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Abstract 

Parental involvement in fulfilling parenting responsibilities has positive outcomes for 

parents and children. The study aimed to investigate the role of fathers and mothers' 

cooperation for doing parental tasks in predicting the parental burnout experience of 

families living in Tehran. The research method was descriptive and correlated. The 

research sample consisted of 391 parents (195 mothers and 196 fathers) who 

participated by volunteers in the study from different regions of Tehran in the fall of 

2018. Measurements include the Parental Involvement in Parental Functions and 

duties Scale adopted by Roskam, Brianda, & Mikolajczak (2018) and Parental Burnout 

Assessment by Roskam & Mikolajczak (2018). The results of the correlation test and 

regression analysis showed that fathers' functions in satisfying the financial needs of 

children were negatively correlated with parental feeling fed up and satisfying basic 

needs associated negatively with emotional distance from children (P<.05). Increasing 

parental involvement, especially in fathers, for providing financially, moral, 

stimulation and emotional needs of children to help maternal functioning correlated 

with the reduction of exhaustion and burnout caused by parental tasks. The results 

also showed that fulfilling the basic needs of children alone by fathers predicts 

increased parental burnout in fathers. In addition, the feeling of involvement of 

fathers in fulfilling their children's financial needs by mothers was able to predict the 

reduction of parental burnout in mothers (P=.02). Given the recent cultural and social 

changes, it seems that fathers' involvement in parental functions can lead to positive 

psychological consequences for both parents and children. 
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Introduction 

Childbirth is the happiest event and is a challenging event for parents (Machalicek, Lang, 

& Raulston, 2015), therefore, parenting as a stressful job, makes parents exhausted. 

Parents are constantly confronted with parenting stress, gradually experiencing parental 

burnout, with negative personal, marital, and family outcomes (Mikolajczak, Brianda, 

Avalosse, & Roskam, 2018;  Mikolajczak, Gross, & Roskam, 2019). burned-out parents 

are exhausted from the daily care of children and parenting role, feel the emptiness of 

energy and self-blame, are less involved in active relationships with their children, and are 

unable to manage their children's issues effectively (Mikolajczak, Raes, Avalosse, & 

Roskam, 2018). Parental burnout is a condition of mental and emotional exhaustion in 

parents (Luecher, Dede, Giten, Fennel, & Maria, 1999), and includes four dimensions of 

deep exhaustion; the contrast with the present parental role; emotional distancing from 

children and, loss of efficiency and feelings of inefficiency (Roskam, Brianda, & 

Mikolajczak, 2018). 

Some studies have shown that demographic factors of parents and children can predict 

exhaustion from parental responsibilities (Le Vigouroux & Scola, 2018).  

Because parenting is a multidimensional concept that requires a deep awareness of all 

children's needs, including developmental (Winter, Morawska, & Sanders, 2012), basic, 

emotional (Chang et al., 2015) and other children's needs to achieve the ideal image of an 

effective citizen in children, satisfying these needs that called parental functions has 

important psychological outcomes for children and parents. It seems that the collaborating 

of both parents in satisfying the multiple needs of their children can reduce the inevitable 

negative outcomes of parenting and act in favor of positive parenting (Böök & Perälä-

Littunen, 2015). As Lau & Power (2019) showed, parental involvement in parenting 

responsibilities can reduce parental stress and lead to an authoritative parenting style, 

especially in fathers. The study aimed to investigate the role of parents’ involvements in 

parenting duties to predict parental burnout of families living in Tehran to answer the 

following questions: 

• Is there a relationship between parental involvement in meeting the needs of children 

and parental burnout? 

• What is the role of each parent’s involvement in parenting responsibilities in 

predicting parental burnout? 
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Methodology 

The research design was correlational. The participants were 196 fathers and 195 mothers 

who were participated voluntarily from different rejoins of Tehran by referring to the public 

centers of the city. The mean and SD of fathers' age was 42.9±7.34, the mean and SD of 

years of education were 13.47±2.88. The mean and SD of mothers' age was 38.6±8.09, the 

mean and SD of years spent in education was 13.34±3.01. 

Research tools included Involvement in Parental Function & Duties Scale including 23 

items adopted by Roskam & Mikolajczak (2018) in five subscales including basic needs, 

money, emotional needs, stimulation, and moral values in the 5-point Likert scale with an 

alpha coefficient of.88 and the Parental Burnout Assessment by  Roskam et al., (2018) 

including 23 items in the 7-point Likert scale and four subscales including exhaustion of 

parenting role, contrast with parental self in the past, feeling fed up and emotional distancing 

from the children with an alpha coefficient of.91. 

Results and discussion 

Descriptive results showed that mothers feel more exhausted from their parental role than 

fathers feel and feel more contrast between their current role and their parental role in the 

past. In general, mothers feel more exhausted from their parenting tasks. 

The results in Table 1 showed that meeting financial needs alone in fathers negatively 

correlated with the feeling fed up and satisfying basic needs alone negatively correlated with 

emotional distance from children (p <.05). In addition, increasing fathers' collaboration in 

meeting their children's financial and moral needs, stimulation, and emotional needs in 

helping mothers has also been associated with reduced parental burnout. 

Table1. 

Regression analysis of parental functions in predicting parental burnout 

p t F 2r r 
 

 
B variables   

.01 2.52 

1.41 .04 .19 

 13.88 constant 

fa
th

er
s

 

.5 .67 .05 .27 needs for money 

.02 2.22 - .25- .65 - basic needs 

.5 .64 .08 .42 moral values 

.9 .02 - .003 .02- stimulation 

.3 1.21 .012 .71 emotional needs 

.001 5.55 

2.09 .05 .23 

 31.77 constant 

m
o

th
er

s
 

.02 2.21 - .19 .73 - needs for money 

.4 .84- .08 .36- basic needs 

.4 .87- .1 .59- stimulation 

.3 .99 .09 - .67- emotional needs 
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Altogether, the results showed that satisfying the basic needs alone predicts parental 

burnout for fathers, and collaborating in meeting the financial needs of mothers can predict a 

decrease in parental burnout in mothers (β =.19, p <.02). 

Conclusion 

The results of the current study are consistent with the results of similar studies such as Böök 

& Perälä-Littunen (2015), and Mikolajczak et al., (2018) that indicate a reduction in the 

exhaustion of parenting duties in parents who actively participate in parental functions. 

The results of the current study are also consistent with the results of similar studies such 

as Mikolajczak et al., (2018) confirm that fathers' participation in child care leads to 

emotional and cognitive outcomes in children and, reduce burnout in parents (Cabrera, 

Hofferth, & Chae, 2011). 

The restriction in categorizing the parents into burned and non-burned out was the 

limitation of this study. Strengthen the collaboration of both parents in parenting; especially 

fathers' participation can reduce the adverse consequences of overload parenting 

responsibilities. 
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 چکیده

و  پدرومادرپیامدهای مثبتی برای  دهرنیدربرگهای فرزندپروری در پذیرش و انجام مسئولیت پدرومادر یهمکار

 با هدف یپدرومادرانجام وظایف  درپدران و مادران  یهمکارپژوهش حاضر با هدف بررسی نقش فرزندان است. 

شهر تهران انجام شد. روش ساکن های خانواده از وظایف فرزندپروری در پدرومادرخستگی تجربۀ  بینیپیش

به شیوۀ  که پدر( بودند 196مادر و  195) پدر و مادر 391. نمونۀ پژوهش پژوهش توصیفی و از نوع همبستگی بود

انتخاب شدند.  1397در پاییز سال شهر تهران  گوناگوندر پژوهش از نقاط  یهمکاربرای  خواستارو  در دسترس

 ,Roskam پدرومادریدر وظایف و کارکردهای  پدرومادردرگیری  سنجه رندهیدربرگابزارهای سنجش 

Brianda, & Mikolajczak (2018)    یپدرومادر 1رمقیبیسنجش  سنجهو Roskam & Mikolajczak  

پدران در  یهمکارنشان داد  زمانهمهمبستگی و تحلیل رگرسیون  حاصل از آزمون برآیندهای بود. (2018)

همبستگی منفی و ارضای نیازهای  یپدرومادرنیازهای مالی با نمرات احساس بیزاری از نقش  برآورده ساختن

پدران در تأمین  یهمکارافزایش  (.>05/0p) همبستگی منفی دارد فرزنداناز  گرفتن یعاطفبا فاصلۀ  یادیبن

 یپدرومادرکارکرد انجام اخالقی، نیاز به برانگیختگی و نیازهای عاطفی فرزندان در کمک به نیازهای نیازهای مالی، 

همچنین  ندهایبرآ وظایف فرزندپروریِ مادران همبسته است. برآمده ازو خستگی  رمقیبیمادران با کاهش  در

 آنهارا در  یپدرومادر رمقیبیپدران، افزایش توسط  ییتنهابه یادیبنساختن نیازهای  نشان داد که برآورده

 پدران در اجرای کارکرد نیازهای مالی فرزندان از سوی مادران، قادر یهمکارهمچنین احساس  ،کندبینی میپیش

هنگی و اخیر فر یهایدگرگون(. با توجه به p=02/0) بینی کندرا در مادران پیش یپدرومادری رمقبیست کاهش ا

تواند منجر به پیامدهای روانی مثبتی می یپدرومادرپدران در انجام کارکردهای  یهمکاررسد اجتماعی، به نظر می

 برای مادران و کودکان شود.

 نیمشارکت والد ،یفرزندپرور یهاتیمسئول ،ینیوالد یکارکردها ،ینیوالد رمقیبی ها:کلیدواژه

 کاررفته است.مشی نشریه انتخاب شده است و در سایر مقاالت نویسنده واژۀ فرسودگی بهق خططب Burnoutاین معادل برای واژه  -1
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 مقدمه

 به شمارترین تصمیم زندگی هر فرد ترین و دائمیشدن و پذیرش نقش پدری/مادری بزرگ دار فرزند

اعضای خانواده را  میانتواند تعامالت درونی (، تصمیمی که میSiegel & Hartzell, 2013) رودمی

رویداد زندگی همسران و  نیزتریشورانگن و فرزند شادتری زایشالشعاع خود قرار دهد. تحت

انگیز است، پرورش فرزند تکلیفی دشوار و دارای بار هیجانی برای ، رویدادی چالشحالدرعین

ای حرفه عنوانبهین روی، والدگری (، از همMachalicek, Lang, & Raulston, 2015است ) پدرومادر

را دچار احساس خستگی و تحلیل انرژی الزم برای رسیدگی  پدرومادر مرورزمانبهزا، پیچیده و استرس

 نشان دادنهای فرزندپروری، با با استرس یاپیپدر مواجهۀ  پدرومادرکند. و مراقبت از فرزندان می

-شوند، اگرچه استرسمی رودررو 1«پدرومادری رمقیبی»با  تدریجبهکاهش رضایت از فرزندپروری 

تقاضاهای محیطی  چنانچهشوند، بلکه نمی پدرومادری رمقیبیهمواره منجر به  پدرومادریهای 

های ایجادشده استرسبا  رویارویی حمایتی برای-تر شده و منابع جبرانیعنوان عوامل خطر( بیش)به

های شخصی، زوجی و خانوادگی متعددی چون غفلت، تواند پیامدفراهم نگردد، این پدیده می

 ,Mikolajczak, Brianda)خشونت، افکار فریبکارانه و خودکشی و فکر فرار از منزل در پی داشته باشد

Avalosse, & Roskam, 2018; Mikolajczak, Gross, & Roskam, 2019) .فرسوده از مواجهۀ  پدرومادر

خود و  تهی شدنشوند، احساس خود بیزار می پدرومادریروزانه با فرزندانشان خسته و از نقش 

بطۀ فعال با فرزندانشان شده و از مدیریت کارآمد مسائل تر درگیر برقراری رادارند، کم 2تقصیری

(، برخی شواهد پژوهشی، اعتیاد Mikolajczak,  Raes, Avalosse, & Roskam, 2018فرزندانشان عاجزند )

های ناشی از فرزندان گزارش به تنش هاآناز معمول  پذیری بیشدر پدران را بخشی از تحریک

کند را تهی می پدرومادر بدنیمنابع روانی و  ایگونهبه رمقیبیکند که کنند، این شواهد تبیین میمی

 پدرومادرهای (. در چنین شرایطی واکنشErsoy-Kart, 2009آیند )ترین مسائل به خشم میکه با جزئی

ن و متعاقب آن بدنی، غفلت از فرزندا-های کالمیبا فرزندانشان، به شکل ابراز انواع خشونت خسته

فی (. با توصیYan, 2014 Mikolajczak et al., 2019 ;است ) ابرازشدهاحساس گناه فراوان از احساسات 

را حالتی از  پدرومادری رمقیبیتوان صورت گرفت، می پدرومادرهای که از پیامدها و واکنش

                                                                                                                     
1. parental burnout 

2. self-blame 

https://orcid.org/0000-0002-4790-4010
https://orcid.org/0000-0002-4790-4010
https://www.penguinrandomhouse.com/books/288692/parenting-from-the-inside-out-by-daniel-j-siegel-md-and-mary-hartzell-med/
https://link.springer.com/article/10.1007/s40474-015-0048-4
https://www.sciencedirect.com/science/article/abs/pii/S0145213418301297
https://www.sciencedirect.com/science/article/abs/pii/S0145213418301297
https://journals.sagepub.com/doi/abs/10.1177/2167702619858430
https://link.springer.com/article/10.1007/s10826-017-0892-4
https://onlinelibrary.wiley.com/doi/full/10.1111/j.1744-6198.2009.00139.x?casa_token=oY4kfMebDGIAAAAA%3AHl4ACqcV5kSqMirvYZnDhZc3xgvdhJ3nN5N7GDVIjpwWdY0lx2jGob8RpL8-zjmfYyn8q8af9n66sWU
https://onlinelibrary.wiley.com/doi/abs/10.1002/gps.4092
https://journals.sagepub.com/doi/abs/10.1177/2167702619858430
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نسبت به  پدرومادرتعریف کرد که با تغییر نگرش مثبت  پدرومادرخستگی روانی، ذهنی و هیجانی در 

 رمقیبیدر بازتعریف  (Luecher, Dede, Giten, Fennel, & Maria, 1999)فرزندپروری همراه است 

 1یقخستگی عماین پدیده شامل چهار بعد  ()Roskam, Brianda, & Mikolajczak, 2018توسط پدرومادری

با خود  پدرومادریخودِ کنونیِ  2تقابلاز نقش روزمره؛  خستگیاز مواجهۀ روزانه با فرزندان و 

تری درگیری و مشارکت کم صورتبهکه  _از فرزندان 3هیجانیگیری فاصلهدر گذشته،  پدرومادری

است که در  4احساس ناکارآمدیکارایی و  دست دادنو از  _شودهای فرزندان نشان داده میدر فعالیت

 شود. و سازندۀ مسائل بارز می مؤثر وفصلحلقالب ناتوانی در 

هدف مهمی برای محققان باشد،  پدرومادر رمقیبیرسید موضوع به نظر نمی 2000تا سال 

های آمریکا رسید، موج پژوهش متحدهایاالتبه  70شغلی در دهۀ  رمقیبیموج مطالعات  کهدرحالی

 متحدۀایاالتدر این حوزه در دهۀ نودِ  دادهرخاجتماعی  -والت فرهنگیو تح پدرومادری رمقیبی

(. در اروپا، مطالعات مربوط به Roskam, Raes, & Mikolajczak, 2017آمریکا، به اروپا نیز سرایت کرد )

زمانی کلید خورد که متخصصان بالینی با خستگی و نگرانی ناشی از  2000در دهۀ  پدرومادری رمقیبی

Charron, Dorard, -Lebertشدند )مراقبت کودکانِ دارای شرایط بهداشتی حاد و مزمن مواجه می

nd, 2018Boujut, & Wendlaهایمند در این حوزه به پژوهش(. اگرچه اولین مطالعات نظامPelsma, ( 

Roland, Tollefson, & Wigington, 1989; Norberg, 2007; Norberg, 2010)  بر روی مادران دارای

آغاز شد، اما تسرّی مطالعه در این حوزه شناختی و روان بدنیکودک دشوار یا دارای اختالل کارکرد 

ها در گردد، به همین دلیل پژوهشبرمی (Roskam et al., 2017)های اخیراً به پژوهش پدرومادربه دیگر 

 رمقیبیدهد که همین مطالعات محدود نشان می قطر چندانی ندارد، نتایج پدرومادری رمقیبیحوزۀ 

 پدرومادرکودک، عملکرد -های پایدار والداست که در آن ویژگی چندعاملییک سندرم  پدرومادری

در مطالعۀ خود با هدف بررسی  ,Le Vigouroux & Scola) (2018و عملکرد خانواده در آن نقش دارند. 

و داشتن فرزندان خردسال و تعداد زیاد  پدرومادرفرزند دریافتند سن کم -والد جمعیت شناختیعوامل 

                                                                                                                     
1 .overwhelming exhaustion 

2 .contrast 

3 .emotional distancing 

4.sense of ineffectiveness 

https://journals.sagepub.com/doi/abs/10.1177/088307389901401004
https://www.frontiersin.org/articles/10.3389/fpsyg.2018.00758/full
https://link.springer.com/article/10.1007/s10826-017-0892-4
https://www.frontiersin.org/articles/10.3389/fpsyg.2018.00885/full
https://www.frontiersin.org/articles/10.3389/fpsyg.2018.00885/full
https://www.tandfonline.com/doi/abs/10.1080/07481756.1989.12022915
https://www.tandfonline.com/doi/abs/10.1080/07481756.1989.12022915
https://link.springer.com/content/pdf/10.1007/s10880-007-9063-x.pdf
https://journals.lww.com/jpho-online/Abstract/2010/10000/Parents_of_Children_Surviving_a_Brain_Tumor_.20.aspx
https://link.springer.com/article/10.1007/s10826-017-0892-4
https://www.frontiersin.org/articles/10.3389/fpsyg.2018.00887/full
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 (2018کند. بینی میپیش پدرومادررا در  رمقیبیاز فرزندان و  هیجانیفرزندان تحت مراقبت، فاصلۀ 

(Le Vigouroux & Scola,  نشان دادند که داشتن فرزند مبتال به اختالل یا بیماری مزمن )به دلیل نیاز به

های و خستگی مفرط از مسئولیت رمقیبیهای اضافی، توجه، صبر و شکیبایی( با احساس مراقبت

دریافتند که حمایت  (Lindström, Åman, & Norberg, 2011)همبسته است،  پدرومادرمراقبت در 

های مالی و فکری که در اثر بیماری بر زندگی روزمره در اجتماعی پایین، فقدان زمان فراغت، دغدغه

-در مطالعه )Mikolajczak et al., 2018(رابطه دارد.  پدرومادردر  رمقیبیگیرد، با شکل می ذهن مادران

تر، شتر به دلیل تقاضای بیوالد، نشان دادند داشتن تعداد فرزندان بیش 1723ای دیگر بر روی 

عدم ، کمبود فضای زندگی، درآمد پایین به دلیل پدرومادرفرزندخواندگی به دلیل نپذیرفتن قدرت 

و  پدرومادرهای شخصیتی استفاده از خدمات مهد یا پرستاری، بیکاری به دلیل تأثیر بر ویژگی امکان

فقدان  به دلیل ودنتک والدی بتر در مراقبت بیش از پدران، نفس، مادران به دلیل درگیری بیشعزت

-و خستگی از وظایف و مسئولیت رمقیبیهای فرزندپروری قادر است ظرفیت مشارکت در مسئولیت

کننده مراقبت رمقیبیدهد که بینی کند. مروری بر این مطالعات نشان میرا پیش پدرومادریهای 

را به  راقبت شوندهمکننده و شود که سالمت مراقبتمحسوب می پدرومادریآخرین گام از استرس 

وقفه و ر این میان، مادران به دلیل حضور بی(، دLe Vinayak, & Dhanoa, 2017اندازد )مخاطره می

( و به Lindström et al., 2011قرار داشته ) رمقیبیتر در معرض همیشگی در مراقبت از فرزندان بیش

Lebert-تر هستند )ی و دائمی فرزندان در معرض خطر استرس بیشمراقبان اصل عنوانبهدالیل زیادی 

Charron et al., 2018 این مسئولیت عظیم و مداوم ممکن است توضیح دهد که چرا زنان در مقایسه با .)

و  ناشی از نقشمیزان باالتری از تقاضاهای  چراکهتری برخوردارند، یفمردان از سالمت روانی ضع

، این استرس در مادران دارای ( (Stalker, 2014کنندتری از کنترل در خانواده را تجربه میسطح پایین

تر است های مضاعف فرزندپروری بیشمادران دارای چند فرزند به دلیل مسئولیتفرزند خردسال و 

(Hildingsson & Thomas, 2014, Lindström et al. 2011عالوه بر .) پایان این، یکنواختی از کارهای بی

(. Charron et al., 2018-Lebert Fisher, 1991; quted byزند )ها دامن میروزانه نیز به این استرس

کنند، در معرض خطر ای و مراقبت از کودک را ترک میمادران کارهای حرفه کههنگامیسرانجام، 

 Naerde, 2000; qutedگیرند )ابتال به سطح باالی استرس همراه با اضطراب یا عالئم افسردگی قرار می

https://orcid.org/0000-0002-4790-4010
https://orcid.org/0000-0002-4790-4010
https://www.frontiersin.org/articles/10.3389/fpsyg.2018.00887/full
https://www.frontiersin.org/articles/10.3389/fpsyg.2018.00887/full
https://onlinelibrary.wiley.com/doi/abs/10.1111/j.1651-2227.2011.02198.x
https://www.sciencedirect.com/science/article/abs/pii/S0145213418301297
http://ijmas.iraj.in/paper_detail.php?paper_id=8398&name=Relationship_of_Parental_Burnout,_Parental_Stress_and_Personality_among_Parents_of_Neonates_with_Hyperbilirubinemia
https://onlinelibrary.wiley.com/doi/abs/10.1111/j.1651-2227.2011.02198.x
https://www.frontiersin.org/articles/10.3389/fpsyg.2018.00885/full
https://www.frontiersin.org/articles/10.3389/fpsyg.2018.00885/full
https://www.tandfonline.com/doi/abs/10.1080/07053436.2014.936164
https://www.tandfonline.com/doi/abs/10.1080/02646838.2013.840882
https://onlinelibrary.wiley.com/doi/abs/10.1111/j.1651-2227.2011.02198.x
https://www.frontiersin.org/articles/10.3389/fpsyg.2018.00885/full
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Charron et al., 2018-Lebert by .)که هر صبح باید با فرزندانشان ویژه مادران فرسوده از اینبه پدرومادر

تر کم هاآندارند.  تهی شدنخود احساس بیزاری و  پدرومادریشوند و از نقش مواجه شوند، خسته می

ان خود شده، حداقل امور ضروری را برای درگیر فرزندپروری و برقراری رابطۀ فعال و آگاهانه با فرزند

تر جنبۀ عملکردی و کنند که بیشدهند؛ تعامالت محدودی را با فرزندان برقرار میفرزندانشان انجام می

امور مربوط به  وفصلحلو آرام برای  مؤثرکنند که از عهدۀ احساس می پدرومادرابزاری دارد، این 

رمقی گزارش دادند که بی (Sorkkila & Aunola, 2020)(. Mikolajczak et al., 2018فرزندان عاجزند )

مرورزمان م نیازهای خانواده در ارتباط است، تقاضاهایی که بهمطالبات مداو افزایش پدرومادر با

 Meeussen & Van)شود، رمقی میموجب کاهش انرژی پدرومادر و تجربۀ پیامدهای منفی ناشی از بی

Laar, 2018) عدم  االش نافرجام برای ارائۀ تصویری کامل از پدرومادری در اجتماع بنشان دادند که ت

برقراری موازنۀ میان تقاضاهای محیطی و شکست در انجام بهینۀ کارکردهای پدرومادری و درنهایت 

 ویژه در مادران همراه است. های فرزندپروری بهاحساس فرسایش از مسئولیت

و نیازمند آگاهی عمیق از  نقاط عطف هنجارهای رشدی والدگری مفهومی چندبعدی  کهازآنجایی

(Winter, Morawska, & Sanders, 2012 (، نیازهای اساسی فرزندان )چون گرسنگی، آگاهی از تغذیه

سازی( ، ابراز عالقه، آرامدوست داشتن)چون  هیجانی خطر و..(، نیازهایهای بیمناسب، محیط

(Bowlby, 2008; Chang et al., 2015 و سایر نیازهای فرزندان برای تحقق تصویری )از شهروند  ایدئال

از مواردی است  1پدرومادریکارآمد در فرزندان است، ارضای این نیازها تحت عنوان کارکردهای 

ت ها و تحت تأثیر تغییراکند که در فرهنگمی پیشگوییرا  پدرومادریبرآیندهای  هاآننحوۀ تحقق 

 شود. اجتماعی به اشکال مختلفی محقق می

های فرزندان، ارضای نیازهای فرزندان در قالب نیازهای اساسی، مالی در فعالیت پدرومادررگیری د

دهد میزان فرزندان، پیامدهای روانی مهمی برای فرزندان دارد. مطالعات نیز نشان می هیجانیو 

های بعدی فرزند است رزندپروری، کلید موفقیتهای فدر وظایف و مسئولیت پدرومادرمشارکت 

(Böök & Perälä-Littunen, 2015 برخی مطالعات حاکی از اثرات مشارکت .)بهبود بر  پدرومادر

های سالمت (، ارتقای شاخصهWong et al., 2018)شناختی های روانیادگیری و شایستگی دستاوردهای

                                                                                                                     
1.parental functions 

https://www.frontiersin.org/articles/10.3389/fpsyg.2018.00885/full
https://www.sciencedirect.com/science/article/abs/pii/S0145213418301297
https://link.springer.com/article/10.1007/s10826-019-01607-1
https://www.frontiersin.org/articles/10.3389/fpsyg.2018.02113/full
https://www.frontiersin.org/articles/10.3389/fpsyg.2018.02113/full
https://link.springer.com/content/pdf/10.1007/s10935-012-0268-x.pdf
https://increaseproject.eu/images/DOWNLOADS/IO2/HU/CURR_M4-A13_Bowlby_(EN-only)_20170920_HU_final.pdf
https://pediatrics.aappublications.org/content/136/2/272.short
https://onlinelibrary.wiley.com/doi/abs/10.1111/chso.12099
https://link.springer.com/article/10.1007/s10826-017-1011-2
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و رفتاری، شایستگی اجتماعی و شایستگی شناختی با ارضای نیاز به  هیجانیو ایمنی، شایستگی  بدنی

(. National Academies of Sciences, Engineering, and Medicine, 2016برانگیختگی در فرزندان است )

های ، مادران و پدران نگرشپدرومادریدر انجام کارکردهای  پدرومادرگذشته از تأثیر مشارکت 

، رفتارهای والدگری متفاوتی از همین رویو از  قائل بوده همدیگر مادریپدرومتفاوتی نسبت به نقش 

رغم تفاوت مادران و پدران در میزان ساعاتی دهند. مطالعات مختلف نشان دادند که علیخود نشان می

 یافتهافزایشگذرانند، مشارکت پدران در امور فرزندانشان طی سه دهۀ گذشته که با فرزندان خود می

تری از نین  برخی پدران متعهدتر شده و نسبت به مشارکت در مراقبت از فرزند تمایل بیشاست، همچ

ویژه پدرانی که (، بهOpondo, Redshaw, Savage-McGlynn, & Quigley, 2016دهند )خود نشان می

های مراقبت از فرزند دارند تری در فعالیتتری هستند، مشارکت بیشبیش دارای فرزندان خردسال

(Cabrera, Hofferth, & Chae, 2011 .)ی که حالدرعینمطالعات حاکی است مادران برخی  کهدرحالی

در خانواده را متصورند، برای نقش پدران در امر فرزندپروری، نقشی  1بان )محافظ(برای خود نقش نگه

این مادران، پدران  ازنظر(، Zvara, Schoppe‐Sullivan, & Dush, 2013اند )قائل 2غیر ساکنغیربومی و 

، مطالعات در زمینۀ حالبااینکنند. ی نقش اصلی در مراقبت، نقش دستیارِ مادر را اجرا میایفا جایبه

 ,Waller) محدود است. مطالعۀ های فرزندپروری در مسئولیتمیزان و نحوۀ مشارکت پدران و مادران 

های فرزندان تری در مسئولیتدر زمینۀ تعامالت مثبت زناشویی مشارکت بیشنشان داد پدران  (2012

تری در همچنین پدران با افزایش احساس خودکارآمدی و شایستگی در خود، مشارکت بیش. دارند

 (.Merrifield & Gamble, 2013ایفا خواهند نمود ) پدرومادریهای مسئولیت

که در سطور پیش اشاره شد ناظر پیامدهای منفی  پدرومادری رمقیبیمطالعات مربوط به پیامدهای 

رسد مشارکت هردو والد در ارضای ، به نظر میحالبااینو فرزندان است،  پدرومادرفرزندپروری در 

ناپذیر فرزندپروری کاسته، به نفع فرزندپروری عدد فرزندان بتواند از پیامدهای منفی اجتنابنیازهای مت

در وظایف  پدرومادرنشان دادند مشارکت  )Lau & Power, 2019 (که مثبت عمل کند، چنان

 ویژهبه، موجب ایجاد سبک مقتدرانۀ فرزندپروری پدرومادریری قادر است با کاهش استرس فرزندپرو

 شهرها و درگیرویژه در کالنرو، با توجه به تحوالت اخیر فرهنگی و اجتماعی بهدر پدران شود. ازاین

                                                                                                                     
1.gatekeeping 

2. nonresidential 

https://orcid.org/0000-0002-4790-4010
https://orcid.org/0000-0002-4790-4010
https://www.nap.edu/catalog/21868/parenting-matters-supporting-parents-of-children-ages-0-8
https://bmjopen.bmj.com/content/6/11/e012034.short
https://www.sciencedirect.com/science/article/pii/S0885200611000020
https://onlinelibrary.wiley.com/doi/abs/10.1111/fare.12023
https://onlinelibrary.wiley.com/doi/abs/10.1111/j.1545-5300.2012.01403.x
https://onlinelibrary.wiley.com/doi/abs/10.1111/j.1545-5300.2012.01403.x
https://journals.sagepub.com/doi/abs/10.1177/0192513X12445561
https://www.tandfonline.com/doi/abs/10.1080/15295192.2019.1694831
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ان و ، این پژوهش درصدد برآمد تا با هدف بررسی میزان مشارکت پدرپدرومادریشدن پدران در امر 

های ساکن شهر تهران خانواده پدرومادری رمقیبیبینی مادران در انجام وظایف فرزندپروری در پیش

 ها پاسخ دهد که:به این پرسش

  ای رابطه پدرومادری رمقیبیمشارکت پدران و مادران در ارضای نیازهای فرزندان و  میانآیا

 وجود دارد؟

  پیشگوییهای فرزندپروری چه سهمی در لیتدر مسئو پدرومادرمیزان مشارکت هریک از 

 دارد؟  پدرومادری رمقیبی

 روش

روش پژوهش توصیفی و از نوع همبستگی است. جامعۀ پژوهش حاضر دو گروه از پدران و مادران 

)تعداد  k+104حداقل حجم نمونه را  که (Green, 1991)ساکن شهر تهران بودند. با عنایت به نظر 

افزایش توان  منظوربه( در آزمون روابط متغیرها در کل مدل توصیه نموده است، =kبینمتغیرهای پیش

گرفته شد که به دلیل  در نظرنفر در هر گروه(  200نفر )با تعداد  400آزمون و نیز احتمال ریزش، تعداد 

تعداد ل به تحلیل، شام واردشده، تعداد روازاینها کنار گذاشته شدند. ص برخی پرسشنامهتکمیل ناق

و با رعایت شرط رضایت آگاهانه برای شرکت در  در دسترسمادر بودند که به روش  195پدر و  196

پژوهش از نقاط مختلف شمال، جنوب، مرکز، شرق و غرب شهر تهران با مراجعه به مراکز عمومی شهر 

ها و مراکز خرید در پژوهش ها، فروشگاههای ورزشی، فرهنگسراها، سرای محلهها، کلوپون پارکچ

شرکت کردند. مالک ورود به پژوهش، داشتن حداقل یک فرزند تحت مراقبت در منزل، سکونت در 

( و تمایل برای شرکت در پژوهش خود گزارشیو روانی )به روش  بدنیتهران، برخورداری از سالمت 

، 7/42±34/9بود. میانگین و انحراف استاندارد سن پدران  هاآنهای ا رعایت حفظ محرمانگی پاسخب

فرزند داشتند.  1-6 میانبوده و  47/13 ± 88/2های گذراندۀ تحصیل میانگین و انحراف استاندارد  سال

های گذراندۀ سال ، میانگین و انحراف استاندارد6/38±09/8میانگین و انحراف استاندارد سنی مادران 

 فرزند بود. 1-5و دامنۀ تعداد فرزندشان  34/13±01/3تحصیل 

 

https://www.tandfonline.com/doi/abs/10.1207/s15327906mbr2603_7
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 هاابزار

 ,Roskam, Valdesتوسط  اولین باراین مقیاس برای  :1پدرومادریدرگیری در کارکرد و وظایف 

Mikolajczak quted by Roskam & Mikolajczak, 2018)  گویه برای ارزیابی کارکرد جهانی  23در

است.  شدهطراحیهای مختلف در فرهنگ (Le Vine, 1988) پدرومادریمبتنی بر مقیاس کارکرد  پدرومادر

گویه(؛  4) 3گویه(؛ پول 7) 2در پنج خرده مقیاس شامل نیازهای اساسی پدرومادریکرد مقیاس کار

گویه( در طیف  4) 6های اخالقیگویه( و ارزش 4)انگیختگی( ) 5گویه(؛ تحریک 4) 4هیجانینیازهای 

( و 4(، اغلب فرد دیگری )3(، نیمی من و نیمی دیگری )2(، اغلب من )1ای از فقط من )درجه 5لیکرت 

تر به این است. نمرات پایین 23-115است. دامنۀ نمرات در این مقیاس  شدهتنظیم( 5فقط فرد دیگری )

و باال بودن نمرات به معنای  تری داشتهمعناست که در ارضای آن نیاز خاص فرزندان، فرد نقش پررنگ

یاس برای اولین بار است. این مق پدرومادریکمک گرفتن از دیگری یا همسر برای آن انجام  آن کارکرد 

در چهل کشور دنیا  )Roskam & Mikolajczak, 2018(توسط  7پدرومادری رمقیبیالمللی در تحقیق بین

و محتوایی آن توسط ، روایی صوری حالباایناجرا شد و مراحل مطالعاتی آن در دست اجراست، 

است. در پژوهش حاضر، پایایی آن با  تأییدشده -که از محققان حوزۀ والدگری هستند-سازندگان آن

 محاسبه شد. 88/0و در کل  92/0  ، در مادران92/0استفاده از آلفای کرونباخ در پدران 

 ,Roskam, Brianda &) توسطگویه  23در  پدرومادری رمقیبی ۀسنج :8پدرومادری رمقیبی ۀسنج 

Mikolajczak, 2018)   ( تا 0ای از هرگز )درجه 7در طیف لیکرت  پدرومادری رمقیبیبرای ارزیابی میزان

در  پدرومادری، تقابل با خود گویه( 9) پدرومادریخستگی از نقش  خرده مقیاس( در چهار 6همیشه )

از نقش  هیجانی گرفتن ۀو فاصل گویه( 5) پدرومادریگویه(، احساس بیزاری و اشباع از نقش  6گذشته )

مراحل مختلف و  یط (Maslach & Jackson, 1981) شغلی  رمقیبیگویه( بر اساس مقیاس  3) رومادریپد

و  95/0تا  87/0 میان ،آن در مطالعۀ سازندگان آن با استفاده از روش استقرایی و قیاسی ساخته شد. پایایی

                                                                                                                     
1.Involvement in Parental Function & Duties Scale 

2.basic needs 

3.needs for money 

4.emotional needs 

5. stimulation 

6. moral values 

7. International Investigation of Parental Burnout (IIPB) 

8 . Parental Burnout Assessment 

https://orcid.org/0000-0002-4790-4010
https://orcid.org/0000-0002-4790-4010
https://www.burnoutparental.com/international-consortium?lang=en
https://onlinelibrary.wiley.com/doi/abs/10.1002/cd.23219884003
https://www.burnoutparental.com/international-consortium?lang=en
../Mahdi_Baradari/Downloads/Roskam,%20I.,%20Brianda,%20M.%20E.,%20&%20Mikolajczak,%20M.%20(2018).%20A%20step%20forward%20in%20the%20conceptualization%20and%20measurement%20of%20parental%20burnout:%20The%20Parental%20Burnout%20Assessment%20(PBA).%20Frontiers%20in%20psychology,%209,%20758
../Mahdi_Baradari/Downloads/Roskam,%20I.,%20Brianda,%20M.%20E.,%20&%20Mikolajczak,%20M.%20(2018).%20A%20step%20forward%20in%20the%20conceptualization%20and%20measurement%20of%20parental%20burnout:%20The%20Parental%20Burnout%20Assessment%20(PBA).%20Frontiers%20in%20psychology,%209,%20758
https://onlinelibrary.wiley.com/doi/abs/10.1002/job.4030020205


 285                   ...                         تهران شهر یهاخانواده در یفرزندپرور یهاتیمسئول از پدرومادر یخستگ

Family Counseling and Psychotherapy, Vol. 10, No. 1 (29), 2020 

 

.) Roskam etاست شدهگزارش 48/0و مقیاس افسردگی  42/0مزلچ  رمقیبیهمگرای آن با مقیاس  روایی

al., 2018)  این مقیاس در ایران توسط (Mousavi, 2018) هدایت المللی به طی فرایند اجرای طرح بین

(Roskam & Mikolajczak, 2018) به فارسی برگردانده و توسط  (Mousavi, Mikolajczak, & Roskam, 2020) 

و با مقیاس  -28/0 بهزیستی سازمان بهداشت جهانی سؤالی 5شد، روایی واگرای آن با شاخص  یابی اعتبار

های خستگی مقیاس پایایی خرده (Mousavi, 2019)گزارش شد. در پژوهش  -31/0 پدرومادریرضایت 

 پدرومادریته، احساس بیزاری و اشباع از نقش گذش پدرومادریخود، تقابل با خود  پدرومادریاز نقش 

و  69/0، 88/0، 90/0، 91/0خود و کل مقیاس به ترتیب  پدرومادریاز نقش  هیجانی گرفتنخود و فاصله 

و در مادران  87/0گزارش شد. در پژوهش حاضر ضریب همسانی درونی کل مقیاس در پدران  96/0

 دست آمد.به 91/0و در کل  94/0
 

 پژوهش ای اجرشیوه

ها و توضیح مختصر اهداف پژوهش در پرسشنامه، توجیه پرسشگران برای پس از تنظیم پرسشنامه

گانه شهر تهران و حضورشان کنندگان، توزیع پرسشگران در مناطق پنجچگونگی جلب رضایت شرکت

ا جلب های ورودی پژوهش شناسایی و سپس بکنندگان با توجه به مالکدر مناطق پرتردد شهر، شرکت

رضایت آگاهانه در پژوهش و دادن اطمینان نسبت به محرمانه ماندن و ناشناس بودن اطالعات شخصی در 

کننده پاسخ داده شدند. انفرادی توسط شرکت صورتبه هاشدند.  پرسشنامهپژوهش شرکت داده می

های د. پرسشنامهبرابر انتخاب شون صورتبهکننده در پژوهش تالش شد تا تعداد زنان و مردان شرکت

ها توسط پدران و از تکمیل پرسشنامه آمدهدستبههای دادهشده از تحلیل خارج شدند. ناقص تکمیل

های توصیفی )میانگین، انحراف استاندارد و محدودۀ نمرات( و استنباطی مادران، در دو بخش شاخص

-دران و مادران( با استفاده از نرمدر دو گروه از پ زمانهم)آزمون همبستگی پیرسون و تحلیل رگرسیون 

 استفاده شد. SPSS24افزار 

 هایافته

، میانگین و انحراف 7/42±34/9پدر با میانگین و انحراف استاندارد سنی  196نمونۀ پژوهش شامل 

 195فرزند و تعداد  1-6 میانبا دامنۀ تعداد فرزندان  47/13 ± 88/2های گذراندۀ تحصیل استاندارد سال

../Mahdi_Baradari/Downloads/Roskam,%20I.,%20Brianda,%20M.%20E.,%20&%20Mikolajczak,%20M.%20(2018).%20A%20step%20forward%20in%20the%20conceptualization%20and%20measurement%20of%20parental%20burnout:%20The%20Parental%20Burnout%20Assessment%20(PBA).%20Frontiers%20in%20psychology,%209,%20758
../Mahdi_Baradari/Downloads/Roskam,%20I.,%20Brianda,%20M.%20E.,%20&%20Mikolajczak,%20M.%20(2018).%20A%20step%20forward%20in%20the%20conceptualization%20and%20measurement%20of%20parental%20burnout:%20The%20Parental%20Burnout%20Assessment%20(PBA).%20Frontiers%20in%20psychology,%209,%20758
https://www.burnoutparental.com/international-consortium?lang=en
https://www.burnoutparental.com/international-consortium?lang=en
https://jdisabilstud.ir/browse.php?a_id=1282&slc_lang=en&sid=1&printcase=1&hbnr=1&hmb=1
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های گذراندۀ ، میانگین و انحراف استاندارد سال6/38±09/8میانگین و انحراف استاندارد سنی  مادر با

 در پژوهش شرکت داشتند.  1-5 میان، با دامنۀ تعداد فرزند 34/13±01/3تحصیل 

 .1جدول 

 دو گروهدر  پدرومادری رمقیبیو  پدرومادریمیانگین و انحراف استاندارد کارکردهای  

 متغیرهای پژوهش پدران مادران

  میانگین انحراف استاندارد حداکثر-حداقل تعداد میانگین انحراف استاندارد حداکثر-حداقل تعداد

195 

3-20 41/5 57/14 

196 

 ارضای نیازهای مالی )پول( 85/5 11/3 3-20

 ارضای نیازهای اساسی 02/11 4/6 6-35 02/14 7/4 7-31

 ارضای نیازهای اخالقی 07/10 38/3 3-20 21/9 24/3 4-20

 ارضای نیاز به برانگیختگی 17/11 12/3 1-20 45/9 56/3 2-20

 هیجانیارضای نیازهای  88/6 87/2 4-20 19/9 07/3 4-16

 خود پدرومادریخستگی از نقش  98/2 93/7 0-43 85/7 15/9 0-54

 هگذشت پدرومادریتقابل با خود  55/1 09/5 0-29 58/3 56/6 0-36

 پدرومادریاحساس بیزاری از نقش  21/2 79/3 0-24 74/1 52/4 0-30

 پدرومادریگرفتن از نقش  هیجانیفاصلۀ  21/2 13/3 0-14 36/2 46/3 0-18

 )کل( پدرومادری رمقیبی 62/13 92/16 0-89  53/15 63/20 0-138 

نشان  1دهد. جدول هش را نشان میپژو موردمطالعۀها و انحراف استاندارد متغیرهای میانگین 1جدول 

اند، فرزندان، پدران بیش از مادران، به خود متکی هیجانیدهد که در ارضای نیازهای مالی و نیازهای می

نیازهای اساسی، نیاز به برانگیختگی و نیازهای اخالقی هم پدران و هم مادران  برآورده ساختن، در حالبااین

، مادران در انجام کارکردهایی چون ارضای نیازهای مالی، نیازهای حالینبااکنند، نقش مشارکتی ایفا می

 1جدول اند. تری برای خود و پدران قائلسهم مشارکت بیش هیجانیاساسی، نیاز به برانگیختگی و نیازهای 

نقش کنونی و نقش  میانخود احساس خستگی و  پدرومادریهمچنین نشان داد مادران بیش از پدران از نقش 

تری در احساس که پدران نمرات بیشتری کرده، با اینخود در گذشته احساس تقابل بیش درومادریپ

مادران بیش از پدران از انجام وظایف مربوط به  درمجموعخود دارند،  پدرومادریبیزاری از نقش 

 کنند.می رمقیبیفرزندپروری احساس خستگی و 

 

https://orcid.org/0000-0002-4790-4010
https://orcid.org/0000-0002-4790-4010
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 .2جدول 

 در پدران و مادران پدرومادری رمقیبیو  ریپدرومادضرایب همبستگی کارکردهای 
 

 

در دو گروه از  پدرومادری رمقیبیو  پدرومادریضرایب همبستگی نمرات کارکردهای  2جدول  

شود که کارکردهای پدران در دهد. با مشاهدۀ ضرایب این جدول مشاهده میمادران و پدران را نشان می

همبستگی منفی و ارضای  پدرومادریبا نمرات احساس بیزاری از نقش  تنهاییبه نیازهای مالی برآورده ساختن

(. این به >05/0pهمبستگی منفی دارد ) پدرومادریاز نقش  هیجانی گرفتنبا فاصلۀ  تنهاییبه نیازهای اساسی

نقش خود در انجام کارکرد ارضای نیازهای مالی فرزندان، احساس  پررنگ کردناین معناست که پدران با 

 ویژهبهشدن نقش مشارکتیِ دیگری  (، با قائلp<  17/0=r,05/0ه )تری از فرزندان کردبیش هیجانیفاصلۀ 

  >p,05/0خود دارند ) پدرومادریتری از نقش همسر در ارضای نیازهای اساسی فرزندان احساس بیزاری کم

18/0-=r). 

دهد که انجام کارکرد ارضای نیازهای مالی با مشارکت دیگری با نمرۀ کل همچنین نشان می 2جدول 

(، p<  17/0-=r,05/0) خود پدرومادری( و ابعاد آن شامل خستگی از نقش p<  20/0-=r,01/0) مقیربی

  >p,01/0) پدرومادری( و احساس بیزاری از نقش p<  17/0-=r,05/0) گذشته پدرومادریتقابل با خود 

30/0-=r( همبستگی منفی دارد. همچنین انجام کارکرد ارضای نیازهای اخالقی )01/0,p<  19/0-=r نیاز ،)

 ( با مشارکت دیگریp<  23/0-=r,01/0فرزندان ) هیجانی( و نیازهای p<  15/0-=r,05/0به برانگیختگی )

 بینمتغیرهای پیش هاگروه
خستگی از نقش 

 پدرومادری

تقابل با خود 

 پدرومادری

 گذشته 

احساس بیزاری 

از نقش 

  پدرومادری

هیجانی فاصلۀ 

از نقش  گرفتن

  پدرومادری

 کل رمقیبی

 پدران

06/0 ارضای نیازهای مالی )پول(  08/0  02/0  0/17* 09/0  

- ارضای نیازهای اساسی 10/0  - 09/0  -0/18* 02/0  - 11/0  

- ارضای نیازهای اخالقی 008/0  03/0  - 06/0  03/0  - 005/0  

005/0 ارضای نیاز به برانگیختگی  - 01/0  - 05/0  05/0  - 004/0  

- هیجانیارضای نیازهای  007/0  02/0  05/0  06/0  03/0  

 مادران

- **0/30- *0/17- *0/17- ارضای نیازهای مالی )پول( 03/0  -0/20** 

- ارضای نیازهای اساسی 14/0  - 11/0  - 08/0  - 06/0  - 12/0  

- ارضای نیازهای اخالقی 13/0  - 11/0  -0/19** - 019/0  - 14/0  

- ارضای نیاز به برانگیختگی 11/0  - 09/0  -0/15* 008/0  - 11/0  

- هیجانیارضای نیازهای  13/0  - 11/0  -0/23** - 11/0  -0/16* 

** p < 01/0 ,* p <0/05 
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 ویژهبههمبستگی منفی دارد. به این معنا که افزایش مشارکت دیگری  پدرومادریبا احساس بیزاری از نقش 

فرزندان در کمک به کارکرد  هیجانیی و نیازهای پدران در تأمین نیازهای مالی، اخالقی، نیاز به برانگیختگ

و خستگی ناشی از وظایف فرزندپروریِ مادران همبسته است. برای  رمقیبیمادران با کاهش  پدرومادری

مادران و پدران از  رمقیبی پیشگوییتری در نقش مهم پدرومادریاز کارکردهای  کیکدامکه تعیین این

 .است شدهاستفاده 3در جدول  زمانهمحلیل رگرسیون وظایف فرزندپروری دارند، از ت

 .3جدول 

 پدرومادری رمقیبیبینی در پیش پدرومادری در کارکردهایمشارکت تحلیل رگرسیون نمرات  

p t F 2r r  B بینمتغیرهای پیش  

01/0 52/2 

41/1 036/0 
19/0 

 

 ثابت 88/13 

ان
در

پ
 

 یارضای نیازهای مال 27/0 05/0 67/0 5/0

 ارضای نیازهای اساسی -65/0 -25/0 -22/2 02/0

 ارضای نیازهای اخالقی 42/0 08/0 64/0 5/0

 ارضای نیاز به برانگیختگی -02/0 003/0 -02/0 9/0

 هیجانیارضای نیازهای  71/0 12/0 21/1 3/0

001/0 55/5 

09/2 05/0 
23/0 

 

 ثابت 77/31 

ان
در

ما
 

 ارضای نیازهای مالی -73/0 19/0 -21/2 02/0

 ارضای نیازهای اساسی -36/0 08/0 -84/0 4/0

 ارضای نیاز به برانگیختگی -59/0 1/0 87/0 4/0

 هیجانیارضای نیازهای  -67/0 -09/0 -99/0 3/0

، مادریپدرو رمقیبیبینی در پیش پدرومادریکارکردهای یعنی درصد واریانس  2rبا توجه به میزان 

فرزندان خود را تنها  ساختن نیازهای اساسی برآوردهبه میزانی که پدران در  دهدنشان می 3نتایج جدول 

 02/0در سطح  شدهمحاسبه t دار بودنمعنی .کنندباالتری را گزارش می پدرومادری رمقیبیاحساس کنند، 

در پدران،  پدرومادریکارکردهای  نمیااز  درنتیجهمدل رگرسیون خطی است و  دار بودنمعنیبه معنای 

 دارمعنیرابطۀ خطی  پدرومادری رمقیبیمشارکت در انجام کارکرد ارضای نیازهای اساسی فرزندان با 

 رمقیبیدرصد از واریانس  036/0توسط پدران  پدرومادریانجام کارکردهای  ،طورکلیبه، دارد

دهد که احساس مشارکت در اجرای کارکرد ن میاین جدول همچنین نشا کند.بینی میرا پیش پدرومادری

 بینی کنددر مادران را پیش پدرومادری رمقیبیست کاهش ا نیازهای مالی فرزندان از سوی مادران، قادر

https://orcid.org/0000-0002-4790-4010
https://orcid.org/0000-0002-4790-4010


 289                   ...                         تهران شهر یهاخانواده در یفرزندپرور یهاتیمسئول از پدرومادر یخستگ

Family Counseling and Psychotherapy, Vol. 10, No. 1 (29), 2020 

 

(02/0,p<19/0=β،) 05/0 قادر استدر مادران تنها  پدرومادریتوان مشاهده نمود که کارکردهای می 

 کند. پیشگوییرا در مادران  یپدرومادر رمقیبیدرصد از واریانس 

 گیرینتیجهبحث و 

بخش برای زوجینی است که پس از رویداد ازدواج منتظر فرزند رویدادی مهیج و لذت زایش

فرزند بسیاری از اهداف فردی و زوجی در  زایشآورترین رخداد زندگی زناشویی خود هستند، با شادی

گیرد، برای برخی از ت از فرزند شکل دیگری به خود میهای فرزندپروری و مراقبراستای انجام مسئولیت

های بسیار فردی و تعاملی تواند منشأ چالشهای فرزندپروری فارغ از زوایای مثبت آن، میزوجین، مسئولیت

هایی تواند انجام چنین مسئولیتای، خانوادگی و اجتماعی میزوجین شود که عوامل مختلفی زمینه مابینفی

تواند در کاهش یا افزایش خود می نوبۀبهها تسهیل یا دشوار نموده، عواملی که هریک ادهرا برای خانو

های روزمرۀ فرزندان های ناشی از انجام مسئولیتها و خستگیپیامدهای نامطلوب والدگری چون استرس

ناشی از  ریپدروماد رمقیبیشده در حوزۀ مطالعات انجام محدود بودنداشته باشد. باوجود  بسزایینقش 

شروع شد و با انجام یک  2017های برخی محققان که از سال وقفۀ فرزندپروری، تالشهای بیمسئولیت

انجامید، گویای اهمیت  پدرومادری رمقیبیبه موج مطالعاتی در عرصۀ  2018المللی از سال طرح بین

مراقبان  عنوانبهویژه مادران به پدرومادرو پیامدهای ناشی از آن در کاهش کارآمدی  پدرومادری رمقیبی

از فرزندان، کمبود زمان و انرژی الزم برای توجه به رشد  هیجانی گرفتناصلی فرزندان، احساس فاصلۀ 

های روزمرۀ فرزندان در قالب نیازهای به انجام مسئولیت بسنده کردنو اجتماعی فرزندان و  هیجانیشناختی، 

اساسی است. این مطالعه با هدف بررسی نقش مشارکت پدران و مادران در انجام وظایف فرزندپروری در 

 پدران و مادران شهر تهران انجام شد. پدرومادری رمقیبیکاهش 

 برایمادران  پدرومادریکارکرد  افزایش مشارکت پدران در کمک بهنتایج پژوهش حاضر نشان داد 

فرزندان با کاهش خستگی ناشی از  هیجانیتأمین نیازهای مالی، اخالقی، نیاز به برانگیختگی و نیازهای 

-Böök & Perälä)این یافته با نتایج مطالعات مشابهی چون  وظایف فرزندپروریِ مادران همبسته است.

Littunen, 2015)  های فرزندپروری در انجام مسئولیت پدرومادریهمسوست. این مطالعه نشان داد مشارکت

 های آتی فرزندان تلقی شود. کنندۀ خوبی برای موفقیتبینیتواند پیشمی

https://onlinelibrary.wiley.com/doi/abs/10.1111/chso.12099
https://onlinelibrary.wiley.com/doi/abs/10.1111/chso.12099
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فرزندی در آن شکل -مالت والددهد و تعادر آن رخ می پدرومادریخانواده مکانی است که رفتارهای 

های روانی نقش مهمی در  تقاضاها یا در حکم سرمایه کردن اضافهگیرد، عوامل مهم کارکرد خانواده با می

کننده، کننده یا تضعیفکنند، از جملۀ این عوامل تقویتایفا می پدرومادری رمقیبیافزایش یا کاهش 

زوجین برای تسهیم یا به مشارکت  توافق عدمتوافق یا  ویژهبهزوجین  میانای متغیرهای تعاملی و رابطه

کنندگی تقویت تعامالت پیشگوییهای فرزندپروری است که از قدرت طلبیدن یکدیگر در مسئولیت

خانوادگی و یا پریشانی در نظام خانواده برخوردار است. همسو با این تبیین، نتایج برخی مطالعات نشان دادند 

های مثبت فرزندپروری، مشارکت در وظایف فرزندپروری و رضایت ی چون شیوهاعوامل رابطهکه 

( و چرخۀ خانوادگی Mikolajczak et al., 2018) پدرومادر رمقیبیدر برابر  رانهیشگیپزناشویی نقشی 

کند ایفا می پدرومادردر  رمقیبیکننده را برای زوجین نقش تقویت توافق دمع ویژهبهناکارآمد و 

(Lindström et al., 2011وجود ظرفیت مشارکت در مسئولیت .) های فرزندپروری و توافق زوجین در این امر

تر از داشتن فرزند مؤثر باشد. در تواند در کاهش احساس خستگی از وظایف فرزندپروری و لذت بیشمی

و ظرفیت مشارکت در انجام  والد دوتبیین این یافته، نتایج برخی مطالعات مشابه از حیث وجود یک یا 

ل کاستن از شبکۀ به دلی طرفازیک، تک والدیهای های فرزندپروری، حاکی است که خانوادهمسئولیت

با بستگان، دوستان خانوادگی و خانوادۀ اصلیِ همسر، از دریافت حمایت و مراقبت  هیجانیارتباطی و 

از طرف دیگر به دلیل تمرکز بر خود و نداشتن نیروی مشارکتی در  اند وجایگزین در مواقع لزوم محروم

در  کهازآنجاییشوند و تری را متحمل میبیش و مالی فرزندان فشار روانی و اقتصادی هیجانیتأمین نیازهای 

نیازهای فرزندان اعم از  همه بهاند، در رسیدگی برآوردن نیازهای خود و فرزندانشان تنها به خود متکی

خانواده گرا و ویژه در فرهنگ جمعمانند، این امر به، مالی، نیازهای اخالقی و.. درمیهیجانینیازهای 

-Ghaderi & Al)کند ها را تشویق و ترغیب میحیۀ مشارکت و تعامل در خانوادهچون ایران که رو محوری

ghuneh, 2017).. منجر به بروز  هایوالد تککند، این فشارهای ناشی از مراقبت در تری پیدا میاهمیت بیش

 کهازآنجایی(. Motamedi Sharak, Ghobari Bonab, & Rabiee, 2016د )شومشکالت رفتاری در فرزندان می

شهر تهران نسبتاً باالست، این موضوع وجه دیگری از در کالن ویژهبهمیانگین تحصیالت گروه نمونۀ حاضر 

گیری، سازی برای ایجاد درآمد بهتر، مشارکت در تصمیمباال از طریق زمینهکند، تحصیالت تبیین را پیدا می

تر برای فرزندان نقش مهمی در شرایط مراقبتی بیش کردن فراهمتر، دسترسی به منابع دانشی و اطالعاتی بیش

 & ,Vameghi, Amir Ali Akbari, Sajjad, Rafieiکند )کمیت و کیفیت شرایط مراقبتی برای کودکان ایفا می

https://orcid.org/0000-0002-4790-4010
https://orcid.org/0000-0002-4790-4010
https://link.springer.com/article/10.1007/s10826-017-0892-4
https://onlinelibrary.wiley.com/doi/abs/10.1111/j.1651-2227.2011.02198.x
http://qjss.atu.ac.ir/article_8180.html
http://qjss.atu.ac.ir/article_8180.html
http://childmentalhealth.ir/article-1-91-en.html
http://ijp.mums.ac.ir/article_11183_4bafe7a3008a68f4163fc306d7b041f6.pdf
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Qa'damini, 2016 ؛Blas, & Kurup, 2010 ،) نتایج مطالعۀ(Farhangi, Mohareri, Jarahi, & Armanpoor, 2017) 

ارتباط  پدرومادردارای کودک مبتال به سرطان با افسردگی  پدرومادرسطح تحصیالت  میاننیز نشان داد که 

وقفه، نیازمند دانش عمیق و گسترده از کم و حرفۀ پیچیده و بی عنوانبهمعکوسی وجود دارد. والدگری 

خطر، های بیارضای نیازهای اساسی فرزندان شامل تغذیۀ مناسب، حفظ ایمنی و پرهیز از محیطکیف 

 ,.Bowlby, 2008; Chang et alایمن و ... ) یبستگدلسازی و ایجاد های آرامشامل شیوه هیجانینیازهای 

 National) استو رفتاری، اجتماعی فرزندان  هیجانی، بدنیهای سالمت منظور ارتقای شاخصه(، به;2015

Academies of Sciences, Engineering, and Medicine, 2016 که از سطح دانش  پدرومادری( و پرواضح است

و تحصیالت مناسبی برخوردارند در دسترسی به شبکۀ دانشی از چگونگی برآورده ساختن بهینۀ نیازهای 

 کنند.شهروندانی اثربخش و مؤثر، کارآمدتر عمل می عنوانبه هاآنندان در جهت پرورش فرز

توسط پدران،  تنهاییبهنتایج پژوهش حاضر همچنین نشان داد که برآورده ساختن نیازهای اساسی 

پدران از  داشتن مشارکتکند، همچنین احساس می پیشگوییرا در پدران  پدرومادری رمقیبیافزایش 

را در مادران  پدرومادری رمقیبیی مادران، در اجرای کارکرد نیازهای مالی فرزندان قادر است کاهش سو

Charron et al.,  -Lebert Fisher, 1991; quted by) چوناین یافته با نتایج مطالعات مشابهی  .کند پیشگویی

)Mikolajczak et al., 2018; )2018 پیامدهای استرس و افسردگی ناشی از وظایف فرزندپروری را برای   که

 ویژهبهمودند، همسو است. مادران مراقب اصلی و دائمی فرزندان مشاهده ن عنوانبهها مادرانِ همۀ فرهنگ

های شناختی، هیجانی و اخالقی در فرزندانشان اهمیت به ایجاد شایستگی شیازپشیبمادران امروزی 

دهند و تحت تأثیر فشارهای اجتماعی و انتظارات برآورده نشدۀ اجتماعی برای اجرای بهینۀ کارکردهای می

اند که مادران به دلیل ات محدود بر این امر نیز صحه گذاردهمطالعکنند. کفایتی میاحساس بی پدرومادری

که دیگر  پدرومادریشدۀ اجتماعی و فرهنگی از نقش مادرانه و انجام وظایف خاص استانداردهای تعریف

های فرزندپروری متقبل تری برای انجام مسئولیتشده است، فشارهای محیطی بیش هاآنبخشی از هویت 

کنند که برای کیفیت مراقبت از فرزند در معرض قضاوت محیط قرار داشته، حساس میشده، زیرا همواره ا

خود تالش مضاعفی  ۀمادرانلذا برای جلوگیری از افت ارزش و منزلت اجتماعی و محافظت از هویت 

در شرایطی که (. Meeussen & Van Laar, 2018شود )تری منجر میبیش رمقیبیکنند، این امر به احساس می

تری برای پرداخت به وظایف فرزندپروری دارند، های اجتماعی فرصت کممادرانِ امروزی با پذیرش نقش

http://ijp.mums.ac.ir/article_11183_4bafe7a3008a68f4163fc306d7b041f6.pdf
http://www.who.int/sdhconference/resources.
http://tumj.tums.ac.ir/article-1-7840-en.pdf
https://increaseproject.eu/images/DOWNLOADS/IO2/HU/CURR_M4-A13_Bowlby_(EN-only)_20170920_HU_final.pdf
https://pediatrics.aappublications.org/content/136/2/272.short
https://pediatrics.aappublications.org/content/136/2/272.short
https://www.nap.edu/catalog/21868/parenting-matters-supporting-parents-of-children-ages-0-8
https://www.nap.edu/catalog/21868/parenting-matters-supporting-parents-of-children-ages-0-8
https://www.frontiersin.org/articles/10.3389/fpsyg.2018.00885/full
https://www.frontiersin.org/articles/10.3389/fpsyg.2018.00885/full
https://link.springer.com/article/10.1007/s10826-017-0892-4
https://www.frontiersin.org/articles/10.3389/fpsyg.2018.02113/full
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استفاده از های سازندۀ هویت خود، به شده خود و حل تعارضات نقشهای پذیرفتهنقش میانضمن مصالحه 

پدران روی آورده و دیگر برای تأمین کامل نیازهای فرزندان و اجرای بهتر  ویژهبهظرفیت مشارکت دیگری 

) Lau ۀنگرند، نتایج مطالعبه نقش مؤثر پدران بیش از نقش دستیار یا محافظ نیاز می پدرومادریکارکردهای 

) & Power, 2019 های تواند به افزایش بازدهیتأیید کرده است که مشارکت پدران در مراقبت از فرزندان می

و شناختی در فرزندان کمک کند و پرواضح است که غیر از بازخوردهای مثبت آن برای فرزندان،  هیجانی

مادران  یتوان بازبرای  کوتاه هرچندنی در مادران و وجود زمانی ها، افزایش بهزیستی روابه کاهش خستگی

ویژه در تأمین نیازهای ، پدران نیز از مزایای مشارکت مادران بهحالبااین(. Cabrera et al., 2011انجامد )می

 کنند، همسو با این یافته گیری میمند شده و از تجربۀ پیامدهای منفی والدگری پیشرزندان، بهرهاساسی ف

)Lau & Power, 2019(  در  مادریپدروهای با کاهش استرس ویژهبهنشان دادند افزایش مشارکت مادران

 در فرزندپروری همراه است.  هاآنپدران و تقویت سبک مقتدرانۀ 

های وابسته به زمان و مکان پژوهش فارغ از محدودیت کهازآنجایی: پژوهش ها و پیشنهادهایمحدودیت

هایی است، انجام پژوهش در محدودۀ شهر تهران که از دهد، پژوهش حاضر نیز دارای محدودیترخ نمی

ی توسعۀ نسبی چون تحصیالت، رفاه، دسترسی به منابع حمایتی مقطعی و دائمی چون سراهای هاشاخصه

فرسوده  پدرومادردر دو گروه  پدرومادردهی جای عدم امکانکودک، مهدهای کودک و ... برخوردارند، 

دن برخی ، گنجانهادر نمونۀ حاضر و حجم نامتناسب گروه رمقیبیبه دلیل میانگین پایین  فرسوده ریغو 

ها و دشواری در جلب رضایت پدران برای شرکت پرسشنامه شدن یطوالنمتغیرهای محدود برای اجتناب از 

پژوهشی برخاسته از این  یهاشنهادیپ عنوانبههای پژوهش حاضر بود که محدودیت ازجملهدر پژوهش 

های کیفی و مطالعاتی پژوهشاین عرصۀ  بودن دیجدشود با توجه به ها به محققان آتی توصیه میمحدودیت

بخشی و افزایش توان گفت آگاهیکاربردی پژوهش، می یهاشنهادیپتری صورت گیرد. در ارائۀ کمی بیش

وقفه، تقویت العمر و بییک حرفۀ ارزشمند، دائمی، مادام عنوانبه یپرو فرزنددر زمینۀ  پدرومادرسواد 

ای مشارکت پدران در این زمینه با ابزارهای رسانه ویژهبههای مشارکت هردو والد در امر فرزندپروری روش

 تواند به کاهش پیامدهای نامطلوب والدگری و اثر تراکمی آن صرفاً بر روی مادران کمک کرد.نوین می
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 اخالق پژوهش

کنندگان برای شرکت در پژوهش رضایت شفاهی خود را اعالم نموده و اطمینان الزم در مورد شرکت همه

در پژوهش را کسب کردند. محقق در رعایت امانت در استناد به منابع و قدردانی  هاآنمانگی اطالعات محر

 از کسانی که در تسهیل اجرای پژوهش سهمی داشتند، نکات اخالقی را رعایت نموده است.

 مشارکت نویسندگان

رش مقاله را به رشته تحریر درآورده مدیریت نموده و گزا تنهاییبهمراحل فرایند پژوهشی را  همهنویسنده مسئول 

 .است

 منابع مالی

 .مصوب دانشگاه الزهراست ،موظف نویسنده مسئولپژوهشی مقاله برگرفته از طرح 

 هادادهدسترسی به مواد و 

ها و ابزارهای پژوهش در اختیار نویسندۀ مسئول است، ابزارهای پژوهش از طریق مکاتبه با ایشان داده همه

 ست.ا یدسترسقابل

 کنندگانمشارکتاخالقی و رضایت  دیتائ

کنندگان برای شرکت در رعایت دریافت رضایت آگاهانۀ شرکت، ضمن با اعالنیه اخالق هلینسکی سواین مطالعه هم

 است. شدهانجامپژوهش و کسب اطمینان نسبت به محرمانگی اطالعات 

 رضایت برای انتشار

 دارد.ر مقاله را اعالم مینویسندۀ مسئول رضایت کامل خود برای انتشا

 تصریح درباره تعارض منافع

  گونه تضاد با منافع شخصی یا سازمانی ندارد.هیچ های این مطالعهیافته

 سپاسگزاری

 .شودیم یطرح حاضر قدردان یپرسشگران اجرا زیکننده در پژوهش و نشرکت پدرومادر یۀاز کل
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