
 

 تحول نگرش دختران نسبت به نقش مادری
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 چکیده

ر کرمان شهدر نگرش به نقش مادری در بین دختران و مادران  هدف اصلی پژوهش حاضر مقایسه بین نسلی
است  ایناستناد به ادبیات تحقیق و به خصوص آرای گیدنز و اینگلهارت با خاطر اصلی پژوهش فرضیه . است

کنند با حرکت به  دختران تالش می، ها و ساختارهای سنتی در جامعه در حال گذار ایران که با تضعیف شالوده
های سنتی خود به خصوص نقش مادری فاصله بگیرند و  از نقش ، سمت مراجع هویت ساز غیر سنتی

دران خود متفاوت های جدیدی را برای خود در جامعه تعریف کنند لذا نگرش آنها با نگرش ما نقش
از طریق  نفری از مادران و دختران ساکن در شهر کرمان به روش پیمایشی و 483است..پژوهش روی نمونه 

نسبت به نقش  که نگرش مادراناین است  گرای مورد بررسی قرار گرفت.نتایج تحقیق بیان نمونه گیری خوشه
 ی سنتی تر از نگرش دختران است.مادر

 .تغییرات فرهنگی  ، روابط بین نسلی ، باروری ، مادریکلید واژه ها:
Abstract 

An intergeneration study of the attitude towards motherhood  

among tow group of kermanian girls and mothers 

The study compared the attitudes of a generation of mothers to daughters and 

mothers in the city of Kerman..Review of the literature and especially Giddens 

opinions and attitudes of mothers who were Aynglhart hypothesis generation 

as old as the more traditional role of parental attitudes toward girls.the main 

impression was that the research infrastructure and the weakening of 

traditional structures in Iran society in transition Girls are trying to move 

towards non-traditional sources of identity construction, especially the role of 

their traditional roles within their native And new roles for themselves in the 

attitude of society to define their attitude is different from your mother 

.research on a sample of 483 mothers and daughters wwho live in the city of 

kerman to the survey methodology and cluster sampling was used to 

investigate and test.the research result indicate that differences between girls 

and mothers attitudes towardthe role of the mother.so that mothers attitudes 

toward the traditional mother role attitudes than girls 

 
 همقدم

 از یكی یكدیگر با ها رابطه نسل و ایرانی جامعه جدید نسل های هنجار و ها نگرش ، شها ارز کیف و کم

 یافتن پایان با که گرفت قرار توجه مورد زمانی از این مسئله.شود می محسوب ما جامعه اساسی های سوال

                                                           
  شاهد عضو هیئت علمی دانشگاه -1
 . کارشناسی ارشد رشته جامعه شناسی دانشگاه شاهد-2



 

اجتماعی  تحوالت و فرهنگی تغییرات دچار ایرانی جامعه ، توسعه های اجرای برنامه و تحمیلی جنگ
 به و گفته ترك را نوجوانی عرصة جامعه از جدید سنی ههای گرو ، تحوالت این با همزمان.شد شگرفی

 که جدید نسلی آهسته آهسته و کنند می نقش اجتماعی ایفای عمل عرصه در و پیوندند می جوانان خیل

رد.در عصر تحوالت پرشتاب اجتماعی و گی می شكل ، است برگزیده خود را برای ها سومی نسل عنوان
منجر به ایجاد شكاف و فاصله بین نسل ها می ، تفاوت های بین نسلی در نگرش ها ، تغییرات سریع فرهنگی

گردد و باعث می شود که هر نسل شیوه زندگی متفاوتی پیدا کند.در گذشته جوامع کمتر در معرض تغییر 
گرشی نیز کمتر بودو پسران همانند پدران و دختران همانند مادران بوده و د رنتیجه تمایزات و تفاوت های ن

اما امروزه جوامع در معرض تغییرات سریع قرار گرفتند و تفاوت میان نسل ها آنچنان ، فكر و رفتار می کردند
عمیق گردیده که زمینه مهمی را برای شكاف اجتماعی در درون جوامع فراهم آورده است.مدل کوهورتی 

بر این موضوع  جتماعی که بر تفاوت های سنی در رابطه با رفتارها و ارزش های خانواده نیز منطبق استتغییر ا
ای در پذیرش تغییرات  نقش تعیین کننده، های جدید های جوانتر با پذیرش عقاید و ارزش نسلاشاره دارد که 

در برابر تغیرات ، های سنتی جامعه های قدیمی تر با پایبندی به ارزش نسل اجتماعی بر عهده دارند حال آنكه
 .( 48:1483، شوازی و ندوشن) کنند سریع مقاومت می

یک نیروی همگون ساز در سر تاسر ایران ایفای  به مثابه، نظام ارزش های اسالمی، برای قرن های متمادی
ی دارد و به نقش کرده است.شریعت اسالم بر قداست نهاد خانواده و اهمیت تشكیل و تحكیم آن تأکید زیاد

تبع در این میان نقش مادری نیز مورد توجه و تأکید دین اسالم قرار دارد.به گونه ای که مادری را مهمترین 
های  به ارزش، های دینی سنتی نقش زنان دانسته و برای آن قداست خاصی قائل است.اما امروزه با تحول ارزش

زنان که در آن زندگی شان تاحدود زیادی به تولید  تحول فرهنگ از تأکید بر نقش سنتی، غیر دینی-عقالنی
اندك و  با استقالل، شودابتدا تحت نفوذ پدرانشان و سپس شوهرانشان مثل و پرورش فرزندان زیاد محدود می

های  ای از گزینه به جهانی که در آن زنان به طور فزاینده طیف گسترده، اندك در خارج از خانه های گزینه
آورد.این تحول فرهنگی با  اغلب زنان مشاغل و عالیق خارج از خانه دارند را پدید می زندگی را دارند و

 کاهش نرخ باروری همراه است.
های اجتماعی سنتی خود  ها و هویت اندیشی درباره موقعیت امروزه زنان ایرانی رفته رفته در سطح وسیعی به باز

ی  هایی از جانب آنها چه در عرصه مقاومت ، ی جدیدها ها و نگرش لذا در اثر پیدایش ارزش،  اند پرداخته
شكل  زنان در خانواده و جامعه های سنتی ی پذیرش نقش در زمینه ی اجتماعی خانوادگی و چه در عرصه

گیرد و در  ها به خصوص از طرف نسل جوان مورد پذیرش قرار می ها و بازاندیشی گرفته است.این مقاومت



 

های القا شده به آنهاکه  های مورد پذیرش توسط آنان و ارزش در ارزش سبب بروز تعارض ، بعضی مواقع
باشند لذا شناسایی  شود.از آنجا که بیش از نیمی از جمعیت کشور ما جوان می گیرد می توسط والدین انجام می

 تواند قدمی در جهت روشن کردن سیمای زن ایرانی و های آنها در رابطه با نقش مادری می ارزشها و نگرش
و نیز شناسایی عوامل موثر بر تغییر دیدگاه زنان و دختران ایرانی بردارد و افزایش  ، های او ها و نگرش ارزش

 را موجب گردد. جامعهدانش و نگرش ما نسبت به نقش مهم مادری در 
ساختار خانواده همیشه تحت تأثیر تغییرات و تحوالت اجتماعی بوده است و در نتیجه این از سوی دیگر 

های اخیر گسترش  اند.در دهه نهادهای اجتماعی دیگر برعهده گرفته راخانواده بخشی از وظایف  ، حوالتت
های شغلی و  فرصت ازدیاد، ارتقای آگاهی زنان ، سبب، های مدرنیته و جهانی شدن نوگرایی و ارزش

و تكثر منابع هویت یابی  تعدد روابط اجتماعی و تعلقات گروهی در بین زنان و در نتیجه تعدد ، تحصیلی آنها
الگوی سنتی خانواده و نیز تغییر در نگرش زنان به  سبب کاهش مطلوبیتمی تواند زنان شده است.این فرایند 

شود که  از آنجا روشن میمادری  نقش اهمیت.گردد های خانوادگی و اجتماعی به خصوص نقش مادری نقش
تمام  آموزد و مادر در رسوم اجتماعی را از او میگیرد و آداب و  قرار می کودك ابتدا در آغوش مادر

جنسی نقش اصلی را ایفا  و اخالقى ، عاطفى ، دینى ، کودك شامل تربیت جسمانى های تربیتی جنبه
و بر عهده گرفتن مسئولیت  ، را باروری آنها علت فرودستی زنانبرخالف دیدگاه فمنیست ها که .کند می

مادر به عنوان کسی که مراقبت و پرورش ، در فرهنگ ایرانی و اسالمی. ( 38:1482، بستان) دانند مادری می
است چنان که در روایات دینی بهشت زیر پای بوده از اهمیت بسیاری برخوردار ، نسل آینده را برعهده دارد

نه پیوند عمیقی با فیزیولوژی زنا شده وای زنانه تلقی  ی ما نیز مادری وظیفه مادران قرار دارد.در جامعه
ی ما مادری را مهمترین نقش  درصد زنان جامعه 89که حدود  می دهد دارد.پژوهشی در همین زمینه نشان

 ( 1484، رفعت جاه) دانند خود می
با گرایش ، های سنتی زنان به خصوص نقش مادری در جامعه وجود داشته و دارد ی تاکیدی که بر نقش با همه

هاس سنتی  های سنتی و یا با فاصله از نقش ان به تدریج در کنار نقشآن، زنان به نوگرایی و گسترش فردگرایی
از روند صعودی و رو به افزایش  ، شوند به طوری که آمار موجود های عمومی می وارد عرصه، خود

.هم چنین باالرفتن ( 132:1483، کار) حكایت میكند  1431تا  1411های  تحصیالت زنان به جز در سال
ی افزایش  های اخیر نشان دهنده در سال ( 21:1482، محمودیان) و کاهش شدید باروری میانگین سن ازدواج

ای که آمار به دست  به گونه، باشد های اجتماعی و میزان فعالیت اجتماعی آنها می مشارکت زنان در عرصه
، دادند ل میی ما را زنان تشكی درصد از جمعیت شاغل جامعه 12حدود  1431در سال  ، دهد که آمده نشان می



 

 8شاغل به  شمار زنان ، به دلیل در اولویت قرار گرفتن نقش مادری و همسری 1431تا  1411های  در سال
درصد افزایش یافت و به همین  1تعداد زنان شاغل به میزان  1489تا  1431اما از سال ، یابد درصد کاهش می

ثر شهرهای بزرگ در مدت بالنسبه کوتاهی های اخیرگرایش زنان به سوی اشتغال در اک صورت نیز در سال
امروزه دختران جوان  شوازی وندوشن در تحقیق خود مطرح می کنند(. 134:1483، کار) شدت یافته است

توان گفت  های جامعه دارند که در واقع می بهنجار بودن و ارزش، تعریف دیگری از زن بودن و مادری کردن
ها و باورهای آنها شده است.درواقع  ن مناطق دیگر سبب تغیر نگرشتشدید آگاهی زنان نسبت به جایگاه زنا

زنان ایرانی زیست جهان سنتی نیست و درست در زمانی که تغییرات سریع  2باید گفت دیگر زیست جهان
شود.مدل  ها مشاهده می فرهنگی و اجتماعی در حال رخ دادن است بیشترین انشعاب و واگرایی بین نسل

، های جدید های جوانتر با پذیرش عقاید و ارزش بر این موضوع اشاره دارد که نسل4ماعیکوهورتی تغییر اجت
های قدیمی تر با پایبندی به  نسل ای در پذیرش تغییرات اجتماعی بر عهده دارند حال آنكه نقش تعیین کننده

.بر طبق این ( 48:1483، شوازی و ندوشن) کنند در برابر تغیرات سریع مقاومت می، های سنتی جامعه ارزش
د که نگرش دختران و مادران در رابطه با سن ازدواج و فرزندآوری با نده نشان میآنها همچنین  ، مدل

علی رغم  وانداختن این دو فرایند دارند خیریكدیگر متفاوت است و نسل دختران تمایل بیشتری در به تا
ر حال عزیمت است و با گسترش فضاهای ی ما با شتاب به سمت مدرنیته د جامعه ، های انجام شده تالش

نگرش ، به همان نسبت ، آموزشی و ایجاد شرایط الزم در جهت دسترسی زنان به سطوح شغلی و علمی باالتر
در ، های خود در جامعه و خانواده به ویژه نقش مادری اعضای جامعه به ویژه زنان و دختران نسبت به نقش

مادر شدن را برای اولین  ، که جمعیت زیادی از دختران نسل جدید ما به طوری(. 1483همان:) حال تغییر است
ی کمرنگ شدن نقش  نشان دهنده می تواند تغییرات به نوعی کنند و این بار تجربه می –و احتماال اخرین –

نسل ) باشد .بدین اعتبار سوال اصلی تحقیق حاضر این است که آیا در نگرش دختران جوان مادری در جامعه 
 نسبت به نقش مادری تحولی پدید آمده است یا نه ؟ ( نسل قدیم  ) در مقایسه با مادرانشان  ( د جدی

 مبانی نظری تحقیق
که با دیدگاهی صرفا کارکردگرایانه و با تأکید بر بیولوژِی بدن زنان به تحلیل نقش زن در  ( 1818) :3پارسونز

، زنان است های بیولوژیكی بر ذات و ویژگیتاکید که مبتنی بر وی رویكرد  خانواده پرداخت.با توجه به

                                                           

2life-world 

3-kohort model of social change 

4 talcott Parsons 



 

کند.بازتولید  مادری در حقیقت به عنوان یكی از ارکان نهاد خانواده بوده که به حفظ و تداوم آن کمک می
 اجتماعی کردن فرزندان و بر عهده گرفتن نقش تربیتی آنان از جمله وظایفی است که این دیدگاه، نسل

ارسونز برآن است که زنان بنابر نقش (. 133:1488، ریتزر) نظر گرفته استاجتماعی برای خانواده در 
ای برای پرورش دیگران دارند.این غریزه آنها را برای نقش پر احساس در  غریزه، بیولوژیكشان در تولید مثل

 کند.این نقش پر احساس مستلزم توجه و رسیدگی به نیازهای جسمی و شایسته می ( نقش بیانگر) خانواده
بیولوژی مردان آنها ، روحی تمامی اعضای خانواده و به ویژه تمام فزندان تحت تكفل است.به اعتقاد پارسونز

کند.نقشی که مستلزم تأمین نیازهای اقتصادی خانواده و  در خانواده مناسب می"ابزاری"را برای ایفای نقش 
غ و قابل اتكاء بدل شود و بتواند جایگاه پیوند دادن آنها با جهان خارج است .برای آن که کودك به فرد بال

ای پرورش یابد که بزرگترها این نقش را  باید در خانواده خود را در جامعه به دست آورد به اعتقاد پارسونز می
 .( 18:1481، گرت) کنند ایفا می

شوند؟یعنی  کند تا به این پرسش پاسخ دهد که چرا زنان مادر می چدروف در کتاب بازتولید مادری تالش می
ی مراقبت از کودکان را برعهده دارند؟تز او  ها تقربیا تمامی وظیفه ی فرهنگ چرا این زنان هستند که در همه

تجارب کامال متفاوتی را برای ، آید که توسط زنان به عمل می، این است که مراقبت از کودك، به اختصار
دخترانی را تربیت ، گیرد ادران صورت میکند.مراقبت از کودك که توسط م دختران و پسران ایجاد می

کند تا دریابد که  عزم می ، چدروف کنند خواهند مادر شوند و بنابراین مادری را بازتولید می کند که می می
ی ذاتی و  کنند.او این تصور را که مادری کردن صرفا یک غریزه دری کردن را انتخاب میما، چرامادران

داند.زیرا او  مادری کردن صرفا حاصل شرطی کردن اجتماعی است منتفی می این تصور را که طبیعی است ویا
کند معنی چنین فرضی تلویحا این خواهد بود که زنان در خصوص مادری کردن حق  چنین استدالل می

ها آنقدر بزرگ شوند که بتوانند هرگونه انتخاب معقولی به  اند .در حالی که پیش از آنكه آدم انتخاب داشته
کنند و مردان که  ای تقسیم نقش مابین زنان که مادری می و گونه ورند یک تفاوت جنسی واضحعمل آ

کند که میل به مادری کردن بخشی از میل به زن  چنین استدالل می ، چدروف.مادری نمی کنند وجود دارد
دهد که نمی  یکنند.دراقع این امر در سنی چنان پایین رخ م بودن است که دختران در سن طفولیت پیدا می

و تقسیم جنسی و .تواند بخشی از یک انتخاب آگاهانه شمرده شود بلكه بیشتر یک گزینش غیر عمدی است
کنند و بیش از مردان درگیر روابط عاطفی هستند منجر به یک  خانوادگی کار که بر طبق آن زنان مادری می

های روانی است  دلیل این تقسیم ظرفیت  شود .سپس به های روانی در دختران و پسران می نوع تقسیم ظرفیت



 

 1482، 32هاید:) دهند که این دختران و پسران به بازتولید تقسیم کار جنسی و خانوادگی والدین خود ادامه می
). 

داند که نهادهای فرهنگی جامعه  ای می و هم چنین مادری را اسطوره و تقسیم کار جنسیتی ا( 1882) :1اوکلی
نیازکودك -1ی مادری شامل  با روشن کردن ابعاد اسطوره.ن بیشترین سهم را دارند ودر پیدایش و تقویت آ

توجه خود را معطوف به ، بزرگترین دستاورد زندگی زنان مادری به منزله-4نیاز مادر به کودك و -2به مادر 
ین عقیده که کند ا و واقعیت آن وجود دارد.اوکلی استدالل می( زایمان) شكافی کرد که بین تصور از مادری

ای به دنیا آورند و پرورش آن  زمانی که بچه ی مادری برخوردارند و سالمت روان مادران ی زنان از غریزه همه
) ناشی از فرض مادری به عنوان نقشی مطلوب برای زنان است، بیند را به دیگری واگذار کنند آسیب جدی می

 .( 144:1481، آبوت و واالس
گیرد که میل به مادرشدن منشأ فرهنگی دارد و قابلیت مادری  هایش نتیجه می ج پژوهشاوکلی با استناد به نتای

، ی مادری فرض وجود پیوند بیولوژیكی میان بارداری امری فراگرفتنی است.او با به کارگیری مفهوم اسطوره
ر این بفرضیه تأکید  چرا که این، ها را زیر سؤال برده و به چالش کشیده و شیر دهی با مراقبت از بچه تولد بچه

نكته دارد که بیولوژی سرنوشت زنان است و زنان برای اینكه به هنجار و طبیعی باشند باید مادر باشند و برای 
 .مادر بودن هم باید کامال زنانه باشند

در حالی ، کند که نهادهای مدرن در حال جهانی شدن هستند می به این واقعیت اشاره( 1883) :3الریش بک
ی صنعتی قدیمی در حال ناپدید شدن است و  شود.جامعه ی ما از بند رسم و سنت آزاد می دگی هرروزهکه زن

ها آشوب یافقدان الگو  ی پست مدرنیست دهد.چیزی که به دیده می "ی مخاطره آمیز جامعه "جای خود را به
، گیدنز) نی استاز نظر بک مخاطره یا عدم قطعیت است.مدیریت مخاطره خصوصیت اساسی نظم جها، است

888:1483 ). 
ی  رابطه، های زندگی روزمره نیز لبریز از مخاطره است.مخاطره و مناسبات جنسیتی بسیاری از تصمیم گیری

بر طبق این .اند های نوین پرشماری وارد روابط میان دو جنس شده واقعا نزدیكی با یكدیگر دارند.عدم قطعیت
، ختران نیز درصدد این هستند که خود را از قید سنت و آداب و رسومتوان گفت که امروزه زنان و د نظریه می

انجام دهند نه براساس آداب و  ، ی از تصمیمات زندگی خود را با توجه با نظرات خود رها سازند و بسیار
 شود های باقی مانده از گذشته که از طریق مادران آنها منتقل می رسوم و سنت
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های مرسوم و  توانستند از روش مردم می، رسم و سنت بستگی بیشتری داشتند در جوامعی که به:8گیدنزاز نظر
که برای  های زندگی رساندند.بسیاری از جنبه ی غیر تأملی به انجام می ثابتی پیروی کنند و کارها را به شیوه

زادنه های آ رفتند.برای ما موضوعاتی برای تصمیم گیری های پیش به سادگی جزءبدیهیات به شمار می نسل
به مدت چندین قرن مردم هیچ راه مؤثری برای محدود ساختن ابعاد خانواده شان ، اند.برای مثال شده

های مربوط به تولید مثل والدین نه تنها  های مدرن پیشگیری از بارداری و سایر فن آوری نداشتند.با روش
توانند جنس فرزندشان را نیز  بلكه می، دخواهند داشته باشن توانند به دلخواه تعیین کنند که چند فرزند می می

 .( 882:1483، گیدنز) ای هم هستند انتخاب کنند.مسلماّ این امكانات جدید آکنده از مسائل اخالقی تازه

زنان و دختران امروزه به دنبال پیدا کردن منابع هویت سازی غیر از ، آید ی گیدنز بر می همانطور که از نظریه
به دنبال ، امروزه زنان ودختران با ورود به عرصه عمومی، خانواده و سنت هستند منابع موجود در چارچوب

 .اند های زندگی خود تغیراتی را انجام داه تعریف جدیدی از زن بودن خود هستند و در بسیاری از جنبه
راهبرد ..دجوامع سنتی و مدرن وجود داردو راهبرد اساساّ متفاوت برای بقا در معتقد است که  نیز اینگلهارت

و سرمایه گذاری برای دختران و پسران و نیز بر  مدرن بر سرمایه گذاری زیاد برای تعداد نسبتا کمتر افراد
سرمایه گذاری سنگین سرمایه انسانی بانیروی کمتر اما بسیار ماهرتر که در آن از نیروی کار زنان مانند مردان 

، اندك برای هر فرد عالوه بر سرمایه گذاری، سنتی کند.راهبرد شود تأکید می به طور کامل استفاده می
و  ی های زنان برای آموزش و پرورش و کار مزدی را به شدت محدود کرده است و به جز مادر فرصت

زنان با استعداد از تحصیالت برخوردار ، گذارد.در این راهبرد های کمی در اختیار آنها می خانواده فرصت
رود.این  یعنی کمک بالقوه شان به جامعه افزون بر خانه هدر می، از خانه کار کنندنیستند و اجازه ندارند خارج 

پس هم ، کنند ی غیر مستقیمی هم دارد.منظور این است که کودکان را مادران بی سواد بزرگ می راهبر هزینه
از سوی ، دشون های حیاتی اولیه زندگی شان مواجه می دختران و هم پسران با انگیزش فكری کمتری در سال

تحول .اما با وجود این دو راهبرد امروزه شود دیگر این راهبرد موجد به دنیا آمدن کودکان بسیار بیشتری می
فرهنگ از تأکید بر نقش سنتی زنان که در آن زندگی شان تاحدود زیادی به تولید مثل و پرورش فرزندان 

اندك در  های اندك و گزینه با استقالل، نشانابتدا تحت نفوذ پدرانشان و سپس شوهرا، شود زیاد محدود می
های زندگی را دارند و  ای از گزینه که در آن زنان به طور فزاینده طیف گستردهرا  جهانی ، خارج از خانه

آورد.این تحول فرهنگی با کاهش نرخ باروری همراه  اغلب زنان مشاغل و عالیق خارج از خانه دارند پدید می
 .( 38:1488اینگلهارت) نگرش های مربوط به باروری نیز ایجاد می شود .بنابراین تحول دراست
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، رویكردها و تبیین های نظری در رابطه با تغییرات خانواده را می توان به دو دسته کلی تقسیم نمود:گروه اول
 ریتبیین های ساختا) تأکید بیشتری بر نقش تغییرات ساختاری جامعه برای تبیین تغییرات خانواده دارند

تبیین های ) دسته دوم بیشتر بر نقش عوامل فرهنگی و تغییر ایده ها در تبیین تغییرات خانواده تأکید می کنند8.(
8( ایده ایی

تئوری مدرنیزاسیون یا همگرایی خانواده ، یكی از رایج ترین و پرکاربردترین تبیین های ساختاری.
، ، از طریق صنعتی شدن، دید ساختار جوامعموجب تح، فرایند مدرنیزاسیون، است.بر طیق این تئوری

می .توسعه ی حمل و نقل و ارتباطات و ..، گسترش رسانه های گروهی، افزایش آموزش، شهرنشینی
در جوامع کمتر ، الگوها و عناصر ازدواج و خانواده و فرزند آوری، گردد.تحت تأثیر این تحوالت ساختاری

، فرد محوری بودن، هسته ای بودن، ول خانواده مدرن غرب نظیرسرانجام به سمت مدل جهانشم، توسعه یافته
 ازدواج در سنین باال و باروری پایین پیش خواهد رفت.، آزادی در انتخاب همسر

در تغییر رفتارها و ایده آل ، عمدتاً بر نقش تغییرات فرهنگی و ارزشی جوامع، در تبیین های ایده ای و نگرشی
بر ، یكی از چارچوب هایی است که عمدتاً، 19می شود.تئوری گذار دوم جمعیتیهای مرتبط با خانواده تأکید 
، افزایش طالق، نظیر) پس از جنگ جهانی دوم، در کشورهای پیشرفته صنعتی، تبیین روند تحوالت خانواده

و تغییرات بنیادین ارزشی ، نظریه گذار دوم جمعیتی، مطرح گردید. (کاهش باروری و ...، افزایش سن ازدواج
یعنی تأکید بر استقالل فردی و خود تحقق بخشی را عامل تغییرات نوین ، گسترش ایده های پست ماتریالیستی

 تلقی می کند.، خانواده
مطرح  11اخیراًتحت عنوان تئوری ایده آلیسم توسعه، نسخه جدیدی از تبیین های ایده ای و ارزش خانواده

به ، پیشرفت و مدرنیته در سطح جهان، های مرتبط با توسعه ایده، در این تئوری بر اشاعه و گسترش.شده است
عنوان نیرویی مهم و تأثیر گذار در تغییرات ارزشی و رفتاری خانواده تأکید شده است.بر طبق این تئوری 

گسترش و مقبولیت ، هرکجا که عناصری از ایده آل های اساساً غربی توسعه و اشكال خانواده مرتبط با آن
نظیر افزایش استفاده از روش های ، تسریع تغییر در بسیاری از رفتارهای جمعیتی و خانوادگی به، یافته اند

برابری جنسیتی و فرزند آوری ، افزایش سن ازدواج، پیشگیری از باروری و گسترش خانواده های کوچكتر
ده آلیسم توسعه کمک کرده اند.در عین حال مقاومت در مقابل عناصری از ای.خارج از محدوده خانواده و ..

عاملی در ابقاء الگوها و اشكال سنتی خانواده بوده است.گرچه هرکدام از دیدگاه های ، در نقاطی از دنیا
اما قدر ، تئوریكی تالش کرده اند تا عوامل تغییرات خانواده و ساز و کار تأثیرگذاری انها را توضیح دهند
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خانواده در بین همه گروه ها و الیه های اجتماعی  اینكه تأثیر عوامل نگرشی و ساختاری تغییرات، مسلم
سطوح مختلفی از پایبندی به ارزش های ، یكسان و همزمان نیست.معموال در بین گروه های مختلف اجتماعی

ریشه دار تاریخی و هم چنین انطباق با تغییرات جدید نیز وجود دارد که سبب ایجاد تفاوت ها و شكاف های 
یكی از بارزترین شكاف های ارزشی و نگرشی در ، روسه تحوالت شتابان اجتماعیاجتماعی می گردد.در پ

بین نسل های قدیم و جدید نمود پیدا می کند.به طوری که نسل های قدیم گرایش بیشتری به حفظ و استمرار 
و به  نسل های جوانتر به تغییرات اجتماعی جدید روی آورده، ارزش های ریشه دار فرهنگی دارند و در مقابل

این تغییرات در درون خانواده ها نفوذ کرده و نقش ها هریک از اعضا را .آن فرصت و امكان بروز می دهند
نیز تا حدودی تحت تأثیر قرار داده است به گونه ای که زنان امروزه نقش مادری را تنها و اصلی ترین نقش 

امروزه دختران جوان با ورود به عرصه ی خود نمی دانند و نگرش آنها نسبت به این نقش تغییر یافته است.
اجتماعی و تبعیت از ارزش ها و هنجارهای درون جامعه در رابطه با نقش های زنان تجدید نظر کرده و با به 
تأخیر انداختن ازدواج و فرزندآوری در جهت تحقق و شكوفایی استعدادهای خود گام برمی دارند و 

فردی و خود شكوفایی  ی مطرح شد بیشتر درصدد تحقق استقاللهمانگونه که در تئوری گذار دوم جمعیت
 هستند.

 چارچوب نظری
 ازدیاد، ارتقای آگاهی زنان ، سبب، های مدرنیته و جهانی شدن های اخیر گسترش نوگرایی و ارزش در دهه
نتیجه  روابط اجتماعی و تعلقات گروهی در بین زنان و در ، ها نقش تعدد ، های شغلی و تحصیلی آنها فرصت

الگوی سنتی خانواده و نیز  تعدد و تكثر منابع هویت یابی زنان شده است و این فرایند سبب کاهش مطلوبیت
های خانوادگی و اجتماعی به خصوص نقش مادری گردیده به طوری که  نقشنسبت به  تغییر در نگرش زنان

شاید بتوان گفت امروزه زنان مادری کردن را تنها راه کسب منزلت و پایگاه در خانواده و جامعه نمی 
فرایند شكل گیری و تغییر هویت در جریان جامعه پذیری نیز  ، امروزههمانطور که گیدنز مطرح می کند دانند.

لذا در د.گیرن متفاوت را فرا می ها و هنجارهای ارزش، جوانان و نوجوانان از طرق گوناگون، یابد ق میتحق
ها و نهادهای  نباید بسیاری از عوامل و گروه، حالی که جامعه در کلیت خود عامل هویت بخش به افراد است

، ها کرد.مهمترین این گروهبزرگ و کوچک را که نقش واسطه در امر اجتماعی شدن را دارند را فراموش 
از عمده ترین  باشند.خانواده و تعامل با آن های جمعی و تعامالت اعضای خانواده می رسانه، همساالن

سازند و او را برای همنوایی با  های جامعه آشنا می هایی هستند که فرزند خود را با هنجارها و ارزش دسته
توانستند از  مردم می، عی که به رسم و سنت بستگی بیشتری داشتنددر جوام، از نظر گیدنز.کنند جامعه آماده می



 

های  رساندند.بسیاری از جنبه ی غیر تأملی به انجام می های مرسوم و ثابتی پیروی کنند و کارها را به شیوه روش
رفتند.برای ما موضوعاتی برای تصمیم  های پیش به سادگی جزءبدیهیات به شمار می که برای نسل زندگی

به مدت چندین قرن مردم هیچ راه مؤثری برای محدود ساختن ابعاد ، اند.برای مثال های آزادنه شده ریگی
های مربوط به تولید مثل  های مدرن پیشگیری از بارداری و سایر فن آوری خانواده شان نداشتند.با روش

توانند جنس  بلكه می، شته باشندخواهند دا توانند به دلخواه تعیین کنند که چند فرزند می والدین نه تنها می
.بنابراین با ای هم هستند فرزندشان را نیز انتخاب کنند.مسلماّ این امكانات جدید آکنده از مسائل اخالقی تازه

توجه به نظر گیدنز مشخص می شود که امروز تحوالت فرهنگی و تعدد منابع هویت بابی در نگرش های افراد 
نگرش  و رفتارها را دگرگون ساخته است.لذا می توان گفت نت ها و رسومبسیاری از سبوده و  تأثیر گذار

توان به نظریه  در این رابطه می.دارد ییتفاوت هادر زمینه های مختلف  نسل جوان با نگرش نسل قدیم یا سنتی
کم استناد کرد که معتقد است جوانان در همه جوامع معموال به نظم اجتماعی موجود نیز ( 1481) اینگلهارت
وبیشتر مستعد ایجاد تغییر و دگرگونی در این نظام هستند.در مقابل نسل بزرگسال محاظه کارتر  ترمتعهدند

وحافظ نظم اجتماعی است و با منابع سنتی ارزشها و هنجارها پیوند محكم تری دارد.بدین ترتیب می توان 
های سنتی  ارزشاست که حرکت از  انتظارداشت که میان این دو گروه فاصله بین نسلی شكل گیرد.وی معتقد

ایش و ز زیادی محدود بهحد  به تحول فرهنگی از تاکید بر نقش زنان به منزله کسانی که زندگی شان تا
های زندگی  ای از گزینه است که در آن زنان به طیف گسترده فرایند ه جهانی ، است به هر چه بیشتر پرورش

این تحوالت با افت پیشگیر  ، های خارج از خانه دارند سرگرمیاند و  لغدسترسی دارند و اکثریت آنها شا
بنابراین عوامل گوناگونی مثل اشتغال و کسب درآمد و هم چنین ورود زنان به های بارور همراه است. نرخ

گرچه هر کدام از .عرصه تحصیالت و آموزش می تواند تأثیرات به سزایی بر نگرش های آنها داشته باشد
، تا عوامل تغیرات نگرشی و ساز و کار تأثیرگذاری آنها را توضیح دهند می کنندریكی تالش های تئو دیدگاه

ای اجتماعی یكسان نیست و  ها و الیه ی گروه تأثیر عوامل ساختاری و نگرشی در بین همه، اما قدر مسلم اینكه
 .ای دارد نیاز به تحقیقات گسترده و همه جانبه

 ی تحقیق ها فرضیه
 در مقایسه با مادران نسبت به نقش مادری جدیدتر است.دختران  نگرش -1
 .به نقش مادری رابطه وجود دارد آنها و نگرشاجتماعی دختران  ، اقتصادی پایگاهبین  -2
 به نقش مادری رابطه وجود دارد. آنها و نگرشسطح تحصیالت دختران بین  -4
  دبه نقش مادری رابطه وجود دار آنها شو نگر اشتغال دخترانبین وضعیت  -3

 روش تحقیق



 

 484برابر است با حجم نمونه  ، بر طبق فرمولاستفاده شده است . روش پیمایش حاضر از برای انجام پژوهش
دختر  213مادر و  138شود لذا  به دو زیر گروه مادران و دختران تقسیم میتحقیق اینكه نمونه  هبا توجه ب ، نفر

ی نمونه گیری به روش  شیوهای نمونه ی تحقیق با استفاده ازواحد ه.وان حجم نمونه در نظر گرفته ایمرا به عن
 .پرسشنامه تحقیق توزیع شده است بین آنها چند مرحله ای انتخاب شده که درای  خوشه

 متغیر وابسته:نگرش به نقش مادری
ی بر اشاره می کنیم که معتقد است مادری صرفا وضعیتی مبتن دررابطه با تعریف مادری به تعریف جان برناردز

فعالیت های زیست شناختی نیست او مادری را مجموعه ی چشمگیری از فعالیت هایی چون مراقبت از نوزاد و 
کارهای بدنی سخت خانه و نظافت و شست و شو تا کارهای عاطفی دائمی و تنظیم روابط با فرزندان و همسر 

ر دوره ی کودکی با آن آشنا می می دانست..از نظر برناردز مادری اصلی ترین تصویری است که دختران د
شوند.در تأئید تعریف برناردز که مبتنی بر چند بعدی بودن مادری است می توان به تعریف فریدمن نیز اشاره 

 ، کرد که مادری را فقط به تولید مثل زیست شناختی محدود نمی کرد بلكه آن را مجموعه ای از مهارت ها
ثل می دانست و معتقد بودکه همین مهارت ها و ارزش ها باعث تمایز نگرش ها و ارزش های مالزم با تولید م

 ، توان اینگونه نتیجه گرفت که نگرش به نقش مادری درواقع واکنش بنابر تعاریف باال میزنانگی می شوند.
شناخت و احساس فرد نسبت به یک پایگاه مشخص و معین یعنی نقش مادری است که نشان دهنده دیدگاه 

 باشد. ها و فعالیت های مالزم با آ نها می ارزش ع مادر شدن و پرورش بچه و هم چنینفرد به موضو
چند  دو نوع نگرش سنتی و مدرن در نظر گرفته شد و برای هر نگرش برای سنجش نگرش به نقش مادری

متغیر در رابطه با نحوه شاخص سازی .هایی مطرح شدند ها مصادیق و گویه مؤلفه انتخاب و براساس این مؤلفه
نقش مادری باید اشاره کرد که مؤلفه های این متغیر با استناد به مبانی نظری و پیشینه تحقیق انتخاب و مورد 
بررسی قرار گرفته است.بدین نحو که ابتدا مباحثی که مربوط به سنت و مدرنیته می باشد بررسی و مطالب 

مادری تطبیق داده شده و از میان آنها مؤلفه مورد نیاز استخراج شد سپس این مطالب با بحث مربوط به نقش 
هایی برای سنجش نقش مادری برگزیده شد که این مؤلفه ها هرکدام دارای مصادیقی است و این مصادیق نیز 

این مولفه ها در جدول شماره یک ارائه شده اند .ضریب خراج و مورد استفاده قرار گرفتنداز منابع مختلف است
نشانگر آن است که مقیاس از روایی قابل قبولی /.84شده برای مقیاس برابر با حاسبه م آلفای کرونباخ
 برخوردار است 

 ( مادری مدرن) و نگرش مدرن به مادری ( مادری سنتی) های نگرش سنتی به مادری مولفه1جدول شماره 
 های مادری مدرن مؤلفه های مادری سنتی مؤلفه 



 

جمع ، امعهتبعیت محض از نظام هنجاری و فرهنگی ج-1
 ( 8:1483گیبنز و بوریمر:) غلبه ساخت بر عاملیت، گرایی

، گیبنز و بوریمر) فردگرایی وغلبه عاملیت بر ساخت-1
81:1483 ). 

های زنان و اولویت  محدودیت و انتسابی بودن نقش--2
 ( 243:1481، سگالن) نقش مادری به اجبار

و اکتسابی بودن نقشهای زنان و اولویت نقش  تعدد-2
 .( 238:1483، تافلر) مادری به اختیار

، شیخی) های خانوادگی تقسیم جنسیتی و تفكیک نقش-4
11:1489 ) 

های  مشارکت پذیری و تعدیل در ایفای نقش-4
 .( 11:1489، شیخی) خانوادگی

، سیدمن) پدر ساالری و حاکمیت مردان در خانواده-3
284:1483 ) 

 ( 284:1483، سیدمن) برابری زن و مرد-3

پیوند قوی بین خویشاوندانومشارکت آنها با مادر در امر -1
 .( 119:1488، ویلیام گود) پرورش فرزندان

) دوری از خویشاوندان وعدم همكاری اقوام با مادر-1
 .( 111:1413، میشل

در  دین نهادی و به خصوص توجه قوی به احكام دین-3
 .( 1488:19، اینگلهارت) رابطه با باروری

دن دین و کم توجهی به احكام دین در شخصی ش-3
 .( 1488:38، اینگلهارت) رابطه با باروری

 
 یافته های تحقیق

  نتایج توصیفی
و  ونهمبیشتر افراد نمونه و بیكار بودند.اکثریت افراد ندر نمونه مورد مطالعه ما وجود داشت.دختر و  213تعداد 

 نقش به نگرش نوع سه ، مدرن وی سنتی ها هیگو کیتفك براساس.شتنددر وضعیت اقتصادی متوسط قرار دا
ی دارا%12.38 نمونه افراد کل در. ( مدرن)  نگرش و متوسط نگرش ( یسنت)  نگرش.میگرفت درنظر رای مادر

در رابطه با گویه .اند داشتهی سنت کامال نگرش افراد% 18.3و بودندی مادر نقش بهی التقاط یا متوسط نگرش
ی یعن% .81.1ی یعن موافقتمعتقدند هستند درصد1/81نسبت پاسخ گویان معتقدند  نیشتریب های نقش مادری

 شتریب هنوز که معنا نیبد.شود انجام باهم پدر و مادر توسط دیبا فرزندان از مراقبت که بودند معتقد افراد شتریب
 فرزند تیترب دیق از را خود دینبا زنان و است زنانی ها نقش نیمهتر ازی یك فرزند تیترب که معتقدند زنان

 بسپارند. گریدی نهادها به را مهم نیا و برهانند
 آزمون فرضیات

 رسد نگرش مادران نسبت به نقش مادری از نگرش دختران سنتی تر است. :به نظر می-1فرضیه
 تفاوت میانگین دو نمونه مستقل دختران و مادران نسبت به نقش مادری نتایج آزمون--2جدول

 نقش تعداد نیانگیم اریمع انحراف

 دختر 213 198.8883 19.28188



 

 مادر 138 114.2911 14.18388

نفر دختر و  213دهد که از کل پاسخگویان به متغیر نگرش به نقش مادری تعداد نتایج جدول باال نشان می
و میانگین نگرش در میان دختران  114.291نفر مادر بودند .میانگین نگرش در میان مادران  138تعداد 

بوده است.نتایج توصیفی بیانگر این است که میانگین نگرش سنتی به نقش مادری در میان مادران  198.88
 بیشتر است لذا مادران در مقایسه با دختران نگرش سنتی تری به نقش مادری دارند.

 دو نمونه مستقل دختران و مادران نسبت به نقش مادری t نتایج آزمون-4جدول

 

ی برا لون آزمون
 انسیواری بربرا

 

F 

 سطح
ی معن
 یدار

t 
 درجه
 یآزاد

ی معن سطح
 دو) ی دار

 ( طرفه

 اختالف
 نیانگیم

 انحراف
 اریمع

 اختالف

 به نگرش
 نقش
 یمادر

ی برابر فرض
 انسیوار

8.188 .998 
-

3.282 
482 .999 -1.21838 1.21811 

 عدم فرض
ی برابر
 انسیوار

  
-

3.148 
492.113 .999 -1.21838 1.23933 

 
برای حصول اطمینان از سطح معنی داری تفاوت میان نگرش دختران و مادران باید به نتایج آزمون بین این دو 

و کمتر  باشد می -3.148که مقدارآن  tدر جدول آزمون  به مقدار سطح معنی داری باتوجه.متغیر توجه کنیم
ر ما رد و فرضیه اصلی ما تأیید تائید فرض خود داریم لذا فرض صف است.مدرك کافی برای 9.91از 
 .یابیم که نوع نگرش مادران با دختران متفاوت بوده و نگرش مادران سنتی تر است شود.بنابراین در می می

 و نگرش به نقش مادریتحصیالت بررسی رابطه میان 
نگرش  تتحصیالبا کاهش ، با نگرش به نقش مادری رابطه وجود دارد تحصیالترسد بین  :به نظر می 2فرضیه

 .به نقش مادری سنتی تر می شود 
 تحصیالتنتایج آزمون همبستگی بین متغیر نقش مادری و 

  تحصیالت یمادر نقش به نگرش

1 -.113*
 رسونیپی همبستگ 

 یمادر نقش به نگرش
 ) طرفه دو) ی داری معن سطح 923. 



 

 کل تعداد 483 483

-.113*
 رسونیپی همبستگ 1 

 ) طرفه دو) ی داری عنم سطح  923. تحصیالت

 کل تعداد 483 483

 483نتایج به دست آمده از آزمون ضریب همبستگی بین این دو متغیر حاکی از آن است که در بین 
باشد.از  می R=9.113برابر با  =9.23aمورد مطالعه ضریب همبستگی پیرسون با سطح معنی داری  پاسخگوی

باشد لذا مدرك کافی  کوچكتر می =9.91aمورد نظر ما  ی داریآنجا که این سطح معنی داری از سطح معن
گیریم که بین  شود بنابراین نتیجه می برای فرض خود داریم فرضیه صفر ما رد و فرضیه اصلی ما تأئید می

 تحصیالتو نگرش به نقش مادری رابطه وجود دارد.و این رابطه جهت دار است یعنی با کاهش تحصیالت 
 ر نتیجه نگرش سنتی کاهش می یابد.د مادری افزایش می یابدنگرش مدرن به نقش 

 اقتصادی و نگرش به نقش مادری پایگاه  بررسی رابطه میان

 .اقتصادی با نگرش به نقش مادری رابطه وجو د داشته باشد پایگاهرسد بین  :به نظر می4فرضیه
 

 اقتصادی و نقش مادری پایگاهنتایج آزمون همبستگی پیرسون بین متغیر 
  یاقتصاد پایگاه یمادر نقش به نگرش

 یمادر نقش به نگرش رسونیپی همبستگ 918.- 1

 ( طرفه دو) ی داری معن سطح 211. 

 کل تعداد 483 483

 یاقتصاد پایگاه رسونیپی همبستگ 1 918.-

 ) طرفه دو) ی داری معن سطح  211.

 کل تعداد 483 483

 483مبستگی بین این دو متغیر حاکی از آن است که در بین نتایج به دست آمده از آزمون ضریب ه
باشد.از  می R=9.18 برابر با =a 9.211مورد مطالعه ضریب همبستگی پیرسون با سطح معنی داری  پاسخگوی

باشد لذا مدرك کافی  بزرگتر می =9.91aمورد نظر ما  آنجا که این سطح معنی داری از سطح معنی داری
گیریم که بین  شود بنابراین نتیجه می فرضیه صفر ما تأئید و فرضیه اصلی ما رد می.برای فرض خود نداریم

 اقتصادی و نگرش به نقش مادری رابطه وجود ندارد. پایگاه
 یمادر نقش به نگرش با اشتغال تیوضع نیب رابطهی بررس

 رسد بین وضعیت اشتغال با نگرش به نقش مادری رابطه وجود دارد :به نظر می3فرضیه



 

 
 بین دو متغیر وضعیت اشتغال و نگرش به نقش مادری Anovaنتایج آزمون 

 Sum of 
Squares df 

Mean 
Square F Sig. 

 999, 12،438 1383،114 4 3382،318 یگروه نیب

   129،812 488 31338،913 یگروه درون

    481 19138،112 جمع

 
از سطح  9.99ه سطح معنی داری به دست آمده نتایج به دست آمده از آزمون حاکی از آن است از آنجا ک

باشد لذا مدرك کافی برای تأئید فرض خود داریم و لذا فرضیه  کوچكترمی =9.91aمورد نظر ما  معنی داری
گیریم که بین وضعیت اشتغال و نگرش به نقش  شود ینابراین نتیجه می صفر ما رد و فرضیه اصلی ما تأئید می

 مادری رابطه وجود دارد.
 ث و نتیجه گیریبح

نگرش به نقش مادری است که این نگرش در سه  ، همانطور که در تحقیق نیز منعكس بود متغیر وابسته تحقیق
مدرن و التقاطی دسته بندی شده است .نتایج تحقیق نشان می دهد که اکثر افراد نمونه مورد ، دسته سنتی

مطلب حاکی از آن است که خوشبختانه هنوز مطالعه دارای نگرش متوسط به نقش مادری می باشند.و این 
افكارمادران و دختران جامعه حاکم نشده است.باید خاطر نشان  نگرش مدرن و منفی نسبت به نقش مادری بر

تغییرات حاصل از مدرنیته ایجاد می شود در نگرش به نقش مادری نیز  کرد که تغییرات نگرشی که بر اثر
ما از سمتی که در آن مادری را مهمترین و اصلی ترین نقش زن می دانست دیده می شود.یعنی در واقع جامعه 

به سویی در حرکت است که سایر نقش های زنان نیز در جامعه و خانواده اهمیت می یابد و زنان به اختیار 
شدن و مادرشدن می گیرند.اما آنچه که مهم است این است که  تصمیم به بچه دار ، خود و با توجه به شرایط

هنوز هم گروه های کثیری از زنان و دختران در جامعه دیده می شوند که اهمیت و ارزش نقش مادری را 
تعهد و احساس مسئولیت قوی دارند.از ، مهارت، درك کرده و آن را مقدس می شمارند و در این نقش انگیزه

ادران متوجه می شویم که نگرش به نقش مادری در دو گروه دختران و م طرف دیگر با مقایسه نمره میانگین
باالتر بوده که حاکی از آن است نگرش به  نمره میانگین دختران و مادران از حد متوسط میانگین نظری تحقیق

اما باید با توجه به اجرای یک سری از برنامه ها و  نقش مادری در شهر کرمان در وضعیت متوسطی قرار دارد
در ادامه .گذاری های الزم این وضعیت را به حد مطلوب رسانداجتماعی و نیز سیاست، فعالیت های فرهنگی

به بررسی نگرش مادران و دختران نسبت به نقش مادری ، Tبا بهره گیری از آزمون  تجزیه تحلیل متغیر وابسته



 

 را نشان می دهد میزان میانگین در مادران باال بودنکه  ها آزمون و مقایسه میانگین بنابر نتایج این، پرداختیم
حضور  توان مادران نگرش سنتی تری نسبت به نقش مادری دارند.دالیل این امر را میکه  توان پی برد می

) بیشتر دختران جوان در اجتماع و بهره گیری آنها از منابع هویت آفرین جدید باشد.همانطور که رفعت جاه 
زیست جهان سنتی نیست و ، کند دیگر زیست جهان دختران ایرانی نیز در تحقیق خود بیان می( 1482

طبیعی و جاودانه انگاشته نمی شود و آنان رفته  ، های جنسیتی زن ومرد ی قانونی و عرفی و نقش ها نابرابری
از طرف .اند سنتی خود پرداخته های ها اجتماعی و نقش ی موقعیت اندیشی درباره رفته در سطوح وسیع به باز

ان جوان به مؤسات آموزش عالی و نیز اشتغال در سازمان ها و دیگر افزایش روز افزون ورود زنان و دختر
نهادهای مختلف و روبرو شدن با امكانات و منابع مختلف که زمینه ساز جامعه پذیری متفاوت نسل جوان می 
شود و هم چنین نقش رسانه های داخلی و خارجی در ارائه تصاویر مختلف از نقش های متعددی که زنان 

بب شده تا زنان رفته رفته از نگرش های سنتی و نقش های سنتی خود فاصله بگیرند وبه س، برعهده دارند
سمت تغییر در نگرش ها و ارزش های به خصوص ارزش ها و نگرش های مربوط به نقش های خود پیش 

یق و تحق ( 1481) تحقیق زاهدی فر (،  1482) روند.در این رابطه تحقیقات متعدد از جمله تحقیق رفعت جاه 
عزیززاده نشان داده که زنان جامعه ما به سمت رشد و شكوفایی استعدادهای خود گام برمی دارند و با حضور 

در کنار انجام این نقش ها هنوز هم نقش  در اجتماع در صدد رسیدن به پله های ترقی و پیشرفت هستند و
طرف دیگر اثرات اجتماعی مادری بر از ، خود دانسته می دانند مادری را مهمترین و اصلی ترین جنبه هویت

می توان با  زندگی زنان به وضوح دیده می شود.نتایج این تحقیقات و نتایج تحقیق حاضر نشان می دهد که
حمایت از مادران و توجه بیشتر مسئولین به تصویب قوانینی در این رابطه  سیاستگذاری های بجا و شایسته در

بار دیگر تقدس و اهمیت بیشتر  ت و ارئه تسهیالت الزم به مادرانبه خصوص زمینه های اشتغال و تحصیال
داشتن جامعه ی خوب را فراهم کرد و  نقش مادری را به جامعه بازگرداند و با داشتن خانواده های خوب زمینه

در ادامه آزمون فرضیات به بررسی رابطه میان در نتیجه نگرش مثبت به نقش مادری در جامعه رایج می شود.
نتایج حاصل .نتایج وجود رابطه بین این دو متغیر را تأئید کردرش به نقش مادری و تحصیالت پرداختیم که نگ

کند  و نوع نگرش به نقش مادری را تایید می تحصیالتوجود رابطه بین دو متغیر ازآزمون همبستگی پیرسون 
عباسی شوازی ) یقات متعددی تحق.شود نگرش به نقش مادری قوی تر و سنتی می ، تحصیالتیعنی با کاهش 

که راجع به نقش عوامل مختلف بر رفتار باروری افراد انجام شده نشان می دهد ( و... 1484، عسكری، 1488
رفتار باروری ایشان تأثیر گذار است.و از آنجا که رفتار باروری زنان به نوعی افراد بر که سطح تحصیالت 

در ادامه .وان گفت این نتایج با نتایج تحقیق حاضر هم خوانی داردهمان تولید مثل و مادر شدن می باشد می ت



 

شود.این فرضیه بیان  اقتصادی و نگرش به نقش مادری مطرح مین پایگاه فرضیه رابطه بی ، آزمون فرضیات
به طور کلی اهمیت این پژوهش از .داردناقتصادی و نگرش به نقش مادری رابطه وجود  پایگاهکند که بین  می

 ادامه یابد معضل بزرگی نگرش به نقش مادری از سطح متوسط به سطح مدرن و منفی ت است که اگراین جه
بی توجهی به کانون مهم خانواده تشدید خواهد شد که این خود زنگ خطری برای مسئولین است تا برای رفع 

ساس کنند که در مسائل و مشكالت زنان چاره جویی کنند.از طرف دیگر وقتی زنان و دختران جامعه ما اح
های  جامعه هیچ حمایتی از آنها وجود ندارد تا بتوانند هم به نقش مادری خود در خانواده و هم به نقش

این نگرانی وجود دارد که نگرش منفی نسبت به نقش مادری شكل بگیرد و زنان مادری  ، اجتماعی بپردازند
حقیق حاضر به صورت کلی نشان داد که خوشبختانه کردن را مانعی بر سر راه پیشرفت خود بدانند.اما نتایج ت

روند و  های مهم و اساسی زنان به شمار می نقش مادری یكی از نقش در بین زنان و دختران شهر کرمان هنوز
 این شهر به این نقش پای بندند. مادران و دختران اکثر

 پیشنهادات
ی زنان د ر جامعه و خانواده مورد بحث و ها در این تحقیق نقش مادری به عنوان یكی از مهمترین نقش -

بررسی قرار گرفت که امید است در آینده کارهای شایسته و ماندگاری در خصوص ابعاد مختلف این نقش 
 انجام گیرد.

تواند به عنوان موضوع تحقیق مستقل مطرح باشد و  بررسی و کاووش بر روی هریک از ابعاد مادری می -
 اد مورد بررسی قرار گیرد.عوامل مؤثر بر هریک از ابع

های گوناگون سطح سنجش خود را به شهر کرمان محدود نمود.در عین  تحقیق حاضر به دلیل محدودیت -
تواند مكمل تحقیق حاضر باشد و نتایج آنها مورد  ها و کل کشور می حال تحقیق بر رو یجمعیت سایر شهرستان

 مقایسه قرار گیرد.

م کردن تسهیالت الزم برای مادران و دختران برای ورود به عرصه جامعه و نیز با آموزش خانواده ها و فراه -
انجام درست و شایسته نقش مادری و همسری می توان نگرش مثبت به نقش های سنتی زنان را ترویج داد و 

 سبب استحام خانواده ها شد.
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