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چکیده
در پژوهـش حاضـر شـیوههای اجتماعی کـردن فرزندان در میـان والدین دارای فرزنـد  6تا 12
سـال شـهر ایالم بررسـی شـده اسـت .روش پژوهش کیفی بود .گـردآوری دادهها نیـز از طریق
مصاحبـه بـا  30نفـر از والدیـن و تحلیل اطالعـات از طریق نرمافـزار  Maxqdaبا اسـتفاده از
شـیوۀ تماتیـک انجـام شـد .بـا اجـرای کدگذاری بـاز 101 ،تـم و  34مفهوم اسـتخراج شـد که
در  4مقولـۀ اصلـی شـامل تربیت عاطفی و احساسـی ،تربیت جسـمانی ،تربیت دینـی و تربیت
اخالقـی دسـتهبندی شـدند .سـؤال پژوهـش عبـارت بـود از :بـا توجه بـه تغییرات سـاختاری
جامعـه و خانـواده آیـا شـیوههای اجتماعـی کردن فرزنـدان تغییر یافته اسـت؟
یافتههـا نشـان داد کـه اجتماعـی کـردن فرزنـدان بـه شـیوههای متفاوتی صـورت میپذیرد
کـه براسـاس وضعیـت اقتصـادی و اجتماعـی والدیـن متفـاوت اسـت؛ والدینـی کـه وضعیت
اقتصـادی و اجتماعـی بهتـری دارنـد تربیـت جسـمانی را برای فرزنـدان خـود در اولویت قرار
میدهنـد و والدینـی کـه وضعیـت اقتصـادی و اجتماعـی پایینی دارند بیشـتر بـر تربیت عاطفی
فرزنـدان تأکیـد میورزنـد .اینگونـه خانوادههـا دچـار نوعی ناآگاهـی در روش تربیتـی و رفتار
بـا فرزنـدان هسـتند .در خصـوص شـیوۀ تربیـت دینـی نیـز والدینی کـه وضعیت اقتصـادی و
اجتماعـی بهتـری دارنـد نسـبت بـه تربیـت دینی حسـاس نیسـتند و خنثـی عمل میکننـد؛ اما
والدیـنِ بـا وضعیـت اقتصـادی متوسـط یا پاییـن در خصـوص تربیت دینـی نظر مثبتـی دارند.
نتیجـۀ کلـی ایـن پژوهـش نشـان داد کـه تغییـرات اقتصـادی و اجتماعـی ،تربیـت فرزنـدان را
نیـز دچـار تغییراتـی کـرده اسـت؛ امـا والدیـن به دلیـل عدم مهـارت و فشـارهای اقتصـادی و
اجتماعـی ،بیشـتر شـیوۀ سـلبی را در تربیـت فرزنـدان در پیـش گرفتهاند تـا ایجابی.
واژگان کلیـدی :اجتماعـی کـردن فرزنـدان ،تربیـت اخالقـی ،تربیت جسـمانی ،تربیـت دینی،
تربیـت عاطفـی ،ایالم.
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مقدمه
ﺧﺎﻧﻮاده از ﻧﻬﺎدﻫﺎي اﺟﺘﻤﺎﻋﯽ و اوﻟﯿﻦ ﺷﺎﻟﻮدۀ ﺣﯿﺎت ﺟﻤﻌﯽ ﺑﻪ ﺷﻤﺎر ﻣﯽرود که وﻇﺎﯾﻒ
ﻣﺘﻌﺪدي از ﻗﺒﯿﻞ اﺟﺘﻤﺎﻋﯽ ﮐﺮدن ﻓﺮد و ﻓﻌﺎﻟیتهای اﻗﺘﺼﺎدي و ﺗﺮﺑﯿﺘﯽ را ﺑﺮ ﻋﻬﺪه دارد.
فرزنـد در محیـط خانـواده بـا مجموعـهای از عقایـد ،ارزشهـا ،سـلیقهها ،آرمانها
و هنجارهـای پـدر و مـادر آشـنا میشـود و در اثـر تکـرار آنهـا را درونی میسـازد
(موریش.)177 :1373 ،
جامعهپذیـری فراینـدی اسـت کـه طـی آن ،کـودک ناتـوان با توجه به شـیوههای
فرهنگـیای کـه بـر اسـاس آن رشـد کرده اسـت بـه تدریج به شـخصی خـودآگاه،
دانـا و ورزیـده تبدیـل میشـود (گیدنـز .)324 :1374 ،عوامـل مهم اجتماعیشـدن
کـودکان عبارتنـد از :خانـواده ،گـروه همسـاالن ،مدرسـه و رسـانههای همگانـی که
در همـۀ فرهنگهـا خانـواده عامـل اصلـی اسـت (سـاروخانی .)67 :1392 ،در یک
نـگاه کلـی ،شـاید مهمتریـن ویژگـی عصـر حاضـر تغییـرات اجتماعـی با سـرعتی
بیسـابقه باشـد .هـم جوامـع موسـوم به توسـعهیافته و هـم جوامع در حال توسـعه
بـا سـاختارهای اجتماعـی متفاوت در ایـن ویژگی با هم مشـترک هسـتند؛ درنتیجه
جامعهپذیـری کـودکان در چنیـن متـن اجتماعـیای بـه کلـی و متفـاوت با گذشـته
شـکل میگیـرد و رخ مینمایـد(گیدنـز.)204 :1387 ،
در گذشـته تربیـت فرزنـدان تنهـا بـه صـورت تقلیـد از والدیـن و مشـاهدهای
صـورت میگرفـت .زندگـی سـاده بـود و والدیـن گرچـه تحصیلات پایینتـری
داشـتند یـا حتـی بیسـواد بودنـد؛ اما شـخصیت خاصـی داشـتند ،تکلیف خـود را
بـا زندگـی میدانسـتند و در تربیـت بچههـا موفـق بودنـد .محیـط اجتماعـی نیز به
آنـان کمـک میکـرد؛ زیـرا محیـط اجتماعـی آنهـا از نظر تربیـت و دخالـت در آن،
شـلوغ نبـود؛ امـا امروزه بـا وجود داشـتن تحصیلات و افزایش مهارتهـا ،تکلیف
خـود را بـا زندگـی خـود کمتـر میداننـد .خـود آنها هم سـختتر بـا هم به انسـجام
و رهاکـردن فرزنـدان در دامـان جامعـه و بـروز آسـیبهای اجتماعـی در درازمدت
اسـت .هماهنگـی میرسـند و محیـط اجتماعـی هـم به آنهـا کمک مثبتـی نمیکند؛
زیـرا تحـت تأثیر رسـانههای متعددی اسـت کـه کام ً
ال در امـر تربیت نفـوذ دارند و
ایـن دخالـت معموالً دخالت مثبتی نیسـت .حال این سـؤال اساسـی مطرح میشـود
کـه آیـا با تغییـرات جامعـه و خانـواده و تغییـر ویژگیهـای اجتماعـی ،اقتصادی و
فرهنگـی والدیـن ،شـیوۀ اجتماعی کردن فرزنـدان آنها نیز تغییر کرده اسـت یا اینکه
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معنـا و مفهـوم تربیـت فرزنـدان از طـرف والدین بـه تربیت جسـمانی تقلیـل یافته
اسـت و از ابعـاد دیگـر آن خبری نیسـت؟ به رغـم نقش عوامل متعـدد در اجتماعی
کـردن کـودکان ،همچنـان والدیـن میتواننـد نقـش مهمـی داشـته باشـند؛ بنابرایـن
ضـرورت دارد شـیوۀ آنـان در ایـن امـر بررسـی شـود .پژوهـش حاضـر بر اسـاس
رویکـرد تفسـیرگرایی بـه درک معنـای ذهنـی والدیـن از اجتماعـی کـردن فرزندان
خـود و اقدامـات آنها در این راسـتا میپـردازد.
هـدف کلـی مقالـه ،شـناخت شـیوههای اجتماعـی کـردن فرزنـدان در میـان
والدیـن دارای فرزنـدان  6تـا  12سـال شـهر ایلام اسـت و اهـداف جزئـی شـامل
بررسـی چگونگـی تربیـت اخالقی ،عاطفی و احساسـی و تربیت جسـمانی توسـط
ت شـیوههای اجتماعی کـردن فرزندان بر حسـب
والدیـن؛ همچنیـن بررسـی تفـاو 
ویژگیهـای اجتماعـی ،اقتصـادی و فرهنگـی والدیـن اسـت.
پیشینۀ تجربی پژوهش
نوایـی و نگارنده ( )1395پژوهشـی بـا عنوان «تبیین فرایند اجتماعی شـدن فرزندان
در تجـارب والدیـن» بـر اسـاس نظریـۀ مبنایـی و مصاحبـه بـا  30نفـر از والدیـن
سـاکن شـهر تهـران انجـام دادنـد .نتایـج تحقیـق آنهـا نشـان داد که گفت و شـنود،
کنتـرل ،فضاسـازی و مدیریـت روابط و کسـب آمادگـی به عنـوان فرایندهای اصلی
شناسـایی شـدند .در فراینـد اجتماعـی کـردن فرزنـدان مهمتریـن تأکیـد والدین بر
حفـظ آنـان از خطرات اسـت؛ در عین حال میکوشـند تا زمینۀ پیشـرفت آنـان را با
کنتـرل و مدیریت شـرایط فراهـم آورند.
آقامحمـدی ( )1392در پژوهـش خـود بـا عنـوان «بررسـی نقش الگـوی تربیتی
والدیـن در تربیـت دینـی فرزندان» نشـان داده اسـت کـه نگرش مذهبـی والدین در
تربیـت دینـی فرزنـدان مؤثر اسـت و رعایت آداب دینی از سـوی والدیـن با تربیت
دینـی فرزنـدان آنها رابطه دارد .نتایـج پژوهش رابطۀ بین سادهزیسـت بودن والدین
را بـا تربیت دینی فرزندان نشـان داده اسـت.
پناهـی و شـریفی ( )1388پژوهشـی بـا عنـوان «بایسـتههای اخالقـی همسـران
و نقـش آن در تربیـت فرزنـدان» انجـام داده و بـا رویکـردی تحلیلی و نظـری ،آثار
بایسـتههای اخالقـی همسـران را در تحکیـم خانـواده بررسـی کردهانـد .از منظـر
ک از همسـران در برابـر دیگـری وظایفـی
آموزههـای دینـی و روانشـناختی ،هـر یـ 
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دارد کـه التـزام بـه آنهـا در ایجـاد فضـای مثبـت و بانشـاط خانوادگـی ،تأثیـر قابل
توجهـی دارد .تکریـم ،رعایـت ادب ،قدردانـی ،خوشخلقـی ،محبـت ،خوشبینی،
ی اسـت که همسـران بـا عمل به
صیانـت از آبـروی یکدیگـر ،مـدارا و  ...از مسـائل 
آنهـا میتواننـد روابـط میان خـود را جذاب و مسـتحک م سـازند .تعهد همسـران به
وظایـف اخالقـی ،موجـب احسـاس همگرایـی و همدلـی مثبتاندیش میشـود و
ی خانوادگـی در اثر این نتایج ،بالنده و بانشـاط خواهد شـد؛ همچنین فرزندان
فضـا 
ن خانـوادهای در اثـر یادگیری اجتماعی و مشـاهدهای ،به سـوی خیر ،صالح و
چنیـ 
تعهدمـداری سـوق پیـدا میکنند.
ایمـان و همـکاران ( )1387در مطالعـهاي بـه بررسـی عوامـل مؤثـر بـر نگـرش
والدیـن نسـبت بـه جامعهپذیري جنسـیتی فرزنـدان پرداختهانـد .نتایج ایـن مطالعه
نشـان داد کـه متغیرهـاي میـزان تقسـیم کار والدیـن ،میـزان اعتمـاد بـه نفـس ،بُعد
خانـوار و میـزان درآمـد خانـوار ،رابطـۀ معنـاداري بـا متغیـر نگرش والدین نسـبت
بـه جامعهپذیـری جنسـیتی فرزنـدان دارنـد؛ همچنین متغیرهـاي مذکور حـدود 38
درصـد از تغییـرات نگـرش والدیـن نسـبت بـه جامعهپذیري جنسـیتی فرزنـدان را
تبییـن کردند.
آزاد ارمکـی و خادمـی ( )1382در تحقیـق خـود بـا عنـوان «نقـش والدیـن
در ترجیحـات ارزشـی دانشآمـوزان تهرانـی» ،ارزشهـا را بـه پیـروی از طبقهبندی
آلپـورت بـه شـش دسـتۀ ارزشهـای اقتصـادی ،اجتماعـی ،علمـی ،سیاسـی،
زیباشـناختی و مذهبـی تقسـیم کردنـد .متغیرهـای مسـتقل نیـز شـامل ایـن مـوارد
بودنـد :پایـگاه اقتصـادی  -اجتماعـی ،ارزشهای پدر و مـادر (خانواده) ،رسـانهها،
معلـم ،خوشـبین بـودن دانشآموز ،موافقت بـا رعایت هنجارهـای اجتماعی و میزان
مذهبـی بـودن دانشآمـوز .نتایج نشـان داد که پدر و مادر (خانواده) بیشـترین سـهم
را در شـکلگیری ارزشهـای دانشآمـوز داشـتهاند.
گلچین ( )1378در پژوهشی با عنوان «قشربندي اجتماعی و تبیین جامعهشناختی
جریـان اجتماعـی کـردن نوجوانان در خانـواده» به مطالعـۀ نقش خانـواده در فرایند
اجتماعـی کـردن نوجوانـان پرداختـه و نشـان داده اسـت نوجوانانـی کـه در فضاي
اقتصـادي ،اجتماعـی و فرهنگـی باالتـر و سـبک اجتماعیکـردن بـاز و دموکـرات
بودهاند ،برداشـت مثبتتر و سـازندهتري از خود داشـتهاند که نتیجۀ آن ،سـازگاري
بیشـتر در زمینههـاي خانوادگی ،جسـمانی ،اجتماعی ،شـغلی و عاطفی اسـت.
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گونـدر )2002( 1در خصـوص نگـرش والدین به فرزنـدان خود ،مطالعهای انجام
داد کـه بـر اسـاس نتایـج آن ،شـيوههایي كـه والدين بـراي تعامل با كـودك خويش
برميگزيننـد تـا حـدي بـه نحـوۀ ادراك آنـان از نيازهاي كـودك و تأثيـر عملي اين
نيازهـا بر روي آنها بسـتگي دارد.
کارلسـون و گراسـبارت )1988( 2در پژوهشـی بـا عنـوان «سـبک والدیـن
و جامعهپذیـری مصـرف کـودکان» نشـان دادنـد کـه والدیـن نقـش عمـدهای در
جامعهپذیـری مصـرف کـودکان دارنـد .نتایـج ایـن پژوهش حاکـی از آن اسـت که
مـادران دارای سـبک والدیـن جایگزیـن در برقـراری ارتبـاط بـا کـودکان در مـورد
مصـرف ،محـدود کـردن و نظـارت بـر مصـرف و قرار گرفتـن در معرض رسـانه و
دیدگاههـای مربـوط به تبلیغات متفاوت هسـتند .برخلاف انتظارات ،مـادران دارای
سـبکهای متفـاوت در اعطـای اسـتقالل مصـرف بـه کـودکان تفـاوت ندارند.
ایزنبـرگ )1998( 3تحقیقـات جدیـدی در مـورد احساسـات از جمله اجتماعی
شـدن احساسـات انجـام داده اسـت .دادههای پژوهش وی نشـان داد که شـیوههای
جامعهپذیـری والدیـن بـر صالحیت عاطفی و اجتماعـی کودکان تأثیـر دارد و روند
جامعهپذیـری دو طرفـه اسـت .به طور خاص ،احساسـات منفی والدیـن و واکنش-
هـای منفـی نسـبت بـه ابـراز احساسـات کـودکان بـا احساسـات منفی کـودکان و
شایسـتگی اجتماعـی پایین همراه اسـت.
هـدف از پژوهـش حاضـر ،بررسـی شـیوههای اجتماعـی کردن کودکان توسـط
والدیـن اسـت؛ یعنـی اقدامـات والدیـن در ایـن راسـتا بیشـتر ناظـر بـر چـه بُعدی
(اقتصـادی ،دینـی ،اخالقـی ،جسـمانی و  )...از جامعهپذیـری کـودکان بوده اسـت؟
بررسـی پیشـینه نشـان میدهـد کـه پژوهشـی با ایـن عنـوان در ایـران انجام نشـده
و بیشـتر پژوهشهـا در خصـوص شـیوۀ تربیتـی والدیـن ،جامعهپذیـری جنسـیتی،
مصـرف ،سـازگاری اجتماعـی و تربیـت دینی بوده اسـت.

1. Govender
2. Carlson & Grossbart
3. Eisenberg
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پیشینۀ نظری پژوهش
از دیـد کانـت ( )160 :1370تربیـت اخالقـی باید بـر قواعد کلی رفتار مبتنی باشـد
نـه بـر انضبـاط .او مفهـوم قاعـدۀ کلـی را بـا این عبـارت تعریـف میکنـد« :قاعدۀ
کلـی ،باطـن عمل اسـت که فاعـل خـود آن را قاعدۀ رفتـار خویش قـرار میدهد یا
بـه عبـارت دیگـر بیـان میکنـد کـه چگونـه میخواهد عمـل کنـد» .قاعـدۀ کلی از
معایـب جلوگیـری میکنـد و انضبـاط نیز ذهـن را در اندیشـیدن ورزیده میسـازد.
بایـد مراقبـت کـرد کـه کودک بـه عمل کـردن طبق قواعد خـو بگیرد و دسـتخوش
محرکهـای زودگذر نشـود.
تربیـت عملـی شـامل مهارت ،عقل معاش و اخالق اسـت .راجـع به مهارت باید
مراقبـت شـود که محکم باشـد و موقتی نباشـد .شـخص بایـد به دانسـتن چیزهایی
کـه از او سـاخته نیسـت تظاهـر کنـد .تدبیر یا بصیـرت کامل باید در مهـارت ،جای
داشـته باشـد و کمکم در شـیوۀ تفکر عادت شـود (همو.)127 :1380 ،
زيگمونـد فرويـد بـا ارائـۀ نظريـۀ خـود تحـت عنـوان «الگوهاي شـخصيت» از
وجـود نهـاد (مركـز غرايـز) در فطرت و سرشـت اوليۀ انسـان سـخن ميگفت .وی
خـود يـا ايگـو را دوميـن سـازمان شـخصيتي و اخلاق يا وجـدان را سـومين ركن
شـخصيت دانسـت كـه بـر اثر تربيت والديـن و بكن و نكـن آنها در سـالهاي اوليۀ
كودكـي شـكل ميگيـرد؛ بـر ايـن اسـاس ،ميتـوان گفـت تمـاس و ارتباط فـرد با
گروههـاي نخسـتين و كنـش متقابـل آنهـا ،يعني گروههايي كـه افـراد آن يكديگر را
ميشناسـند و بـا هـم احسـاس نزديكـي و صميميـت ميكننـد ،ماننـد اعضـاي يك
خانـواده و دوسـتان ،در شـكلگيري شـخصيت او بسـيار تعيينكنندهتـر اسـت تـا
تمـاس بـا ديگـران در گروههاي ثانويـه كه ديرتر انجـام ميگيرد و حالت رسـميتر
دارد (شـولتز و سـیدنی.)471 :1382 ،
پیـاژه بـر ایـن بـاور بـود که خود کـودک در فرایند رشـد ،شـرکتکنندهای فعال
اسـت و دسـت روی دسـت نمیگـذارد تا رشـد بیولوژیک یا محرکهـای خارجی،
کار خودشـان را بکنند .او کودکان را دانشـمندانی کنجکاو میدانسـت که به تحقیق
و آزمایـش دربـارۀ اشـیای درون محیط دسـت میزنند تـا ببینند چـه اتفاقی خواهد
افتـاد (نولـن هکسـما .)69 :1395 ،پیاژه ،رشـد ذهنی کـودک و نوجـوان را به چهار
مرحلـۀ زیـر تقسـیمبندی میکنـد :دورۀ اول ،حسـی -حرکتـی؛ دورۀ دوم ،تفکـر
پیشعملیاتـی؛ دورۀ سـوم ،عملیـات محسـوس و دورۀ چهارم ،عملیـات صوری.
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دوركيـم تأكيـد ميكـرد كـه واقعيتهـاي اجتماعـي؛ بهويژه قواعـد اخالقي تنها
در صـورت درونيشـدن در وجـدان فـردي ،بـه راهنمـا و نظارتكنندۀ مؤثـر رفتار
بشـر تبديل ميشـوند .اهميـت حفظ اخالق جمعـي و نظم اجتماعـي در جلوگيري
از وقـوع بيهنجـاري و خودكشـي در جامعـه اسـت كه عمومـ ًا از پي تقسـيم كار و
جريـان تفكيـك اجتماعـي به وجود ميآيـد .از نظر او تعليم و تربيـت و جامعهپذير
كـردن فرايندهايـي هسـتند كـه در آنهـا افـراد شـيوهها و طرق تعيينشـدۀ گـروه يا
جامعـه را فرا میگیرند و ابزارهاي جسـماني و فكـري و از همه مهمتر ابزار اخالقي
مـورد نيـاز را بـراي مفيد بـودن در جامعه كسـب مينمايند (ريتـزر.)91:1393 ،
روش پژوهش
روش پژوهـش ،کیفـی و جامعـ ۀ هـدف ،والدین دارای فرزندان  6تا  12سـال شـهر
ایلام بـوده کـه از بیـن آنهـا بـه شـیوۀ هدفمنـد بـا  30نفـر مصاحبـه شـده اسـت.
ویژگیهـای فـردی و اجتماعـی پاسـخگویان بـه شـرح زیر اسـت:
بـه لحـاظ جنسـیتی 22 :نفـر زن و  8نفـر مـرد؛ بـه لحـاظ سـنی 15 :نفـر  20تـا
 35سـاله و  15نفـر  35تـا  50سـاله؛ بـه لحاظ سـواد 16 :نفـر کمتر از دیپلـم 8 ،نفر
لیسـانس و  6نفر فوق لیسـانس و باالتر؛ به لحاظ وضعیت شـغلی 16 :نفر شـاغل و
 14نفـر خانـهدار؛ بـه لحاظ تعداد فرزنـدان 12 :نفر دارای یک فرزنـد 12 ،نفر دارای
دو فرزنـد 3 ،نفـر دارای  3فرزنـد و  3نفـر بیش از سـه فرزند.
تحلیـل مصاحبههـا از طریـق نرمافـزار  Maxqdaورژن  10و تحلیـل اطالعات
بـه شـیوۀ تماتیـک انجام شـده اسـت؛ بدیـن صـورت کـه مصاحبههای انجامشـده
بعـد از ورود بـه نرمافـزار بـه گـزاره و هـر کـدام از گزارهها بـه مفهـوم و در نهایت
مفاهیـم بـه مقوله تبدیل شـدند.
یافتههای پژوهش
از طریـق تحلیـل کدگـذاری بـاز از مصاحبههـای والدیـن 101 ،تـم و  34مفهـوم
اسـتخراج شـد که در  4مقولۀ اصلی دسـتهبندی شـدند .شـکل زیر مدل کلی رابطۀ
منطقـی و معنایـی مقوالت بـا مؤلفههای اصلـی در فرایند اجتماعی کـردن فرزندان
بـه شـیوههای مختلـف توسـط والدیـن را نشـان میدهـد .در ایـن مـدل شـیوههای
اجتماعـی کـردن در چهـار بُعـد تربیـت احساسـی و عاطفـی ،دینـی ،جسـمانی و
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اخالقی مشـخص شـده اسـت.

شکل ( .)1مدل تحلیلی ارائهشده از کدهای مفهومی شیوههای اجتماعی
کردن فرزندان با استفاده از نرمافزار Maxqda

الف) شیوۀ تربیت عاطفی و احساسی
در زمینـۀ تربیـت عاطفـی و احساسـی ،مفاهیمی کـه از تحلیل مصاحبهها اسـتخراج
شـد شـامل سرسـنگین شـدن بـا فرزنـدان در هنـگام عصبانیـت ،شکسـتن حرمت
والدیـن ،قهـر نکـردن بـه علـت تـرس از فاصلـه گرفتـن ،مخفـی کـردن عصبانیت
والدیـن از بچـه ،تـن دادن بـه خواسـتههای فرزنـدان ،سـرکش شـدن و نازپـرورده
کـردن فرزنـدان و  ...بود.
نتیجـۀ مصاحبههـای شـیوۀ تربیـت احساسـی و عاطفـی فرزنـدان نشـان داد که
برخـی از خانوادههـا بهصـورت سـهلانگارانه بـه فرزندان خـود اجازۀ هـر کاری را
میدهنـد و بـا توجـه به عالقـهای که به فرزنـدان خود دارنـد ،نمیتواننـد آنطور که
بایـد کنترلی بر روی آنان داشـته باشـند.
یکـی از مصاحبهشـوندگان کـه مردی  40سـاله با سـواد زیر دیپلـم و با وضعیت
اقتصـادی نامناسـبی بـود چنین بیان داشـت« :من در مـورد خواسـتۀ ناموجه توضیح
میـدم بـراش؛ ولـی اگـه بـه توضیحات توجـه نکـرد و زیاد پافشـاری کـرد مجبورم
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بـراش اون خواسـته رو مهیا کنم».
یکـی دیگـر از مصاحبهشـوندگان کـه مـردی  39سـاله با وضعیـت اقتصادی باال
و تحصیلات کارشناسـی ارشـد بـود بیان داشـت« :تربیتی که مـن از بچـهام دارم با
تربیتـی کـه پـدر و مـادر مـن در گذشـته داشـتند فـرق دارد و امـروزه بـا توجـه به
سـرکش بـودن بچههـا نمیتوانیـم آنهـا را کنتـرل کنیم».
یکـی دیگـر از والدیـن 35 ،سـاله و خانـهدار ،چنین بیان داشـت« :تربیت والدینم
طـوری بـود که ما اشـارههای چشمهاشـونو میفهمیدیم و وقتی نگاشـون میکردیم
و چشـغره میرفتـن متوجـه میشـدیم کـه نبایـد ایـن حـرف رو بزنیم و ایـن کارو
ً
اصلا به این حـرکات بدنی توجـه نمیکنن و
بکنیـم؛ ولـی امـروزه بچههـای خودم
باید مسـتقیم بهشـون تذکر بدی».
بـ ه طـور کلـی ،قواعـد حاکـم بـر رفتارهـای فرزنـدان به گونـهای اسـت که هر
کـس بتوانـد هـر کاری دوسـت دارد انجـام دهـد و دیگـری حـق دخالـت در کار
او را نـدارد؛ در یـک جملـه ،والدینـی کـه طرفـدار چنیـن شـیوۀ تربیتـیای هسـتند
معتقدنـد تمایلات فرزنـدان ،حاکـم بـر رفتـار آنهاسـت .از دیگـر ویژگیهـای این
والدیـن بیتوجهـی به آمـوزش رفتارهـای اجتماعی اسـت .در این گونـه خانوادهها
بـه طورکلـی ،قوانیـن بسـیار محـدودی وجـود دارد و افـراد بـه اجـرای قوانیـن و
ب و رسـوم اجتماعـی چنـدان پایبنـد نیسـتند و هـر یـک از فرزنـدان و دیگـر
آدا 
اعضـای خانـواده هـر کاری کـه بخواهنـد میتواننـد انجام دهنـد .در بیشـتر موارد،
خواسـتههای فرزنـد با خواسـتههای دیگـر اعضای خانـواده تصادم و برخـورد دارد
و سـبب نـزاع و درگیـری بین آنها میشـود .یکـی از مصاحبهشـوندگان 39 ،سـاله،
دارای تحصیلات دیپلـم و خانـهدار ،عنـوان کـرد« :بیشـتر اوقـات من بایـد وقتم را
صـرف میانجیگـری بیـن فرزنـد بزرگتـر و کوچکترم کنـم ،راهی هم بلد نیسـتم که
بچههایـم بـه قـول و حـرف من گوش دهنـد .هرچند سـعی میکنم شـرایط زندگی
را برایشـان بـه طـور مسـاوی مهیـا کنم؛ امـا بازهـم درگیری میشـود».
یکـی از بارزتریـن ویژگیهـای والدیـن نـاآگاه «خدمترسـانی بـه هـر شـیوۀ
ممکـن» به فرزندان اسـت .نکته اینجاسـت که ویژگی بارز تمـام والدین حمایتگری
و کمکرسـانی اسـت.
یکـی از والدیـن کـه مـردی  37سـاله و دارای فرزنـد و وضعیـت اقتصـادی و
اجتماعـی مناسـب بـود ،گفـت« :شـبکههای اجتماعـی تو خونـۀ ما تمـام زندگی ما
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رو دربرگرفتـه ،تمـام اعضـای خانوادۀ مـا درگیر شـبکههای اجتماعی شـدن .خیلی
وقتهـا بـا هـم دعـوا میکنیـم بـر سـر همیـن گوشـیها .هـر وقـت بـه فرزندانـم
میگویـم گوشـی را ول کـن پرخـاش میکنـد و مـن چـون دوسـتش دارم سـاکت
میشـوم».
تربیـت والدیـن بهصـورت آگاهانـه بـه این معناسـت کـه به کودک اجـازه دهند
بیکموکاسـت نتیجـه و پیامـد کارش را ببیند ،نـه اینکه با دلسـوزی بیموقع و ترحم
غیرمنطقـی مانع شخصیتسـازی کودک خود شـوند.
یکـی از زنـان  32سـاله و دارای وضعیـت اقتصـادی ضعیـف بیـان داشـت« :من
نمیگـذارم فرزنـد بزرگتـرم یـا شـوهرم بـا تنـدی بـا فرزنـدان کوچکتـرم برخورد
کننـد .چـون دوستشـان دارم و دلـم براشـون میسـوزد .اونهـا هیـچ پناهـی غیـر از
مـن ندارنـد .هـر وقـت بـرادر بزرگشـان با آنهـا تند میشـود به مـن نـگاه میکنند و
ایـن انتظـار را دارنـد از آنهـا پشـتیبانی کنـم .من هم ایـن صحنه را میبینـم ناراحت
میشـوم و سـریع ًا ازشـون پشـتیبانی میکنـم حـاال چـه مقصر باشـند چه نباشـند».
شـیوۀ تربیـت عاطفی و احساسـی والدین برحسـب وضعیت اجتماعـی و اقتصادی
آنهـا متفـاوت اسـت؛ بـه طـوری کـه والدین بـا طبقـۀ اجتماعـی و اقتصـادی باالتر
از تربیـت احساسـی و عاطفـی همـراه بـا کنتـرل و برنامهریـزی اسـتفاده میکنند و
والدینـی کـه از لحـاظ اقتصـادی و اجتماعی در وضعیت نامناسـبی هسـتند و سـواد
کافـی ندارنـد در تربیـت فرزنـدان خـود در تنگنـا هسـتند ،هیـچ برنامـه و روشـی
بـرای تربیـت آنهـا ندارنـد و بیشـتر بـه تربیت احساسـی و عاطفـی گرایـش دارند.
الزم بـه ذکـر اسـت شـیوۀ تربیـت احساسـی و عاطفـی با توجـه به وضعیت سـنی
مصاحبهشـوندگان ،تفـاوت چندانی نداشـت.
نکتـۀ قابـل توجـه آن اسـت کـه علاوه بر تغییـر در سـاختار خانـواده ،کارکردها
و اقتـدار آن نیـز متناسـب بـا دگرگونـی نظامهـای اجتماعـی ،اقتصـادی و فرهنگی
همـگام بـا حرکـت جامعـه به سـوی نوسـازی تغییـر یافتـه و بـه تناسـب تغییرات
صورتگرفتـه؛ بهویـژه وجـود فضـای مجـازی ،شـبکههای ماهـوارهای و  ...رفتـار
عاطفـی و احساسـی والدیـن نسـبت بـه فرزنـدان خـود دچار تغییر شـده اسـت.
ب) شیوۀ تربیت جسمانی
یکـی دیگـر از ابعـاد اجتماعی کردن فرزندان ،تربیت جسـمانی آنهاسـت کـه در آن
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بـه نیازهـای طبیعـی و مـادی توجـه میشـود .در این زمینـه مفاهیمی چـون :توجه
بـه بهداشـت فرزنـدان ،توجـه بـه تغذیـۀ فرزندان و تشـویق آنـان بـه ورزش از دل
مصاحبههـا بـه دسـت آمـده اسـت .برخـی از والدین بـه ایـن مفاهیم توجـه جدی
داشـته و بـه نوعـی نظـم و انضبـاط را در دسـتور کار تربیتی قـرار دادهانـد .اینگونه
خانوادههـا بـه طور اساسـی ،تربیـت را در وضعیت نظم و بهداشـت فـردی خالصه
کردهانـد.
یکی از والدین (مردی  28سـاله) که وضعیت اقتصادی مناسـب داشـت و کارمند
بـود ،بیـان داشـت« :تغذیۀ کودک برایم بسـیار مهم اسـت؛ همچنین اول بهداشـت و
سلامتی بچه مهم اسـت؛ تا تن سـالم نباشـد اص ً
ال نمیتوان هیچ برنامهای براشـون
در نظـر گرفـت .مـن به شـرایط تغذیۀ بچهها خیلـی اهمیت میدهم و سلامتی آنها
مثل باشـگاه رفتنشـان خیلی برایم مهم اسـت».
والدیـن بـا تشـخیص خود ،قواعـدی هماننـد پاکیزگی ،نظـم ،نحوۀ لباس پوشـیدن
و ...را بـرای خانـواده تنظیـم کردهاند.
یکـی از پـدران  47سـاله و دارای تحصیلات لیسـانس و شـاغل ،بیـان داشـت:
«همیشـه بایـد مواظـب فرزندانمـان باشـیم کـه مریـض نشـوند ،سـرما نخورنـد؛
مخصوصـ ًا اینکـه خودشـان اص ً
ال به فکر خودشـان نیسـتند .باید هی بگیـم این کار
رو بکـن و ایـن کار رو نکـن .قنـد نخـور ،بترسونیمشـون ،میـری بیـرون لباس گرم
بپوش».
یکـی از مشـارکتکنندگان کـه هـم دختـر و هـم پسـري نوجـوان داشـت بر آن
بـود که مدرسـه بایـد اطالعات الزم را دربارۀ بهداشـت جسـمی در اختیـار کودکان
و نوجوانـان قـرار دهـد .گفتههـای ایـن مشـارکتکننده (زنی  30سـاله بـا وضعیت
اقتصـادی ضعیـف) مـورد تأییـد شـماري از مصاحبهشـوندگان دیگـر نیز بـود .وی
گفـت« :االن این کار مدرسـه اسـت کـه خیلی چیزهـا در مورد نظـم دانشآموزان و
بهداشـت و سلامتی آنـان و اینکـه چی مصـرف کنند که برایشـان مضر نباشـد به
فرزندانمـان یـاد دهند».
تلاش والدیـن در خانوادههایـی کـه در طبقـات باالی جامعه هسـتند این اسـت
کـه مواظـب الگـوی تغذیـۀ فرزندانشـان باشـند؛ صبحانـۀ آنـان مفصـل باشـد و در
مدرسـه از میوهجـات اسـتفاده کنند ،مبـادا بیرون و در مدرسـه همراه با دوستانشـان
از تنقلات و خوراکیهایـی اسـتفاده کننـد کـه بـرای بـدن آنـان مضـر اسـت؛ امـا
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والدینـی کـه تـوان اقتصـادی پایینـی دارنـد علیرغـم توجـه و تذکـر بـه فرزندان،
کنتـرل زیـادی بر تغذیـۀ آنـان ندارند.
یکـی از والدیـن کـه زنـی  30سـاله با وضعیـت اقتصادی مطلوب بـود بیان کرد:
«مـن همیشـه تـا فرزندم صبحانـه نخورد نمیگذارم مدرسـه بـرود .در کنـار صبحانه
همیشـه یکـی دو تـا میـوه مثل سـیب را میگـذارم تـوی کیفش که اگـر ضعف کرد
آن را بخـورد .همیشـه هـم تذکـر میدهـم کـه اگـر دوسـتانت هـم خوراکـی بیرون
خوردنـد و بـه تـو دادند قبـول نکنی»
نتیجـه اینکـه والدینـی کـه شـرایط شـرایط اقتصـادی و اجتماعی مناسـبی دارد،
گرایـش بیشـتری بـه تربیـت جسـمانی همچـون بهداشـت ،ورزش و تندرسـتی و
نظافـت در کارهـا دارنـد ,امـا والدینـی کـه در شـرایط اقتصـادی و طبقـۀ اجتماعی
ضعیفـی قـرار دارنـد توان مراقبـت از کودکان خـود را ندارند و این مسـئولیت را به
مدرسـه واگـذار کردهانـد.
ج) شیوۀ تربیت دینی
در مـورد شـیوۀ تربیـت دینـی ،مفاهیمـی چـون :فقـدان مهارتهـای دینـی والدین،
روابـط دختـر و پسـر ،کاهـش نمـاز در خانـواده ،تفاوتهـای فکـری و نگرشـی
فرزنـدان نسـبت به گذشـته ،ناتوانـی در تربیت فرزندان بر اسـاس الگوهـای دینی و
اعتقادی ،مدرن شـدن سـطح انتظارات فرزندان به دسـت آمـد .والدین در خصوص
تربیـت دینـی فرزندان بـهنوعی نگران لطمهزدن به شـخصیت بچه ،تـرس از فاصله
گرفتـن بـا آنان و سـعی در بـه دسـت آوردن رضایت آنان داشـتند.
یکـی از مصاحبهشـوندگان (مـردی  30سـاله بـا تحصیلات کارشناسـی ارشـد)
میگفـت« :مـن در صـورت تفـاوت عقایـد سـعی میکنـم رضایـت خاطـرش رو
جلـب کنـم و بـه نظـرش احترام بـذارم».
برخـی از والدیـن در اصـول تربیـت دینـی فرزندانشـان سـهلانگاری میکنند و
خـود نیز عملگرا نیسـتند؛ بـه عنوا ن مثال کانالهـای ماهوارهای را برای فرزندانشـان
مجـاز میداننـد چـون خـود نیز از آنـان اسـتفاده میکنند .خیلـی از آنـان ،بیتفاوت
بودنـد و میگفتنـد کـه اجـازه میدهنـد کودکانشـان بـه ایـن شـبکهها نـگاه کنند و
خـود نیـز نـگاه میکننـد و هیـچگاه واکنشـی در برابـر آنهـا نشـان نمیدهنـد و بـا
کـودکان نیـز در ایـن بـاره هیچ حرفـی نمیزنند .برخـی از مصاحبهشـوندگان بر آن
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بودنـد کـه کـودکان خـود در عمـل یـاد میگیرند کـه ایـن تفاوتها هسـت و خود
هـم میفهمنـد کـه چـه چیزي درسـت یا نادرسـت اسـت .بسـیاری از مـواردی که
در شـرع مقـدس اسلام بـرای تربیـت دینـی و حفـظ کیـان خانـواده مدّ نظـر بوده
اسـت در نـگاه و نگـرش والدیـن دیـده نمیشـد ،در عـوض نقطۀ مقابـل آن را ذکر
میکردنـد؛ بـه عنـوان مثـال یکـی از والدیـن (زنـی  36سـاله و خانهدار بـا وضعیت
اقتصـادی مناسـب) گفـت« :در موقـع عصبانیتـم بعضـی مواقـع داد میزنـم چون با
مـن راه نمیآینـد و حرفـم را گـوش نمیدهنـد».
بیشـتر ایـن خانوادههـا هیچ راهکاري نداشـتند و خود اعتـراف میکردند که اگر
نوجـوان مـا دربـارۀ ارزشهـاي دینی از ما بپرسـد هیـچ توجیهی نداریـم ،جز اینکه
بگوییـم «خـدا چنیـن دسـتور داده اسـت» .ایـن گـروه از مشـارکتکنندگان ،نگران
وضعیـت دینـی و مذهبـی فرزندانشـان بودند؛ امـا اطالعات کافـی در زمینۀ آموزش
دینی و مذهبی نداشـتند.
برخـی والدیـن در مواقعـی که هیچگونـه راهکاری برای تربیت فرزندان نداشـته
باشـند از راهـکار سـرکوب اسـتفاده میکننـد؛ همچنین عـدم توجه به خواسـتههای
فرزنـدان و رهاکـردن آنـان در فضای مجازی و شـبکههای اجتماعـی از ویژگیهای
تربیتـی والدین بود.
یکـی از مـادران  29سـاله و معلـم عنـوان کـرد« :در زمـان حـال چـون تبـادالت
اجتماعـی بیشـتر شـده ،تربیـت فرزنـدان سـختتر و کمـی هـم از دسـت والدیـن
خـارج شـده؛ مث ً
ال دسترسـی بیچـون و چرای بچهها بـه فضای مجازی هسـت که
اگـر بـدون مدیریـت اولیـا باشـد میتواند عامـل مخربـی در تربیت بچهها بـه دلیل
دسترسـی آسـان آنـان بـه فضاهـای رنگارنگ و مخرب باشـد».
یکـی از انتقادهـا بـه فضـای کنونـی خانوادههـا ،فاصلـه گرفتـن آنهـا از مسـائل
دینـی و مذهبـی اسـت .رفـت و آمد برخـی از خانوادههای جوان ایالمی به مسـاجد
و مراکـز دینـی کمتـر شـده اسـت و تحـت همین عامـل فرزنـدان آنها نیـز کمتر در
معـرض آموزههـای دینی هسـتند .تحت تأثیر افزایش اسـتفاده از شـبکههای مجازی
و ماهوارهای ،بسـیاری از آموزههای غربی وارد فرهنگ داخلی شـده اسـت .کودکان
و نوجوانـان نیـز در معـرض ایـن آموزهها قـرار گرفتهاند که پیشـتر وجود نداشـت؛
حتـی خـود والدیـن هـم در مصداقهایـی مثـل آرایش مـو و لباس و پوشـش از آن
تبعیـت میکننـد و نسـبت بـه تربیت فرزنـدان خود نیـز همین نگـرش را دارند.
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یکـی از والدیـن (زنـی  28سـاله بـا وضعیـت اقتصـادی خـوب و خانـهدار) گفت:
«مـن خـودم اعتقـاد دارم باید بهروز باشـی .بـرای همین هم دوسـت دارم کوچولوم
زیباتریـن لباسهـا رو بـر تن بکنـه؛ مث ً
ال موها زیبایی دختر هسـتند چه اشـکال داره
کـه بیـرون باشـه .آرایش کـردن دلیل بر بد بودن زن نیسـت .االن مانتوهـای جلو باز
اومـده همـه میپوشـند مـا و بچههایمان نپوشـیم میگن این سـنتیه».
یکـی دیگـر از والدیـن کـه  36سـاله و خانـهدار اسـت بیان کـرد« :تربیتی که من
از فرزنـدم میکنـم نسـبت بـه تربیتـی کـه والدیـن از مـن در گذشـته داشـتند فرق
میکنـد؛ امکانـات دنیـای امـروزی بلـه بـر روی بچههـا تأثیـر گذاشـته اسـت چون
امکانات و محیط گذشـته و افکار و عقاید گذشـته با االن خیلی متفاوت میباشـد».
برخـی از والدیـن در خصـوص رعایـت اصـول دینـی بـر روایـات و زندگـی ائمۀ
معصومیـن تأکید داشـتند .در نظر اسلام هیچ خانـوادهای حق تحقیـر فرزندان خود
را نـدارد .بـه هـر حال اسلام معتقد اسـت کـه به فرزندان خود بایسـتی شـخصیت
داد و آنهـا را تشـویق کـرد و پیـش میهمانان یـا افراد دیگر سـرزنش و مالمت نکرد.
یکـی از والدیـن (مـردی  38سـاله و از طبقۀ متوسـط) عنوان کرد« :همیشـه در دین
مبیـن اسلام تأکیـد شـده کـه بـه بچههایتـان احتـرام بگذارید و هیـچ وقـت آنها را
تحقیـر نکنیـد .مـن هـم تلاش میکنـم فرزندانم را بـر اسـاس اصول دینـی تربیت
کنـم کـه بهتریـن نوع تربیت اسـت؛ بـه عنوان مثـال من هـر وقت جلـوی میهمانان
بـه فرزنـدم اعتبـار میدهـم و از نمـاز و روزههایش تعریـف میکنم رفتـارش با من
بهتـر میشـود و احسـاس خیلـی خوبی نسـبت به مـن دارد».
در تحلیـل تفـاوت والدیـن بـر حسـب شـرایط اقتصـادی و اجتماعـی ،میتوان
گفـت والدینـی کـه از لحـاظ اقتصـادی ،رفـاه نسـبی داشـتند و از امکانـات زندگی
مطلوبـی برخـوردار بودند نسـبت به تربیت دینی گرایش چندانی نداشـتند و بیشـتر
مطابـق بـا مد روز و تیپهـای ماهوارهای پیـش میرفتند؛ همچنین نظـر والدینی که
بـه لحـاظ تحصیلات در مقاطع باالتر و بـه لحاظ اقتصادی در طبقۀ متوسـط جامعه
قـرار داشـتند در خصـوص تربیت دینـی مثبت بـود و تربیت دینی را برای سـعادت
فرزنـدان ضروری میدانسـتند.
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د) شیوۀ تربیت اخالقی
مفاهیـم بهدسـت آمـده در خصـوص تربیـت اخالقـی فرزندان شـامل داد زدن سـر
بچههـا هنـگام عصبانیت ،ترویج دروغ ،سـرکوب فرزندان و عـدم پایبندی به قواعد
و هنجارهـا بـود .شـیوۀ رفتار والدیـن با فرزندان در ایـن زمینه نشـان داد که والدین
الگـوی اخالقـی مشـخصی بـرای فرزندان خـود ندارنـد؛ به عنـوان مثـال زمانی که
آنهـا خـود در فضـای مجـازی حضـور دارنـد نمیتواننـد کـودکان را از ورود بـه
شـبکههای مجـازی منع کنند و انتظار داشـته باشـند که قواعـد و هنجارها را رعایت
کنند .
یکـی از والدیـن میگفـت« :خیلـی از مـادران و پـدران خـود بـه عقایـد و
ارزشهـای هنجـاری پایبند نیسـتند .چطور انتظـار دارند فرزندانشـان رعایت کنند».
تعدادی از والدین اعتقاد داشـتند چون جامعه بد شـده اسـت نیاز به کنترل فرزندان
ضـرورت دارد .در گذشـته احترامهـا جـدی پنداشـته میشـد؛ امـا امـروز وضعیت
اخالقـی خانوادههـا سـرد شـده اسـت .برخـی دیگر بـهجای امـر و نهـی ،محدودۀ
عمـل و آزادی فرزندانشـان را نشـان میدادنـد و ب ه جای وارد شـدن بـه جزئیات به
اصـول کلـی توجـه میکردنـد؛ همچنیـن خانوادهها عنوان داشـتند خیلـی از والدین
بـهراحتی بـه فرزندانشـان دروغ میگویند.
یکـی از والدیـن بـا تحصیلات لیسـانس و شـاغل گفـت« :مـا متأسـفانه در
بچههامـون انتظاراتـی رو ایجـاد میکنیـم کـه نمیتونیـم بـرآورده کنیـم وقتـی هـم
نتونسـتیم بـرآورده کنیـم هم از نظر پسـر و دخترمان دروغگو هسـتیم و هـم اون از
کاری کـه میخواد دلسـرد میشـه».
بعضـی از خانوادههـا و والدیـن در ارتبـاط بـا تربیـت فرزندانشـان اسـتحکام و
مدیریـت نـدارد؛ لـذا بهصـورت احساسـی برخـورد میکننـد و برخـی مواقـع توان
برخـورد بـا عصبانیـت فرزندانشـان را ندارنـد و سـکوت میکننـد .کجخلقـی یـک
کـودک وقتـی اسـت کـه او قادر نیسـت هیجانات عاطفی خـود را تنظیـم کند و این
منجـر بـه از دسـت دادن کنتـرل و بیتوجهـی بـه هنجارهـای پذیرفتهشـدۀ خانواده
میشـود کـه از تناسـب بـا موقعیـت نشـئت میگیرد.
یکـی از زنـان ( 30سـاله ،خانـهدار بـا وضعیـت اقتصادی متوسـط) عنـوان کرد:
«وقتـی سـر یـه موضوعـی یـا چیـزی میخواهـد بخـرد بـا مـن صحبـت میکند و
مـن اجـازه نمیدهـم او متوسـل بـه تندخویی میشـود و صدایـش را بلنـد میکند.
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خشـمگین میشـود و اگـر مـن هـم عصبانـی شـوم واقعـ ًا نمیدانـم چـه اتفاقـی
میافتـد؛ بنابرایـن فقـط سـاکت میمانـم و او هـم همـان کاری را کـه میخواهـد
میکنـد».
نتیجهگیری
موضـوع پژوهـش حاضـر شـیوههای اجتماعـی کـردن فرزندان در شـهر ایلام بود.
بـر یـن اسـاس محققـان از طریـق روش کیفـی و مصاحبـ ۀ عمیق به تحلیـل نگرش
والدیـن مـورد مطالعه در خصوص شـیوههای تربیتی فرزندانشـان پرداختند .والدین
بر اسـاس شـرایط زندگـی ،طبقۀ اجتماعـی و وضعیت اقتصادی شـیوههای متفاوتی
در تربیـت فرزندان خود داشـتند.
تحلیـل مصاحبههـا بـا اسـتفاده از نرمافـزار  Maxqdaنشـان داد کـه میتـوان
شـیوۀ تربیـت فرزنـدان را بـه چهار حوزه با بعد تقسـیم کـرد که عبارتنـد از :تربیت
عاطفـی ،تربیـت جسـمانی ،تربیـت دینـی و تربیـت اخالقـی .نـوع تربیـت والدین
و نگـرش آنهـا برحسـب وضعیـت اجتماعـی و اقتصـادی متفـاوت بود؛ بـه طوری
کـه والدیـنِ برخـوردار از تحصیلات بـاال و طبقـۀ اجتماعـی و وضعیـت اقتصادی
مناسـب ،تربیـت احساسـی و عاطفـی فرزنـدان را همـراه بـا کنتـرل و برنامهریـزی
کـه از بـدو تولـد بایسـتی آغـاز شـود در اولویت قـرار داده بودنـد .والدینـی هم که
وضعیـت اقتصـادی و اجتماعـی پایینـی داشـتند ،در تربیـت فرزندان خـود در تنگنا
بودنـد و هیـچ برنامه و روشـی برای تربیت نداشـتند و گرایش آنها بیشـتر به تربیت
احساسـی و عاطفـی بـود .ایـن والدین با مشـکل ناآگاهی بـه روش تربیـت و رفتار
بـا فرزنـدان مواجـه بودنـد و بیشـتر فشـار روانی ناشـی از عـدم کنترل فرزنـدان را
بـه درون خـود میریختنـد و دچـار سـرگردانی بودنـد .والدینـی نیـز کـه بـه لحاظ
اقتصـادی و اجتماعـی در وضعیت متوسـط بودند اعتقاد داشـتند کـه محبت والدین
بـرای رشـد شـخصیت کـودک ضـروری اسـت و کـودکان بیـش از غـذای خوب،
لبـاس و اسـباببازی ،نیازمنـد محبـت و احساسـات عاطفی هسـتند.
بـا توجـه بـه تغییـرات جدیـد در خانـواده ،تربیـت دینـی در فضـای خانوادگـی
ضعیف شـده اسـت .مفاهیم بهدسـتآمده از مصاحبهها همچـون :ناتوانی در تربیت
فرزنـدان ،سـردی در فضـای خانـواده ،کاهـش گرایش بـه نماز و واجبـات و روش
سـرکوبگرانه در تربیـت فرزندان ،دال بر کمرنگ بودن تربیت دینی از سـوی والدین
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اسـت بـا توجه بـه تغییرات اجتماعـی در دنیای امروز ،شـاهد تغییـر گرایش والدین
براسـاس نـوع گرایـش بـه تربیـت جسـمانی و اخالقی فرزنـدان از یکطـرف و از
طـرف دیگـر ،تضعیـف نگرش تربیـت دینی هسـتیم .تحلیـل مصاحبهها نشـان داد
کـه والدیـن در خصـوص تربیـت عاطفی و احساسـی کودکان فقط بر کنترل خشـم
و هیجانـات آنهـا تأکیـد دارند؛ در حالی کـه تربیت عاطفی و احساسـی صحیح باید
بـر مدیریـت تمـام عواطف و احساسـات تأکید داشـته باشـد تا در زندگـی آینده در
روابـط اجتماعی دچار مشـکل نشـوند.
تغییـرات اقتصـادی و اجتماعـی جامعـه کـه منجـر بـه تغییـر فضـای ارتباطـی
خانوادههـا نیـز شـده ،در تغییـر نگرش نسـبت بـه تربیـت فرزنـدان تأثیرگـذار بوده
اسـت .کاهـش تعـداد فرزنـدان و شـکلگیری دموکراسـی عاطفـی در خانوادههـا به
تدریـج فضای فرزندسـاالری را به وجـود آورده و تکثر عوامل جامعهپذیری نسـبت
بـه گذشـته باعـث سـردرگمی والدیـن در تربیت فرزندان شـده اسـت کـه در چنین
سـاختاری ،والدیـن فقـط تربیت جسـمانی فرزنـدان را به عنوان جنبـۀ مهم اجتماعی
کـردن آنهـا در نظـر میگیرنـد .الزم بـه ذکـر اسـت در این زمینـه ،با توجه به سـطح
اقتصـادی خانـواده ،افراط و تفریط نیز مشـاهد میشـود؛ بنابراین توجـه به جنبههای
دیگـر اجتماعی شـدن کـودکان مانند بُعـد اخالقی ،دینـی ،عاطفی و احساسـی برای
والدیـن همچنـان ضـرورت پیدا نکرده و در کودکان نیز درونی نشـده اسـت .به قول
دورکیـم قواعـد اخالقی تنهـا در صورت درونیشـدن در وجدان فـردی ،به راهنما و
نظارتکننـدۀ مؤثر رفتار بشـر تبدیل میشـوند و این نیازمند آموزش آگاهانه توسـط
اولیـن کانـون جامعهپذیری کـودکان یعنی خانواده اسـت.
نتیجـۀ دیگـری کـه از تحلیـل مصاحبههـا میتـوان گرفت این اسـت کـه تربیت
فرزنـدان بـرای برخـی از والدیـن بـه انضباط خشـک محدود شـده اسـت؛ چنانکه
یـک سـری قواعـد و دسـتورات مکانیکـی را بـرای فرزنـد در نظـر گرفتهانـد کـه
تصویـری کلـی از درسـت و نادرسـت بـودن را بـه کـودکان یـاد نمیدهـد .بـه نظر
کانـت تربیـت اخالقـی بایـد بـر قواعـد کلـی رفتار مبتنـی بایـد نه بـر انضباط.
بـه عنـوان نتیجـۀ کلـی پژوهش میتوان گفـت که با توجه به تغییـرات اقتصادی
و اجتماعـی جامعـه ،تربیـت فرزنـدان نیـز دچـار تغییراتی شـده اسـت؛ امـا والدین
بـه دلیـل عدم مهـارت و فشـارهای اقتصادی و اجتماعی بیشـتر شـیوۀ سـلبی را در
ترییـت فرزنـدان در پیـش گرفتهاند تـا ایجابی.
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