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Abstract
The purpose of this study was to identify how the child
perceives the performance of a good parent in satisfying
چکیده
basic psychological needs. The qualitative research
method with a phenomenological approach was used in  شنا سایی ادراک کودک از عملکرد والدین خوب،هدف پژوهش حا ضر
the present study. Based on purposive sampling در تأمین ن یازهای بن یادین روانشنننناخ ی اسنننا این مطالعه از نوع
conducted in 2019-2020, 40 children (20 girls and 0-2 کاربردی و با روش پژوهش کیفی و ا س فاده از رویکرد پدیدار شنا سی
boys) aged 9 to 12 years participated in this study for -1399 انجام شننده اسننا براسنناه نمونهگیری هدفمند که در سننا
semi-structured and in-depth interviews. The questions  سننناله12  تا9  پسنننر20  دخ ر و20(  کودک40 ، انجام شننند1398
were arranged in 9 main axes and 13 axes according to  در این پژوهش،بهمنظور انجام مصننناح ۀ نیمهسننناخ ار یاف ه و عمیق
the self-determination theory. The Colaizzi method was مشننارکا کردند سنن اصا مصنناح ه براسنناه نظریۀ خودتعیینگری
used for the analysis. The analysis resulted in 5 main
 س ا تدوین و اجرا شد13  محور ا صلی و در قالب9  در،) وSDT(
themes and 20 subthemes and 144 basic concepts. The  از روش کالیزی اسنن فاده شنند تحلیل،بهمنظور تجزیهوتحلیل دادهها
main themes included autonomy, experience of
144  م ضمون محوری و20 ، م ضمون ا صلی5 دادهها به شنا سایی
competence, association, participation, and order. It can
be concluded that self-determination theory and  تجربۀ، خودمخ اری،مفهوم پایه منجر شنند مضننامین اصننلی بهترتیب
childrens perception of the environment that satisfies  و نظ دهی بودند ن ایج نشننان میدهد، مشننارکا، پیوند،شننایس ن ی
basic needs are interrelated. The results suggest that  والدینی هسنن ند که ب وانند به پنج نیاز،ادراک کودکان از والدین خوب
children believe or perceive that good parents are able  مشننارکا و نظ دهی، پیوند، شننایسن ی،روانشننناخ ی خودمخ اری
to meet five psychological needs, including autonomy, توجه کند و تالش میکنند در تعامل با کودک این ن یازها را برطرف
competence, affiliation, participation, and order, and کن ند میتوان گ فا م یان نظر یۀ خودتعیینگری و ادراک کودک از
attempt to meet these needs through interaction with
 ارت اط وجود دارد،محیط تأمین نیازهای بنیادین
children. It can be concluded that self-determined ، فرز ندپروری، عملکرد وا لدین، ادراک کودک:واژه های کل یدی
theory and children's perception that the environment
نیازهای بنیادین روانشناخ ی
meets basic needs are related.
Keywords:
Children’s
Perception,
Parents’
Performance, Basic Psychological Needs, Parenting.
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مقدمه
خانواده نخس ین محیطی اسا که کودک در آن قرار میگیرد و مراحل رشد خود را در آن میگذارند و عاملی
سازنده و زیربنایی برای شخصیا و رف ارهای کودک اسا (صادقخانی ،علیاک ری دهکردی و کاکوجوی اری،
 1391این نهاد نقش مه و تأثیرگذاری در تأمین نیازهای زیس ی ،روانی و معنوی انسان دارد (رحیمینژاد و
پاکنژاد 1393 ،بهدلیل اینکه کودک موجودی آسیبپذیر اسا و بهتنهایی قادر به مراق ا از خود نیسا،
حمایا و محافظا والدین از زمان تولد و در دوران کودکی برای حفظ حیاا کودک ضروری اسا بدینترتیب
والدین از عوامل تأثیرگذار بر زندگی فرزندان هس ند و در طو مراق ا از کودک ،آموزش و اعما انض اط و
مدیریا زندگی او را برعهده دارند آنها جزء عوامل اولیه و بنیادین تغییر و اج ماعیکردن کودک محسوب
میشوند (بریسمس ر و اسکارف ،2007 ،1به نقل از شکوهی یک ا ،اک ری زردخانه ،محمودی و علوینژاد1396 ،
این دوران از آن جها مورد توجه روانشناسان اسا که مه ترین مرحلۀ زندگی در شکلگیری شخصیا فرد
بهشمار میرود اغلب اخ الصا رف اری پس از دوران کودکی و در محیط خانواده ،بر اثر کم ود توجه به این
دوران حساه و عدم هدایا صحیح در روند رشد و تحو بروز میکند این بیتوجهی ،به عدم سازش و انط اق
با محیط و بروز انحرافاا گوناگون در ابعاد مخ لف برای کودک و خانواده منجر میشود (دمپس ر ،ویلدمن و
لنگکمپ 2006 ،مراق ا و تربیا م ثر فرزندان همواره چالش بزرگی برای والدین ،و فرهنگ و شرایط
م فاوا هر خانواده عوامل مه و م ثری در تربیا کودکان اسا از اینرو و شناخا و آگاهی از چ ون ی تأثیر
روشهای تربیا والدین بر رشد همهجان ۀ کودک ،از موضوعاا مه روانشناسی رشد و از مه ترین م احث در
این حوزه ،س کهای فرزندپروری والدین اسا (سانسون و وایز2001 ،؛ فورگان و ریچی 2015 ،از میان همۀ
عوامل قابلاصالح که بر روند رشد کودک تأثیر میگذارند ،هیچیک از آنها مه تر از کیفیا فرزندپروری که
کودکان دریافا میکنند ،نیسا (سندرز و ترنر 2018 ،تعامل کودکان با خانوادههای آنها در قالب فرزندپروری،
نقش مهمی در رشد کودکان دارد از اینرو رویکرد گرم و مهربان والدین به کودک ،ان ظاراا آنها از کودک،
ارت اط آنها با کودک و ن رشهای انض اطی والدین ،س ک فرزندپروری والدین را نشان میدهد (اندر و گالی،
2009
نیاز یک مفهوم عمومی اسا که در زمینههای مخ لف کاربردهای نس اً وسیعی دارد و برحسب موارد،
تعاریف م عددی از آن ارائه میشود در زبان روزمره ،اصطالح «نیاز» ،در اشاره به ویژگیها یا ن ایج خاص مورد
نظر به کار میرود در روانشناسی ،مفهوم نیاز نشاندهندۀ حضور یک تمایل یا اولویا خاص اسا که اغلب
ریشه در کم ود دارد؛ اولویاهایی که بهطور گس رده بین افراد م غیر اسا :کودکان ممکن اسا ب ویند که
برای سا روز تولد خود به یک اس اببازی نیاز دارند ،نیاز نوجوانان به دوچرخۀ م ناسب با قد و وزن خود برای
بازی و سرگرمی اسا و بزرگساصن برای به ودی از کار به تعطیالا نیاز دارند (ونس ینکیسا ،ریان و سننس،
2020
1. Breismeister, M. J., & Schafer, E. C.
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نظریههای مخ لف روانشناسی ،درمورد نیازهای انسان بحث و بررسی کردهاند و به این نیازها در سطوح
م فاوا توجه شده اسا از معروفترین نظریاا در این زمینه ،نظریۀ سلسلهمراتب نیازهای مازلو 1اسا (1943
وی نیازها را در سطوح مخ لف و در پنج دس ه بهصورا پلکانی و ترتیب غل ه دس هبندی کرده اسا که سطح
پایین تا سطح باص ع ارااند 1 :نیازهای فیزیولوژیکی2؛  2ایمنی3؛  3مح ا4؛  4تعلقپذیری5؛  5اح رام6؛ 6
خودشکوفایی 7مازلو ( 1943این نیازها را نیازهای ارادی یا اساسی 8نیز نامید در این نظریه فرض بر این اسا
که نیازهای سطح پایین (فیزیولوژیکی و ایمنی ق ل از بران یخ هشدن نیازهای سطح باص (مح ا ،اح رام و
خودشکوفایی ارضا شده باشند (فیسا ،فیسا و رابرتس 1394 ،نیازهایی که مازلو ( 1943مطرح کرده اسا،
فطری و ذاتی هس ند و تأکید میشود که برای فعا شدن نیازهای سطح باص در کودکان ،باید نیازهای سطح
پایین آنها تأمین شود (فیسا ،فیسا و رابرتس 1394 ،نظریۀ نیازهای عاطفی اساسی که براساه رویکرد
طرحوارهدرمانی جفری یانگ 2003( 9مطرح میشود ،نظریۀ مه دی ری در این زمینه اسا نیازهایی که این
رویکرد مطرح میکند ،نیاز به امنیا بنیادین ،10ارت اط سال با دی ران ،11خودمخ اری ،12عزانفس،13
خودابرازگری 14و پذیرش محدودیا 15واقعبینانه معرفی شدهاند ن یجۀ رفع این نیازها برای کودکان ،سالما
روانشناخ ی و عدم رفع آن ،بروز مشکالتی در بزرگسالی اسا این ،نظریه بر تأمین نیازها در دوران کودکی
تأکید دارد و ن یجۀ تأمیننکردن آن را ایجاد تلههای زندگی میداند؛ برای مثا  ،تلۀ رهاشدگی 16و بیاع مادی17
در ن یجۀ تأمیننکردن نیاز امنیا بنیادین ایجاد میشود (یانگ و کلوسکو1397 ،

1. Maslow’s theory of hierarchy of needs
2. physiological needs
3. safety needs
4. needs of love
5. belonging needs
6. respect needs
7. self-fulfilling needs
8. voluntary or basic needs
9. Jeffrey Young’s Schema Therapy Approach
10. fundamental security
11. healthy communication with others
12. autonomy
13. self-esteem
14. self-expression
15. accept restrictions
16. abandonment Scheme
17. scheme of distrust
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نظریۀ مه در این زمینه ،نظریۀ خودتعیینگری 1اسا که محور اصلی پژوهش بهشمار میرود و سه نیاز
خودمخ اری ،2شایس ی 3و ارت اط( 4پیوس ی را برای تحو بهینۀ انسان مه میداند نیازهای م عدد انسان
به دصیل مخ لف ،از جمله ث اا و اس حکام آنها در طو زمان ،تأثیراا عمیق و اساسی آنها بر رف ار و
شخصیا ،نقش تعیینکنندۀ آنها در مراحل رشد و تحو و بهطورکلی پیامدهای مث ا و منفی آنها در
زمینههای درونشخصی و بینشخصی ،جای اه و اهمیا ویژهای دارند و مرکز توجه پژوهش ران و محور اصلی
م احث نظریههای نیاز محور روانشناخ ی هس ند (دسی و ریان2008 ،
در نظریۀ خودتعیینگری ،تأمین نیازهای شایس ی ،خودمخ اری و ارت اط ،وابس ه به شرایط محیطی اسا
درمورد ابعاد اج ماعی محیطی که تأمین این نیازها را امکانپذیر میسازد ،میتوان به والدین ،معلمان و همساصن
اشاره کرد (گرولنیک ،دسی و ریان1997 ،
گرولنیک ،دسی و ریان ( 1997فرزند پروری ادراکشده را در سه بعد معرفی میکنند:
 .1بعد مشارکا 5فرصاهایی اسا که والدین به کودک اخ صاص میدهند والدین مشارکاکننده
تالش بیش ری برای ن هداری از فرزندان دارند و وقا بیش ری را با فرزندانشان میگذرانند در بعد
مشارکا والدین فعالیاهای مورد عالقه کودک را میشناسند ،به آن عالقهمندند و فعاصنه در آن
مشارکا میکنند؛
 .2حمایا از خودمخ اری 6درجهای اسا که والدین به آزادی در ان خاب ،خودآغازگری 7و مشارکا
کودکان در تصمی گیری اهمیا میدهند و زمینۀ آن را فراه میکنند؛
 .3گرمی 8نیز به توجه ،شوق و صمیما والدین اشاره دارد رف ار گرم والدین ن رشهای مث ا درباره
دنیا و ارزیابی مث ا کودکان از خود را بهدن ا دارد مطابق این نظریه ،والد خوب والدی اسا که در
سه بعد مطرحشده ب واند نیازهای کودک خود را تأمین کند
تأمین نیازهای بنیادین روانشناخ ی 9از سوی والدین برای فرزندان براساه نظریۀ خودتعیینگری دارای
اهمیا باصیی اسا و نظریهپردازان خودتعیینگری مع قدند که س کهای والدگری میتواند تسهیلگر یا مانع
تأمین نیازها باشد و بر سالما روان افراد اثرگذار باشد (ریان ،هوتا و دسی 2008 ،براساه پژوهش ساداتی
فیروزآبادی و مل فا ( ، 1396س ک فرزندپروری والدین بهصورا رف ارهای مشارک ی و حمای ی ،تشویق به
1. elf-determination Theory
2. autonomy
3. competence
4. belonging
5. involvement
6. autonomy support
7. self-initiation
8. warmth
9. basic psychological needs
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تفکر مس قل ،تأیید شایس ی فرزندان و اجازۀ مشارکا در تصمی گیریها ،با تأمین نیازهای بنیادین در سالما
روان فرزندان اثرگذار اسا در میان س کهای فرزندپروری والدین ،س ک مق درانه 1تأمینکنندۀ به ر نیازهای
بنیادین روانشناخ ی اسا (بشارا ،هوشمند ،رضازاده و غالمعلی لواسانی 1394 ،پژوهشها نشان میدهد
اگر هر سه نیاز در یک فرد تأمین شده باشد ،به رین حالا ممکن و اگر هیچکدام تأمین نشود ،بدترین حالا
ممکن حاصل میشود (رحیمینژاد و پاکنژاد1393 ،
شیوۀ فرزندپروری کارآمد ،در ادراک کودکان از والدینشان اثرگذار اسا میتوان گفا شیوۀ تربی ی والدین
شاخصی مع ر برای پیشبینی چ ون ی ادراک کودک از والدین اسا بر این اساه ،برقراری ارت اط صحیح و
م ثر والدین با کودکان ،مه ترین اصل فرزندپروری اسا که صزمۀ آن شناخا مسائل کودکان و درک تفاوا
دیدگاههای آنها اسا (شاومن ،گریف ،جانیک ،گری و همل 2013 ،؛ چرا که شواهد نشان میدهد کودکان
روشهای م فاوتی در فکرکردن ،احساهکردن و رف ارکردن دارند که با روش بزرگساصن م فاوا اسا (میلر،2
 2011به نقل از کاکابرایی و مرادی 1396 ،و ادراک کودک از پدر و مادر ،پایههای ادراک او درمورد جهان
خارج ،ویژگیهای آن و میزان دردس رهبودن و قابلاع مادبودن آن را بنا مینهد (نصیرزاده و زا پور1390 ،
هن امی که کودک افرادی را که به آنها دل س ی دارد ،حمایاکننده و بامح ا میبیند ،خود را دوساداش نی،
باارزش و صیق مراق ا میداند (دیکی ،اج ا ،ک یلک و نیخن 2006 ،همچنین ادراک طردی که کودکان از
والدین خود دارند ،با تجربۀ خش  ،وابس ی ،بیث اتی عاطفی ،عزانفس پایین و منفی در کودکان همراه اسا
(یاهو2007 ،
پژوهشها درخصوص مقایسۀ ادراک کودکان و والدین از رف ار والدین و کیفیا روابط خانوادگی ،بیان ر
اخ الف معنادار بین دیدگاههای آنها اسا این عدم انط اق ممکن اسا ناشی از ارزندهکردن شیوۀ فرزندپروری
والدین ،مسائل مربوط به رابطۀ والد-کودک یا بر اثر ناسازگاری کودکان باشد (کرلی ز و گربر 2016 ،ادراکاا
کودکان از رف ارهای والدین ،با طیفی از پیامدهای مخ لف رف اری برای کودکان همراه اسا در مطالعهای
رابطۀ بین نشانههای بیرونی و درونی نابهنجاری در کودکان و دیدگاه آنان درمورد سه ویژگی رابطۀ والد-
کودک شامل عدم پذیرش والدینی ،توجه باصی والدینی و حمایا ،بررسی شد ن ایج نشان میدهد ادراک
کودکان از احساه طردشدگی از سوی والدین ،ارت اط معناداری با نشانههای بیرونریزی و درونریزی کودکان
دارد (یاهو 2007 ،ادراک نوجوانان از ویژگیهای فرزندپروری والدین ،با احساه شایس ی آنان در زمینههای
تحصیلی و اج ماعی ارت اط دارد (پوتنیک و همکاران2008 ،
بین ادراک کودکان و والدین از نیازهای کودکان نیز تفاوا وجود دارد و برداشا کودکان از نیازهایشان با
دیدگاه والدینشان م فاوا اسا (مش اقی ،عالمه و آقایی 1391 ،در پژوهشی نوجوانان مالکهایی نظیر

1. authoritative style
2. Miller, P.H.
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مح ا ،دردس رهبودن و ال وی نقش خوب را بهعنوان مالکهای پدر خوب مطرح کردند (مورمن و فلوید،1
 2006با توجه به اهمیا تأمین نیازها از سوی والدین برای فرزندان و ادراک م فاوا والدین و فرزندان دربارۀ
رف ار والدین (کرلی ز و گربر 2016 ،و ادراک م فاوا والدین از نیازهای کودکان (مش اقی ،عالمه و آقایی،
 1391و همچنین ن ود ابزار مناسب بهمنظور بررسی دقیق ادراک کودکان درمورد تأمین نیازها از سوی والدین
در ابعاد مخ لف رف اری ،پژوهش حاضر با اس فاده از روش کیفی به بررسی این موضوع پرداخ ه اسا
این پژوهش با شناسایی ادراک کودکان از عملکرد والدین خوب در تأمین نیازهای بنیادین روانشناخ ی،
چ ون ی تأمین نیازها در خانواده از ن اه کودک را بررسی میکند ،و ن ایج آن میتواند برای برقراری ارت اط
والدین و فرزندان ،و تعیین ان ظاراا برای رف ارهای والدین ،بهمنظور تأمین هرچه به ر نیازهای روانشناخ ی
کودکان اس فاده شود
ضرورا انجام این پژوهش بدین دلیل اسا که تحقیقاا انجامشدۀ داخلی بهمنظور بررسی ادراک کودک
از رف ار والدین ،براساه رویکرد کمی و با اس فاده از پرسشنامۀ دسی و ریان ( 2000با موضوع ادراک کودک
از رف ار والدین ،انجام شده اسا بدیهی اسا پاسخهایی که از کودکان دریافا میشود ،در چارچوب س اصا
مطرح شده اسا؛ بنابراین امکان بررسی سایر جن ههای موضوع بهمنظور دریافا درکی عمیق از کیفیا رابطۀ
والدین و کودکان و چ ون ی تأمین نیازهای آنان به ما نخواهد داد که این موضوع ضرورا انجام پژوهش
بهصورا کیفی و در قالب مصاح ه را بهمنظور بررسی دقیقتر نشان میدهد

روش
هدف پژوهش شناخا ادراک کودکان از عملکرد والدین خوب در چ ون ی تأمین نیازهای بنیادین روانشناخ ی
اسا به این منظور از روش پژوهش کیفی اس فاده شده اسا پژوهش کیفی بهدن ا دریافا مح وای ذهنی
افراد و هدف آن کسب درک عمیق از پدیدۀ مورد بررسی (رنج ر و همکاران 1391 ،و دریافا جزئیاا ظریفی
از پدیدههایی اسا که ارائۀ آنها به روشهای کمی مشکل اسا (بازرگان 1396 ،از میان روشهای کیفی،
بهمنظور کسب ن ایج مطلوب و از آنجا که دریافا ادراک کودکان از چ ون ی تأمین نیازهای بنیادین
روانشناخ ی از تجارب زندگی آنان با والدین نشئا میگیرد ،در این مطالعه از روش پدیدارشناسی 2اس فاده
شد در پدیدارشناسی ،پدیدۀ مورد مطالعه ،براساه دیدگاه معرفاشناخ ی تفسیری ،و بر پایۀ ذهنی افراد و
معنایی که آنان در تجربۀ زندگی خود از پدیده دارند ،بررسی میشود و پژوهش ر بهدن ا شناخا از پدیده با
پیبردن به درک افراد از آن پدیده اسا (بازرگان1396 ،

1. Morman & Floyd
2. phenomenological
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جامعۀ آماری پژوهش ،شامل همۀ کودکان دو منطقه از شهر تهران در سا  1398اسا ان خاب
شرکاکنندگان در این پژوهش براساه نمونهگیری هدفمند 1صورا گرف ه اسا نمونهگیری هدفمند بهمعنای
ان خاب هدفدار واحدهای پژوهش برای جمعآوری دادههای موردنظر اسا و سعی در شناخا و فه بیش ر
پدیده در زمینهای خاص دارد (رنج ر و همکاران 1391 ،در این پژوهش کودکان نه تا دوازدهسالۀ موردنظر،
در مداره دول ی و غیردول ی شناسایی شدند و با کسب اجازه از والدین و اولیای مدرسه ،با این کودکان
مصاح ههای نیمهساخ اریاف ه 2انجام شد تعریف عملکردی از والدین خوب در این پژوهش ،کلیۀ دادهها و
مفاهی بهدساآمده از مصاح ۀ نیمهساخ اریاف ه با کودکان اسا س اصا مصاح ه بهصورا موقعیاهای زندگی
واقعی بود در این مصاح ه از کودکان خواس ه شد که خود را بهعنوان یک والد تصور کنند و به موقعیا مورد
نظر پاسخ دهند؛ برای مثا « ،اگه خودا مامان/بابا بشی و بخوای بچها رو ب ری خرید که براش ل اه یا
وسایل مدرسه بخری ،اون روز خرید رو برام تعریف کن» یا «اگه خودا مامان/بابا بشی ،بهخاطر چه کارهایی
از دسا بچها عص انی میشی؟ چطوری باهاش برخورد میکنی؟»
نمونهگیری بهکاررف ه در این پژوهش هدفمند ،از نوع هم ن اسا براساه این روش نمونهگیری،
مشارکاکنندگان در پژوهش با توجه به سن ( 9تا  12سا  ،شهر محل زندگی (تهران و زندگی با هردو والد
(فرزندطالقن ودن  ،با یکدی ر هم ن و برابر بودند و تعدادی نمونه از دو نوع مدرسه بهطور برابر ان خاب شد
مصاح ه با کودکان این مداره ،اگرچه ممکن اسا دارای تفاواهایی باشد ،اما در این مرحله حساسی ی به
تفاواها نشان داده نشد و تنها ،معیارهای هم نبودن مورد نظر بود همچنین برای پژوهش ،مالکهای خروج
از مطالعه نیز درنظر گرف ه شدند که ع ارااند از 1 :وجود سابقۀ بیماری جسمی مزمن؛  2دردس رهن ودن
برای انجام مصاح ه
تحلیلهای پژوهش ،در نرمافزار  MAXQDAانجام گرف ه اسا که برای تحلیل دادههای پژوهش کیفی
اس فاده میشود فراوانیهای بهدساآمده از مضامین در این نرمافزار براساه تعداد شرکاکنندهها نیسا ،بلکه
بر پایۀ تعداد دفعاتی اسا که در این مضامین تکرار میشود؛ بنابراین مضامین حسابشده فراوانی زیادی دارد؛
برای نمونه مضمون توجه به احساساا کودک در شرکاکنندۀ  ،3پنج بار تکرار شده و در شرکاکنندههای
دی ر نیز به تعداد زیاد اسا
تحلیل دادهها با روش کیفی ،ه زمان با جمعآوری دادهها شروع شد بهع ارتی ،فرایند جمعآوری داده و
تحلیل آنها ه زمان صورا گرفا تحلیل دادهها نیازمند سازماندهی و تقلیل اسا که درنهایا به توصیف
و تفسیر دقیق پدیده من هی میشود (دصور 1389 ،با توجه به اس فاده از روش پدیدارشناسی در این پژوهش،
بهمنظور تحلیل دادهها از روش هفامرحلهای کالیزی 3اس فاده شد
1. purposive sampling
2. Semi–structured interview
3. colaizzi
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جدول  .1مراحل روش کالیزی در پژوهش حاضر
مراحل روش کالیزی
مطالعۀ م ن مکالماا و مصاح هها

اس خراج جمالا مه

فرمو بندی معانی شناخ هشده

مراحل روش کالیزی در پژوهش حاضر
مصاح هها در برنامۀ  MAXQDAپیادهسازی شد و مطالعۀ اولیه و دوبارهخوانی
دادهها ،بهمنظور دریافا جمالا مه صورا گرفا.
اس خراج جمالا و ع اراا مه و مرت ط با موضوع مورد مطالعه از مصاح هها؛ برای
نمونه« هروقا دلش خواسا ،نره با لپتاپش بازی کنه» ،جملهای مه در
صح اهای کودک اسا که حوزههای صزم را برای عدم خودمخ اری کودک نشان
میدهد.
ث ا معانی جمالا مه و تنظی کدهای شناخ هشده؛ برای مثا  ،جملۀ» بعضی از
موقعها ه بخواد ل وبازی کنه ،باهاش ل وبازی میکن » ،بهمعنای اهمیا بازی
والدین با کودک اسا و جملۀ« میگ که اگر مثالً چیزی داری تو دلا که اذی ا
میکنه ،به من ب و بیا» ،توجه به احساساا کودک را نشان میدهد .جمالا مه با
معنای توجه

ادامه جدول  .1مراحل روش کالیزی در پژوهش حاضر
مراحل روش کالیزی
فرمو بندی معانی شناخ هشده

سازماندهی فرمو ها در قالب خوشههایی
از ت ها( دس هبندی دادهها)

تلفیق ن ایج در قالب توصیفی جامع
بیانیۀ صریح از ساخ ار اساسی پدیده
مع رسازی نهایی

مراحل روش کالیزی در پژوهش حاضر
والدین به احساساا کودک در زیرمضمون و کدپایۀ نزدیکی عاطفی با والدین قرار
میگیرند و جمالا با معنای تفریح و بازی کودک با والدین زیرمجموعۀ کدپایۀ تفریح
و بازی با والدین قرار میگیرند.
دس هبندی کدها و معانی شناخ هشده و ایجاد خوشۀ موضوعاا اصلی و قراردادن کدها
در زیرمضمون موضوعاا اصلی؛ برای نمونه دو مضمون محوری رابطۀ عاطفی والد-
کودک و تعامل زبانی و کالمی در مضمون اصلی پیوند و مضامین محوری تفریح و
بازی ،مشارکا تحصیلی ،مشارکا در امور شخصی فرزند و مشارکا در آموزش و
آگاهی زیرمجموعۀ مضمون اصلی مشارکا قرار میگیرند.
تلفیق ن ایج زیرمضمونها در قالب یک توصیف جامع و ارائۀ توصیف جامع از ن ایج و
خوشهها؛ پنج دس ۀ اصلی خودمخ اری ،پیوند ،مشارکا ،تجربۀ شایس ی و
خودنظ دهی بهعنوان نیازهای اساسی شناخ ه شدند که والدین خوب صزم اسا برای
کودکان خود تأمین کنند.
موارد زائد ،بیاس فاده و م ه از ساخ ار کلی حذف شد.
بهمنظور بررسی اع ار و صحا دادههای پژوهش ،از چهار معیار قضاوا شامل اع ار،1
ان قا پذیری ،2اطمینانپذیری 3و تأییدپذیری 4اس فاده شد.

1. credibility
2. transferability
3. dependability
4. confirmability
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برای بررسی اع ار و صحا دادههای پژوهش ،از چهار معیار قضاوا شامل اع ار ،1ان قا پذیری،2
اطمینانپذیری 3و تأییدپذیری 4که گوبا و لینکلن ( 1994پیشنهاد دادهاند ،اس فاده شد برای تضمین اع ار،
درگیری مداوم با موضوع و دادههای پژوهش وجود داشا برای بررسی اطمینانپذیری دادهها از نظراا چهار
صاحبنظر در این حوزه اس فاده و م ن مصاح هها برای بررسی دقیقتر کدگذاریها به آنان ارائه شد برای
رسیدن به اصل ان قا پذیری ،سعی شد از کودکان در سطوح مخ لف اج ماعی و فرهن ی اس فاده شود بهعالوه
برای تأمین تأییدپذیری ،تالش شد پژوهش ر قضاواها و سوگیریهای خود را تا حد امکان در کار دخالا
ندهد و با ث ا همۀ مراحل انجام کار و دادههای حاصله و حفظ مس نداا در همۀ مراحل پژوهش ،به تضمین
قابلیا تأیید این مطالعه کمک کنند

یافتهها
تعداد مشارکاکنندگان در این پژوهش چهل نفر بود که اطالعاا آنان در جدو  2آمده اسا.
جدول  .2مشخصات کودکان مشارکتکننده
جنسیت

سن

تعداد

میانگین زمان مصاحبه

دختر

9تا12

20

25

پسر

9تا12

20

24

40

24

کل

در ادامه ،دادهها تجزیه و تحلیل شدند که ن ایج آن در جدو  3نشان داده شده اسا.
جدول  .3مضمون اصلی و فرعی ادراک کودکان از عملکرد والدین
مؤلفۀ اصلی

مضمون محوری

فراوانی کل

خودمخ اری

332

خودمخ اری
عدم خودمخ اری

131

مصادیق
«برای ل اه ان خابکردن ،میگ هرچیزی خودا دوسنننا داری
ان خاب کن» ( شرکاکنندۀ «، 3میگ او بچهم ان خاب کنه ،بعد
من نظر میدم» (شنننرکاکنندۀ « ، 10وق ی تولدش میشنننه و
اسننن نناببننازی براش میگیرم؛ میگ هرچی دوسننننا داری»
(شرکاکنندۀ 1
«تمیزکاری میدون بیشنن ر پسننرا حا ندارن؛ بهش نمیدم انجام
بده» (شنننرکاکنندۀ « ، 5مواقع خرید اگه چیزی گرون باشنننه و
جن سش به درد نخوره یا ز شا با شه» ( شرکاکنندۀ « ، 7هروقا
دلش خواسا نره؛ با لپتاپش بازی کنه» (شرکاکنندۀ 15
1. credibility
2. transferability
3. dependability
4. confirmability
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مؤلفۀ اصلی

مضمون محوری

فراوانی کل

رابطۀ عاطفی والد-
کودک

135

پیوند

مشارکا

تعامل زبانی/کالمی

67

تفریح و بازی

155

مشارکا تحصیلی

86

مشارکا در امور
شخصی فرزند

100

مصادیق
«موقعی که میخواد دردد کنه و گریه کنه بغلش کنه تا راحا
گریه کنه» (شنننرکاکنندۀ « ، 18بعضنننی مواقع بغلش میکن و
بوسش میکن » (شرکاکنندۀ 30
«یه کاری کرده باهاش حرف میزن اون کار رو نمیدونه درس ه یا
غلطه» (شنرکاکنندۀ « ، 36درمورد اینکه توی مدرسنه چه اتفاقی
اف اد» (شننرکاکنندۀ « ، 2میگ که اگر مثالً چیزی داری تو دلا
که اذی ا میکنه به من ب و بیا» (شرکاکنندۀ 16
«بعضننی از موقعها ه بخواد ل و بازی کنه ،باهاش بازی میکن »
(شننرکاکنندۀ « ، 12باهاش بازی فکری میکن » (شننرکاکنندۀ
31
«مثالً میگ دخ رم امروز چطور بود مدرسنننه ،بعد میگه مامان بد
بود مثالً» ( شرکاکنندۀ « ، 40همین که تو مدر سه چیکار میکنه،
بعد ام حانش چطوری بوده» (شرکاکنندۀ 19
«براش بر نا مهریزی میکن که کار ها براش سننن خا پیش نره»
(شرکاکنندۀ « ، 11اگه مشکلی با دوس اش داره رو اگه به گف ه،
بهش ب چیکار کنه» (شرکاکنندۀ 35

ادامه جدول  .3مضمون اصلی و فرعی ادراک کودکان از عملکرد والدین
مؤلفۀ اصلی

تجربۀ
شایس ی

مضمون محوری

فراوانی کل

مشارکا در آموزش و
آگاهی

102

شایس یهای رف اری

150

عملکرد م ثر در امور
خانه

114

دریافا تشویق/جایزه

84

تجربۀ شایس ی
ورزشی/فرهن ی

56

شایس ی عاطفی

32

شایس ی اج ماعی

32

شایس ی در خرید و

25

مصادیق
«او باهاش میرم ان جام میدم؛ میگ مثالً جاروزدن اینجوریه
گردگیری» (شنننرکاکنندۀ « ، 20اگه ن ونسنننا بهش یاد میدم
بهش میگ باید اینجوری انجام بدی» (شننرکاکنندۀ « ، 39او
اون کارایی که بهش سنننپردم بهش یاد میدم که براش سنننخا
ن اشه» (شرکاکنندۀ 14
«توی مدرسه حرفای زشا نزنه و م دب باشه دخ ر باهوشی باشه
منظ » ( شرکاکنندۀ « ، 32ل اههاش رو بخواد خودش ب شوره
اتاقشو تمیز کنه» (شرکاکنندۀ 28
«میگ سفره رو جمع کن» شرکاکنندۀ « 17اگه نونوایی نزدیک
باشه میگ بره نون ب یره» شرکاکنندۀ 26
«من بچهم رو با بیرونبردن تشننویق میکن » (شننرکاکنندۀ ، 10
«میبرمش بیرون میگردونمش جایی که دوسنا داره میبرمش»
(شرکاکنندۀ 27
«تو ز بان اگر کار چیزی کرده باشننننه ،بهش اف خار میکن »
(شننرکاکنندۀ « ، 38آدمی باشننه که قرآن رو حفظ باشننه؛ خیلی
خوشحا میش » (شرکاکنندۀ 21
« بغلش می کن » (شنننرکننا کنننندۀ  « ، 11بوسنننش می کن »
(شرکاکنندۀ 35
«من با ش ت شویقش میکن پیش دو س اش» ( شرکاکنندۀ ، 2
«حجاب خودشو رعایا کنه» (شرکاکنندۀ 38
«بهش پو میدم مثالً که پسانداز کنه» (شرکاکنندۀ 4
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مدیریا مالی

نظ دهی

شایس ی تحصیلی

16

خودنظ بخشی شخصی

79

برنامهریزی و مسئولیا
شخصی

102

ن ود نظ و کن ر
رف اری

66

تنظی بیرونی رف ار

103

«ا گه تو مدرسنننه نمرۀ خوب ب یره ،ح ماً براش کادو میگیرم»
( شرکاکنندۀ « ، 33در سش خیلی خوب با شه کارنامهاش همی شه
بیسا باشه ،جایزه میدم بهش» (شرکاکنندۀ 13
«خونه رو کثیف کنه خودم زحما کشنننیده باشننن تمیز کن  ،اون
کثیف کنه» (شرکاکنندۀ « ، 5اجازه بهش نمیدم تابس ون بس نی
بخوره ،ا ما از این بسننن نی های بیرون که ب هداشننن ی نیسنننا»
(شرکاکنندۀ 22
«موقعی که کاله داشننن ه باشنننه مثالً اگه بعد از مشنننقش باید
میرف ه کاله» (شرکاکنندۀ 19
یا «اگر که به حرف گوش نده ،یعنی چ ند بار بهش یه چیزی رو
ب  ،بعد تن یهش میکن » (شرکاکنندۀ « ، 16بهش تذکر میدم
من دوسا ندارم کسی رو بزن » (شرکاکنندۀ 40
«سننعی میکن اون کار خطا رو از جلو دسننا و پاش بردارم جلو
چشمش ن اشه» (شرکاکنندۀ 38

تجزیه و تحلیل دادههای ادراک کودک از والدین خوب در تأمین نیازها ،به شناسایی  5مضمون اصلی20 ،
مضمون محوری و  144مفهوم پایه منجر شد مضامین اصلی شامل خودمخ اری ،تجربۀ شایس ی ،مشارکا،
نظ دهی و پیوند بود در مضمون اصلی خودمخ اری 2 ،مضمون محوری ،خودمخ اری و عدم خودمخ اری به
دسا آمد تعداد مفاهی پایه در این مضمون 77 ،مفهوم بود مضامین رابطۀ عاطفی والد-کودک و تعامل
زبانی/کالمی 2 ،مضمون محوری کسبشده در م لفۀ پیوند و  27مفهوم ،مفاهی پایه را در این مضمون تشکیل
دادند در م لفۀ مشارکا ،دس هبندی  55مفهوم پایه به شکلگیری  4مضمون محوری شامل تفریح و بازی،
مشارکا تحصیلی ،مشارکا در امور شخصی فرزند ،مشارکا در آموزش و آگاهی بود تجربۀ شایس ی ،دی ر
م لفۀ این پژوهش بود که  8مضمون محوری ،شایس یهای رف اری ،عملکرد م ثر در امور خانه ،دریافا
تشویق/جایزه ،شایس ی ورزشی/فرهن ی ،شایس ی عاطفی ،شایس ی اج ماعی ،شایس ی در خرید و
مدیریا مالی ،و شایس ی تحصیلی ،از  70مفهوم پایه اس خراج و دس هبندی شدند درنهایا مضامین محوری
خودنظ بخشی شخصی ،تنظی بیرونی رف ار ،برنامهریزی و مسئولیا شخصی ،و ن ود نظ و کن ر رف اری
مضمون اصلی نظ دهی را تشکیل دادند براساه  73مفهوم پایه ،مضامین محوری در این کد بهدسا آمدند

بحث و نتیجهگیری
این پژوهش به دن ا شناسایی ادراک کودکان از عملکرد والدین خوب در تأمین نیازهای بنیادین روانشناخ ی
بود یاف هها نشان داد کودکان والد خوب را والدی میدانند که نیازهای خودمخ اری ،شایس ی ،پیوند ،نظ دهی
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و مشارکا را برای فرزند خود تأمین کند به نظر میرسد کودکان در دنیای امروز بهخوبی میتوانند عملکرد
والدین خود را توصیف کنند و تصویری روشن از والد خوب و مطلوب ارائه دهند آنان به نیازهای مخ لف
کودکان در تعامل با والدین آگاهی دارند و به شکلی قابلق و مصادیق آن را مطرح میکنند این مطالعه که
در قالب مصاح ه با کودکان سنین  9تا  12ساله صورا گرفا ،موجب شد تا مشارکاکنندگان اطالعاتی موثق
از تجربۀ زیس ه خود و ادراکشان از والد خوب در اخ یار پژوهش ر قرار دهند
خودمخ اری یکی از مضامین اصلی بهدساآمده از تحلیل دادههای فصل چهار ،دارای دو مضمون محوری
و هشا مفهوم پایه اسا نیاز به خودمخ اری در دیدگاهها و نظریههای مخ لف ،بهعنوان یک نیاز مه و
اساسی برای انسان مطرح میشود نظریۀ خودتعیینگری ( SDTمطرحترین نظریه در این مورد اسا این
دیدگاه ،نیاز خودمخ اری را یکی از نیازهای بنیادین روانشناخ ی میداند براساه این نظریه ،خودمخ اری
بهمعنای خودتنظیمی و ادارۀ خود و احساه اح رام به ارادۀ فرد اسا (ریان و لینچ 1989 ،فرد خودمخ ار کسی
اسا که تمایل دارد بهجای اینکه رویدادهای محیط اعما او را تعیین کنند ،خودش حق ان خاب داش ه باشد
(ریان و دسی2017 ،
بر پایۀ نظریۀ خودتعیینگری ،گرولنیک ،دسی و ریان ( 1997بهمنظور بررسی ادراک کودک از روابط با
والدین ،فرزندپروری ادراکشده را بهصورا ادراک کودک از روابط با والدین با ابعاد مشارکا ،حمایا از
خودمخ اری و گرمی تعریف کردند بدینترتیب در حمایا از خودمخ اری ،والدین به آزادی در ان خاب،
خودآغازگری ،و مشارکا کودکان در تصمی گیری اهمیا میدهند و زمینۀ آن را فراه میکنند همچنین به
تأیید کودک بهعنوان یک موجود منحصربهفرد ،فعا و ارادی میپردازند و این مسئله با رف ارهایی مانند تصدیق
دیدگاه کودک ،تشویق تفکر و تصمی گیری مس قل مشخص میشود (گرولنیک ،ریان و دسی 1997 ،مطابق
نظریۀ مطرحشده ،روابط خانوادگی ،و محیطهای اج ماعی پاسخ و و حمایاکننده ،خودمخ اری را تقویا
میکنند (دسی و ریان2000 ،
1
از دی ر نظریههایی که به نیاز خودمخ اری توجه ویژهای دارد ،نظریۀ نیازهای هیجانی اساسی یانگ
( 2003اسا در این نظریه یکی از پنج نیاز عاطفی برای فرد ،نیاز به خودگردانی و عملکرد سال مطرح میشود
خودگردانی و عملکرد سال  ،بهمعنای ایجاد حس اع ماد به امنیا و سالما ،عدم وابس ی و کفایا ،احساه
درونی تکامل و تمایزیاف ی ،امنیا و ث اا ،ابراز وجود و بیان خود ،و خوشبینی اسا (لوییس و لوییس،
 1396مطابق با این تعریف ،می توان ن یجه گرفا خودمخ اری و خودگردانی بهدن ا ن ایج یکسان در افراد
هس ند
در راس ای دیدگاه های مخ لف درمورد نیازهای انسانی ،دیدگاه باسابقۀ دی ر در این زمینه ،نظریۀ نیازهای
روانی موری ( 1938اسا موری در این نظریه به خودمخ اری اشاره میکند و این نیاز را اینگونه تعریف
1. basic emotional needs
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میکند :نیاز به آزادشدن ،خالصشدن از قیدوبند ،رهاشدن از محدودیاها ،مقاوما در برابر اج ار و زورگویی،
تالش برای مس قلبودن ،و آزادبودن در عمل مطابق با ان یزهها ،و بهم ارزهطل یدن عرف و سنا تعریف میکند
و مع قد اسا نیازها عاملی مه بهمنظور نیرومندساخ ن و هدایا رف ار در مسیر مناسب اسا راتر ،1954( 1به
نقل از دسی و ریان 2008 ،بهعنوان نظریهپرداز دی ر در زمینۀ نیازهای روانشناخ ی ،نیاز به اس قال را از
جمله نیازهای مه روانشناخ ی برای انسان میداند و در تعریفی همسو با خودمخ اری ،اس قال را نیاز به
تصمی گیری توسط خودمان و م کیبودن بر خودمان و نیاز به پرورشدادن مهاراهایی که بدون پادرمیانی
دی ران بهطور مس قی تأمین شوند ،تعریف میکند
اریکسون ( 1963بهعنوان نظریهپرداز مطرح در زمینۀ مراحل رشد روانی-اج ماعی انسان ،در مقایسه با
دی ر نظریهپردازان محدودۀ زمانی مشخصی را برای ایجاد عملکرد مس قل و تأمین نیاز اس قال برای کودکان
مطرح میکند و مع قد اسا در سا دوم و سوم زندگی ،کودکان در مرحلۀ اس قال در برابر شرم قرار میگیرند
رشد جسمانی و ذهنی در این مرحله ،موجب میشود بسیاری از کارها را خودشان انجام دهند کودکان در این
مرحله برای اولین بار میتوانند درجاتی از تصمی گیری را اعما کرده و نیروی ارادۀ خودگردان و مس قل خویش
را تجربه کنند براساه آنچه تاکنون درمورد نیاز خودمخ اری در نظریههای مخ لف مطرح شد ،میتوان به این
ن یجه رسید که خودمخ اری نیازی مه و اساسی در زندگی برای فرد اسا و برای عملکرد سال فرد ،عنصری
مه محسوب میشود
ن ایج پژوهش نشان داد که کودکان در این دامنۀ سنی بهخوبی نیاز خودمخ اری و عملکرد مس قل را ادراک
میکنند و در زمینۀ خرید ،فعالیاهای درسی ،فعالیا های غیردرسی ،و ابراز وجود خود در خانواده بهدن ا
خودمخ اری هس ند و آنان والد خوب را والدی ادراک میکنند که در این موارد به آنان امکان ان خاب و عملکرد
مس قل را بدهد مضمون محوری حق ان خاب در خرید ،به خودمخ اری در خرید اشاره داشا که کودکان تجربۀ
اس قال و تعیینگری در خرید را تجربه کرده بوند و در مواردی شکایا عمدۀ کودکان در این زمینه سلطهگری
والدین در خریدهای مربوط به آنان بود فراوانی باص در سه مضمون محوری خرید ،فعالیاهای غیردرسی و
ابراز وجود که از حوزههای خاص کودک بهشمار میآیند ،نشان میدهد که والدین در این موارد به راهنمایی و
آموزش س ک فرزندپروری مطلوب نیاز دارند تا ب وانند محیطی پاسخ و و حمایاکننده ایجاد کنند که صزمۀ
تأمین نیاز خودمخ اری اسا
در این پژوهش که توافق و عدم توافق فرزندان و والدین درمورد صالحیا والدین دربارۀ این مسائل را
بررسی کرده بود ،نشان داد والدین و فرزندان توافق دارند که فرزندان باید درمورد مسائل شخصی دارای قدرا
زیادی باشند ن ایج مسائل دوس ی و مسائل محرمانه درمورد باورهای والدین و نوجوانان درخصوص درجۀ
مناسب صالحیا والدین و کن ر این مسائل ،تفاواهای چشم یری وجود داشا

1. Rotter, J. B.
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مضمون محوری عدم خودمخ اری در فعالیاهای غیردرسی و خرید که بهعنوان حالا معکوه نیاز به
خودمخ اری ،در این کد فراگیر قرار دارد ،شامل بازنمایی از تجربیاا کودکان از ن ود حق ان خاب در موارد
مخ لف میشود پذیرش با اکراه دیدگاه والدین ،خرید و انجام امور مربوط به کودک بدون حضور او ،اج ار
والدین در تعیین مسئولیا ،نمونهای از تجربیاا کودکان در این زمینه بود براساه این یاف ه ،وجود اج ار و
عدم اجازه به کودک در ان خاب و عملکرد مس قل در مسائل مربوط به خود از ،نشانههای والدین دارای س ک
فرزندپروری مس دانه اسا نمایش قدرا از بارزترین ویژگیهای این س ک اسا این والدین ارزش زیادی
برای اطاعا از قوانین قائل هس ند و رابطۀ بین والدین و کودکان دلسردکننده اسا و نیازهای کودک خود را
درنظر نمیگیرند این س ک در دو م لفه پذیرش (گرمی ک و از نظر کن ر اج اری زیاد و اس قال کودک را
محدود میکنند و مع قدند که کودک باید آنچه را که درسا اسا ،بدون دلیل بپذیرد (بامریند1991 ،؛ جانس ون
و اسوانسون 2006 ،به نظر میرسد م لفۀ کن ر در س کهای فرزندپروری درصورتیکه در رف ار و س ک
فرزندپروری والدین زیاد باشد ،در تضاد با تأمین نیاز خودمخ اری فرزندان اسا و والدین دارای س ک
فرزندپروری مس دانه بهدلیل کن ر زیاد ،معموصً کودکانی تربیا میکنند که نیاز خودمخ اری در آنان بهخوبی
تأمین نمیشود
بااینحا میتوان ادراک کودک از سلطه والدین را به شکلی دی ر نیز تفسیر کرد؛ به این صورا که هرچقدر
کودکان به مراحل نوجوانی نزدیک میشوند ،برداشا و ادراک م فاوتی در این زمینه دارند در این پژوهش
تعدادی از کودکان مشارکاکننده در آس انۀ دورۀ بلوغ و نوجوانی قرار داش ند و میتوان چنین اح مالی را درمورد
ادراک آنان داشا
دومین م لفۀ کسبشده در این پژوهش ،پیوند اسا پیوند از دو مضمون محوری و چهار مفهوم پایه تشکیل
شده اسا این م لفه را میتوان با نیاز به ارت اط ،تعلق ،و پیوند که تقری اً در همۀ نظریههایی که درمورد نیازهای
انسانی مطرح شده اسا ،همسو دانسا
مازلو ( 1943بهعنوان معروفترین نظریهپرداز در زمینۀ نیازهای انسانی ،پس از نیازهای فیزیولوژیکی و
امنیا ،نیاز به تعلقپذیری و مح ا را برای انسان مه و اساسی میداند و مع قد اسا این نیازها میتوانند از
طریق رابطۀ صمیمی با یک دوسا ،معشوق یا همسر یا از طریق برقراری روابط اج ماعی در گروه تأمین شوند
نیازهای اج ماعی انسان ،با حضور او در اج ماع ،شکل میگیرد که بهمنظور کسب روابط معنادار با دی ران
تالش میکند
در نظریۀ موری ( 1938دو دس ه نیاز با مضمون پیوند همخوانی دارد وی در این نظریه ،نیاز به پیوندجویی
و مهرطل ی را مطرح میکند و به اع قاد او نیاز به پیوندجویی ،نیاز به همکاری نزدیک و لذابخش یا م قابل با
فرد دی ر اسا که ش یه به شخص اسا یا او را دوسا دارد (وفادارماندن به یک دوسا نیاز به مهرطل ی نیز
بهمعنای مورد پرس اری ،حمایا ،ن هداری ،عشق ،نصیحا ،راهنمایی ،پرورش ،بخشش و تسلیقرارگرف ن
برای نزدیکبودن به یک حامی ،و داش ن یک حامی دائمی اسا
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نیاز به ارت اط و وابس ی یکی از شش نیاز وجودی و روانشناخ ی اسا که فروم ( 1950آن را مطرح کرده
اسا تعریف ارت اط و وابس ی ،نیاز به برقراری رابطه با دی ران ،و ن رانی درمورد رفاه و سالم ی آنها اسا
از دیدگاه فروم ،تأمین این نیاز ،پس از نیازهای فیزیولوژیکی مه خواهد بود وی تفاوا انسان سال و
روانرنجور را در تأمین این شش نیاز روانشناخ ی میداند
در نظریۀ نیازهای عاطفی اساسی یانگ ( 2003نیاز به دل س ی ایمن به دی ران شامل نیاز به امنیا،
ث اا ،مح ا ،و پذیرش اسا این نظریه همسو با دیدگاه خودتعیینگری (( SDTنظریۀ مورد بررسی در این
پژوهش اسا که ارت اط و تعلق را یک نیاز بنیادین روانشناخ ی معرفی میکند این نیاز ،به احساه
مح وببودن ،تحامراق ابودن و مورداع مادبودن اشاره میکند تأمین این نیاز ،مس لزم اهمیا فرد برای
دی ران ،تمایل دی ران برای توجه به فرد و دریافا توجه م قابل از آنها اسا (دسی و ریان 2008 ،همچنین
در س ک فرزندپروری معرفیشده مطابق با این نظریه که گرولنیک ،دسی و ریان ( 1997را مطرح کردند ،یکی
از ابعاد س ک فرزندپروری ،گرمی اسا که به توجه ،شوق و صمیما والدین اشاره دارد و درنهایا این بعد رف ار
گرم والدین ،ن رشهای مث ا دربارۀ دنیا و ارزیابی مث ا کودکان از خود را بهدن ا دارد
یاف ههای پژوهش در م لفۀ پیوند نشان داد ،کودکان تجارب مث ا خود را در گفاوگو با والدین ،تفریح و
لذا مش رک ،مراق ا و حمایا ،نزدیکی عاطفی با والدین بهخوبی ادراک کردهاند و به این تجارب اشاره
داش ند این موضوع نشان میدهد والدین برخی از کودکان این نیاز را بهخوبی تأمین کردهاند و با کودکان خود
ارت اط مطلوبی دارند و به نظر میرسد تأثیر مث ا تأمین نیاز ارت اط و تعلق ،بروز گرمی و صمیمیا در روابط
والد-فرزندی و وجود جن ۀ گرمی در س ک فرزندپروری این والدین اسا
در نظریۀ فرزندپروری بامریند ( ، 1991فرزندپروری مق درانه ،با بیش رین نمره در م لفۀ گرمی و پاسخ ویی
شناخ ه میشود این والدین رابطۀ گرم و بسیار حمای ی با فرزندان خود دارند و توجه زیادی به آنها و نیازهایش
نشان میدهند فرزندان چنین خانوادههایی از حمایا عاطفی و روابط گرم و صمیمی برخوردارند همچنین
والدین مق در به تعامالا کالمی با فرزندان خود عالقهمند هس ند (بامریند 1991 ،بر این اساه میتوان
ن یجه گرفا والدین خوب برای تأمین نیاز ارت اط و تعلق برای کودکان ،والدینی با س ک فرزندپروری مق درانه
هس ند و یکی از م لفه های والد خوب از دیدگاه کودک ،داش ن ارت اط مطلوب و گرم با کودک اسا
برداشا کودکان از عملکرد والدین خوب در تأمین نیاز به پیوند ،با پژوهش کراکا ،براون ،راسل و شن
( 2007همسو اسا در این مطالعه ،مشخصههای ارت اط خوب بین والد و فرزند ،از دیدگاه نوجوانان بررسی
شد تعامل باز (امکان گفاوگوی راحا و آزادانه با والد ،درک م قابل ،امکان بروز خود و حمایا ابزاری و
عاطفی (مانند تأمین مالی ،مراق ا فیزیکی ،وابس ی عاطفی ،و مح ا فیزیکی و کالمی بهعنوان دو مشخصۀ
مه رابطۀ مطلوب والد و فرزندی شناخ ه شدند در این پژوهش نیز کودکان به گفاوگو ،نزدیکی عاطفی،
دریافا مراق ا و حمایا والدین و در حالا معکوه ،تعدادی از کودکان با بیان تجارب خود از بیتوجهی
والدین به احساساا و عواطف آنان ،و نادیدهگرف هشدن از سوی والدین ،به فاصلۀ عاطفی خود و آنها اشاره
کردند در پژوهشهایی که با بررسی ادراک والدین از والد خوب انجام شد ،والدین به ویژگیهای ارت اط مطلوب
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با فرزندان ،وقاگذاش ن برای آنها ،مح اکردن و دردس رهبودن اشاره کردند (پدرسن2012 ،؛ مورمان و
فلوید2006 ،؛ جانس ون و سوانسون 2006 ،؛ برای نمونه ن ایج مطالعۀ موری و هونگ ( 2015با موضوع بررسی
ادراک پدران از ویژگی پدر خوب نشان داد پدران ،پدری را خوب میدانند که حضور فیزیکی و عاطفی در خانه
داش ه باشد؛ به این معنا که به فرزندان و همسر خود مح ا کند و حامی آنها باشد؛ بنابراین به نظر میرسد
تأمین نیاز ارت اط در قالب حمایا و مراق ا از فرزندان و ارت اط عاطفی مطلوب ،ه از سوی والدین و ه
فرزندان مسئلهای مه تلقی میشود و صزم اسا آموزش شیوۀ مطلوب تأمین این نیاز ،در برنامههای آموزشی
به والدین گنجانده شود
دس هبندی  70مفهوم پایه و  8مضمون محوری ،به شناسایی مضمون اصلی شایس ی در این پژوهش
منجر شد شایس ی نیز مانند دو نیاز خودمخ اری و ارت اط در تئوری خودتعیینگری ( SDTیکی از سه
نیازهای بنیادین روانشناخ ی معرفی شده اسا شایس ی را م ثربودن در عمل و چالشهای روزانه ،تجربۀ
فرصاها برای تمرین ،گس رش و بیان ظرفیاها (میل بهکاربردن اس عدادها و مهاراها در انجام امور مخ لف
تعریف میکنند احساه شایس ی ،با شرکا در چالشهای بهینه و تسلط بر آنها ،و دریافا بازخوردهای
مث ا به ود مییابد که موجب ایجاد ان یزش فطری ،احساه م ثربودن ،مولد و مهارا در فعالیاها برای فرد
خواهد شد و در شرایطی کاهش خواهد یافا که فرد را از کن ر بر پیامدهای رف اری محروم کنی و بیان کنی
فرد ظرفیا صزم برای انجام تکالیف را ندارد یا تکالیف بسیار ساده اسا (ریان و دسی2017 ،
در راس ای دیدگاه نظریۀ خودتعیینگری از نیاز شایس ی ،دی ر نظریههای نیازهای انسانی ،در قالب
مفاهیمی دی ر به معرفی و ت یین نیازهایی همسو با نیاز شایس ی پرداخ هاند؛ برای مثا  ،در نظریۀ نیازهای
مازلو ( ، 1943نیاز به اح رام با نیاز شایس ی در دیدگاه خودتعیینگری همسو اسا این نیاز شامل نیاز به
عزانفس ،اع مادبهنفس ،شایس ی و آگاهی از اح رامگذاش ن دی ران به آنها اسا این نیاز دارای دو جن ه
اسا 1 :کسب ادراک مقام ،تأیید یا قدر و منزل ی فرد از منظر دی ران؛  2احساه شایس ی و ارزش فرد از
خود همچنین براساه دیدگاه اریکسون ( ، 1963نیاز به شایس ی حاصل از مرحلۀ سخاکوشی در برابر
حقارا ،حدود  6تا  11سال ی رخ خواهد داد در این سن ،کودک مدرسهرف ن را آغاز میکند عاداا خوب
کارکردن و دره خواندن که اریکسون آن را سخاکوشی میداند ،بهعنوان وسیلهای برای کسب تحسین و
رضایا ناشی از انجامدادن موفقیاآمیز یک کار یاد میگیرد کودکان با اس فاده از توجه ،تمرکز ،پش کار و
پایداری ،برای انجام امور تالش جدی دارند ،اما کودکانی که واکنشهای نامطلوب تحقیر ،تمسخر و طرد را از
والدین خود دریافا کنند ،حقارا در آنان شکل خواهد گرفا نیروی اساسی حاصل از حل بحران این مرحله،
شایس ی اسا ،بهمعنای بهکاربردن مهارا و هوش در دن ا کردن و کاملکردن تکالیف ،نیرویی اسا که از
سخاکوشی حاصل میشود
همسو با نظریههای مطرحشده از نیاز شایس ی ،ن ایج پژوهش ،اهمیا این نیاز در زندگی کودک را تأیید
میکند کودکان مشارکاکننده به مواردی مانند عملکرد م ثر در امور خانه ،شایس یهای رف اری ،شایس ی
ورزشی/فرهن ی ،دریافا تشویق و جایزه از والدین که بهدلیل شایس ی ،و همچنین به تجربیاا خود از حس
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شایس ی ،ارزش خود و ابراز خود در تعامل با والدین اشاره کردند مضامین محوری که در این کد فراگیر
فراوانی باصیی داش ند ،شایس یهای رف اری و عملکرد م ثر در امور خانه بود که شامل تجاربی میشد که
والدین به کودکان خود دربارۀ رف اری اثربخش ،حس شایس ی داده بودند و همچنین برداشا آنان از عملکرد
والد خوب که تا حد زیادی به این نیاز در ابعاد مخ لف از جمله انجام کارهای خانه و خریدهای محدود خانه با
مدیریا مالی کودک ،اشاره شده اسا به نظر میرسد کودکان م ناسب با ادراک خود ،به مصادیق این نیاز در
زندگی خود توجه دارند و توقع دارند والدینشان نیز به این مصادیق توجه کنند اشارۀ کودکان به مصادیق تأمین
این نیاز ،نشان از عملکرد موفق والدین در این رابطه بود؛ بنابراین به نظر میرسد تأمین نیازهای بنیادین
فرزندان ،در شکل گیری ادراک و خودباوری مث ا برای کودک و درنهایا ادراک مث ا از عملکرد والدین و
اح ماصً دی ر ابعاد زندگی اثرگذار اسا
مشارکا ،چهارمین مضمون اصلی بهدساآمده از دس هبندی دادهها در این پژوهش اسا چهار مضمون
محوری و یازده مفهوم پایه ،زیرشاخههای این مضمون را میسازند این مضمون دربرگیرندۀ همۀ تجاربی اسا
که در رابطۀ بین والد و کودک ،بر مشارکا ،همکاری و همیاری تأکید دارد مضامین محوری مشارکا شامل
مشارکا در تفریح و بازی ،تحصیلی ،خرید ،امور شخصی فرزند ،آموزش و آگاهی اسا
در فرزندپروری برگرف ه از نظریۀ خودتعیینگری ،یکی از جن ههای رابطۀ والدین با فرزندان ،مشارکا اسا که
بهمعنای آگاهی والدین از فعالیاهای مورد عالقۀ فرزند خود اسا و والدین نیز به این فعالیاها عالقهمندند و
فعاصنه در آن مشارکا میکنند (گرولنیک ،دسی و ریان 1997 ،از ن اهی دی ر ،ادراک کودکان در این پژوهش
به مشارکا و همراهی والدین را میتوان در راس ای نیاز ارت اط و تعلق در نظریۀ خودتعیینگری دانسا
همانطور که در کد فراگیر پیوند به این نیاز اشاره شد ،تعامل با دی ران شرط اصلی فعا کردن نیاز به ارت اط
اسا؛ بهگونهایکه این تعاملها اح ما صمیمیا ،اهمیادادن ،و عالقه دوجان ه را فراه کند (ریو1391 ،
والدین نخس ین و نزدیکترین افراد زندگی کودکان هس ند که با او ارت اط برقرار میکنند به نظر میرسد
والدین میتوانند با تأمین نیاز ارت اط و تعلق ،از فعالیاها و عالئق کودکان خود مطلع شوند این موضوع ،به
والدین در همراهی و مشارکا مطلوب در فعالیاهای کودکان کمک خواهد کرد
براساه ن ایج و با توجه به نظریههای مطرحشده ،تأمین نیاز خودمخ اری و مشارکا برای فرزندان ممکن
اسا با یکدی ر تداخل داش ه باشد درواقع این اح ما وجود دارد که برخی والدین با هدف مشارکا در امور با
فرزندانشان ،خودمخ اری آنان را سلب کنند و مانع از عملکرد مس قل آنان شوند به نظر میرسد در موارد
مطرحشده کودکان عالقهمندند در موقعیاهایی که خودمخ اری آنان مخ ل نشود و از سوی والدین احساه
سلطهگری نکنند ،همیاری و همکاری والدین را تجربه کنند و خواهان مشارکا والدین در فعالیاهای مخ لف
هس ند بدینترتیب صزم اسا در آموزشهای والدینی مرز بین این دو نیاز ،برای والدین به شکلی دقیق توصیف
شود تا بهعنوان والدی خوب برای فرزندان ،ب وانند عملکرد مناس ی خود داش ه باشند
ن ایج نشان داد مضمون محوری تفریح و بازی دارای فراوانی باصیی در این کد فراگیر بود این موضوع
گویای آن اسا که مطلوبترین مشارکا و همراهی برای کودکان ،حضور والدین در بازیها و سرگرمیهای
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آنان و مشارکا و همراهی مطلوبتر دی ر برای کودکان ،مشارکا در مسائل مدرسه مانند حمایا در تکالیف
درسی اسا ن ایج در این زمینه با پژوهش کراکا ،براون ،راسل و شن ( 2007همسو اسا در این پژوهش
نوجوانان یکی از م لفههای رابطۀ مطلوب والد-فرزند را بروز غیرمس قی مراق ا معرفی کردند که در توصیف
آن ،به انجام فعالیاهای مش رک اشاره شد براساه پژوهش پدرسن ( ، 2012یکی از ویژگیهای رابطۀ خوب
با فرزند از دیدگاه پدران ،به حضور پدر در زندگی خانوادگی و گذراندن وقا با فرزندان و از ن اه مادران ،ویژگی
مادر خوب ،دردس رهبودن و حضور در فعالیاهای مش رک با فرزندان اسا ویژگی دردس رهبودن و گذراندن
زمان بیش ر با کودک که در پژوهش جانس ون و سوانسون ( 2006مطرح شد نیز از دیدگاه مادران ،ویژگی
اصلی مادر خوب اسا
پنجمین و آخرین مضمون و کد فراگیر مشخصشده ،نظ دهی اسا در این مضمون 51 ،مفهوم پایه و 4
مضمون محوری کسب شده اسا این کد تجربههای نظ دهنده و ساخ ارساز برای رف ار کودک هس ند و به
شکلهای مخ لف نشان میدهند که والد خوب در جریان رشد کودک ،برای او قواعد ،شروط و مرزهایی ایجاد
میکند تا رف ارش را نظ دهی کند بیش رین فراوانی در مضمونهای محوری ،مربوط به مضمون خودنظ بخشی
شخصی (دیک هشدن نظ و قاعده توسط والدین  ،مضمون تنظی بیرونی رف ار (تعیین مرز و قاعده بر رف ار و
فعل کودک توسط والدین  ،و برنامهریزی و مسئولیا شخصی (تعیین چارچوب و اس انداردهای زمانی در امور
مخ لف برای کودک بود
بامریند ( 1991در توصیف س کهای فرزندپروری و بهمنظور دس هبندی عملکرد والدین ،دو م لفۀ گرمی
(پاسخ ویی و کن ر (تقاضا را مطرح کرد بر این اساه ،م لفۀ کن ر  ،بهمعنای داش ن قوانین و چارچوبها
و نظارا اسا و به تالش والدین برای یکپارچهسازی خانواده و جذب فرزندان در خانواده از طریق داش ن
تقاضاهای مناسب با تواناییهای فرزندان ،شیوههای انض اطی ،کن ر و سطح خواس هها و ان ظاراا اشاره دارد
(بامریند 1991 ،کن ر والدین شامل دو نوع روانشناخ ی و رف اری اسا کن ر روانی ،رف ارهای والدینی
اسا که با اس فاده از نیازهای عاطفی و روانی ،کودکان و جوانان را کن ر میکنند این رف ارها معموصً بهصورا
احساه گناه و شرم یا تهدید به طرد یا سردی در رابطه با والدین خود را نشان میدهد میزان والدین مس د و
مق در درخواساهای زیادی از فرزندان خود دارند و ان ظار دارند رف ار مناس ی داش ه باشند و از قوانین والدینشان
پیروی کنند اگرچه میزان کن ر رف اری زیاد والدین مق در و مس د مساوی اسا ،والدین مق در تمایل کم ری
به کن ر روانی دارند و این تمایل در والدین مس د زیاد اسا والدین مس د ان ظار دارند فرزندانشان قضاوا،
ارزشها و اهداف خود را بدون س ا و جواب بپذیرند در مقابل ،والدین مق در در تعامل با کودکان خود و
اس فادۀ بیش ر از توضیحاا ،گشاده و باز هس ند (رودری و ،برن و رودری وئز 2014 ،در این پژوهش گروهی
از کودکان به مصادیقی از تن یه ،محرومیا ،چارچوبهای دشوار برای رف ار ،نظ شخصی و تفریح و بازی اشاره
کردند و برخی از محدودیاها و تن یهها را نادرسا میدانس ند این در حالی اسا که گروهی تن یه و محرومیا
را راه ردی مطلوب در تربیا فرزند میدانس ند و در مقام والد نیز میخواس ند چنین عملکردی داش ه باشند در
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ن یجهگیری از این موضوع ،این اح ما وجود دارد که والدین س کی مس دانه در تربیا فرزند خود داش ه باشند
و به نظر میرسد نیازهای روانشناخ ی کودک در این نوع خانوادهها بهدرس ی و به نحو مطلوب تأمین نمیشود
یکی از راه ردهای والدین به منظور ایجاد نظ در رف ار کودک ،اس فاده از تن یه و محرومیا اسا که
تجربیاا کودکان از این موارد در مضمون محوری تنظی رف ار بیرونی دس هبندی شد به نظر میرسد دریافا
تن یه و محرومیا دیدگاه کودک به والدین را تا حد زیادی تحاشعاع قرار میدهد؛ بهنحویکه این رف ار والد
را نامطلوب میدانس ند و از والدین خود توصیفی منفی داش ند اگر مادر در برخورد با سرپیچی از قوانین و اعما
خشونا علیه دی ران ،تن یه فیزیکی را بهعنوان راه رد مقابلهای در پیش گیرد ،کودک مادر را بهطور معناداری
به میزان کم ری یک مادر خوب ادراک میکند
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