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چکیده
خانواده مهمترین نهاد اجتماعی در جوامع انسانی است و وظیفه جامعهپذیری و تربیت نسلهای آینده را در
سالهای نخستین زندگی كودك بر عهده دارد .این پژوهش بهمنظور بررسی تغییرات سبکهای فرزندپروری
ادراكشده در طول چهار نسل متوالی (گروههای سنی  21تا  57ساله) در شهر یزد انجام شد .طرح این پژوهش
توصیفی از نوع پسرویدادی بود .شركتكنندگان در این پژوهش  182نفر بودند كه از شش گروه سنی انتخاب
شدند؛ بهترتیب گروههای سنی  21ساله ( 88نفر) 27 ،تا  25ساله ( 88نفر) 18 ،تا  17ساله ( 88نفر) 17 ،تا 08
ساله ( 08نفر) 07 ،تا  77ساله ( 78نفر) و  08ساله به باال ( 12نفر) .گروههای نمونه اول تا چهارم به روش
نمونهگیری چندمرحلهای وگروههای پنجم و ششم به روش در دسترس انتخاب شدند .شركتكنندگان به
پرسشنامه سبکهای فرزندپروری ادراكشده (نقاشیان )2178 ،پاسخ دادند .نتایج آزمون خیدو نشان داد بین
گروههای سنی از نظر سبک فرزندپروری ادراك شده تفاوت وجود دارد .سبک فرزندپروری مقتدر بهطور كلی
بیشترین درصد فراوانی را در كل گروه نمونه داشت .در گروه اول و دوم سبک فرزندپروری مقتدر به میزان
بیشتری نسبت به سبکهای دیگر ادراك شد .در گروه سوم و چهارم سبک فرزندپروری آسانگیر بر دیگر سبکها
غلبه داشت و در گروه ششم بیشترین درصد فراوانی در سبک فرزندپروری سختگیر بهدست آمد .بهطور كلی
میتوان نتیجه گرفت با توجه به ادراك گروههای سنی مختلف ،كه به نوعی نمونهای از نسلهای تربیت شده
متفاوت هستند ،تغییراتی در سبکهای فرزندپروری بهوجود آمده كه عمدتاً به سمت غالبشدن سبک مقتدر پیش
رفته است .یافتهها با توجه به پیشینههای نظری و پژوهشی مرتبط مورد بحث قرار گرفته است.
کلیدواژهها :سبکهای فرزندپروری ،خانواده و تربیت فرزندان ،گسست نسلی
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مقدمه
سبکهای فرزندپروری برخاسته از ویژگیهای پایدار والدین در طول زمان است که زمینه زیست
محیطی و عاطفی تحول و اجتماعی شدن کودک را فراهم میکند (یزدانی و دریایی .)6102 ،در
واقع سبکهای فرزندپروری ،مجموعهای از گرایشها ،رفتار و جلوههای کالمی و غیرکالمی است
که ماهیت تعامل کودک و والدین را در تمامی موقعیتهای گوناگون مشخص میکند (دارلینگ
و استاینبرگ )0991 ،0و تعیینکننده ارتباطات متقابل والدـفرزند در موقعیتهای متفاوت و
گسترده است (اسالوین .)0191 ،سبکهای فرزندپروری موجب ایجاد فضای تعاملی گسترده
میشود (اسالوین)0191 ،؛ فضایی که در آن فعالیت پیچیده والدین شامل روشها و رفتارهای
ویژه ،جداگانه یا در تعامل با یکدیگر بر رشد و تحول کودک تأثیر میگذارد .این فعالیتها مبین
تالش والدین برای کنترل و اجتماعی کردن کودکانشان است (بامریند )0990 ،6و در هرخانواده
بهشیوه خاصی بهکار گرفته میشود که تحت تأثیر عوامل فرهنگی ،اجتماعی ،سیاسی ،اقتصادی
و ...است (هاردی و همکاران.)0991 ،
نظریههای فرزندپروری به دو گروه تقسیم میشود :یک گروه نظریاتی است که ابعاد
فرزندپروری را مورد توجه قرار میدهد .دسته دیگر نظریاتی است که تیپهای فرزندپروری را
مطرح میکند .ابعاد فرزندپروری دربرگیرنده رفتارهایی مانند گرم بودن ،سختگیر بودن ،تنبیهکننده
بودن ،حمایتگر بودن و آزادگذارنده بودن است در حالیکه در نظریاتی که تیپهای فرزندپروری را
مورد توجه قرار میدهد ،انواع فرزندپروری شامل مجموعهای از ابعاد است؛ برای مثال شیوه
فرزندپروری قاطع دربرگیرنده ابعاد حمایت و درگیر شدن با مسائل کودک است (رضایی،
 .)0191سبکهای فرزندپروری واجد دو مؤلفه اساسی است  .0پذیرش که به میزان پاسخگویی،
حمایت ،محبت و دلسوزی والدین نسبت به فرزندان اشاره دارد .6 .کنترل که به نگرانیهای والدین
دربارۀ بالغ شدن و مسئولیتپذیر شدن فرزندان مربوط است و باعث میشود قوانین و
محدودیتهایی برای فرزندان تعیین و اعمال شود (دوئینیتا و ماریا .)6102 ،1بر این اساس بامریند
( )0990سه سبک فرزندپروری مقتدرانه ،آسانگیرانه و سختگیرانه را ارائه کرد و سپس شیوه
بیاعتنا نیز بهاین سه شیوه افزوده شد.
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است (میلوسکی ،اسچلچتر ،نتر و کین ،)6112 ،0والدین به فرزندان خود استقالل و آزادی فکری
میدهند و آنها را تشویق ،و نوعی محدودیت و کنترل را نیز بر آنها اعمال میکنند .در
خانوادههایی با والدین مقتدر ،اظهارنظرها و ارتباط اخالقی وسیع در تعامالت کودک و والدین
وجود دارد و گرمی و صمیمیت نسبت به کودک در سطح باالیی است (ماسن ،کیگان ،هوستون
و کانجر .)0131 ،در این روش ،والدین ،که هم خواستار و هم پاسخگو هستند (انوال ،استاتین و
نورمی ،)6111 ،6پیروی رفتاری و استقالل روانی بهعنوان اهداف وابسته بههم مشاهده میشود
(میلوسکی و همکاران .)6112 ،چنین والدینی به ایجاد اعتماد به نفس و عزت نفس ،احساس
مسئولیت ،توانش اجتماعی ،خودمختاری و رابطه نزدیک و مثبت با فرزندان کمک میکنند (ماسن
و همکاران.)0131 ،
در شیوه فرزندپروری سختگیرانه ،که با ویژگیهای کنترل زیاد و پذیرش ضعیف مشخص شده
است ،والدین با استفاده از محبت کم و مجازات و قوانین سختگیرانه ،فرزندانشان را کنترل میکنند
و از فرزندان میخواهند آنچه را آنها میگویند ،بپذیرند (بامریند0990 ،؛ فرنهام و چنگ6111 ،1؛
ولفارد ،همپل و میلس .)6111 ،4این والدین از نظر تربیتی خشن و تنبیهگرند (هیبتی )0130 ،و
انتظاراتی که از فرزندان خود دارند از ظرفیت واقعی فراتر آنهاست؛ اطاعت فرزندان را فضیلت

بررسی تغییرات در سبکهای فرزندپروری ادراكشده در طول چهار نسل متوالی

در شیوه فرزندپروری مقتدرانه ،که مطلوبترین روش تنظیم تحول روانی فرزندان پیشنهاد شده

میدانند و هنگامی که رفتار یا عقاید فرزندان با معیارهای خودشان در تضاد باشد با تنبیه پاسخ
میدهند و نسبت به نیازهای فرزندان بیتوجه هستند (بگدسرینس .)6101 ،کودکانی که والدین
سختگیر و قدرتطلب دارند ،استقالل الزم را بهدست نمیآورند و در وضعیتی که نیازمند
تصمیمگیری باشند ،دچار اضطراب میشوند .این گونه کودکان افرادی پیرو هستند و در
بزرگسالی نمیتوانند نقش رهبری را برعهده بگیرند .در واقع ،آنان نخواهند توانست به هدفهای
مورد نظر خود در زندگی دست یابند (به پژوه.)0190 ،
در سبک فرزندپروری آسانگیرانه ،والدین ،مهرورز و پذیرا هستند؛ ولی متوقع نیستند؛ کنترل
کمی بر رفتار فرزندان خود اعمال میکنند و بهآنها اجازه تصمیمگیری در هر سنی که باشند
میدهند؛ حتی اگر هنوز قادر بهاین کار نباشند (دیاز .)6112 ،این سبک با کمبود مهار والدینی و
1. Milevsky, Schlechter, Netter & Keehn
2. Aunola, Stattin & Nurmi
3. Furnham & Cheng
4. Wolfradt, Hempel & Miles
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اعمال قدرت والدین بر رفتار کودک مشخص میشود و کمتر قواعدی برای نظارت بر رفتار
کودکان وضع میکنند (رینالدی و هاو .)6106 ،ویژگی این سبک فرزندپروری ،پذیرش زیاد و
کنترل کم است .پدر و مادری که با این شیوه فرزندپروی مشخص میشوند به رفتار بالغ
فرزندانشان نیازی ندارند و بهآنها اجازه میدهند ،مستقل و سرخود رفتار کنند (انوال ،استاتین و
نورمی)6111 ،؛ عالوه براین والدین آسانگیر ،بالقوه برای کودکان مضر هستند؛ زیرا نمیتوانند
بهآنها احساس موفقیت شخصی بدهند (میلوسکی و همکاران.)6112 ،
والدین بیاعتنا ،اهمالورز و مسامحهگر بهنظر میرسند .این والدین دارای ویژگیهای کنترل
کم ،خواهندگی کم ،پذیرش کم و کم پاسخگو بودن هستند؛ بهنظر میرسد نگران فرزندان خود
نیستند و حتی ممکن است آنها را طرد کنند (خواجهپور و عطار .)0191 ،این والدین خودتنظیمی
را در فرزند خودپشتیبانی یا تشویق نمیکنند .البته برخی از آنها عالوه بر نگرش غیرکنترلکننده
بهطور کلی غیردرگیر هستند (انوال ،استاتین و نورمی .)6111 ،آنچه آنها را از والدین آسانگیر
متمایز میکند ،این است که کمتر به کودک میرسند و بیشتر به نیازهای خود متمرکز میشوند.
به عقیده محققان این سبک تربیتی میتواند به بیبندوباری فرزندان و خشونت خانوادگی منجر
شود.
تفاوتهای فردی و فرهنگی بسیاری در رفتارهای فرزندپروری ،احساسات و نگرش نسبت به
فرزندان و انگیزش والدین وجود دارد؛ بهعنوان مثال محبت ابراز شده ،تماسهای فیزیکی و بازی،
تبادالت و ارتباطات چشمی و صوتی و میزان پاسخدهی بموقع و مناسب مادر به نوزاد ،که
جنبههای مهم تجربیات اولیه با مادر است (تامیسلموندا و بورنشتاین0939 ،؛ تامیسلموندا،
بورنشتاین و بامول )6110 ،با تجربیات زندگی قبلی والد ارتباط دارد (لومانوسکا .)6102 ،0همچنین
مطالعات نشان میدهد تجربیات اولیه ناسازگارانه با مشکالتی در فرزندپروری همراه است .مولر و
همکاران ( )6112با سنجش حساسیت عاطفی مادران در هنگام تعامالتشان با فرزندان دریافتند
مادرانی که مورد سوءاستفاده جنسی یا جسمی قرار گرفتهاند ،نسبت به مادرانی که چنین تجربهای
نداشتهاند ،بیشتر تحت تأثیر فرزندانشان قرار میگیرند و کمتر عالقهمندند که شبیه مادران خود
شوند (رابرت ،کنر ،دان و گلدینگ .)6114 ،تجربههای اولیه مثبت نیز رفتارهای مادرانه بعدی را
پیشبینی میکند (بلسکی ،جافی ،سیلگو ،وودوارد و سیلوا6112 ،؛ چن ،لیو و کاپالن)6113 ،؛
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و دلبستگی مثبت در نوجوانی ،همگی پیشبینیکننده رفتار صمیمانه ،حساس و تحریککننده مادر
در بزرگسالی است (بلسکی و همکاران .)6112 ،در واقع تجربیات اوایل زندگی میتواند بخشی از
طیف بسیار منفی تا بسیار مثبت مورد بررسی قرار گیرد و هر دو رفتار فرزندپروری مثبت و منفی را
میتوان بهصورت بین نسلی بازتولید کرد (لومانوسکا.)6102 ،
همانطور که بیان شد ،عالوه بر تأثیر تفاوتهای فردی ،تفاوتهای بین نسلی نیز تأثیرات
فزایندهای در سبکهای فرزندپروری دارد (کنگر ،نپل ،کیم و اسکارمال6111 ،؛ اسکارمال ،نپل،
انتایی و کانگر6113 ،؛ بیلی ،هیل ،استرل و هاوکینز .)6119 ،در واقع تفاوتهای فردی نشاندهنده
رفتارهای درون و بینفرهنگی است (لومانوسکا )6102 ،که همین تفاوتها میتواند بر تغییرات
سبکهای فرزندپروری در نسلهای مختلف تأثیرگذار باشد .نسل در جمعیتشناسی به گروهی از
افراد اطالق میشود که مرحلهای از حیات را با یکدیگر آغاز کرده ،یا پایان داده باشند؛ گروهی
که در یک زمان بهدنیا آمدهاند؛ فارغالتحصیل میشوند یا ازدواج میکنند (ساروخانی.)0122 ،
تفاوت نسلی نیز بهمعنای قبول حضور همزمان سه نسل مستقل مرتبط با یکدیگر در متن
اجتماعی ،فرهنگی است .نسلهای مختلف در وضعیتهای مختلف فرهنگی ،اجتماعی معنا مییابند.
هر نسل با توجه به درک و فهمی که از اوضاع و موقعیتهای پیرامونی دارد ،هویت مستقل
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بهعنوان مثال داشتن والدین کمتر مستبد در اوایل کودکی ،جوّ خانوادگی مثبت در اواسط کودکی

مییابد و در عین حال نیز به لحاظ حضور همزمان رابطه تعاملی پیدا میکند (آزاد ارمکی،
)0132؛ بنابراین یکپارچگی یا جدایی نسلها ،عامل تکوینی در ایجاد یکپارچگی و هویت جامعه
و یا حتی منبع تعارضها و شکافهایی است که تحوالت اجتماعی را دستخوش تغییرات منفی
میسازد؛ همان وضعیتی که پژوهشگران آن را شکاف نسلی مینامند (حیدری )0132 ،و به
تعارض ارزشها و هنجارهای مورد قبول فرزندان با ارزشها و هنجارهای والدین و جامعه اشاره
میکند.
بهنظر میرسد جامعه ایران نیز در جریانگذار از سنت به مدرنیته با تغییرات و تفاوتهای نسلی
زیادی روبهرو است به گونهایکه با مبنا قرار دادن انقالب ،میتوان سه نسل را در جامعه از
یکدیگر جدا کرد :نسل نخست که فرایند جامعهپذیر کردن آنها به دهه سی و چهل باز میگردد؛
نسلی که فرایند جامعهپذیری آنها به دهه پنجاه برمیگردد و تجربه انقالب اسالمی و جنگ
تحمیلی را داشتهاند و نسلی که جامعهپذیر کردن آنها به بعد از انقالب باز میگردد (آقاجری،
 .)0136هر کدام از این نسلها براساس شرایط و فضای جامعه زمان خود تحت تأثیر فرزندپروری
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همسو با زمان خود بوده ،و ارزشهای مرتبط با نسل خود را نهادینه کردهاند .در واقع شکاف بین
نسلی بین والدین بهعنوان نسل دیروز و فرزندان به مثابه نسل امروز را میتوان یکی از مهمترین
مسائل در زمینه تغییرات فرزندپروری دانست (کوزور.)0132 ،
در پژوهشها ،زرویدز و نولز )6112( 0در بررسیهای خود تغییرات بین نسلی در سبکهای
فرزندپروری و تأثیرپذیری از فرهنگ را دربارۀ  14خانواده آنگوالیی ـ استرالیایی و  10خانواده
استرالیایی ـ یونانی نشان دادند .در یافتههای این پژوهش آمده است که والدین در هر دو دسته
خانواده ،بیشتر از سبک فرزندپروری مقتدرانه استفاده میکردند و مردان هر دو نسل تمایل بیشتری
به سبک مستبدانه نسبت به زنان هر دو نسل داشتهاند .در مقابل ،زنان تمایل بیشتری به سبک
مقتدرانه نسبت به مردان داشتهاند .در واقع نتایج نشاندهنده تغییرات بیننسلی ،جنسیتی و فرهنگی و
بویژه فردگرایی فرهنگی در سبکهای فرزندپروری بود که حاکی از گرایش بیشتر به سبک
فرزندپروری مقتدرانه در آینده بود (زرویدز و نولز .)6112 ،حسیننژاد و عبداهللزاده ( )0191نیز در
ایران به بررسی نقش سبک فرزندپروری والدین در اجتماعی شدن دانشآموزان مدارس راهنمایی
پرداختند و بهاین نتیجه رسیدند که شکلگیری ارزشها در فرزندان والدین مقتدر از فرزندان دیگر
خانوادهها بیشتر است.
بنابر آنچه بیان شد ،تغییرات سبکهای فرزندپروری میتواند تحت تأثیر عوامل بسیار گوناگونی
باشد؛ اما آنچه در این مقاله مدنظر است ،بررسی چگونگی این تغییرات در طول دهههای مختلف
است .در واقع با دانستن چگونگی تغییرات سبکهای فرزندپروری از نسلهای گذشته تاکنون بهتر
میتوان فرضیههای علتیابی این تغییرات را مطرح ،و در پژوهشهای آینده بررسی کرد .همچنین با
توجه به تغییرات سریع جوامع و سبکهای زندگی با این پژوهش میتوان دریافت که به اقتضای
تغییر شرایط ،کدام سبک فرزندپروری نسبت به دیگر سبکها غالب میشود و سیری افزایشی را
طی میکند .بنابراین هدف این پژوهش دستیابی به پاسخ این سؤال است که سبکهای فرزندپروری
از گذشته تاکنون چگونه تغییر کرده است یا بهطور دقیقتر ادراک گروههای سنی مختلف این
پژوهش از سبکهای فرزندپروری والدینشان چه تغییری را در این سبکها نشان میدهد.
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1. Zervids & knoels

جامعه آماری این پژوهش شامل تمامی افرادی بود که بین  06تا  22سال داشتند و در سال
 0192در شهر یزد ساکن و یا مشغول به تحصیل بودند .حجم نمونه با استفاده از فرمول کوکران
 134نفر محاسبه شد .با درنظر گرفتن احتمال مخدوش بودن تعدادی از پرسشنامهها  411پرسشنامه
توزیع شد که از این تعداد  130پرسشنامه قابلقبول واقع شد .برای نمونهگیری از روش نمونهگیری
چندمرحلهای استفاده شد؛ بهاین ترتیب که از دو منطقه یزد ،منطقه  0بهطور تصادفی انتخاب ،و از
این منطقه چهار دبستان و از هر کدام از این دبستانها یک کالس ششم بهطور تصادفی انتخاب شد؛
سپس پرسشنامه بهطور تصادفی بین  61نفر از اعضای این کالسها پخش شد (گروه اول) .بههمین
روش  31نفر از دانشآموزان دوره دوم متوسطه در بازه سنی  02تا  02ساله (گروه دوم) و  31نفر
از دانشجویان دانشگاه یزد در بازه سنی  61تا  62ساله (گروه سوم) انتخاب شدند 21 .نفر در بازه
سنی  11تا  42ساله (گروه چهارم) و  21نفر در بازه سنی  42تا  22ساله (گروه پنجم) نیز از بین
شاغالن دانشگاه بهروش تصادفی ساده انتخاب شد .در گروه ششم بهدلیل وجود محدودیت،
نمونهگیری بهروش در دسترس انجام شد بهاین صورت که پرسشنامه در اختیار هر فرد  21سال به
باالی در دسترس قرار داده شد .درنهایت اطالعات  130شرکتکننده ( 092زن و  032مرد) مورد
تحلیل قرار گرفت .میانگین سنی گروه  6 ،0و  1بهترتیب  02/20 ،06/13و  60/32و میانگین سنی
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روش

گروه  2 ،4و  2بهترتیب  42/06 ،12/21و  22/11بود .در جدول  0دورههای عمر درنظر گرفته شده
متناسب با این بازههای سنی نشان داده شده است.
جدول  .1دورههای عمر درنظر گرفته شده متناسب با بازه سنی
گروه

دوره

بازه سنی

2

اوایل نوجوانی

 21ـ 21

1

اواخر نوجوانی

 25ـ 27

1

بزرگسالی در حال پیدایش

 17ـ 18

0

اوج جوانی

 08ـ 17

7

گذار به میانسالی

 77ـ 07

0

گذار به سالمندی

 08به باال
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جدول  .2نتایج آزمون خیدو برای بررسی سبکهای فرزندپروری ادراک شده در گروههای مختلف سنی
سبکهای فرزندپروری در گروههای سنی

خیدو

درجه آزادی

معناداری

8/115

27

8/8882

همانطور که در جدول  6آمده است براساس نتایج آزمون خیدو ادراک سبکهای
فرزندپروری در گروههای سنی متفاوت است ( .)p > 1/1110بهمنظور بررسی چگونگی این
تفاوت درصد فراوانی هر یک از سبکهای فرزندپروری ادراک شده در گروههای سنی در جدول
 1نشان داده شده است.
جدول  .3درصد فراوانی سبکهای فرزندپروری ادراک شده در کل گروه نمونه و به تفکیک گروهها
گروه 1

گروه 2

گروه 3

گروه 4

گروه 0

گروه 6

کل

درصد

درصد

درصد

درصد

درصد

درصد

درصد

مقتدر

44/0

30/0

26/2

23/3

36

22/6

33/1

آسانگیر

21/8

18

11/7

11/1

18

20/2

11/2

بیاعتنا

8/8

28/8

32

20

22

21

23/1

سختگیر

18

20/1

22/1

28/1

10

11/1

18

سبک فرزندپروری

همانطور که در جدول  1آمده است بهطور کلی سبک فرزندپروری مقتدر بیشترین درصد
فراوانی را نسبت به دیگر سبکهای فرزندپروری داشته است؛ بهاین معنی که از نظر  11/0درصد
افراد سبک فرزندپروری اعمال شده توسط والدینشان مقتدرانه بوده است .افراد با والدین آسانگیر
و بیاعتنا با  61/0درصد بعد از سبک فرزندپروری مقتدر در جایگاه دوم قرار داشتند و کمترین
درصد فراوانی متعلق به افراد با والدین سختگیر بود .بهمنظور بررسی دیداری چگونگی تغییرات
سبکهای فرزندپروی مختلف با استفاده از نمودار در شکلهای  0تا  4ارائه شده است .در شکل 0
روند تغییرات سبک فرزندپروری مقتدرانه نشان داده شده است.
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شکل  .1روند تغییرات سبک فرزندپروری مقتدر

همانطور که در شکل  0مشاهده میشود ،سبک فرزندپروری مقتدرانه از گروه  1بهسمت
گروه ( 0در حرکت بهسمت نسلهای جدیدتر) روندی کامال افزایشی را طی کرده است بهاین معنی
که این سبک فرزندپروری در نسلهای جدید در مقایسه با گذشته بیشتر مورد استفاده قرار گرفته
است.
35
30
25
20
15
10
5
0
گروه 0

گروه 7

گروه 0

گروه 1

گروه 1
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گروه 0

گروه 7

گروه 0

گروه 1

گروه 1

گروه 2

گروه 2

شکل  .2روند تغییرات سبک فرزندپروری سختگیر

شکل  6روند تغییرات سبک فرزندپروری سختگیرانه را نشان میدهد .براساس شکل  6سبک
فرزندپروری سختگیرانه بیشتر در نسلهای گذشته مورد استفاده قرار گرفته است بهطوری که اوج
استفاده از این سبک در گروه ششم بوده است .همانطور که در شکل  6مشاهده میشود ،ادراک
سبک فرزندپروری سختگیرانه بعد از سه دهه نزول دوباره در نسلهای جدید افزایش یافته است.
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35
30
25
20
15
10
5
0
گروه 0

گروه 7

گروه 0

گروه 1

گروه 1

گروه 2

شکل  3روند تحول سبک فرزندپروری آسانگیر

شکل  1چگونگی تغییرات سبک فرزندپروری آسانگیرانه را نشان میدهد .همانطور که در
شکل  1مشاهده میشود ،سبک فرزندپروری آسانگیرانه ،که در گروه  2و  2کمتر ادراک شده
است در گروه  1و  4اوج گرفته است؛ اما ادراک این سبک فرزندپروری دوباره در نسلهای جدید
کاهش یافته است بهاین معنی که هرچه بهسمت نسل جدید (گروه  0و  )6پیش برویم ،افراد کمتر
والدینشان را آسانگیر میدانند.
35
30
25
20
15
10
5
0
گروه 0

گروه 7

گروه 0

گروه 1

گروه 1

گروه 2

شکل  .4روند تغییرات فرزندپروری بیاعتنا

در شکل  4روند تغییرات سبک فرزندپروری بیاعتنا نشان داده شده است .همانطور که در
56

شکل  4نشان داده شده است ،ادراک سبک فرزندپروری بیاعتنا در نسلهای گذشته و بویژه در

است بهاین معنی که استفاده از سبک فرزندپروری بیاعتنا در مقایسه با گذشته کاهش یافته است.

نتیجهگیری
در گروه اول و دوم سبک فرزندپروری مقتدر و در گروه سوم و چهارم سبک فرزندپروری
آسانگیر غالب است به این معنی که نسلهای پشت سرهم سبکهای فرزندپروری مشابهی را ادراک
کردهاند .بهنظر میرسد ادراک مشابه سبکهای فرندپروری در نسلهای پشت سرهم با بحث تداوم
نسلی سبکهای فرزندپروری مرتبط است (کنگر و همکاران )6111 ،و براین اساس با توجه به
تجربیات اولیه زندگی ،هر دو رفتار فرزندپروری مثبت و منفی را میتوان بهصورت بین نسلی
بازتولید کرد (لومانوسکا)6102 ،؛ اما این تداوم و انتقال نسلی سبکهای فرزندپروری همانند دیگر
متغیرهای ارزشی جامعه همسو با تغییرات و دگرگونیها در جامعه ،دچار تغییر میشود .این تغییرات
باعث شده است در نسل جدید (نوجوانان) تغییر غلبه سبک فرزندپروری از آسانگیر به مقتدر اتفاق
بیفتد؛ به این معنی که هرچه بهسمت نسلهای جدیدتر پیش میرویم ،سبک فرزندپروری مقتدر
بیشتر مورد استفاده قرار گرفته است که میتواند با تغییرات جوامع و سبکهای زندگی مرتبط باشد.
همانطور که بیان شد با گذار از سنت به مدرنیته و تغییر نیازها و شرایط ،جامعهپذیر کردن فرزندان
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سنین گروه  2بیشترین میزان را داشته است .ادراک این سبک در گروه  0کمترین میزان را داشته

نیز تحت تأثیر قرار گرفت .براین اساس ،گروه اول و دوم ،نسل جدید بهشمار میروند که در
جوامع مدرن امروزی بهدنبال تحلیلهای منطقی تمام پدیدههای اجتماعی است؛ به بیان دیگر نسل
امروزی همه چیز را مانند نسل قبل بیچون و چرا قبول ندارد (کوزور )0132 ،و فرزندان قبل از
اینکه عقاید والدینشان را بپذیرند یا طرد کنند ،ابتدا ادراکی از ارزشها و عقاید والدینشان کسب
میکنند .پذیرش یا طرد عقاید والدین بهعواملی مانند ادراک فرزندان از مناسب بودن ارزشها،
انگیزش فرزندان به پذیرش عقاید والدین و ادراک فرزندان از درجهای بستگی دارد که والدین
تمایل دارند که فرزندان در عقایدشان مشارکت کنند (یوسفی .)0131 ،این عوامل بیش از اینکه
نشاندهنده تغییر جایگاه والدین در جوامع امروزی باشد ،نشاندهنده تغییر جایگاه فرزندان است.
فرزندان در جامعه مدرن امروزی ،آزادی بیشتری برای بیان عقاید و افکار خود در مقابل والدین
دارند .در واقع این نسل همسو با تغییر شرایط ،تحت تأثیر سبک فرزندپروری مقتدر قرار گرفته که
اقتضای جامعه مدرنی است که به مهارت ،اطالعات و استقالل فکری نیاز دارد و در آن نقشهای
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سنتی و ثابت از پیش تعیین شده برای اعضای خانواده دگرگون شده است .این دگرگونیها سبک
زندگی والدین و مخصوصا مادران ،روابط و الگوهای خانوادگی و سبکهای فرزندپروری والدین
را نیز تحت تأثیر قرار داده است (گیدنز )6111 ،بهطوری که خانواده ایرانی نیز از ساختار کامال
سنتی به لحاظ شکل و محتوا به ساختاری جدید تغییر کرده و بسیاری از عناصر و اجزای سازنده
آن از قبیل روابط بین والدین ،رابطه والدین فرزندان و جز اینها نیز دچار تغییر شده است .این
تغییرات در ساختار خانواده باعث تغییر نگرشهای سنتی خانوادهها و همچنین مقتدر شدن روابط
والدین و فرزندان شده است (تنهایی ،شکربیگی0999 ،؛ معیدفر و خسروشاهی)0191 ،؛ بهعبارتی
در این شرایط والدین زمانی در پرداختن به نقش والدگری خود موفق خواهند بود که بین آنها
اتحاد باشد؛ بر اعمال و رفتارهای فرزندان خود نظارت کافی و الزم و بر سر چگونگی تربیت
فرزندانشان توافق داشته باشند؛ به استقالل فردی فرزندانشان بها دهند؛ در مواقع لزوم به حمایت از
آنان بپردازند؛ سختگیری یا آسانگیری بیشازحد نداشته باشند و بیشاز سبک گفتاری به سبک
رفتاری خود اهمیت دهند (خدادادی ،نظری ،احمدی و حسنی )0194 ،که لزوم اجرایی شدن این
نوع والدگری پذیرفتن تغییرات جدید ،درک متقابل و پذیرش تغییر جایگاه زن در جامعه مدرن
است .نسل جدید ،که تحت تأثیر فرزندپروری مقتدر قرار دارند ،غالبا مادران جوانی دارند که با
پذیرش تغییرات جامعه و جایگاه زن ،نقش مادر سنتی را ایفا نمیکنند .این مادران واقعیتها را به
کودکان خود منتقل میسازند و برای پذیرش دالیل کودک خود در رد یک رهنمود از خود
تمایل بیشتری نشان میدهند (حاجاسماعیل )0192 ،و غالبا تحصیالت باالتری نسبت به والدین
اصلی خود دارند؛ براین اساس در مقایسه با مادران سنتی برای ارتباط مطلوبتر با فرزندان خود
تالش بیشتری میکنند .والدین با سطح تحصیالت باالتر به اهمیت نقش محبت در تربیت فرزندان
واقفند و تالش میکنند کنترل خود را بهگونهای اعمال کنند که فرزندان محبت آنها را نیز احساس
کنند .این توانمندی ،چهرهای مقتدر و محترمانهتر برای والدین از دید فرزند ترسیم میکند
(خدابخش و جعفری)0133 ،؛ اما باید درنظر داشت وجود تفاوت بین نسلهای قدیم و جدید در
جامعه ایران بهگونهای نیست که بتوان از آن به انقطاع نسلی رسید؛ زیرا جامعه ایران به لحاظ
ساختاری بهگونهای طراحی شده است که نسلها از طریق خانواده و دین و دیگر نهادهای اجتماعی
به یکدیگر وابسته شدهاند و امکان جدایی و انقطاع نسلی از بین رفته است .پذیرش فرهنگ
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مشترک و باور به سابقه و تجربیات واحد اجتماعی و تاریخی از عوامل پیوند میان نسلی است و
گرچه نسل نو نسبت به برخی از اندیشههای مدرن از جمله نوگرایی ،فردگرایی ،مالکیت

همچنان اهمیت زیاد خانواده ،تأکید بر ارزشهای تلفیقی (مادی و فرامادی) ،اهمیت موسیقی سنتی،
تأکید بر آزادی فردی و مالکیت خصوصی و غیره حکایت از وجود توافق کلی بین نسلی دارد
(آزادارمکی .)0131 ،بر پایه همین توافق نسلی ،گروه پنجم که کودکان و نوجوانان قبل از انقالب
هستند و والدینشان نسل قدیم ایرانی بهشمار میروند؛ بدون رویارویی با مدرنیته تحت فرزندپروری
مقتدر قرار گرفتهاند و بهطور کلی نیز در تمام نسلها ،سبک فرزندپروری مقتدر جایگاه باالیی دارد.
گروه ششم ،که افراد  21سال به باال هستند ،جزئی از جامعه عمیقا سنتی ایران بهشمار میروند.
در جوامع سنتی حجم خانوادهها بزرگ ،و شامل سه نسل میشده است که میتوان آن را خانواده
گسترده نامید .روابط خویشاوندی بین این خانوادهها محکم و نزدیک بوده و شبکه نیرومند
حمایتی را تشکیل میداده است .در این جوامع ،سطح تقسیم کار پایین بوده و بیشتر کارها بهوسیله
اعضای خانواده و خویشاوندان انجام میگرفته و به کمکهای بیرونی نیاز چندانی نبوده است
(دورکیم)0921 ،؛ بنابراین فرزندان در این خانوادهها با قواعد و قوانین سختگیرانه و مسئولیتهای
مشخص رشد میکردند؛ اما در نسل جدید بهجای سه نسل ،فقط دو نسل در کنار هم زندگی
میکنند و انتقال مستقیم فرهنگ پدربزرگها و مادر بزرگها به نسل جدید عملی نمیشود .سطح
تقسیم کار اجتماعی در اثر صنعتی شدن باال میرود و نهادهای مختلف اجتماعی از خانواده جدا
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خصوصی ،مشارکت گروههای اجتماعی ،مشارکت زنان و غیره توجه بیشتری نشان میدهد،

میشود و خانواده خودکفایی خود را از دست میدهد و تدریجا به نهادهای بیرون از خانواده
وابسته میشود .حتی در زمینه اجتماعی کردن و تربیت فرزندان نیز خانواده قسمتی از نقش خود را
به نظام آموزشی واگذار میکند (کوزر)0132 ،؛ از اینرو فرزندان در نسلهای جدیدتر بیشتر از
گذشته با رفتار مقتدرانه در خانه و مدرسه روبهرو میشوند.
به هرحال ،همانطور که بیان شد ،تغییر نسلی بر مبنای موقعیتهای فرهنگی ،اجتماعی
متفاوت در فرایندی از گسست و همسانی شکل میگیرد و بهنظرمیرسد در این وضعیت ،نسلها
بهرغم تفاوت به تعامل میل دارند (آزاد ارمکی .)0132 ،در راستای همین تعامل نیز در این
پژوهش ،اگرچه گروه سوم و چهارم که از لحاظ بازه سنی والدین گروه اول بهشمار میروند و
غالبا تحت تأثیر فرزندپروری آسانگیر بودهاند به اقتضای شرایط جامعه مدرن به رفتار مقتدرانه با
فرزندان خود میل داشتهاند .همچنین در این گروهها سبک فرزندپروری آسانگیر با تفاوت اندکی
نسبت به سبک فرزندپروری مقتدر غالب است .این نتیجه با یافتههای زرویدز و نولز ( )6112مبنی
بر گرایش به سبک فرزندپروری مقتدر در آینده همسو است.
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پیشنهاد میشود بهمنظور رفع محدودیتهایی مانند عدم دسترسی متمرکز به افراد در سنین باال،
مطالعات طولی انجام شود .از آنجا که امکان دارد بعضی از افراد از ارائه پاسخهای واقعی
خودداری کرده باشند ،حتیاالمکان از مصاحبه استفاده شود و تعمیم نتایج نیز با احتیاط صورت
گیرد .همچنین پیشنهاد میشود بهمنظور بررسی جامعتر سبکهای فرزندپروری ،اطالعات بهطور
همسان از والدین و فرزندانشان جمعآوری شود.
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