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چکیده

نقش زن، در حفظ و ارتقای س���المت جس���می، روان���ی و اجتماعی فرزن���دان در خانواده 

و جامعه بدون جایگزین اس���ت و همواره با بر عهده داش���تن مس���ئولیت خطیر پرورش نسل 

گونه ای مؤثر در روند توس���عه اجتماعی نقش دارد. پژوهش حاضر با هدف بررس���ی  آینده به 

جامعه ش���ناختی نقش زنان در آسیب های اجتماعی فرزندان  به شیوه پیمایشی- توصیفی 

گردآوری شد. جامعه آماری  انجام و داده های آن با اس���تفاده از پرس���ش نامه محقق ساخته 

که 376 نفر از آنان به ش���یوه  کلیه مادران و فرزندان آنها در ش���هر ش���یراز بودند  این پژوهش 

گ���روه نمونه انتخاب ش���دند.  نمونه گی���ری تصادف���ی از ن���وع طبق���ه ای چندمرحل���ه ای برای 

که از مقدار ضریب مسیر و آماره t، برای بعد زمینه ای و بحران در  یافته های تحقیق نشان داد 

خانواده با آسیب های اجتماعی فرزندان و همچنین ویژگی های زنان، با خودکشی فرزندان 

و مس���ائل جنس���ی فرزندان رابطه معناداری ن���دارد. انرژی عاطفی، س���بک زندگی، آموزش و 

کنترل، خالقیت و ابتکار زنان در سطح اطمینان 99٪ با برخی آسیب های اجتماعی فرزندان 

که این آس���یب ها عبارتند از: س���رقت توس���ط فرزندان، پرخاش���گری  رابط���ه معناداری دارند 

فرزندان، مصرف موادمخدر فرزندان، اقدام به فرار از خانه توسط فرزندان.
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1. مقدمه

نقش زن در حفظ و ارتقای سالمت جسمی، روانی و اجتماعی فرزندان در خانواده و جامعه 

بدون جایگزین است. از لحاظ جامعه شناسی، نقش زنان در آسیب های اجتماعی فرزندان 

ب���ر اصولی از جمله احس���اس مس���ئولیت، حف���ظ عزت من���دی، تخصص داش���تن در برخورد 

ب���ا فرزن���دان، رعای���ت اخالق همس���ری و مادری و اعت���دال در فق���ر و غنا تکی���ه دارد. خانواده 

همیش���ه نمی تواند محلی مملو از امنیت، عطوفت و صمیمیت باشد. برخورداری والدین از 

کاهش تنش های درون خانواده  مهارت های الزم برای رویارویی با مسائل می تواند موجب 

و ح���ل اصول���ی و منطقی مس���ائل و مش���کالت فرزن���دان به وی���ژه نوجوانان ش���ود. نوجوانان 

آس���یب پذیرترین قش���ر در برابر رفتارهای پرخطرند و به واس���طه ویژگی های تحولی این دوره 

که س���المت حال یا آینده ش���ان را در معرض خطر قرار  گروه ها رفتارهایی دارند  بیش از س���ایر 

می دهد. )مرعشیان،1390( 

که باید  بر همین اس���اس، بررسی ویژگی های زنان در خانواده از موضوعات مهمی است 

که ش���خصیت، منش و رفتار فرزندان بس���تگی به نقش مادران در  گیرد؛ چرا م���ورد توجه قرار 

که پویایی، س���رزندگی،  گفت  خان���واده دارد. با توجه به نقش مهم زنان در خانواده می توان 

توفیق و بالندگی یا بی تحرکی، عقب ماندگی، خفت و ذلت هر نسلی به چگونگی ایفای نقش 

زنان در تربیت فرزندان بستگی دارد. فرزندان به میزان زیادی از رفتار مادران الگو می گیرند، 

بنابراین یکی از رموز و شیوه های محرومیت زدایی از خانواده ها و در نهایت جامعه و رسیدن 

کلی، توجه به نقش مهم زنان در این زمینه است. زنان مهم ترین  به عدالت همگانی و رفاه 

و مؤثرترین افراد در تشکیل رفتار و شخصیت فرزندان می باشند. براین اساس، پرسش اصلی 

که ویژگی ه���ای زنان در خان���واده چگونه می تواند در آس���یب های  پژوه���ش حاضر آن اس���ت 

اجتماعی فرزندانشان اثرگذار باشد؟

کنون در جوامع مختلف برای تحقیق���ات و مطالعات پیرامون  که تا عمده تری���ن اهدافی 

گرفته ش���ده اس���ت، مشخص نمودن ضرورت و اهمیت نقش  موضوع زنان و خانواده در نظر 

زن در خانواده برای رش���د، پیش���رفت و اعتالی اهداف آرمانی خانواده و به دنبال آن جوامع 

اس���ت. زن، خواه با عنوان م���ادر و خواه با عنوان معلم و عضو جامع���ه، در انتقال فرهنگ به 
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کودک الگوس���ت و از سوی دیگر، الگوهای  کودکان نقش بس���زایی دارد. مادر از س���ویی برای 

مناسب برای همانندسازی کودک را فراهم می آورد. شیوه نظارت نامحسوس و ناملموس در 

کودک با توجه به تحول روانی و جسمی سریع،  کودک بر عهده مادر است.  مسائل فرهنگی 

کودک، رهبر فرهنگی و  در هر زمان نوع خاصی از نظارت را می طلبد و زن صرف نظر از تأثیر بر 

که نقش انتقال فرهنگ جامعه به وی را نیز بر عهده دارد. )اخوی راد، 1384(  الگویی برای اوست 

که غفلت  که در وجود زن نهاده شده است  نقش مادری، مهارتی است همراه با مبانی دقیق 

و اش���تباه در آن موجب فساد و تباهی جامعه می ش���ود و مراقبت از آن جامعه ای خیرخواه و 

که در  متکام���ل پدید م���ی آورد. وظیفه مادری، فضیلتی ملکوتی اس���ت ناش���ی از عالم قدس 

وج���ود انس���ان تجلی می کند و در آن صداق���ت، مهر و صفا به عالی ترین درجه خود می رس���د 

که بدون ش���ک ویژگی های شخصیتی زن در تکامل این نقش، سهم بسزایی دارد. )برجی نژاد،  

1389( کمب���ود محب���ت از جمل���ه عوامل مهمی برای س���وق دادن اطفال و نوجوانان به س���وی 

که بهترین آنها در  بزهکاری اس���ت. ابراز محبت مادر به شیوه های مختلفی انجام می پذیرد 

که این امر مایه جلب محبت و اطمینان کودک  گرفتن، نوازش کردن و بوسیدن است  آغوش 

کرم؟ص؟ می فرمود: »احبوا الصبیان و ارحموهم...؛ فرزندان خود  از زندگی می ش���ود. پیامبر ا

کنید...« )کلینی، 1379، 49/6(. همچنین ایش���ان می فرمود:  را دوس���ت بدارید و به آنه���ا مهربانی 

ْوالِدُکْم َفِاّنَ َلُکْم ِبُکّلِ ُقْبَلٍة َدَرَجًة؛ فرزندان خود را بس���یار ببوس���ید؛ زیرا برای  »کِثُروا ِمْن ُقْبَلِة اَ

شما در هر بوسیدن درجه ای است« )ابن بابویه، 1393، 203/15 و202(. از این روایات می توان دریافت 

که محبت به فرزند در تأمین سالمت روان او تأثیر زیادی دارد )گلی، 1394(.

کودک  کودک از م���ادر خود بی احترامی ببیند، س���خنان و تعلیمات وی، ن���ه تنها در  گ���ر  ا

گر به آنها  اث���ری نخواهد داش���ت، بلکه اثر معک���وس و ضدتربیتی نیز به بار خواه���د آورد، ولی ا

که صاحب حق و حقوق اند توجه شود و به صورت ویژه و خاص مورد احترام  همانند افرادی 

کرده و می آموزد.  کودک نیز احترام و اهمی���ت دادن به مادر و دیگران را تمری���ن  گیرن���د،  ق���رار 

)حسینی زاده، 1390(

در چارچ���وب نظری پژوهش حاضر از نظریات نظری���ه پردازانی چون امیل دورکیم در زمینه 

کس وبر استفاده شده است. در این رابطه شیوه تأثیرگذاری  اجتماعی شدن و پایگاه اجتماعی ما
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گون برای بروز رفتارهای خاص،  گونا مادر در س���ه محور ایجاد انگیزه مناس���ب در موقعیت های 

سرمش���ق بودن مادر و تش���ویق رفتارهای مورد تأیید، مطرح شده اس���ت. آنچه برای زن واجد 

ارزش بس���یار است، مسئله آش���نایی او با فرهنگ جامعه و خانواده است. زن در خانه، فرهنگ 

کودک نشان می دهد. اسپیتز1 با انجام پژوهشی،  گونه ای در نقش همسر  و نیز مادر برای  را به 

کودک را نشان داده  کودک با مادر  و تأثیر آن در چگونگی رشد جسمانی و روانی  اهمیت رابطه 

است. اسپیتز پس از بررسی کودکان جدا از مادر و کودکان در کنار مادر، نتیجه می گیرد که کودکان 

کی، حافظه، شناخت محیط، هوش و رشد اجتماعی، بر  با مادر، از جنبه های رشد بدنی، ادرا

کودکان جدا از مادر برتری دارند.)رهنمایی و همکاران، 1385، 859/2( 

کودک  که  گیری و ج���ذب فرهنگی  ک���ودک یعنی، فرا کردن  ب���ه عقیده پارس���ونز2 اجتماعی 

گیری رفتارها  کردن عبارت اس���ت از: جریان فرا در آن به دنیا می آید. به بیان دیگر، اجتماعی 

گی���ری این ارزش ها،  و قابلی���ت الزم ب���رای ایفای یک نق���ش اجتماعی خاص. تأثیر مادر در فرا

رفتارها و نقش ها بر فرزندان انکارناپذیر اس���ت. زبان ه���ا منعکس کننده وضع فرهنگی، روانی 

و اخالقی جوامع هس���تند، آموزش زبان توس���ط مادر انجام می گیرد و طفل با مادر بر این ابزار 

مس���ّلط می ش���ود و به توجیه و تشریح مس���ائل می پردازد. ازاین رو، باید از زبان عامیانه پرهیز 

کرد، از آموزش هجو و هزل برکنار بود و بدگویی، فحش و کلمات رکیک به کار نبرد. دقت در این 

کودک فراهم می سازد. با توجه به نقش  نکات، زمینه فرهنگی مناسبی برای پرورش اخالقی 

سرنوشت ساز تربیت خانوادگی در رشد و تعالی فرزندان، موضوع حقوق فرزند در اسالم مطرح 

کودک دارای حقوقی هستند و باید در رفع نیازهای  که  می شود تا به والدین تذکر داده شود، 

آن کوشید. از جمله حقوق کودکان که بر عهده والدین است، تأمین سعادت دنیایی و آخرتی 

که این امر میسر نمی شود، مگر از راه انتقال مفاهیم دینی )اخوی راد، 1384(. آنان است 

گذاشت و دیگران را نیز به این امر  کودکان احترام می  گرامی اسالم؟ص؟ همواره به  پیامبر 

کرموا اوالدکم و احسنوا ادابکم؛  که فرمود: »ا س���فارش می کرد. از س���خنان آن حضرت اس���ت 

کنید« )مجلسی، 1390، 95/104(.  کنید و با آداب پسندیده با آنها معاشرت  به فرزندان خود احترام 

س���یره عملی پیشوایان معصوم؟مهع؟ نیز نشان دهنده توجه ویژه مکتب تربیتی اسالم به این 

1. Spitz
2. Parsonz
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کودکان اصحاب و مس���لمانان  کرم؟ص؟ به فرزندان و نواده های خویش،  مهم اس���ت. پیامبر ا

کودکان غیرمس���لمان محبت داش���ت و دیگران را نیز بدان س���فارش می کرد. از این روایات  و 

می توان دریافت که محبت به فرزند در تأمین سالمت روان کودک تأثیر زیادی دارد )گلی، 1394(.

کودکان توجه زیادی داشتند. آنان  پیشوایان دینی ما در زندگی خود به این نیاز طبیعی 

کودکی آزاد می گذاش���تند، خود نیز در بازی  کردن در دوران  کودکان را در بازی  عالوه بر اینکه 

آنها شرکت می کردند. ابن ابی الحدید )1404 ه�.ق( نقل می کند: 

کبرولدعیلوکانسیدیسخیاحلیماخطیباوکان قالاملدائینوکاناحلسن؟ع؟ا

رســـولاهَّلل؟ص؟حیبهســـابقیومابنیاحلسنیوبینهفســـبقاحلسنفاجلسهعیلفخذه

الیمینمثاجلساحلسنیعیلالفخذالیسری.

حسن؟ع؟ بزرگترین فرزند امام علی؟ع؟ و مردی بزرگوار، سخاوتمند و شکیبا بود 
و پیامبر؟ص؟ او را دوســـت می داشـــتند. روزی پیامبر؟ص؟ بین او و حسین؟ع؟ مسابقه 
گرفت. پیامبر؟ص؟ او را بر زانوی راست  گذاشتند. حســـن؟ع؟ بر حسین؟ع؟ پیشی  دو 

خویش و حسین؟ع؟ را بر زانوی چپ خویش نهاد. 

کودکان به ب���ازی و ایجاد  که تش���ویق  از ای���ن رفتار پیامبر؟ص؟ چنین اس���تنباط می ش���ود 

رقابت بین آنها با تش���ویق، موجب افزایش عزت نفس آنها می ش���ود؛ زی���را هم موجب تأمین 

ک���ودک، به ویژه  نی���از طبیعی آنها به بازی می ش���ود و هم وس���یله ای برای رش���د همه جانبه 

که اسالم برای مادران مشخص  رشد شخصیت و عزت نفس وی می گردد. )گلی، 1394( حقوقی 

که برای دیگران حتی پدر قائل شده است. جایگاه مادر از  کرده، بسیار فراتر از حقوقی است 

کلمه مادر به  کریم  کرد. در قرآن  منظر اس���الم را می توان در آیات و روایات به وضوح مشاهده 

کار رفته  اشکال مختلف و به صورت جمع و مفرد )ام، والدتی، اّم موسی، والدات و امهات( به 

ک���رده و از مقام او تمجید نموده  اس���ت. خداون���د در آیات قرآن، با عظمت و بزرگی از مادر یاد 

که س���فارش احس���ان و نیکی به پدر و مادر را یادآور می ش���ود، به دوران دشوار  اس���ت. زمانی 

که  باردارى مادر و تولد فرزند و ش���یرخوارگی آن اش���اره می کند. همچنین از انسان می خواهد 

شکرگزار او و پدر و مادرش باشد: 

ُه
ُ
ـــُهَوِفَصال

ُ
ل ُهُکْرًهـــاَوَوَضَعْتُهُکْرًهاَوَحْ

ّ
ُم
ُ
ْتـــُهأ

َ
ل ْنَســـاَنِبَواِلَدْیِهِإْحَســـاًناَحَ ِ

ْ
ْیَنـــاال َوَوَصّ

ُثوَنَشْهًرا.
َ

َثال
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به انســـان ســـفارش احســـان و نیکی به پدر و مادرش را نمودیم. مـــادرش او را به 
کرد و به  دشواری او را وضع نمود و باردارى و شیرخواری او سی ماه   دشـــواری باردارى 

است. )احقاف: 15( 

ِناْشـــُکْرِلی
َ
أ ُهِفَعاَمنْیِ

ُ
َوْهٍنَوِفَصال

َ
ُهَوْهًناَعیل

ّ
ُم
ُ
ْتُهأ

َ
ل ْنَســـاَنِبَواِلَدْیِهَحَ ِ

ْ
ْیَناال َوَوَصّ

ِصیُر. َ الْ َّ َوِلَواِلَدْیَکِإیلَ

کن. به ویژه  که در حّق پدر و ما در خود نیکی  کردیم  و ما به هر انســـانی ســـفارش 
گرفته  مادر که چون بار حمل فرزند برداشـــته و تا مّدت دو ســـال که طفل را از شـــیر باز 
)هر روز( بر رنج و ناتوانیش افزوده است. )و فرمودیم که( شکر من و شکر پدر و مادرت 

که بازگشت )خلق( به سوی من خواهد بود. )لقمان: 14( بجای آور، 

در سیره پیامبر؟ص؟ و امامان؟ع؟ به شخصیت، مقام و رعایت حقوق مادر بسیار سفارش 

شده است. پیامبر؟ص؟ در تبیین مقام مادر می فرماید: »الجنه تحت اقدام االمهات؛ بهشت 

زیر پای مادران اس���ت« )محمدی ری ش���هری، 1385(. امام س���جاد؟ع؟ نیز درباره حق مادر و عظمت 

او می فرماید: 
حق مادر بر تو این است که بدانی او تو را حمل نمود، آن گونه که هیچ کس، دیگری 
که احدی به دیگری نمی دهد؛ تو را با جمیع  را حمل نمی کند؛ از میوه قلبش به تو داد 
کی از اینکه گرسنه باشد، نداشت؛ درحالی که در  اعضا و جوارحش در آغوش گرفت و با
آفتاب بود، تو را می پوشاند تا تو را در سایه نماید؛ خواب را به خاطر تو ترک نمود؛ تو را 
کجا می توانی شکرگزار او  گرما محافظت نمود و تو در برابر این  همه خدمت،  از سرما و 

کمک و یاری و توفیق پروردگار. )ابن بابویه، 1384( باشی، مگر به 

توجه و تعمق در آیات قرآن ما را به اهمیت و توجه اس���الم به فرزند و فرزندآوری رهنمون 

کامل، احت���رام و ارزش  که اس���الم ب���ه فرزند در جایگاه انس���انی  می س���ازند و نش���ان می دهند 

فوق العاده ای می نهد: 

.
ً
ِقنَیِإَماما ُمّتَ

ْ
َناِلل

ْ
َواْجَعل ْعنُیٍ

َ
َةأ اِتَناُقّرَ ّیَ ْزَواِجَناَوُذّرِ

َ
َناِمْنأ

َ
َناَهْبل ّبَ وَنَر

ُ
ِذیَنَیُقول

َّ
َوال

که مایه  گویند: پـــروردگارا، ما را زنان و فرزندانـــی مرحمت فرما  که  و آنان هســـتند 
کان و( پیشوای اهل تقوا قرار ده. )فرقان: 74( چشم روشنی ما باشند، و ما را )سر خیل پا

َعاِء. یُعالّدُ َکَسِ َبًةِإّنَ ًةَطّیِ ّیَ ُدْنَکُذّرِ
َ
َهْبِلیِمنل َرّبِ

َ
ُهَقال ّبَ اَر ّیَ ُهناِلَکَدَعاَزَکِر

گفت:  کرد( پروردگار خود را بخواند،  کرامت مریم مشاهده  در آن هنگام زکرّیا )که 
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کـــه همانا تویی  ک سرشـــت عطا فرما،  پـــروردگارا، مـــرا )بـــه لطف خویـــش( فرزندی پا
کننده دعا. )آل عمران: 38( اجابت 

که در مکتب اسالم از آن به احیای  کارکردهای نقش مادری، تربیت فرزند است  از جمله 

کمال بی نهایت  فطرت خدا آش���نای آدمی و پرورش ابعاد وجودی او برای حرکت به س���مت 

کید می نماید: »اّنما قلب  تعبیر می شود. امام علی؟ع؟ در نامه 31 نهج البالغه به این نکته تأ

کاش���ته  کاالرض الخالی���ه ما أْلِق���َی ِفیها ِمن َش���ْیٍء َقِبَلْته؛ قلب نوجوان چنان زمین  الَح���دِث 

که در آن پاشیده شود«. همچنین درباره ویژگی تربیت  نشده، آماده پذیرش هر بذری است 

کالنقش ِفی الحجر؛ علم آموزی در کودکی همانند  دوران کودکی می فرماید: »العلُم فی الِصَغر، 

گرامی خویش  نقش بر روی سنگ پایدار است« )دشتی، 1379(. ازاین رو، ایشان خطاب به فرزند 

کنم؛ زیرا در آغاز زندگی ق���رار داری، تازه به  می فرمای���د: »بر آن ش���دم، تو را با خوبی ه���ا تربیت 

روزگار روی آورده ای، نیتی سالم و روحی با صفا داری« )دشتی، 1379(. 

امام صادق؟ع؟ می فرماید: 
کدام اســـت؟ خداوند فرمود:  موســـی از خدا پرســـید: خدایا! برترین اعمال نـــزد تو 
گر آنها را بمیرانم  دوست داشتن کودکان، زیرا من آنها را بر فطرت توحید خود آفریدم و ا

همه آنها را به رحمت خود، به بهشت وارد می کنم. ) طبرسی، 1370(

که به  گاه درک می کنند  که به طور واقعی عش���ق و محب���ت می بینند، ناخ���ودآ فرزندان���ی 

گذاش���ته ش���ده است. احساس ارزش���مند بودن برای س���المت روانی ضروری و پایه  ج  آنها ار

کیفیت نتیجه مس���تقیم عش���ق پدر و مادر به فرزند است.  کودکان اس���ت، این  عزت نفس در 

گاهی دارند، بلکه برایش���ان مهم است  که والدین چقدر آ فرزندان به این اهمیت نمی دهند 

کودکان و نوجوانان  که چقدر به آنها توجه می شود. )محمدی ری شهری، 1389( بیشتر مردم به ویژه 

به ارتباط کالمی بسیار حساس هستند. لحن و صوت والدین در ارتباط کالمی باید دارای بار 

عاطفی مثبت باشد. والدین می توانند با سخنان نرم، نیکو و محبت آمیز از مشکالت روحی و 

ناهنجاری های کودکان و نوجوانان بکاهند و رنج های درونی آنان را آرامش بخشند. بسیاری 

کالمی صحیح و  از تندخویی ها، خش���ونت ها، لجبازی ه���ا و زورگویی ها را می توان ب���ا ارتباط 

کالمی امام حس���ین؟ع؟ با فرزند خود در  ک نی���ا، 1382(. نمونه هایی از ارتباط  نیک���و حل نمود )پا

گفتگو و  گواه اهمیت این موضوع می باش���د. ایش���ان هن���گام  حس���اس ترین روزه���ای زندگی 
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کسی  تسکین آالم روحی دخترش، سکینه، فرمود: »یا نور عینی! چگونه تسلیم مرگ نباشد 

که یاوری ندارد« )محمدی ری شهری، 1389(. 

کرم ؟ص؟ می فرماید: »کل مولود یولد عل���ی الفطره و انما ابواه یهودانه و ینصرانه؛  پیامب���ر ا

که او را یهودی و نصرانی بار  هر مولودی بر فطرت )توحید( زاده می ش���ود و این پدر و مادرند 

می آوردند«. همچنین خداوند در آیه 30 سوره روم می فرماید: 

 ِقاهَّلَلِّ
ْ
ل ِلَ

َ
َتْبِدیل

َ
اال ْیَ

َ
ـــاَسَعل یِتَفَطَرالَنّ

َّ
ال یِنَحِنیًفاِفْطَرَتاهَّلَلِّ ِقـــْمَوْجَهـــَکِللِدّ

َ
َفأ

ُموَن.
َ
َیْعل

َ
اِسال ْکَثَرالَنّ

َ
أ ِکَنّ

َ
َول ُ َقِیّ

ْ
یُنال َذِلَکالِدّ

پس روی خود به ســـوی دین حنیف کن که مطابق فطرت خداســـت؛ فطرتی که 
خدا بشـــر را بـــر آن فطرت آفریـــده و در آفرینش خدا دگرگونی نیســـت. این اســـت دین 

مستقیم، ولی بیشتر مردم نمی دانند.

فطرت و ساختار وجودی انسان در هر شرایطی به صورت یکسان عمل نمی کند و ممکن 

است عوامل نامساعد بیرونی مانع از شکوفایی و بروز صحیح آن شود. والدین، هم از طریق 

که ب���رای فرزند فراه���م می کنند، نقش مهمی  وراث���ت و ه���م از طریق ش���راطی محیط بیرونی 

که  کردن فطرت الهی و یا بالعکس منحرف س���اختن آن از مس���یر اصلی دارند؛ چرا در ش���کوفا 

کودک در آن پا می گذارد و والدین نیز اولین افرادی هس���تند  که  خانواده اولین مکانی اس���ت 

کودک با آنها روبرو می شود. که 

کرم؟ص؟ در پاسخ سؤالی در این زمینه که چگونه انسان می تواند اهل و فرزندانش  پیامبر ا

را از آتش نجات دهد، فرمود:

تأمرهممباامراهَّللوتهناهمعماهناهماهَّللاناطاعوککنتقدوقیهتموانعصوک

کنتقدقضیتماعلیک.

گر از شـــما  کرده بازدارید. ا آنهـــا را به آنچه خدا دســـتور داده امر و از آنچه خدا نهی 
گر قبول نکردند به وظیفه خود عمل  کرده اید و ا پذیرفتنـــد آنان را از آتش جهنم حفظ 

نموده اید. )مکارم شیرازی، 1385، 24/ 286(

که والدین وظیف���ه مهمی در  گون���ه آیات و روایات به روش���نی اس���تفاده می ش���ود   از ای���ن 

زمین���ه آموزش مس���ئولیت های دینی فرزن���دان بر عهده دارن���د. )باغبانی، 1391( جامعه شناس���ان 

ک���ه در نهادی به ن���ام خانواده  انس���ان را مدنی الطب���ع می دانند. انس���ان نیز موجودی اس���ت 



135

ان
ند

فرز
ی 

ماع
جت

ی ا
ها

ب 
سی

در آ
ن 

زنا
ی 

ها
گی 

ویژ
ش 

 نق
تی

اخ
شن

عه 
جام

ی 
رس

بر

گرایش های تربیتی او ش���کل می گیرد. در چنین نهادی، هیچ فردی نمی تواند مستقل  اولین 

کند و در این سیس���تم هیچ کس مس���تقل  از دیگران و بدون اندیش���یدن به بقیه افراد حرکت 

از دیگران وجود ندارد. خانواده نیز نظیر هر س���ازمان رس���می برای تداوم نیاز به مدیریت دارد 

که مدیریت زنان در چنین س���ازمانی حس���اس و حیاتی اس���ت و فقدان و ی���ا نقصان مدیریت 

زنان موجب ناهماهنگی، انحراف از هدف، اتالف وقت و نابسامانی می شود. نحوه پایه گذاری 

و تدابی���ر و اندیش���ه های مدیریت���ی زنان در ارتقای س���المت جامعه و خانواده بس���یار حیاتی و 

کیفی  گروه و زندگی  که پویندگی  اساسی است. نقش مدیریتی زنان واقعه بسیار مهمی است 

کمی نس���ل های متوالی به آن بس���تگی دارد )انصاری مهر، 1393(. بررسی پیشینه پژوهشی بر این  و 

کارهای دیگران آموخته می شود و  کمی1 اس���ت؛ از  که ش���ناخت، امری ترا فرض مبتنی اس���ت 

که  با مبنا قرار دادن آنها آثار جدیدی به وجود می آید. تحقیق علمی فعالیت منزوی نیس���ت 

یافته های دیگران نادیده گرفته شود، بلکه بیشتر، فعالیت مشترک بسیاری از محققان است.

که در پرورش ش���خصیت س���الم در  که بی���ن عوامل مختلفی  تحقیق���ات نش���ان می دهد 

کودک و والدین و نحوه برخورد و ارتباط والدین  کودکان و نوجوانان مؤثرند، تغییرات متقابل 

که مهمترین  و فرزندان از مهمترین و بنیادی ترین عوامل است. تربیت و عواطف اجتماعی 

که  ویژگی های نظام انس���انی اس���ت از خانواده نش���أت می گیرد و توجه به نقش محوری زن 

مح���ور عاطف���ه و تربیت اس���ت، امری ضروری اس���ت. زنان نق���ش محوری و اصل���ی در تأمین 

گذاش���ته  که آفرینش بر عهده آنان  آرامش خاطر افراد خانواده دارند و این مس���ئولیتی اس���ت 

است. )تاجیک اسماعیلی، 1380(

که بر روی زنان شاغل در تهران انجام داد به این نتیجه  رستگار خالد )1385( در مطالعه ای 

که نزدیک به 60٪ آنها نقش ها و مسئولیت های س���نتی همچون خانه داری، مادری  رس���ید 

کیفی با عنوان  و همس���رداری را باور دارند. برزگر، مکاریان فرگ و جوادی فر )1393( در تحقیقی 

کاهش آس���یب های اجتماعی، از دس���ته بندی  تجارب زنان از مدیریت خانواده و تأثیر آن در 

که ای���ن مفاهیم در برگیرنده نیازهای اساس���ی  کده���ا چه���ار مفهوم اصلی اس���تخراج نمودند 

کاهش آس���یب های اجتماعی اس���ت.  باغانی )1391(،  آم���وزش زنان در بعد مدیریت خانواده و 

1. cumulative
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کودکی از دیدگاه  در پژوه���ش خود به بررس���ی نقش والدی���ن در تربیت دینی فرزن���د در دوران 

که بر اساس آیات و روایات اسالمی،  اسالم پرداخت. یافته های این پژوهش نشان می دهد 

سرپرس���ت خانواده اعم از پدر یا مادر، نسبت به تربیت دینی فرزندان و دیگر زیردستان خود 

کودک فطرتی توحیدی و الهی است و پدر و مادر موظفند  مس���ئولیت سنگینی دارد. فطرت 

زمینه رش���د و ش���کوفایی این فطرت خدایی را فراهم سازند. در راس���تای تحقق این هدف، 

گاهی از ضرورت تربیت دینی، اهمیت آن و ویژگی های فرزند در دوران کودکی،  والدین ضمن آ

کارآمد و مؤثر در حوزه تربیت دینی دارند. با  نیاز به شناسایی و به کارگیری روش های صحیح، 

توجه به اهمیت و نقش زن در خانواده و چگونگی تأثیر آن بر افراد خانواده به ویژه فرزندان، 

کاهش آسیب های اجتماعی فرزندان پرداخت.  پژوهش حاضر به بررسی نقش زنان در 

2. شیوه اجرای پژوهش 

2-1. روش پژوهش

کمک نرم افزار Spss و  کمی- پیمایشی  انجام شد و داده های  آن با  پژوهش حاضر به روش 

گرفت.  ایموس و با تحلیل واریانس، همبتسگی و آزمون T، مورد تجزیه و تحلیل قرار 

2-2. جامعه و نمونه آماری 

کن شهر شیراز در  کلیه  مادران )64-30 س���ال( س���ا جامعه آماری پژوهش حاضر ش���امل 

کل زنان 279990نفر  که بر اساس آمار سرش���ماری نفوس و مسکن تعداد  س���ال 96-95  بود 

کوکران  تعداد  384 نفر از این مادران و 384 فرزند آنها به شیوه  بود. با جایگذاری در فرمول 

نمونه گیری تصادفی از نوع طبقه ای چندمرحله ای، برای ورود به پژوهش انتخاب شدند. 

2-3. ابزار پژوهش

گی های زنان 2-2-1. پرسش نامه ویژ

برای بررس���ی جامعه  ش���ناختی نقش ویژگی ه���ای زنان در آس���یب های اجتماع���ی فرزندان، 

پرسش نامه ای با 58 سؤال بسته در اختیار مادران. در این پژوهش، از دو نوع اعتبار صوری 

و تجربی بهره گیری شد. برای تعیین اعتبار صوری، این پرسش نامه از نظر چند تن از اساتید 
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گردید. اعتبار تجربی  جامعه شناسی استفاده شد و نکات اصالحی آنها در پرسش نامه اعمال 

پرسش نامه با استفاده از تحلیل عاملی بررسی شد. برای آزمون پایایی ابزارهای اندازه گیری، 

کرونباخ  گردآوری و با نرم اف���زار spss  میزان آلفای  اطالع���ات مورد نیاز از یک نمون���ه 30 نفری 

که به صورت سازه تهیه شده بود، محاسبه شد.  برای متغیرهایی 

س���نجه های مربوط به متغیرهای زمینه ای )اجتماعی -جمعیت شناختی( با سه سؤال 

بس���ته در مورد ویژگی هایی مانند سن، اش���تغال و محل زندگی زنان آزمون شد. بخش دوم 

پرس���ش نامه، به سنجش میزان انرژی عاطفی، س���بک زندگی، بحران در خانواده، آموزش و 

کنترل، خالقیت و ابتکار زنان اختصاص داشت. انرژی عاطفی زنان شامل احساس امنیت، 

که با طیف پنج درجه ایی لیکرت با ده س���ؤال س���نجیده ش���د.  آرامش و درک متقابل اس���ت 

متغیر سبک زندگی نیز در بخش سوم پرسش نامه با ده سوال در طیف پنج درجه ای لیکرت 

که این متغیر بر اس���اس اس���تفاده بهینه از وسایل و الگوی صحیح  گرفت  مورد س���نجش قرار 

مصرف مادران س���نجیده ش���د. متغیر بحران در خانواده نیز در بخش چهارم پرس���ش نامه با 

سیزده سؤال در طیف پنج درجه ای لیکرت مورد پرسش قرار گرفت که میزان مقابله با بحران 

کنترل مادران نیز  و برگش���ت به زندگی را می سنجید. برای بررس���ی متغیر مربوط به آموزش و 

از ده س���ؤال با طیف پنج درجه ای لیکرت در بخش شش���م پرسش نامه استفاده شد. متغیر 

خالقیت و ابتکار مادر با ویژگی هایی مثل ابتکار عمل، برنامه ریزی، نظم و نظافت در بخش 

که دوازده سؤال در طیف پنج درجه ای لیکرت به  گرفت  آخر پرس���ش نامه مورد سنجش قرار 

خود اختصاص داد. 

2-2-2. پرسش نامه آسیب های اجتماعی فرزندان

پرس���ش نامه مش���تمل بر 6 متغیر، هر متغیر با 7 س���ؤال )خودکش���ی، س���رقت، ف���رار از خانه، 

پرخاش���گری، مسائل جنسی و مواد مخدر( بود. برای تعیین اعتبار صوری، این پرسش نامه 

از نظر چند تن از اس���اتید جامعه شناس���ی استفاده ش���د و نکات اصالحی آنها در پرسش نامه 

گردید. اعتبار تجربی پرسش نامه با استفاده از تحلیل عاملی بررسی شد. برای آزمون  اعمال 

گردآوری و با نرم افزار  پایای���ی ابزارهای اندازه گیری، اطالعات مورد نیاز از یک نمونه 30 نفری 

که به صورت سازه تهیه شده بود، محاسبه شد. کرونباخ برای متغیرهایی  spss  میزان آلفای 
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گی های زنان و آسیب های اجتماعی فرزندان جدول شماره 1: نتیجه آزمون پایایی هر طیف مربوط به مقیاس ویژ

مقدار آلفامتغیر

ان
ی زن

ها
ی 

یژگ
و

0/86زمینه ای

0/92انرژی عاطفی

0/91سبک زندگی

0/91بحران در خانواده

کنترل 0/93آموزش و 

0/84خالقیت و ابتکار

ان
ند

فرز
ی 

ماع
جت

ی ا
ها

ب 
سی

0/95سرقتآ

0/93پرخاشگری

0/89مواد مخدر

0/65مسائل جنسی

0/80خودکشی

0/73فرار از خانه

کل 0/86پایایی 

3. یافته های پژوهش

3-1. آمار توصیفی متغیرهای پژوهش
جدول شماره 2: شاخص های آماری مربوط به متغیرها

واریانسانحراف معیارمیانگینمؤلفه ها

ان
  زن

ی
ها

ی 
یژگ

و

4/040/870/75زمینه ای

4/130/740/54انرژی عاطفی

4/080/700/49سبک زندگی

3/830/710/51بحران در خانواده

کنترل 3/920/750/57آموزش و 

3/550/590/35خالقیت و ابتکار

کل  3/930/640/41جمع 

ان
ند

فرز
ی 

ماع
جت

ی ا
ها

ب 
سی

2/040/780/60سرقتآ

1/880/760/57پرخاشگری

2/000/750/56مواد مخدر

0/610/37 2/59مسائل جنسی

0/800/63 2/52خودکشی

0/560/32 3/50فرار از خانه

کل 2/420/390/15جمع 
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کاهش آس���یب های اجتماعی  که ب���رای  گفت  ب���ا توج���ه به جدول »ش���ماره 2« می ت���وان 

فرزندان به ویژه آسیب »فرار از خانه« نقش انرژی عاطفی مادر بسیار مهم است.

جدول شماره 3: همبستگی  پیرسون بین سن مادر  و آسیب های اجتماعی فرزندان

آسیب های اجتماعی فرزندان نام متغیر

-0/207 )r( مقدار همبستگی

0/001سن مادر )sig(سطح معنی داری

384 تعداد

ک���ه همبس���تگی معک���وس و معناداری بین س���ن  ج���دول »ش���ماره 3« نش���ان می ده���د 

 .)r=0/207 ؛p >0/001( و آسیب های اجتماعی فرزندان وجود دارد )پاسخگویان )زنان

جدول شماره 4: آزمون T مستقل برای بررسی رابطه بین شغل مادر و آسیب های اجتماعی فرزندان

FSigTdfSig
تفاوت 

میانگین

تفاوت 
خطای 

استاندارد

فاصله فاصله
 اطمینان ٪95

باالترینپایین ترین

نقش زنان بر 
فرزندان

برابری واریانس 
مفروض

8/1200/007
1/3173670/1570/960/142-0/740/67

برابری واریانس 
غیر مفروض

0/472322/3010/1410/1970/130-0/0650/451

با توجه به جدول »شماره 4« نتیجه آزمون لوین )t =1/416=  ،p >0/05( نشان می دهد 

کرد، اما با توجه  گروه با هم برابر نیست و می توان فرض برابری واریانس ها را رد  که واریانس دو 

که میزان تأثیر زنان ب���ر فرزندان در میان زنان  گفت  ب���ه اینکه sig< 0/05 می باش���د، می توان 

شاغل و خانه دار متفاوت نیست.

جدول شماره 5:  تحلیل واریانس چندمتغیره نقش مناطق مختلف زندگی زنان بر آسیب های اجتماعی فرزندان

مجذور اتای سهمیFsigمیانگین مجذوراتDfمنبع تغییراتمتغیرهای وابسته

456/934114/237/050/0010/084شمال

1127/644281/917/720/0010/091جنوب

26/3346/581/520/1980/0119شرق

4/6541/160/230/9210/003غرب

برای بررسی رابطه بین محل زندگی زنان و میزان آسیب های اجتماعی فرزندان، مناسب ترین 

آزمون برای س���نجش این رابطه، آزمون تحلیل واریانس یک طرفه )ANOVA( است. نتایج 
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که تأثیرهای ناش���ی از محل زندگی فق���ط برای منطقه  گویای آن اس���ت  جدول »ش���ماره 5« 

جنوب )F=7/05 ،P=0/001( و منطقه شمال )F=7/71 ،P=0/001( معنادار است.

جدول شماره 6:  همبستگی پیرسون بین انرژی عاطفی زنان و آسیب های اجتماعی فرزندان

آسیب های اجتماعی فرزندان نام متغیر

0/540 )r(مقدار همبستگی

0/001انرژی عاطفی زنان )sig(سطح معنی داری

384 تعداد

با توجه به مقادیر جدول »شماره p >0/001( »6؛ r=0/540( همبستگی مثبت و معناداری 

بین انرژی عاطفی زنان و آس���یب های اجتماعی فرزندان وجود دارد. با افزایش میزان انرژی 

کمتر می شود.  عاطفی مادران، آسیب های اجتماعی فرزندان 

جدول شماره 7: همبستگی پیرسون بین سبک زندگی  زنان و آسیب های اجتماعی فرزندان

آسیب های اجتماعی فرزندان نام متغیر

0/378 )r(مقدار همبستگی

0/001سبک زندگی زنان )sig(سطح معنی داری

384 تعداد

در بررس���ی رابطه بین سبک زندگی زنان و رابطه آن با آسیب اجتماعی فرزندان، با توجه 

گرفته اند، مناسب ترین آزمون  به اینکه هر دو متغیر در س���طح فاصله ای مورد س���نجش قرار 

برای س���نجش وجود رابطه بین آنها ضریب همبس���تگی پیرس���ون اس���ت. با توجه به مقادیر 

جدول »ش���ماره p >0/001( »7؛ r=0/378( همبس���تگی مثبت و معناداری بین سبک زندگی 

زنان و آسیب اجتماعی فرزندان وجود دارد.

جدول شماره 8: همبستگی پیرسون بین بحران در خانواده و آسیب های اجتماعی فرزندان 

آسیب های اجتماعی فرزندان نام متغیر

0/514 )r(همبستگی

0/001بحران در خانواده )sig(سطح معنی داری

384 تعداد

در بررس���ی رابط���ه بین بح���ران در خانواده و آس���یب های اجتماعی فرزن���دان، با توجه به 

گرفته اند، مناسب ترین آزمون برای  اینکه هر دو متغیر در سطح فاصله ای مورد سنجش قرار 
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س���نجش وجود رابطه بین آنها ضریب همبس���تگی پیرسون است. با توجه به مقادیر جدول 

»ش���ماره p >0/001( »8؛ r=0/514( همبس���تگی مثبت و معناداری بین بح���ران در خانواده و 

می���زان تأثیر مادر بر فرزند وجود دارد و با افزایش میزان بحران در خانواده میزان تأثیر زنان بر 

فرزندان افزایش می یابد. 

جدول شماره 9: همبستگی پیرسون بین آموزش وکنترل مادر و آسیب های اجتماعی فرزندان

آسیب های اجتماعی فرزندان نام متغیر

0/495 )r(همبستگی

کنترل مادر آموزش و 

0/001 )sig(سطح معنی داری

384 تعداد

کنترل مادر و آس���یب های اجتماعی فرزن���دان از ضریب  در بررس���ی رابط���ه بین آم���وزش و 

همبس���تگی پیرس���ون اس���تفاده ش���د. ب���ا توجه ب���ه مقادی���ر ج���دول »ش���ماره p> 0/001( »9؛ 

کنترل مادر و آسیب های اجتماعی  r=0/495( همبس���تگی مثبت و معناداری بین آموزش و 

فرزندان وجود دارد. 

جدول 10: همبستگی پیرسون بین خالقیت و ابتکار مادر و آسیب های اجتماعی فرزندان 

آسیب های اجتماعی فرزندان نام متغیر

0/358 )r(همبستگی

0/001خالقیت و ابتکار زنان )sig(سطح معنی داری

384 تعداد

در بررس���ی رابط���ه بین خالقیت و ابتکار زنان با آس���یب های اجتماع���ی فرزندان از ضریب 

همبس���تگی پیرس���ون اس���تفاده ش���د. با توجه ب���ه مقادی���ر ج���دول »ش���ماره p >0/001( »10؛ 

r=0/358( همبستگی مثبت و معناداری بین خالقیت و ابتکار زنان و آسیب های اجتماعی 

فرزندان وجود دارد.
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گی های زنان بر آسیب های اجتماعی فرزندان جدول شماره 11: رگرسیون سلسله مراتبی چندگانه میزان تأثیر ویژ

ßR2AdR2BdfFsigمتغیرمرحله

0/06369/216/970/001-0/210/040/04-سن زنان1

0/540/340/340/082/27498/600/001انرژی عاطفی زنان2

0/200/380/380/053/37276/250/001سبک زندگی زنان3

0/270/430/430/043/37171/460/001بحران در خانواده4

کنترل زنان5 0/190/450/450/035/37162/020/001آموزش و 

0/090/460/450/025/37052/630/001خالقیت و ابتکار زنان6

Total R0/46 =2,  Adj. R0/45 =2,  F )52/63 = )5.370, P>0/001

به منظور تعیین سهم هر یک از متغیرهای مطرح شده در فرضیه ها در تبیین واریانس متغیر 

مورد مطالعه یعنی، میزان تأثیر زنان بر فرزندان، از رگرسیون چندگانه سلسله مراتبی استفاده 

ش���د. با توجه به اینکه دو متغیر اشتغال و منطقه جغرافیایی همبستگی معناداری با متغیر 

تحت مطالعه نشان نداد، وارد مدل نشد. در نهایت، تحلیل رگرسیون در شش مرحله برای 

متغیر تحت مطالعه انجام ش���د و متغیرها نیز با ترتیب خاصی )بر اس���اس مالحظات نظری( 

که نتایج آن در جدول »شماره 11« بیان شد.  وارد مدل شد 

3-2. آزمون مدل تحلیلی پژوهش

ای���ن قس���مت یک���ی از پراهمیت تری���ن مراح���ل بررس���ی در مدل س���ازی معادالت س���اختاری 

که در شکل »شماره 1« نمایش داده شده است. این قسمت از تحلیل  گونه  می باشد.همان  

قصد دارد که تأثیر ویژگی های زنان را بر آسیب های اجتماعی فرزندان بررسی نماید. پژوهش 

با اس���تفاده از روش مدل س���ازی معادالت س���اختاری و نوع خ�اص آن یع�نی ت�ح�ل�یل ع�ام�ل�ی 

ت�أییدی ب�ا رویکرد ح�داق��ل م��رب�ع�ات ج��زئ�ی انجام شده که این امر به دلیل وجود متغیرهای 

پنهان )سازه های پژوهش: دایره شکل( و متغیرهای آشکار )ابعاد سازه ها: مستطیل شکل( 

در مدل و همچنین روابط پیچیده بین متغیرهاست )عباس زاده، و همکاران، 1391(.

ب���رای تحلیل عاملی با ایموس باید داده ها نرمال باش���د. مق���دار آزمون K-S متغیر نقش 

زن���ان )0/06( و برای آس���یب های اجتماعی )0/11( اس���ت، پس برای آزمون م���دل و فرضیه ها 

مش���کلی وجود ندارد. برای تحلیل یافته های این تحقیق از نرم  افزار ایموس اس���تفاده ش���ده 

است. شکل »شماره 1« تفکیک مدل های اندازه گیری انعکاسی و ساختاری را نشان می دهد.
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شکل شماره 1: تفکیک مدل های اندازه گیری انعکاسی و ساختاری

که بر اساس چارچوب نظری و پیشینه  برای آزمون مدل مفهومی پژوهش و اینکه مدلی 

تجربی به دست آمده تا چه اندازه با واقعیت انطباق دارد، برخی شاخص ها مورد نیاز است. 

شکل شماره 2: میزان ضرایب مسیر
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ش���کل ش���ماره 3: مقادیراستخراج ش���ده از اج���رای آزمون مدل س���ازی مع���ادالت س���اختاری در حالت 
ضرایب مسیر استاندارد

جدول شماره 12: شاخص های برازش مدل اندازه گیری و ساختاری

CMIN/DFGFIAGFICFINNFINFIRFIIFIPNFIRMSEA

4/690/900/910/950/940/940/920/950/710/09

که مدل  کلی مدل نشان دهنده این است  مطابق جدول »ش���ماره 12«، شاخص برازش 

که داده های جمع آوری شده مدل  گرفته شده دارای برازش خوبی است. به این معنی  کار  به 

مفهومی پژوهش را حمایت می کند و مدل موردنظر به واقعیت نزدیک است. پس از بررسی 

ضرایب مسیر  و شاخص های برازش مدل، باید آزمون فرضیه ها انجام شود. 



145

ان
ند

فرز
ی 

ماع
جت

ی ا
ها

ب 
سی

در آ
ن 

زنا
ی 

ها
گی 

ویژ
ش 

 نق
تی

اخ
شن

عه 
جام

ی 
رس

بر

t-value شکل شماره 4: مقادیر استخراج  شده از اجرای آزمون مدل سازی معادالت ساختاری در حالت ضرایب
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در شکل »شماره 3« مدل مفهومی پژوهش بر اساس خروجی نرم افزار پی ال اس نشان 

ک���ه در آن مقدار آماره t ب���ر روی خطوط متصل بین متغیرهای مس���تقل و  داده ش���ده اس���ت 

وابسته مشخص است. 

4. بحث و نتیجه گیری

کاهش آسیب های  مطابق نتایج به دست آمده، ویژگی های زنان در سطح اطمینان 99٪ با 

اجتماعی فرزندان رابطه معناداری دارد، اما بعدزمینه ای و بحران در خانواده با آسیب های 

اجتماع���ی فرزندان رابطه معناداری ن���دارد. انرژی عاطفی، زنان در س���طح اطمینان 99٪ با 

آسیب های اجتماعی فرزندان رابطه مثبت معناداری دارد در حالی که سبک زندگی، آموزش 

کنت���رل و خالقیت و ابت���کار زنان با آس���یب های اجتماعی فرزندان رابط���ه منفی معناداری  و 

که تأثیر ویژگی های زنان بر س���رقت، پرخاش���گری، مصرف  گفت  کلی می توان  دارد. ب���ه طور 

موارد مخدر توس���ط فرزندان منفی و اقدام به فرار از خانه فرزندان معنادار اس���ت و تأثیر این 

ویژگی ها بر مسائل جنسی و خودکشی فرزندان معنادار نمی باشد.

که موضوع از حیث مسئله  نقطه اتصال این پژوهش به پژوهش های پیش���ین آن اس���ت 

مستند به شواهد تجربی موجود در پژوهش های پیشین است. نکته مهمی که می توان آن را 

که تأثیر مادر بر فرزندان در ایران بیشتر از جنبه های  یکی از عوامل متمایز دانست، این است 

گرفته است، اما از نظر جامعه شناسی،  دینی و روان شناس���ی و علوم تربیتی مورد بررسی قرار 

کمتر به آن اقبال نش���ان داده ش���ده اس���ت. باغان���ی)1391( در پایان نامه  گروه ه���ای اجتماع���ی 

کودکی  کارشناس���ی ارش���د با موضوع بررس���ی نقش والدین در تربیت دینی فرزندان در دوران 

گلی )1394( در پژوهش خود نقش والدین در پرورش عزت  از دیدگاه اس���الم، پرداخته اس���ت. 

کنون  کرده است. از طرفی تا  نفس فرزندان و س���المت معنوی آنان از دیدگاه اسالم را بررسی 

به بررسی جامعه شناختی نقش مادر بر فرزند در کالن شهر شیراز انجام  نشده است. با توجه 

که نقش ویژگی های زنان و آس���یب های اجتماعی فرزندان را نشان  به نتایج پژوهش حاضر 

که ویژگی های زنان در موفقیت یا عدم موفقیت فرزندان و به دنبال آن  گفت  داد، می ت���وان 

اجتماع، بس���یار تعیین کننده اس���ت. با توجه به نتایج تحقیق، می توان پیش���نهادات زیر در 
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رابط���ه با انجام پژوهش های بعدی را ارائه نمود: بررس���ی نقش زنان بر هویت یابی فرزندان، 

بررس���ی نقش زنان بر مش���کالت روح���ی و روانی فرزندان، بررس���ی نقش زنان بر پرخاش���گری 

فرزندان و بررسی نقش زنان بر استقالل فرزندان. 
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