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  چکیده

هاي مختلف ازجمله  نظران رشته موضوعاتی است که موردعالقه صاحبفرزندپروري یکی از 

هاي  مقاله حاضر به بررسی ویژگی. روانشناسی و مددکاري اجتماعی قرار گرفته است

فرض نظري این  پیش. پردازد فرهنگ غربت در شهر تهران می  در آیینه خردهفرزندپروري

نگاري  روش پژوهش، قوم. ت تحت تأثیر فرهنگ اسفرزندپروريهاي  است که ویژگی

یافته و مشاهده  هاي نیمه ساخت هاي مصاحبه هاي پژوهش از طریق تکنیک داده. باشد می

جامعه . شده و با استفاده از تحلیل مضمونی مورد تحلیل قرار گرفته است مشارکتی گردآوري

ها از  دهباشند، بخشی از دا  می12هاي غربت شهر تهران در منطقه  کننده خانواده مشارکت

هاي شهر تهران به  هاي پژوهش، غربت بر اساس یافته. طریق کارشناسان احصا شده است

توان به  ي خاص هستند که میرهاي فرزندپرو هاي فرهنگی خود، داراي ویژگی دلیل ویژگی

بستگی ناایمن،  گیري مبتنی بر استبداد مردانه، دل گیري و غفلت، سخت مواردي چون سهل

توجهی به  نیازهاي واقعی کودکان، کودکی و مسئله ازدواج زودهنگام، بیاعتنایی به  بی

بر این اساس، . هاي رسمی اشاره کرد توجهی به آموزش  بی والگوهاي ارتباطی و اجتماعی

 و رابطه فرزندپروريهاي مداخالتی  هاي آموزشی خودمحافظتی و طراحی مدل تدوین بسته

تواند به والدین در انتخاب سبک مناسب کم  ها می کودك بر اساس فرهنگ متمایز غربت-والد
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  مقدمه و طرح مسئله

فرزندپروريموضوع 


هاي  نظران حوزه صاحب خانواده یکی از موضوعات موردعالقه 

خانواده . بوده است... شناسی، مددکاري اجتماعی، علوم تربیتی و علمی ازجمله روان

گذارد و با  ترین واحد اجتماعی است که هر نوزاد پس از تولد در آن پا می اولین و مهم

شک  گیري شخصیت هر فرد دارد بی تأثیراتی که خانواده بر شکل. شود آن آشنا می

ترها و روابط  ترها، کوچک در خانواده کودك چگونگی روابط با بزرگ. ذیر استانکارناپ

گیرد همچنین کودك طریقه مواجهه با مسائل و مشکالت،  را یاد می... اجتماعی و

: 1387حسینی نسب و همکاران، (آموزد  احترام، عطوفت خشونت و پرخاشگري را می

تواند یادگیري نوجوان را درباره  ان، میمثبت بین والدین و نوجوان ارتباط حفظ). 21-38

هاي اجتماعی تسهیل کند؛ زیرا روابط متقابل با خانواده،  مسائل مرتبط با شایستگی

  .دهد سوي اجتماعی شدن سوق می نوجوان را به

هاي مختلف  اند که برخی مفاهیم در فرهنگ هاي بین فرهنگی نشان داده پژوهش

وامل مهم در اتخاذ سبک تربیتی والدین و کیفیت  یکی از عپس. دنمعانی متفاوتی دار

در این . اجتماعی است که خانواده در آن قرار دارد -کودك، بافت فرهنگی -تعامل والد

شخصیت و که معتقد است ) 44-20: 1381، به نقل از حجازي، 1979(مورد کوهن 

ورد  چگونگی برخبهالگوي رفتاري نوجوانان و نحوه تربیت او در دوران کودکی 

هاي بسیاري در مورد اثرات فرهنگ بر  در سه دهه اخیر بررسی .والدین وابسته است

، به نقل از 1969(کوهن . نحوه تربیت فرزندان از سوي والدین صورت گرفته است

هایی  هاي خود نشان داده است که اهداف و ارزش در بررسی) 44-20: 1381حجازي، 

 - اند تحت تأثیر عناصر موجود در بافت فرهنگی را که والدین براي فرزندان خود قائل

کند و این  ها در سامانه تربیتی والدین تفاوت ایجاد می این ارزش. اجتماعی آنهاست

ها نشان  بررسی .شود هایی در رفتار کودکان می تفاوت در سامانه تربیتی موجب تفاوت

                                                
1. Parenting styles 
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گذارند و آثار آن در  یهاي فرهنگی بر باورهاي تربیتی والدین تأثیر م اند که ارزش داده

 1398مک کوبی، (گردد  نحوه برخورد با کودك و نوع انتظارات آنان از وي متجلی می

  ).166-10: 1394به نقل از فیاض و همکاران، 

کنند،  هاي اجتماعی فرهنگی مختلفی زندگی می امروزه در شهر تهران، گروه

ها غربت


شود، یکی  فیوج و لوتی یاد میجوکی، . هاي دیگري چون ها با عنوان  که از آن

طور  ها به آن. کنند  شهرداري زندگی می12ها هستند که عمدتاً در منطقه  از این گروه

ها را از سایر  فرهنگی متفاوت خود هستند که آن هاي خرده مشخص داراي ویژه

دهد که  نتایج یک پژوهش نشان می. کنند هاي اجتماعی در شهر تهران متمایز می گروه

جویی،   ارزشمندي فقر، هیجان خواهی و لذت:هایی مانند فرهنگ داراي ویژگی خردهاین 

- 51: 1394پروین و درویشی فرد، (باشد  نگري و مشارکت پایین اجتماعی می عدم آینده

 و اجتماعی شدن فرزندپروريهاي  که مشخصاً بخشی از آن مربوط به ویژگی). 89

  .کودکان و نوجوانان غربت است

هاي شهر  فرهنگ متمایز غربت هاي خرده  تالش دارد تا بر اساس ویژگیاین مقاله

هاي شهر   فرزند غربت-، سبک اجتماعی شدن و کیفیت والدفرزندپروريتهران عناصر 

ي رتهران را مورد کنکاش قرار دهد، سؤال اصلی پژوهش این است که فرزندپرو

هایی مبتنی بر  رائه پیشنهادشود تا با ا هایی است؟ تالش می ها داراي چه ویژگی غربت

–هاي روانی  مددکاري اجتماعی به کاهش آسیب -شناختی هاي علمی چون روان حوزه

اجتماعی کودکان غربت یاري  -سالمت روانی  بهفرزندپرورياجتماعی این نوع از سبک 

  .رساند

  

                                                
1 -Gypsy 
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  پیشینه تجربی

جه محققان ها کمتر موردتو  در فرهنگ غربتفرزندپروريهاي  به طرز مشخص ویژگی

شود به مطالعات مربوط به پیوند فرهنگ و   تالش میبنابراین. قرار گفته است

دهد که  تحقیقات نشان می . فرزند پرداخته شود- و کیفیت والدفرزندپروريهاي  ویژگی

اند و در  دار ساختار ناسالم و با فرزندان خود روابط نامطلوب داشته هاي مشکل خانواده

هاي فیزیکی و  زا مانند بیکاري و اعتیاد پدر، خشونت حرك استرسها معموالً یک م آن

سن و (کالمی پدر و مار و روابط ناسالم اولیا با فرزندان و امثال آن وجود دارد 

  ).129-4: 1387، به نقل از عراقی، 1987همکاران، 

- توافق چشمگیري در بسیاري از مطالعات وجود دارد که تعامل مطلوب والد

یه. یافتگی فرزندان همراه است زشکودك با سا


ی در پژوهشی کم) 2014( و همکاران 

طورکلی با والدین  اي که هر فرد با خانواده و به  نفر معتقدند تجربه40با حجم نمونه 

یافتگی و تربیت شخصی  کننده فرایند تنظیم، سازش عوامل مهم و تعیینجزء خود دارد، 

؛ بنابراین وجود مشکالت رفتاري کودکان طی دوران بلوغ و زندگی آینده وي است

هاي تربیتی نادرست  منزله روابط معیوب اعضاي خانواده با همدیگر است و با روش به

  )124-97: 1392ساربان، (ها با فرزندان ارتباط دارد  والدین و تعامالت معیوب آن

 مبین  نفر30 آزمایشی با حجم نمونه -یهاي پژوهشی با استفاده از روش کم یافته

 و مشکالت رفتاري نوجوانان فرزندپروريهاي  این است که از لحاظ آماري بین سبک

شناخت عوامل مهم ) Argys and et al, 2006: 215-233(ارتباط معناداري وجود دارد 

در ایجاد تربیت مؤثر از ضروریات آموزش موفق است و یکی از این عوامل، سبک 

  .تربیتی فرزندان است

 نفر 36 آزمایشی با حجم - در پژوهشی با روش کمی2012(ان پرچم و همکار

تفاوت و فروپاشیده  هاي آشفته، مستبد، بی نوجوانانی که در خانوادهکه دهند  نشان می

                                                
1. Yeh 
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بامریند . کنند، منفی گرا، افسرده، ناسازگار، پرخاشگر و مضطرب هستند زندگی می

راه با کنترل زیاد را بر فرزندان کند که والدین دیکتاتور روابط سرد هم بیان می) 1991(

  .)30-12: 1395به نقل از اعظمی و همکاران،  (کنند خود اعمال می

شلتون و هارولد


 نفر نشان 32در پژوهشی با روش کیفی با حجم نمونه ) 2007(

پاشیدگی خانواده،  ثباتی و ازهم اند که عوامل فرهنگی و خانوادگی مانند بی داده

ها، نظارت سست یا اعمال کنترل شدید والدین و  جمعیتی خانوادهناسازگاري والدین، پر

تواند تأثیر بسیار زیادي بر رفتار بزهکارانه  ناآگاهی آنان از نیازها و مشکالت فرزندان می

همچنین پژوهشگران در ). Shelton & Harold, 2007: 497-512(نوجوانان داشته باشد 

اند که متغیرهاي خانوادگی مانند روابط  فته نفر دریا40ی با حجم پژوهشی با روش کم

هاي خانوادگی با بزهکاري نوجوانان پیوند معنادار  ها و وابستگی فرزندي، پایبندي-والد

  ).70-52: 1387 ،روزبهانی(د ندار

هاي شهر تهران در ارتباط با  هاي محدود به غربت در ادامه به برخی پژوهش

  .شود کودکان پرداخته می

که با روش کیفی و حجم ) 89-51: 1394(پروین و درویشی فرد نتایج پژوهش 

د که والدین غربت نسبت به آموزش رسمی نده گرفته است، نشان می  نفر انجام40نمونه 

این کودکان . اند و این مسئله براي دختران غربت نمود بیشتري دارد توجه کودکان بی

. ماند ي تحصیل باقی نمیمجبورند ساعات طوالنی به کار بپردازند و زمانی برا

  .ارزشمندي فقر و مسائل اقتصادي بر دامن زدن به این مسئله تأثیرگذار است

هاي اجتماعی مرتبط با کودکان غربت که تحت تأثیر فرهنگ آنان  یکی از آسیب

ها موسوم به  است واداشتن کودکان به تکدي گري است که در بین خود غربت

 )1395(نتایج پژوهش صفی خانی، موسوي و رجبلو است که در این زمینه » هادوري«

:  کهدهد گرفته است، نشان می   نفر انجام20نگاري و حجم نمونه  که با روش قوم

                                                
1. Shelton& Harold 
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. کنند گري شروع می دختران و پسران غربت کار خود را از سنین خیلی کم با تکدي

 ادامه سالگی  گري را تا زمانی که مادربزرگ شوند یعنی حدود سی زنان غربت تکدي

  .کنند شان استفاده می هاي از آن به بعد از درآمد نوه. دهند می

  

  مبانی نظري پژوهش

شود که مبین رابطه بین فرهنگ خانواده و  در بخش نظري ابتدا به نظریاتی پرداخته می

فرزند و -نظریات کیفیت رابطه والدبه نوع تربیت والدین است، سپس به شکل مختصر 

  .شود می پرداخته فرزندپروري

هاي اجتماعی، رابطه فرد با  بر اساس رویکرد فرایند اجتماعی در حوزه آسیب

فرایندهاي اجتماعی مهم نظیر آموزش، زندگی خانوادگی و روابط با همساالن، کلید فهم 

هاي  اغلب افراد تحت تأثیر روابط خانوادگی، پیوندها با گروه. رفتار انسانی است

الت با نیروهاي اقتدار ازجمله معلمان، کارفرمایان و همسال، تجارب تحصیلی و تعام

  اگر این روابط، مثبت و حمایتی باشند، افراد قادرند . عوامل نظام قضایی قرار دارند

داشته باشند، اگر این روابط مخرب و کژکارکرد باشند  تا در جامعه فعاالنه حضور

 جایگزین شود هاي مجرمانه ممکن است حل موفقیت مشروع ناممکن است و راه

)Siegel, 2017: 240.(  بامریند فرزندپروريطبق نظریه )هر خانواده شیوه ) 1971

ها که  گیرد، این شیوه خاصی را در تربیت فردي و اجتماعی فرزندان خویش بکار می

شود، تحت تأثیر عوامل مختلفی ازجمله عوامل   نامیده میفرزندپروريهاي  شیوه

  ).Parcham, et al, 2012: 115-138 (هستنداقتصادي فرهنگی، اجتماعی، سیاسی و 

در این راستا، برونفربرنر بر اثرگذاري بسترهاي اجتماعی بر تحول کودك و انتقال 

 به فرزندپرورياو معتقد است درك کامل مفهوم . کند ها تأکید می فرهنگ از طریق آن

اي،   از خانواده هستهفراتر. گیرد  در آن شکل میفرزندپروريبسترهایی بستگی دارد که 

ها را در برگرفته، تحت تأثیر قرار  تر که آن هاي اجتماعی بزرگ والدین در درون نظام
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هاي اجتماعی شامل شکل خانواده،  این نظام. گذارند ها تأثیر می گیرند و بر آن می

هاي حمایتی رسمی و غیررسمی، تعلقات اجتماعی و کار، مؤسسات آموزشی،  شبکه

شناختی طبیعی و برساخته شده و فرهنگ  ی و دولتی، طبقه اجتماعی، بومحقوقی، پزشک

  ). Colman, 2002: 337-359(باشد  می

هاي اجتماعی گسترده، براي جذب ارثیه فرهنگی خود، در  کودك در بستر تعامل

مطالعات صورت گرفته در حوزه . جانبه با والدین خود قرار دارد تعامل گسترده و همه

اند و ساخت و سبک   نحوه تعامل بین والدین و کودکان تمرکزیافتهتحول کودك بر

در این . اند بندي کرده  را تحلیل و روابط بین والدین و فرزندان را درجهفرزندپروري

ها  هاي والدینی و شیوه عمل آن ها، روابط، انتظارات و نگرش مطالعات چگونگی نقش

 فرزندپروري، چهار سبک )1971(یند طور نمونه بامر توجه قرار گرفته است به مورد

بیشتر مطالعات بین . نماید گیرانه و غفلت انگارانه را مطرح می مقتدرانه، مستبدانه، سهل

 مقتدرانه، فرزندپروريفرهنگی درباره دیدگاه بامریند، بیانگر این است که سبک 

 :Stevencon, 2010(زند  اجتماعی بیشتري در کودك رقم می -پیامدهاي مثبت روانی

128- 140.(  

که  نحوي سامانه باورهاي والدین باید بر اساس تحول کودك اصالح و تغییر یابد، به

هاي کودك سازگار سازد؛ در غیر این صورت این باورها اثرات  خود را با ویژگی

نشان داده است ) 1994(عالوه بر این، کوپر . نامطلوبی بر رفتار کودك خواهند گذاشت

شدت تحت   کودك و باورهاي تربیتی والدین به- بر روابط والدهاي حاکم که ارزش

بر  بنابراین با تکیه). 44-20: 1381به نقل از حجازي،  (هستندتأثیر باورهاي فرهنگی 

توان گفت که فرهنگ بر باورهاي تربیتی والدین و کیفیت  هاي بین فرهنگی می پژوهش

  . کودك تأثیر دارد-رابطه والد

به اعتقاد . اجتماعی فرزندان است-ترین عوامل در رشد روانی  از مهمفرزندپروري

هاي والدین نسبت به فرزند و در  اي از نگرش  مجموعهفرزندپروريهاي  کینر، سبک

رابطه با تربیت فرزندان است که سبب ایجاد جوي عاطفی میان فرزندان و والدین 
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ارائه کرده ) 1971(سنخ شناسی که بامریند ). Keener, 2010: 35-50(شود  می

 فرزندپروريهاي  استفاده براي توصیف سبک ترین طرح مورد بانفوذترین و گسترده

عد جداگانه انجام  بر اساس دو بفرزندپروريشناسی بامریند،  بر اساس سنخ. است

توقع: پذیرد می


 و گرمی


شامل معیارهاي باال، الزامات (ترکیب گوناگون دو بعد توقع . 

، )حبت، پذیرش، حمایت و حساسیت والدینممستلزم (و گرمی ) رلبلوغ و کمال و کنت

آورند که پژوهش بامریند در مرحله اول بر سه   را به وجود میفرزندپروريچهار شیوه 

مقتدرانه: شده است شیوه آن متمرکز


، مستبدانه


گیرانه ، سهل


بامریند در کار بعدي . 

 سبک غفلت انگارانه،ام دادهانج) 1983(خود که با همکاري مک کوبی و مارتین 


 را از 

اند  درنتیجه والدین غافل نیز به این گروه اضافه گردیده. گیر جدا نموده است سبک سهل

)Smetnana, 2011: 95-106.(  

ها   مستبدانه با کنترل زیاد والدین و پذیرش کم آنفرزندپروري :سبک مستبدانه -

نبیهی شامل تهدید، انتقاد و دیکته کردن  بیشتر از رویکرد ت،این والدین. شود مشخص می

  ).Colman, 2002: 337-359(کنند  صورت اجباري استفاده می قوانین به

ها مشخص   این سبک با کنترل کم والدین و پذیرش زیاد آن:گیر سبک سهل -

عد نیز، ارائه توجهی دارد و این ب ، مؤلفه بیگیر سهل فرزندپروريسبک . شود می

  .شود هاي بسیار کم از فرزندان را شامل می همراه با محدودیتهاي کم،  خواسته

 والدین در این سبک بر رفتار و عملکرد فرزندان نظارت :انگارانه سبک غفلت -

هایی مهر و  در چنین خانواده. ها توجهی ندارند ها و توجهات آن کنند و به خواسته نمی

کنند  ولیه فرزندان را تأمین میمحبت جایگاه چندانی ندارد و والدین تنها نیازهاي ا

)Abar, 2010: 25-29.(  

                                                
1. Demandingess 
2. Warmth 
3. Authoritative 
4. Authoritarian 
5. Indulgent 
6. Uninvolved 
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در . شود  این سبک با کنترل و پذیرش زیاد والدین مشخص می: سبک مقتدرانه-

اي از حمایت اجتماعی، ارتباط دوسویه، پذیرندگی، پاسخگویی،  این سبک مجموعه

). Colman, 2002: 337-359شود  شکیبایی و خشنودي نسبت به فرزندان دیده می

اند و در  ثبات تحقیقات نشان دادند، بیشتر والدین در ارتباطات خود با فرزندان، بی

، این )2014(به عقیده یه و همکاران ، چگونگی تربیت فرزندان با هم اختالف دارند

هاي رفتاري در فرزندان، ما را به  شیوه تربیت صفر و یک و بایدونبایدي و چالش

- هاي نادرست تعامل والدین چندان مطلوب و شیوه نههاي خانوادگی  شناسایی محیط

ی، فضلی، ئ، به نقل از طباطبا1993(براي مثال دارلینگ و اشتاین برگ . کشاند فرزند می

هاي تربیتی، والدین، پذیراي  معتقدند که در بسیاري از سبک) 22-7 :1393یارعلی، 

أکید دارند و کنترل در وچراي قوانین ت چون نیازهاي فرزندان نیستند و بر اطاعت بی

  ).والدین دیکتاتور(سطح باالیی است 

  

  مدل مفهومی پژوهش

  

  

  

  

  

  شناسی پژوهش روش

هاي مصاحبه نیمه  ها از طریق تکنیک داده. نگاري است روش پژوهش حاضر، قوم

جامعه آماري شامل کلیه . شده است  آوري یافته و مشاهده مشارکتی جمع ساخت

 نفر از 10( نفر 20کنندگان شامل  مشارکت... باشد  تهران میهاي غربت شهر خانواده

  از-نظرانی  نفر از کارشناسان و صاحب5 نفر از دانش آموزان غربت و 5والدین غربت، 

  يها یژگیو

  یفرهنگ خرده

  ها غربت

   والد–کیفیت رابطه فرزند 

ي خاص ها یژگیوو 

  يفرزندپرور

  يریپذ جامعهو 
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اي غربت را ه  که سابقه مداوم کار با خانواده-شناس و مددکار اجتماعی جمله روان

حجم . شده است هرداري گردآوري ش12ها در محله هرندي منطقه  داده. شود می) دارند

ها بر اساس تحلیل  تحلیل داده. نمونه با حصول به اشباع نظري به پایان رسیده است

جاي مفاهیمی مانند روایی و پایایی  معموالً به. تماتیک یا مضمونی صورت گرفته است

 پذیري، پذیري، وثوق ی مرسوم است ازمفاهیمی مانند اتکاپذیري،انتقالهاي کم که در پژوهش

). 401-400: 1389 نک نیومن،(شود  پذیري و تأییدپذیري استفاده می باورپذیري و انطباق

  : محقق شودیادشدهدر این پژوهش تالش شد تا از طریق موارد زیر موضوعات 

ها از  ها و یافته نظر در این حوزه و تأیید تم  دو صاحبکم دستارائه کدگذاري به 

آمده  عمل ها، نهایت دقت به سازي و همچنین نگارش یافتهها، در ضبط و مستند سوي آن

هاي پژوهش  ترین روش پژوهش استفاده شود، داده مناسباز است، سعی بر آن بوده تا 

ها و کارشناسان مربوط  ها از منابع مختلف مانند خود غربت از طریق گردآوري داده

 .محقق صورت گرفتبدست آمده است، ارتباط مستمر با جامعه مورد مطالعه توسط 

مصاحبه با رضایت . هماهنگی مدیر مدرسه انجام شدبا ها در فضاي مدرسه و  مصاحبه

تالش .  دقیقه بود60زمان هر مصاحبه حدوداً  مدت. کنندگان صورت گرفت مشارکت

کنندگان و با حفظ  شد ضمن ایجاد اعتماد متقابل و دوسویه بین محقق و مشارکت

  .آوري شود جمعهاي پژوهش  رازداري، داده

  

  هاي تحقیق یافته

کنندگان در پژوهش حاضر شامل  مشارکتکه دهد  هاي توصیفی پژوهش نشان می یافته

 کودك غربت که شاغل به تحصیل نبودند 10آموز دختر در مقطع ششم ابتدایی،   دانش5

 پسر  نفر از والدین غربت که داراي فرزند10 نفر پسر بودند، 7ها دختر و   نفر از آن3که 

 روانشناس که سابقه کار با این 2 نفر مددکار اجتماعی و 3 ساله بودند، 14 الی 10

  .سن دانش آموزان عمدتاً با مقطع تحصیلی همخوانی داشت. ها را داشتند، بود خانواده
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 33 تـم اصـلی و   9، هـا  هاي سبک تربیتی فرهنگ غربت   درمجموع در مورد ویژگی   

   به شکل خالصه ارائـه     1ها استخراج شد که در جدول         ها از مصاحبه    مرتبط با تم  مفهوم  

  .شده است
  

  ها و مفاهیم مرتبط با آن  تم-1جدول 

  ردیف
هاي  مضمون

  اصلی
  کنندگان گزیده اظهارات مهم مشارکت  مفاهیم

ي و گیر سهل  1

  رهاشدگی

احساس بیگانگی و حقارت، سردي 

توجهی به  فرزند، بی-روابط والد

  آینده

  

طول روز کم همدیگر را من و ماردم در  -

  .بینیم می

وقت به ما سخت  پدر و مادرم هیچ -

  .گیرند نمی

وقت  کنیم هیچ من و برادرم زیاد دعوا می -

  .پدر و مادرم با دعواي ما کاري ندارند

گیري  سخت  2

مبتنی بر 

  استبداد مردانه

خشونت مردانه علیه زنان و دختران، 

تبعیض جنسیتی، طردشدگی، 

در زنان و دختران، فرسودگی شغلی 

  سبک هویتی سردرگم

اگر روزي دستمزد من کم شود پدرم با  -

  .سوزاند سیگار دستم را می

مردان غربت در سنین پایین بازنشسته  -

  .گیرند شده و چند همسر می

. اگر زن غربت درگیر اعتیاد شود -

همسرش او را به کمپ برده و همسر 

  .کند دیگري جایگزین می

بستگی  دل  3

  ایمننا

اضطراب و خود تحریفی، خشونت 

روانی و فیزیکی علیه کودکان، عدم 

حس تعلق پذیري به خانواده و 

  جامعه

کنم  فقط در صورتی فرزندم را تشویق می -

  .که خوب کار کند

کنم فرزندانم را لوس نکنم تا  سعی می -

  .بیشتر کار کنند

اعتنایی به  بی  4

نیازهاي واقعی 

  کودکان

ي و یادگیري، خود اختالالت رفتار

محافظتی پایین، خطرپذیري جنسی، 

  نگاه ابزاري به کودك

من هر روز صبح بدون صبحانه سر  -

  .روم چهارراه می

خیلی دوست دارم با ماردم به پارك بروم  -

  .ولی وقت ندارم
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  ردیف
هاي  مضمون

  اصلی
  کنندگان گزیده اظهارات مهم مشارکت  مفاهیم

کودکی و   5

مسئله ازدواج 

  زودهنگام

مثابه فرار از چرخه فقر،  ازدواج به

  انوالدگري زودهنگام کودک

ام   سالم شده و هنوز ازدواج نکرده14من  -

  .خیلی نگرانم

  .دار شویم ما باید زود ازدواج کنیم تا بچه -

توجهی به  بی  6

الگوهاي 

ارتباطی و 

  اجتماعی

هاي پایین  پرخاشگري ابزاري، مهارت

 -حل مسئله، ناسازگاري هیجانی 

  اجتماعی

پسرم خیلی پرخاشگر است و همیشه  -

  .ردچاقو همراهش دا

کند و  پسرم با خواهرهایش بدرفتاري می -

  .زند هاي رکیک می همیشه حرف

توجهی به  بی  7

هاي  آموزش

  رسمی

نظام  توجهی به مدرسه گریزي، بی

  مدرسه، افق دید محدود به آینده

  

  .خورد درس خواندن به درد ما نمی -

  .شود مدرسه براي من نون و آب نمی -

 فایده باالخره باید ازدواج کنم درس -

  .ندارد

دوگانگی نوع   8

 فرزندپروري

بر مبناي 

  جنسیت

حمایت  خشونت علیه دختران، عدم

اجتماعی از زنان و دختران، 

  فرسودگی زودهنگام زنان غربت

  عدم حس ارزشمندي، سربار بودگی

  

من دوست دارم زودتر ازدواج کنم و  -

  .چندتا زن بگیرم

همسرم مرا به دلیل اعتیاد دست پلیس  -

  . و دوباره زن گرفتداد

دوست دارم زودتر زن بگیرم و  -

  .استراحت کنم

 و فرزندپروري  9

پیوند آن با 

هاي  آسیب

اجتماعی 

  کودکان

هاي اجتماعی در  نهادینه شدن آسیب

خانواده، در هم تنیدگی سبک تربیتی 

هاي اجتماعی، خودکنترلی  و آسیب

  ناقص، فرهنگ فقر

  

 گاهی سر چهارراه با مردم درگیر -

  .شویم می

من مجبورم همیشه همراه خودم چاقو  -

  .داشته باشم شاید کسی با من دعوا کرد
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تفاوتی و  هاي غربت بی هاي خانواده یکی از ویژگی: ي و رهاشدگیگیر سهل -1

ها متولد  از زمانی که فرزندان آن. انگاري در تعلیم و تربیت فرزندان خود است سهل

کودك باید بدون نظارت والدین و بر . شود ها نمی ز آنگونه مراقبتی ا شوند هیچ می

ویژه فقر فرهنگی و  والدین به دالیل متعدد به. اساس کوشش و خطا دنیا را کشف کند

پذیري  طرف و شیوه زندگی که همراه با درگیري کودکان در مسئولیت اجتماعی ازیک

حمایتی والدین هاي  مالی است امکان حل مشکالت کودکان توسط والدین و یا کمک

در این مورد از یکی از مادران غربت سؤال شد که چقدر . کند براي کودکان را سلب می

 گذاري؟ در طول روز براي کودکانت وقت می

فرزندانم هم بعد از . فروشم  شب سر چهارراه گل می12 صبح تا 6من از ساعت «

ها بزرگ  باالخره بچه. ینیمب  به همین دلیل ما همدیگر را زیاد نمی،روند مدرسه سرکار می

  »گیرند چیز را یاد می شوند و خودشان همه می

فرزندان والدین که اند  در این خصوص تحقیقات المبورن و همکاران نشان داده

نوجوانان . دهند گیر نسبت به فرزندان والدین مقتدر سازگاري کمتري نشان می سهل

حال درجه باالیی از سوءمصرف  ننفس باالیی دارند ولی درعی  عزتگیر سهلوالدین 

 همچنین با افزایش سن رفتارهاي ،دهند دارو و انحرافات رفتاري را در جامعه نشان می

هاي  همچنین شیوه. )Lamborn, 1991: 1005-1046(یابد  ها افزایش می کجروانه آن

انه با بزهکاري، پرخاشگري فرزندان و عدم یافتن هویت یا گیر سهل فرزندپروري

کاري والدین  یري هویت زودرس در نوجوانان به دلیل فقدان نظارت و اهمالگ شکل

  ).Robinson, 2007: 319-321(ارتباط دارد 

 این جنبه عمدتاً در ارتباط با کار و اجبار :گیري مبتنی بر استبداد مردانه سخت -2

کار در واقع در اینجا کودکان برخالف میلشان به . به کار کردن کودکان مصداق دارد

آور بودن  نان. هاي زندگی را بر عهده دارند مسئولیت تأمین هزینه. شوند گمارده می

کودکان غربت از زمانی که متولد . کودکان از مفاهیم مرتبط با این مضمون است
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همین . کنند گري می ها تکدي شوند و سر چهارراه شوند بر پشت مادران خود بسته می می

ها کودك را رها  که این خانواده این وجود با. کند ها می ماريامر کودك را مستعد انواع بی

تفاوت هستند ولی  گیر و بی کنند و نسبت به نیازهاي روانی و اجتماعی او سهل می

مثال اگر از درآمد  عنوان که از فرامین والدین در راستاي درآمد سرپیچی کنند به مادامی

توان گفت در این زمینه  می. کنند د میها برخور شدت با آن ها کسر شود به روزانه آن

  :ارتباط یکی از متخصصین معتقد است دراین. کنند رویکردي مستبدانه اتخاذ می

هـا بـراي تکـدي گـري          پدران غربت فرزندان خود را باالجبار به سر چهـارراه         «

اگر به . کنند ها را تنبیه فیزیکی می شدت آن ها کم شود به فرستند و اگر دستمزد آن می

کودکان غربت . کنید ها نگاه کنید جاي سوختگی را مشاهده می       ست و صورت بچه   د

ها مجبورند براي رهایی از تنبیه فیزیکی سماجت  به گداهاي سمج مشهور هستند، آن

  »به خرج دهند

در این خصوص مطالعات وست و فارنیگتون حاکی از آن است که کودکان متعلق 

به نقل فیاض، عامري، (تکاب بزه بیشتري دارند رحم و منفعل امکان ار به والدین بی

دبستانی نشان داده است،  پژوهشی روي کودکان پیش). 166-10 :1394روانبخش، 

کودکانی که اختالالت رفتاري شدید داشتند، داراي میزان پرخاشگري باال و حمایت 

د و تنبیه،  توأم با طرفرزندپروريهاي   از شیوه، زیرا والدین آنهااجتماعی کمتر بودند

نتایج پژوهش هارتمن). Gimpel & Haland, 2002: 50-70(کردند  استفاده می


 و 

که در گروه افراد داراي اعتیاد، عملکرد خانوادگی ناقص و نشان داد ) 2015(همکاران 

، اشتیاق به سمت مواد را در نوجوانان افزایش )رحم  و بیگیر سهل(سبک والدگري غلط 

ي آلبرت بندورا و ریچارد والترز، پسرانی که توسط پدران خود ها طبق گفته. دهد می

جاي  شوند؛ یعنی در انجام هر عملی به هاي خارجی متوسل می خورند و به کنترل کتک می

اینکه اساس تصمیمات خود را بر احساس درونی خود از درستی و نادرستی آن عمل 

 ).61-30: 1395طمی و همکاران، فا(کنند  بگذارند، بیشتر به دام افتادن را محاسبه می

                                                
1. Hartman 
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مهري والدین مخصوصاً   کودکان غربت از بدو تولد مورد بی:بستگی ناایمن دل -3

شوند و  فرزندان غربت از کودکی باالجبار به کار گمارده می. گیرند پدران خود قرار می

هاي عاطفی و فیزیکی والدین خصوصاً پدران خود  کاري با خشونت در صورت کم

. شود بستگی ناایمن در کودکان می گیري سبک دل همین امر باعث شکل. شوند یروبرو م

  :کند که یکی از کارشناسان در این خصوص بیان می

تنها در صورتی والدین به     . ها بسیار کمرنگ است     روابط عاطفی در این خانواده    «

  .»شان افزایش پیدا کند کنند که درآمد روزانه فرزندان خود محبت می

شود و  ستیز می شخص جامعهبستگی،  بدون حس دلکه سان معتقدند روانشنا

پذیرش هنجارهاي . دهد را از دست می] پیرامون[ منسجم با جهان اش در ارتباط توانایی

بستگی و مراقبت نسبت به دیگران قرار  اجتماعی و توسعه وجدان اجتماعی بر پایه دل

انواع رفتارهاي مورد نیاز براي حفظ ، بستگی دارند زمانی که افراد به دیگران دل. دارد

از . گیرند گونه روابط و آن رفتارهایی که متقابالً دیگران از فرد انتظار دارند را یاد می این

پرورانند  افراد فهم مشترکی از مرزها و رفتارهاي اجتماعی را می، بستگی طریق فرایند دل

  ).Siegel, 2017: 240(کند   جلوگیري می1طلبی که از خودمحوري و منفعت

بستگی ناایمن از عوامل مهم دیگري است که مستقیماً سالمت   دلمفهوم سبک

زیستی در کودك، - هدف نظام روانی)1907(از نظر بالبی . کند روانی افراد را متأثر می

شده از تعامل نزدیک و صمیمی  یابی به احساس ایمنی و حمایت واقعی یا ادراك دست

بستگی  هاي دل رو نتایج پژوهشی حاکی از نقش سبک ازاین. تبستگی اس با تصویر دل

دریافتند که ) 1386(براي مثال مویدفر، آقا محمدیان و طباطبائی . اند نفس بوده در عزت

توان گفت که  رو می ازاین. نفس اجتماعی همراه است بستگی ناایمن با کاهش عزت دل

است، هرگونه اختالل در چون داشتن ارتباطات سالم، ویژگی مهم شخصیت سالم 

تواند منجر به روي آوردن  نفس اجتماعی که عامل مؤثري در روابط سالم است، می عزت

از طرفی چون افراد دلبسته ناایمن به دلیل روابط بین فردي . به رفتارهاي پرخطر شود

                                                
1. self-interest 
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کنند، ممکن است براي تسکین خود به مصرف مواد  ناکارآمد، تنش بیشتري را تجربه می

آورند و نیز به دلیل عدم احساس ارزشمندي خود  ، الکلیسم و کشیدن سیگار رويمخدر

و دیگران مرتکب رفتارهاي پرخاشگرانه شوند؛ زیرا این افراد از قدرت تحمل کمتري 

  ).95-87: 1389افروز و همکاران، (در مواجهه با تنش و فشار برخوردارند 

ین غربت معموالً شناختی از  والد:اعتنایی به نیازهاي واقعی کودکان بی -4

هاي اجتماعی،  ها نسبت به بلوغ کودکان، ویژگی آن. نیازهاي واقعی کودکان ندارند

ها شناخت الزم را ندارند و حتی در صورت شناخت، سبک زندگی  روانی و عاطفی آن

ها به کودکان و کار کودکان مانع از هرگونه توجه به نیازهاي واقعی کودکان  و نگرش آن

هاي الزم جهت برخورد با فرزندان خود را نداشته و  همچنین والدین، مهارت. شود می

توان گفت هم والدین و هم  می. اي فاقد هرگونه سواد و مهارت تربیتی هستند گونه به

هاي خودآگاهی و خود محافظتی هستند و احتمال روي  کودکان فاقد هرگونه مهارت

یکی از متخصصین در این خصوص بیان . ابدی آوردن به رفتارهاي پرخطر افزایش می

  :کند می

کـه   دهند درحالی دختران و پسران غربت در سنین خیلی کم تشکیل خانواده می     «

هـاي الزم را بـراي زنـدگی مـشترك      انـد و مهـارت     خودشان هنـوز کـودکی نکـرده      

که   شوند درحالی   دختران غربت در عنفوان نوجوانی مادر چند فرزند می        . اند  نیاموخته

  »ها ندارند گونه شناختی درباره نیازهاي فیزیکی، روانی و اجتماعی آن هیچ

هاي خودآگاهی و  در این مورد، نتایج تحقیقات نشان داده که فقدان مهارت

خودمحافظتی باعث رفتارهاي پرخطري مانند خطرپذیري جنسی، مصرف مواد مخدر و 

به نقل ( وارن و جانسون ).Ziaei, 2017: 262(شود  خودکشی در میان دانش آموزان می

، با انجام تحقیقی میدانی در مورد ارتباط غفلت )61-30: 1395از فاطمی و همکاران، 

ها غافل  اند که جوانانی که والدینشان از آن خانوادگی و بزهکاري به این نتیجه رسیده

هاي  اند و یا کمبود محبت دارند احتمال بیشتري دارد که درگیر بزهکاري و خالف شده

 .مانند فرار از مدرسه و خانه شوند
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دختران ( والدین معموالً فرزندان خود را :کودکی و مسئله ازدواج زودهنگام -5

هاي فرهنگی  کنند در سنین پایین ازدواج کنند که با توجه به ویژگی مجبور می) و پسران

یش ها افزا پذیري آن  احتمال آسیب،هاي آنان و اجتماعی کودکان و ضعف مهارت

هاي اجتماعی زیادي را بر آنان  ازدواج در سنین نوجوانی، تبعات منفی و آسیب. یابد می

توان از آثار روانی، عاطفی، اجتماعی و زیستی که این نوع  تحمیل خواهد کرد که نمی

ها پیش از  به دلیل اینکه این ازدواج. د، غافل شدنکن ها بر هر دو جنس تحمیل می ازدواج

 12در این خصوص از دختر غربت  .پذیرد بلوغ فکري صورت میرسیدن کودك به 

  ساله سؤال شد که هدفت براي آینده چیست؟

  هـایم ازدواج   بیـشتر دوسـت   . دوست دارم زودتر ازدواج کـنم و مـستقل شـوم          «

 من هم دوست دارم زودتر ازدواج کنم و از دست آزارهـاي پـدر و مـادرم                  ،اند  کرده

  .»راحت شوم

  :د یکی از متخصصین این حوزه معتقد استهمچنین در این مور

هاي مردان غربت براي ازدواج میزان درآمـد و توانـایی زنـان در                یکی از مالك  «

بـه همـین   . ها زنان و کودکان هـستند   زادوولد است، زیرا منبع درآمد در این خانواده       

مد ناپذیر است و دخترانی که درآ      دلیل ازدواج در سنین پایین در این فرهنگ اجتناب        

  .»بیشتري داشته باشند شانس بیشتري در ازدواج دارند

دهند، دختران کودکی که در سنین پایین مجبور به  ارتباط تحقیقات نشان می  این در

درستی  بهرا اند دوران کودکی و نوجوانی خود  اند به دلیل اینکه نتوانسته ازدواج شده

خودکشی، فرار از خانه، . شوند یمرورزمان دچار بیماري روحی و روانی م سپري کنند به

هاي ازدواج  عنوان برخی از آسیب روسپیگري و افزایش کودکان مطلقه در جامعه به

 ).42-20: 1394افتخار زاده، (شود  کودکان شمرده می

هاي  کودکان معموالً فاقد مهارت: توجهی به الگوهاي ارتباطی و اجتماعی بی -6

ها را در اجتماع با مشکالت جدي مواجه   آنارتباطی حل مسئله اجتماعی هستند که

یکی از . شوند  شناخته می»متفاوت بودن«ها در اجتماع محلی و حاکم با  آن. کند می

  :اش بسیار شاکی بود گفت ساله مادران غربت که از پسر یازده
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شـود    پسرم در خانه رفتار خوبی با من و خواهرهایش نـدارد تـا عـصبانی مـی                «

همیشه همراه خودش چـاقو دارد اگـر   . گوید بدوبیراه به ما میکند و     پرخاشگري می 

  .»کند هم اعتراض کنم خودم را تهدید می

هاي ارتباطی و حل مسئله  فقدان مهارتکه در این خصوص تحقیقات نشان دادند 

نوجوانانی که در مواجهه با . شود آمیز در نوجوانان می موجب بروز رفتارهاي خشونت

توانند پیامدهاي عمل  هاي گوناگون بیندیشند و نمی حل ستند به راهمسائل مختلف قادر نی

آمیز نشان  بینی کنند، با احتمال بیشتري رفتارهاي سازش نیافته و خشونت خود را پیش

شوند  ها دچار ناکامی و سرخوردگی می نوجوانان بدون اکتساب این مهارت. دهند می

)Choon –huat Koh, 2008: 34-41( .وح باالي حل مسئله اجتماعی همچنین، سط

: 1387ابوالقاسمی و کیامرثی، (دهد  نامناسب الگوهاي شخصیتی ناکارآمد را افزایش می

41-62.( 

 کودکان غربت معموالً در سنین پایین ترك :هاي رسمی توجهی به آموزش بی -7

ین اعتقادي والد بی. شوند کنند و یا کامالً از هرگونه تحصیل بازداشته می تحصیل می

ها مانع از این امر مهم  طورکلی نگرش والدین به آن ضرورت تحصیل کودکان و به به

توجهی از کودکان فاقد مدارك هویتی هستند و عمدتاً  عالوه بر این بخش قابل. شود می

یکی دیگر از مشکالت دانش  .بینند نهاد بصورت غیررسمی آموزش می در مراکز مردم

در این مورد یکی از معلمین . م توضیحات معلم استآموزان غربت در مدارس عدم فه

  :معتقد است

. دهم چندین بار باید به زبان بسیار ساده تشریح کـنم     هر مطلبی را که درس می     «

 دایره لغات این دانش آموزان بسیار محدود است بنابراین در یادگیري بسیار مـشکل             

  .»شود ها می دارند و همین امر باعث سرخوردگی آن 

هایت در مدرسه زیاد   از دانش آموزان غربت سؤال شد که چرا غیبتاز یکی

  :است؟ جواب داد
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چیزي  هاي اول تا سوم خیلی سخت بود چون هیچ  سال،مدرسه را دوست ندارم«

  .»گرفتم یاد نمی

هاي اجتماعی   گفتار افراد متعلق به گروهدر این خصوص برنشتاین معتقد است

به اعتقاد او شکل روابط . هاي آشکاري دارد اوتهاي مختلف تف خانوادهمتفاوت و 

نوبه خود بر روابط  گذارد و خود این گفتار نیز به اجتماعی بر نحوه گفتار تأثیر می

پذیري  شناختی کودکان در خالل جامعه به نظر وي، قواعد زبان. اجتماعی مؤثر است

به نظر او کودکان . ها، بین کودکان طبقه کارگر و طبقه متوسط متفاوت است اولیه آن

آنکه کودکان طبقه متوسط از قواعد   کنند حال طبقه کارگر از قواعد محدودي استفاده می

قواعد محدود . کنند که نقطه مقابل قواعد محدودشده است دقیق و مفصل استفاده می

شود که تشابه انسجام زیادي بین افراد وجود دارد و به خاطر وجود  درجایی ظاهر می

 . نیستها نیاز چندانی به توضیح شفاهی و استفاده از صفت و مفاهیم انتزاعی تهمین شباه

شود کودك  اعتقاد برنشتاین زبان عامیانه داراي کدهاي محدودي است و همین باعث می به

هاي نسبی  ماندگی هاي پیچیده عاجز شود به نظر وي عقب از دسترسی و درك علیت

هایی است که توسط  ماندگی د زیادي نتیجه عقببسیاري از کودکان طبقه کارگر تا حدو

  ).738: 1393گیدنز، (شناختی منتقل شده است  فرایند زبان

 جنسیت در این فرهنگ معناي : بر مبناي جنسیتفرزندپروري دوگانگی نوع -8

فرزندان غربت از سنین . درك است متفاوتی دارد که در بافت فرهنگی خودشان قابل

ر اوایل نوجوانی باید تن به ازدواج دهند به همین دلیل دوران کنند و د پایین کار می

در این فرهنگ پسران از بدو تولد تا اوایل . کنند کودکی بسیار کوتاهی را سپري می

شوند به همین  نشین می نوجوانی شاغل به کار هستند و بعد از ازدواج بازنشست و خانه

ها براي  بعد از ازدواج آن. کنند کار میتوان گفت مردان غربت دوران کوتاهی را  دلیل می

که  درحالی. شوند گذران اوقات خود به تفریح، بازي و مصرف مواد مخدر سرگرم می

کنند؛ ) گري تکدي(دختران غربت بعد از ازدواج عالوه بر زادوولد مجبور هستند کار 

مجبور زنان و کودکان . هاي فرهنگ غربت اقتدار مردان است بنابراین یکی از ویژگی
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هستند تمام درآمد خود را در طول روز به همسر یا پدر خود بدهند به همین دلیل اگر 

شدت مورد خشونت فیزیکی مردان   به،ها به حدنصاب نرسد در طول روز درآمد آن

ها زنان  اینکه منبع درآمد در این خانواده وجود توان گفت که با می. گیرند غربت قرار می

فرزندي بر اساس اقتدار و قدرت پدر شکل -وع رابطه پدرو کودکان هستند ولی ن

  :در این خصوص یکی از کارشناسان معتقد است. گیرد می

کننـد و سـپس    پسران و مردان غربت از کـودکی تـا سـنین نوجـوانی کـار مـی        «

کننـد   ها کمک نمی   شوند به این دلیل که مردم دیگر به آن          نشین یا بازنشست می     خانه

 پـسران  پـس  ،کننـد    و دختران با دید ترحم بیشتري نگاه مـی         ولی در عوض به زنان    

دهنـد و هرچقـدر فرزنـد بیـشتري داشـته             غربت در سنین پایین تشکیل خانواده می      

از سوي دیگر دختران و زنان غربت از کودکی . باشند، درآمد بیشتري خواهند داشت

دلیـل نـسبت بـه       به همین    ،کنند و بازنشستگی ندارند     ها کار می    تا پیري سر چهارراه   

 .»شوند هاي مختلف می مردان بیشتر درگیر بیماري

 عموماً کودکان :هاي اجتماعی کودکان  و پیوند آن با آسیبفرزندپروري -9

فضاي حاکم بر محیط کار و محل . شود غربت با فرهنگ کار و خیابان شناخته می

تماعی را افزایش هاي اج اي است که احتمال درگیر شدن در آسیب گونه ها به زندگی آن

افزایش ... گري و آزاري، اعتیاد، تکدي احتمال مورد خشونت قرار گرفتن، کودك. دهد می

هاي  در رفتارهایی نظیر سرقت، خشونت و پرخاشگري، حضور در دسته. یابد می

. شود کار، مصرف مشروبات الکلی و نظایر آن ردپاي این الگوي تربیتی دیده می خالف

  :کند ز کارشناسان بیان میدر این خصوص یکی ا

شوند به همین دلیـل از کـودکی درگیـر     ها بزرگ می کودکان غربت سر چهارراه  «

آزاري و پرخاشـگري   هاي مختلفـی مثـل کـودك    ها و آزار و اذیت    ها آسیب   خشونت

 ولـی مـستعد بزهکـاري       ،توان گفت کودکـان غربـت بزهکـار نیـستند           می. شوند  می

  .»هستند
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  گیري و بحث نتیجه

هاي شهر تهران و  فرهنگ متمایز غربت هاي خرده هش حاضر تالش داشت تا ویژگیپژو

 فرزند و سبک اجتماعی شدن در این -، کیفیت والدفرزندپروريهاي  پیوند آن با سبک

هاي  منظور بررسی ابعاد این مسئله و مکانیسم به. ها را مورد کنکاش قرار دهد خانواده

نتایج حاصله .  مورد بررسی قرار گرفت،با آن موضوعهاي مرتبط  تأثیرگذاري آن، تئوري

  :نشان داد که

با توجه به اینکه خانواده نقش مهمی در اجتماعی کردن فرزندان خود دارد بنابراین 

همچنین اعضاي خانواده که باید پیوسته . ها نیز باشد پذیري آن ساز آسیب تواند زمینه می

 به علل فقر فرهنگی درصدد آسیب به بسا در تکوین شخصیت کودك کوشا باشند، چه

ترین عوامل  کنند، از مهم میوي برآمده و در روند رشد شخصیتی کودك اختالل ایجاد 

ها، متغیرهاي خانوادگی هستند و ازجمله عوامل خانوادگی  شناسی این آسیب در سبب

  .ت والدین اسفرزندپروريهاي  کند، سبک که رشد و اعتالي شخصیت افراد را تعیین می

انه، گیر سهل :اند از  را معرفی کرده است که عبارتفرزندپروريبامریند چهار سبک 

هاي  با توجه به مفهوم و تعریف انواع سبک. انگارانه و مقتدرانه مستبدانه، غفلت

تواند متفاوت  اجتماعی می -ها با توجه به شرایط فرهنگی  تأثیر هریک از آنفرزندپروري

هاي مستبدانه، غفلت انگارانه و  ن غربت عموماً از شیوهباشد در این راستا والدی

شده با کارشناسان  هاي انجام کنند؛ بنابراین با توجه به مصاحبه انه استفاده میگیر سهل

ها ریشه فرهنگی دارد و از نیاکانشان   در این خانوادهفرزندپروريتوان گفت این نوع  می

ها داراي یک پشتوانه   در این خانوادهپروريفرزندبنابراین . ها به ارث رسیده است به آن

  .فرهنگی قوي است

والدین کودکان خود را از بد تولد وارد بازار کار کرده و در جهت بهبود اقتصاد 

. دهند هایی می در این راستا به کودکان خود آموزش. کنند ها استفاده می خانواده از آن

 معناي بنابراین ،هاي مادي است اه پاداشگ هها همراه با تنبیه فیزیکی و گ عموماً آموزش
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ها مجالی براي بازي و  آن. کودکی در فرزندان غربتی با سایر فرزندان متمایز است

هاي خانواده داده و در راستاي  کودکی کردن ندارند ولی به باالجبار باید تن به خواسته

تاً در ارتباط با کار امرار معاش خانواده تالش کنند؛ بنابراین سبک تربیتی مستبدانه عمد

آور بودن کودکان از مفاهیم مرتبط با این  نان. و اجبار به کار کردن کودکان مصداق دارد

شوند بر پشت مادران خود بسته  کودکان غربت از زمانی که متولد می. مضمون است

همین امر کودك را مستعد انواع . کنند ها تکدي گري می شوند و سر چهارراه می

کنند و نسبت به نیازهاي  ها کودك را رها می باوجوداینکه این خانواده. کند میها  بیماري

که از فرامین والدین در  تفاوت هستند ولی مادامی  و بیگیر سهلروانی و اجتماعی او 

شدت  ها کسر شود به مثال اگر از درآمد روزانه آن عنوان راستاي درآمد سرپیچی کنند به

توان گفت والدین غربت در این زمینه رویکردي مستبدانه  می. کنند ها برخورد می با آن

ها یا کنترل کمتري بر کودکان خود اعمال  توان گفت آن بنابراین، می. کنند اتخاذ می

توجه هستند یا ابراز محبت در برخی از الگوها در  ها بی کنند یا نسبت به نیازهاي آن می

  .ها دارند بر آنترین سطح قرار دارد و یا کنترل ضعیفی  پایین

این کودکان در شرایط بسیار نامطلوب از نظر تغذیـه، بهداشـت و امنیـت بـه سـر                  

گونه آگاهی نـسبت بـه نیازهـاي اولیـه           ها هیچ   برند این در حالی است که والدین آن         می

هـاي   توان گفت هم والدین و هم کودکان فاقد هرگونه مهـارت    می. فرزندان خود ندارند  

هـاي   به همین دلیل کودکان غربـت مـستعد آسـیب   . فظتی هستند خودآگاهی و خود محا   

هاي فیزیکی و کالمی و حتـی روابـط          اجتماعی و روانی زیادي مثل بزهکاري، خشونت      

  .هستند... جنسی پرخطر و

در این . ها است بستگی معیوب در این خانواده هاي پژوهش، دل   یکی دیگر از یافته   

 زیستی -معتقد است هدف نظام روانی) Kassel, et al, 2014: 1164-1176(راستا بالبی 

شـده از تعامـل نزدیـک و      دستیابی به احساس ایمنی و حمایت واقعی یـا ادراك      ،کودك

مهري والدین خود  کودکان غربت از کودکی مورد بی . بستگی است   صمیمی با تصویر دل   
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به همـین دلیـل    . والدین تعامل صمیمی و نزدیکی با فرزندان خود ندارند        . گیرند  قرار می 

  .کنند روابط بین فردي ناکارآمدي دارند و تنش بیشتري را تجربه می

.  کـودك اسـت    - یکی دیگر از نتایج پژوهش حاضـر کیفیـت پـایین تعامـل والـد              

چرخـد؛ بنـابراین هرچـه     ها حول محور اقتصاد و درآمدزایی می     زادوولد در این خانواده   

سـامانه تربیتـی و کیفیـت    . یشتر خواهـد بـود   تعداد فرزندان بیشتر باشد درآمد خانواده ب      

. ها اسـت  ها متأثر از باورهاي فرهنگی و اجتماعی آن   کودك در این خانواده    -تعامل والد 

هـایی را کـه    هاي خود نشان داده اسـت کـه اهـداف و ارزش             در بررسی ) 1969(کوهن  

-یانـد تحـت تـأثیر عناصـر موجـود در بافـت فرهنگـ                والدین براي فرزندان خود قائل    

ـ کن  هایی ایجاد می    ها در سامانه تربیتی والدین تفاوت       این ارزش . هاست  اجتماعی آن  د و  ن

بنـابراین  . شـود  هایی در رفتـار کودکـان مـی    این تفاوت در سامانه تربیتی موجب تفاوت      

هـاي غربـت تحـت تـأثیر باورهـاي        کـودك در خـانواده  -توان گفت نوع رابطه والد  می

توان بـه ازدواج زودهنگـام    ها می اورهاي فرهنگی غربتازجمله ب. فرهنگی والدین است 

توجهی به نیازهاي عـاطفی، روانـی، اجتمـاعی و زیـستی              نوجوانان، ارزشمندي فقر، بی   

  .هاي رسمی اشاره کرد توجهی به آموزش کودك و بی

توان پیدا  ندرت غربتی را می  به،سواد هستند سواد یا کم والدین غربت عموماً بی

کنند  کودکان غربت معموالً در سنین پایین ترك تحصیل می. گرفته باشدکرد که دیپلم 

ضرورت تحصیل  اعتقادي والدین به بی. شوند  از هرگونه تحصیل بازداشته میو یا کالً

عالوه بر این . شود ها مانع از این امر مهم می طورکلی نگرش والدین به آن کودکان و به

نهاد  ك هویتی هستند و عمدتاً در مراکز مردمتوجهی از کودکان فاقد مدار بخش قابل

شده نشان داده است که  هاي انجام نتایج پژوهش .بینند بصورت غیررسمی آموزش می

باور فرهنگی در تعیین سبک تربیتی والدین مؤثر است و از سوي دیگر طبقه 

 گیري باور تربیتی آنان  اقتصادي و میزان تحصیالت و شغل والدین در شکل- اجتماعی

  .نقش دارد
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  ها پیشنهاد

ها حاکم   و با توجه به فرهنگ متفاوتی که بر زندگی غربتیادشدهبر اساس مطالب 

ه بهتر ه موارد زیر جهت مواج،شود است و این فرهنگ از نسلی به نسل دیگر منتقل می

  :شود ها مطرح می با فرهنگ آن

 :انه ماننداي بیشتري در علوم همیار رشته شود مطالعات میان پیشنهاد می -1

ویژه در حوزه مناسبات  ها به در مورد فرهنگ غربت... شناسی، مددکاري اجتماعی و روان

  .خانوادگی و اجتماعی شدن کودکان صورت گیرد

هاي مداخالتی  هاي آموزشی خودمحافظتی و طراحی مدل شود بسته  پیشنهاد می-2

  .ها تدوین شود کودك بر اساس فرهنگ متمایز غربت- و رابطه والدفرزندپروري

 خاص فرهنگ غربت، از متخصصان يها شود با توجه به پیچیدگی  پیشنهاد می-3

صورت گروهی استفاده شود،  به... هاي روانشناسی و مددکاري اجتماعی و حوزه

تواند به والدین در انتخاب سبک مناسب کم  اي می رشته هاي گروهی میان فعالیت

  .اجتماعی ناشی از آن کمک کند-هاي روانی ب و کاهش آسیفرزندپروريمخاطره براي 
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