در اداره و کارکرد نظام عدالت کيفریخود در خصوص  31شماره 
ر پذير، مردمان بومی، افراد تحت تبعيض و سايهای آسيبی متعلق به گروهای نژادی يا قومی و به طور خاص اتباع بيگانههمتعلق به گروه

ای گانههای چندبا برجسته نمودن تبعيض دهد. کميتهبرند را مطمح نظر قرار میهای ضعيف جامعه که در محروميت و حاشيه به سر میگروه
دگان شی بازداشتهایِ عضو کنوانسيون در قبال همهشوند، با برشماریِ وظايف و تعهدات دولتهای فوق متحمل میکه زنان متعلق به گروه

أکيد های ياد شده در باال تی عضويت در گروهپذيریِ زنان و صغار در برابر نظام عدالت کيفری به واسطهاز هر قوم و نژاد و مليتی، بر آسيب
(. اتخاذ چنين 23، بند 2005اوت  17ی امحاء تبعيض نژادی، گردد )کميتهها به اين دو گروه میی دولتويژهورزد و خواستار توجه می

ی ياد شده، از شناسايی و درکِ ميزانِ تبعيضی که زنان در نظام عدالت کيفری با آن روبرو هستند حکايت دارد. رويکردی از سوی کميته
 ها بر حبس اصرار دارد.اهميتِ بررسیِ علل رشد سريع جمعيت زنان در زندان و شرايطِ آننامه، بر همچنين کميته در اين توصيه

به تصويب مجمع عمومی ملل  1966دسامبر  16 که در مورخ المللی حقوق مدنی و سياسیميثاق بينی حقوق بشر نهاد ناظر بر کميته
هايی را در مورد وضعيتِ هایِ کشورهای عضو، نگرانیبطه با گزارششود. کميته در مالحظات پايانی خويش در رامتحد رسيد، محسوب می

ی (. کميته18، بند 2005نوامبر  2ی حقوق بشر، زنانِ زندانی به طور خاص و بکارگيری کارکنان مرد به طور خاص ابراز داشته است )کميته
يز جدايیِ ن های ظالمانه، غير انسانی يا ترذيلیا يا مجازاتکنوانسيون منع شکنجه و ساير رفتارهمنع شکنجه به عنوان رکنِ ناظرِ اجرای 

(. ترديدی وجود ندارد که در صورت ادغام زندانيان 14، بند 2005نوامبر  7ی منع شکنجه، دهد )کميتهجنسيتیِ زندانيان را مطمح نظر قرار می
رد. بارتکاب جرائم جنسی را نيز به ميزان بسيار زيادی باال می های زن و مرد، ميزانمؤنث و مذکر، عالوه بر نقضِ کامل برابری ميان زندانی

مبنی بر لزوِم  حداقل قواعد استاندارد  برای رفتار با زندانيان ملل متحداز  53( 3ی )ی شمارهی حقوق بشر، بر قاعدهاين رويکرد کميته
ترديد حضور کارکنان و نگهبانان مرد در ميان زندانيان زن، ینمايد. بسرپرستی و مديريتِ انحصاریِ زندانيانِ زن توسط بانوان تصريح می

ها آورد و کرامت و حرمت آنها و سوء رفتارهایِ جنسی از زنانِ زندانی را فراهم میی نابرابر قدرت، بستر سوء استفادهافزون بر تشديد رابطه
 سازد.دار میرا خدشه

 

 ی حقوق کودککميته

 

رو،  ها هستند. از اينگناه و معصوم آنصلیِ زندانی شدن مادران، بيش و پيش از هر کسِ ديگر فرزندان بیرسد که قربانیِ ابه نظر می
 ی حقوق کودک، به عنوان نهادِ پايشگرِ اجرایدهند. کميتهی حقوق کودک اختصاص مینگارندگان بيشتر حجم مقاله را به عملکردِ کميته

سپتامبر  2به تصويب رسيد و در  1989نوامبر  20مجمع عمومی ملل متحد و در  25/44ی نامهباشد که طی قطعمی کنوانسيون حقوق کودک
االجرا گرديد روز از بيستمين سند الحاق يا تصويب، الزم 30آن مبنی بر گذشت  49ی ، با تحققِ شرطِ ماده1990

(http://www.ohchr.org/EN/ProfessionalInterest/Pages/CRC.aspxاين کنوان .)191اکنون با عضويتِ سيون هم 
آيد و همين امر از اهميتِ موضوع حقوق کودکان و حمايت المللی به شمار میترين اسنادِ حقوقیِ بينگسترکشور جهان در آن، يکی از جهان

 ها حکايت دارد.از حقوق آن
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اين  کند.های عضو نظارت میده توسط دولتکارشناس مستقل است که بر اجرایِ کنوانسيون ياد ش 18ی حقوق کودک متشکل از کميته
گی خريد و فروش کودکان، فاحشو درگيری کودکان در مخاصمات مسلحانه هایِ الحاقیِ کنوانسيون در خصوص کميته پايشِ اجرایِ پروتکل

، پروتکل سومِ کنوانسيون 2011دسامبر  19دار است. شايان يادکرد است که مجمع عمومی ملل متحد در را نيز عهده نگاری کودکانو هرزه
ی تسليم شکايت در خصوص نقض حقوق خود به موجب کنوانسيون و دو پروتکل نخست آن ی طرح دعوا که به کودکان اجازهدر مورد رويه
به اجراء در آمد  2014دهد را پذيرفت که در ماه آوريل سال را می

(http://www.ohchr.org/EN/HRBodies/CRC/Pages/CRCIndex.aspx کميته با توجه به تأثيراتِ منفیِ حبس .)
زندانی  یهايی که به واسطهبرند يا آنمادران بر تحقق و ايفایِ حقوق کودکان، به حمايت از کودکانی که با مادران خويش در زندان به سر می

اذ رويکردی ابزاری در حمايت از نقش مادر، بر ی حقوق کودک، با اتخاند، پرداخته است. در واقع کميتهشدن مادرانشان از ايشان جدا افتاده
 حمايت از حقوق کودکان تأکيد ورزيده است. بر اين اساس، در ادامه به اهمِ تمهيدات کميته در اين خصوص خواهيم پرداخت.

 لحاظ منافعِ حداکثریِ کودک در تعيين مجازات و ساير تصميمات مرتبط با مادر

دارد که در تمامیِ اقداماتِ مرتبط با کودکان که از سوی نهادهاِی کودک، در اين رابطه اشعار می حقوق 1989کنوانسيون  3( 1ی )ماده
خست ی نپذيرند، منافعِ حداکثریِ کودکان بايد در درجهرفاهیِ عمومی و خصوصی، محاکم حقوقی، مقامات اداری يا مراجع قانونی صورت می

در شماری از مالحظات پايانی خود در خصوص گزارش کشورها، بر ملحوظ داشتن منافعِ ی حقوق کودک نيز از اهميت قرار گيرد. کميته
حداکثری کودکان در تعيين مجازات و ساير تصميماتِ مرتبط با سرپرست اوليه يا انحصاری تأکيد داشته است. کميته در اين خصوص در 

 دارد:مالحظات پايانیِ راجع به کشورهای تايلند و فيليپين چنين ابراز می

 کودک نمايد که اصل منافعِ حداکثریِهايی در خصوص مراقبت از کودکان است، کميته توصيه میعنه دارای مسئوليتزمانی که مشتکی»
(، با دقت و مستقالً توسط مقامات و متخصصين صالح لحاظ شود و در تمامیِ وجوهِ مربوط به حبس از جمله بازداشت موقت و 3ی )ماده

ی ؛ کميته48، بند 2006مارس  17ی حقوق کودک، )کميته« و تصميماتِ مرتبط با اسکانِ کودک مطمح نظر قرار گيردتعيين مجازات 
 (.53—54، بندهای 2005سپتامبر  21حقوق کودک، 

ر رأی و در طول بر اين اساس، محاکم و مقاماتِ مجریِ قانونِ کشورهای عضوِ کنوانسيون موظفند که در تمامیِ مراحلِ اعالم اتهام تا اصدا
 اجرای آن مصلحت و منفعت کودکِ مادرِ متهم يا زندانی را مد نظر داشته باشند و بر اين پايه دست به اقدامات مقتضی بنمايند.

 کنندبذل توجه ويژه به کودکانی که در زندان با مادران خود زندگی می

برند را ر میها به سباشد که زندگیِ کودکانی که در زندان با آنتی میيکی ديگر از پيآمدهایِ منفیِ زندانی شدن مادران، مشکالت و تبعا
ا هی حقوق کودک در اين زمينه نيز ورود نموده و رهنمودهايی را ابراز و تعهداتی را برای برای دولتدهد. کميتهتحت تأثير خود قرار می

که با  نمايد که روند و وضعيتِ جاریِ کودکانینوانسيون توصيه میهای عضو کشناسايی کرده است. کميته در مالحظات پايانی خود به دولت
کنند را مورد بازبينی قرار بدهند و در اين راستا مصاديقِ اسکان کودکان در زندان را به مواردی که به مصلحت والدين خود در زندان زندگی می

باشد د میها مساعها و رشد هماهنگ شخصيت آنی تحقق نيازمندیايشان است محدود سازند و تضمين نمايند که شرايطِ زندگیِ کودکان برا
ها بايد تضمين دارد که دولت(. افزون بر اين، کميته در مورد اين دست کودکان ابراز می52، بند 2005سپتامبر  21ی حقوق کودک، )کميته

، 2006مارس  17ی حقوق کودک، ون کفايت نمايد )کميتهکنوانسي 27ی ی کودک وفق مادهکنند که شرايطِ زندگی در زندان برای رشد اوليه
کنوانسيون حقوق کودک بر  27ی ی يادکرد است که ماده(. شايسته53—54، بندهای 2005سپتامبر  21ی حقوق کودک، ؛ کميته48بند 

مايد ناخالقی و اجتماعی تصريح میمندی از استانداردِ معيشتیِ متناسب و مکفی برای رشد جسمانی، ذهنی، معنوی، حقِ هر کودکی در بهره
 (.27ی ماده 2و  1، بندهای 1989نوامبر  20ورزد )کنوانسيون حقوق کودک، و بر وظايف والدين و دولت در تحقق اين حق تأکيد می

را از خود  کودکان هايی که زندگیيکی ديگر از وضعيت اندها جدا افتادهی حبس مادران خويش ازآنتوجه به وضعيتِ کودکانی که به واسطه
ی توان ادعا کرد جدايای که میباشد؛ به گونهها میی حبس آنها از والدين و به ويژه مادران به واسطهسازد، جدا افتادنِ آنبه شدت متأثر می

ت اين پديده، ر به اهميگذارد. نظی کودکان باقی میدر چنين وضعيتی نسبت به جدايی به طرقِ ديگر، آثارِ مخرب بيشتری بر رفتار و آينده
عضو  هایی تأثير جدايیِ ناشی از حبس والدين بر تحقق حقوق کودک پرداخته است. کميته به دولتی حقوق کودک به مقولهکميته

مين ضهايی برای مراقبت از کودکان در نظر گرفته و تحققِ مطلوبِ نيازهای جسمانی و روانی کودک تنمايد که جايگزينکنوانسيون توصيه می
ها امکان حفظ پيوندهای شخصی و تماس مستقيم با مادرانی که در زندان به سر دارد که اين جايگزينشوند. به عالوه، کميته اظهار می

 (.53—54، بندهای 2005سپتامبر  21ی حقوق کودک، ؛ کميته48، بند 2006مارس  17ی حقوق کودک، برند را فراهم آورند )کميتهمی
های عام خود، با اتخاذ رويکردی مثبت، به حمايت از مادران نامهباال آمد، نهادهایِ ناظر حقوق بشری در تفاسير و توصيه همانگونه که در
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ی مربوطه را نهاد نظارتی و مشورتی اند. چنين تفاسيری از ارزش حقوقی وااليی برخوردارند و کميتهها مبادرت جستهزندانی و کودکان آن
اسير عام از تفسير سنگ دانست. برخی تفالمللی همتوان با تفاسير يک دادگاه بيند؛ هر چند نظرات تفسيری کميته را نمیکننميثاق معرفی می
ضمين هر تواند موجبِ تگيرند. به هر روی، اتخاذ چنين رهيافتی از سوی اين ارکان، میبه خود می تقنينیشبهروند و ماهيتی صرف فراتر می

 ها گردد و امکان رشد متوازنِ کودکان در ابعاد مختلف را فراهم آورد.ها از سوی دولتانِ زندانی و در نتيجه کودکان آنچه بيشتر حقوق مادر
ر های خانواده دارد. حبسِ زنی که مادمانندی در تحکيم بنيانی خانه، نقش بیگمان، حضور مادر به عنوان يکی از دو ستونِ اصلیِ خيمهبی

های فرزندانش را نيز نقض نمايد و به تضعيف مبانی خانواده و در نتيجه تهديد مصالح جامعه در نها حقوقِ خود او بلکه حقتواند نه تاست می
لملل، ای مادران به موجب حقوق بينکل و به خطر افتادن امنيت اجتماعی گردد. از اين رو، در راستایِ تضمينِ حقوق به رسميت شناخته شده

هایِ مرتبط با حبسِ اين افراد مطمح نظر قرار گيرند. در اين زمينه، عملکرد نهادهایِ معاهداتیِ حقوق بشریِ ی ابعادِ نظامبايسته است تا همه
های بشری، از اهميت شايانی برخودار است. اين ارکان، با شناسايیِ ها در مسائلِ مرتبط با حقملل متحد به عنوانِ پايشگرانِ عملکرد دولت

اند که ها، رويکردی حمايتی را در اين عرصه اتحاذ نمودهها در حمايت از مادرانِ زندانی و فرزندان آنو ايجابی برای دولتتعهداتِ متقن 
های خانواده و تقويتِ امنيت اجتماعی را فراهم آورد. در اين راستا، تواند موجباتِ رعايت و ارتقایِ حقوق اين افراد و در نتيجه تحکيم بنيانمی

تر زندگیِ کودکان را تحت تأثير قرار دهد و به نقشِ هايی که کمرسد که عنداالقتضاء، جايگزينیِ مجازات حبس با ديگر مجازاتمی به نظر
 تری وارد نمايد را بهترين گزينه در اين زمينه به شمار آورد.ی کممادریِ بانوان خدشه
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شده و انتظار  شکل گيری خانواده نقش هايی مالحظه  صلی  سالمی برای زنان  و مادران به عنوان يکی از ارکان ا شم انداز ا چکيده: در چ
ستخراج و تبيين ن ضر انتزاع و ا ست. هدف پژوهش حا سوال ا ست. سالمی ا شم انداز ا قش های مورد انتظار از زنان در نظام خانواده و از چ

اساسی اين است که شاخص ترين نقش های مورد انتظار از زنان و مادران در نظام خانواده چيست؟ پژوهش حاضراز تحقيقات کيفی است و 
صيفی ستنباطی به معرفی مهمترين نقش های مادران -با روش تو شی در تحليلی و ا و زنان در نظام خانواده می پردازد. از تتبع و ژرف اندي

سرداری ،  سالمی عبارتند از نقش مادری،هم سالمی می توان ادعا کرد که نقش های مورد انتظار از زنان از منظر گزاره های ا گزاره های ا
سنخيت و هم ترازی زيادی با ويژ شناختی زنان دارند و به نقش عاطفی و نقش خانه داری و تربيتی.اين نقش ها،  ستی و روان  گی های زي

 عنوان اولويت نخست از آنان انتظار می رود. 

 کليد واژه ها:جنسيت،اولويت،نقش مادری،نقش عاطفی ،منزلت، نقش همسرداری،همترازی.  

  

 

 مقدمه

 

 و کرده متقسي مردان و زنان گروه دو به ار افراد و کند می ايجاد جامعه در جنسيتی های بندی جنسيتی،قشر های نقش و جنسيت مقوله دو
ــيم را ترازی هم های نقش گروه هر برای ــتی های تفاوت خيالی و واقعی های جنبه نمودن آميز اغراق با ای جامعه هر.کند می ترس  و زيس
ــناختی روان ــويه دو های نقش و ها ها،کُنش مرد،نگرش و زن ش ــيم و بندی طبقه مردانه و زنانه مجموعه دو با رابطه در را ايی س  می ترس
سيتی های نقش تفکيک و دارد وجود ها فرهنگ و ملل همه ميان در که نهادی فراگيرترين و ترين شاخص.کند شنر تبلور آنها در جن  و و

ست خانواده دارد،نهاد ای سازنده ستره نهاد اين در.ا ضافا پُرگ  ایه ظرفيت با تراز هم های نقش به رود می انتظار مادر و پدر از اينکه بر م
ــناختی روان و زيســتی  وردم های نقش با آنان نوايی ناهم و کرده تشــويق انتظار مورد های نقش با را پدران و مادران نوايی بپردازند،هم ش

ساالری،هم .کند می سرزنش و تنبيه را انتظار سته  شاي صرف نظر از ملّيت،مذهب و فرهنگ، به  کارآمدی و پويايی هر جامعه و خانواده ای 
ــتعداد افراد و نقش های واگذار شــده متکی اســت. در خانواده های بهنجار و افزايی،توافق و همگرايی در آحاد انســانی و هم ترازی ميان اس

شيوهسالم، نقش ست و به  شن ا شدهها رو صيص داده  سب تخ سجام و ای منا شتن ان ضمن دا ضا روی آنها توافق متقابل دارند و  اند. اع
، عمالً در حال اجرای آن  هستند. کارشناسان خانواده وجودِ سلسله مراتب روشن و صريح درون خانوادگی را از مسائل يکپارچگی با يکديگر

گيرند. معيار سالمتی و بهنجاری خانواده اين است که هر کسی در جايگاه و نقش متناسب و همسنخ ضروری در کارآيی خانواده در نظر می
صحي شته و به ايفای  ضای خانواده،مبهم و يا متزلزل خود قرار دا سئوليت و جايگاه اع ح نقش های مورد انتظار بپردازد.اگر چنانچه نقش و م

ست يابد. شد،آن خانواده نمی تواند به اهداف و کارکردهای مورد انتظار د شته با شد و التزام عملی به ايفای نقش های هنجاری وجود ندا  با
های اجتماعی و خانوادگی، نيازمند شيوه  و سبکی از مديريت  و کُنش های طرفينی)از ناحيه زن و امروزه به دليل تحوالت اساسی در بنيان 

صونيت  صاف با چالش های پيش رو، م سوی ديگر بتواند در م شد و از  سويی مبتنی بر گزاره های وحيانی با ستيم که از  مرد(در خانواده ه
يريت،به نحو مطلوب تر و با ضريب اطمينان بيشتری،ضمانت نمايد.در مدل مبتنی بر بخشی خانواده را در مقياسِ ديگر الگوها و شيوهای مد

ــيتی زن و مرد و به ويژه نقش های زن و مرد در نظام خانواده،به مولفه های مختلف توجه  ــالمی در رابطه با نقش های جنس گزاره های اس
شناخت ستی و روان  شکل گيری نظام احسن اجتماعی و خانوادگی شده و انتظارات همگون و هم تراز با ظرفيت های زي ی آنان و همگون با 

 ترسيم شده است.
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ــاس آموزه ــد يا گرچه براس ــان)زن باش ــی تفاوتی ندارند و گرچه معيار کمال در انس ــالمی و تعاليم قرآنی، زن و مرد به لحاظ ارزش های اس
ــت )جوادی آملی، ــن اجتماعی و (اما به منظور تح546و 545،ص18،ج1388مرد(معرفت و تقواس ــکل گيری نظام احس قق اهداف خلقت و ش

خانوادگی و متناسب با ظرفيت های روان شناختی،زيستی و اجتماعی زن و مرد،از هر يک انتظارات ويژه ای وجود دارد.در گزاره های اسالم 
 داند به گونه های مختلف)الزامی،ترجيحی ومضافا بر اينکه زن را همانند مردان دارای استعدادها و ظرفيت های بالقوه و بالفعل مختلفی می 

ضرورت های  شرايط و  ست در برخی  ست و اولويت اول،انتظار دارد.گرچه ممکن ا شويقی(از آنان ايفای نقش های ويژه ای را در قدم نخ ت
ديشی ز شود.با تتبع و ژرف اناجتماعی و خانوادگی و به عنوان ثانويه، وظايف و نقش های متفاوت و فراتر با نقش های اوليه،برای زنان تجوي

در گزاره های دينی می توان ادعا نمود که برخی از نقش ها در اولويت نخست و از نقش های اساسی برای زنان است؛به گونه ای که ايفای 
ـــت،در  ـــايت خالق متعال و شـــرع مقدس اس ـــافا بر اينکه مورد رض ـــاعف بر دريافت پاداش معنوی و مض اين نقش از ناحيه آنان مض

 پايداری،کارآمدی و رشد خانواده و اعضای آن نقش سازنده تری دارد.

 خانواده  نظام در مادران نقش ترین شاخص
 از چشم انداز  اسالمی شاخص ترين نقش های زنان  و مادران در نظام خانواده عبارتند از: 

 اول(نقش همسرداری

همســرداری اســت.اين انتظار به طور جدی از زنان انتظار می رود. در قرآن کريم يکی از کارهای مهم و مورد انتظار از زنان در نظام خانواده 
(.خداوند سبحان در اين آيه بعد از واگذاری 34های شايسته و مورد انتظار از زنان در جايگاه همسری توجه گرديده است )نساء،به برخی رفتار

نيست،به بيان فضيلت زنان پرداخته و صفات ممتاز همسر صالح را بيان مديريت خانه به مردان که يک نقش اجرايی است و دال بر فضيلت 
سرار  شرع(راز داری،حفظ آبرو و ا شوهر)در چارچوب  ست.حق گرايی،مداومت بر اطاعت پروردگار،تعهد به پيمان همسری،فرمانبری از  نموده ا

ــت که  ــته ای اس ــرار خانه،از نمودهای برجس ــوهر،حفظ اموال و عِرض و اس ــده ديگران و ش ــرداری بيان ش در اين آيه در قالب نقش همس
ــت)جوادی آملی، (.واژه قانتات که در اين آيه به کار رفته از جهت ماده به معنای دوام اطاعت و از جهت هيئت 547و  546،ص18،ج1388اس

صورت ،بيانگر مفهوم ست و لذا کلمه قانت،به لحاظ ماده و  صف ا ستقرار و شبهه و بيانگر دوام و ا صفت م ست)جوادی نيز   دوام پيروی ا
 (.556،ص18،ج1388آملی،

در آموزه های روايی  به طور گسترده و جامع  به بحث شوهرداری پرداخته شده و پاداش معنوی زيادی نيز بر ايفای اين نقش مالحظه شده 
ست )کلينی، شوهرداری به پاداش جهاد مردان )حرعاملی، 9،ص5،ج1407ا ستنِ 23ص ،15، ج1409(. معادل نمودن پاداش  سطح دان (، هم 

سيوطی، شوهر به جهاد در راه خدا ) شوهر داری نيکو دارند ) 518و  516،ص2،ج1414اطاعت از  سانی که  ساب لقب بهترين زنان به ک (،انت
شدن بر بهشت )کلينی،514،ص2،ج1414سيوطی، شوهرداری  برای وارد  سترساز بودنِ  (،نمونه هايی از اين روايات 555،ص5،ج1407( و  ب

 ست.همترازی همسرداری با مجاهدين در راه خدا،دالّ بر اهميت و منزلت واالی همسرداری از چشم انداز اسالمی است.  ا

 مصادیق و نمودهای اساسی نقش همسرداری 

ست.نمونه هاي  ست، برخی از آنها ايجابی بوده و برخی نيز ترجيحی ا سيار گسترده ا شوهرداری،ب از  یمصاديق و نمودهای نقش همسری و 
 نمودهای ايجابی و ترجيحی شوهر داری عبارتند از:

 الف(تمکین از شوهر

شويی فی الجمله به آن گِره  ست و قوام زندگی زنا ضرورتی اجتناب ناپذير ا ست که  سری ا صايق کامل نقش هم شوهر يکی از م تمکين از 
ضروری ز سئله نفقه که مرد موظف بود تمام امکانات  ست.تمکين، برخالف م ست در اموری همچون خورده ا سازد، زن موظف ا ن را فراهم 

ای که شوهر انتخاب و تهيه کرده ،کسب رضايت شوهر برای مسايل جنسی،نظافت و آراستگی برای شوهر، قبول سکونت و زندگی در خانه
به اين وظيفۀ )تمکين( اشاره  قانون مدنی 1108خروج از منزل،حسن معاشرت، رعايت عفت و... از شوهر اطاعت کرده و ملتزم باشد. در مادۀ 

شــده و چنين آمده: هرگاه زن بدون مانع شــرعی از ادای وظايف زوجيت امتناع کند، مســتحق نفقه نيســت.در منابع روايی به طور واضــح و 
شوهر )حرعاملی،  سی از  شوهر برای خروج از منزل)به 176، ص165،ص158، ص20، ج1409صريح بر اطاعت جن ضايت  ( و لزوم احراز ر

 (تاکيد شده است.116،ص21و ج 158،ص20،ج1409استثناء موارد خاص مثل حج واجب و يادگيری مسايل شرعی واجب( )حرعاملی،
 ب(محافظت از عِرض و دارایی شوهر 

ستحبی )حرالعاملی، شوهر برای روزه م ضايت  صدقه( و لزوم احراز ر شوهر مگر با اجازه او)حتی برای  صرف در اموال  ، 20، ج1409عدم ت
(،از ديگر مصــاديق تمکين اســت که خانم ها وظيفه دارند به آن ملتزم باشــند. صــيانت از آبروی همســر، تأمين خشــنودی و 158و 159ص

ست که در آموزه های دينی مورد تاکيد قرار گرفته  و از  شوهرداری ا شوهر در ادارۀ خانواده،از ديگر نمودهای  شوهر و همراهی با  ضايت  ر
فرمايند: هيچ سودی بهتر از اين نيست که انسان دارای همسری عليه السالم می  سری معرفی شده است. امام رضاعوامل تحکيم روابط هم
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حافظ و نگهبان اموال و ناموس شوهر  شود،بيند، خشنودش سازد و هر وقت از او جدا میخوب و شايسته و باايمان باشد که هرگاه او را می
ـــد )مجلســـی،  ـــاط و ســـرور در روابط (.217، ص100، ج1403باش در اين حديث رضـــوی از زن انتظار می رود که عالوه بر ايجاد نش

ــرار  ــه تالش کند.قرآن کريم نيز  به طور تلويحی زن را حافظ آبرو و اس ــد و در اين عرص ــوهر نيز باش ــری،محافظ اموال و عِرض ش همس
 ( مرد معرفی نموده است.34)نساء،

 هرج(پشتیبانی مادی و روان شناختیِ شو 

ست،   سران بايد در نقش و موقعيتی که برازنده ا ست.هر کدام از هم شوهرداری ا ضروری در  سايل  شوهر در ادارۀ خانواده از م همراهی با 
ـــد. هرگز اين تصـــور نبايد برای زن پيش آيد که خانه ـــار زندگی بر دوش مرد باش و  داریداری، بچهايفای نقش کنند و هرگز نبايد فش

مثابۀ ش است. فعاليت در منزل عالوه بر اجر معنوی که به آن مترتب است و شايسته يک زن مسلمان و باعفت است، بهارزشوهرداری، بی
شتيبانی در واحديگان شوهر، تربيت فرزندان، گرمابخشی به های تدارکاتی و پ سايش و راحتی  ستر آ ست. زن با فراهم آوردن ب های نظامی ا

ــوهر و فرزندان دارد ؛ معموال در کنار هر مرد موفق، يک فتق امور زندگی، نقش ارزندهخانه و همچنين همکاری در رتق و  ای در موفقيت ش
ست. زن می شيب ای زندگی ياری و حمايت نموده ا سر خويش را در فراز و ن شته که هم شت زن فداکار و همراه وجود دا تواند زندگی را به

تواند زندگی را صـــفا بخشـــيده و کمبودهای مادی و مشـــکالت و،همدل و خوش زبان میروی زمين گرداند. زن با اخالق،اهل مدارا،کدبان
خانوادگی  را با رفتار شايسته خويش، مديريت کند.در گزاره های اسالمی به برخی نمودهای های حمايت و پشتيبانی از شوهر به گونه های 

شوهر) نوری، ست.همکاری با  شده ا شاره  سی،(،محبت 243،ص14،ج1408مختلف ا شوهر )مجل شق به  (،دوری از 234،ص100ج1403و ع
ــی، ــی،162،ص100ج1403لجاجت ) مجلس ــوهر و پرهيز از بی مِهری مجلس ــايت ش ( و التزام به 162،ص100ج1403(،تالش در جلب رض

فردی )  بط  عی و روا تمــا ج مالت ا تعــا نی در  م هی و پــاکــدا ل ــــت. رعــايــت حــدود ا ملــه اس ج ـــر ،از آن  همس وفــاداری بــه 
( وتامين امنيت روانی و جســمانی شــوهر 440؛ ص 3، ج1413(،ســپاســگذاری از خدمات شــوهر )ابن بابويه،162،ص100ج1403مجلســی،

(از ديگر مواردی است که زن می تواند برای شوهر انجام دهد.التزام به خوش لباسی و زينت ،قدردانی از شوهر و 254،ص14،ج1408)نوری،
( 172، ص20، ج1409وحر عــاملی،  587،ص2،ج1362؛ابن بــابويــه،325و  508،ص5،ج1407يــاری شـــوهر در امور مختلف )کلينی،

سی،دآلرامی،راحت شوهر )مجل شی و انيس بودن برای  ست که در آموزه های دينی از زنان انتظار می 14، ص71،ج1403بخ ( نيز از نکاتی ا
 رود. 

 داریدوم(نقش خانه

وشـــوی ظروف و ، نظافت منزل، شـــســـتآشـــپزیيک خانه و خانواده،همانند خانه داری به معنای مجموعه ای از کارهای مربوط به امور 
ست. گرچه خانه ست که در جامعه دينی از زنان توقع و انتظار ا شاک،مهمانداری ومراقبت از فرزندان از نقش هايی ا سيدگی به  داریپو و ر

شوهر و آماده نگه سيدگی به  شپزی، نظافت منزل، ر ست اما در آموزهامور منزل و انجام کارهايی از قبيل آ شتن منزل بر زن واجب ني های دا
شده و به شاره  شويقی و ترجيحی به اين نقش زنان ا سگونهدينی به طور تلويحی و ت شده ا . در تای لطيف از زنان اين انتظار و توقع ايجاد 

آموزه های دينی به طور مستقيم از نقش خانه داری زنان تمجيد شده و برای آن پاداش معنوی بسيار سترگی وعده داده شده است و زنان را 
(. توصيه صريح 451،ص21و همان،ج172، ص20ج ،140به طور غير مستقيم به اين نقش حياتی و ارزشمند تشويق نموده است )حر العاملی،

شپزی ومديريت داخلی منزل 244،ص14،ج1408ری و التزام به خانواده ) نوری،به خانه دا شويق به  هنرمندی در آ صيه و ت ( و همچنين تو
سی،  سی، 239، ص100، ج1403)مجل شان از اهميت خانه داری زنان در آموزه  201،ص1412؛ طبر ست،ن صاديق مهم خانه داری ا (که از م

 های دينی دارد.

 صومین)علیهم السالم(خانه داری در سیره مع

سيره و زندگی اوليای خدا به  سئله و ايفای نقش خانهدر  ضيه به اين م صومين عليداری، برخورد میويژه زهرای مر سيره عملی مع هم کنيم.
د: علی يالسالم بهترين دليل و حجت بر تقسيم کار جنسيتی و به خصوص اختصاص خانه داری به زنان است. امام باقرعليه السالم می فرما

سيم کارهای خود، نزد پيامبر خدا)ص( رفتند، پيامبر اين سالم برای داوری دربارۀ تق ضاوت فرمود که کارهای داخلو فاطمه عليهم ال  گونه ق
تن خانه را فاطمه انجام دهد و کارهای بيرون از خانه را علی. حضـــرت فاطمه در اين باره فرمود: از اين که پيامبر خدا مرا از برعهده گرف

ــئوليت ــدم )حرعاملی،مس ــحال ش ــيار خوش ــاخت، بس خوانيم که (. همچنين در روايت ديگری می191،ص20،ج1409های مردان معاف س
فاطمه)س( کار خانه، پخت و پز و نان و جارو کردن اتاق را برای علی)ع( تضــمين کرد و علی)ع( کارهای بيرون از خانه، مانند حمل هيزم و 

صاديق و نمودهای خانه402،ص1404ای فاطمه برعهده گرفت )جزايری،آوردن مواد خوراکی را بر ست که م ضح ا داری با زمان و (..البته وا
شــناختی زن و همينطور با شــرايط اجتماعی و داری با روحيات و شــرايط روانعصــر حضــرت زهرا)س( فرق دارد و مهم اين اســت که خانه
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داری باعث حفظ کرامت و منزلت زنان است و آنان را محبوب شوهر می گرداند. شريعت اخالقی زن )عدم خروج از منزل( تناسب دارد.خانه 
شمارد.  سيدن به پاداش مجاهد می  صت ارتقا برای ر ضيلت و فر سالم به هيچ وجه کار خانه را بر زن واجب نمی داند، بلکه آن را يک ف ا

از ايجاد اين فضا، رسيدگی به کارهای خانگی است. در واقع بخشی از وظيفه خوب همسرداری، ايجاد فضای آرامش برای اوست و بخشی 
ــت و به طور قطع با انجام کارهای فراتر از آن، چه در داخل و چه خارج از  ــوی زن، حداقلی اس ــريعت به انجام کارهای خانگی از س نگاه ش

شد ست.نبايد تمرکز زن بر کار آن قدر با صت  منزل و از همه مهم تر عبادت و بندگی قابل جمع ا که از خانواده و مهم تر از همه خودش، فر
صله بگيرد. حال اگر در اين ميان  ست آن را انجام دهد، فا صيل علم و گاهی کار بيرون از خانه که الزم ا شد و کمال يابی، تح عباداتش، ر

شاورزی يا دامداری، به طور قطع چنين  سنگين در خانه انجام دهد مثال ک شتر و  ست کار بي ستزنی مجبور ا در .فردی نزد خداوند ماجور ا
ست،  سبت به خودش همراه ا شتن از حق و تقدم ديگران ن ست و به ويژه اموری که با فداکاری زن ، گذ ستم پاداش همه چيز محفوظ ا سي

روان  ظاز اين رو فرصت مادری، يک ظرفيت بی بديل و تمام ناشدنی است که از طرق ديگر نصيب زن نمی شود. به لحا .اجر بيشتری دارد
ستشمام بوی خوب غذا به شدت آرامش خاطر پيدا می کنند. روان شناسان معتقدند اين گونه  شناختی مردان با ورود به محيط تميز خانه و ا

(.البته 1396مردان خيلی بيشتر به تالش اقتصادی متمايل می شوند و عالقه آنان به خانواده و همسر افزايش می يابد)پناهی و جان بزرگی،
ستی زنان را به خانهمرد شويق و تقدير نمايند.مردان باي شند  و آنان را ت سانی و اخالقی و فداکارانه زنان با ستی قدردان اين تالش ان  و ان باي

 خانواده تشويق کنند و به واسطه قدردانی عاطفی و مادی از زنان،احساس منزلت و ارزشمندی برای زنان ايجاد کنند و او را در مديريت منزل
 ايت و تمجيد کنند.  حم

 سوم( نقش مادری و مراقبتی

جايگاه و منزلت نقش مادری به لحاظ ارزشـی از مرتبه ای ممتاز برخوردار اسـت.منزلت مادر در گسـتره تاريخ و حتی در ميان اعراب جاهلی 
ايش و به دنيا آوردن فرزند از مصاديق (. اگرچه مسئله ز264،ص2که به زنان بهای ناچيزی قايل بودند،ممتاز و برجسته است)اندلسی،بی تا،ج

مهم نقش مادری است امامنظور از نقش مادری در اينجا فراتر از مسئله زايش و به دنيا آوردن کودک است.در چشم انداز گزاره های اسالمی 
ز ی، ارتباط خاص با فرزندان انقش مادری گستره ای وسيع را شمول دارد و قبل از تولد تا بزرگسالی را شامل می شود. منظور از نقش مادر

شتی، تغذيه صر عاطفی، بهدا ست. نقش مادری به تمام ابعاد نيازهای فرزندان )عنا سالی ا ای و زمان انعقاد نطفه تا تولد و از آن زمان تا بزرگ
 مراقبتی و...(شمول دارد.

مادر از فرزند و ايفای نقش مادری،با تعبيری زيبا و  هایامام ســجاد عليه الســالم در رســالۀ الحقوق ضــمن توجه به فرايند و مراحل مراقبت
روشن به تحليل اين نقش پرداخته است.حضرت در اين روايت جامع می فرمايد: حق مادرت اين است که بدانى او تو را چنان در برداشته)در 

سى ديگرى را بدان گونه برنگيرد و از ميوه دل خود تو را چنان خوراند شته( که ک خوراند و سان نه که هيچ کس ديگرى را بدانجايی نگه دا
به راستى تو را به گوش و چشم و دست و پاى و پوست و تمام اندامهايش )به تمام وجود خود( نگهدارى کرده و نگهدارى او به خوشرويى و 

دســت تطاول )آفات( را از تو دور دلشــادى و پيوســته بوده. هر ناگوارى و درد و گرانى و نگرانى )دوران باردارى را( تحمّل کرده چنان که 
ند کساخته و تو را بر زمين نهاده و خرسند بوده است که تو سير باشى و او خود گرسنه ماند و تو جامه پوشى و او برهنه باشد و تو را سيراب 

د و يخوابى خود تو را لذّت خواب چشانو خود تشنه ماند و تو را در سايه دارد و خود زير آفتاب باشد و با بيچارگى خود تو را نعمت بخشد و با ب
سرد و گرم دنيا را براى تو و به خاطر تو  شت و جانش نگهدارت،  ستانش چشمه نو شگاهت و پ شکمش ظرف هستى تو بوده و دامنش پرور

پاس مه او را ســـ ناســـى از اين ه قدرشـــ به  يده اســــت پس  ند چشـــ خداو يارى و توفيق  به  قدردانى را نتوانى جز  گزار، و اين 
(. در اين روايت شريف، امام سجاد به صورت ضمنی به بسياری از تالش 203؛ ص 3، ج1426و احمدی ميانجی،15،ص71،ج1403سی،)مجل

ست.در عبارات امام آن چنان دقت و بالغتی وجود دارد که همه های جسمانی، تغذيههای مادر از قبيل مراقبت شاره فرموده ا ای ،ايمنی و... ا
 را از آغاز حمل و بارداری تا بلوغ و رشد فرزند را در بر می گيرد. آالم و مشقت های مادر

 

حضرت امام سجاد،مادر را چنان تحسين و تمجيد و ستايش می کند که فرزندان را در مقابل اين موجود قابل تقديس و تکريم خاضع نموده 
سالم با تعابير سجاد عليه ال سئوليت می نمايد.امام  ساس م شن می کند که بجز مادر « احداً احداً»و وادار به اح شده ، رو که چندين بار تکرا ر

ست.از شانه جايگاه ممتاز و برتر مادر در نظام خانواده و در رابطه با فرزندان ا  هيچ کس در حق ديگری اين چنين فداکاری نمی کند و اين ن
سالمی می توان به نتايج زير نايل آمد: شی در گزاره های ا شکاری با مردان  زنان تتبع و ژرف اندي شناختی تفاوت آ ستی و روان  به لحاظ زي

ــگری،تربيتی و نقش  دارند؛ ــری،خانه داری،آرامش ــت عبارتند از:نقش همس ــت اس مهمترين نقش هايی مورد انتظار از زنان که اولويت نخس
سن شناختی آنان  ستی و روان  .التزام زنان به نقش و هم ترازی دارد خيتمادری؛.نقش های مورد انتظار از زنان در خانواده با ويژگی های زي
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ــت؛ .التزام زنان به نقش های مورد انتظار پيامدهای معنوی،تربيتی و روان  های مورد انتظار از عوامل کارآمدی،بالندگی و پايداری خانواده اس
ــيب پذيری اخالقی،اجتم ــناختی فراوانی در پی دارد؛.التزام زنان به نقش های مورد انتظار ،زمينه آس اعی و فرهنگی در زنان را کاهش می ش

ــناختی  ــتی و روان ش ــود ،باعث تامين نيازهای زيس ــافا بر اينکه باعث تحکيم خانواده می ش دهد؛.ايفای نقش های مورد انتظار از زنان مض
 فرزندان به نحو شايسته می گردد؛
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 منزلت مادر در نظام حقوقی اسالم

 
 دبير حقوقی انديشکده روابط بين الملل و مدرس دانشگاه آزاد شهريار؛ حميد رضا خسروی

hamidreza.khosravi.ir@gmail.com 

 

 چکيده

 همترينم از يکی عنوان به اسالم ميان اين در. است شده ارزانی انسانها به است،که الهی بزرگ و گرانبها نعمتهای از يکی مادر ترديد بی
 سیبرر نبالد به نوشته اين. است نموده ای ويژه توجه مادری بديل بی منزلت و نقش به المللی بين جامعه در شده شناخته حقوقی نظامهای

 برای (سنت و کتاب)اسالمی حقوق متون اصلی منابع در تحليلی -توصيفی روش با اسالم حقوقی نظام در مادری نقش منزلت و مقام
 ما تداللاس. پردازد است؟می گرفته قرار کجا در اسالمی حقوقی نظام در مادر جايگاه و منزلت سوال؛ اين با موضوع، اين تبيين و روشنگری

 وقحق از جدای که نمايدمی ايفا اجتماع و خانواده بنيان در را کليدی نقش و ويژه منزلت مادر ، اسالم حقوقی نظام در هک بود خواهد اين
 هندهد پرورش حقيقت در و انسان مربی مادر که چرا است شده قائل را ای ويژه جايگاه و منزلت نظام اين در( مادری) نقش اين برای والدين
 نظام رد همچنين. سازد بدبختی رهنمون و شقاوت وادی به يا و برساند سعادت منزل سر به را جامعه و فرد تواند می که اوست و است جامعه

 اين نتبيي صدد در ما. داند می واجب را امور اين و شده توجه وی تکريم و تعظيم ، احترام ، مادری نقش به خاص نگرشی با اسالم حقوقی
 .نمود خواهيم سعی نوشته اين در موضوع

 

 واژگان کليدی: قرآن کريم، سنت، اسالم و مادر، حقوق مادر،منزلت مادر.

 مقدمه

مادر مظهر عشق و فداکاری و ايثار است. او زيباترين کلمه در عالم خلقت است که تمام سختی ها و مشقت ها را بدون چشم داشتی تحمل 
احترام .ر پرتو اين لطف مادر بار سنگينی از مسئوليت را بر دوش می کشدمی کند. مادر بودن لطفی است که خداوند به جنس زن نموده و د

به مقام و جايگاه مادری در تمامی نظامهای حقوقی جهان نشان از نقش کليدی و واالی اين مهم دارد. نظام حقوقی اسالم به عنوان يکی از 
اشته و خدمت به مادر را ارزش، و نهادينه نموده است. مهم ترين نظامهای پذيرفته شده در جامعه بين المللی به اين نقش توجهی ويژه ای د

و  تعظيم ، اماحتر داشته و نقش مادری به منابع اصلی نظام حقوقی اسالم که شامل کتاب )قرآن( و سنت معصومين می باشد نگرشی خاصی
  .داند می واجب راو اين فرشتۀ زمينی  اين موهبت الهی،تکريم 

 ان حقوقی. در اين مياسالم، همچنانکه فرزندان بر والدين حقوقی دارند، پدر و مادر نيز حقوقی بر گردن فرزندانشان دارند منظر نظام حقوقیاز 
به عنوان  مادر که چرا است؛ شده قايل پدر حتی ديگران برای که است حقوقی و واالتر از فراتر بسيار کرده، مشخص مادران برای اسالم که را

ز اشکل دهی ساختار شخصيتی با  که اوست و است جامعه دهنده پرورش حقيقت در و انسان ، مربیيط خانه و اجتماعدر مح معمار تربيت
می  بکشاند. مادر نخستين کسی است که طفل چشم بدو بدبختی و شقاوت به يا و برساند سعادت به را جامعه و فرد تواند دوران طفوليت، می

می گيرد. طفل از مادر به دنيا می آيد در حالی که صفحه خاطرش خالی از هرگونه نقش مربوط به فرهنگ گشايد و نخستين کلمه را از او فرا 
  .گيرداين جهان است و از طريق تماس با مادر وکسان و نزديکان و افراد جامعه خويش راه و رسم زندگی را فرا می

هن نی در ذالو برای مدت طو گرددموجب بدآموزی کودک می تواند د، گير بسياری از رفتارهای نامناسب مادر که حتی ناآگاهانه صورت می
 .و انضباطی کودک را بر عهده دارد، خود بايد الگوی صحيح انضباطی باشد اخالقی ماند. کسی که نقش رهبریبکودک باقی 

در  ارتباط با احترام نسبت به والدين . تا کنون چندين مقاله دربر اساس تعاليم دينی، گراميداشتن مقام مادران مايه ورود به بهشت است
همايشها و مجالت به چاپ رسيده است ولی به طور اخص در ارتباط با مادر و جايگاه آن در نظام حقوقی کار بسيار کمی شده و يا بصورت 

ده؟ در اين م تا چه اندازه بيان شترکيبی بوده است. در اين نوشتار ما در پی آنيم تا با پاسخ به اين سوال که منزلت مادر در نظام حقوقی اسال
 متن مختصراً به اين موضوع می پردازيم تا شايد بتوانيم ذره ای از اين اقيانوس بی پايان را نشان دهيم.

)ص( اهلل رسول ب. سنت که خود به دو دسته؛ سنت کريم و الف. قرآن منظر؛ از خالصه طور به را مادر منزلت تا است الزم موقعيت اين در
 قرار دهيم: تقسيم می شود به عنوان مهمترين منابع حقوق اسالمی مورد کنکاش و بررسی (ع) معصوم امانو ام

 الف: مادر در قرآن کريم 
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. است آمده قرآن در فراوان آن، امثال و «امّهات» و «والدات» ، «والدتی»،  «اُمّ: »مانند جمع و مفرد صورت به مختلف، اشکال به مادر کلمه
 در دقت. است رفته کار به آسمانی کتاب اين در مکرر «ابوی» و ،«والدين» مانند (75،ص 1371تثنيه ) عميد، هيئت به پدر و درما چنين هم
 ودهنم تعريف و تمجيد او مقام از نوعی به و کرده ياد مادر از بزرگی و عظمت با آيات، آن از يک هر در خداوند که نشان از آن است موارد اين

تعالی م بر گواه همه مادر، و پدر به نسبت نيکی و احسان به تعالی حق دستور همچنين و کريم قرآن در مادر های رنج و ماتزح بيان. است
 (249تفسير نور، ص است)قرائتی، مادر بودن جايگاه

 رهاکُ امّه حملته: »فرمايدمی و کند می بيان را مادر های زحمت و رنج تحمل والدين، احسان به توصيه از قرآن کريم پس در خداوند متعال
 بر اراحتین با و کند می حمل ناراحتی با را( فرزند) او مادرش» ؛«سنۀ اربعين بلغ و أشدّه بلغ اذا حتّی شهرا ثالثون فصالُه و کُرها وضعته و

 رنج بيان  .«گردد بالغ سالگی چهل به و برسد رشد و کمال به که زمانی تا است ماه سی گرفتنش باز شير از و حمل دوران و گذارد می زمين
 ست،ا روشن. است مادر کار ارزش و اهميت بر دليل خود است، شريک فرزند تربيت های سختی اغلب در نيز پدر که اين با مادر تالش و

 و بارداری دوران های سختی برابر در مادر، پايداری و صبر نبود اگر .دهد انجام ارزشمندتری کار که دارد باالتر مقام تعالی حق نزد کسی
 نمی محک مطلق صورت به والدين احسان به حتم و قطع اين به شايد فرزند، تربيت و دهی شير دوره فرسای طاقت های ناگواری پذيرش

 .است آمده حساب به متعال خدای عبادت با طراز هم کريم قرآن در مادر و پدر به نيکی مسئله که جا آن تا. شد
 دهد، یم دستور دو هر مادر و پدر به نسبت کردن نيکی به ابتدا خداوند است که اين مادر و پدر احسان به مربوط آيات در قابل ذکر نکته .

 او کار و بوده والدين به نيکی لزوم در اصلی عامل مادر گويی،. کند می بيان را مادر های ناراحتی و مشکالت پدر، زحمات ذکر بدون سپس
 . سازد می واجب فرزند بر نيز را پدر به احسان که است ارزشمند قدر آن

سم کند و قبر دو قسم است: يک قسم حق شناسى مشترک پدر و مادر را بيان مىاز والدين آمده است  حق شناسیآيات قرآن که در مورد 
، مانند ه استان وظيفکند فقط براى بيديگر، آياتى است که مخصوص حق شناسى مادر است، قرآن کريم اگر درباره پدر حکم خاصى بيان مى

ليکن هنگامى که سخن  .خوراک و پوشاک مادران به طور شايسته به عهده پدر فرزند است «وعلى المولودِ له رزقُهُنَّ و ِکسوَتُهُنَّ بِالمَعروف» 
 .کنداز تجليل و بيان زحمات است، اسم مادر را بالخصوص ذکر مى

پژوهان شقاوت فرزند نوح را برآيند زاده شدن و تربيت يافتن در دامان مادر از قرآن عليه السالم بگذريم که برخىاگر از داستان نوح
نياوردند و با کافران غرق طوفان شدند.  اند؛زيرا که از خانواده نوح اين هر دو مادر و فرزند بودند که به نوح ايمانناشايست قلمداد کرده

 .شده باشدتوان يافت که زن در نقش مادرى نکوهش موردى را نمى

عليه السالم از ايمان به شريعت و آيين پدر را، حتى با اشاره و تلويح به مادر او نسبت به ويژه اين که قرآن، بدفرجامى و اعراض فرزند نوح
 ششود سراغ گرفت که قرآن کريم به صورت روشن و صريح، زنان را در جايگاه و نقش مادرى نکوهنداده است. بدين ترتيب جايى را نمى

 .و توبيخ کرده باشد

دانند که اسالم و فرهنگ قرآنى به تمامى کسانى را که داراى نقش و کارکرد گذارى اسالم آشنايى دارند، مىهاى ارزشآنان که با مالک
دهنده  رشتربيت کننده و پرو« رب»تربيتى هستند، ارج و منزلت بيش از سايرين بخشيده است، ربوبيت از صفات کماليه الهى و خداوند 

 «.الحمدللّه ربّ العالمين»مطلق جهانيان است: 

 

 ب. سنت

 (آله و عليه اهلل صلی) اهلل رسول . مادر در سنت1ب.

 آن سيره و گفتار( آله و عليه اهلل صلی) پيامبر سنت از منظور. (342،ص1371ت) قريشی؛سا سنت در لغت به معناى راه و روش پسنديده
 نبی رهسي و نبوی احاديث در مادر حقوق رعايت و مقام شخصيت،. است مانده يادگار به ايشان از رفتار و کالم قالب در که باشد می حضرت

 سنت يانم تفاوتی هيچ سنديت و حجيت لحاظ به تشيع مکتب منظر از که جا آن از. است شده بيان خوبی به( آله و عليه اهلل صلی) اکرم
 کالم بر زوناف موضوع، بهتر تبيين برای رو اين از ندارد، وجود( السالم عليهم) معصوم امامان رهسي و قول و( آله و عليه اهلل صلی) اهلل رسول

 به طور کلی سنت در بين اهل .برد خواهيم بهره نيز( السالم عليهم) اطهار ائمه رفتار و بيان از( آله و عليه اهلل صلی) خدا رسول سيره و
رير گفتند و از زمان شافعی تا کنون سنت به قول و فعل و تقتابعين بود که به آنان اصحاب اثر میبه مفهوم آثار پيامبر)ص(، صحابه و   تسنن

روايات بسياری در منابع (. 65،ص1415)مظفر؛شود)ع( اطالق میيناما در بين شيعه به قول و فعل و تقرير معصوم. شودپيامبر اطالق می
در متن ذيل به نمونه هايی از سنت پيامبر اکرم)ص( و ائمه معصومين)ع( می  گو شده استاش بازشيعه و سنی دربارۀ مادر و جايگاه ارزنده

 پردازيم:
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، ندی،است) متقی ه مادران پاهای زير بهشت االمّهات؛ اقدامِ تحتَ الجنّۀُ: فرمايد می مادر مقام تبيين در( آله و عليه اهلل صلی) اکرم پيامبر
 به واهدبخ کسی اگر. يافت دست بهشتی های نعمت و بهشت به توان نمی مادر رضايت بدون که است اين از حاکی حديث اين. (461ص 

و نگفته  "بهشت زير پای مادر است"شده گفته   کنداينکه خدمت او به و بگذارد احترام مادر به بايد گردد، نايل رضوان و جنّت عاليه درجات
بايد در برابر مادرت متواضع باشی که حتی کف پای او را به صورت بمالی يا شادی می خواهد بگويد آن قدر  "بهشت در دست مادر است"

مادر »حضرت رسول اهلل صلی اهلل عليه و آله در اين حديث شريف، در صدد بيان جايگاه و مقام واالی ی. ببوسی و اين قدر به او احترام بگذار
ها، استفاده ط بر بهشت هستند. خود ما نيز در فارسی گاهی از اين قبيل عبارتها، مسلّهستند. مقام مادران، آن قدر واالست که گويا آن« بودن

 .کنيم که مثالً: فالن باغ و فالن ماشين، زير پای ما بود يعنی تحت تصرّف و إشراف ما بود و بر آن مسلّط بوديممی

 تأمين و کودکی و بارداری دوره زحمت و رنج تحمل. شود می متحمل مادر که است زحماتی خاطر به شايد مادر مقام به نهادن ارج همه اين
 بردباری و صبر قبال در خداوند که است طبيعی. بپذيرد تواند می مادر که است فرسايی طاقت مشکالت از فرزند روحی و جسمی نيازهای

 و کرها وضعته و کرها امّه حملته: »يدفرما می کرده اشاره مادر زحمت و رنج به کريم قرآن. کند می عنايت او به پايان بی مزد و اجر مادر،
 سی شگرفتن باز شير از و حمل مدت و گذارد می زمين بر ناراحتی با و کند می حمل ناراحتی با را او مادرش» ؛«شهرا ثاليون فصاله و حمله

 پاداش طبعا و شود می حملمت را زيادی مشکالت فرزند تربيت به نسبت مادر. تر بيش برفش بيش، بامش که هر معروف قول به.« است روز
 .گردد می مستحق نيز را زيادتری

 کنم؟ يکین کسی چه به! اللّه رسول يا: کرد عرض آمد،( آله و عليه اهلل صلی) اکرم پيامبر خدمت جوانی: فرمايد می( السالم عليه) صادق امام
 يکین کی به آن از پس نمود سوال چهارم مرتبه. مادرت به: فرمود. پرسيد سوم مرتبه. مادرت به: فرمود کرد، سوال دوباره. مادرت به: فرمود
 .(552ص ق،1422پدرت) محمدی ری شهری، به: فرمود کنم؟

 بار سه رتحض که اين و است فهم و درک قابل روشنی به( آله و عليه اهلل صلی) اسالم پيامبر گفتار اين از مادری نقش ارزش و مادر جايگاه
 از. باشد یم مادر شأن عظمت بر دليل بهترين کند؛ می سفارش پدر احسان به چهارم نوبت و دهد می ستورد مادر به نسبت کردن نيکی به

 از و است مندارزش پدر کار برابر چند او تربيت دوره پايان تا فرزند نطفه انعقاد آغاز از مادر، های فعاليت که شود می استفاده حضرت بيان اين
 .باشد می پدر حق از تر شبي نيز فرزند بر مادر حق رو اين

( آمد و عرض کرد من جوان بانشاط و در حديثى از امام صادق )عليه السالم ( مى خوانيم که مردى نزد پيامبر )صلى اللّه عليه و آله و سلّم
ه عليه و آله و سلّم ( ورزيده اى هستم و جهاد را دوست دارم ولى مـادرى دارم کـه از ايـن مـوضـوع نـاراحـت مـى شود، پيامبر )صلى اللّ

بـرگـرد و با مادر خويش : فـرمـود: ارجـع فـکـن مـع والدتـک فو الذى بعثنى بالحق النسها بک ليلۀ خير من جهاد فى سـبـيـل اهلل سـنـۀ
اد در راه خدا باش ، قسم به آن خدائى که مرا به حق مـبـعـوث سـاخـتـه اسـت يـک شـب مـادر بـا تـو مـانـوس گـردد از يـک سال جه

 بهتر

 . ( 157.) عاملی، وسايل الشيعه؛ ص است

 نشان يزن داشتند، حضرت آن عهده به مادری حق نوعی به که شان های دايه و مادر به نسبت( آله و عليه اهلل صلی) اکرم رسول رفتار و سيره
 عرب سنت طبق آن از پس و ننوشيد مادر شير از روز سه از شبي پيامبر نويسان، تاريخ نوشته به. است مادر مقام از ايشان ويژه احترام دهنده

 مادران ياد هب هميشه زندگی طول در حضرت. يافت پرورش سعديه حليمه و( ابوجهل کنيز) ثوبيه چون هايی دايه دامن در و شد سپرده دايه به
 فروش به حاضر او ولی بخرد، ابوجهل از را ثوبيه تا فرستاد را کسی پيامبر بعثت از پس. کرد می کمک آنان به جهت هر از و بود خود رضاعی

 رکشمبا چهره در اندوه و تألم آثار شنيد، را ثوبيه مرگ خبر پيامبر که زمانی. بود مند بهره حضرت های کمک از عمر آخر تا او اما. نشد وی
 .شد نمايان

 نگاران، تاريخ هنوشت به. است مادر مقام عظمت بر دليل بهترين وی، به نسبت العاده فوق احترام و آمنه مادرش به نسبت احترام در پيامبر سيره
 بيمار آمنه ،رسيدند - مدينه نزديک - ابواء سرزمين در که هنگامی. رفتند يثرب سفر به عبداللّه پدرش تربت زيارت جهت مادر همراه پيامبر

 به را خود صورت مادر، زندگی لحظات آخرين در پيامبر. گشت پديدار وی در مرگ آثار کم کم و نهاد وخامت به رو وضعش تدريج به و شد
 دوباره کردند، می جدا مادر جسد از را او بار هر همراهان. گريست می و کرد می نگاه مادر چهره به اندوه و غم حالت با و گذاشت او صورت

 .کرد می ناله و انداخت می مادر جنازه روی را خود

 زنما رکعت دو آمد، مادر مزار سر بر روزی. آمد می مزارش زيارت به و بود او ياد به همواره مادر وفات از پس( آله و عليه اهلل صلی) خدا رسول
 از حضرت .«اللّه رسول انک و اهلل اال اله ال أن اشهد: »گفت می و بود نشسته قبر ميان در آمنه شد، شکافته قبر! مادر داد ندا سپس خواند،
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 به آمنه. است( السالم عليه) طالب ابی بن علی تو امام اينک: فرمود پيامبر کيست؟ تو امام! فرزندم: گفت ت؟کيس امامت: کرد سؤال مادر
 .برگشت جايگاهش به و داد شهادت( السالم عليه) علی واليت

 که راچ است؛ مادر عالی اممق و منزلت عظمت، دهنده نشان آمنه، وفات از پس و حيات حال در( آله و عليه اهلل صلی) اکرم پيامبر رفتار اين
 می نزمي بر ادب زانوی مادر برابر در خاضع، انسان يک همانند( آله و عليه اهلل صلی) اکرم رسول مقدس وجود يعنی عالم، موجودات افضل

 ردد،گ محشور قيامت در تر کامل چه هر ايمان با مادرش خواهد می سرانجام. آورد می عمل به تعظيم او از نگريسته، او به احترام ديد با و زند
 بزرگ درس نياد مسلمانان همه برای( آله و عليه اهلل صلی) خدا پيامبر سيره اين. کند می تلقين او به را( السالم عليه) علی واليت به شهادت

 .آموخت درس او سيره از و کرد تأسی حضرت آن به بايد مادر، با رفتار در و است

هيهات! هيهات! که بتوانی »ی اهلل عليه و آله در مورد قدردانی از مادر سؤال شد، آن حضرت فرمود: که از رسول گرامی اسالم صل زمانی

نی امادر را ادا کنی . هر آينه اگر به اندازه ريگهای بيابان عالج ]صحرائی در عربستان[ و دانه های باران به مادر خدمت کنی و از وی قدرد حق
اين همه خدمات تو به اندازه زحمات وی در هنگامی که در رحم او بودی و سنگينی تو را تحمل می کرد  کرده و بنده وار در پيش او بايستی،

  (203ص ق،1310)محدث نوری، نخواهد بود

 (: السالم عليهم) معصوم امامان گفتار و سيره .2ب.

 ها آن مهه بررسی توانه که است فراوان خيلی مادر، منزلت و جايگاه تبيين در بزرگواران آن سيره نيز و( السالم عليهم) اطهار ائمه سخنان
 می کنيم: اشاره زمينه اين ائمه اطهار)ع( در رفتار و گفتار از برخی به نمونه عنوان به نوشتار ممکن نيست ولی اين در

 حمليت ال حيث حملتک أنها متعل أن اُمّک حق أما و: »فرمايد می او منزلت و عظمت و مادر حق باب در( السالم عليه) الحسين بن علی امام
 عریت و تسقيک و تعطش و تطعمک و تجوع أن تبال لم و جوارحها بجميع وقتک و احدا احدٌ يعطی ال ما قلبها ثمرۀ من أعطتک و احدا، احدُ

 تو بر مادر حق» يقه؛توف و اهلل بعون اال شکرها تطيق ال فإنّک لها لتکونَ البرد و الحَرّ وقتک و الجلک النوم تهجرک و تضحی و تکسوک و
 نمی ریديگ به احدی که داد تو به قلبش ميوه از و کند؛ نمی حمل را ديگری کس، هيچ که گونه آن نمود، حمل را تو او بدانی که است اين

 تا باشد آفتاب در و پوشاند می را تو که حالی در باشد گرسنه که اين از نداشت باکی و گرفت آغوش در جوارحش و اعضاء جميع با را تو دهد؛
 کرش توانی می کجا خدمت، همه اين برابر در تو و نمود محافظت گرما و سرما از را تو و نمود ترک تو خاطر به را خواب و نمايد سايه در را تو

 .«پروردگار توفيق و ياری و کمک به مگر باشی، او گزار

 بيان اب حضرت که چرا. است مادر مقام بزرگی و عظمت دهنده نشان شده، ارائه حقوق تبيين زبان به که( السالم عليه) سجاد امام کالم اين
 مادر قامم رفعت نوعی به خواسته حقيقت در بود، نخواهد مادر حقوق ادای به قادر متعال خدای از کمک و استعانت بدون فرزند که نکته اين

 .دنماي ترغيب مادر به کردن خدمت در را آنان و کند تبيين فرزندان برای را

 خدا از یو رضايت جلب و مادر به رسانی خدمت در ويژه به کار، هر در و هميشه انسان که است اهميت دارای نيز تربيتی لحاظ به مسئله اين
 ،(مالسال عليه) ماما گفتار اين از که ای تربيتی برداشت. آيد فايق زندگی مشکالت بر و کند وظيفه انجام او امدادهای به اتکاء با و بجويد کمک

 وا از را خويش رشادت و قدرت و توان تمام و باشد مادر های زحمت و رنج گزار شکر همواره بايد فرزند که است اين آورد دست به توان می
 .بداند مادر مديون دايم را خود دانسته،

 یم جان به را مشکالت تمام و دارد می دوست جانش از بيش مراتب به را فرزند مادر، که است واقعيت عين( السالم عليه) امام کالم اين
 به زرگیب حق فرزند، تربيت برای فراوان های سختی تحمل و فرزند به عالقه و عشق همه اين که است طبيعی. باشد آسايش در او تا خرد

 هاآن برابر در» ؛«اُفَّ الهم تقُل فال: »فرمايد می خداوند که جاست اين از. کرد تالش آن ادای جهت در بايست می که گذارد می فرزند عهده
 به را تعالی خدای قهر مادر خشم که گيری قرار خدا خشم مورد نموده، وی عاقّ  را خود و بشکنی را مادر قلب! مبادا.« مگو اف( مادر و پدر)

 .دارد همراه

 

 از يکی .است مادر منزلت و مقام علوّ انگربي مادر نام برابر در تعظيم و مادرانشان با بزرگواران آن برخورد و( السالم عليهم) معصومان سيره
 عرض چيست؟ اندوهت و حزن علت: فرمود امام. شد وارد حضرت بر اندوه و غم حالت و گرفته چهره با( السالم عليه) صادق امام اصحاب

 طمه،فا نام شنيدن با امام. مکرد نام فاطمه: گفت ای؟ کرده انتخاب برايش نامی: فرمود. ناراحتم جهت اين از است، آورده دختر همسرم کرد
 بر امین چنين که حال: فرمود وی به سپس و نمود تکرار را آن بار سه کشيد، دل از عميقی آه و نهاد پيشانی باالی احترام به را خود دست

 ق،1385باش)طبرسی،  تهداش را نامش احترام همواره است، محترم و عزيز نام او نام! ندهی دشنام را او هرگز باش، مواظب ای نهاده دخترت
  (406ص 
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 نتيجه گيری

ذکر شده است. بر اين از منظر نظام حقوقی اسالم، دارای جايگاهی رفيع و هم رديف با عبادت و اطاعت از خداوند متعال مادر و منزلت مقام 
 ت به اين موهبت الهی را موجب رسيدناحترام به والدين خصوصاً مادر در بسياری از متون اسالمی مورد تاکيد قرار گرفته است و خدماساس 

از قرآن  را در چندين قسمت به آنهانيکی و  به سعادت دنيوی و اخروی برشمرده است. اسالم تاکيد به احترام نسبت به والدين مخصوصاً مادر
زلت ويژه مادر مقام و منگوييم.به آنان ن (اف)حتی کمترين کلمه ای که نشانه بی احترامی باشد  و سنت متذکر شده و تا آنجا پيش رفته که

از  برابر دچن او تربيت دوره پايان تا فرزند نطفه انعقاد آغاز از مادر، های در نظام حقوقی اسالم نشان از راهبردی بودن اين نقش دارد. فعاليت
 ادرم های زحمت و رنج گزار شکر ارههمو بايد فرزند .باشد می پدر حق از تر بيش نيز فرزند بر مادر حق رو اين از و است ارزشمند پدر کار

بداند.احترام به والدين نيز که در چندين موقعيت در کتاب  مادر مديون دائماً را خود دانسته، او از را خويش رشادت و قدرت و توان تمام و باشد
که  است ارزشمند قدر آن او کار و دهبو والدين به نيکی لزوم در اصلی عامل خدا و سيره معصومين ذکر شده است نشان از آن دارد که مادر

  در قرآن يافت که به نکوهش نقش مادری پرداخته باشد. توانموردى را نمىاحترام به اين مقام را برابر با عبادت حق تعالی عنوان نموده اند. 
ت ، حتى با اشاره و تلويح به مادر او نسبعليه السالم از ايمان به شريعت و آيين پدر رابه ويژه اين که قرآن، بدفرجامى و اعراض فرزند نوح

شود سراغ گرفت که قرآن کريم به صورت روشن و صريح، زنان را در جايگاه و نقش مادرى نکوهش و نداده است. بدين ترتيب جايى را نمى
 علوّ  گرنيز بيان مادر نام برابر در تعظيم و مادرانشان با بزرگواران آن نوع برخورد و( السالم عليهم) معصومان همچنين سيره.توبيخ کرده باشد

هر و کند و در آن صداقت، م وظيفه مادری، فضيلتی ملکوتی است ناشی از عالم قدس که در وجود انسان تجلی می .است مادر منزلت و مقام
بهشت  (« دام االمهاتالجنۀ تحت اق» در تبيين اين جمالت همين بس که رسول خدا )ص( فرمودند:  .رسد صفا به عاليترين درجه خود می

تقطعها و إن دَعتک والدتک فاقطعها؛ هنگام نماز مستحبی، اگر  النت فی الصالۀ التطوع فإن دعاک والدک فکاإذا «.) زير پای مادران است
 (.180)نوری؛ همان، ص .»پدرت تو را خواند، نماز را قطع نکن و اگر مادرت تو را خواند، نماز را قطع نما
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 چکيده

ی، نقشی پرزحمت اما لذت بخش است که گذشته از واقعيت بيولوژيکی در طول زمان و در جوامع مختلف، از لحاظ اجتماعی معنا قش مادرن

 و مفهومی متفاوت يافته است، اين بعد از مادری که تحت تاثير فرهنگ و نگرش های اجتماعی قرار دارد، در تمام جوامع و در تمام دوران ها

تحليلی و نظری به بررسی مفهوم اسطوره مادری و نظريات آن، بررسی آن در ايران  -ا در اين مقاله با روش توصيفیيکسان نبوده است. لذ

و پيامدهای اجتماعی و حقوقی آن هستيم. مشاهده ی وضعيت کنونی زنان، ما را با اين واقعيت درگير می کند که مادری صرفنظر از اثرات 

نواده و جامعه ايفا می کند اثراتی چشمگير و قابل توجه بر زنان دارد که از چشم ها دور مانده است و به نظر مثبتی که در بقا و تداوم نهاد خا

می رسد که عدم توجه به اين اثرات ناشی از عدم توجه به وجود مستقل فردی به نام زن می باشد که از او توقع می رود تنها نقش مادری 

يا ضعف مشارکت زنان در عرصه عمومی و سياستگذاری و قانون گذاری هايی که با اين امر مرتبط  خود را به خوبی ايفا کند. عدم حضور

توجيه می شود و زندگی فردی و اجتماعی « اسطوره مادری»است با اولويت قائل شدن يا اهميت و قداست دادن به نقش مادری با عنوان 

 .زنان را تحت تاثير قرار می دهد

 ه مادری، زنان، مادری، حقوق مادرواژه های کليدی: اسطور
 

 مقدمه 

 رابطه ودنب تغيير حال بر در دال هايینشانه اما است، جهان سراسر در زنان بيشتر زندگی هایجنبه تريناساسی از يکی مادری آنکه وجود با

 و کردهن ديکته را زنان زندگی الگوی یتنهاي به مادری، که دهندمی نشان اخير شناختیجمعيت تحوالت کهچنان دارد؛ وجود زنانگی با آن

 به ادریم عمومی محبوبيت و شهرت شرايط در. آيدنمی حساب به ایخواستنی و مطلوب گزينه آنها، برای چندان گذشته، به نسبت حتی

 غالباً شده صورت موقعيت آن به دستيابی در شکست اند،شده نقش اين به مربوط هایاسطوره فريفته که زنانی برای اجتماعی، نهاد يک عنوان

 عاری زنانی اي خورده شکست زنان عنوان وبه شده تناقضاتی و هامحدوديت گرفتار ندارند، فرزندی که زنانی و آيدمی در شوک يک صورت به

 تلقی زنان برای یزندگ از رضايت بيشترين کننده فراهم عنوان به بالقوه صورت به مادری و ازدواج اينکه بنابراين با .شوندمی تلقی زنانگی از

 در مادری از یرمانتيک تصوير شوند، مادر اينکه از قبل زنان کهچنان. هستند نيز سرخوردگی و نارضايتی بردارنده در حدودی تا شوند، ولیمی

 (1981، )اوکلی.دکنمی تغيير مساله اين تجربه اولين از پس اما باشند؛ داشته بيشتری فرزندان تعداد مايلند حتی و پرورانندمی سر

 داستق و اهميت يا شدن قائل اولويت با عمومی، عرصه در زنان مشارکت ضعف يا حضور عدم دارد، غلبه ساالرانه مرد ديدگاه که جوامعی در

 آلايده تصوير جهت در آنها پذيریجامعه و يابیهويت جريان در زنان روی پيش مسير نتيجه در. شودمی توجيه ايشان مادری نقش به دادن

ای می توان نوع نگرش به هر پديده، جريان يا نقشی را در نوع قانون طبيعتا در هر جامعه .شودمی گذاری هدف مادری نهايتاً و همسری

گذاری و مباحث حقوقی آن جامعه مشاهده نمود. اين جريانات در جوامع بوسيله نظام حقوقی و تعيين جايگاه زن بعنوان يک مادر تقويت و يا 

 انچند مادر  حقوق حقوقی، نظام در اما ايران جامعه در مادری ایاسطوره و مقدس واال، جايگاه وجود ضعيف گردد. از اينرو به نظر ميرسد بات

بر اين اساس در اين مقاله در پی بررسی اسطوره مادری در ايران و پيامدهای  .باشدمی جدی هایضعف دچار و نبوده اهميت قابل و چشمگير

 اعی و حقوقی آن هستيم.اجتم
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 مفهوم مادری

مفهوم مادری دارای دو وجه بيولوژيک و اجتماعی است. فريدمن معتقد است، مادری کردن به توليد مثل زيست شناختی محدود نيست، بلکه 

و ارزش ها باعث  به مجموعه ای از نگرش ها، مهارت ها و ارزش های مالزم با توليد مثل مربوط می شود و همين نگرش ها، مهارت ها

( آن اوکلی از عنوان 36-37: 1383تمايز زنانگی می شوند و بايد در همه  جوامع جايگاه مهم تری را به آن ها اختصاص داد. )فريدمن، 

دری ااسطوره مادری برای اين مفهوم استفاده نمود که از نظر وی شامل سه فرض است: نياز مادران به کودکان، نياز کودکان به مادران و م

به عنوان بزرگ ترين دستاورد زندگی زن. از نظر وی مادری به عنوان يک اسطوره در نظر گرفته می شود، مادر تا حد تقدس مورد ستايش 

قرار می گيرد، مادری مقامی به زن در گفتار می بخشد که با واقعيات همخوانی ندارد زيرا در اين رابطه کودک در نظر گرفته می شود اما 

مانند وابستگی اقتصادی زن به ديگری، تاثير مادری بر شغل، کاهش درآمدهای شغلی، رابطه با همسر، زندگی خانوادگی، هويت فردی اثراتی 

 (29-27، ص 1384و اجتماعی و سالمت زن ناديده گرفته ميشود. )اوکلی، 

فه مراقبت و پرورش کودکان را به عهده می گيرد. بنابراين تعاريف مادری معموال يک مفهوم کليدی در بردارد، يک عمل اجتماعی که وظي

کسانی چون گلين، برون و فرسی مادری را به عنوان يک ساخت اجتماعی که فعاليت ها و روابطی را که شامل مراقبت و پرورش است در 

 ( 1999برميگيرد، تعريف می کنند. )آرندل، 

 

 اسطوره مادری

زه باروری و فرزندآوری، غريزه نگهداری از فرزند و مهارت الزم برای مادری هستند. اما بر بر اساس اسطوره مادری، همه زنان دارای غري

( مشخص کرد که نقش مادری چيزی نيست که دختران گمان ميکردند می خواهند به آن برسند 1963« )بتی فريدان»طبق واقعيت، تحقيق 

اما واقعيت مادری آنان را مأيوس می کند، هر مرحله از زندگی زنان که  هر چند زنان می خواهند مادر شوند« آن اوکلی»و بر طبق تحقيق 

، یبی صبرانه در انتظار آن بودند پس از رسيدن به آن، با آن چه که زنان در نظر داشتند متفاوت است و باعث سرخوردگی آنان می شود. )اعزاز

 (28، ص 1376

( 159، ص  1385)ليک،  .است شده ناشی جامعه، در زن جايگاه به سان اساطيریان نگرش تغيير از اساطيری، زنان منفی و مثبت هاینقش

 نبالد به و زايندگی زمين، عنصر دور های گذشته در که دهد می نشان قومی های باور مجموعه و مختلف های ملت اساطير به گذرا نگاهی

 اجتماعی پايگاه منشأ زايش و باروری نيروی گفت توانمی .است بوده یپرستيدن و ارزشمند پايه چه تا زايندگی اين نماد عنوان به مادر دو، اين

 که نانز نخستين منزلت از ديگر متأخر اساطير در است اما برده باال پرستش مقام تا را زن ويژگی، همين وحتی است بوده زنان اعتقادی و

 انزن پس اين از .نيست خبری اند،شدهمی محسوب خانه صلیا ستون هم، جامعه در فريزر قول به و اندبوده خويش روزگار خدايان زمانی

 کشاورزی عصر پايان ( 206، ص 1387)فريزر،  .کنندمی نقش ايفای اساطيری، مذکر قهرمانان معشوقه يا و همسر مادر، عنوان به بيشتر

 ، ص1385 ليک،) .است بوده مؤثر نگرش تغيير اين رد اقتصاد، در مولد و زايا موجود تنها عنوان به زن قدرت و قداست در ترديد ايجاد و اوليه

 نقش زنان دوره، اين اساطير در. است قرارگرفته توجه مورد همچنان زايايی، نيروی اهميت مردساالری، دوران اساطير در همه اين با( 159

 و خدابانو متأخراز اساطير در زن مقام( 59 ، ص1386 همکاران، و ژيژان. )دارند نظارت زايش و ازدواج بر که گيرندمی عهده بر را ايزدبانوانی

 دنيا هب را مذکری قهرمان خدايان، دخالت با قادرند تنها اساطيری زنان مرحله اين در. يابدمی تنزل انسان زاينده و ايزدبانو به جهان، زاينده

رود که نقش زن به مادری تقليل ير تا آنجا پيش می( اين تغي171، ص 1385)سجادی و جليليان،  .بياورند و به تربيت و پرورش او بپردازند

ادری را ای به جايگاه مادر داشته و نقش مشود. اما اين تقليل، تقليلی مقدس می شود. چنانچه در بيشتر اديان آسمانی نيز نگاه ويژهداده می

 پرورش و مربی مادر، که چرا شود،ری در نظر گرفته میای برای مادکنند. برای مثال در اسالم جايگاه ويژهدر مقايسه با زن بودن برجسته می

ث تا جايی که در حدي .بکشاند بختی بد و شقاوت به يا رسانده، سعادت به را جامعه و فرد تواندمی که اوست و است جامعه و انسان دهنده
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سالم در بيشتر منابع شامل آيات قرآن ( بنابراين در دين ا552، ص1393شهری، )ری« بهشت زير پای مادران است»نبوی آمده است که 

 ( و ...( و سنت حقوق مادر بيشتر محدود به تکريم و احترام به وی می باشد.83(، بقره)23(، نسا )150(، اعراف)32)سوره مريم)

 

 نظريات مربوط به نقش مادری

 هاینياز خانه، در مادری احساس پر نقش یايفا با که شودمی تلقی دهندگی پرورش غريزه صاحب موجودی زن پارسونز شناسیجامعه در

 اين به و مانده خانه محيط در او که کندمی ايجاب امر همين و سازدمی برطرف را فرزندان ويژه به خانواده اعضای تمام روحی و جسمی

اس نين تقسيم نقش بر اس( پارسونز معتقد است که تنها با وجود تقسيم نقش بر اساس جنس و همچ198، ص 1379)روشه،  .بپردازد وظايف

ش، قنقش هايی که جنبه ابزاری )مردانه( و نقش هايی که جنبه بيانگر )زنانه( دارند امکان همبستگی خانواده به وجود می آيد. در اين تقسيم ن

  (1956نز، حدود وظايف هر يک از والدين مشخص شده تا از اغتشاش نقش ها و ايجاد يک وشعيت در خانواده جلوگيری نمايد. )پارسو

غالبا در تبيين های جامعه شناختی کالسيک که با يک تصور قالبی از جنسيت و در يک پيوند زيست شناختی به جايگاه زن در نهاد خانواده 

وم همی پردازد، مورد انتقادهای بسياری از جانب جامعه شناسان و روان شناسان فمنيست قرار گرفت. از جمله مفاهيم مهم در اين نظريات، مف

( اوکلی بيشتر توجه خود را به موضوع اسطوره مادری 1972« )جنسيت و جامعه»جنسيت است که اولين بار در اثر معروف آن اوکلی با عنوان 

و شکافی که بين تصور از مادری و واقعيت آن وجود دارد کرد. وی استدالل می کند که اين عقيده که همه زنان از غريزه مادری برخوردارند 

مت روانی مادران زمانی که بچه ای به دنيا می آورند و پرورش او را به ديگری واگذار کنند آسيب جدی می بينند، ناشی از فرض مادری و سال

( وی معتقد است که ميل به مادر شدن منشا فرهنگی دارد و قابليت 133، ص 1385به عنوان نقشی مطلوب برای زنان است. )ابوت و واالس، 

ری فراگرفتنی است. او با به کارگيری مفهوم اسطوره مادری فرض وجود پيوند بيولوژيکی ميان بارداری، تولد بچه و شيردهی مادری کردن ام

 نبا مراقبت از بچه ها را زير سوال برده و به چالش کشيده چرا که اين فرضيه تأکيد بر اين نکته دارد که بيولوژی سرنوشت زنان است و زنا

بهنجار باشند بايد مادر باشند و برای مادر بودن هم بايد کامال زنانه باشند. اين باورها مبنای جامعه پذيری در عمده ترين  برای اينکه طبيعی و

سطوح هويت جنسی هستند و به طور مداوم در زندگی فرد تقويت می شوند. که باعث اين انتظار جامعه از زنان است که در خانه بمانند و 

عتقد است ترويج اين تصور در قالب اسطوره سازی از مادری صورت می گيرد که توسط رفتارشناسان، جامعه شناسان و مادری کنند. اوکلی م

روان شناسان کودک مورد تأييد قرار می گيرد. اين گروه با طبيعی فرض کردن و جهان شمول خواندن امر مادری آن را برای جامعه دارای 

( اوکلی بر آن است که در واقع نه پدر و نه مادر و نه کودک در جامعه ای که از مادر 52، ص 1385ن، کارکرد حياتی معرفی می کنند. )بستا

اری يانتظار دارند در خانه از کودک به تنهايی مراقبت کند؛ از اين وضع سود نمی برند مادر در چنين جامعه ای آسيب می بيند. زيرا از رشد بس

لف شخصيت خود ناتوان است. به رغم تصوير پرجاذبه مادری، تجربه خانه نشينی با کودک برای بسياری از توانايی ها و ابراز جنبه های مخت

، 1385از زنان تجربه تنهايی، يکنواختی و مالمت است و اگر هر روزه باشد، چيزی است يکسره بری از لذت و خوشنودی خواهد بود. )گرت، 

 (70ص 

نشان داد که احساس دوگانگی و نارضايتی حاصل از آن در بسياری از زنان خانه دار وجود دارد.  بررسی های بتی فريدان در ميان هزاران زن

ها و ارزش های فرهنگی ای می داند که نقش زنان در خانه را مورد ستايش و تقويت قرار می دهند وی سرچشمه ستمديدگی زنان را سنت

ری و مادری می توانند به رضايت خاطر برسند باعث احساس سرخوردگی آنها شده و اين اعتقاد که زنان تنها در نقش های سنتی مانند همس

( از نظر فريدان زنان فقط در اثر کار هويت می يابند، کاری که دارای 24، ص 1997می نامد. )تانگ، « مشکل بدون نام»است که او آنرا 

ی شود. زنان در برنامه ريزی برای زندگی جديد بايد خانه داری، ارزش واقعی برای جامعه است و به طور معمول برای آن دستمزد پرداخت م

 ( 15-20، ص 1990 ،ازدواج و فرزندآوری را به همان صورتی که در واقعيت است يعنی قسمتی از زندگی و نه تمام زندگی ببينند. )فريدان

را طرح « ابژه ای روبط»عه شناختی و فمنيسم، نظريه جديد نانسی چودورو در کتاب بازتوليد مادری با پيوند بين نظريه روان کاوی، نظريه جام

 می کند. در ديدگاه او به اختصار مطرح می شود مراقبت از کودک، که توسط زنان به عمل می آيد، تجارب کامالً متفاوتی را برای دختران در

انی را تربيت می کند که می خواهند مادر شوند و مقايسه با پسران، ايجاد می کند. مراقبت از کودک که توسط مادر صورت می گيرد، دختر
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 یبنابراين مادری خود را بازتوليد می کنند. مادری زنان همچنين پسرانی را به ثمر می رساند که بر زنان تسلط دارند و آنها را بی ارزش م

نتفی می داند و همچنين اين تصور را که او اين تصور را که مادری کردن يک غريزه ذاتی و طبيعی است م( 78، ص 1997شمارند. )چودرو، 

 ( 99، ص 1997مادری کردن صرفا حاصل شرطی کردن اجتماعی است. )چودرو، 

 

 اسطوره مادری در ايران 

درصد از زنان ايرانی باسواد بودند. در آن زمان در باور عمومی سوادآموزی زنان خطری برای جامعه قلمداد می شد.  3تنها  1304تا سال 

اجتماعی به حدی بود که هيچ تغييری را در وضعيت آنان تحمل نمی کرد. زنان در فرهنگ مردساالر پايگاه فرودست خود را در  فشارهای

( با وقوع انقالب مشروطه در ايران زنان با پشتيبانی 29-30، ص 1384همه عرصه های زندگی پذيرفته و وادار به تحمل بودند. )ساناساريان، 

در يک حرکت اجتماعی و سياسی مشارکت کردند و توانستند در يکی از مهمترين وقايع تاريخ ايران سهيم باشند. پس از  روحانيون اولين بار

انقالب با تصويب قانون اساسی و ناديده گرفتن حقوق آنان اجتماعات زيادی در ميان زنان در جهت کسب حقوق مدنيشان شکل گرفت. 

، سياسی و فرهنگی، تاسيس مدارس دخترانه از جمله اقداماتی است که در آن زمان صورت گرفت. مبارزه برای دستيابی به حقوق اجتماعی

( زنان در ايران با انتشار مقاالت متعدد در نشريات تالش می کردند تا اصالح طلبان را با خود همراه کنند. همچنين 9، ص 1381)خسروپناه، 

در جهت پيشرفت کشور گره می زدند تا اهميت آگاه سازی زنان را گوشزد کنند. )خسروپناه،  سوادآموزی را با نقش شان در تربيت فرزندان آگاه

( نسل اول جنبش زنان ايران انتقاد اساسی به تقسيم نقش های جنسيتی نداشتند، بلکه هدف آنان دستيابی به آموزش، تحصيالت 31، ص1381

 (118، ص 1384)صادقی، و بهداشت در جهت حفظ خانواده و نقش های سنتی زنان است. 

پس از انقالب اسالمی برای نخستين بار شريعت صبغه ای ايدئولوژيک يافت، يعنی سنت در جامعه ايرانی واجد ويژگی ايدئولوژيک گرديد. 

 عنویموازين شرع به خدمت مشروعيت قواعد و هنجارها و ارزش های حاکم بر آن درآمد. پس از انقالب برای نخستين بار ميان دو بخش م

(  در اين دوران شاهد 44، ص 1375و دنيوی يا قدسی و عرفی از ميان رفت و ميان اين دو پيوندی متافيزيکی برقرار شد. )عبادی و ضميران، 

دگرگونی اساسی در زندگی و وضعيت زنان هستيم. رهبران مذهبی انقالب با محکوم کردن فعاليت های قبل از انقالب جايگاه زنان را در 

 ه تعريف کرده و مهمترين وظيفه زنان را مادری معرفی کردند. خانواد

در همين دوران دامنه گسترده ای از نويسندگان به چاپ کتاب هايی مبادرت کردند که به وجه تبليغات دولت  و تصديق اين ديدگاه کمک 

د: تنها زمانی زنان اجازه دارند بيرون از خانه می کرد. همه وظيفه مقدس زن را اجاق و خانه مطرح می کردند. برای مثال محمدی می نويس

، 1988کار کنند که آنها محيط امنی را در خانه مهيا کنند و از هر جهت نيازها و راحتی همسر و کودکان خود را فراهم کرده باشند. )افشار، 

د، با رد تشابه حقوق زن و مر وتوجه داشت. ا ( استاد مطهری نيز از جمله کسانی بود که در کتاب نظام حقوق زن در اسالم به مسئله زن155

با ديدگاهی کامال ذات نگر به دفاع از نقش طبيعی زن و مرد در خانواده می پردازد و معتقد است زندگی خانوادگی بشر صد در صد طبيعی 

طبيعی نقش بين زنان و مردان  ( اين ديدگاه بيش از همه به تقسيم150،ص1382آفريده شده است. )مطهری، « منزلی»است، انسان طبيعتاً 

ه ب تاکيد دارد. در اين ايدئولوی قلمروهای مجزا و مکمل که خدا و طبيعت مقرر کرده اند، مستلزم آن بود که زنان، خود را به قلمرهای مربوط

د. برمبنای ر اوضاع شده بوخانه، بارداری و پرورش بچه محدود کنند، چنان که تاکيد بر تقسيم طبيعی بين زن و مرد زيربنای فکری حاکم ب

اين طرز فکر نه تنها تبليغات بر عليه اشتغال زنان شکل می گرفت، بلکه آگهی های استخدامی و بخشنامه های صادره در مراکز و سازمان 

رانده  یهای دولتی و خصوصی بر محور تقسيم کار طبيعی بين زن و مرد می چرخيد. به اين ترتيب زنان به سرعت به سمت کارهای خانگ

هزار نفر کاهش يافت و به اين ترتيب نسبت اشتغال  975ميليون نفر به  2/1تعداد زنان شاغل از  65تا  55شدند. به طوری که سال های 

بر اساس آمار موجود تعداد زنان شاغل در ايران از در صورتيکه  درصد رسيد. 9/8درصد کل کشور به  8/13درصد کل کشور به  8/13زنان از 

درصدد از جمعيت شاغل را زنان تشکيل می دادند. از  12حدود  1355به طور مداوم افزايش يافته بوده است. در سال  1355تا  1335سال 

درصد ميرسد و   12سهم زنان در اشتغال به  1385درصد افزايش می يابد. در سال  1نيز تعداد زنان شاغل به ميزان  1370تا  1365سال 

درصد رسيده است. )مرکز آمار ايران( با توجه به اين  14به  1395درصد و در سال  13.1به  1390جمعيت در سال سهم زنان شاغل از کل 
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آمار مشاهده می گردد که با وجود افزايش امکانات و شرايط تحصيل زنان و به ظاهر فراهم شدن شرايط شغلی به لحاظ اقتصادی، اجتماعی 

شتغال چشمگير نمی باشد. نتيجه تأکيد بر نقش خانگی زنان همراه شد با قطع برنامه تنظيم خانواده و فرهنگی باز هم چندان سهم زنان در ا

( در مرکز اين گفتمان زنانی مورد سرزنش قرار می گرفتند که 142، ص 1384و بستن مهدکودک های دولتی و خصوصی. )الهيجی و کار، 

تی منشأ بسياری از مشکالت در جامعه معرفی می شد. بر اين اساس جامعه نه کودکان خود را به مهدکودک ها می سپردند به طوری که ح

شاغل حمايت نمی کرد، بلکه از طريق عدم همراهی با مادران شاغل )حذف مهدکودک های دولتی و کوتاهی دوران  -تنها از موقعيت مادر

بول برای يک زن، عکس اين نگرش را تقويت می کرد. مرخصی زايمان( و بخصوص از طريق تبليغ نقش مادری به عنوان تنها نقش قابل ق

 (116، ص 1376)اعزازی، 

آليزه شده از مادری به خصوص در رسانه ها نمايش داده می شود و صدا و سيما به عنوان رسانه ملی ايدئولوژی در اين دوره اين تصوير ايده

ملی به خصوص در شبکه يک، مجدانه به دنبال ساخت خانواده و  فوق را بازنمايی می کند. حضور پررنگ گفتمان مسلط اسالمی در رسانه

سوژه های خود در درون اين نهاد است. بررسی گفتمان توليد در برنامه های سيما نشان می دهد که چگونه توليد برنامه های برخی شبکه 

نسيتی کار، بسيار صريح درصدد بازتوليد تقسيم ج ها )بويژه شبکه يک( به عنوان يکی از شبکه های اصلی توليد کننده برنامه هايی است که

جدايی عرصه عمومی از خصوصی و بازتعريف نقش زن در خانه است. چنان که در سياست ها و ضوابط اجرايی تأمين برنامه در شبکه های 

ر خانه تحقير ام -د پرهيز شود؛ از هر امری که منجر به تضعيف نهاد خانواده در ذهنيت يا عينيت جامعه شود باي -سيما تأکيد شده است: 

برتری دادن استقالل  -ترويج فمنيسم، مردستيزی و زن ساالری ممنوع است؛  -داری، شوهرداری و تضعيف مقام مادری ممنوع است؛ 

ای ههر امری که منجر به تشويق زنان به سمت نقش  -اقتصادی يا هر نوع فعاليت و شغل نسبت به مسئوليت مقدس مادری ممنوع است؛ 

انجام مسئوليت های خانه داری و تربيت فرزندان نبايد در مقابل کار خارج از خانه و فعاليت های  -مردان و برعکس شود ممنوع است؛ 

 ( 18، ص 1384اجتماعی آنها کم اهميت تصوير شود. )معاونت طرح و برنامه، 

، تقوی: 1382، يکتاطلب: 1383، فرضی:1388و1385)اعزازی: در اين خصوص انجام گرفته است  80بر اساس نتايج تحقيقاتی که در دهه 

( می توان چنين نتيجه گرفت که با تقسيم وظايف زن به سه دسته وظايف مربوط به حوزه خصوصی و وظايف مربوط 1385، بکايی: 1381

در مقابل ساير نقش ها اولويت  به حوزه عمومی )شغل و تحصيل( و وظايف شخصی و بررسی رابطه آن با مادری، مادران به وظايف خانگی

می دهند که باعث به حاشيه راندن وظايف اجتماعی و شخصی آنان می شود. عالوه بر اين موضوع مادری با مجموعه ای از تقابل های 

فرسا  تدوگانه شکل گرفته است. به طوری که در فرهنگ، ضرب المثل ها و اذهان بسيار لطيف و دلپذير و در واقعيت بسيار سخت و طاق

است. همچنين امری صرفا بيولوژيکی و طبيعی فرض می شود در حالی که نقشی کامال آموختنی است. اين توصيفات اجتماعی قالبی می 

 سازند که زنانی در آن می گنجند و زنانی در آن نمی گنجند. 

ا وجود رخ دادن تغييرات متعددی در زندگی زنان در درباره تجربه مادری انجام گرفته است، ب 90بر اساس نتايج تحقيقات ديگری که در دهه 

اين دهه، يعنی امکان تحصيل زنان، فرصت های شغلی بيشتر برای آنان نسبت به دهه های قبل، اما همچنان از نظر آنان خانواده بدون فرزند 

ترين به همين دليل زيست شناختی بيش خانواده ای ناقص تعريف می شود. نقش زايش به دليل فيزيولوژی خاص زنان بر عهده آنان است و

مسئوليت مراقبت و نگهداری بر دوش آنان نهاده شده است. با وجود تغييرات ظاهرا اجتماعی و فرهنگی اما باز همچنان زنی که قابليت زايش 

د. د، مطرود محسوب می شونداشته باشد، زنی که به خاطر فرزند از خودگذشتگی نکند، زنی که فرزند نخواهد، زنی که فرزندش را رها کن

 بنابراين ميزان تمايل به طالق پس از تولد فرزند کمتر صورت می گيرد، چرا که به لحاظ فرهنگی آنها تنها کسانی هستند که در جامعه برای

نوان دران بسياری عمراقبت از فرزند خود تربيت می شوند و فکر می کنند که هيچ کس غير از آنها توان مراقبت از فرزندشان را ندارد.  ما

کرده اند که از نظر آنها تأکيد بر قداست مادری در حالی که مادران در چنين شرايطی، بچه داری را تجربه می کنند فقط شعاری است که 

 (1390؛ خورشيديان:1392؛ صدرزاده: 1390سرداده می شود، بی آنکه در عمل نمود يابد. )ميرزانژاد: 
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جود دارد اين است که با وجود  آنکه گفتمان موجود، مادری را به عنوان وظيفه مقدس زنان تعريف می کند و پارادوکسی که در اين ميان و

ه دآنان را بطور غريزی و طبيعی آماده برای اين نقش می داند اما از لحاظ حقوقی، حق چندانی برای زنان قائل نيست. قوانين مربوط به خانوا

 ری می گويند و آنچه ناديده گرفته می شود تجربه زن يک مرد بودن و مادر فرزند بودن است. در يک فضای پارادوکسيکال سخن ديگ

 

 مادری و جايگاه آن در نظام حقوقی ايران

مادر چندان چشمگير و قابل اهميت نبوده و دچار  حقوق حقوقی، نظام ايران اما در در جامعه ای مادریواال، مقدس و اسطوره جايگاه با وجود

باشددو نگرش حقوقی متفاوت به خانواده را مطرح است و به نظر می رسد محيط عمومی حقوق مربوط به خانواده در ی جدی میهاضعف

قانون مدنی، همچون کاالست، برای تعيين مهرالمثل  1090ايران مناسب با حقوق کامجويانه جلوه گر می شود. برای مثال نظر به زن در ماده 

اقران و اقارب و همچنين معمول محل و غيره در نظر  -فت خانوادگی و ساير صفات و وضعيت او نسبت به امثالبايد حال زن از حيث شرا

گرفته شود. حقوق کامجويانه تکليف زن را يکسره در تمکين برای استمتاع خالصه می کند. مهر المثل، عوضی نزديکی با زن است و در 

نافرمانی « شورن»پيش از نزديکی فوت کند کابينی به دارايی زن نمی افزايد. همچنين گوئی  جايی که مهر، مجهول يا بی ارزش است، اگر زن

( برخالف حقوق عاشقانه، قوانين کامجويانه مرد را 118، ص 1378ق.م )جعفری تبار،  1108زن است در تمکين به مفهوم مشهور اماره ماده 

ق.م واليت قهری بر صغير و همچنين غيررشيد با پدر و جد پدری  1180ه موجب ماده در برابر خانواده، سلطه جويانه و قهارانه می خواهد. ب

( وجود اين قانون نشان دهنده امتداد رابطه ای است که قانونگذار در خانواده می پذيرد. اين قانون به روشنی 109، ص 1367است. )کاتوزيان، 

می گذارد. به گونه ای که تنها پدر و جد پدری هستند که قانونا حق دارند  حق تصميم گيری ها را در امور کودک به عهده پدر و جد پدری

در مورد ازدواج و اموال غيره کودک تصميم گيرنده باشند. البته قانون حضانت، کودک را به عهده هر دو هم پدر و هم مادر می گذارد. اما 

که واليت، که حق تصميم گيری در امور کودک است به پدر و  حضانت تنها به مسئوليت پرورش و تربيت کودک تعريف می شود. در حالی

 جد پدری منحصر می شود.

 حقوق مادر در قوانين را می توان در سه بخش مشاهده نمود.:

 ای بودن، گی بودن مادری، موضوع همانندسازی و اجارهتحقق حقوقی مادری يعنی نسبی، رضاعی و خوانده .1

خضانت فرزند و صالحيت قانونی که خود شامل قيموميت، واليت، اداره اموال فرزند و  روابط شخصی مادر که شامل بارداری، .2

 تابعيت فرزند ميشود؛

 روابط مالی مادر با اعضای خانواده که شامل کارخانه، کار بيرون از خانه و پيامدهای اشتغال. .3

 وانعن باشد. بهتر میر بيرون از خانه است پررنگو بحث روابط مالی و کا ضعف حقوق مادری در دو بخش دوم که شامل حضانت، واليت 

تر در بيش نيز که آن هاى چالش و شود. حضانتمی پدری منتقل نـسب طـريق از مدنی تابعيت قانون 976 ماده تابعيت مطابق بحث در مثال

 مدنی در قانون 1169 ماده اما طبق است ادرم و پدر عهده بر ، مشترکابرند بـسر يـکديگر بـا والدين که صورتی در است، مسئوليت بعد

مدنی  قانون 1170 ماده طبق و يا  .داشت خواهد اولويت او نگاهداری برای طفل والدت تاريخ از سال دو تا والدين مادر جـدائی صـورت

 ايـن هب .«بود خواهد پدر با حضانت حـق دکـن شـوهر ديگری بـه يـا شود جنون به مبتال اوسـت بـا طفل حضانت که مدتی در مادر اگر»

ق حـ زوال موجب و شودمی شمرده جنون بـه ابـتال رديف مورد در اين مادر در قانونی ازدواج قانونگزار ديد از که شودمی مشاهده تـرتيب

  .شد خواهد وی حضانت

 و درپ مـخصوص فـقط کودک امور اداره مورد در واليت. است پدر عهده به فرزند نيز واليت حقيقت در و فرزند زندگى براى گيرى تصميم

 تاس مقدم مادر بر پدری جد و پدر تنها نه که است آن توجه قابل نکته .ندارد اختياری و سمت هيچ حـيث ايـن از مادر و است پدری جد

 .بـاشد مـقدم مادر بر ندتوامی« وصيت»بوسيله  ديگری غريبه فرد قانون مدنی هر 118بر طبق ماده   بلکه

 اتـفاق کـودک عـليه جرمی که هنگامی است، مادر اراده تأثير فرزند، ميزان و مادر حقوقی روابط در حـقوقی روابـط در ديگر موضوع 

 مجرم توانندمی نیعي دارند پرونده قضائی سرنوشت در نهائی و کنندهتعيين نقش پدری جد و افتد، پدر اتفاق کودکی عليه جرمی اگر.افتدمی
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 و باشد هریق ولی فـاقد کـودکی اگر البته .ندارند خصوص اين در نقشی هيچ مادر .دهند قصاص تقاضای يا بگيرند ديه کـنند، يا عـفو را

 ديه ـرفتنگ بـه و کـند نظر صرف قصاص دادستان از موافقت کسب تواند بـامـی صورت، مادر آن در باشد شده تعيين قيم عنوان به مادرش

 (1376)عبادی،  .دهد رضايت

 اصقص پدرى جد و پدر نيز قصاص بحث در. برد می ارث به را فرزند اموال از سوم يک مادر تنها و برد مى ارث پدر سوم دو نيز ارث بحث در

 انفقد مثال عنوان به است، نشده لحاظ قوانين در چندان مادری جايگاه نيز زنان شغل و کار حوزه در شود، مى قصاص مادر و شوند نمى

 .کنند انتخاب مادری و کار بين شوند، مجبور بسياری زنان شده باعث مهدکودک احداث به الزام و ادارات در مهدکودک

دهد که اسطوره سازی مادری و تقدس آن تنها در محدود تکريم و احترام بررسی اجمالی قوانين مربوط به نقش و حقوق مادری نشان می

 باشد. در واقع نقش مادری و مادر بودن دارای ضعف حقوقی در قوانين میبوده و 

 

 نتيجه گيری

مادری با مجموعه ای از تقابل های دوگانه شکل گرفته است، در فرهنگ، ضرب المثل ها و اذهان بسيار لطيف و دلپذير و در واقعيت بسيار 

 مال اجتماعی و آموخته شده، اسطوره يا واقعيت و ... حتی وقتی دوگانه نيستسخت و طاقت فرسا، امری صرفا بيولوژيکی و طبيعی يا نقشی کا

قيم، زن ع -نامادر، زايا -توصيف آن موجب ايجاد دوگانگی ها می گردد، قالبی می سازد که زنانی در آن می گنجند و زنانی نمی گنجند: مادر

است، زايندگی دارد، توليد می کند، شير می دهد، مراقبت می کند،  زن ناقص. مادری با زنی شکل می گيرد که دارای قدرت باروری -کامل

 ايثار می کند، از خود در ميگذرد تا محصولش بزرگ شود اما خود نامرئی است. 

بر اساس نتايج مطالعاتی که در اين مقاله به بررسی آنها پرداخته شد، مادری در فرهنگ جامعه نقشی بسيار ارزشمند تلقی می شود که در 

 امعه بر ارزشمندی آن از طرق مختلف تأکيد می شود. دختران در جريان جامعه پذيری می آموزند که اين قابليت و توانايی ارزشمند می تواندج

 هدافاآنها را به اوج زنانگی و کامل بودن برساند و لذت داشتن فرزند را درآنها ارضا کند. اين جريان آنقدر قوی است که اين نقش را در زمره 

اصلی دختران قرار می دهد. در اين مسير دختران با مزايا و جنبه های مثبت مادری آشنا می شوند اما از واقعيت سخت و طاقت فرسای اين 

ی ديگر اين نقش، خود را باز می نمايد و دوگانگی ميان اسطوره و واقعيت چهره نقش آگاهی نمی يابند تنها پس از مادر شدن است که رويه

يان می سازد. زنان درمی يابند موحوديت، هويت، موفقيت ها، فرصت ها و دسترسی يا عدم دسترسی آنها به بسياری اهداف و خواسته خود را ع

ها در گرو اين نقش است. اين دو گانگی منجر به سرخوردگی زنان می گردد. سعی می کنند که خود را در اين قالب از پيش تعيين شده 

نبود بسياری از ظرفيت ها و امکانات محيطی و فردی قادر نباشند که به اين قالب درآيند ديگران و حتی خود آنها بگنجانند و چون به علت 

ی مادران خوب قرار نمی دهند. سرزنش اطرافيان، تقاضا از آنها برای گذشتن از اهداف خود به خاطر صالح خانواده و جامعه و ... را در زمره

طور روزمره با آن دست به گريبانند و اين ها ثمره تفکری است که اوکلی آن را اسطوره مادری ناميد و به قول  فشارهايی است که مادران به

فريدان آرمانی کردن اين نقش است. اما در جوامعی مانند جامعه ما که الگوهای سنتی نقش ها در خانواده همچنان در حال مقاومت هستند 

ياری از نقش ها تجربه ای در حال پرسش و در عين حال با همان قواعد و نگاه سنتی است. به طوری مادر شدن و مادری کردن هم مانند بس

ده اکه شرکت زنان در کارهای درآمدزا و کمک به درآمد خانواده و نيز افزايش سطح تحصيالت آنان، آنها را از آگاهی و اقتدار بيشتری در خانو

زنان را برای شکوفايی استعدادهايشان افزايش می دهد و در عين حال تحت شرايط الگوی سنتی برخوردار می سازد و منابع فرهنگی و مادی 

 خانواده کار روزانه زنان شاغل به يک کار چهار نوبتی) کار برای دريافت مزد، خانه داری، پرورش کودک، وظايف زناشويی و شوهرداری( مبدل

 د و واقعيت های زندگی روزمره زنان تضاد به وجود می آورد. می شود. به طوری که ميان ارزش ها و آرمان های جدي

با همه تأکيدی که در جريان گفتمان اجتماعی پس از انقالب اسالمی بر نقش های سنتی زنان وجود داشته و دارد با گرايش زنان به ارزش 

تی خود وارد عرصه های عمومی می شوند و خود را های نوگرايی و گشترش فردگرايی، زنان به تدريج در کنار و يا با فاصله از قش های سن

در نقش های جديد اجتماعی تعريف می کنند. زنان با تحصيل، فرصت دستيابی به شغل را برای خود فراهم می کنند و با استقالل مالی که 

اين همه می توان گفت همچنان همه  به دست می آورند اين امکان را برای خود به وجود می آورند تا انتخاب های بيشتری داشته باشند. با
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زن های متأهل مادری را دير يا زود تجربه می کنند و با همه تحوالتی که رخ داده به درخواست جامعه برای مادر شدن پاسخ می دهند. 

که  ه طوالنی مدتمادری مسئوليت تمام وقتی است که اوقات فراغت، کار و تحصيل زنان را تحت الشعاع خود قرار می دهد. پروسه و تجرب

هرگز به آن گوش فرا داده نشده است. و در نهايت می تواند موجب تضاد ميان نقش های مختلف يک زن گردد. از طرفی زنان نيز معتقدند 

که از طرف جامعه هيچ گونه حمايتی را در جهت حل اين مشکل دريافت نمی کنند. يکی از مشکالت اصلی، مشکالت قانونی و حقوقی 

دهد که اسطوره سازی مادری و تقدس آن تنها در محدود مادری است. بررسی اجمالی قوانين مربوط به نقش و حقوق مادری نشان میدرباره 

 لزوم و قوانين در باشد. بر اين اساس بازنگریتکريم و احترام بوده و در واقع نقش مادری و مادر بودن دارای ضعف حقوقی در قوانين می

 تواند به تناقض ميان اسطورهمی ها چالش اين که توان گفتمی و رسدبه نظر می ضروری در اين شرايط بسيار درانما نيازهای به توجه

دامن زده و زنان را مجبور به انتخاب کند، انتخابی که در نهايت موجب بروز انواع  فردی آنچه در واقعيت وجود دارد و پيشرفت و مادری

 شود که در سطور باال به آنها اشاره شد.ی میها و مسائلها و نارضايتیتشويش
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 چکیده
نقش اصلی و محوری در خانه و تفاوتهای روانی و فيزيولوژيکی با داشتن نيمی از جمعيت کشور را زنان تشکيل می دهند. زنان به علت 

 .سازمان دهی شود آنها مردان بايد مشاغل آنان متناسب با طبيعت زيستی و روانی
که از يک سو برای زنان وظيفه اقتصادی مقرر نکرده و از سوی  استبا رويکرد نظام فکری قرآنی  ،روش پژوهش در اين مقاله کتابخانه ای

با تغييرات ايجاد شده در عصر حاضر و عدم تناسب  امااجتماعی، ارتقاء سطح آگاهی و فکری آنان را الزم دانسته است.  ديگر حضور سياسی،
ده شطر افتادن سالمت روحی و  جسمانی زنان و ايجاد آسيب های جدی در نهاد خانواده بين ويژگی های زنانه با مشاغل آنان، موجب به خ

 ضروری است. سالمت زنان، مادران و کيان خانوادهلذا توجه به تقسيم بندی مشاغل متناسب با جنسيت، جهت حفظ است. 
 است: اين مسائلبه  گويیمقاله درصدد پاسخاين 

 ؟کدامندناسب با نيازها و طبيعت روانی، زيستی و اجتماعی زنان مشاغل مت ،آيات قرآن به با توجه -
 ؟چيستبر زنان و خانواده  ،بی توجهی به تفاوتهای جنيستی در اشتغالپيامدهای  -
 چيست ؟ و مادر اهميت و ارزش فرهنگی حفظ استحکام خانواده به عنوان شغل اصلی زن -

 مادر، خانواده  ، اشتغال،زن کليد واژه ها:
 

 همقدم

ن که اي  است اجتماعی در جهان متحول شدهی و اقتصاد، ساختارهای فرهنگی، توسعه ارتباطات و دانش ،در عصر حاضر با گسترش علم
يکی از عوامل تغيير در وضعيت زنان در جهان می باشد. به تبع اين تحوالت در ايران هم وضعيت زنان دگرگون شده به طوری که شاهد 

 داران کارخانه های سياست بودند و با تری ارزان کار نيروی در بازار کار بوده ايم  به اين علت که اين قشر زنانسب ورود بی رويه و نامتنا

 بررسی اين تحوالت باعث شناخت بيشتر ، نسبت به نيمی از جمعيت کنونی ايران و مسائلشان شده است .شدند. دعوت کار به
 فعاليت جديد، مفهوم در اشتغال«.(7 ،1377شود)سفيری، می شامل کشور در را کار وینير از نيمی که است ای مسئله زنان اشتغال»

 .باشد می جوامع شدن صنعتی محصول که است، خانه از خارج در زن اقتصادی
 3ميليون شاغل کشور در اين سال بيش از  21نشان می دهد که از کل  88بررسی آمار کلی و وضعيت اشتغال زنان در کشور طی سال »

 87ميليون نفر بود. در حالی که مردان در سال  17.3. آمار اشتغال مردان در اين بخش رقمی بيشتر از ندهزار نفر آن زن بود 600ميليون و 
درصد کل فرصت های شغلی را در کشور به خود اختصاص دهند که خود 13درصد کل اشتغال کشور را در اختيار داشته اند، زنان توانسته اند 

ترين آمار از سهم باالی اشتغال زنان در ع نشان دهنده توزيع نامتوازن فرصت های اشتغالی بين مردان و زنان است.قابل تأملاين موضو
درصد در  5/15درصدی از  14طوری که سهم زنان در اشتغال به عنوان نيروی کارمند با رشد دهد بههای خدماتی و کارمندی خبر میبخش
درصدی در حال حاضر چيزی حدود  15رسيده است. همچنين سهم زنان در زمينه خدمات با رشدی  84در سال درصد  9/29به  1355سال 

رسيده  %9/8به  1355در سال  %8/13نرخ اشتغال زنان که از » .«(154519کد  ،1389جهان نيوز،(را به خود اختصاص داده است  % 45
 82تا  76درصد افزايش يافته است. از سال  34رکنان زن در بخش دولتى نيز به پس از پايان جنگ روندى رو به رشد يافت. درصد کا.بود

از رشدى  1382تا سال  1376هاى غير دولتى زنان که از سال افزايش يافته است.گسترش سازمان %63هاى مديريتى حضور زنان در عرصه
با ورود  «.: روی خط اينترنت(1383کز مديريت حوزه علميه ،مر)هشت برابرى برخوردار بود، از نمودهاى ديگر فعاليت اجتماعى زنان است

زنان در عرصه های مختلف از جمله مشاغل گوناگون ،زنان دچار تعارض نقش های خانگی و بيرونی شده اند که اين موجب پيامدها و آسيب 
ا می کند،شده است . همانگونه که پارسونز های بيشماری نسبت به زن و به تبع آن خانواده که زن نقش محوری و اصلی را در حفظ آن ايف
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اشتغال زنان هم شرايط عاطفی زن در خانواده را تضعيف می کند و هم به سبب رقابت شغلی با شوهران ،باعث نا به سامانی »می گويد 1
 «.(65،1389يوسفی،(وضعيت خانواده می شود 

ی که از ارزش کار سخن گفته ،کار را مختص به مردان ندانسته است.همانگونه اشتغال زنان مورد تأييد اسالم بوده است و بسياری از آيات قرآن
اما آن کشتى مال گروهى از مستمندان بود که با آن در  (79 /که  خداوند می فرمايد : أَمَّاالسَّفِينَۀُ فَکَانَتْ لِمَسَاکِينَ يَعَْملُونَ فِى الْبَحْرِ )کهف

گر با سياست های متناسب با بافت روحی و جسمی آنان نباشد آسيب های غير قابل انکاری به جامعه و لذا اشتغال زنان ا دريا کار مى کردند.
 .بنابراين شناخت ويژگی ها و شرايط مشاغل متناسب با زنان ضرورتی تام می يابد و در اين ميان با توجه به آيات،کردخانواده وارد خواهد 

ی زنان است بايد در نظر گرفته شود بنابراين هدف اين پژوهش پاسخگويی به اين سواالت مشاغلی که متناسب با ويژگی های روحی و جسم
 است:

 مشاغل متناسب با نيازها و طبيعت روانی ، زيستی و اجتماعی زنان با توجه آيات قرآن چيست؟-

 بی توجهی به تفاوتهای جنيستی در اشتغال  موجب چه آسيب هايی بر زنان و خانواده شده است؟ -

 اهميت و ارزش فرهنگی حفظ استحکام خانواده به عنوان شغل اصلی زن چيست ؟-

سيت ، جهت جنچنانکه نگه داری و حفظ سالمتی ، مهم ترين وظيفه و شغل هر انسانی است لذا  توجه به تقسيم بندی مشاغل متناسب با 
 می باشد . الزم حفظ اين نعمت الهی

 چارچوب نظری

زير بنای جامعه خانواده است که برای حفظ جامعه نياز به حفظ خانواده است که "ر جامعه شناسی خانواده است ويلهلم هنريش ريل:بنيانگذا
 دبرای بقای خانواده ،تقسيم کار و تفکيک نقش ها ضرورتی بی دليل دارد و تقسيم نقش ها نظام سلسله مراتبی را می آفريند.از نگاه وی ،باي

و   ی را بپذيرد و پيروی از رهبری در خانواده را بايد حمايت کرد نظريه وی اصالت حق طبيعی شهرت يافتهاعضای خانواده نظام سلسله مراتب
نظام سلسله مراتبی با طبيعت زنانه و مردانه هماهنگ است طبيعت مرد به مديريت و طبيعت زن به مديريت پذيری متمايل است)هايدی 

 (.36، 1367روزنه باوم،

اره کاراستدالل می کنند که روابط اجتماعی کار حوزه های شناختی و عاطفی آن و تقسيمات جنسی اش حول نظريه های فمنيستی درب
جنسيت شکل گرفته اند .نظريه فمنيستی به يک معرفت شناسی ماترياليسم فمنيستی حيات بخشيده که برای سياست معاصر کامل ترين 

 .شرحی است که تا اين زمان درباره کار ارائه شده است 

 مورخان فمنيست کار زنان را پلی ميان جامعه و صنعت می دانند .برای نمونه فمنيست هايی که کار زنان در انگليس و فرانسه را در سال های
تحليل می کنند با اين ديدگاه سنتی که صنعتی شدن موجب جدايی خانواده از کار شد در ستيزند و نشان می دهند که  1700-1500بين 

(تغييرات تاريخی در کار زنان را تحليل و استدالل کرد که اين تغييرات 1971توليد نقش دارد .جوليت ميچل در جايگاه طبقاتی زن )خانواده در 
 بايد همراه با تاريخ باز توليد مورد بررسی قرار گيرد.

ی کند که شيوه در دشمن اصلی مطرح م دلفی بنابر استدالل نظريه فمنيستی کار زنان را بايد در بافت اقتصاد خانواده بررسی کرد .کريستين
 توليد خانگی به نفع مردان است و به آنان امکان نظارت بر کار زنان را می دهد .

 به نظر شيلد روبوتام مردساالری سرمايه دارانه هم به توليد خانگی در خانواده وابسته است و هم به توليد کاال.

 زنان معموال به عنوان کار شناخته نمی شود .آدرين ريچ بر اين نظر است که کار خانگی 

 خانه را غير قابل روئيت ميکند.های فمنيسم معاصر تيلی آلسندر خاموشی ها اينچنين بيان می دارد  که مفاهيم رايج درباره کار ،کار

نمونه  معه پايان خواهد يافت .برایبه نظر فمنيستهای راديکال فشارها و محدوديت های کاری فقط با انقالبی اساسی در ساختار اقتصاد و جا
 آن فرگوسن و نانسی فولبر براين نظرند که مشارکت و استثمار زنان در کار به دليل مشقات کار خانگی افزايش يافته است .آنان اين بحث را

رهنگ چه بسا در گونه ای ف یمطرح می کنند که مناسبات اجتماعی کار تغذيه و مراقبت که زنان به عهده دارند باعث فرودستی آنها است ول
 نوين انقالبی نقطه قوت آنان شود بنابر استدالل نظريه پردازان فمنيست تقسيم جنسی کار باعث می شود که به زنان کار متفاوتی در مقايسه

د بروز يابد .زيرا درتی اسميت چنين بحث می کند که کار زنان قبل از هر چيز در آنچه که او وجه جسمانی می نام با مردان محول شود .
جهان عينی و بی واسطه را دگرگون می کند برعکس کار مردان در آنچه اسميت وجه  ذهنی انتزاعی شده می نامد تجسم می يابد که وجه 

نانسی هارتسکمدعی است که بدن زنان به هنگام   غالب جامعه است .کار زنان عمال به سلطه مردان در اين وجه ذهنی کمک می کند.
زنان به طور مستقيم آنان را به سوی وحدت عميق تر بين کار دستی و  ری پيامدهای معرفت شناختی دارد زيرا سرشت حس بارداریباردا

را دانش "مراقبت و رسيدگی"ذهنی سوق می دهد.درک اين مسئله که کار زنان کار مراقبت و رسيدگی است فمنيسم را قادر می سازد کار
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پالچکمعتقد است زنان خود ،آگاهانه مشاغلی را انتخاب می کنند که مسئوليت  (482-480،،1382 )هام ،گمبل دگرگون ساز جامعه توصيف کند
که ترک آن هنگامی که فرزندانشان کوچک هستند  کنندب میهای خانه داری آن ها را خيلی خدشه دار نکند و در واقع کارهايی را انتخا

وی شغل های زنانه ،شغل هايی هستند که ارتباط کار و نقش مادری را تسهيل می کنند .اين مالی هنگفت باشد .از ديد  آسان و بدون ضرر
به « تدابير المنازل»ابن سينا در  (250 ،1382شغل ها دارای منافع غير نقدی مثال انعطاف پذيری ساعت کار هستند.)خسروی و همکاران،

بيراهه کشيده می شود، احساس پوچی و بيهودگی می کند به  اشد، از نظر اخالقیمسأله اشتغال زن نيز پرداخته و گفته است: زن اگر بيکار ب
با ظهور  (.5،1391قديری،و خود را با کارهای لغو و بيهوده مشغول می سازد؛ از اين رو، مرد بايد همسرش را به امور مهمه مشغول سازد)

مکتب متعالی اسالم با حضور فعاالنه زنان در اجتماع، به دور از شد.اسالم و گسترش تعاليم آن،بينشی جديد در مقابل ديدگان آنان گشوده 
 وبرخوردها و روابط مذموم با پذيرش مشاغلی که با روحيات و شأن آنها همگونی دارد، موافق است و از نظر اقتصادی، مالکيّتش را تأييد و ا

للرِّجالِ نَصيبٌ مِمّا اکْتَسَبوا و لِلنِّساءِ نَصيبٌ مِمَّا » را صاحب دست مزد و حقوق خويش می داند. چنانکه در قرآن مجيد آمده است:

هريک از زنان و مردان از آنچه اکتساب کنند بهره مند می شوند.آری مالکيّت زن، چون مرد محترم است و نظر به اينکه .« (32)نسا/اکْتَسَبْن
 .انتخاب شغل پی می بريم ت، به حمايت اسالم از زنان در يکی از راه های کسب مال، داشتن شغل اس

 

 :(تفاوت های جنسیتی از دیدگاه روانشناسی)تفاوت های زنان و مردان 

 کيکی از شگفتی های آفرينش تفاوت بين زنان و مردان است همانطور که يافته های روانشناسی ثابت کرده اند زنان و مردان از نظر فيزيولوژي
بخشی از تفاوت های مردان و زنان را به صورت زير می توان عنوان  آنها تاثيرگذار می باشد . و روانی تفاوت هايی دارند که بر فعاليت های

استخوانهای زنان کم حجم تر و انتهای آن ضعيف تر و قسمتهای آن جهت توليد مثل متفاوت ترين قسمت ها را تشکيل می دهد . » نمود:
وجود پستانها آنها را با مردان متفاوت تر ساخته است و همچنين اعضای بدن کفل زن بزرگتر و برجستگی انحنای کمر در زن بيشتراست و 

اين تفاوت نشان دهنده اين است که سيستم بدن زن بيشتر برای نقش  .«(12، 1361کوتاهتر از اعضای بدن مرد است )پيره، "زن معموال
 »زنان بايد با توجه به اين نقش مهم برنامه ريزی شود. مادری )بارداری و شيردهی( توسط خدای متعال تعبيه شده است و ديگر نقش های

قدرت عضالنی از عوامل مهم اختالف بين دو جنس است که در زنان کمتر از مردان است و از همان ابتدا فعاليت های پسران پرتحرک تر و 
مادگی مردان را برای ايفای مشاغل و امور سنگين اين امر آ «.(14، 1361پيره،فعالتر و طوالنی تر و با آهنگی سريعتر از بازی دختران است )

تر و سخت تر فراهم می کند و مشاغلی که نيازمند کار طوالنيست و با سيستم خشک اداری ، برای زنان مناسب نيست و برای آنان مشاغل 
ان ،نسبت به مردان چاق ترند،ضربان قلبشبعد از اتمام دوران بلوغ زنان از نردان کوتاه قدتر می شوند»منعطف و دارای تنوع ، مناسب تر است.

کمتر و حجم شش هايشان کوچک تر از مردان است ،کمتر عضالنی اند،سلول های قرمز خونشان کمتر از مردان است و بدين علت ظرفيت 
رنگ سريعتر از  زنان در برابر تحريکات»(«.139، 1382به نقل از خسروی و همکاران، 1998اکسيژن گيريشان کمتر از مردان است)براون 

مردان پاسخ می دهند و از لحاظ کالمی قوی ترند و حساسيت سمعی آنان کمی بيشتر است و بهتر می توانند شکل أشياء را به وسيله لمس 
دختران در آزمون های پيشرفت روخوانی و نگارش نمرات باالتری ميگيرند و درصد کمتری را ». «(42، 1361پيره،کردن تشخيص بدهند)

می دهند که برای آموزش روخوانی اصالحی ارجاع داده می شوند.دخترها در نوجوانی نيز در آزمون های توانايی کالمی نمرات اندک  تشکيل
باالتری کسب می کنند وپسرها در نگارش خيلی ضعيف عمل می کنند.در مهارتهای رياضی دخترها برای حل کردن مسئله های رياضی 

ابسته هستند در حالی که پسرها غالبا اعداد را به صورت ذهنی بازنمايی می کنند و پاسخ ها را به سرعت از بيشتر به دستکاری های عينی و
گرايش به قبول نوعی رفتار که از جنبه تحليلی کمتری برخوردار باشد و به طور دختران ».«(48-47 ،1388حافظه بازيابی می کنند .)برک،

در طی سه قرن که شخصيت های ممتاز زنان » .«(46-45، 1361پيره،گ ها و تصاوير( مناسب ترند )کلی در امور زيبايی شناسی )اشکال ، رن
 %80سياست مدار و معشوقه رجال نامدار بودند و  ، زنان نامدار ،نويسنده بودند و بقيه زنان ملکه ، رهبر %28مورد کاوش قرار گرفته اند تنها 

 .«(164، 1377ين بهداشتی ،اپراتور تلفن و منشی اشتغال داشتند)هايد به نقل از رسکين،زنان به مشاغلی چون مددکاری اجتماعی ،تکنس
 یزنان تمايل کمتری به اشتغال در علوم رياضی و مشاغل فنی و مهندسی دارند .مثال در کالج شهر مونترال کانادا زنان شاغل در علوم بهداشت»

 (.143هايد به نقل از رسکين،دهند ) محض را دختران تشکيل میدانشجويان در علوم  ⅓مردانند ولی تنها  ⅔بيشتر از 

 انمرد ان وتفاوت روحی زن

 :يک سلسله تفاوتهاى مهم روانى نيز دارند ،چنان که يک سرى تفاوتهاى فيزيولوژيکى ميان زن و مرد وجود دارد
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(. 1-4جلّى. و ماخلق الذکر و األنثى. إنّ سعيکم لشتّى)الليل/چنان که آيات کريمه زير بدين نکته اشاره دارد:و الليل إذا يغشى. والنهار إذا ت 
لوقات و قسم به مخ و قسم به روز هنگامی که عالم را به ظهور خود روشن سازد . قسم به شب تار هنگامی که جهان را در پرده سياه بپوشاند .

همه را جفت نر و ماده بيافريد و قسم به آيات الهی که سعی و و قسم به مخلوقات عالم که خدا . عالم که خدا همه را جفت نر و ماده بيافريد
فاوت تفاوت آنها همچون ت وشش شما مردم بسيار مختلف است.با اين حال تا آنجا که به روحيات و ويژگيهاى شخصيتى مربوط مى شودک

ه در ز نقش زنانه و مردانه را تشکيل می دهد کرفتار کمک کردن جزيی ا»فيزيولوژيک نيست و ارتباط به بعد زنانگى و مردانگى افراد ندارد.
گيرد درحالی که مهرورزی و مراقبت کردن در  مردان رفتار کمک کردن قهرمانانه و جوانمردانه است و در چارچوب نقش مردانه قرار می

ت را در تفاوت در سطح هورمون مردان پرخاشگر تر از زنان هستندکه اين عل»«. (136 ،1389چارچوب نقش زنانه قرار می گيرد)شيبلی هايد،
که  »مک البيو جک لينز نشان دادند .«(126-127  شيبلی هايد،های جنسی توستسترون و به جثه بزرگتر و عضالنی تر نسبت می دهند)

 ايسه با مردانزنان و مردان دارای قابليت های حافظه ای مشابهی هستند اما زنان در يادآوری ابعاد کالمی و اجتماعی محتوای مطالب در مق
زن و مرد از لحاظ روانی نيز خصوصيات متفاوتی دارند، مثالً زن سريع تر از مرد تحت «. (50 ،1382)خسروی و همکاران،دعملکرد بهتری دارن

يار ديده سها تابع احساسات و آقايان تابع عقل هستند. بخانم»خانم کليو دالسونمی گويد:همانگونه که خويش قرار می گيرد.  تأثير احساسات
ها فقط کنند، بلکه گاهی در اين زمينه از آنها برتر هستند. نقطه ضعف خانممی ها از لحاظ هوش نه فقط با مردان برابریشده که خانم

کنند، کنند، سازمان دهندۀ بهتری هستند، بهتر هدايت میکنند، بهتر قضاوت میتر فکر میهميشه عملی احساسات شديد آنهاست. مردان
شهيد مرتضی مطهری می «. ،روی خط اينترنت(1388)حسينی،باشد. برتری روحی مردان بر زنان چيزی است که طرّاح آن طبيعت میپس 
احساسات زن از مرد جوشانتر و سريع الهيجان تر است ،احساسات زن بی ثبات تر از مرد است زن از مرد محتاط تر ،مذهبی تر ،پر »گويند

تی تر است .احساسات زن مادرانه ،غالقه زن به خانواده و توجه ناآگاهانه او به اهميت کانون خانوادگی بيش از حرف تر و ترسوتر و تشريفا
اين تفاوت آشکار در زنان و مردان به صورت عواطف و احساسات شديددر زن و تسلط بر عقل و نه اينکه («. 164، 1389مرد است)مطهری،

حساسات متناسب با نقش هايی است که در نظام آفرينش برای آنها تعيين شده است .زن به خاطر نقصان عقل می باشد بلکه اين ويژگی و ا
نقش مادری و همسری نيازمند احساسات است که با اين احساسات به مراقبت افراد می پردازد در حالی که مردان با احساسات کمتر و تسلط 

در اصل آفرينش تفاوتی بين زن و مرد نيست بلکه از نظر جسمی  رعهده می گيرند.عقل بر احساساتشان نقش حمايت و دفاع از خانواده را ب
، نه است« تناسب»از ديدگاه اسالم، تفاوت های زن و مرد »و روحی تفاوت هايی است که الزمه تقسيم نقش ها و مسئوليت ها می باشد.

ميان زن و مرد که قطعاً برای زندگی مشترک ساخته شده  قانون خلقت خواسته است با اين تفاوت ها تناسب بيشتری«. کمال»و « نقص»
 .«روی خط اينترنت( ،1391اکبرنيا،(اند و مجرد زيستن، انحراف از قانون خلقت است، به وجود آورد

 مشاغل متناسب با زنان طبق آموزه های قرآن

برای مشاغل متفاوت آماده می کند .چنانچه  خداوند می تمامی مستندات نشان از تفاوت های جسمانی و روانی زنان و مردان دارد که آنان را 
/آل عمران (پسران مانند دختران نيستند صريحا اعالم می دارد که زن و مرد با هم متفاوتند و براساس آيه 36وليس الذکر کاالنثى) فرمايد :

 م .دهيمی  تکليفايی ها و ظرفيت هايش/بقره( هرکس را به اندازه توان286:الَ يُکَلِّفُ اللّهُ نَفْسًا إاِلَّ وُسْعَهَا)

سوره بقره خداوند متعال هرکس را  286سوره آل عمران چنين برداشت می شود که زنان و مردان با هم متفاوتند و براساس آيه  36 درآيه 
ه می رسيم رده  به اين نتيجبراساس توانايی هايش تکليف می دهد و براساس يافته های روانشناسی که تفاوتهای  زنان و مردان  را اثبات ک

اگر بين زن و مرد تفاوتی وجود داشته باشد از نظر عقل »  که مشاغل زنان و مردان بايد متناسب با تفاوت های روحی ،جسمی  آنها باشد.
 1377)جوادی آملی،ابزاری وجود دارد ، يعنی عقلی که بتوان با آن علوم دانشگاهی و حوزوی را فراهم کند و با آن چرخ دنيا را بچرخاند 

طبق آموزه های قرآن هميشه بايد اشتغال زنان متناسب با صفات زنانگی آنان و با در نظر گرفتن جايگاه آنان در خانواده صورت  «.(255،
و عفاف ياد  سوره مبارکه قصص از اشتغال دختران شعيب )ع( با حفظ حيا 23گيرد. اشتغال زنان از نگاه اسالم مورد تأييد است چنانچه در آيه 

می کند اما اسالم زنان را به اشتغال تشويق نکرده است بلکه برحسب اولويتها و الزامات گاهی شغل بيرون زنان مستحب و گاهی کراهت و 
سوره  34آيه  قرآن طبق "يا حتی بعضی مواقع که به نقش اصلی زن آسيب برساند و مفاسد در پی داشته باشد گناه محسوب می شود. ضمنا

رکه نساء وظيفه کار اقتصادی را از دوش زنان برداشته و آن را بر عهده مردان سپرده و در قبال آن کار شوهرداری و حفظ خانواده را مبا
مردان "برعهده او گذاشته است در واقع نوعی تقسيم جنسيتی کار را بيان کرده است و نوع شغل متناسب با دو جنس را تعيين کرده است مثال

قرآن کريم بيان خداوند متعال است و خداوند حکيم حرف بيهوده نمی زند و   و زنان کار خدماتی و فرهنگی را به عهده دارند.کار توليدی 
تقسيم جنسيتی نقش ها ناشی از يک علتی خواهد بود که اکنون زيست شناسان و روانشناسان به آن رسيده اند ، عالوه بر اين ، نوع ارزش 

های قرآنی به ما می دهد اولويت را  به اجتماع می دهد در مقابل که ايدوئولوژی اومانيستی اولويت را به فرد می دهد.  ی که آموزهيوايدوئولوژ
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خانواده اولين و اصلی ترين هسته اجتماع می باشد به طوری که اعضاء در اجتماعی کوچکتر زندگی می کنند و از خود گذشتگی در اجتماع 
ن باشد بايد به اصل مهم توجه نمايد و در همه تصميم آتقسيم جنسيتی مشاغل اگر می خواهد بر اساس نگاه قربزرگتر را فرا می گيرند و 

 گيری در مورد آموزش و مشاغل زنان به آن توجه نمود.

 شرایط مشاغل متناسب با زنان )مقررات اسالمی(

مان نقش همسری و مادری وی است تعريف گردد .در اسالم از ديدگاه اسالم مشاغل زنان بايد با توجه به نقش محوری و اصلی زن که ه
نوع شغل ارزش محسوب نمی شود بلکه اصل کار ارزش محسوب می شود و همچنين شغل هدف نيست بلکه خود ابزاری جهت رسيدن به 

شده است .به طوری که شرط  قانونمند ،هدف غايی می باشد در قرآن زنان از ورود به مشاغل ممنوع نشده اند .بلکه ورود زنان به مشاغل 
 ورود زنان برای حضور در اجتماع به قرار ذيل می باشد :

 قاَل ما خَطْبُکُماقالَتا النَسْقِی حَتّى وَ وَجَدَ مِنْ دُونِهِمُ امَْرأَتَيْنِ تَذُودانِ)مشاغل زنان کمتر زمينه ساز اختالط زنان و مردان شود مطابق با آيه -1
(که خداوند می فرمايند:دختران شعيب هنگام اشتغال به کار چوپانی از همکاران مرد فاصله می گرفتند و حيا و عفت 23ص/(.)قصيُصْدِرَ الرِّعاءُ

 را هنگام کار رعايت می کردند .

 نواده ،همسری و مادری گردد.مشاغل زنان نبايد موجب آسيب رسانی به شغل اصلی زن در خا-2

ُه فَالصَّالِحاتُ قانِتاتٌ حافِظاتٌ ِللْغَيْبِ بِما حَفِظَ اللَّهران و وظايف زناشويی آنان باشد .مطابق با آيه)مشاغل زنان در راستای رعايت حقوق شو-3
( که خداوند می فرمايند :پس زنان شايسته و درست کار با رعايت قوانين حق ، فرمانبردار و مطيع شوهراند و در برابر حقوقی که 34(.)نساء /

 بر عهده شوهران قرار داده است .در غياب شوهر )حقوق و اموال و اسرار او را ( حفظ می کنند.خداوند به نفع آنان 

إِنَّ الَّذِينَ جاؤُ بِالْإِفْکِ عُصْبَۀٌ مِنْکُمْ ال تَحْسَبُوهُ شَرًّا مشاغل زنان در شان و منزلت آنان باشد و کرامت آنان را خدشه دار نسازد .مطابق با آيه)-4
/نور(خداوند متعال در اين آيه افرادی 11يمٌ()وَ خَيْرٌ لَکُمْ لِکُلِّ امْرِئٍ مِنْهُْم مَا اکْتَسَبَ مِنَ الِْإثْمِ وَ الَّذِی تَوَلَّى کِبَْرهُ مِنْهُمْ لَهُ عَذابٌ عَظِلَکُمْ بَلْ هُ

می کنيم که مقام و کرامت زن در پيشگاه را که به يک زن پاکدامن تهمت زده بودند به عذابی بزرگ انذار می دهد در اينجا اين برداشت را 
 خداوند بسيار باالست که کسی حق ندارد آن را خدشه دار سازد.

الرِّجالُ قَوّامُونَ عَلَى »و « لِلرِّجالِ عَلَيْهِنَّ دَرَجَۀٌ» مشاغل زنان متناسب با روحيات و توانايی های جسمانی وی باشد .مطابق با آيه -5
برداشت می شود که شغل زنان با مردان متفاوت می باشد که در اينجا به نقش اقتصادی مرد توجه شده و نقش اصلی /نسا(چنين 34«.)النِّساءِ

 زن در خانواده)فرهنگی( اشاره شده است .

 هت رفع نيازهای ضروری خانواده باشد جمشاغل زنان  بيشتر در -6

 کردن آن با ديگر نقش های زن در خانه وجود داشته باشد . کار زنان از انعطاف برخوردار باشد به طوری که امکان هماهنگ-7

 اختالل ايجاد نکند . تعيين شده برای خانواده، ساختار مديريتی و تفکيک جنسيتی در -8
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 آثاراشتغال زن
ا استفاده ل می کوشند ببحث اشتغال زنان از اهميت ويژه ای برخوردار است.زنان شاغل با قبول دو مسئوليت خانه داری و اشتغال بيرون از منز

توجه به  اين پديده بر فرد،جامعه ،خانواده و فرزندان اثرات متفاوتی دارد ولی وظيفه خود را به خوبی انجام دهند از توانايی و امکانات موجود،
 ردازيم:که به شرح آن می پ.اين پيامدها برای برنامه ريزی بهتر و ارائه راهکار برای کاستن پيامدهای منفی ضروری است

 آثار مثبت: 

ه فزايش بينش اجتماعی و روحيه اعتماد ب،اافزايش سطح عزت نفس زنان،استقالل مالی زن،کمک به اقتصاد ملی ،کمک به اقتصاد خانواده

سهيل ت،(«.1390:202رتقای پايگاه حقوقی و حفظ منزلت زن و توسعه ی نيروی انسانی و...)پور اصغر ،،انفس و استقالل فکری و روحی زنان

واختی در نشدن از رکود و يکخارج ، و بهبود وضع فرزندان هرتقای سطح فرهنگی خانواد،تحصيل پشتوانه مالی برای ايام پيری،در امر ازدواج

  زندگی و رهايی از احساس تنهايی
 آثار منفی:

شرايط عاطفی و آرامش فرزند.،غفلت از حضورکمتر زن در خانه و دگرگون شدن روابط خانواده ،حضور کمتر مادر در خانه و عدم تامين »
کم شدن ميل به فرزند داشتن،تغيير در ويژگی های زنانه ،تغيير در شيوه مديريت)پور »،( «.172-170، 1375سرنوشت و زندگی خود)ساروخانی،

 («1390،202اصغر ،
 اهمیت و ارزش فرهنگی حفظ استحکام خانواده بعنوان شغل اصلی زن:

استحکام جوامع می گردد به اين طريق که زنان با حفظ و ايجاد پيوند بين اعضای خانواده بعنوان اجتماع کوچک  استحکام خانواده موجب
باعث شکل گيری وحدت رويه ها و باورها و ارزشهای مشترک در خانواده می شوند که اين ارزش سازی می تواند آحاد جامعه را با خود همسو 

اعضای جامعه باعث ازبين رفتن روح خود محوری و اومانيستی می گردد و افراد خانواده را برای زندگی  سازد.ايجاد دلبستگی و وابستگی بين
ف خود  يدر اجتماع بزرگتری آماده می سازد. زنان می توانند با ابزار عاطفه خود با حفظ کانون خانواده از طريق انجام آگاهانه مسئوليتها و وظا

زنان فهميده قبل از کمرنگ  زلزل آن می شود شخصيت ديگران را با ارزشها و باورهای خود شکل بدهند.و جلوگيری از هر امری که موجب ت
نمودن حضور خود در موارد ضروری ، از قبل ، شروع به بستر سازی مناسب جهت مستحکم ماندن خانواده می کنند به اين طريق که اعضای 

جودی او عمل می کنند. برای پيشبرد اهداف جوامع انسانی و برطرف نمودن تمام نيازهای خانواده در غياب زن خانواده همچنان با باورهای و
آن بايد بين آحاد جامعه ، روح تعاون و دوستی وجود داشته باشد و اين ميسر نمی شود مگر ينکه افراد جامعه در يک اجتماع کوچکتری بنام 

مهمترين تجلی روح عاطفی بين اعضای خانواده که بر مهر و وفا و پيوند پی »نند. خانواده اين نوع دوستی و رشد عاطفی را ايجاد و تمرين ک
 1377ريزی شده به عهده زن است زيرا همان زن است که مبدأ پيدايش نسل بشر است که هر کدام به ديگری وابسته اند )جوادی آملی ،

ر دارد را بوجود می آورد که کسی حق قطع آنرا ندارد اين همان زن صله رحم را که بسيار مقدس است و در نزد خداوند حرمت بسيا(.«  39،
صله رحم است که موجب استحکام خانواده می شود و همچنين لزوم حفظ آن و حساسيت آن از سوی زن است که آموزش داده می شود . 

قطعون مآ أمر اهلل به ان يوصل و يفسدون فی سوره مبارکه بقره می فرمايد:) الذين ينقضون عهد اهلل من بعد ميثاقه و ي 27خداوند در آيه 
األرض أولئک هم الخسرون ( کسانی که عهد خدا را پس از محکم بستن می شکنند و رشته ای که امر به پيوند آن کرده می گسلند و در 

ت امعه کوچک را درست تربيقانون صله رحم اصل مهمی است که ج» زمين و ميان اهل آن فساد ايجاد می کنند ، به حقيقت آنان زيانکارند.
کرده و زمينه شکوفا سازی جوامع بزرگتر را فراهم می نمايند ، در حقيقت مقام واالی زن است که پايه گذار قانون ارحام و صله رحم و 

ی را رحِم می زن با رأفت و رحامت مرد اجنب (.«40، 1377جوادی آملی،محرميت و...است در نتيجه مهره اصلی خانواده و رحامت ، زن است )
کند و موجب پيوند خانواده ها به هم می شود و همچنين از طريق رضاع افراد بيگانه را رحِم می کند پس زن با رحِم و اصل رأفت و محبت 

ه با بررسی مجموعه توصي» همچنين  موجب استحکام خانواده می شود که اين موجب همبستگی و پيوند و وحدت بين آحاد جامعه می شود.
دينی مربوط به اين موضوع نتيجه می گيريم که از نظر تأمين آرامش زناشويی بين زن و مرد تفاوت در درجه وجود دارد يعنی گرچه زن  های

. (« 35، 1390مايه آرامش و سکون يکديگرند ، ولی زن بطور طبيعی از نقش مؤثرتری در اين زمينه برخوردار است )بستان، "و مرد متقابال
ا استفاده از ابزارهای خدادادی که در اختيار دارد مثل )خوشرويی ، عاطفه ، ظرافت و...( می تواند نياز های روحی اعضای بطوری که زن ب

 سخانواده بخصوص شوهران را تأمين کند وآنان را مقيد و پای بند خانواده سازد و آرامش روحی آنان را تأمين کند که با اين کار آنان احسا
س بيشتری خواهند کرد که اين امر تضمين کننده سالمت روانی و جسمانی آنان که اين موجب کارآمدی اقشار مختلف ارزشمندی و عزت نف

 جامعه خواهد بود.
گيری :نتيجه  
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 با بررسی اجمالی  اين پژوهش که با رويکرد قرآنی صورت گرفت به يافته های زير دست يافتيم :

افته های روانشناسی از نظر جسمی و روان تفاوت هایی دارند که این موجب تمایز در زنان و مردان با توجه به آیات قران و ی-1

کارکردها و نقش های آنان می شود که مردان جسم و روانی سخت تر و زنان جسم و روانی لطیف تر دارند که این موجب لزوم 

 ساس می باشد.برنامه ریزی برای فراهم سازی مشاغل متناسب با روحیات زنانه برای این قشر ح

 مشاغل زنان باید دارای ویژگی های زیر باشد:-2

 مشاغل زنان کمتر زمینه ساز اختالط زنان و مردان شود .-1

 نواده ،همسری و مادری گردد.مشاغل زنان نباید موجب آسیب رسانی به شغل اصلی زن در خا-2

 اشد .مشاغل زنان در راستای رعایت حقوق شوهران و وظایف زناشویی آنان ب-3

  مشاغل زنان در شأن و منزلت آنان باشد و کرامت آنان را خدشه دار نسازد .-4

 .مشاغل زنان متناسب با روحیات و توانایی های جسمانی وی باشد-5

 هت رفع نیازهای ضروری خانواده باشد جمشاغل زنان  بیشتر در -6

 کردن آن با دیگر نقش های زن در خانه وجود داشته باشد .کار زنان از انعطاف برخوردار باشد به طوری که امکان هماهنگ -7

 ساختار مدیریتی و تفکیک جنسیتی در منزل را به نریزد.-8

اگر اشتغال زنان متناسب با ویژگی های روانی و جسمانی آنان نباشد آسیب هایی بر زن وارد می شود که مهمترین آن  -3

حضورکمتر زن در خانه و دگرگون شدن روابط خانواده، حضور کمتر .می باشد برخانواده است که این آسیب ها شامل موارد زیر

غفلت از سرنوشت و زندگی خود،کم شدن میل به فرزند داشتن،تغییر ،مادر در خانه و عدم تامین خالء عاطفی و آرامش فرزند.

 تغییر در شیوه مدیریت،در ویژگی های زنانه

اغل زنان که با روحيات آنان سازگار نيست موجب آسيبهايی به فرد می شود که برای رفع اين در آخر ما به اين نتيجه دست يافتيم که مش
آسيب ها بايد مشاغل متناسب با تفاوت های روانی و جسمانی آنان برنامه ريزی کرد تا زنان به نحو أحسن از عهده  نقش اصلی خود که 

 .همان حفط و استحکام خانواده است ، برآيند
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 مادران  اضطراب بارداری  بر صمیمانه راهبرد موثر ارتباط هایمهارت

 

 استاديار گروه روان شناسی تربيتی و مشاوره دانشگاه تهران؛ منصوره حاج حسينی
 hajhosseini@ut.ac.ir 

  کارشناس ارشد مشاوره خانواده؛ سعيده ثانی نژاد

 چکيده

های مربوط به سالمت مادر و جنین، زمینه ساز نگرانی ها و چالشزمینه و هدف: دوران بارداری به لحاظ انواع گوناگون 

بتنی م اغلب تواند به اضطراب در زنان باردار منجر شود درحالیکه تجارب پژوهشی مربوط به این دورانهایی است که میدلواپسی

لذا پژوهش اين دوران غفلت گرديده است.  بوده، و از نقش آموزش و مشاوره روانشناختی خانواده درهای مراقبتی و درمانی بر برنامه

حاضر با هدف ارائه برنامه آموزشی مراقبتی همراه با مداخله فعال مشاوران خانواده به شناسایی اثر برنامه مراقبتی مبتنی بر 

شی و بر این پژوهش به روش آزمایهای ارتباط صمیمانه بر اضطراب مادران هنگام بارداری، پرداخته است. روش پژوهش:مهارت

با گروه گواه انجام پذیرفت. جامعه آماری این پژوهش را تمامی مادران باردار  آزمونپس -آزمونیشپپایه طرح نیمه ازمایشی 

نفر از مراجعان داوطلب  30یری در دسترس و هدفمندگنمونه دادند که از میان آنها با استفاده از روشیم شهر تهران تشکیل

به درمانگاه دکتر میری مراجعه کرده بودند،  انتخاب شده و در دو گروه آزمایشی 1394در تابستان سال دارای مالکهای ورود که 

بود. به منظور اجرای  اسپیلبرگر صفت–اضطراب حالت و گواه بصورت تصادفی جایگزین شدند. ابزار گرداوری اطالعات پرسشنامه

آزمون اضطراب و رضایت زناشویی سنجیده شدند، یشپگواه(  در  پژوهش مطابق با طرح پژوهش ابتدا هر دو گروه )آزمایشی و

ی ارتباط صمیمانه قرار گرفتند و گروه گواه، هامهارتجلسه تحت آموزش برنامه مراقبتی مبتنی بر  8سپس گروه آزمایشی طی  

اضطراب و رضایت  آزمونپس هیچگونه مداخله ای دریافت نکردند. بالفاصله بعد از اتمام مداخله آزمایشی برای گروه آزمایش،

زناشویی برای هر دو گروه اجرا شد. تحلیل داده ها در دو سطح توصیفی و استنباطی و طریق تحلیل واریانس چند متغیره صورت 

مه اثربخشی برنانتایج حاکی از نسبت به گروه گواه را نشان داده و  ها  کاهش معنادار اضطراب زنان گروه آزمایشگرفت. یافته

 های ارتباط صمیمانه در کاهش اضطراب دوران بارداری در مادران بود. بتی مبتنی برآموزش مهارتمراق

 های ارتباط صميمانه، اضطراب بارداری، مادرانکليدواژگان: مهارت

 مقدمه

منجر به  ليف پيچيدهتجارب خاص و تکا مهم و در عين حال لذت بخش در زندگی هر مادر است. اين دوره با وجود ایدوران بارداری دوره
دوره  شرايط متفاوتی در زندگی خانوادگی گرديده و از اين روی چه به لحاظ فردی، برای شخص مادر و چه به لحاظ ارتباطی برای زوجين،

يزيولوژيکی که بارداری عالوه بر تغييرات ف تواند به يک وضعيت بحرانی تبديل گردد. چرا[. اين دوران همچنين می21رود ]مهمی به شمار می
 [.25تواند بر بهزيستی روانی مادر و خانواده او موثر باشد ]و وضعيت بهداشت روانی و فيزيکی مادر می شناختی نيز همراه بودهبا مسائل روان

و قابليت  انايیمتفاوتی درباره توهایهای مربوط به سالمت خود و جنين، با پرسشکه زنی باردار است، عالوه بر انواع گوناگون چالش زمانی
 تواند به اضطراب منجر شده و روابط خانوادگیهايی است که میها و دلواپسیگردد و اين زمينه ساز نگرانیخود برای مقابله با آنها مواجه می

اهه ی است. در سه مهای پژوهشی نيز نشان دهنده افزايش ميزان اضطراب و نگرانی در دوره بارداررا نيز متأثر از خود سازد، آنطور که يافته
ای اختالالت روانی زنان  بارداردر سوئد را [. در تحقيقات ميزان شيوع نقطه22يابد ]اول و سوم بارداری، ميزان اضطراب و نگرانی افزايش می

ان باردار ايرانی [ و اين ميزان را درباره زن27درصد مربوط به اختالل اضطرابی بوده است ] 6/6اند که از اين ميزان درصدگزارش کرده14
تواند پيامدهای ناخوشايندی داشته باشد. اضطراب [. اين درحالی  است که وجود اضطراب در دوران بارداری می15اند ]درصد گزارش نموده15

ه رسانی بجفتی و اکسيژن-نموده، جريان خون رحمیها را منقبض طوالنی مدت، با تحريک سيستم عصبی خودمختار، عضالت صاف شريان
هايی که [. هورمون4دهد ]گردد و احتمال زايمان زودرس را افزايش میرحم  راکاهش داده و منجر به ضربان قلب غيرطبيعی در جنين می

توانند باعث اختالل در پيشرفت ميزان اتساع دهانه رحم گرديده و همچنين بر عضالت صاف رحم شوند، میدر پاسخ به اضطراب ترشح می
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ث کاهش قدرت انقباضی رحم و کارايی آن در روند زايمان شوند، به طوری که در نهايت، باعث طوالنی شدن زايمان، افزايش اثر کرده و باع
شان زا در دوران بارداری نه تنها سالمت روانی کودکان را در دوره کودکی[. رويدادهای اضطراب12گردند]درد و ايجاد اضطراب بيشتر می

[. بر اين اساس اضطراب بارداری از جمله مسائل مهمی 29بلکه با مشکالت سالمت روان در بزرگسالی همراه است ]دهد، تحت تأثير قرار می
[ در مقايسه اولويت و اعتبار درمان شناختی رفتاری و 2است که راهبردهای درمانی، مراقبتی و آموزشی را به خود جلب نموده است. آرک ]

و غيرباردار،درحاليکه روان درمانی را ترجيح زنان غير باردار ذکر کرده و معتقد است زنان باردار بيشتر  دارو درمانی بر اضطراب زنان باردار
روانشناختی را در  [ اثربخشی مشاوره5شناختی رفتاری اضطراب خود را کنترل کنند. دل آرام و سلطانپور ] تمايل دارند با يادگيری راهبردهای

 .نشان داده و بر تأثير آن برای آمادگی روانی بيشتر برای زايمان تأکيد دارند بارداری سوم ماهه سه در زنان باردار اضطراب کاهش ميزان
های مراقبتی دوران بارداری بر کاهش ميزان اضطراب، درد و مدت [ نيز نشان از تأثير آموزش14نسب، تقوی و احمديان ]مطالعه حسينی

 دردهای زايمانی دارند. 

های مراقبتی بهداشتی و درمانی به لحاظ مسائل خانوادگی بارداری علی رغم تجارب پژوهشی گوناگون مبتنی بر برنامه با اين حال  دوران
شناختی جهت کاهش اختالالت روان کمتر مورد توجه واقع شده و تجارب پژوهشی روان شناختی در اين حوزه نيز بر راهبردهای روان درمانی

ی هايکی از اين برنامه نقش آموزش و مشاوره خانواده در بهبود عواطف مادران در اين دوران غفلت گرديده است. تمرکز دارند، و اغلب از مادر 
مانه های ارتباط صميصميمت و رضايت زوجين و همچنين بهبود الگوهای ارتباطی خانواده، برنامۀ کاربرد عملی مهارتقابل توجه در بهبود 

ه بای آموزشی مبتنی بر رويکردهای شناختی،هيجانی و رفتاری است و ردون ساخته شده است،برنامهاست، اين برنامه که توسط لوری گو
ن پردازد. در اينمايند، میهای ذهنی، باورها، تفکرات، انتظارات و اعتقادات فرد که در رابطه ميان زوجين ايجاد چالش میاصالح به برداشت

ی بيهوده در سازبينانه و منصفانه هدايت شده و از مسئلهور غلط خود به سوی ساخت انتظارات واقعآموزند به جای تکيه بر بابرنامه افراد می
های ارتباطی مطلوب، مانند مهارت گوش [. افزون بر آن در اين برنامه به آموزش مهارت1کنند ]روابط ميان خود و همسرشان جلوگيری می

کند و به تبع آن افراد آموزش ديده قادر خواهند بود با کاربرد فتاری کارآمد را ارائه میهای رکردن و مهارت همدلی، پرداخته شده و شيوه
مابين های ارتباطی مطلوب در بيان انتظارات و نقدهای خود، از ايجاد چالش فیهای گوش دادن فعال، گوش دادن همدالنه، و مهارتمهارت

ها در زمينۀ اثربخشيبرنامه ارتباط پژوهش [.13باط موثر در خانواده اقدام کنند ]جلوگيری کرده و به شيوۀ مثبت همدلی و همياری به ارت
[ اثر اين برنامه رابررضايتمندی زناشويی و تعديل ابعاد 6اند. ابراهيمی ]( اثر آن رابر متغيرهای متفاوتيگزارش کردهPAIRSصميمانه )

های دلبستگی و بهبود هوش هيجانی اين برنامه موجب تعديل و اصالح سبککند که[ گزارش می7نيا ]دلبستگی زوجين نشان دادند.اسماعيل
را در پيوستگی روابط، رضايت، خوشنودی و سازگاری زناشويی تأييد کردند و  PAIRS[ اثر 3برگ و گوردون ]گردد. بلنزوجين می
ضعی واين حال آنچنانکه ذکر گرديد، در تحقيقات گذشته  [ نيز اثربخشی اين برنامه را بر سازگاری زناشويی زوجين نشان داند. با8فالسيگليا]

های اين دوران اغلب بر اساس تغييرات فيزيولوژيکی در طی بارداری، حين زايمان و پس از تولد نوزاد از منظر مراقبتی زنان باردار وآموزش
ری کمتر مورد توجه واقع شده است. از اين رو، صورت گرفته است و به ويژه موضوع بهبود مناسبات ارتباطی ميان زوجين در دوران باردا

های ارتباط صميمانه بر اضطراب مادران باردار، به دنبال شناسايی برنامه پژوهش حاضر با بررسی اثر برنامۀ مراقبتی بارداری مبتنی بر مهارت
ر و ايمن تر ساخته و به رضايت بيشتر از اين آموزشی مراقبتی است که با مداخله فعال مشاوران خانواده دوران مهم بارداری را لذت بخش ت

 دوران و آمادگی مادران  منجر گردد.

 پژوهش روش

 با گروه کنترل انجام پذیرفت. جامعۀ آماری آزمونپس -آزمونیشپطرح نیمه آزمایشی  این پژوهش به روش آزمایشی و بر پایۀ

( 2سال   30( میانگین سنی؛ 1های ورود به پژوهش شامل الکم دادند.یم تشکیل باردار شهرتهران زنان تمامی را پژوهش این

نفر از  30دسترس و هدفمند در یریگنمونه روش از استفاده ( تجربه بارداری اول بود وبا3سطح تحصیل؛ دیپلم تا لیسانس 

 در و شده انتخاب به درمانگاه دکتر میری مراجعه کرده بودند، 1394در سه ماهه دوم سال  مراجعان داوطلب دارای مالک که

به منظور اجرای پژوهش مطابق با طرح پژوهش ابتدا هر دو گروه  شدند. جایگزین تصادفی آزمایشی و گواه بصورت گروه دو

 120جلسه 8آزمون اضطراب و رضایت زناشویی سنجیده شدند، سپس گروه آزمایشی طی  یشپ)آزمایشی و گواه(  در 

ای لهگونه مداخی ارتباط صمیمانهقرار گرفتند و گروه گواه، هیچهامهارتبتنی بر آموزش مراقبت م-ی آمادگایتحت آموزش دقیقه

اضطراب و رضایت زناشویی برای هر دو  آزمونپسدریافت نکردند. بالفاصله بعد از اتمام مداخله آزمایشی برای گروه آزمایش، 

 گروه اجرا شد.
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 ابزار پژوهش

تدوین و  [26]این پرسشنامه توسط اسپیلبرگر، گورساچ و لوسین :(STAI) صفت اسپیلبرگر–پرسشنامه اضطراب حالت

طبقه بندی و اضطراب صفت )پنهان(  (آشکار)اضطراب حالت  بعددو بودهو اضطراب رابه  ماده 40شامل  ، اعتباریابی شده

اضطراب  برای  و 92/0را  لتاضطراب حا را برای بعدضریب آلفای کرونباخ  1387، به نقل از گراوند، 1991.رجیستر، نمایدمی

اضطراب  برای دو بعد هنجاریابی شده و همسانی درونی [ 17]این پرسشنامه در ایران توسط مهرام اند.کردهگزارش  90/0را صفت

 .گردیده است گزارش 90/0 و  91/0حالت و اضطراب صفت به ترتیب 

 های پژوهشیافته

  ون پارامتريک تحليل واريانس چند متغيره صورت گرفت و نمرات ميانگين دو گروه آزمايش و ها در متغير اضطراب به واسطه آزمتحليل داده

 کنترل در ترکيب خطی نمرات ميانگين اضطراب)اضطراب حالت و صفت( در مرحله پيش آزمون مقايسه شد .

 الت و صفت(تحليل واريانس برای مقايسه نمرات ترکيب خطی اضطراب در مرحله پيش آزمون )اضطراب ح -1جدول 

 سطح معنا داری درجه آزادی خطا درجه آزادی فرضيه F مقدار اثر

 گروه

 402. 27.000 2.000 943. 065. اثر پياليی

 402. 27.000 2.000 943. 935. المبدای ويلکز

 402. 27.000 2.000 943. 070. اثر هوتلينگ

 402. 27.000 2.000 943. 070. بزرگترين ريشه روی

های اوليه در مقايسه پس آزمون در مرحله پيش آزمون لزومی به کنترل تفاوت به عدم تفاوت معنی دارترکيب خطی نمرات اضطراب با توجه
 از تحليل واريانس چند متغيری برای مقايسه نمرات ترکيب خطی پس آزمون در ابعاد اضطراب استفاده شد. و اضطراب وجود نداشته

 طی اضطراب در مرحله پس آزمون با استفاده از آزمون تحليل واريانس چند متغيرهمقايسه نمرات ترکيب خ -2جدول 

 اندازه اثر سطح معنا داری درجه آزادی خطا درجه آزادی فرضيه F مقدار اثر

 گروه

 461. 000. 27.000 2.000 11.540 461. اثر پياليی

 461. 000. 27.000 2.000 11.540 539. المبدای ويلکز

 461. 000. 27.000 2.000 11.540 855. نگاثر هوتلي

 461. 000. 27.000 2.000 11.540 855. بزرگترين ريشه روی

( ميان دو گروه کنترل و آزمايش در ترکيب خطی نمرات اضطراب )يعنی اضطراب حالت و صفت( تفاوت معناداری وجود 2با توجه به جدول )
( گويای اين است که متغير مستقل بر ترکيب خطی اضطراب تأثير معناداری داشته و  p<.01)Fتر، معناداری آزمون دارد . به عبارتی روشن

( 5تر اين فرضيه از آزمون های مقايسه ای جدول )در مرحله پس آزمون برای گروه آزمايش کاهش محسوسی وجود دارد. برای بررسی جزئی
 استفاده شد.

 فرنی برای مقايسه دو گروه در ابعاد پس آزمون اضطراب آزمون های مقايسه جفتی با تصحيح خطا بن -3جدول 

 گروه (I) متغير وابسته
(J) 

 گروه
-I)تفاوت ميانگين

J) 
 خطای انحراف معيار

سطح 
 معناداری

 اندازه اثر

 40/0 000. 2.005 8.733- کنترل آزمايش پس آزمون اضطراب حالت

 32/0 001. 1.941 7.133- کنترل آزمايش پس آزمون اضطراب صفت

 

( وجود دارد. اين نتيجه p<.01( ميان دو گروه در هر دو بعد اضطراب در مرحله پس آزمون از نظر آماری تفاوت معنادار)3مطابق با جدول )
ر ثحاکی از اين است که برنامه آمادگی مراقبت مبتنی بر ارتباط صميمانه بر اضطراب حالت و صفت زنان باردار تأثير معناداری داشته است و ا

 آن در بعد اضطراب حالت بيشتر از ديگری بوده است.

 گيریبحث و نتيجه
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مطابق با انتظار پژوهشگر برنامه مراقبتی  مبتنی بر ارتباط صميمانه بر هر دو بعد  کههای پژوهش در محور اول، نشانگر آن است يافته
چند که نمره بعد اضطراب صفت نسبت به اضطراب اضطراب حالت و صفت زنان باردار اثربخش بوده و موجب کاهش آن شده است. هر 

های آموزشی [ تأييدی است بر ثمربخشی برنامه14[ و ]2های ]حالت کمتر تحت تاثير قرار گرفته است. اين نتيجه همسو با يافته های پژوهش
ای هق منجر به توسعه توانمندی آنها در مهار ترسدوران بارداری که با آگاه سازی زنان باردار توانسته آمادگی آنها را تقويت نموده و از اين طري

در کاربرد  های مطلوب ارتباطی به زنان بارداربه ويژه آنکه آموزش مهارت های ارتباط صميمانه به دليل ارائه شيوه احتمالی  گرديده است. 
مطلوب منجر به تقويت رفتار  رفتارهای برداری والگ و اجتماعی يادگيری از طريق به آنها کمک نموده و توانسته هيجانات صحيح ابراز شيوه

 استفاده با زوجين را آموخته و ميان مؤثر وغيرکالمی کالمی وگویهای گفتموثردر مهار اضطراب گردد. آنها درجلسات آموزش گروهی شيوه

تواند حمايت و توجه بيشتر همسر ده و میتری در خانواده گردييابند که منجر به جو عاطفی مثبتکارآمدی دست می ارتباطی ازآنها به الگوی
 ميان زنان هایتفاوت به کنندگان نسبتسازی مشارکترا به دنبال داشته باشد.افزون بر آن تجربۀ آموزشی مهارتهای ارتباط صميمانه با آگاه

 اثر تصورات به تشريح ان زوجينمي روابط به نسبت بينش ذهنی غلط خود کمک نموده و با افزايش شناسايی تصورات به آنها در ومردان،

کند تا به ارزيابی انتظارات خود پردازد و از اين طريق با آنها کمک میانتظارات نادرست می گيریشکل بر غيرمنطقی و باورهای ذهنی غلط
 دادن ای ارتباطی چون گوشهدوره آموزشی اخير همچنين  با تأکيد بر مهارت اقدام نموده و برای  بازسازی انتظارات درست آماده گردند.  

تواند به افراد در غلبه برضعف خود در روابط بين های حل مساله در خانواده میابراز هيجانات، آموزش مهارت صحيح شيوه آن، وموانع فعال
شی اين تجربه آموزتوان انتظار داشت افراد پس از فردی که خود يکی از منابع مهم اضطراب و استرس قلمداد می شود، کمک نمايد. لذا می

ی ناز طريق کاربرد راهبردهای ارتباط صحيح و تمرين و تقويت خود در آنها بر برخی منابع احتمالی  اضطراب فائق آيند. به عبارتی ديگر، زنا
ره مربوط به دو که در دوره های مهارت های ارتباطی شرکت کرده بودند در طول اين دوره ياد گرفته اند که در برخورد با تنش ها و فشارهای

 بارداری واکنش بهتری داشته باشند. 
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 چکيده

 خانواده کانون به جديدی عضو فرزند هر تولد با. دارند جدی مسووليت فرزندانشان تربيت به نسبت خانواده و مديرخانه مقام در پدر و مادر
 کي بخشی سعادت مسووليت شدن، دار فرزند با زن و مرد. شود می گشوده خانواده روی فرا جديدی، دنيای حقيقت در و گردد می اضافه
 ریرفتا شاکله و یفکر مبانی پايين سنين در بخصوص فرزندان.است مادر برعهده مسووليت، اين عمده که نماند ناگفته و اند پذيرفته را انسان

 و ربيتیت آداب از بسياری فرزندان،. پذيرند می الگو پدر از اجتماعی، رفتارهای نوع در پسرها ويژه به باالتر سنين در اما. آموزند می مادر از را
 از دينوال. ددار واضح و روشن روندی دينی تربيت نماند، گفته نا.آموزند می مادر از را... و رفتار و خلق حسن مثل اجتماعی، اوليه رفتارهای

 راه در فرزندان چههر صورت اين در. نمايند تبعيت مستقيم مسير اين از و دينی تربيت روش اين از بايد مسوولند فرزندان تربيت در که جا آن
 به هم زبا آنها و کردند فراهم فرزندان برای را دينی تعالی و رشد زمينه اگر اما. بود خواهند سهيم ايشان اعمال در هم والدين نهند، گام الهی

 برای را ناهگ زمينه مادر و پدر که اين مگر شد، نخواهند عقاب فرزندان خاطر به و نيستند آنها گناه مسوول والدين ، رفتند باطل و گناه سمت
 .شد خواهند عقاب بدان نيز والدين شود، گناه مرتکب فرزند آن هرچه صورت اين در که باشند کرده فراهم آنان

 والدين -گناه -تبعيت -مادر -تربيتکليدواژه:

 

 مقدمه

 تکامل و رشد جهت در شخص استعدادهای ساختن شکوفا يا رساندن فعليت به عوامل و ها زمينه آوردن فراهم: »از است عبارت تربيت
 هاآن پرورش و انسانی معهجا امور اداره برای که مقرراتی و اخالق،قوانين عقايد، مجموعه» به دين و »مطلوب های هدف سوی به او اختياری

 با مربی آن ضمن هک متربی و مربی ميان سويه، دو است فرايندی دينی گفت،تربيت توان می بنابراين.شود می گفته.« ميشود گرفته کار به
 کوفايیش و رشد جهت در آزادانه متربی که آورد فراهم شرايطی تا ميکند تالش دينی مقررات و عقايد،قوانين مجموعه از گيری بهره

 رد چه و معلم مقام در چه مربی که است آن دينی تربيت از هدف.گردد رهنمون مطلوب های هدف  سوی به برداشته، گام خود استعدادهای
 اخالقی ملکات به را اخالقی فضايل آن رهگذر از و دهد پرورش الهی جمال و جالل به نسبت را، کودک فطری شوق و شور والدين مقام

 به دانفرزن دعوت در شد، ميدان وارد است، دين ساز زمينه که محبت با و گرفت کمک دل زبان از است الزم دينی تربيت یبرا.سازد مبدل
 ربيتت در.کنم تصور عزيزانم شما مورد رادر ضرری توانمنمی و خواهمنمی هستم، شما دوستدار و عاشق من که بفهمانيد هاآن به خير، کار

 شتربيت و باشد الهی تقوای مسير در مادر که است اين مهم. خداست محبت مورد و اعمال افضل امر، هر رأس یپرهيزکار اسالمی، و دينی
 باشد. می گذار تأثير بسيار فرزند، دينی تربيت در مادر تقوای و اخالق بنابراين. دهد قرار متعال خداوند عبادت و گناه از پرهيز اساس بر را

 و دين هب اعتقاد بی ،ذاتاً دارند کمتری گرايش معنويت و عبادات به نسبت بزرگسالی در که افرادی از بسياری ، دهد می نشان تحقيقات
 معنوی تمايالت فقدان در عبادی تکاليف موقع به انجام به نسبت والدين تقيّد عدم و توجهی بی چون عواملی بلکه.نيستند دينی تکاليف

 مادر، شنق ميان اين در اما دارند فرزند صحيح تربيت در خاصی تأثير خود نوبه به هرکدام درما و پدر چه اگر.دارند بسزايی نقش فرزندان،
 که چرا است، مادر رفتار و اخالق گيرد، قرار نظر مد پيش از بيش بايد که آنچه. باشد می فرزند با مرتبط پدر از بيش که چرا است، تر پررنگ
 امر، هر رأس پرهيزکاری اسالمی، و دينی تربيت در.گيرد می او از را اخالقی و مذهبی مفاهيم و هداد قرار نمونه و شاهد را او رفتار، در کودک
 داوندخ عبادت و گناه از پرهيز اساس بر را تربيتش و باشد الهی تقوای مسير در مادر که است اين مهم. خداست محبت مورد و اعمال افضل
 و بارداری راندو قبيل از مسائلی به توجه.باشد می گذار تأثير بسيار فرزند، دينی تربيت در مادر تقوای و اخالق بنابراين. دهد قرار متعال

 آمدن ادني به از قبل از فرزند، تربيت آغاز که بدانند مادران بايد و بوده مهم فرزندش و مادر مناسب و حالل تغذيه همچنين و مادر شيردهی
 تربيت های ارراهک و فرزند معنوی و دينی صحيح تربيت در مادر تأثير ميزان بنابراين.دباش می طفوليت و کودکی دوران همان سپس و بچه،

 حضور ، يکانن با همنشينی بر تأکيد ،(کريم قرآن تالوت و روزه نماز،)عبادات آموزش نحوه آنان، شخصيت به گذاشتن احترام قبيل از معنوی،
 .باشد می مهم آنان، پند و تنبيه و تشويق نحوه و مذهبی و دينی محافل در کودکان

 تعريف
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 به و دادن رورشپ تربيت، و است معلم توسط ابتکار قوه کردن زنده و دادن فکری نيروی استقالل و پرورش تعليم،:  تربيت و تعليم تعريف
 در السالم عليه رضا امام مبانی از بتوانيم اگر( 1378 مطهری، شهيد. )است موجود شی يک در بالقوه که درونی استعدادهای آوردن در فعليت
 علم سرچشمه المالس عليهم معصومين زيرا کنيم می پيدا دست بهتری نتايج به طبيعتا ببريم تر کامل چه هر استفاده پرورش و آموزش نظام
 هک است قه ایطري روش، از مراد. دارد پی در را هايی آسيب شود عمل آنها تعاليم برخالف اگر و آمدند بشر هدايت برای که هستند الهی

 که می دهد نشان تربيتی روش ديگر، عبارت به. رساند¬می هدف به و می کند منظم را تربيتی عمليات و دارد امتداد هدف، و اصل ميان

 تا کندیم کمک متربّی به و کند¬می مشخص را مربی عملی وظايف روش،. رسيد تربيتی هدف به و کرد استفاده اصول از می توان چگونه
 دانشگاهی ایرشته منزله به اسالمی تربيت و تعليم تعريف مقام در.( 100-87 ص اول، شماره هفتم دوره شريفی،.) گيرد فرا را کار شيوه 

 حاوی و گرفته رچشمهس اسالم متون از غيرمستقيم يا مستقيم که است انديشه از نظامی به ناظر اسالمی، تربيت و تعليم: گفت چنين توانمی
 ضوحو.آنهاست در تغيير ايجاد نحوه و آنها مطلوب هایصورت تربيت، و تعليم عملی حوزه در موجود روابط و هاپديده هب نسبت شناختی

 آن از اسالمی يتترب و تعليم کهاين نخست.است رفته کار به آن در که است اساسی مفاهيم برخی توضيح مستلزم تعريف، اين به بخشيدن
 بايد يا گذردمی تربيت و تعليم عملی حوزه در آنچه به نسبت دانش است؛ دانش نوعی به ناظر که شده رفتهگ نظر در «انديشه از نظامی» رو

 1374طاووس، ابن.) است «اسالم دينی متون» از دانش اين «غيرمستقيم و مستقيم» گرفتن سرچشمه مفهوم، سومين و دومين.بگذرد
 هک است ذکر قابل. است احاديث و قران شامل که است اسالمی رسمی متون م،اسال دينی متون يعنی اخير، مفهوم از مراد.( 137ص.ش

 اين چيست؟ «غيرمستقيم و مستقيم» از مقصود اما.است آمده اخبار و احاديث ضمن در عموم طور به نيز دين بزرگان و پيشوايان عملی سيره
 و گردد اطاستنب يا استخراج حديث و قرآن از مطالبی که است آن از حاکی «مستقيم» نخست، معنای در. است تصور قابل معنا دو به مفهوم

 اميدهن مستقيم غير جهت اين از و است موجود مسلمان دانشمندان آثار در و اسالمی فرهنگ در که است مطالبی به ناظر «غيرمستقيم»
 فرضیپيش بر «مستقيم» واژه دوم معنای.(415 ص.ش 1371 طبرسى،.) است بوده اسالم رسمی متون از ملهم بيش يا کم که شودمی
 با خود، گر،ن جامع شناسیدين نوع اين. سؤالهاست همه به پاسخ حاوی اسالم، دينی متون که است اين از حاکی و است استوار شناختیدين

 قوی، شکل رد. گفت سخن شناسیدين نوع اين در ضعيف و قوی شکل دو از توانمی اساس براين.شودمی بيان قوت از مختلفی درجات
 متون در تربيت و تعليم جمله از و مختلف هایعرصه به مربوط جزئی و کلی هایسؤال همه پاسخ که است آن از حاکی نگرجامع شناسیِدين

 اماحک نهاآ «تفريع» با توانمی که است آمده آنها در «اصولی» باشد نشده ذکر اسالمی متون در امور جزئيات برخی اگر و است موجود دينی
 يا اصول کردن جزئی معنای به «تفريع.(»1379 اول، کتاب ،(مقاالت مجموعه) اسالمی باقری،تربيت.) آورد دست به را مذکور جزئی موارد
 جزئی اردمو گنجاندن از است عبارت کار اين که گفت توانمی نيز صورتعکس به. برگيرد در را جزئی موارد که طوری به است کلی قواعد
 درآن هک دارد وجود «فراغ منطقه» يک که است برآن نظر نگر،جامع شناسیدين ضعيف شکل در سرانجام.اصل چند يا يک پوشش تحت
 مطالعات مرکز: هرانت اسالم، در تربيت و تعليم موضوعی و توصيفی کتابشناسی بهروز، رفيعی،.) کند معين را امور از برخی حکم تواندمی فقيه

 مورد دارند قرار منطقه اين در که مواردی و رفتارها ديگر عبارت به. است مباح امور به مربوط فراغ منطقه.(67ص1378 المللی،بين فرهنگی
 امعه،ج مصالح به نظر با دارد، خداوند نزد از که ایاجازه و اذن با تواندمی فقيه حال، عين در اما اند؛شده دانسته مباح زيرا هستند؛ شرع حکم
 واژه.فقيه حکم مورد وهم است شرع حکم مورد هم فراغ منطقه نکته، اين به توجه با. گرداند حرام يا واجب لزوم، ورتص در را مباح امور اين

 نيست سائلم همه به پاسخ دار عهده اسالمی دينی متون اينکه از حاکی است، استوار متفاوتی شناختیِ دين فرض پيش بر «غيرمستقيم»
 مسائل ها،عرصه برخی در ديگر، عبارت به( 98،ص1379اشرف؛.)است پرداخته مختلف هایعرصه به وطمرب مسائل به گزينشی نحوی به بلکه
 هاعرصه از ایپاره در و است شده توجه بنيادی و کلی مسائل به تنها هاعرصه برخی در اما گرفته، قرار پاسخگويی و توجه مورد جزئی و کلی
 «غيرمستقيم» معنای مبنا، اين به نظر با.باشد شده گذاشته مسکوت کامل طور به نيز هايی صهعر بسا چه و شده اکتفا اشاراتی به تنها نيز
 از يکی. تاس آمده دينی متون در که است اجمالی يا کلی مباحث گسترش و بسط حاصل اسالمی، تربيت و تعليم دانش که بود خواهد اين

 باب در اسالم بنيادی و کلی هایآموزه اساس بر تربيت و تعليم عرصه در بیتجر هایتحقيق باب گشودن تواندمی گسترش و بسط اين انواع
 مجموعه شامل مفهوم اين. است تربيت و تعليم عملی حوزه در موجود روابط و هاپديده چهارم، مفهوم(456،ص1372جوادی،.)باشد انسان
 از يکی ستدري و هستند قلمرو اين در پديده دو شاگرد و معلم ال،مث طور به. است تربيت و تعليم عملی قلمرو در آنها ميان روابط و هاپديده
 رفتهگ قرار توجه مورد مفهوم اين در ضمنی طور به نيز امور اين يافته اختالل هایصورت که پيداست. است قلمرو اين در آنها ميان روابط
 روابط و هاپديده که است هنجارهايی و اهداف به ناظر مفهوم اين. است مذکور روابط و هاپديده «مطلوبِ هایصورت» پنجم، مفهوم.است

 به مطلوب هایصورت دادن و روابط و هاپديده اين در «تغيير ايجاد نحوه» آخر مفهوم.آيد در آنها صورت به و آنها سوی به بايد مذکور
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 ستورکارهاید و قواعد بر مشتمل تغيير، ايجاد هنحو ديگر، عبارت به. است تربيت و تعليم هایروش و اصول برگيرنده در مفهوم اين. آنهاست
 .(128 ص. تا بی:مظفر.) است تغيير ايجاد برای( روش) جزئی و( اصول) کلی

 اسالمی تربيت و تعليم از تلقی سه

 دست تربيت، و يمتعل عملی قلمرو بر ناظر فکری نظام عنوان به «اسالمی تربيت و تعليم» که يافت راه نتيجه اين به توانمی گذشت، آنچه از
 :است زير شرح به آن و نيستند جمع قابل باهم لزوماً که باشد داشته تلقی سه تواندمی کم

 به مسلمان نداندانشم آثار بررسی طريق از اسالمی تربيت و تعليم نظام حالت اين در: توصيفی نظامی منزله به اسالمی تربيت و تعليم-1
 است، رآمدهد نگارش به يافتهسازمان صورتی به و يافته نسق و نظم مؤلفان، خود توسط عموم، طور به آثار گونه اين که ازآنجا. آيدمی دست

 سيوطی،.) شد نايل مقصود به توانمی جزئی، هایبندی طبقه و تحليل با گاه و نظر مورد آثار از ایساده توصيف با بيش و کم
 (363ص.1ج.ق1404

 در پاسخی ربيتت و تعليم مسائل همه برای توانمی که است برآن نظر ديدگاه، اين در: استنباطی ینظام منزله به اسالمی تربيت و تعليم-2
 مسائل رفتنگ نظر در با اساس، براين. است تلقی اين فرض پيش نگر، جامع شناسیدين نوعی گذشت، چنانکه. يافت اسالمی دينی متون
 همه پاسخ که تاس برآن تصور تلقی، اين قوی شکل در. کرد استنباط اسالمی متون زا مستقيم طور به را آنها پاسخ توانمی تربيت و تعليم

 پاسخها رخیب که صورتی در و آورد دست به متون اين وارسی با را آنها وبايد است موجود اسالمی متون در عيناً تربيتی، درشت و ريز مسائلِ
 متون رد شده مطرح اصول از کداميک فروع جزء نظر، مورد رفتار يا مسأله کهاين کردن مشخص با توانمی نباشد موجود دينی متون در عيناً

 شده، دهشمر مباح دين در نخست وهله در که موارد برخی که است برآن نظر تلقی، اين ضعيف شکل در. کرد معين را آن حکم است، دينی
 .(193ص.ش 1379حلى، عالمه.) بيابد حرمت يا وجوب حکم مصالح، به نظر با و فقيه توسط است ممکن

 به مربوط باحثم و مسائل از برخی چون که است برآن نظر ديدگاه اين در: تأسيسی ـ استنباطی نظامی منزله به اسالمی تربيت و تعليم-3
 در مسايل از ایرهپا اما است ديدگاه اين استنباطی جنبه نشانگر مطالب، اين استنباط و استخراج است آمده اسالمی متون در تربيت، و تعليم
 عبارت به. ندااکتشافی نوع از مسائل اين زيرا آورد، دست به تواننمی نيز «تفريع» با را آنها پاسخ و نگرفته قرار توجه مورد اسالمی متون
 در را ائلمس اين توانمی مثال، طور به. معين رفتار يا مورد يک فقهی حکم ذکر نه است، موردنظر خارج در واقعيتی از برداشتن پرده ديگر،

 و ذاریگ پايه نيازمند مسائل گونه اين به پاسخ و دهد؟می رخ سازوکاری چه طی آدمی در يادگيری هایاختالل و يادگيری که گرفت نظر
 را ربیتج مطالعه اين هایفرض پيش اما داشت خواهيم سروکار تجربی علمی با اينجا در. است نظر مورد هایپديده درباره دانشی تأسيس

 از است، موضوع اين مطالعه روش و( انسان) مطالعه مورد موضوع هایويژگی شامل که فرضها پيش اين. گرفت اسالمی متون از توانیم
 ناظر ديد،ج هایيافته آوردن دست به و آنها آزمون و هافرضيه کردن پيشنهاد و فرضها پيش براين تکيه اما. است استنباطی امور همان جمله

 .(3 شماره اول، سال ،1374باقری،.)است تلقی اين سیتأسي جنبه به

 تاريخچه

 نيم رگيرندهدرب که نخست دوره: کرد اشاره زير بندیتقسيم به توانمی جمله، از.اندکرده ذکر را مراحلی و ادوار اسالمی، تربيت و تعليم برای
 351 واز 350 تا 50از) بخش دو شامل خود که دوم دوره. دبو همراه قرآن نوشتن و خواندن سواد توسعه و پيدايش با است هجری اول قرن

 جاميد،ان طول به سيزدهم قرن تا( مغول حمله) هفتم قرن از که سوم دوره. بود همراه ملل ساير فنون و علوم با آشنايی با بود،( هجری 600 تا
 با میاسال تربيت و تعليم رويارويی متضمن است، مچهارده و سيزدهم قرون شامل که چهارم دوره. بود اسالمی تربيت و تعليم رکود دوره

 روشهای از توانمی گرديد، مطرح اسالمی تربيت و تعليم از که مختلفی هایتلقی موازات به.است جديد تربيت و تعليم فزاينده تحوالت
 تحقيق روش باشد، ظرن مورد وصيفی،ت نظامی منزله به اسالمی تربيت و تعليم يعنی نخست، تلقی اگر.گفت سخن حوزه اين در تحقيق مختلف
 سلمان،م انديشمندان مکتوب آثار مطالعه با که است آن درپی محقق اساس، اين بر. بود خواهد محتوا تحليل و توصيف روش باآن، متناسب
 برخوردار طلوبیم نسق و تعليم از آثار، اينگونه که صورتی در. دهد دست به تربيت و تعليم مباحث و مسائل درباره آنان ديدگاه از توصيفی

 و تنظيم و دانديشمن يک مختلفِ آثار محتوای تحليل با است الزم صورت، اين درغير. يابدمی سامان آثار ازاين ایساده توصيف با کار باشد،
 نظر با.(28 ص.ه 1385 فخررازی،.) آيد فراهم زمينه اين در وی ديدگاه از توصيفی تربيت، و تعليم مباحث و مسائل برحسب آنها بندی طبقه

 بود خواهد فسيریت و فقهی استنباط همان رشته، دراين تحقيق روش استنباطی، نظامی منزله به اسالمی تربيت و تعليم يعنی دوم، تلقی به
 دينی تونم از را شرع حکم کوشندمی معيارها و قواعد برخی به باتوسل روش، دراين. است بوده مفسران و فقيهان استفاده مورد باز دير از که
 اين بر است ایقاعده «ظهور حجيت» مثال عنوان به. سازند مشخص مختلف هایموقعيت در را افراد تکاليف ترتيب، اين به و آورند دست به

 موارهه البته) اعتناست قابل آيدمی دست به ظواهر اين از که معنايی و است اعتبار دارای آمده، دينی متن در که کالمی ظاهرِ که مضمون
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 فهم اي شرعی احکام استنباط امکان قواعد، اينگونه(. است مراد عرفی ظهور همچون خاصی قيود با ظهور بلکه نيست نظر مورد لغوی ظهور
 ناي به اسالمی، تربيت و تعليم در تحقيق روش منزله به شيوه اين کارگيریبه.(312ص. 1386: رضوانی.) آوردمی فراهم را دينی متون

 کند، ندوکاوک دينی متون در مذکور، قواعد و اصول کمک به تربيت، و تعليم حوزه به مربوط هایسؤال پاسخ يافتن برای محقق که معناست
 در رنظ مورد مسأله يا سؤال پاسخ عين اول شکل در. داشت خواهد وجود کار روش در تفاوتها برخی تلقی، اين دوگانه هایشکل در البته

. ازدس مشخص را حکم تطبيقی، کارِ اين از بعد و دهد ارجاع اصول به را فروع کوشدمی محقق لزوم، درصورت و دگردمی جستجو دينی متون
 تربيت و متعلي يعنی سوم تلقی به توجه با سرانجام.دهدمی دخالت حکم تعيين در نيز را وقت اجتماعیِ هایواقعيت و مصالح دوم، شکل در

 متون فهم رایب استنباطی و تفسيری روش نخست، بعد در. بود خواهد بعدی دو تحقيق، روش تأسيسی، ـ استنباطی نظامی منزله به اسالمی
 از که است لبیبرمطا عالوه اين البته) گيردمی قرار استفاده مورد تجربی تحقيق فرضهای پيش عنوان به مطالبی تنظيم و استخراج و دينی
 و تأسيس تجه در دوم، بعد در(. است حصول قابل تربيت و تعليم اصول يا اهداف مانند يتترب و تعليم نظام محتواهای زمينه در دينی متون
 يقتحق هایروش از است الزم اسالمی، متون از برگرفته هایفرض پيش براساس تربيت و تعليم عرصه در نوين هایدانش آوردن فراهم

 جويییپ طريق از جز تربيتی، هایپديده مورد در مذکور هایفرض شپي از گرفته الهام هايی فرضيه دادن دست به. شود استفاده تجربی
 برضد رونیبي شواهد وارسی آن، از مراد که است رفته بکار کلمه عام معنای به اينجا در تجربی روش. بود نخواهد بررسی قابل بيرونی، شواهد

 نيست، طرح قابل اينجا در است، شده مطرح کيفی و کمی هایروش ميان تقابلی منزله به آنچه جهت، اين از. است نظر موردِ فرضيه نفع به يا
 (12شماره مصباح، فصلنامه مصباح،.)است کلمه عام معنای در تجربی روش هایمجموعه زير همچون مذکور نوعِ دو هر زيرا

 

 تربيتی علوم هایرشته ساير با رابطه

 تربيت و تعليم مورد در را مذکور تلقی سه از کداميک که دارد آن به بستگی بيتیتر علوم هایرشته ساير با اسالمی تربيت و تعليم رابطه نوع
 فلسفه و تاريخ رشته رد آن جايگاه باشد، موردنظر توصيفی، نظامی منزله به اسالمی تربيت و تعليم يعنی اول، تلقی اگر.بگيريم نظر در اسالمی

 تعليم رشته به سفیفل و تاريخی ایصبغه تربيت، و تعليم باب در مسلمان نديشمندانا آثار بررسی ديگر، عبارت به. بود خواهد تربيت و تعليم
 يعنی دوم، لقیت اگر.داد قرار تربيت و تعليم فلسفی و تاريخی ديدگاههای ساير کنار در را آن بايد ترتيب، اين به و دهدمی اسالمی تربيت و

 عبارت به. است غرابت و استغنا رابطه تربيت، علوم هایرشته با آن رابطه باشد ظرن مورد استنباطی نظامی منزله به اسالمی تربيت و تعليم
 تربيتی مسأله هر پاسخ ازير است، بيگانه آن با و نياز بی معاصر تربيتی علوم از اسالمی تربيت و تعليم که است برآن تصور تلقی اين در ديگر،

 ممکن آيد،می دست به تربيتی علوم در آنچه که حالی در نيست ترديدی پاسخها ينا درستی در عالوه به و جست دينی متون در توانمی را
 يگانهب است محتمل همواره آن بودن خطا که سخنی با است قطعی آن صدق که سخنی: يابدمی نشأت جاهمين از غرابت. باشد برخطا است

 ،دوم شکل در اما است، مطرح شد اشاره بدان پيشتر که تلقی اين نخست شکل مورد در رابطه نوع اين(567ق،ص1411صدر،.)بود خواهد
 متون در نچهآ که بود خواهد اين بر تصور اساس، براين. گيرد قرار توجه مورد تواندمی مکمليت ازنوع ایرابطه فراغ، منطقه به اعتقاد در يعنی
 ديگر بارتع به. است يکديگر مکمل( دارد قرار فراغ طقهمن ودر)يازندمی دست بدان تربيتی علوم آنچه و آمده تربيت و تعليم باب در دينی

 در تیتربي علوم بردستاوردهای فقيه يافتن اطالع با شده، شمرده مباح شرعی حيث از نخست درجه در و دارد قرار فراغ منطقه در که مواردی
 معلو دستاوردهای که آنجا از. کند يداپ حرمت يا وجوب حکم است ممکن گردد،می مشخص اساس براين که مصالحی و مذکور موارد باب

 و تعليم يعنی م،سو تلقی در سرانجام،.آيدمی ميان به سخن مکمليت رابطه از اينجا در کند،می ياری مصالح اين تشخيص در را فقيه تربيتی
 که هنگامی. بود خواهد(45،ص1366،عزتی)الگويی رقابت رابطه نوع از تربيتی علوم با آن رابطه تأسيسی، - استنباطی نظامی منزله به تربيت
 تربيتی لومع با آن نسبت آورد، روی تجربی تحقيق به اسالمی، متون از آمده دست به هایفرض پيش بر تکيه با اسالمی تربيت و تعليم

 متفاوت میعل گویال دو دامن در که بود خواهد علمی نظريه دو نسبت اند،پرداخته تجربی تحقيق به متفاوتی هایفرض پيش با که معاصر
 هایجربهت که نحوی به دارد وجود اساسی رقابتی علمی، الگوی دو به مربوط نظريه دو ميان است داده نشان کوهن تامس چنانکه. دارند قرار

. ودب واهدخ جديد الگوی فضای با متناسب و متفاوت تفسيری محتاج ديگر، الگوی حيطه در گرفتن قرار با الگو يک حيطه در شده انجام
 هایتجربه و هاافتهي ديگر، عبارت به. ساخت خواهد برقرار تربيتی علوم با دست اين از ایرابطه تلقی، اين در اسالمی تربيت و تعليم بنابراين،

 دمور ن،آ خاص مفهومی نظام و فرضها پيش با متناسب اسالمی، علمی الگوی چارچوب در بايد تربيتی علوم هایرشته ساير در شده انجام
 و تعليم در تحول و رشد به منجر که کرد خواهد ايجاد تربيتی علوم و اسالمی تربيت و تعليم ميان پويا رقابتی رابطه، اين. گيرد قرار تفسير
 نظر مورد که نحوی به علمی الگوهای(87،ص1369کوهن،)ناپذيری همسنجش که افزود بايد را نکته اين تنها.گرديد خواهد اسالمی تربيت
 ميان لتداخ هيچگونه برای جايی ناپذيری، همسنجش رابطه که است الزم رو آن از تجديدنظر اين. است تجديدنظر به نيازمند د،بو کوهن
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 در تنها و تنها اینظريه هر زيرا دهدمی قرار گرايینسبيت نوعی تهديد در را علمی تالش رابطه، نوع اين. گذاردنمی باقی علمی هاینظريه
 را ختلفم علمی الگوهای به متعلق هاینظريه ميان گفتگو اين و دهدمی انجام معتبر و معنادار فعاليتی آن، وبرحسب خود الگوی چهارچوب

 گرفته نظر در آنها طرد يا گزينش برای معياری عنوان به مشکالت حل در را هانظريه اينگونه عملی کارآمدیِ  کوهن البته. سازدمی ممتنع
 اين رد نياز مورد تجديدنظرِ. پذيردنمی را ارتباطی و تداخل آنها ميان وی است، نظر مورد علمی الگوهای درونی ارچوبچ که آنجا تا اما است،

 و شتراکهاا ایپاره که بگيريم نظر در را آن احتمال بلکه نکنيم نفی را مختلف الگوهای هاینظريه ميان تداخل امکان که است آن ديدگاه
 .کند ظهور است ممکن هايافته با ناسیشروش حوزه در هاتداخل

 : تربيت و تعليم به اسالم دعوت -1

 تنها برابرند؟ ننددا نمی که کسانی با دانند می که کسانی آيا« ) الْأَلْباب أُولُوا يَتَذَکَّرُ إِنَّما يَعْلَمُونَ ال الَّذينَ وَ َيعْلَمُونَ الَّذينَ يَسْتَوِی هَلْ قُلْ»
. سازد می روشن جاهالن برابر در را عالمان و علم مقام عظمت که است اسالم شعارهای جزء جمله اين( 9:زمر( )يرندپذ می پند خردمندان

 رد اگر نيز رسمی علوم و کند؛ می دعوت خداوند رحمت به اميد و او دادگاه از ترس به را انسان که است خاص آگاهی آيه، در علم از منظور
 يکسان خدا پيشگاه در جاهالن و عالمان( 214ص ،4ج شيرازی، مکارم ناصر نمونه، تفسير برگزيده. )ستا علم باشد معرفتی چنين خدمت
 اللَّهُ  ِحمَرَ: »فرمايند می السالم عليه رضا امام رابطه اين در همچنين.باطن در نه و يکسانند ظاهر در نه و آخرت، در نه و دنيا در نه نيستند،

 حر الشيعۀ، وسائل) «التَّبَعُونَا کَالمِنَا مَحَاسِنَ عَلِمُوا لَوْ النَّاسَ َفإِنَّ النَّاسَ يُعَلُِّمهَا وَ عُلُومَنَا يَتَعَلَّمُ قَالَ أَمْرَُکمْ يُحْيِی کَيْفَ تُقُلْ أَمْرَنَا أَحْيَا عَبْداً
 را؛ ما امر کند می زنده که را ای هبند کند رحمت خداوند: فرمايند می السالم عليه رضا امام( 92ص ،27 ج ، ق 1409 ، قم چاپ عاملى،
 کالم يیزيبا به مردم که زمانی و مردم، و خودش به ما علوم فراگيری و تعليم با: فرمودند حضرت را؟ شما امر کنند می زنده چگونه پرسيدم

 .کنند می تبعيت ما از آيينه هر کنند پيدا علم ما

 : اسالمی تربيت های ويژگی -2

 :نمود ارهاش ذيل موارد به توان می آن جمله از که. دارد تفاوت مختلف جهات از ها مکتب ساير تربيتی فلسفه با اسالم تربيتی فلسفه

 صلی اکرم يامبرپ ی تزکيه و تربيت که کند می تاکيد کريم قرآن. است اسالمی تعاليم و وحی اسالمی، تربيت سرچشمه:  بودن الهی -2-1
 الْکِتابَ  يَُعلِّمُُهمُ وَ يُزَکِّيِهمْ وَ آياتِهِ  عَلَْيهِمْ يَتْلُوا مِنُْهمْ رَسُوالً الْأُمِّيِّينَ فِی بَعَثَ الَّذی هُوَ: »دارد وحيانی منشا و الهی ی جنبه سلم و آله و عليه اهلل

 کند می الوتت آنان بر را آياتش که تبرانگيخ آنان خود از رسولی اميين، ميان در که اوست «مُبين ضاَللٍ لَفی قَبْلُ مِنْ کانُوا إِنْ وَ الْحِکْمَۀَ وَ
 مربيان اين تقرير و فعل قول،( 2:جمعه. )بودند آشکار گمراهی در آن، از پيش چند هر آموزد می حکمت و کتاب و نمايد می تزکيه را آنان و

 برنامه و عميق بسيار که کريم قرآن معارف و رهنمودها بر عالوه.است بخش ثمر و سازنده متصل، وحی سرچشمه به حقيقت در الهی بزرگ
 الهی خواست به و کريم قرآن نص طبق و شود می تعبير سنت به آن از که السالم عليهم بيت اهل تقريرات و رفتار گفتار، است، زندگی جامع

 علت با ابطهر در السالم عليه رضا امام از فردی. است اسالمی تربيت غنی و گسترده بسيار منبع هستند خطايی هرگونه از مصون و معصوم
 کرد نمی معين حافظ و امين قيم، امام، مردم، برای خداوند اگر: فرمودند پاسخ در حضرت کرد، سوال االمر اولی از اطاعت و پيروی وجوب

 تصرف آن رد ملحدان کردند می کم و زياد را اسالم تعاليم و دستورات گذاران بدعت کرد می تغيير احکام و سنن رفت، می بين از دين و ملت
 مربی هب نياز و نيستند سطح يک در فکر و عقل نظر از مردم همه زيرا شد؛ می ايجاد شبهه اسالمی جامعه در و آوردند می وجود به تغيير و

 اگر. ساختند می متالشی را خود جامعه ها ديدگاه پراکندگی و اختالف با و کردند می پيدا اختالف هم با موضوعات در( مربی بدون) و دارند
 عليه ضاالر اخبار عيون. )شدند می فاسد مردم و کرد می پيدا تغيير ايمان و احکام و سنن و شرايع و شد می فاسد جامعه نبود، رهبری و امام

 (.101ص ،2ج السالم،

 و ویيدن سعادت و تکامل بسوی انسان هدايت است، آن هدايتی نقش اسالمی، تربيت و تعليم بارز های ويژگی از:  هدايتگری -2-2
 نمايد مى جارى را او حدود و ميکند، حرام را خدا حرام و حالل، را خدا حالل امام: فرمايند می گهربار حديثی در السالم عليه رضا امام.اخروی

 شاندرخ خورشيد همچون امام خواند، مى فرا پروردگارش راه به را مردم قاطع، دليل و نيکو موعظه و حکمت با نموده، دفاع خدا دين از و
 دل در راهنما ستاره و ساطع نور درخشان، چراغ نورانى، ماه امام، دارد، قرار افق در چشمها و دستها دسترس از دور که خورشيدى است، جهان

 هدايت راهنماى است، تشنگان بر گوارا آب همچون امام. است درياها وحشتناک موجهاى و علف و آب بى و خشک صحراهاى و ها تاريکى
 (.450: ص ،1 ج السالم، عليه الرضا أخبار عيون. )است هالکت از منجى و

 شود می منجر و دارد خاص درخششی السالم رضاعليه امام گفتار در که هستند اموری از خردورزی و تعقل تدبر، تفکر،:  پروری خرد - 2-3
 أمر فی التفکّر ۀالعباد إنّما الصوم، و الصالۀ کثرۀ بادۀالع ليس: فرمايندمی السالم عليه رضا حضرت که بپردازد؛چنان تفکر و تعقل به مخاطب

 (7 ص ،1ج( السالم عليه) رضا امام مسند. )واالست خدای امر در تفکر عبادت بلکه نيست، روزه و نماز فراوانی به عبادت وجلّ؛ عزّ اهلل
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 روحی، جسمی، از اعم آدمی های نياز تمام و دشو می انسان وجودی ابعاد همه شامل اسالم تربيتی های برنامه:  جامعيت و شمول -2-4
 ورهد در حضرت و است برخوردار خاصی جامعيت از که السالم، عليه رضا امام خصوصتعاليم به. است شده گرفته نظر در اخروی و معنوی
. . .  و بط مختلف، فنون با آگاهی( ايمان تعريف) دينی معارف شناسی، امام نبوت، تفسير، توحيد،: قبيل از مباحث تمام به خويش امامت

 می امام خدمت سواالتشان حل برای مذاهب ديگر علما که آنجايی تا کردند اسالمی علوم ترويج جهت در بسزايی خدمت و اند پرداخته
 .شوند مند بهره حضرت نامتنهی علم از تا رسيدند

 

 : السالم عليه رضا امام تربيتی های روش -3
 دونب زنبور مانند عمل بدون عالم و است آن به عمل در علم کاربرد و زيبايی( زبانی فقط نه و عملی ترويج):  عمل با علم همراهی -3-1

 السالم ليهع رضا حضرت معاشرتی و اخالقی سيره و رفتار شيوه به رو، اين از. نباشد تاثيرگذار عمل بی عالم سخنان بسا چه و است عسل
 صادق امام المک از است ائمّه خود تعليم اين. بيابيم را رشد راه و حق سيمای حضرتش، رفتار در يافته متجسّ اخالقِ آيينه در تا کنيممی توجّه
 عليه رضا امام از مأمون روزی( 77 ص حميرى، اإلسناد، قرب) «بالسِنتکم الناس دعاۀ التکونوا و باعمالکم الناسِ دُعاۀ کونوا: »السالم عليه

 خدا سولر که آنگونه من: » . . . فرمود حضرت کرد، اصرار مأمون اينکه تا نپذيرفتند ابتدا امام اما کند، اقامه را عيد نماز که خواست السالم
 با حضرت نآ پذيرفت، مأمون.«رفت خواهم بيرون رفتند، می بيرون( عيد نماز برای) السالم عليه اميرالمومنين و سلم و آله عليه اهلل صلی
 نيز ديوار و در و سمانآ گويی گفتند، تکبير نيز او مواليان و همراهان گفت تکبير و کرد بلند آسمان سوی به سر گاهآن و افتاد راه به برهنه پای

 کردند بلند گريه هب را صداها چنان شنيدند، که را تکبيرش صدای ديدند، حال آن با را السالم عليه رضا حضرت که مردم گفتند، می تکبير او با
 به الح بدين السالم عليه الرضا موسی بن علی اگر: گفت مأمون به «سهل بن فضل» رسيد، مأمون به خبر. آمد در لرزه به مرو شهر که

. ازگشتب نيز امام و داد را حضرت بازگشت دستور نيز مأمون. هستيم بيمناک خود خون بر ما همه و شد خواهند او شيفته مردم برود، مصلی
 (172 -167 ص ،2 ج بابويه، ابن السالم، عليه اخبارالرضا عيون)
 رایب السالم عليه رضا امام سيره در کاربردی و مهم های شيوه جمله از:  السالم عليهم بيت اهل و اهلل رسول سنت از الگوگيری -3-2

 رضا رتحض که زمانی. است السالم عليهم معصوم امامان و پيامبر سنّت و حديث و کريم قرآن به استناد و استفاده مردم، تربيت و آموزش
 روش هب من: فرمودند امام. کند دعا باران بارش برای تا خواست امام از مامون بود آمده مردم سراغ به خشکسالی بودند مشهد در السالم عليه
 مامون ؛رفت مخواه صحرا به باران نماز و دعا خواندن برای و کنم می عمل السالم عليه اميرالمومنين و آله و عليه اهلل صلی اهلل رسول جدم
 (167 ص ،2 ج السالم، عليه اخبارالرضا عيون. . . ) کرد قبول نيز
 های پرسش طرح تربيت و تعليم حوزه در السالم عليه رضا امام های روش از يکی: پاسخگويی و شاگردان از دقيق های پرسش طرح -3-3

 نظر از سیک چه! علی ای: فرمود من به. رسيدم السالم عليه رضا امام خدمت شعيب بن علی چنانکه است؛ سواالت به پاسخگويی و کليدی
 نظر از سیک چه! علی ای. باشد نيکو او زندگی در ديگری زندگی که کس هر: فرمود سرورم. داناتريد ها آن به شما: گفتم است؟ بهتر زندگی
 سازيد، نيکو را اه نعمت همسايگی! علی ای. باشد تهنداش زندگی او معاش در ديگری، که کسی: فرمود. داناتريد شما: گفتم است؟ بدتر زندگی

 گراندي از را خود بخشش که است کسی مردم بدترين !علی ای. برگردد که نشدند دور قومی از هرگز اند، گريزپای و وحشی ها نعمت زيرا
 کمال با سائل مقابل در مناظرات در حضرت(  448 ص حرانى، شعبه ابن العقول، تحف. )بزند تازيانه را خود برده و بخورد تنها و کند منع

 غير يا اشدب مسلمان ثروتمند، يا باشد فقير سائل نداشت فرقی که بود حالی در اين و پرداخت می او سوال پاسخگويی به خشوع و تواضع
 .مسلمان

 سريع را طلبم فهم که است تمثيل متربی تربيت و تعليم برای جذاب های روش از يکی: گذشتگان تاريخ و مثال ذکر طريق از تعليم -3-4
 تاريخ به مواردی در که شود می مشاهده حضرت مناظرات در بخصوص السالم، عليه رضا امام سيره در روش اين که کند می آسان و

 وارد الملسا عليه الرضا موسى بن على بر گفت که است مروى صلت بن ريان از. کرد خواهيم اشاره آن به که ميکند؛ اشاره نيز گذشتگان
 می نياد به ميلى بى و زهد اظهار اينکه با کردى قبول را مأمون وليعهدی تو که گويند می مردم اهلل رسول ابن يا کردم عرض او به و شدم
 تلق و عمل اين قبول ميان شدم مخير من که چون وليکن داشتم ناخوش را عمل اين من اينکه به است دانا خدا فرمود بزرگوار آن. کنی
 متولى به تواداش را او ضرورت چون بود پيغمبر و رسول السالم عليه يوسف که نميدانند آيا مردم بر واى قتل؛ بر برگزيدم را عمل اين لقبو

 و راهکا روى از عمل اين قبول به واداشت ضرورت مرا و(  عَلِيمٌ حَفِيظٌ إِنِّی الْأَرْضِ  خَزائِنِ  اجعلنى: )گفت عزيز به مصر عزيز هاى خزينه شدن
 آثار يعنى باشد خارج که کسى شدن داخل مثل مگر نشدم داخل امر اين بر من اينکه بر عالوه شدم هالکت بر مشرف آنکه از بعد اجبار

 عليه ضاالر اخبار عيون. )است بندگان کننده يارى او و ميکنم شکوه خدا بسوى و نميکنم جارى جور حاکم از شدن نائب و مأمون وليعهدى
 (.139ص ،2ج السالم،
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 : معلم وظايف از برخی -4

 بر گذار رتاثي و موثر بايد حاالت همه در بلکه نيست، معلم کالس سر فقط معلم: آن راه در کوشش و تعلم و تعليم از نورزيدن دريغ -4-1
 ارشاد برای اما دادند،ن تشکيل تیحکوم آنکه با السالم عليه رضا امام. ببرد کامل استفاده تعلم و تعليم برای فرصتی هر از و باشد شاگردانش

 السالم هعلي رضا حضرت. دهند انجام را خود وظيفه تا کردند می را استفاده تمام موقعيتی هر از و نورزيد دريغ کوششی هيچ از مردم هدايت و
 و سالمیا شريعت آنها به پاسخگويی با و دادند می خاتمه گشت، می دين در شبهه سبب که فکری های جدال به زيرکانه های روشنگری با

 .نمودند می تبيين برايشان را اعتقادی مبانی

 در زهانگي و شوق ايجاد گوناگون های های مهارت با که است اين معلم وظايف از يکی:  متعلم در فهميدن برای انگيزه و شوق ايجاد -4-2
 رضا امام اررفت که کرد مشاهده ذيل حديث در ميتوان را آن از ای نمونه. شود فراگيران بهتر و تر آسان فهم برای کمکی تا کند ايجاد فراگير

 و ببرد سالمال عليه رضا امام محضر از را استفاده کمال و بگيرد حضرت از را سواالتش تمام جواب بزنطی تا شد باعث بزنطی با السالم عليه
 سؤال یمسائل از و نوشتم حضورش به اینامه. داشتم شکّ السالم عليه رضا امام امامت در و بودم واقفيّه از من:بزنطی:شود شيعه نهايت در

 کرده اضافه امام و آمد ها سؤال همه برای جواب حضرت، سوی از. کردم فراموش( حضرت آن خود امامت درباره) را سؤالم مهمترين و کردم
 پس(. مگشت معتقد وی امامت به) شدم مستبصر واب،ج همين با من! ای کرده فراموش بود «امامت مسأله» تو نزد که را چيزی مهمترين: بود
 ایهمفسد ما برای دشمنان سوی از حضورتان، به ما آمدن از که ـ فرصتی، در دارم دوست! اهلل رسول يابن: کردم عرض حضرت به زمانی، از

 وی ورحض در هم را عشا و مغرب نماز و شدم بيرون. فرستاد پيش را مرکبی که بود غروب هنگام امام، روز يک. طلبی حضور به مرا ـ نباشد
 شب از پاسی که آن تا داد می را جوابم او و پرسيدم می من گاه، آن. نوشتم من و نمود اِمالء من بر ابتداءً را علوم و نشست حضرت. خواندم
 .دبخواب آن در( بزنطی) تا بياور خوابم می آن در که مرا رختخواب: فرمود غالمش به شد، وقت دير و گذشت

 نکند مقدم ديگر بعض بر را بعضی و است فراگيران همه بين عدالت و تساوی استاد، مهم وظايف از يکی:  شاگردان به نسبت مساوات -4-3
 دارند، ریبرت شهروندان بر زمامداران نه عجم، بر را عرب نه و است مزيتی سياه بر را سفيد نه منطق، اين در.شود ضايع آنان حق که نحوی به
 که ستا قرآن منطق از برخاسته رضوی، سيره در مساوات. دارد برتری فقير بر ثروتمند نه و ديگری بر شاگردان نه مردمان، بر اکمانح نه

 بوده ينچن نيز رفتاری سلوک و عملی لحاظ به بلکه نظری، و فکری لحاظ به تنها نه حضرت. است داده نويد دادگری و آزادی به را آدميان
 عليه هو و لقيامۀا يومَ عزوجلّ اهلل لقی األغنياء علی سالمِهِ خالفَ عليه فسلّم مسلماً فقيراً لقی من: »فرمايند می السالم ليهع رضا حضرت.اند

 ای ونهگ به قيامت روز در را او خداوند ثروتمندان، بر سالمش با باشد متفاوت که دهد سالم طوری فقير مسلمان يک به کس هر.»«غضبان
 (442 ص بابويه، ابن ،(للصدوق) األمالی.« )است خشمناک او بر خدا که دکن می مالقات

 السالم عليه ارض حضرت تبليغی و تعليمی سيره ديگران حقوق رعايت با رابطه در عباس بن ابراهيم: شاگرد حقوق رعايت و خلق حسن -4-4
 کرد نمی قطع را کالمش کرد، می «گو و گفت» او با که هر کند، جفا کسی به گفتن سخن در که نيفتاد اتفاق هرگز :کند می وصف چنين را
 اين مربی بر متربی حقوق از يکی(. 184 ص ،1 ج بابويه، ابن السالم، عليه الرضا اخبار عيون. )بگويد را خود سخن آخرين تا داد می فرصت و

 رتصو اين غير در آورد؛ بدست را کردن پرسش شهامت يا و دهد ارائه را خود نظر آزادانه بتواند تا بشنود کامل را او سخن مربی که است
 .شود می کشی نخبه به منجر نهايت در و است فهمی کج و سواالت دارای که گيرد می فرا را علمی

 يیپاسخگو در ستادا بايد باشد دلنشين و فهم قابل فراگيران برای استاد کالم اينکه برای: علمی مباحث و پاسخگويی در منطقی مقايسه -4-5
 داخل طاغوت اين حکومت به چرا: پرسيد رازی زيد بن حمّد. کند رعايت را منطقی رابطه ها قياس و کبری و صغری در علمی مباحث و

 به آيا: رمودف السالم عليه رضا امام است؟ واداشته کار اين به را تو چيز چه پيامبری، پسر تو و کافرند تو نظر در اينان که حالی در ای،شده
 و بودند يکتاپرست نه مصر، حکّام ولی شمارند، می موحّد را خود اينان، که اين نه مگر او؟ کشور اهل و مصر عزيز يا کافرترند، اينان وت نظر
 با و. . .  بده رارق مملکت خزاين مسؤول مرا: گفت مصر عزيز به که بود پيامبر پسر و پيامبر السالم، عليه يعقوب پسر يوسف، خداشناس؟ نه

. ستا کرده اکراه و اجبار کار، اين بر مرا هم مأمون و( پيامبر نه) پيامبرم اوالد از يکی من که آن حال. کرد می برخاست و نشست ها نفرعو
 ادقص و پيامبری فرزند تو که دهم می گواهی. نيست ايرادی تو بر: گفت مرد آن شماری؟ می زشت را اين و گيری می خشم من بر چرا

 (55ص ،49ج مجلسی، ار،بحاراالنو. )هستی

 کسى گاه هر ىيعن دانائيست، نصف «دانم نمى» گفتن.العلم نصف «اعلم ال» قول: ندارد احاطه که مسائلی به ناتوانی و عجز به اعتراف -4-6
. تاس کرده خود مجهول و خود معلوم ميانه فرق و داند نمى که را اين داند زيرا است، علم نصف اين دانم، نمى: که گويد و نداند را چيزى

 پاسخ از فراگيران سوال مقابل در مربی که زمانی(. 504ص ،4ج خوانسارى، جمال آقا الکلم، درر و الحکم غرر بر خوانسارى جمال آقا شرح)
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 بلقا فراگيران برای او سخن پس اين از زيرا است، گذاشته نمايش به را خودش صداقت واقع در کند، می اعتراف بدان و است عاجز دادن
 .است اعتماد

 : فراگيران وظايف از برخی -5

 ولی خواهدب توفيق خدا از که کسی: فرمايند می رابطه اين در السالم عليه رضا امام:  توفيق کسب و تعليم راه در کوشش و تالش -5-1
 بحاراالنوار،. )باشد می وانفرا همت و تالش علمی، رفيع درجات و موفقيت به رسيدن الزمه آری. است کرده مسخره را خود نکند تالش

 (.356ص ،75 ج مجلسی،

 درس السک به استاد، ورود از بعد که فراگيرانی است، انضباط و نظم موفقيت کسب های راه از يکی:  استاد از قبل و موقع به حضور -5-2
 می هسپرد فراموشی به يا و مدت دراز هب گاهی آن جبران که باشند، شده محروم کالس ابتدای در مهم مطالبی از است ممکن شوند می وارد
 .شود

 ردنک ياد احترام به استاد از و او برابر در تواضع همچنين و استاد، دانش و علم مقام از تجليل و احترام:  استاد به احترام و نهادن ارج -5-3
 می مالسال عليه علی حضرت. کنند رعايت بايست می خود محترم استاد با برخورد در متربيان که است مواردی از نزاکت و ادب رعايت و

 تحيتب آنها نزد را او و کن سالم همه به بودند او نزد گروهى و شدى وارد او بر چون و نگيرى را لباسش که عالمست حقوق جمله از:فرمايند
 (37ص ،1ج کافی، ولاص) مکن اشاره دست با مزن، چشمک منشين، سرش پشت و بنشين مقابلش بگذار، کامل احترام و گردان مخصوص

 (همان. )است اسالمی تعليم آداب از او با برخورد و پاسخ و پرسش در تکبر عدم و استاد برابر در متواضعانه جلوس:  تواضع -5-4

 ادزي او زا که عالمست حقوق جمله از: ميفرمايند السالم عليه اميرالمؤمنين:  ها فرصت نگرفتن و سوال تکرار عدم و موقع به سوال -5-5
 چه زيرا ند،نکن سوال استاد استدالل و سخن اتمام از قبل که باشند داشته توجه نکته اين به بايد فراگيران(37ص ،1ج کافی، اصول) نپرسى

 در سالمال عليه رضا حضرت سيره همچنانکه نشود کالس وقت گرفتن به منجر ديگر و باشد استاد سخنان ادامه در سوال آن پاسخ بسا
 اتمام به او سخن تا و ميدادند فرا گوش مقابل طرف سخنان که بطوری باشد؛ می اينچنين مناظرات يا و شاگردان با وگوها تگف و مناظرات

 به تعلم و تعليم راه در آدمی اگر(. 184 ص ،1 ج بابويه، ابن السالم، عليه الرضا اخبار عيون. )نميکردند کوتاه را او سخن حضرت رسيد، نمی
 .شود می منزوی و دور تعلم و علم کسب مسير از دهد، تن ناباب اندوست و ها معاشرت

 «يخالل من ماحدک فلينظر خليله دين علی المرء: »فرمايند می سلم و آله و عليه اهلل صلی اکرم پيامبر: نادرست های معاشرت از پرهيز -5-6
 (148ص اشعث، ابن ،(األشعثيات) الجعفريات.)کنيد نگاه او دوست به کسی هر شناخت برای پس باشد می خود دوست رفتار و دين تابع شخص

 :  استاد و فراگيران مشترک وظايف -6

 و خوش خلق با همواره و نميگرداند بر رو مردم السالماز رضاعليه امام است شده نقل عباس بن ابراهيم از:  فروتنی و خلقی خوش -6-1
 سی،مجل االنوار، بحار. )نمود می جذب خويش سوی به را مردم قدرت، پر ربايی هنآ همچون حضرت، عمل اين کرد می استقبال آنان از نيکو

 (91ص ،49ج

 از - ار خود اطرافيان تمام( تشريفات و رسمی کارهای از فارغ) شد می تنها هرگاه السالم عليه رضا امام:  يکديگر برابر در تواضع -6-2
 بر هرگاه و. شدند می مأنوس وی با هم آنان گرفت، می انس آنان با زد، می رفح آنان با کرد، می جمع خود، پيرامون - بزرگ و کوچک

 نوار،بحاراال) نشانيد می خويش سفره بر را همه و را، حجّام و( سائس) کارپرداز حتّی کرد، می صدا را بزرگها و کوچک هم نشست، می سفره
 السالم عليه رضا حضرت که اين و است، دادن ها انسان به ابریبر درس غالمان، و مستضعفين با برخاست و نشست( 164ص ،49ج مجلسی،

 .داشت مردمی اخالقِ  و زندگی و دانست نمی بافته جدا تافته و کرد نمی جدا مردم از را خود لدنی علم آن با

 خصلت سه او در آنکه تا دانندن واقعی مومن را مومن: فرمايند می رابطه اين در السالم عليه رضا امام:  احوال همه در شکيبايی و صبر -6-3
 و مردم با مدارا و رفق پيامبرش، سنت است، رازداری خدايش، سنت اما امامش؛ از سنتی و پيامبرش از سنتی پروردگارش، از سنتی باشد؛
 حالت، بهترين(.256ص ،1ج بابويه، ابن السالم، عليه الرضا اخبار عيون. )است احوال همه در کردن صبر و سختی در شکيبايی امامش، سنت
 از خويش شاگردان تربيت در که معلمی. است مومن مربّی يک های ويژگی بهترين از بردباری خشونت، از پرهيز. است تعلم و تعليم حالت
 .دکن می دنابو نيز را اسالمی ادب و علم فراگيری به آنان مندی عالقه شاگردان، های توانايی تخريب بر عالوه کند استفاده خشونت منطق

 ستانتاب طول در السالم عليه ابوالحسن: گويد می حضرت آن زاهدانه رفتار درباره «عباد بن محمد: » ظاهر آراستگی و نظافت رعايت -6-4
 يدند به که هنگامی اما کرد، می تن به زير لباس هميشه نشست می کاه اليه يک روی بر زمستان طول در و بوريا يک روی بر همواره

 بی آن به نسبت توان نمی است انسان خارجی مظهر لباس: فرمودند می السالم عليه رضا امام. پوشيد می را لباسش بهترين رفت، می مردم
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. باشد لباس خوش و پاکيزه که باشد مقيد و کند رعايت را وی و خود شئون او، با مالقات در انسان که کند می ايجاب مومن حرمت بود توجه
 (.178ص ،2ج بابويه، ابن لسالم،ا عليه الرضا اخبار عيون)

 کردن دلج که زيرا نشود کشيده جدل به آنها بين مباحثه که باشند داشته توجه بايد اساتيد و فراگيران:  بحث در جدل از خودداری -6-5
 پرگوئى ،نپرسی زياد وا از که عالمست حقوق جمله از: ميفرمايند السالم عليه علی امام همچنانکه است السالم عليهم بيت اهل سيره خالف
 (.37ص ،1ج کافی، اصول) اند گفته چنين او نظر خالف بر فالنى و فالنى که مکن

 و دباش علم جستجوی در حال همه در است شايسته دارد می بر قدم علم کسب راه در که فردی: تعلم و تعليم بر استمرار و مداوت -6-6
 و عالم جالستم زيادى از:فرمايند می السالم عليه علی امام باشد؛ داشته فراوان شکيبايی و صبر راه اين در و نکند کالس در حضور به اکتفا
 (.37ص ،1 ج کافی، اصول) فروريزد تو بر آن از چيزى تا باشى انتظار در بايد خرماست درخت مثل عالم مثل زيرا مشو دلتنگ استاد

 : گيری نتيجه

 به سالمال عليه رضا امام تربيتی های روش. است جامعيت و شمول و پروری خرد ايتگری،هد بودن، الهی: شامل اسالمی تربيت های ويژگی
 اهلل رسول سنت از الگوگيری عمل، با علم همراهی: قبيل از مناسب راهکارهای ايجاد و موجود های چالش رفع جهت در مبنا و الگو عنوان
 نيست علوم رايها تنها اش وظيفه معلم.برد نام توان می حقايق بيان بيان در اعتشج و تاريخ، و مثال ذکر طريق از تعليم وآله، عليه اهلل صلی
 دلسوزی و مساوات علمی، مباحث و پاسخگويی در منطقی مقايسه فراگيران، از دقيق های پرسش طرح فراگير، در انگيزه و شوق ايجاد بلکه

 و منظم ورحض توفيق، کسب و تعليم راه در کوشش و تالش چنينهم. است معلم وظايف جمله از شاگرد حقوق رعايت و شاگردان به نسبت
 يرانفراگ وظايف جمله از نادرست های معاشرت از پرهيز و ها فرصت نگرفتن و موقع به سوال استاد، به احترام و نهادن ارج استاد، از قبل

 حال، همه در ايیشکيب و صبر يکديگر، برابر در قیخل خوش و تواضع: قبيل از فراگير و معلم بين است مشترک وظايف از برخی البته. است
 کوچکی بنق شده، تقديم نوشتار اين.باشد می ظاهر آراستگی و نظافت رعايت و تعلم و تعليم بر استمرار و مداومت بحث، و جدل از خودداری

 امام مبانی از يمبتوان اگر الثناء، و التحيۀ افضل عليه السالم عليه الرضا موسی بن علی حضرت مهربانی، امام کمال و معرفت اقيانوس به بود
 باشد می موثر گامی و کنيم می پيدا دست بهتری نتايج به طبيعتا ببريم تر کامل چه هر استفاده پرورش و آموزش نظام در السالم عليه رضا

 الفبرخ اگر بسا چه و آمدند بشر هدايت برای که هستند الهی علم سرچشمه السالم عليهم معصومين زيرا موجود، های چالش رفع برای
 در و برگيريم خويش سعادت برای ای توشه ره الهی عشق چشمه اين از همه که آن اميد. دارد پی در را هايی آسيب شود عمل آنها تعاليم

 .گيريم آرام ربشان وجود سار سايه در سرا آن
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 ساله 12تا  6مادر: نمونه ی یک فرد خردمند از دیدگاه کودکان 
 

 دانشجوی کارشناسی ارشد دانشگاه تهران؛ رزيتا خورشيدی

 استاديار دانشگاه يزد؛ سمانه اسعدی

s.asadi@yazd.ac.ir 

 

 

 چکيده

خردمندی به عنوان ترکيب دانش و تجربه و توانايی به کارگيری عملی آن، ازموضوعات نسبتاً اخير در روانشناسی است که در گروه های 

از مباحث جديد و حائز اهميت است. در چارچوب  های تحولی در اين حيطه ررسیب بزرگسال بسيار مورد پژوهش قرار گرفته است؛ اما

ساله در شهر يزد به  12تا  6دانش آموز دختر و پسر  408پژوهشی مقطعی، به منظور بررسی تحولی ديدگاه کودکان درباره افراد خردمند، 

قالب مصاحبه و پرسشنامه بازپاسخِ محقق ساخته، از کودکان خواسته انتخاب شده و مورد مطالعه قرار گرفتند. در  شيوه نمونه گيری خوشه ای

 %39يک فرد خردمند و عاقل را نام برده و علت انتخاب وی را نيز ذکر کنند. تحليل يافته ها با استفاده از آزمونهای خی دونشان داد  شد

دوستان، معلم، خواهر و برادر اشاره داشتند که اين تفاوت ها  کودکان، مادر را به عنوان فرد خردمند معرفی کردند و سپس به ترتيب به پدر،

( مشاهده شد؛ هم چنين انتخاب مادر با افزايش 5/48از لحاظ آماری معنادار بود. تفاوت جنسيتی معناداری در انتخاب مادر توسط دختران)%

دمند طبقه بندی پاسخ ها نشان داد در چهار طبقه باالتر، سن به طور معناداری افزايش يافت. در بررسی چرايی انتخاب مادر به عنوان فرد خر

مسائل اخالقی و تبعيت از اصول و قوانين و  6/34ويژگی های شناختی مادران، % 5/46کودکان اهميت دادن مادر به اطرافيان، % %6/73

 د.های پيشين مورد بررسی قرار گرفته ان خود کنترلی را علت خردمندی مادر دانستند. يافته ها با جزئيات بيشتر و بر پايه پژوهش %22

 واژگان کليدی: مادر، خردمندی، کودکان 

 مقدمه

( و از مباحث نسبتاً اخير در روانشناسی 2011خردمندی از آغاز تمدن بشری از موضوعات مطرح دين و فلسفه بوده است)گوگرل و ريفرت، 

قدرت قضاوت درست و دنبال کردن يک رشته فعاليت هايی بر  "عنوان (  خردمندی را به 1997(. فرهنگ لغت وبستر)1392است)اسعدی، 

تعريف کرده است. اما در حوزه روانشناسی تا کنون تعريفی که مورد توافق عموم نظريه پردازان باشد ارائه نشده  "مبنای دانش، تجربه، و درک

دی به عنوان مفهومی چند وجهی و مبهم ياد می شود)گلوک، ( و از خردمن2011؛ گلوک و بلوک، 2008؛ بالتز و اسميت، 2005است) آردلت، 

(. در برخی شناخته شده ترين تعاريف خردمندی، از اين سازه به عنوان دانش تخصصی در مورد مسائل عملیِ اساسی زندگی)بالتز و 2015

(، به کارگيری دانش 2003)آردلت، (، مجموعه ای از ويژگی های شخصيتيی شامل مؤلفه های شناختی، تأملی و شفقت 2000استودينگر، 

 ( ياد شده است. 1998آشکار و دانش ضمنی با هدف رسيدن به خيری همگانی از طريق متعادل سازی حوزه های مختلف زندگی)استرنبرگ، 

ی دنبال درکاز جمله رويکردهای پژوهشی مطرح در زمينه ی خردمندی رويکرد نظريه های ضمنی است. در اين رويکرد پژوهشگران به      

( و عموماً از افراد خواسته می شود تا خردمندی را از ديدگاه خود 2005از استنباط عاميانه ی مردم در مورد خردمندی هستند)بلوک و گلوک، 

قل از به ن 2001توصيف کرده، يا يک چهره ی خردمند را نام برده و ويژگی های او را به عنوان فرد خردمند ذکر کنند)استرنبرگ و لوبارت،

(. يافته ها در اين رويکرد پژوهشی نشان داده است تعريف خردمندی در گروه های مختلف سنی و جنسيتی متفاوت است)گلوک، 1392اسعدی، 

(؛ عالوه بر اين تفاوت های بين فرهنگی نيز در تعريف و اهميت خردمندی در فرهنگ های غربی و شرقی وجود 2012بيشف و زيبنهونر، 

 (.  2005؛ استرنبرگ و جردن، 2001؛ يانگ، 2005؛ تاکاهاشی و اورتون، 2000ی و برديا، دارد )تاکاهاش

يکی از مهمترين عواملی که می تواند در تبيين چنين تفاوتهای فرهنگی، جنسيتی و البته  سنی نقش داشته باشد توجه به روند های      

ختی تحولی، مفاهيم ذهنی افراد  و در واقع کودکان در خالل کسب تجربه و تحولی در طول دوره زندگی است.  با توجه به نظريه های شنا
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(. 1986؛ ويگوتسکی، 1952با درونی کردن باورهای بزرگساالن، و ارزش ها و هنجارهای جامعه در ذهنشان شکل می گيرد)پياژه و اينهلدر، 

شتر حول شباهت های خانوادگی طبقه بندی می شوند تا عالوه بر اين بر اساس نخستين مدل شکل گيری مفهوم، مفاهيم ذهنی کودک بي

(. خانواده در واقع مؤثرترين عامل محيطی است 1975حول محور قواعد و ويژگی هايی که برای طبقه بندی آن مفهوم ضروری هستند)روچ، 

ن و مهم ترين پايگاهی است که کودک ( چرا که اولي1388؛ به نقل از شاکريان، 1374که می تواند کودک را تحت تأثير قرار دهد) عسکری، 

 (.1998؛ به نقل از ويلکينسون، 1985در آن از کيفيت روابط انسانی آگاه می شود )سانوا

يافته های پژوهش های متعدد در اين زمينه  بر روی بزرگساالن به ويژگی هايی همچون توانايی شناختی، بينش، گرايش های تأملی،      

؛ 2005و مهارت های حل مسأله به عنوان محوری ترين توصيف های خردمندی دست يافته اند)بلوک و گلوک، اهميت دادن به ديگران، 

(. پژوهش های بسيار اندکی در اين زمينه در دوره ی کودکی انجام شده است)گلوک و ديگران، 2011؛ گلوک و بلوک؛ 2012کونيگ و گلوک، 

انان، خردمندی را مطلوب و قابل دسترس می دانند و خود را واجد برخی ويژگی های ( در پژوهشی دريافت که نوجو2013(. اليسون)2012

مرتبط با خردمندی می دانستند و معتقد بودند که آموزش رسمی مدرسه می تواند به آنها در رشد خردمنديشان کمک کند. در پژوهش گلوک 

ندی در طول پايه های اول تا چهارم دبستان افزايش می يابد و ( نيز گزارش شده است که آگاهی کودکان از مفهوم خردم2012و ديگران)

هم چنين با بررسی تعاريف ارائه شده توسط کودکان از مفهوم خردمندی نتايج آنها نشان داد تمرکز تعاريف کودکان بيشتر بر جنبه های 

 عنوان فردی خردمند مثال زده بودند. شناختی و اجتماعی خردمندی بود و کودکان بيش از همه پدربزرگ يا مادربزرگ خود را به

از آنجا که روابط کودکان با افرادی که مراقبت آنان را به عهده دارند پايه های مهمی برای تحول شناختی و عاطفی آنها محسوب می      

(، در اين پژوهش 1994ر وير، ( و از طرفی با توجه به تفاوت فهمِ مفاهيم در گروه های سنی مختلف)ون د1928؛ واتسون، 1969شود) بالبی، 

د بتعريف خردمندی از ديدگاه کودکان در قالب ارائه مثالی از افراد خردمند و ويژگی های آنان کودکان پيگيری شد. پژوهش درصدد بود تا دريا

فی ی کودک که تکيه گاه عاطساله چه کسانی را به عنوان افراد خردمند شناخته و انتخاب می کنند؟ و آيا مراقبان اصل 12تا  6کودکان سنين 

ساله فرد مورد نظر خود را با چه ويژگی هايی توصيف  12تا  6آنان هستند می توانند به عنوان افراد خردمند توسظ آنان انتخاب شوند؟ کودکان 

 می کنند؟ و در نهايت اين که آيا در پاسخ به اين سواالت تفاوت های سنی و جنسيتی وجود دارد؟

 روش

آماری اين  ی جامعه. شد انجام مقطعی تحولی های پژوهش چارچوب در در  و بود ای مقايسه -علّی نوع از توصيفی پژوهش ناي طرح     

از دو مدرسه در ( پسر 206 و دختر 202) نفر 406 آنها، ميان از که بود يزد شهر( پسر و دختر) ساله 12 تا 6 تمامی کودکان شامل پژوهش

دو کالس از پايه ی پيش دبستانی و چهار  .شدند انتخاب ای به عنوان حجم نمونه خوشه گيری نمونه روش زا استفاده مرکز شهر يزد با

کالس از پايه های دوم، چهارم و ششم اين مدارس به صورت تصادفی انتخاب گرديد و تمامی دانش آموزان کالس در پژوهش شرکت 

نفر از آنان در خانواده های صاحب دو فرزند زندگی می کردند و اکثر  256عداد نفر شرکت کننده در اين پژوهش ت 408(. از 1کردند)جدول 

 نفر( فرزندان ارشد خانواده بودند. 224آنها )

 ی اختهس محقق ی پرسشنامه. بود مصاحبه در گروه های سنی پايين  همراه به ساخته محقق بازپاسخِ ی پرسشنامه ها داده آوری جمع ابزار

 املش ات جمعيت شناختی کودکان )نام و نام خانوادگی، سن، تعداد خواهر و برادر، ترتيب تولد( شروع می شد و در ادامهمطالعه با اطالع اين

 ايیه ويژگی چه تو نظر به عاقل و خردمند فرد آن" ،"کيست؟ او" ،"شناسی؟ می را عاقلی و خردمند فرد تو آيا": بود پاسخ باز سؤال سه

(. اجرای پرسشنامه برای پايه های پيش دبستانی و دوم با 2011؛ گلوک و بلوک، 2001؛ يانگ، 1985رگ، ؛ استرنب1394)اسعدی، "دارد؟

ت امصاحبه همراه بود. پژوهشگر پس از برقراری ارتباط مؤثر با کودکان سؤاالت را پرسيده و ضبط کرده و در مرحله بعد کار پياده سازی اطالع

ژوهش ابتدا پژوهشگران پاسخ های کودکان را چند مرتبه مطالعه نمودند و سپس فهرستی از صفات، انجام شده است. برای تحليل داده های پ

رفتار ها و ويژگی ها تا حد اشباع تهيه شد. در وهله ی بعد همپوشانی اين صفات و رفتارها شناسايی شده و سپس بر اساس پر تکرارترين ها 

نفر حذف شد و در نهايت طبقاتی که معانی  5. در ادامه طبقات با فراونی کمتر از طبقات نام گذاری شده و کدهای اوليه شان مشخص شد
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(. تحليل داده ها با 2012؛ گلوک و ديگران، 1394مشترک داشتند شد ادغام گشته و کدهای تعريف شده برای طبقات تأييد شد)اسعدی، 

 به آنها نمره ای داده شد. 1و  0ه هر يک از طبقات به صورت صورت گرفت و با توجه به اشاره ی افراد ب spssاستفاده از نرم افزار 

 يافته ها

کودکان، مادر خود را به عنوان فرد  39در پاسخ به سؤاالت پژوهش، بررسی فراوانی و درصد فراوانی پاسخ های کودکان  نشان داد %    

به  10خواهر و برادر، % 5/10معلم، % 5/14دوستان، % 7/16به پدر، % 6/31خردمندی که می شناسند معرفی کردند و پس از آن به ترتيب %

به  فرزندان  6/6به خاله يا عمه)يا زن عمو، زن دايی(، و % 8/7به پدربزرگ يا مادربزرگ، % 1/8عمو يا دايی)يا شوهرعمه، شوهر خاله(، %

دو نشان داد اين تفاوت ها از لحاظ آماری معنادارند و نيز  عمو يا دائی يا خاله و يا عمه اشاره داشتند. تحليل يافته ها با استفاده از آزمون خی

 2,   0001  =000/15(، )5/48نتايج تحليل خی دو نشان داد تفاوت جنسيتی معناداری در انتخاب مادر بين دو جنس وجود دارد )دختران)%

/0  p = رائه شده است.تغييرات اين انتخاب با توجه به سن ا 1نمودار و  2(. عالوه بر اين در جدول                            

  

 سنی های گروه در خردمند فرد عنوان به مادر انتخاب فراوانی درصد. 1 نمودار

در پاسخ به سؤال ديگر پژوهش که بررسی چرايی انتخاب مادر به عنوان فرد خردمند بود، پاسخ های کودکان به دقت مورد بررسی قرار     

اهميت دادن به "کودکان  6/73ندی و کدگذاری دقيق پاسخ ها نتايج تحليل فراوانی و درصد فراوانی ها نشان داد %گرفت و پس از طبقه ب

ويژگی های اخالقی "  6/34، %"ويژگی های شناختی"از کودکان   5/46را علت خردمندی مادران می دانستند. در وهله ی بعد % "اطرافيان

را در مادران به عنوان علت خردمندی مادر ذکر کردند. در نهايت ويژگی های تأملی  "کنترلی-خود "ز ني 22،  %"و تبعيت از اصول و قوانين

علل بعدی انتخاب مادر به عنوان فردی خردمند بودند. الزم به  5/2و ويژگی های ظاهری با % 5/7، خردمندی عملی با %4/16مادران با %

صفت در توصيف خردمندی مادر اشاره داشتند؛ در نتيجه پاسخ آن ها به بيش از يک  ذکر است برخی از کودکان به بيش از يک ويژگی يا

 آمده است.  3گروه تعلق می گرفت. جزئيات طبقات به همراه نمونه هايی از توصيف کودکان از اين ويژگی ها در جدول 

 . طبقات صفات، رفتارها و ويژگی ها به همراه نمونه ای از توصيف های کودکان1جدول 

 نمونه ای از صفات ياد شده در زير گروه ها نمونه ای از زير گروه های طبقه عنوان طبقه

مهربانی، خوش خلقی، ياری گری، گذشت،  اهميت دادن به اطرافيان

 همدلی و درک متقابل

مهربان است، به من کمک می کند، من را درک می کند، به فکر ديگران نيز هست، 

 با بچه ها بازی می کند

هوش باال، تحليل گری، علم دوستی، کتاب  گی های شناختیويژ

 خوانی

 باهوش، اهل مطالعه، همه چيز را می داند، دانا، باسواد

ويژگی های اخالقی/پايبندی به 

 اصول و قوانين

ادب و احترام، ايمان، تبعيت از دستورات دينی، 

 پيروی از قانون و مقررات

غ نمی گويد، خوب و بد را از هم تشخيص مؤدب، به ديگران احترام می گذارد، درو

 می دهد

 صبور، زود عصبانی نمی شود، ساکت، جدی، باوقار، فروتن،  صبر، خونسردی، سکوت، تالشگری، آرامش کنترل خود

فکور بودن، در نظر گرفتن تمامی جوانب و تأمل  ويژگی های تأملی

 پيش از انجام هر کار

 به قضايا خوب نگاه می کندبا فکر کردن کاری را انجام می دهد، 

پیش دبستانی دوم چهارم ششم
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استفاده ی درست و به جا از عقالنيت و علم خود  خردمندی عملی

 و تصميم گيری صحيح

درست تصميم می گيرد، از فکر و تجربه اش در کارها استفاده می کند، از علم خود 

 در جای مناسب استفاده می کند

 يز و مرتب است، زيبا، پاکيزهلباس خوب می پوشد، تم زيبايی، آراستگی ويژگی های ظاهری

     

ح اولويت اول کودکان در توضي "اهميت دادن به ديگران"در بررسی تحولی، پاسخ های کودکان نشان داد در تمام گروه های سنی ويژگی     

ی های ويژگ"رکز بر خردمندی مادر بود و سپس در تمام گروه های سنی به جز پيش دبستانی، پاسخ های رده ی دوم و سوم به ترتيب متم

بود. پاسخ های گروه پيش دبستانی نيز پس از اهميت دادن به ديگران بر  "ويژگی های اخالقی/پايبندی به اصول و قوانين"و  "شناختی

سی در يک رده متمرکز بود. برر "شناختی"و  "ظاهری"و سپس ويژگی های  "ويژگی های ويژگی های اخالقی/پايبندی به اصول و قوانين"

( و  = 2,   035/0 p  =629/8) "ويژگی های تأملی"ی آزمون خی دو نشان داد همراه با افزايش سن اشاره ی کودکان به ها

آمده  4(.به طرز معناداری افزايش يافته است. جزئيات يافته های مذکور در جدول  = 2   ،004/0 p = 310/13) "خردمندی عملی"

 است.

 ی و نتايج آزمون خی دو طبقات صفات، رفتار و ويژگی ها در گروه های سنی. فراوانی و درصد فراوان2جدول 

اهميت دادن به  

 ديگران

ويژگی های 

 شناختی

ويژگی های 

اخالقی/ پايبندی 

 به اصول و قوانين

ويژگی های  خردمندی عملی ويژگی های تأملی کنترل خود

 ظاهری

درصد  فراوانی 

 فراونی

درصد  فراوانی

 فراوانی

رصد د فراوانی

 فراوانی

درصد  فراوانی

 فراوانی

درصد  فراوانی

 فراوانی

درصد  فراوانی

 فراوانی

درصد  فراوانی

 فراوانی

پيش 

 دبستانی

7 5/87 1 5/12 2 25 0 0 0 0 0 0 1 5/12 

 3/2 1 0 0 8/6 3 6/13 6 8/31 14 50 22 9/65 29 دوم

 2 1 4 2 16 8 24 12 34 17 52 26 80 40 چهارم

 8/1 1 5/17 10 3/26 15 8/29 17 6/38 22 9/43 25 9/71 41 ششم

 

 بحث و نتيجه گيری

سال از مفهوم خردمندی پرداخت و اکثر کودکان در کل گروه نمونه مادر را به عنوان چهره  12تا  6اين مطالعه به بررسی ديدگاه کودکان     

ره تأثيرات محيط خانه بر تحول شناختی کودکان گزارش شده ی خردمندی که می شناختند، معرفی کردند. تاکنون پژوهش های بسياری دربا

( و به طور ويژه بر نقش مادر در تحول کودک 2007؛ تانگ، باگرست، ويمپانی و مک مايکل، 2010است)کروسنو، لونتا، ويرث، پيرس و پيانتا، 

ه هايی در نتايج اين پژوهش نيز مادر که نخستين (. همسو با چنين يافت2016به عنوان نخستين آموزگار تأکيد داشته اند)سکا و موراتی، 

 ( به عنوان مصداق عينیِ يک فرد خردمند معرفی شد. 1969شخص مهم زندگی کودک است)بالبی، 

 خردمند معرفی کرند. مطابق فرد عنوان سن، همچنان مادر را به افزايش با يافته ی ديگر پژوهش افزايش تعداد کودکانی بود که همراه    

) ی شوندم پايدارتر باثبات، محيط يک در و زمان طول که زيربنای دلبستگی کودک به مادر است در واقعی درونی الگوهای( 1953)البینظر ب

و اين موضوع موجب اهميت بيشتر چهره ی مادر در ذهن کودک خواهد بود. هم چنين در طول سال های ششم  (2002 همکاران، و سودين

( 1967)بندورا  طبق نظر و (1368دگيری اجتماعی و الگوهای زندگی برای کودک پررنگ تر می شود)ثنايی، تا دوازدهم زندگی، بحث يا

 های الس طول در فردی که برای کودک الگوست، اهميت الگو را در ذهن کودک بيشتر می سازد. به بيانی ديگر با صميمی روابط داشتن

الگو  برای کودک ی محرکه که نيروی )به طور ويژه مادر( کودک والدين از يت مراقبتروند الگوگيری، اهم افزايش همراه به ميانه کودکی

 (نيز اوج می گيرد. 1941قرار دادن افراد است)ميلر و دوالرد، 
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 ( بود که اين موضوع می تواند بيانگر5/48يافته ی مهم ديگر اين پژوهش، تفاوت های جنسيتی در انتخاب بيشترِ مادر توسط دختران)%    

 مادر ی رابطه اهميت بر تاکنون( 1967)هورنای کارن زمان از اهميت مضاعف ارتباط با والد هم جنس را در سنين کودکی ميانه نشان دهد.

است و مطالعات در اين زمينه نشان داده اند که زنان هويت خود  شده بحث و تأکيد دختران زندگی در ويژه به هردو زندگی در دختر فرزند و

ر ويژه در ارتباط با مادران خود توضيح داده و تعريف می کنند. اين بدان معناست که چهره ی مادر برای دختران، منبع و سرچشمه را به طو

 داد نشان پژوهش ديگر ی يافته آخر (.   در2017ی هويت است و هويت دختران به طور خودآگاه يا ناخوآگاه از مادر اتخاذ می شود )اشرف، 

 روی بر بهمشا ی مطالعه که حالی در بود ديگران برای شدن قائل اهميت های ويژگی بر متکی همه از بيش خردمند افراد از کودکان توصيف

 که(  2012 ديگران، و گلوک)کرد معرفی کودکان ذهن در خردمند فرد ويژگی ترين مهم عنوان به را شناختی های ويژگی اتريشی ی نمونه

. تاس خردمندی از شرقی و غربی سازی مفهوم در تفاوت ی دهنده نشان و باشد ما اسالمی ايرانی هنگفر از متأثر تواند می نتيجه اين

 نديشیا خير و شفقت و زندگی تجارب بر تمرکزشان شرقی مفاهيم و دانسته استدالل و دانش شامل بيشتر را خردمندی غربی، مفاهيم

ف های کودکان نشان داد که همراه با افزايش سن کودکان تأکيد توصيف آن .   بررسی های تحولی توصي(2000 بورديا، و تاکاهاشی)است

ها از مفهوم خردمندی به طرز معناداری بيشتر بر ويژگی های تأملی و خردمندی عملی متمرکز است. کودکان همگام با افزايش ظرفيت های 

وم خردمندی آگاه شده و ويژگی هايی همچون ويژگی های شناختی خود در طول تحول و نيز افزايش تجربه، از جنبه های انتزاعی تر مفه

تأملی و کاربست خردمندی در جريان زندگی را در توصيف اين مفهوم مهم تر از ويژگی های عينی  برمی شمارند. در مجموع يافته ها نشان 

گوی خردمندی برای اکثريت کودکان داد که کودکان در طول سال های دبستان به درکی از مفهوم خردمندی دست می يابند و نخستين ال

در بستر خانواده شکل می گيرد. درک کودکان از مفهوم خردمندی به طور فزاينده ای با افزايش سن پيچيده تر و انتزاعی تر می گردد. در 

 عرفی شده توسطراستای اين خط پژوهشی به عنوان نمونه پيشنهاد می شود پژوهش های آتی به مصاحبه های عميق با افراد خردمندِ م

 کودکان پرداخته و يافته ها را در کنار يافته های اين پژوهش تبيين و بررسی نمايد.
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 چکيده 

اسالمی می باشد در اين مقاله اعتقاد بر اين است که مادران نقش مهمی در  -موضوع مقاله حاضر نقش مادران در ترويج سبک زندگی ايرانی 

گر در فاده از منابع مختلف نشان می دهد اتحليلی با است –اسالمی بر عهده دارند اين پژوهش با روش توصيفی  -ترويج سبک زندگی ايرانی 

 جامعه ای بخواهيم سبک زندگی خاصی را ترويج نماييم در ابتدا بايد بر روی خانواده ها تمرکز کنيم درست است که درعصر حاضر محيط آموزشی

ها به قدرت يرگذاری محيط آموزشی و رسانهيابيم که تأثای دارد اما اگر خوب دقت کنيم درمیها نيز بر سبک زندگی تأثير فوق العادهو رسانه

گيرد. افراد مهمترين و اساسی ترين سال های زندگی خود را ها نشأت میخانواده نيستند و عالوه بر آن تاثير آنان نيز تا حدی از خواست خانواده

ند . هر انتخابی که در زندگی انسان صورت می در کنار مادران می گذرانند لذا مادرانند که نوع سبک زندگی فرد را در آينده مشخص می نماي

گيرد ، برگرفته از تفکر انديشه و سبک زندگی وی است. سبک زندگی می تواند زمينه تمدن سازی و فرهنگ سازی يک جامعه باشد . لذا نوع 

دگی ايرانی مادران در ترويج سبک زنسبک زندگی غالب در جامعه بسيار مهم است در پايان با تحليل موضوع راهکاريی جهت نقش آفرينی بيشتر 

 اسالمی ارائه گرديده است .   -

 اسالمی -سبک زندگی ، اسالم ، مادران ، سبک زندگی ايرانی  :هاکليدواژه

 مقدمه :

ند. ک نقشی مهمی را ايفا می ها اولين و اساسی ترين عنصر هر جامعه ای در طول تاريخ خانواده است. خانواده در شکل گيری شخصيت انسان

 اولين الدينو و خانواده اوال.  گرددبرمی مختلفی داليل به نقش بی بديل خانواده است عوامل مختلف  ساير از ترخانواده پررنگ نقش بی ترديد

 ويژه به راداف که شودمی موجب دارد وجود خانواده اعضای ميان که عاطفی تعلق ثانيا کنندمی معرفی انسان برای را هاارزش که هستند مربيانی

اگر در جامعه ای بخواهيم سبک زندگی خاصی را ترويج نماييم در ابتدا بايد بر .باشد اهميت حائز برايشان خانواده اعضای نظرات خاصی سنين در

در  زند خود وخانواده از دو عضو مهم مادر و پدر تشکيل شده است و چون مادر در ابتدايی ترين سنين در کنار فر.روی خانواده ها تمرکز کنيم

 ترويج در را خود نقش مادران  اسالمی مهم تر می باشد اگر -تعامل بيشتری با وی می باشد لذا نقش مادران در ترويج سبک زندگی ايرانی
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 و او يانم هک بگذارد تأثير فرد عملکرد و هويت بر ایگونه به توانندنمی عاملی و نهاد هيچ کنند اجرا درستی به اسالمی-ايرانی زندگی سبک

 .بيندازد توجهی قابل فاصله ايرانی ـ اسالمی اصيل فرهنگ

بسيار  ردفتأثير شخصيت الگو در شکل گيری رفتار و منش تربيت  از آن جايی که روش الگويی است، روش های تربيتی، اصلی ترينيکی از 

ن و برنامه قواني همه جانبه عالوه بر نياز مبرم به تعاليم،جوامع بشری برای پيشرفت و تکامل  .لذا نقش مادران بسيار مهم است .درزياد است 

فراد جامعه ابه عنوان الگوهای زندگی قرار داشته باشند تا  افرادیبايد در مسير حرکت جوامع انسانی  نيز احتياج دارند. وجود الگوهای متعدد به 

نقش بسيار  مادر به عنوان باالترين الگو در تربيت ، .لگوها بسازنداز اعمال و رفتار آنها سرمشق بگيرند و افراد شخصيت خود را مطابق آن ا

حضرت امام   چنان که امنيت و آرامش روانی و رشد ابعاد مختلف شخصيتی فرزندان دارد. استحکام، پويايی، اساسی و تعيين کننده در تربيت،

 و مادران را تعيين کننده آينده جوامع بشری می دانند . د نمودهبسيار مهم قلمداخمينی)ره( جايگاه و نقش مادر در تربيت دينی فرزندان را 

 بيان مسئله :

 ،نسل خانواده توليد کارکردهای ترين مهمهستند  آنترين ارکان رود که زن و مرد اساسیبه شمار میبشری انواده رکن محوری در جوامع خ

 زندگی سبک هب تواندمی که هايیبخش از يکی. است ها نسل به فرهنگی ميراث انتقال و حفظ و جامعه افراد انسانی شخصيت پرورش و تربيت

 هورظ و بروز دارد، وجود جوامع آن در که هايیفرهنگ با و هاخانواده توسط جامعه هر اساسی رکن زيرا است؛ خانواده کند، کمک اسالمی -ايرانی

 رد و هاقرن طول در خانواده، تشکيل در اساسی عنصر مادر. باشد می دهخانوا در اساسی نقش دارای مادر ترديد سازد بدون می نمايان را خود

کرده است . اما آنچه که هميشه  طی را هايینشيب و فراز همواره هويت، معرفی و موقعيت مقام، نظر از است مختلف جوامع و هامسلک ها،مکتب

 فتهگ قرار تاکيد مورد موضوع اين هم اسالم در و نواده می توان مربی دانستثابت مانده تاثير گذاری مادران در جوامع می باشد .مادران را در خا

 آن زا و را به سمت سبک زندگی اسالمی گرايش دهد همسر خود و فرزندان تواند می خود کردار و رفتار با خانه داخلی مدير عنوان به مادر که

 مسير در هم جامعه آنها طبع به کنند حرکت اسالمی-ايرانی زندگی سبک رمسي در خانواده اگر است جامعه از حلقه نخستين خانواده که جايی

زن در نقش مادر محور توسعه اجتماعی و رکن اصلی سبک زندگی است و هيچ فرآيند توسعه ای  .گيرد می قرار اسالمی -زندگی ايرانی سبک

ی مادران اسالمی مبنای زندگ -ايرانی از سوی ديگر زندگی و گرددمگر آنکه سبک و الگوی نقش مادری متحول  به نتيجۀ مطلوب نخواهد رسيد،

متاسفانه در جامعه ايرانی و اسالمی اگر نگاهی به نوع پوشش ها رفتارها و حرکات و... افراد بيندازيم به راحتی متوجه خواهيم شد که .قرار گيرد

است که بايد از ديدگاه جامعه شناسی مورد بررسی قرار گيرد . اسالمی حاکم نمی باشد . اين موضوعی -در جامعه امروز ما سبک زندگی ايرانی 

اسالمی  -از آنجايی که مادران قسمت اعظم جامعه و موثرترين افراد می باشند در مقاله حاضر به بررسی نقش آنان در ترويج سبک زندگی ايرانی

 پرداخته شده است .

 اهميت موضوع :

اگر بخواهيم از ارکان اساسی جوامع  کند .می مشخص را زندگی آن جامعه کيفی ساختار کهجامعه است  معنوی هويت و سبک زندگی حقيقت

 عالی ترين نقش سازنده را با عناوين همسر و مادر در دواير زيستی بشری سخنی به ميان بياوريم بايد به بانوان و مادران جامعه اشاره نماييم که 

 . آن جامعه در کمال سالمت و سعادت انسانی خواهد بوديک افرادی واال و عالم باشند ر بانوان انسانی دارا می باشند و بدين خاطر است که اگ

  -گيايرانیسبک زند ابعاد شناختن با می توانند جامعه از نيمی عنوان به زنان هستند جامعه عاطفی و اعتقادی  فکری، هدايت اوليه رهبران زنان،

 انوارهاخ زندگی کنند، وسبک فراهم را اسالمی -زندگی ايرانی  سبک موجبات خانواده در معنوی و ادیاعتق هایارزش کردن پياده اسالمی و با

 ينیع و عملی ترويج در اساسی نقشی مادران دهند سوق ارزشمداری و جويی صرفه فکر، توليد سمت به گرايی مصرف و مادی رويکرد از را

 و وحر جسم، با را جامعه و قوم يک اخالقی هایويژگی و تمدن معرفت، فرهنگ، که است مادر حقيقت، دارند،در اسالمی-ايرانی  زندگی سبک

www.takbook.com



   

604 

 يک بنای نگس بايد که متعادلی خانواده با ايرانی امروز خانواده که نيست شکی .کندمی منتقل فرزند به ندانسته و دانسته خود، رفتار و اخالق

 متعددی مشکالت دچار بعدی نسل به ارزشها انتقال و تربيت امر در نهاد مهمترين و اولين انبه عنو خانواده دارد زيادی فاصله باشد، سالم جامعه

ر از است، و بيشت شده جدی بحران دچار اسالمی زندگی سبک به تقيد خصوص در مادران و جامعه وضعيت حاضر حال در متاسفانه .است شده

 و نگاه لتع به باشد مخلوطی از فرهنگ غربی رسوخ يافته است سبک زندگی غربیآن که فرهنگ اسالمی ايرانی در خانواده های ايرانی حاکم 

 افراطی محوریانانس و اند داده قرار هدف را گرايیمصرف بر مبتنی زندگیِ ، سبک اقتصادی صنعتی به فرهنگ تبديل گرايانه،سلطه هایبرداشت

 لذا توجه به موضوغ سبک زندگی بسيار حائز. آورندمی ارمغان به ايرانی هایدهخانوا و جوانان برای فرهنگ  اين که است چيزی تنها قيدیبی و

 اهميت می باشد .

 اهداف تحقيق :

 اسالمی -هدف کلی : شناخت سبک زندگی ايرانی

 اسالمی -زندگی ايرانی سبک ترويج به عنوان عامل تأثيرگذار در  مادرانهدف جزئی : شناسايی نقش 

 : تحقيق روش 

 پژوهش اين  در.  اسالمی دارند-ايرانی  زندگی مادران نقش اساسی در ترويج  سبک دهد می نشان تحليلی – توصيفی روش با پژوهش اين

 .تاس پرداخته فوق درزمينه اطالعات آوری جمع به ها روزنامه و نشريات بخش پژوهشی، و تحقيقاتی مراکز ها، کتابخانه به رجوع با محقق

 :  مفاهيم تعريف

 اي و زناشويی خون، راه از که دانندمی افراد از گروهی را خانواده برخی. است بوده همراه تغييراتی با زمان طول در خانواده : تعريف خانواده»

 (127، 1378)کوئن،«.کنندمی زندگی هم با نامشخص، زمانی یدوره يک طی و يابندمی ارتباط يکديگر با فرزندپروری

 از مراقبت يتمسئول آن بزرگسال اعضای و يافته پيوند مستقيماً  خويشاوندی ارتباطات با که داندمی افراد از وهیگر را خانواده گيدنز آنتونی»

 ويشاوندانخ که است تبار طريق از يا شده، برقرار ازدواج طريق از يا که است افراد ميان ارتباطات خويشاوندی پيوندهای. دارند عهده بر را کودکان

 (424 :1383 گيدنز، )« .سازدمی مرتبط يکديگر با را خونی

 سازد می را فرد شخصی و اجتماعی هويت مجموع در که هاست کنش و شناختها احساسات ها، انديشه از الگويی زندگی سبک:  زندگی سبک  

 می يدنزگ عقيده به.. رفتارهاست از ای مجموعه کارگيری به با ها خواسته و نيازها تحقق برای زندگی ساماندهی نحوه  معنی به و( 1996 سايرا،)

 وی که است خاصی روايت و گيرد می کار به را آنها فرد که کرد تعبير عملکردها از جامع بيش و کم مجموعهای عنوان به زندگی سبک از توان

 (120: 1378 گيدنز،) است برگزيده خود شخصی هويت برای

 و گرشهان نمايانگر است ممکن و گزينند برمی گروهها يا افراد که است شده ريفتع رفتارهايی مجموعه زندگی سبک شناختی، از نظرجامعه»

  ( 45:  1391 سالمی، و )الفت«  باشد. سايرين از آنان تمايز وجه و گرايشها

 : موضوع پيشينه و تاريخچه
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 دارای امروزی بانز به اندزيستهمی خاکی یکره اين کجای هر در که انسانی گروه يا و فرد هر و گرددمی باز بشر حيات به زيستن سبک پيشينه

 برای ،(1922) آدلر مانند افرادی که گرددمی باز زمانی به زندگی سبک مفهوم و ادبيات یپيشينه اما اند،بوده خودبه مختص زندگی سبک

  دادند قرار بررسی مورد علمی شکلبه و کرده بندیشکل را مقوله اين بارنخستين

 امحمدرض ینگاشته به توانمی ميان اين در که دارد وجود معدودی تحقيقاتی کارهای و هارساله ايران، در زندگی سبک وعموض یدرباره» 

 زندگی سبک بر ها;هرسان مصرف تأثير بررسی» کتاب «تلويزيون تجاری تبليغات در زندگی سبک بررسی» نام با تحقيق اين. کرد اشاره رسولی

 متعدد هایسبک معرفی يا نهادن روپيش با ارتباطات که است مبتنی باور اين بر شده، نوشته زادهرضوی نورالدين سيد توسط که «تهران ساکنان

 هـایبکس یاشاعه به نوين، مصرفی کـاالهـای و هاارزش الگوها، اشاعه با و کرده تست سنتی هایسبک به را افراد پايبندی زندگی، متنوع و

 سه آن براساس که کرد ارائه ايرانی جوانان زندگی هایسبک از بندیتقسيم يک کيفی روش به 1377 سال در شهابی .پردازدمی نوين زندگی

 جهان دگیزن سبک و بسيجی زندگی سبک متعارف، يا نوايانههم زندگی سبک شامل که دارد وجود ايرانی جوانان بين در زندگی سبک نوع

 (37 :1386 شهابی،)« وطنانه

 بهار)وقزلسفلی( 1392 و 1386)حاجيانی ،(1387) مجمع ،(1390)  گشنيزجانی ،(1393) تچزد ،(1391)  قديری مانند ديگری قانهمچنين محق

 و( 1388) نفناييا به ويژه ايرانی محققان بعضی نظری کوششهای به بايد ميان اين در. کردند بررسی را زندگی سبک و دين نسبت( 1393

 از و داشته گرايانه معنوی يا محوری ـ اخالق ماهيت که بود دينی زندگی سبک از خاص برداشتی ارائه پی در که کرد اشاره(  1390) ملکيان

 ( 520 : 1393شايق  نژاد قهرمانی و حاجيانی) «. می سازد ممکن مدرن دوران در را دينداری تحقق آنان نظر

 :زندگی سبک و اسالم دين

 از تأثرم ما، جاری فرهنگ همچنين و ما تاريخ از عظيمی بخش ايرانيان، های قلب در( السالم همعلي)معصومين ائمه فرهنگ حاکميت لطف به

 از رمتأث ایجامعه و فرد هر زندگی سبک. است بوده ايران جامعه در خاص سنت کننده پديدار و دهنده شکل دين و است دين از برآمده و دين

 ار خاصی زندگی سبک طبيعتاً سودمحورانه و گرايانهلذت هایارزش و مادی بينیجهان. است هجامع و فرد آن بر حاکم هایارزش و هاباور نوع

 دين بنابراين. دهندمی شکل را زندگی از خاصی سبک محورانهسعادت و گرايانهکمال هایارزش و الهی بينیجهان که طور همان. آورندمی پديد

 آداب یائهار با دين بعد یمرحله در. سازدمی را دارانهدين زيست به دهیشکل زيربنای ایويژه یايدئولوژ و بينیجهان یارائه با نخست گام در

 هایالعملدستور. است انسانی زيست از خاصی نوع به دهیشکل دنبال به حقيقت در انسان زندگی ابعاد یهمه برای خاصی هایدستورالعمل و

 وشش،پ یحوزه در که هايیدستورالعمل. است خداپسندانه و دينی زيست از الگويی یارائه ظورمن به واقع در دين، فقهی و حقوقی و اخالقی

 در المذاهبیبين و االديانی بين ارتباطات و تعامالت و همکيشان غير و کيشانهم با رفتار همسايگان، با رفتار خانواده، با رفتار آرايش، خوراک،

 برگرفته اسالمی فرهنگ در زندگی سبک و شيوه( 32-33 :1391شريفی. )است دينی زندگی سبک ساختن برای همگی است شده مطرح دين

 سبک و رهنگف غيراسالمی؛ نگاه در اما باشد می اطهار، ائمه سنت و سيره شريعت، بر مبتنی اسالم عملی نظام و قرآن يعنی توحيدی انديشه از

 از فرد ههرچ اسالم دين در شده ارائه الگوهای به توجه با. است قانون يعنی جامعه رد فرد عملی نظام و اجتماعی های نظريه از برگرفته زندگی

 قوی،ت رعايت در و شود می محسوب جامعه در تری موفق فرد باشد، تر نزديک قرآن و اطهار ائمه و اسالمی زندگی سبک به زندگی سبک نظر

 (25:1391پورحسن)بود خواهد پيشگام تالش و کار ديگران، حقوق عدالت،

 ايرانی اسالمی زندگی سبک خانواده و 

 های فرهنگ محمل و بشری اجتماع بنيادين رکن است،خانواده، آدمی شخصيت ی دهنده شکل و جامعه نهادهای مهمترين از يکی خانواده  

. گيردیم شکل او کودکی دوران در انسان يک تربيت عطف ینقطه گيرد .می شکل خانواده در است . خشت اوليه تربيت هر فردی گوناگون
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 شرايط با مدنآ کنار برای آن اعضای به تواند می مناسب خانواده عملکرد. است خانواده سالم عملکرد دهنده نشان نيز تغيير با سازگاری توانايی

 می باطیارت مشکالت و نینگرا سردرگمی، دچار را آن اعضای خانواده کارکرد در اختالل. باشد کننده کمک استرس و ناگوار زندگی و نامناسب

 مختلف الگوهای از مندی بهره نيازمند خود، اجتماعی رشد و گيری شکل برای جامعه هر. اندازد می مخاطره به را آن اعضای سالمتی و سازد

 اين نشر و گيریلشک در خانواده نقش. شود می توجه موضوع اين به ای ويژه ادبيات با است مدتی نيز ايران در است؛ مختلف سطوح در رفتاری

 ـ يرانیا زندگی سبک گيرد؛ قرار الگو و توجه مورد دارريشه و محکم شکلی به اسالمی جامعه در بايد مسئله اين و است اساسی بسيار مهم

 پاک جامعه، هب خدمتگزار نيکوکار، صالح، فرزندان رشد باعث هاخانواده در صحيح تربيت زيرا گيرد،می شکل خانواده در درست تربيت با اسالمی

 يادگيری رایب مکان نخستين خانواده.است الهی تربيت با اسالمی زندگی بيانگر خود اين که شودمی خداجو و معتقد همچنين و بصيرت با و

 دهنده قالتان پژوهشگران از بسياری نظر از خانواده. پايدارند همواره که هستند هايی نوشته سنگ مانند ها دانش نخستين. هاست دانش آغازين

 بر جامعه، بودن اسالمی اقتضای به است طبيعی» (240: 1387رايس، است ) نسل يک ت عادا و ها نقش ها، نگرش ها، ارزش دانش، اصلی ی

 یها موزهآ به توجه رسانه، و خانواده چون هم فرهنگی، اثرگذار نهادهای برای اساس، اين بر و شود ای ويژه تأکيد ايرانی -اسالمی زندگی سبک

 گیفرهن های شاخص با متناسب زندگیِ  سبک از نوعی به دادن شکل برای ها، آموزه اين در شده معرفی الگوهای از گرفتن الهام و اسالمی

 (. 1262 پور، خواجه) «بود خواهد مهم ايرانی، ی جامعه خاص

 اسالمی -مادران و سبک زندگی ايرانی

. است رماد دامن دارد، بچه که ای مدرسه اولين: »فرمودند( ره)خمينی امام اساس اين بر ست؛او به نزديک فرد نخستين کودک، تولد از پس مادر

 ککود زندگی.« آيد می بيرون منحرف مادر دامن همان از بچه باشد، منحرف مادر اگر نخواسته خدای و کند می تربيت خوب ی بچه خوب، مادر

 سالمت نتأمي بر عالوه بنابراين. رسد می اوج به شيرخوارگی سال دو در ويژه به تأثير اين و شود می آغاز مادرش و او ميان زيستی ارتباط با

 و نقش بر لیع امام خصوص به معصومين تربيتی ی سيره در رو اين از. باشد می مؤثر نيز او اخالقی و روانی سالمت گيری شکل در او، زيستی

 در درست تربيت با اسالمی ـ ايرانی زندگی سبک(. 1163 :1393 سترگ) است شده يدتأک بسيار شايسته ی دايه انتخاب نيز و مادر شير اهميت

ذيرد انجام می پ زنان حضور و خانواده در فرزندان تربيت شک بدون شود؛می محسوب خانواده اساسی ترين عنصر گيرد. مادرمی شکل خانواده

 انمي است . در تربيتی نقش کند، تضمين را جامعه يک ساخت زيربنای تواندمی آن ايفای با زن که نهاده شده زن برعهده که نقشی ترينمهم

 رد مهم و جدی تأثيرات با گروهی عنوان به «مادران نقش» دارد، قرار خاص توجه مورد زندگی، سبک تغيير و ايجاد برای که متعددی عوامل

 رد مؤثرشان نقش خانواده، در هاآن همسری و مادری جايگاه مانند ایعديده داليل به زنان. است کشور سوزیفرهنگ يا سازیفرهنگ یعرصه

 مورد کشور فرهنگ اصلی رکن عنوان به اجتماعی یعرصه در هاآن عفاف و حجاب خاص اهميت و خانواده مصرفی و اقتصادی مديريت بحث

 . آيندمی شمار به فرهنگی گذاریسرمايه برای توجه مورد هایگروه از زنان نيز فرهنگی تهاجم بحث در که طوری به دارند، قرار توجه

 يافته های پژوهش:

 شانگرن که است هايی سليقه و رفتاری های شيوه ها، ارزش و ها تلقی طرز از ای مجموعه زندگی سبک که است آمده زندگی سبک تعريف در

 از پس ار خاصی اهداف و شد شروعاسالمی  - ايرانی زندگی سبک ترويج در مادران نقشموضوع  با مقاله اين .باشد می انسان زندگی شرايط

 جامعه ندگیز سبک بر ای عمده تغييرات ايرانی جامعه در وقوع حال در ارزشی تغييرات که است آن از حاکی پژوهش ها نتايج. نمود پيگيری طرح

د نقش را برعهده دار ترين سازنده و د جامعه،مهمترينبه عنوان اولين نها خانواده.شود می ديده وفور به جامعه در آن های نشانه که داشته ايران

 و پويا جامعه جامعه،يک آن دهد انجام خوبی به فرزند تربيت امر در را خود کارکردهای بتواند و باشد سالم آن در خانواده نهاد که ای جامعه.

 تربيت با رااست، زي تربيت اصلی رکن است،مادر زندانفر پرورش و خانواده،آموزش کارکرد ترين اساسی و مهمترين که آنجايی از.است پيشرفته

های اسالمی ها با اصول و روشافراد بايد از همان دوران کودکی توسط والدين در خانواده .شود می فراهم تاريخ بزرگ مردان پرورش زمينه او
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 معرف تواندمی زمانی زندگی سبک .هده مادران استی بدون شک بر عتآشنا شوند و سهم بزرگی از اين شيوه تربي اسالمی -ايرانی  سبک زندگی

 اين تواقعي. شود ساری و جاری جامعه افراد اجتماعی و فردی زندگی ابعاد تمامی در آن شرايط و اصول که باشد و فرهنگ ايرانی اسالم مکتب

 اش زندگی رد نبايدهايی و بايدها چه داند می هاست، ارزش به معتقد که مادری يعنی دارد زيادی بسيار تأثير فرزند تربيت در مادر رفتار که است

 اول سال هفت در خصوص به اتفاق اين شود؛ می ها ارزش آن صاحب نيز فرزندش نتيجه در باشند چه اش زندگی سبزهای چراغ و باشد جاری

 الگو همان هم فرزند ی و اسالمی حرکت کند رفتار شايسته و به جا داشته باشد و بر اساس موازين انسان مادر اگر.است تأکيد مورد کودک زندگی

 الگوی و سبک به راحت، و سالم زندگی يک داشتن برای هاانسان .شود می ها ارزش همان صاحب و کند می رفتار همان طور گيرد، می را

است،  دهش توجه مسئله اين به و فرهنگی آيين هر از و فرهنگ ايران زمين بيش اسالم دين در آيدمی نظر به که دارند نياز زندگی از خاصی

 . پس اگر می خواهيم سبک غالب در کردند می تأکيد نسل و کودک تربيت در مادر نقش بر بزرگان دين و ملی در گفتار و رفتار خود همواره

 داشته باشيم.اسالمی باشد در ابتدا بايد مادرانی معتقد و پايبند به اصول و ارزش های اسالمی و فرهنگ ملی -جامعه سبک ايرانی 

 پيشنهادات : 

 اسالمی  -زندگی ايرانی سبک جايگاه و اهميت از ها خانواده سازی آگاه– 1

 نقش مادران از تعريفی درست و اصولی نقش مادران در ترويج سبک زندگی و اهميت و ارزش به توجه - 2

 ادران فردا هستند . دختران جوان چرا که آنان م بين اسالمی در زندگی مهارتهای و آداب آموزش - 3

  مادران و بانوان بين ايرانی اسالمی و فرهنگ های شيوه ترويج - 4
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 چکيده

مادر شدن  صددشوند يا در آميز يک جامعه قرار دارند. هنگامی که آنها مادر میهای تبعيضدارای معلوليت، روزانه در معرض نگرشزنان 
لذا اين  .گردداِعمال میهای بهداشتی و کارکنان حفاظت از کودکان، از سوی مقامات دولتی، متخصصان مراقبتاغلب ها، هستند، اين نگرش

بينند که دارای عواقب منفی برای مادران و نتيجه می، رفع نيازهای خاص خود را به عنوان والدين معلول از سوی جامعه بیدسته از مادران
فرزندان آنهاست. اين نوشتار کوتاه به بررسی مسائل حقوقی مؤثر بر حقوق مادران دارای معلوليت می پردازد. در اين رابطه به ارزيابی 

 پردازيم. در اين بررسی، پتانسيل قانونبررسی مقررات آدر رابطه با حمايت از حقوق برابر برای مادران معلول می کنوانسيون ملل متحد  و
ونگی هايی را برای چگشود. سپس توصيههای اشتباه در مورد آنها نشان داده میبرای کمک به مادران معلول در مبارزه با تبعيض و فرضيه

 کنيم.بيشتر به شأن، برابری و حقوق مادرانی که دارای معلوليت هستند، ارائه میتقويت و بهبود تضمين احترام 

 ، حقوق بشر، معلوليت حقوق افراد دارای معلوليتواژگان کليدی: مادران معلول، ملل متحد، کنوانسيون 

 مفهوم معلوليت

ای که طبق برآورد سازمان بهداشت جهانی باشد؛ به گونهای است جهانی که در طول تاريخ و در همه جوامع مطرح بوده و میمعلوليت، پديده
. اصطالح معلول به (162، ص1390نيا، )ظهيری درصد از جمعيت جهان را معلولين جسمی ذهنی، روانی و اجتماعی تشکيل می دهند 10

 به ميزان قابل توجهی کاهش شود که امکان تهيه و حفظ شغل مناسب برای وی در نتيجه علل و نواقص جسمانی و عقلیفردی اطالق می
 داند که بر اثر اختالل بدنی(. سازمان بهداشت جهانی در قالب يک تعريف کلی فرد معلول را کسی می163نيا، پيشين، ص)ظهيری يافته باشد

جتماعی اقتصادی و ا های خاص، زندگی روزمره فردی،يا روانی نتواند به تناسب سن و محيط خود مستقل و بدون استفاده از وسايل و مراقبت
سازمان ملل متحد نيز در رابطه با حقوق  کنوانسيون حقوق افراد دارای معلوليت کنندگان (. تدوين5، ص1380خويش را ادامه دهد )محسنی، 

مبتال به  دمعلوليت يک مفهوم تکاملی است و معلوليت ناشی از تعامل بين افرا»را اينگونه تعريف  می کنند: « معلوليت»معلولين اصطالح 
يون ملل کنوانس« )اختالالت و موانع نگرشی و محيطی است که مانع مشارکت کامل و موثر آنها در جامعه بر مبنای يکسان با ديگران است

 ، مقدمه(.2006دسامبر  13متحد در رابطه با حمايت از حقوق افراد معلول، 

نظر اجتماعی و اقتصادی از يک زندگی مستقل برخوردار نيستند و اگر اين  بنابراين، منظور از افراد معلول، اشخاصی است که در واقع از
(. تعريف کنوانسيون ملل 8، ص 2014محدوديت اجتماعی و اقتصادی برطرف گردد، ديگر در شمار افراد معلول به حساب نمی آيند )تراک، 

ردم و نتيجه تعامالت بين م»علوليت است که  به عنوان م« الگوی حقوق بشری»يا « الگوی اجتماعی»متحد از معلوليت،  اغلب به عنوان 
حکايت از آن دارد که ناکامی جامعه در برآوردن نيازهای « الگوی اجتماعی»(. اين 6، ص 2007شود )مُونت، توصيف می« محيط اطراف ايشان

ن افراد دارای معلوليت در زندگی روزمره خود با آها،  دليل اصلی ناديده گرفتن معلوليت است که افراد معلول، و نه شرايط ذهنی يا جسمی آن
  (.2010)کِرزنِر،  مواجه هستند

 پيامدهای معلوليت مادران

ترين شماری هستند که اين قشر از جامعه را از اوليههای بیاند، مولد تبعيضشرايط حداقلی که معلوالن را با دشواری مضاعف مواجه ساخته
دهند. در اين ميان، مادران معلول تبعيض مضاعفی را ای را بر سر راه ايشان قرار مین رو، مشکالت عديدهسازند واز ايامکانات محروم می
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ها از جمله گی آنهای زندای است که تقريباً کليه جنبهگونهتجربه خواهند کرد؛ تبعيض دوجانبه جنسيت و معلوليت در زندگی معلوالن زن به
 دهد.تأثير قرار میان را تحتتحصيالت، ازدواج و اشتغال اين زن

در کانادا  2012دانند. در همين رابطه در آوريل در بيشتر مواقع مادران معلول را برای نگهداری و مراقبت از فرزندان خود فاقد صالحيت می
د حويل مراکز مخصوص دهنکند که  فرزند خود را تآورند. انجمن کمک به کودکان، تهديد مییمزن و شوهر يک پسر بچه سالم را به دنيا 

های اوریدمگر اينکه از سوی يک متخصص بهداشتی مجوز نگهداری وی را دريافت کنند. آنان اولين والدينی نبودند که بر اساس پيش
ر افراد گشدند. کارکنان اجتماعی، ارائه دهندگان مراقبت های بهداشتی و ديتبعيض آميز در مورد توانايی خود به خاطر معلوليت، مواجه می

ها،  به جای در نظر گرفتن آنچه که والدين معلول برای نگهداری و مراقبت مؤثر از فرزندان خويش نياز دارند، درگير در زندگی اين خانواده
  .(کِرزنِر، پيشين ) اغلب تصور می کنند که نياز والدين به حمايت به معنای ناتوانی ايشان است

انی بيشتر بيکاری هر منطقه به ويژه در کشورهای در حال توسعه، به افراد معلول اختصاص دارد که اين براساس برآورد سازمان بهداشت جه
که بايد به اين موضوع توجه داشت که نرخ بيکاری معلوالن به خصوص معلوالن زن، آنان را حالیرقم در زنان معلول دو برابر مردان است در

 .(37، ص 2003)لئونور بلزا،  سازد. زنان معلول در بازار کار شانس بسيار اندکی دارندمیهای درمانی خود ناتوان از تأمين هزينه

شوند؛ زنان معلول در جامعه چند برابر مردان معلول زنان معلول بيشتر از مردان معلول دچار خشونت، آزار و اذيت، سوءاستفاده و تبعيض می
های پذيرتر هستند و برخی از زنان و دختران معلول در منزل مورد تنبيهها آسيبر سوء استفادهکنند. آنان در برابمحروميت و انزوا را تجربه می

کند؛ که اين شرايط برای زنان دارای معلوليت بيشتر صدق میبرند، حال آنگيرند. زنان سالم معموالً از روابط سودجويانه رنج میبدنی قرار می
 (.38)همان، ص  خود مجبورند با اين روابط سودجويانه کنار بيايند کی و اجتماعیهای فيزيها به دليل محدوديتچراکه آن

 المللیِ حمايت از مادران معلول چارچوب حقوقی بين

در اين قسمت بحث به بررسی چارچوب قانونی حاکم بر حمايت از مادران معلول و به طور خاص به بررسی کنوانسيون ملل متحد در رابطه 
. گرددهای حمايت از افراد معلول به اواخر سده نوزدهم و اوايل سده بيستم باز میپردازيم. آغاز جنبشوق افراد معلول میبا حمايت از حق

قتصادی، المللیِ حقوق مدنی و سياسی و حقوق ای جهانی حقوق بشر، ميثاقينِ بينالمللی از جمله منشور ملل متحد، اعالميهبرخی از اسناد بين
که اطالق اند. با توجه به اينها در کرامت و حقوق و عدم تبعيض صحه گذاشتهنگی بدون ذکر عبارت معلولين بر برابری انساناجتماعی و فره

سلی نائينی )تواين اسناد به تمام اعضای بشريت است، افراد معلول نيز از حقوق شناخته شده در اين اسناد به طور برابر برخوردار خواهند بود 
 (.42ص  ،1387و کاويار،

 کنوانسيون ملل متحد در رابطه با حمايت از حقوق افراد معلول و پروتکل اختياری آن

ر دمجمع عمومی سارمان ملل متحد، کنوانسيون حقوق معلوالن و يک پروتکل اختياری مربوط به آن را تصويب کرد.  2006دسامبر  12در 
شده بود. در حالی که اينک يک کنوانسيون به تنهايی در اين زمينه تدوين شده  های پيشين تنها در يک ماده به معلوالن اشارهکنوانسيون

 المللی راه برای ايفای نقش مثبت، سازنده و و تحقق شهروندیهای ملی و بينرود تا با تضمينی اجرای اين کنوانسيون اميد میبود. در سايه
 ن قشر به سرعت کاهش يابد.های ايکامل از سوی معلوالن در جامعه فراهم شود و محروميت

ورت تخصصی باشد که به صالمللی میکنوانسيون سازمان ملل متحد در مورد حقوق افراد معلول اولين توافق جامع بينبنابراين، به طور کلی، 
ز تمامی حقوق ترويج، حفاظت و تضمين برخورداری کامل و برابر ا»برای حراست از حقوق معلولين جهان طراحی و تدوين شده و هدف آن 

اشکالِ  آور، تمامیالمللیِ الزامها است. اين سند حقوقیِ بينبشر و آزادی های اساسی توسط همه افراد معلول و ترويج احترام به شأن ذاتی آن
ن صورت ش مناسب  آتبعيضِ مبتنی بر معلوليت را ممنوع اعالم کرده و دولت ها را ملزم می دارد که کليه اقدامات الزم برای اطمينان از پذير

خواهد که قوانين کشور خود را در راستای تطابق با اين شرايط تغيير دهند. اين کنوانسيون کننده میهای شرکتگيرد. اين کنوانسيون از دولت
از کليه  توانندها و افراد میهمچنين دارای يک پروتکل اختياری  راجع به سازُکار طرح شکايات است. بر اساس اين پروتکل اختياری، گروه

 های مقرر، عليه دولتِ ناقض حقوق افراد معلول اقدام به اقامه دعوی نمايند.شيوه

 اهمِ مقررات حمايتیِ کنوانسيون مربوط به مادران دارای معلوليت

ل و کودکان معلوهای جهانی حقوق زن و کودک، اشاراتی به تامين حقوق فردی و جمعی زنان اگر چه پيش تر به طور گذرا در کنوانسيون
شده است، اما کنوانسيون حقوق معلوالن در چندين ماده به صراحت بر رعايت حقوق فردی و جمعی زنان و کودکان تأکيد ورزيده است. در 

 قسمت بعد به نمونه ای از اين موارد اشاره می نماييم.

 احترام به خانه و خانواده
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های عضو، برای رفع تبعيض نسبت به افراد دارای . دولت1» دارد:و خانواده، اينچنين اشعار می کنوانسيون، در رابطه با احترام به خانه 23ماده 
اذ خمعلوليت در تمامی موارد مرتبط با ازدواج، خانواده، وظايف والدين و روابط مربوطه بر مبنای برابر با سايرين تدابير موثر و مناسبی ات

نمايند که کودکان دارای معلوليت در ارتباط با زندگی خانوادگی از حقوق برابر برخوردارند. می های عضو اطمينان حاصل. دولت2نمايند. می
، نمايند تا اطالعاتهای عضو با هدف تحقق حقوق و جلوگيری از اختفاء، ترک، غفلت و تفکيک کودکان دارای معلوليت، تعهد میدولت

نمايند که . دولت های عضو اطمينان حاصل می3ها ارائه نمايند.معلوليت و خانواده آن های اوليه و جامع را به کودکان دارایخدمات و حمايت
ساس گيرند که بر اکودک از والدين خود بر خالف اراده وی جدا نگردد مگر زمانی که مقامات صالحه منوط به رسيدگی قضايی تصميم می

ودک ضرورت دارد، به هيچ وجه کودک از والدين خود بر مبنای معلوليت ترين منافع کهای مربوطه چنين جدايی جهت عالیقوانين و آيين
باشند از کودک دارای معلوليت های عضو آنجا که والدين بالفصل قادر نمی. دولت 4گردد.کودک و يا يکی و يا هر دوی والدين جدا نمی

تر و در صورت ناکامی، در درون گزين در درون خانواده بزرگهای جايگردند هر گونه تالشی را جهت ارائه مراقبتمراقبت نمايند، متعهد می
 «. جامعه در شرايط خانوادگی بعمل آورند

های کمک باروری می شوند. به طور خاص، ماده پردازد که شامل دسترسی به فناوریهمچنين به حقوق باروری افراد معلول می 23ماده 
. افراد دارای معلوليت، از جمله کودکان ، باروری خود را بر مبنای برابر با سايرين حفظ 1»دهد که: های عضو، اطمينان می، از طرف دولت23
های افراد دارای معلوليت را با در نظر گرفتن قيومت، سرپرستی، مسئوليت، فرزندخواندگی و های عضو حقوق و مسئوليتدولت .2نمايند. می

های ولتباشد. دترين منافع کودک حائز اولويت میملی وجود دارد؛ در تمامی موارد عالیيا ساير رسوم مشابه که اينگونه مفاهيم در قوانين 
 «.  نمايندها ارائه میهای مناسبی را جهت افراد داری معلوليت در اجرای مسئوليتهای مرتبط با تربيت کودکان آنعضو کمک

معلوليت، حق برخورداری از باالترين معيارهای نائل شدنی از بهداشت  های عضو، برای افراد دارایدولت»مقرر می دارد که  25همچنين ماده 
های عضو تمامی تدابير مناسب را برای اطمينان از دسترسی افراد دارای شناسند. دولترا بدون تبعيض بر مبنای معلوليت، به رسميت می

 . «توانبخشی مرتبط با بهداشت، اتخاذ می نمايندهای جنسيتی می باشند، از جمله معلوليت به خدمات بهداشتی که دارای حساسيت

 برابری و عدم تبعيض

ری های فرزندپروهای ديگری برای والدين معلول و فرزندان آنها است. والدين معلول همچنان در انجام مسئوليتکنوانسيون حاوی حمايت
ی عضو در ممنوعيت تبعيض بر اساس معلوليت، تضمين اين موضوع را با ملزم داشتن کشورها 5خويش با موانعی رويارو می شوند. ماده 

اده مقانونی که برای افرادی که دارای معلوليت هستند و اتخاذ اقدامات الزم برای اطمينان از ارائه خدمات منطقی، مورد تاکيد قرار می دهد. 
وی دانسته و بدون هيچگونه تبعيضی از حمايت برابر های عضو تمامی افراد را در برابر قانون مسا. دولت1»دارد: در همين رابطه مقرر می 5

های عضو تمامی تبعيضات منبعث از معلوليت را ممنوع نموده و جهت افراد دارای معلوليت . دولت2باشند.و منافع برابر قانونی برخوردار می
های منظور ارتقاء برابری و رفع تبعيض، دولت . به3نمايند.ها را تضمين میبرابری و حمايت حقوقی موثر نسبت به تبعيض در تمامی زمينه

تدابير ويژه ای که برای تسريع يا دستيابی به برابری عملی افراد  .4نمايند.عضو، اقدامات مناسبی را جهت تضمين انطباق منطقی اتخاذ می
 «. گردندتلقی نمی آميزدارای معلوليت ضروری است ، بر اساس کنوانسيون حاضر تبعيض

های دولت 6 شناسد و در مادهبرند را به رسميت مینوانسيون همچنين اين امر که زنان و دختران معلول از اشکالِ مختلف تبعيض رنج میاين ک
خواهد که اقدامات الزم را برای تضمين توسعه، پيشرفت و توانمندسازی آنها عضو را به رعايت حقوق بشر ملزم نموده و از همه کشورها می

نيز تالش برای مبارزه با ناآگاهی و تصورات غلط از طريق ملزم داشتن کشورهای عضو به اتخاذ اقدامات فوری، مؤثر و  8رند. ماده به کار گي
مناسب برای افزايش آگاهی در سراسر جامعه در مورد افراد معلول؛ برای مبارزه با تعصب و شيوه های مضر مربوط به افراد معلول و ارتقای 

 دارد.ها و مشارکت افراد معلول را مقرر میايیآگاهی از توان

 دسترسی به عدالت 

های عضو برای اطمينان از دسترسی مؤثر به عدالت برای افراد معلول بر مبنای مساوی با دسترسی به عدالت را از طريق الزام دولت 13ماده 
هدان، کنندگان مستقيم و غير مستقيم )به عنوان شاعنوان شرکتديگران، از جمله فراهم آوردن شرايط مناسب برای تسهيل نقش مؤثر آنها به 

نمايد. عالوه بر اين، برای کمک به تأمين به عنوان مثال در تمام مراحل قانونی، از جمله در مراحل تحقيق و ديگر مراحل اوليه( مقرر می
ند را فراهم کنافرادی که در محاکم قضايی فعاليت میدسترسی موثر به عدالت برای افراد معلول، کشورهای عضو بايد آموزش مناسب برای 

 13دهد، والدين دارای معلوليت در مشارکت معنادار در دادرسی با موانع زيادی روبرو هستند. ماده سازند. همانطور که اين گزارش نشان می
وثر افراد دارای معلوليت به عدالت بر مبنای . دولت های عضو دسترسی م1» دارد:قصد دارد اين حق را در تضمين کند. اين ماده مقرر می

ود هبرابر با سايرين از جمله ازطريق انطباق مناسب با سن ، بمنظور تسهيل نقش موثر آنان بعنوان حضور يابنده مستقيم و غير مستقيم مانند ش
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ظور ياری در تضمين دسترسی موثر به عدالت بمن. 2در کليه آيين دادرسی حقوقی شامل بازجويی و مراحل اوليه رسيدگی را تضمين می نمايند.

ی زندانها کار م برای افراد دارای معلوليت ، دولتهای عضو، آموزش مناسب برای افرادی که در حوزه اجرای عدالت از جمله پليس و کارکنان 
 «.نمايند را ارتقاء می بخشند

 استاندارد کافی زندگی

اين موضوع را با در نظر گرفتن شرايط کشورهای عضو و با به  28کنند. ماده فقر زندگی میوالدين دارای معلوليت و فرزندانشان اغلب در 
هايشان، از جمله غذای مناسب، لباس و مسکن و بهبود  رسميت شناختن حق افراد دارای معلوليت برای زندگی مناسب برای خود و خانواد

ی عضو بايد اقدامات الزم را برای حمايت، ارتقا و ايفای اين حق بدون تبعيض کشورها دهد.مستمر شرايط زندگی آنها، مورد اشاره قرار می
در فقر  هايشان کهبر اساس معلوليت انجام دهند. عالوه بر اين، کشورهای عضو بايد اطمينان حاصل کنند که افراد دارای معلوليت و خانواده

کن های مسمدت و همچنين برنامههای کوتاه شاوره، کمک مالی و مراقبتوانند با کمک های دولت به آموزش مناسب، مکنند، میزندگی می
 عمومی دسترسی يابند. 

 گيرینتيجه

اما  اند.رسد اين گروه، در طول تاريخ حضور داشتهتوان ذکر کرد، زيرا به نظر میتاريخ مشخصی برای حضور مادران معلول در جامعه نمی
ايی هگرشی همراه با ترحم با عناد و درشتی همراه بوده است. در حالی که تغيير دادن چنين ديدگاههرگاه سخنی از آنان به ميان آمده با ن

توانند امروزه برای احترام، حمايت و ها میهای مشخص را ارائه داديم که دولتای از گامزمان زيادی می برد، در اين نوشتار ما طيف گسترده
مرتبط  های انسانی و حقوقیدهد که تقريباً تمامی جنبهنمايند. متن کنوانسيون ملل متحد نشان میاجرای حقوق قانونی مادران معلول تخاذ 

توانند به راحتی با داشتن حق تحفظ نسبت به تصويب و اجرای کنوانسيون و کشورها می با افراد دارای معلوليت به خوبی پوشش داده شده است
. با توجه به اينکه اطالق اين سند به تمام افراد معلول است لذا مادران دارای معلوليت نيز  از ی مقررات و قوانين خود اقدام کننددر حيطه

 حقوق شناخته شده در اين اسناد به طور برابر برخوردار خواهند بود. 
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