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  مقدمه 

در  کـم  دسـت  عاملی است که اگر نه در تمام جوامع،ترین  بادوام خانواده نخستین و

آنها به عنوان سازنده و زیربناي شخصیت و رفتارهاي بعدي کودك شناخته شـده   بیشتر

 شناسـان بایـد ریشـه بسـیاري از اخـتالالت شخصـیت و       رواناغلـب  و به عقیده است 

در روایات  .)1388 (بیرامی، هاي روانی را در پرورش اولیه خانواده جستجو کرد بیماري

 دیده (طبرسـی،  نور )،457، ص16ج ق،1409 میوه دل (متقی،چون از فرزند با تعابیري 

) و نیـز  6، ص2ج ،1367 کند (کلینـی،  ،کسی که انسان را یاري می)480، ص1ج ،1408

در قرآن و احادیـث   پاداش اخروي و رحمت  و غفران الهی یاد شده است. ،مایه ثواب

ا فرزند به درستی و براساس فطـرت انسـانی   تکید شده أاي ت هژبر سبک فرزندپروري وی

 هاي مختلـف روانـی،   تربیت شود که خدا به وي عطا کرده است و شخصیتش در جنبه

سـبک   ایـن سـبک،   فردي و اجتماعی به صـورت هنجـار رشـد کنـد.     معنوي، عاطفی،

روشی اسـت  روش مناسب « فرمایند: در این باره می پیامبر اکرم(ص) مسئوالنه نام دارد.

هیجانی و رفتاري هماهنـگ بـا    هاي روانی، ویژگی که بتواند نیکو در فرزند پدید آورد،

زندگی را شایسته تدبیر کنـد و   فطرت برایش فراهم سازد تا درست و عاقالنه بیندیشد،

بـا   ).15، ص5، ج1387  حـر عـاملی،  » (روابط خوب و انسانی با دیگران برقرار سـازد 

تنهـا   معصومان(ع)کوشش در جهت فراهم آوردن زمینه آرامش روانی، نـه ه توجه به سیر

آراسـتگی و   ،ییافـراد را متوجـه زیبـا    امام علی(ع) لکه وظیفه والدین است.پسندیده، ب

نها افضـل زینـه؛ بـر تـو بـاد کـه       علیک بالسکینه فا: «فرماید و می کند آرامش روانی  می

و ) 449، ص4ج ،1378 (خوانسـاري،  »زیرا برتـرین زیبـایی اسـت    امش داشته باشی،آر

رامـش  گواراتر از امنیت و آهیچ نعمتی  کند. آن را گواراترین نعمت معرفی می ،همچنین

) در توصیف رابطه والـدین بـا   1978بامرید ( ).449، ص4، ج1378 نیست (خوانساري،

 (کنتـرل) و پاسـخدهی والـدینی    کنندگی والـدینی  فرزندان به دو بعد اساسی درخواست

از گرمی یـا پـذیرش، میـزان پـذیرش نیازهـاي       منظور کید داشت.أرمی یا پذیرش) ت(گ

 بیـان انتظـارات و   ،فرزندان از سوي والدین و منظور از کنترل نیز میزان تسـلط والـدین  

هـاي مختلـف    محققـان سـبک  ). 2001(نیـومن،   هاي آنها از فرزنـدان اسـت   درخواست

آیـد، در سـه طبقـه     دو بعد باال به دست میهایی که در  هي را متناسب با نمررفرزندپرو

(کنترل باال و پذیرش پایین)، مقتدرانه (کنتـرل   گنجانند: سبک فرزندپروري مستبدانه می
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(کنترل پایین و پذیرش باال) و بعضی از محققـان طبقـه    گیرانه باال و پذیرش باال)، سهل

(کنترل پایین و پذیرش  کار چهارم را تحت عنوان سبک فرزندپروري انکاري یا مسامحه

توانـد   هاي فرزندپروري که مـی  ترین جنبه سبک پایین) به طبقات باال اضافه کردند. مهم

(ثبـات در مقابـل    شامل نوع انضباط ،ثیر قرار دهدأت رفتارهاي سالم و خطرناك را تحت

ثباتی)، میزان درگیري و مشارکت والدین، میزان نظارت والدین، نوع ارتبـاط و نـوع    بی

ــدپروري اســتف ــومن و همکــاران، رزن ــد، )2008 (نی ــز ســبک1971( بامرین ــاي  ) نی ه

مورد  هاي والدین در ها و ارزش سازي کرد: نگرش فرزندپروري را به صورت زیر مفهوم

در  برنـد.  کودکان به کار می برابرهایی که در  فرزندپروري و عقاید آنها در مورد فعالیت

و رفتارهاي مربوط به فرزندپروري حفـظ شـود،    ها، عقاید ها، ارزش صورتی که نگرش

سـبک   .)2009 (ویلیـام و همکـاران،   شـود  هـاي پایـدار فرزنـدپروري ظـاهر مـی      سبک

فرزندپروري مقتدرانه با ترکیبی ار کنترل باال، حمایت هیجانی، سطح مناسب استقالل و 

شـان  هاي انجـام شـده ن   پژوهش شود. روابط دوسویه بین والدین و کودك شناسایی می

دهند که این سبک فرزندپروري با پیامدهاي تحولی مثبت همچون پیشرفت تحصیلی  می

(لعلی فاز  رفتاري کمتر و رفتار بهتر با همتایان رابطه دارد بیشتر، اتکا به خود باالتر، کج

   .)1387 و همکاران،

کار از هیچ نوع راهنمایی بـه فرزنـد خـویش دریـغ      والدین در فرزندپروري مسامحه

فرزنـد را   در حضـور دیگـران،   ورزند و خیر و سعادت فرزند را خواهـان هسـتند؛   ینم

، ق1404 اي وارد نشود (حرانـی،  کنند تا به شخصیت او ضربه نصیحت و راهنمایی نمی

هـا نشـان داد کـه سـالمت روانـی و موفقیـت        نتایج پـژوهش  . از سوي دیگر،)489ص

بیشـتر   ،شوند بخش تربیت می و اطمینانتحصیلی در بین فرزندانی که با الگوي مقتدرانه 

در واقع به دلیل ارتباط بهتر بین اعضـاي  ، )1390 بادي و همکاران،آ (قنبري هاشم است

این  .)2004 (دوویري، بیشتر است بزرگسالی نیز ه، سالمت روان این فرزندان دردخانوا

شـان   زندگی هاي ابتدایی و در سال فرزندان شایستگی اجتماعی و عاطفی بیشتري دارند

به احتمال کمتر در دوران نوجوانی بـه   دهند و یابی نشان می موفقیت بیشتري در دوست

به  و عزت نفس بیشتري نیز دارند یابند و ثبات هیجانی بیشتر و مصرف مواد گرایش می

ثبات در برخورد بـا نوجـوان و دادن حـق انتخـاب و      دلیل گرمی و محبت، قاطعیت و
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(کشـاورز و بحرالـدین،    گیـري هویـت او دارنـد    ثري در شـکل ؤماستقالل به آنها نقش 

و وضع قوانین  این سبک فرزندپروري از طریق حمایت عاطفی، پاسخدهی باال). 2009

کننـد کـه    هایی را براي فرزندان اعمال می ها و انتظارات خود محدودیت و ابراز خواسته

سـبک فرزنـدپروري   . )2007 (مـارتین و همکـاران،   دهـد  سازگاري کودکان را افزایش 

 هـاي تربیتـی تنبیهـی و    مستبدانه شامل سه بعد اجبار فیزیکی، خصومت کالمـی، روش 

آنها و کنترل فرزندان پیروي کردن بر این والدین . )1387(لعلی فاز،  غیرتوضیحی است

. کننـد  اسـتقالل را منـع مـی    بده و بستان کالمی، خودمختاري و که درحالی دارند،کید أت

سازي بیشتر، مشکالت تحصـیلی   سازي و برونی مادران مستبد مشکالت درونیفرزندان 

و اعتماد بـه   و مصرف مواد بیشتر، زوال شخصیت و اضطراب بیشتر، پرخاشگري بیشتر

کنتـرل بـاال، پرخاشـگري    آنـان   .)2006 هـووین،  ؛2004 دوویـري، ( دارند ينفس کمتر

چنـین  دالیـل احتمـالی    ،از جملهو  هاي تربیتی تنبیهی دارند محدودیت و سبک ،کالمی

و شـود   مـی این است که  فرصت یادگیري نحوه مقابله با استرس به آنهـا داده ن  مسائلی

از  و )2009(ویلیـام و همکـاران،    مورد نیازهایشان نداشتند گیري در براي تصمیم زمانی

ـ  از خودمختاري فرزندانشان حمایـت نمـی   و جایی که  پذیرا و با محبت نیستندآن د، کنن

رسد که شاید او ارزشمند و مورد اعتماد نیسـت   گیري شناختی می کودك به این تصمیم

  ). 1390آبادي و همکاران،  یابد (قنبري هاشم و دیدگاهی منفی به خود می

از  ،اعتماد به نفـس کمتـري در مـورد فرزنـدپروري دارنـد      گیر معموالً والدین سهل

(ویلیـام   کنند فتارهاي غلط کودك استفاده میگرفتن ر ثبات و نادیده هاي تربیتی بی سبک

این سبک فرزندپروري با فقـدان کنتـرل والـدین و پاسـخدهی بـه       .)2009 و همکاران،

این شیوه فرزندپروري با بزهکـاري، پرخاشـگري    شود. هاي کودك مشخص می خواسته

). این 1387(لعلی فاز،  کاري والدین ارتباط دارد اهمال فرزندان به دلیل فقدان نظارت و

کننـد و در عـین بردبـاري،     هستند و از حـداقل تنبیـه اسـتفاده مـی     والدین گرم و پذیرا

از  ؛فرزند ندارند اي در مورد رفتار هاي اندك و یا هیچ خواسته پذیرش و گرمی، خواسته

هایشـان و بـه دسـت آوردن     جهـت هـدایت توانـایی   فرزندان ر توانمند کردن رو، د این

  . )2009 (کشاورز و بحرالدین،هستند ناموفق  هاي تحصیلی موفقیت
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در کلمـات و سـیره    رونـد.  ندان از ارکان مهم خانواده به شمار میزفر ،از نظر اسالم

حفظ حرمـت در همـه مقـاطع سـنی مهـم       نگرشی مثبت به فرزند وجود دارد. ائمه(ع)

یتی اهم است،فرد گیري شخصیت  کودکی و نوجوانی که زمان شکل دوراناما در  است،

ویژه فرزنـدان و   به در سیره و کالم اهل بیت(ع) نیز بر حفظ حرمت افراد، یابد. ه میژوی

   کید شده است.أتکریم شخصیت آنان ت

دابشان را نیکـو  فرزندان خود را احترام کنید و آ: «فرمودند (ص)رسول گرامی اسالم

حضـرت در  آن  ).195ص ،15ج ،1387 (حر عـاملی، » د شدیگردانید که بخشیده خواه

احتـرام  ، فاطمـه زهـرا(س)   عمل خود نیز به این سخن وفادار بودند و براي فرزندشان،

 نـزد پیـامبر(ص)   هرگاه فاطمـه(س) ؛ اي که نقل  شده است به گونه اي قائل بودند، ویژه

بوسـید و در جـاي خویشـتن     ایسـتاد  و او را مـی   به احتـرام او مـی   (ص)رپیامب آمد، می

بالغ در مقایسـه بـا والـدین     والدین سالم و). 71ص ،37ج ق،1403 نشاند (مجلسی، می

با حساسیت و مهربانی بیشتري به نیازها و اشارات کودکان توجه  ناسالم و نابالغ معموالً

کنند و این نوع فرزندپروري امنیت عاطفی، اسـتقالل، تـوانش اجتمـاعی و موفقیـت      می

هـاي مسـتبد    در فرهنـگ  ،مثال رايب ).220ص، 2010 (زارعی، کند هوشی را تشویق می

 (دوویـري،  ثیر منفی بر روي فرزندان نـدارد أمثل جوامع عرب، فرزندپروري مستبدانه ت

گیرانه) خطرات  هاي مستبدانه و سهل (مثل سبک هاي فرزندپروري منفی ) و سبک2004

بروز مشکالت رفتاري را در کودکانی که از نظـر سرشـتی زمینـه مشـکالت را دارنـد،      

هـاي   عـدم همـاهنگی بـین روش    ،همچنین ).2009 ن،ا(ویلیام و همکار دهد افزایش می

تواند اثـرات منفـی بـر روي     هاي تربیتی آنها با فرهنگ جامعه می تربیتی والدین و سبک

   .)2004 (دوویري، فرد داشته باشد

آنـان در سـیره    اي داشته اسـت.  جایگاه ویژه (ع)در سیره و کالم اهل بیت این اصل

آنان سخت نباشد  کردند که انجام عبادات بر اي با فرزندان رفتار می به گونهعبادي خود 

بـراي نمونـه در    کردند. برایشان تحمیل نمی و آنچه را در حد توان و ظرفیت آنها نبود،

داشت که نمـاز   ایشان کودکانی را که نزد او بودند وا می: سیره امام سجاد(ع) آمده است

ایـن   فرمـود:  به آن حضرت اعتـراض شـد.   هم بخوانند. مغرب و عشا را با ،عصر ،ظهر

شود که به خواندن نماز پیشی جویند و  تر و بهتر است و سبب می عمل براي آنها سبک

کودکان را به چیز (ع) امام نماز را ضایع نسازد. ه دلیل خواب  یا سرگرمی به کار دیگر،ب
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قدرت و طاقت بـر خوانـدن    اگر فرمود: داد و می دیگري غیر از نماز واجب دستور نمی

 ).160ص ،15ج ق،1383 (نـوري،  آنـان را محـروم نسـازید    نمازهاي واجـب داشـتند،  

هاي بسـیار در مـورد    است که با وجود پژوهش علتوهش بدین ژضرورت انجام این پ

یک به سبک تربیـت   هیچ در هاي سالمت در ایران، هاي فرزندپروري بر جنبه ثیر سبکأت

اي برخاسـته از تعـالیم دینـی     و از آنجایی که جامعه مـا جامعـه   دینی اشاره نشده است

 اسالمیهاي  آموزهو براساس تعالیم دینی نیز شیوه فرزندپروري که بهتر است  باشد، می

. تعالیم اسالمی در قالب نکات و دستورهاي تربیتی چنان ارائه شده است که انسان باشد

طوري کـه   ،ندگی کردن را به او بیاموزدرا به جایگاه حقیقی وي برساند و راه درست ز

  . )51ص، 1383 (سیف و همکاران، سالمت روح و جسم او را نیز تضمین کند

کودك در هفت « فرماید: می (ص)در مورد شیوه تربیت فرزند در اسالم، پیغمبر اکرم

سید و آقاست و در هفت سال دوم روحیه اطاعت و فرمـانبرداري دارد و در   ،سال اول

آن  و نیـز  )124، ص15، ج1387حـر عـاملی،   » (سوم وزیر و مشـاور اسـت   هفت سال

فرزند خود را هفت سـال آزاد بگـذار تـا بـازي     « فرماید: حضرت در حدیث دیگري می

و در هفت سال سوم او را  در هفت سال دوم به تربیت و ادب کردن او اقدام کن، کند،

کـودك  « فرمایند: می (ع)صادق . امام)46، ص6(همان، ج» مشاور و همراه خود قرار بده

در هفت سال دوم خواندن و نوشتن و در هفت سال سوم حـالل   هفت سال بازي کند،

  . )47، ص6، ج1367(کلینی، » و حرام بیاموزد

فرزنـدت در هفـت سـال اول هماننـد ریحـان و گـل        فرماینـد:  می (ع)منینؤامیرالم

ممکـن   ،ت سـال سـوم  در هفت سال دوم خدمتگذار و مطیع تو و در هفـ  خوشبوست.

هدف تـربـیـت ). 343ص ،20ج الحدید، ابن ابی( است دشمن دشمن و دوست تو باشد

خـواهــى، مـیــل بــه     دیـنـى شـکـوفـایـى و رشـد امـور فـطـرى هـمـچـون دیــن 

هاى مناسب،  خـواهـى و مـانـنـد آن اسـت کـه با فراهم کردن زمینه پـرسـتـش، کـمـال

تـوان کـودك را بـه  هـاى مـفـیـد و تـهـیـه امـکـانـات الزم، مـى به کـارگـیـرى روش

کـرد  رشـد و کـمـال مـعـنـوى سـوق داد و روح عـبودیت و بندگى را در او تقویـت  

    ).60ص، 1383 (سیف و همکاران،

خصوص در نماز، هدف اصلى، ایجاد رغبت و شوق بـاطنى در   در تربیت دینى و به

زیرا اگر بتوان در او شور و  ؛نه صرفاً انتقال مطالب و الفاظ نماز ،کودك و نوجوان است
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ثیر تربیتى عمیقى در روح او ایجاد شـده  أقطعاً ت ،خـواهـى را پـرورش داد عـشـق دیـن

را پـاس دارد و   اوحـریم   ،در هر شرایطى عبد و بنده خداوند باشدکه  شود و باعث مى

 تربیت و تزکیه هم به مربـى و هـم بـه متربـى     فـرهنگ قرآن کریم،در  .آن را اقامه کند

لَقَـد مـنَّ   « چنین فرمود: ،، درباره پیامبران که مربیان حقیقى بشرنداستنسبت داده شده 

یعلِّمهـم  علَـیهِم آیاتـه و یـزَکّیهِم و     اللّه علَى الْمؤْمنینَ اذْ بعثَ فیهِم رسوالً منْ اَنْفُسهِم یتْلُـوا 

ن منت نهاد که رسولى از خودشان برایشان فرسـتاد  اخـداونـد بر مؤمن؛ الْکتاب والْحکْمه

تا آیات خدا را برایشان تالوت کند و آنها را تزکیه نماید و کتاب و حکمت را به آنـان  

ب ر وقُـل « است: کردهپدر و مادر را به عنوان مربى معرفى  يو در جاى دیگر» بیاموزد

 ول تزکیـه و ئهـا را مسـ   آیاتى از قرآن شریف نیز خود انسان. »اارحمهما کَما ربیانی صغیرً

 ؛فَاَلْهمها فُجورها و تَقْواها قَد اَفْلَح منْ زکّاها و قَد خـاب مـنْ دسـاها   « داند: تربیت خود مى

رد، هر کس نفـس خـویش را تزکیـه    سـپـس فـجور و تقوا (شرّ و خیر) را به او الهام ک

رستگار شده و آن کس که نفس خویش را آلوده سـاخته نومیـد و محـروم گشـته      ،کرد

  . )10ـ8، (شمس» است

مـهـم دیـگـر ایـن اسـت کـه والدیـن در ایـفـاى نـقـش خـود از هـرگـونـه نکته 

نشـود و فقـط    تا کودك دچار تردید و تنفـر  کنندافـراط و تفریط و تـحـمـیـل پـرهیز 

بلکـه خـود ببینـد، بشـنود،      ،براى ارضاى خاطر والدین وظـایـف دیـنى را انجام ندهد

بفهمد و انتخاب کند. اگر خانواده درصدد ایجاد محیطى تصنعى و قالبى باشند، تربیـت  

، درنتیجه تربیت الهـى تحقـق   افتد مؤثر نمیبود و در عمق روح کودك خواهد مناسب ن

افراط و نشان داده است که  تحقیقات ).77ص، 7ج، 1387 همکاران،(کریمی و  یابد نمى

تأثیر بسیار سوء بر سالمت روانی فرزندان دارد. هـر چقـدر سـطح تعـارض در     تفریط 

 ،)1378 (برجعلی، مشکالت فرزندان هم بیشتر خواهد بود و بالعکس ،خانواده باال باشد

اري بر وضعیت تحصیلی و تربیتـی  روابط خانوادگی و ارتباط عاطفی والدین تأثیر معناد

هـاي   اسـالم بـا رعایـت کلیـه اصـول سـبک       ،درنهایت ).1382 (نریمانی، فرزندان دارد

 شود. ترین معرف شیوه تربیتی معرفی می به عنوان کامل ي،رفرزندپرو

هـاي   و شـیوه  زمینه نقش رفتار والـدین  مطالعات در براساس نتایج به دست آمده و

در سـالمت روانـی    هاي دینـی (منفـی و مثبـت)    وزهو متناسب با آمامرید تربیتی دایانا ب

  مده است.مختصر آ فرزندان و رفتار متقابل فرزندان در جدول ذیل به طور
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   رفتار والدین  رفتار فرزندان 

 مضطرب همراه با وسواس فکريـ 

 اعتماد به نفس پایینـ 

 کفایتی و عدم استقالل بیـ 

 افسردگیعزت نفس پایین همراه با ـ 

دم سالمت عاطفی و رشد مهارت ـ ع

 شناختی

 افزایش دزدي در فرزندانـ 

 ناخن جویدنـ 

 سرخورده و پرخاشگرـ 

 دروغگوـ 

 .دنباشداشته اضطراب و وسواس زیاد در امور ـ 

 (عدم ایجاد فضاي آزاد) شیوه مدیریت همراه با کنترل زیادـ 

  حمایت بیش از حدـ 

 شیوه تربیتی پرخاشگرانهـ 

 آشفتگی در رفتارـ 

 کمبود توجه و عدم تأمین مالیـ 

 شرایط محیطی ناامن ومضطربـ 

 بیه بدنینتـ 

  هاي خوددروغ گفتن وعمل نکردن به قولـ 

رفتارهاي 

 منفی

  یابد اعتماد به نفس افزایش می ـ 

  

  

  

  

 
یابی درنوجوانی و تعادل  هویتموفق درـ 

  روانی

  

  

  

  

  

 
اعتماد افزایش  پذیر و لیتئومس مستقل،ـ 

  به نفس

  

  

  

  

فرمایند:  پیغمبر اکرم(ص) می :هاانتظارات براساس تواناییـ 

خداي رحمت کند کسی را  که در نیکوکاري و نیکی به 

فرزندش کمک کند. سؤال شد چگونه؟ فرمود: آنچه در توانایی 

بپذیرد و آنچه انجام   کودك است و برایش میسر است، از او

دادنش براي کودك دشوار و طاقت فرساست،  از او نخواهد و 

او را به گناه، طغیان و کارهاي احمقانه وادار نکند (کلینی، 

  ).50، ص6، ج1367

هاي مختلف  والدین با روش: پرورش شخصیت کودکانـ 

ترین  توانند شخصیت کودکان خود را پرورش دهند که مهم می

بازي شدن با آنهاست. حضرت علی(ع)  کردن و همآن، سالم 

کسی که کودکی دارد باید (در  منْ کانَ لَه ولَد صبا؛: «فرماید می

   ».راه تربیت او)کودکانه رفتار نماید

اهمیت جلوه دادن اشتباهات  کم: دهی مثبت به احساسات جهتـ 

رفتارها وکارهاي ارزشی وپسندیده آنان، سبب  تقدیر از و

شود که آنها به خود دلگرم شوند، احساس ارزشمندي نمایند.  می

هاي مثبت، یکی از مؤثرترین عوامل  تقویت احساسات و ارزش

  .شود هاي دینی فرزندان محسوب می دهی به گرایش براي جهت

: ارزیابی و شناخت از واقعیات و جهان اطراف در  دادن آزاديـ 

تو این است که  فرمایند: حق کودك تو، بر امام سجاد(ع) می

بدانی  وجود او از توست و بد و خوب او در این دنیا به تو 

کند و باید بدانی که در سرپرستی او مسئولیت  ارتباط پیدا می

داري و مسئول هستی که او را به بهترین وجه تربیت کنی و بر 

عهده توست که او را به خداوند بزرگ راهنمایی کنی (طبرسی، 

فرمایند که چنان او  ین آن حضرت می). همچن233ق، ص1408

را تربیت کنی که بتواند در کارهاي مختلف زندگی با عزت و 

رفتارهاي 

  مثبت
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 لیت در قبال رفتار خودئوپذیرفتن مس -

  
  

  آبرومندي  زندگی کند و مایه زیبایی و جمال تو باشد.

ریزي ویژه براي رشد و تربیت کودك: اسالم به کار بردن  برنامه

سازد و معتقد است که  هاي تربیتی ویژه را ضروري می روش

کودك باید با رفتار با بزرگسال متفاوت باشد. از سوي رفتار با 

کند که والدین باید در تربیت  دیگر، در زمینه تربیت سفارش می

فرزندان مقتضیات زمان را نیز در نظر بگیرند تا کودکان بتوانند 

اي زندگی کنند. امام  در شرایط زمانه خود به نحو شایسته

خود را با فشار و زور  فرماید: آداب و رسوم  زمان علی(ع) می

به فرزندان خویش تحمیل نکنید، زیرا آنان براي زمانی غیر از 

 ).267، ص20الحدید، ج ابی اند (ابن شما آفریده شده

  : ها گیري لیت و مشورت در تصمیمئودادن مسـ 
هاي  طلبی از سال بذر استقاللن: طلبی کودکا توجه به استقالل ـ

کند. پدر و  رشد و جوانه زدن میآغازین زندگی کودك شروع به 
آورند.  مادر زمینه را براي رشد متعادل این میل فراهم می

د. هاي الزم را به او بدهند. البته آزادي باید محدود باش آزادي
هاي آزادمنشانه به کودکان و نوجوانان حق انتخاب و  روش

دهد. زمینه را براي خالقیت و شکوفایی استعدادهاي  گزینش می
ازحد، تأثیر معکوس  سازد. کنترل وتذکر بیش ه آنان فراهم مینهفت

  .داشته و اعتماد به نفس کودك و نوجوان را از بین می برد
اکرموا : فرماید رسول اکرم(ص) می: صمیمی ایجاد ارتباط گرم و

به فرزندانتان احترام کنید و با آداب و  اوالدکم و أحسنوا آدابهم؛
 ).451(نهج الفصاحه،کلمه  ت نماییدروش پسندیده با آنها معاشر

  ارائه تقویت و تنبیه متناسب با رفتارـ 
توجه هرچه بیشتر به تشویق و پرهیز از تنبیه اسالم تنبیه را براي 

داند و این روش سالمت روان فرد  تربیت روششی حکیمانه نمی
اندازد. البته هدف اسالم رشد کودك در یک  را  به خطر می

ساختگی نیست، زیرا زندگی واقعی نوش و دغدغه و  فضاي بی
اي با  نیش و فراز و نشیب فراوان دارد و کودك را باید تا اندازه

آنها نیز آشنا کرد تا وقتی بزرگ شد، بتواند درمقابل نامالیمات و 
ها، تحمل و صبر الزم را داشته باشد. امام موسی کاظم  سختی

شود (با   فرمایند: خوب است کودك در خردسالی بدهکار می
مشکالت زندگی آشنا شود) تا در بزرگی صبور و بردبار باشد 

  ).126، ص5الحدید، ج ابی (شرح ابن
در تربیت اسالمی نیز افراد نیکوکار و افراد تبهکار یکسان به «

اند. نیکوکاري، تعریف و تحسین به عمل آمده و از  شمار نرفته
داش نیک تبهکاري، مذمت شده است. به نیکوکاران، وعدة پا

داده شده و براي بدکاران، عذاب و کیفر اخروي مقرر گشته 
است؛ اما در تربیت اسالمی، بر تشویق، بیش از تنبیه تأکید شده 

  ).1386است (امینی، 
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ها و نکات تربیتی در متون دینـی و نگـاه    با نگاهی به جدول باال که ترکیبی از شیوه

توان فهمید که در متون دینی اسالم به موضوع تربیت و  می است،شناسانه به تربیت  روان

برخـورداري از   ،بنابراین؛ تر از سایر مکاتب پرداخته شده است فرزندپروري بسیار دقیق

هاي اخالقی، رسوم و  اي از باورها، شامل سنت، ارزش یافته تربیت دینی، سیستم سازمان

 اسـت  تر به خدا یـا یـک قـدرت برتـر     مشارکت در یک جامعه دینی براي اعتقاد راسخ

یـژه از نـوع راسـتین،    و هاي معنـوي و دینـی، بـه    هدف مذهب و آموزه). 2005(والش، 

کـردن مکـارم    دادن به انسان، اصـالح رفتـار او، هـدایت و کامـل      هی، تعالیگرا، ال مثبت

ـ  ). 1381(بوالهري،  اخالق براي انسان است از  یشواهد پژوهشی به صـورت روزافزون

هاي مذهبی و دینی یکـی   باور ).2006(متیوس و همکاران،  ندک  موضوع حمایت می این

هاي پژوهشی نیز نشان داده  یافته، شوند فردي در امر سالمت تلقی می هاي درون از جنبه

(تـاکیو و همکـاران،    است که پایبندي به مذهب با سالمت جسمی و روانی رابطه دارد

2000.(  

هـاي   بـین (سـبک   ن مطالعه به دنبال رابطه متغیرهـاي پـیش  پژوهشگر در ای ،بنابراین

بـا متغیـر    هـاي دینـی)   فرزندپروري دایانا بامرید و سبک فرزندپروري متناسب با آموزه

آمـوزان  دختـر اول دبیرسـتان  شـهر تهـران       مالك (سالمت عمـومی) در میـان  دانـش   

آیـا بـین    سـت کـه:  االت مطـرح ا ؤبا توجه  به مطالب فوق ایـن سـ  رو،  ؛ از اینباشد می

آیـا بـین    آمـوزان رابطـه وجـود دارد؟    هاي فرزندپروري و سالمت عمومی دانـش  سبک

با استفاده  بخش، قاطع و اطمینان مستبدانه، گیرانه، هاي متفاوت فرزندپروري (سهل سبک

یـک   کـدام و  و سالمت عمومی دختران دبیرستان رابطه وجود دارد؟ هاي دینی) از آموزه

 کنند؟ فرزندپروري مقدار واریانس بیشتري از سالمت عمومی را تبیین میهاي  از سبک

  روش پژوهش 

آمـوزان   دانش همهجامعه پژوهش شامل  .استروش این پژوهش از نوع همبستگی 

 91-90در سـال تحصـیلی   دختر مقطع اول دبیرسـتان  شـهر ري بـه همـراه مادرانشـان     

یـري  گ روش نمونـه با ز جامعه مذکور نفر اصد نمونه این تحقیق مشتمل بر باشد که  می

  تصادفی انتخاب شدند.
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و طراحـی شـد    1972پرسشنامه سبک فرزندپروري دایانا بامرید که در سـال   ابزار:

شـیوه   عبارت)، 10( شیوه مستبدانه عبارت)، 30( گیرانه شیوه سهل داراي سه زیرمقیاسِ

الگوي پاسـخدهی بـه    .استعبارت  پنجاه کلو در  عبارت) 10بخش ( قاطع و اطمینان

و با جمـع نمـرات مربـوط بـه هـر       استاي لیکرت  درجه پنجها براساس مقیاس  الؤس

پایایی ایـن پرسشـنامه را بـا روش     )1991بوري ( آید. سه نمره مجزا به دست می شیوه،

)، شیوه استبدادي 81/0گیرانه ( بازآزمایی در بین گروه مادران به ترتیب براي شیوه سهل

نیـز   )1374(اسـفندیاري   .کـرد گـزارش   )78/0بخـش (  شیوه قاطع و اطمینانو  )86/0(

نفري از مادران را به شیوه بازآزمایی و بـا فاصـله    120پایایی آزمون بر روي یک نمونه 

و  )77/0شـیوه اسـتبدادي (   )،69/0گیرانـه (  زمانی یک هفته، به ترتیب براي شیوه سـهل 

نفر از  دهي آزمون توسط اروایی محتو .کردگزارش  )73/0بخش ( شیوه قاطع و اطمینان

  ).2005پزشکی تأیید شد (اصفهانی،  نشناسی و روا نظران روان بصاح

اي  هاي دینی پرسشـنامه  براي سنجش سبک فرزندپروري متناسب با آموزه ،همچنین

هاي متون دینـی   هاي تربیتی با استفاده از آموزه گویه که شیوه دوازدهساخته شامل  محقق

بـه مـادران داده    ،بود غررالحکم و دررالکلم) صحیفه سجادیه، البالغه، نهج کریم، نآ(قر

ابتدا جمالت و احادیث مربوط بـه مباحـث تربیتـی بـه صـورت سـیاهه جمـالت         شد.

 سـپس  ند.مشـخص شـد   آوري و بار مثبت و منفی (مرتبط به تربیت یـا نـامرتبط)   جمع

براي بررسی شیوه فرزندپروري براساس هاي مورد نظر با کمی تغییر در نوع الفاظ  گویه

اسـاتید معـارف    ن مربوطه (چند تن ازاو با نظر متخصصشدند هاي دینی انتخاب  آموزه

 محاسبه شد 80/0دست آمده ه لفاي کرونباخ ب) به تأیید نهایی رسیدند. ضریب آاسالمی

  ).1384(دشتی، 

 1لـدبرگ : ایـن پرسشـنامه توسـط هـایلر گ    (GHQ-28) پرسشنامه سالمت عمـومی 

 ال دارد.ؤسـ  هفـت هر مقیـاس   است وپرسش و چهار مقیاس  28که داراي  ه شدساخت

کــارکرد  ،4م اضــطرابی و اخـتالل خـواب  ئـ عال، 3م جسـمانی ئــعال ،2م افسـردگی ئـ عال

در هر مقیاس  است و )0-3گذاري آن براساس مقیاس لیکرت ( است که نمره 5اجتماعی

   م مرضی است.ئبه باال بیانگر عال 22و در مجموع از نمره  6 ةنمر

  

                                                   
1. Hillier Goldberg  
2. Depression Symptoms 
3. Somatic symptoms 
4. Anxiety Symptoms 
5. Social Function 
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گـزارش   80/0گلدبرگ و همکاران پایایی این آزمـون را حـدود    پایایی پرسشنامه:

پایایی پرسشنامه را به روش همسانی درونی و با اسـتفاده از    )1375پناه ( یزدان. اند کرده

ـ  74/0 ضریب آلفاي کرونبـاخ برابـر    ،23ر پژوهشـی بـا نقطـه بـرش     دسـت آورد. د ه ب

هـاي مختلـف    بررسـی  ،همچنـین ؛ گزارش شده اسـت  82/0و ویژگی  86/0حساسیت 

(یعقوبی و  باشد می 93/0ـ 47/0هاي آن از  مقیاس نشانگر پایایی باالي پرسشنامه و خرده

  ).1986همکاران، 

پـس از مالحظـات مقـدماتی الزم و توضـیح      آزمـونگر  پـژوهش، ي اجراي ایـن  برا

و بـه   )GHQ( سالمت عمـومی  آموزان داوطلب پرسشنامه به دانش ،دستورالعمل مقیاس

هاي فرزندپروري دایانا بامرید و فرزندپروري بـا اسـتفاده از    مادران آنها پرسشنامه شیوه

ـ    آداد و از  تحویلهاي دینی  آموزه   راينها خواست که آن را برحسـب دسـتوراتی کـه ب

   تکمیل کنند. اند، گذاردهاجراي آزمون  در اختیار آنها 

ها توسط نمونه آمـاري مـورد    ها: پس از تکمیل پرسشنامه روش تجزیه و تحلیل داده

جـداول   درهـاي مـورد مطالعـه     شناختی گـروه  هاي جمعیت گیژها، وی نظر و ورود داده

ـ   مربوطه به فراوانی و درصدي و دیگر شاخص  رايهاي آماري تهیه و تنظیم گردیـد و ب

یب همبسـتگی  رهـاي فرزنـدپروري و سـالمت عمـومی از ضـ      بررسی رابطه بین سبک

  پیرسون و تحلیل رگرسیون استفاده شد.

  ها یافته

  هاي فرزندپروري و متغیر سالمت عمومی ها در متغیرهاي  سبک هاي مرکزي  آزمودنی : شاخص1جدول 

  

فرزندپروري   تعداد  متغیر

  استبدادي

فرزندپروري  

  منطقی

فرزندپروري 

  آزادگذاري

فرزندپروري برگرفته از 

  هاي دینی آموزه

سالمت 

  عمومی

  804/126  90/17  60/16  36/32  16./4  100  میانگین

  26/11  8/2  88/3  623/4  98/4  100  انحراف معیار

  

  میانگین و انحراف معیار  متغیرهاي مورد مطالعه بررسی شده است. 1جدول در 
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  هاي سالمت عمومی هاي فرزندپروري  با مؤلفه سبک : ماتریس همبستگی2جدول 

  

 
 
 
  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

ـ  ن سـبک فرزنـدپروري اقتـدار منطقـی و سـالمت      یبا توجه به نتایج مشاهده شده ب

شود،  مییعنی فرض صفر ما رد و ارتباط معنادار  ،عمومی همبستگی معنادار وجود دارد

هاي سالمت عمومی رابطه  لفهؤبا مولی بین سبک فرزندپروري آزادگذاري و استبدادي 

  .شود مییید أو فرض صفر در این دو مورد ت معناداري وجود ندارد

  

  هاي فرزندپروري بینی سالمت عمومی براساس سبک : پیش3جدول 

  

  هاي آماري شاخص

  هاي فرزندپروري  سبک

  سطح معناداري   مقدار بتا 

  /.065  -/. 221  آزادگذاري   

  /.079  -/.128  استبدادي

  اقتدار منطقی

  هاي دینی                   مبتنی بر آموزه

516./  

69./  

029./  

002/0  
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در  516/0مقدار بتا سبک فرزندپروري اقتدار منطقی  ،با توجه به نتایج به دست آمده

هاي  سبک فرزندپروري مبتنی بر آموزه ،و همچنین معنادار است 029/0سطح معناداري 

در معنـادار اسـت و    002/0و در سطح معنـاداري   69/0ست آمده ده دینی با مقدار بتا ب

توانند سالمت عمومی  این دو سبک فرزندپروري می بین چهار نوع سبک فرزندپروري،

یعنی در صورت استفاده از این دو سبک سالمت عمـومی فرزنـد    ،بینی کند فرد را پیش

دینی  به نحـو معنـادارتري    هاي البته سبک فرزندپروري مبتنی بر آموزه یابد. افزایش می

  کند. بینی می سالمت عمومی را پیش

: خالصه مدل رگرسیون گام به گام و تحلیل واریانس فرزندپروري استبدادي، منطقی، آزادگذارانه، 4جدول 

  هاي دینی  بر سالمت عمومی متناسب با آموزه

  SS  DF  MS  F P  R  R2  شاخص  متغیر  مدل

  فرزندپروري اقتدار منطقی  1
  72/21  1  72/21  رگرسیون

51/3  005/0  212/0  044/0  
  02/3  98  77/3  باقیمانده

2  

فرزندپروري اقتدار منطقی  

+ فرزندپروري متناسب 

  هاي دینی با آموزه

  4/27  1    رگرسیون

89/4  005/0  322/0  103/0  

  5/44  96    باقیمانده

کننده سـالمت عمـومی،    بینی پیشهاي  دهد که بهترین متغیر نشان می 4نتایج جدول 

هاي فرزنـدپروري   هاي دینی هستند و متغیر متناسب با آموزه فرزندپروري اقتدار منطقی،

مشاهده   Fاند. براساس این نتایج استبدادي و آزادگذاري از معادله رگرسیون حذف شده

 ) واریانس مربوط به سـالمت عمـومی بـه   =P 005/0و  =89/4Fاز ( .شده معنادار است

 .شوند هاي دینی تبیین می تدار منطقی و متناسب با آموزهقوسیله فرزندپروري ا

  گیري نتیجه

بـین سـبک فرزنـدپروري     در ارتباط با فرضیه اول با توجه به نتایج  به دست آمده،

 2براسـاس جـدول شـماره     اقتدار منطقی و سالمت روان رابطه معناداري وجـود دارد. 

بـه دسـت آمـده     42/0همبستگی بین سبک فرزندپروري اقتدار منطقی و سالمت روان  

) نیز به این نتیجه رسید کـه  1998آدامز ( است که این همبستگی مثبت و معنادار است.

عبارتند از: گرمی  ،کند بیشترین رفتارهاي عاطفی که رشد هویت و سالمت را تسهیل می
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ین، مصاحبت، همراهی و پذیرش نوجوان، ایجاد معیارها و قوانین منطقی و محبت والد

هاي فـردي و عـدم    خانواده، دادن استقالل و آزادي عمل به نوجوان، پذیرش تفاوت در

شود (فوالدچنگ و  تدرانه این موارد را شامل میمقایسه او با دیگران که فرزندپروري مق

ثبـات در برخـورد بـا نوجـوان و      قاطعیت وبه دلیل گرمی و محبت،  .)1389همکاران، 

 گیـري هویـت او دارنـد    ثري در شـکل ؤدادن حق انتخاب و استقالل به آنها نیز نقش م

رابطــه الگوهــاي «عنــوان  نیــز در پــژوهش خــود بــا و )2008(کامچــالی و همکــاران، 

بـه ایـن نتیجـه رسـیدند کـه       »فرزندپروري با میزان سالمت روانی و موفقیت تحصیلی

موفقیـت تحصـیلی در بـین فرزنـدانی کـه بـا الگوهـاي مقتدرانـه و          روانـی و سالمت 

شوند، بیش از سالمت روانی و موفقیت در فرزندانی است که با  بخش تربیت می اطمینان

 2بـا توجـه بـه نتـایج جـدول شـماره        انـد.  گیرانه تربیت شده الگوهاي مستبدانه و سهل

به دست آمده که  -208/0مت روان همبستگی بین سبک فرزندپروري آزادگذاري و سال

وجود یعنی بین این دو متغیر همبستگی به صورت معکوس  است،از نظر آماري معنادار 

آزمودنی در سبک فرزندپروري آزادگذاري سالمت روان کـاهش   ةبا افزایش نمر دارد و

به ترتیب رابطـه بـین سـالمت     که)2006) و هیون (2004نتیجه مطالعه داوري (. یابد می

دهـد کـه فرزنـدان     اند، نشـان مـی   سایکوز را با سبک فرزندپروري بررسی کرده روان و

مصرف مواد، عزت نفـس پـایین، اضـطراب و     ءگیر سازگاري ضعیف، سو والدین سهل

بـه نظـر    یابـد و  هاي اجتماعی در آنهـا پـرورش نمـی    افسردگی باالتري دارند و مهارت

مالحظـه   و نیاز دیگران بـی خواسته  برابرر د نظم و مسئولیت، بی بی خودخواه، وابسته و

و بین سبک فرزندپروري استبدادي همبستگی  2با توجه به نتایج جدول شماره هستند. 

یعنی بین این دو  است،که از نظر آماري  معنادار ت آمده به دس -121/0سالمت روان  

در سـبک  وجود دارد و با افزایش نمـرة آزمـودنی   متغیر همبستگی به صورت معکوس 

  . یابد میفرزندپروري استبدادي نمره سالمت کاهش 

ي در مالزي معلوم شد که رهاي فرزندپرو ) بر روي سبک2009( در مطالعه کشاورز

، کننده هستند و تقاضاهاي زیـادي نیـز از فرزندانشـان دارنـد     والدین مستبد بسیار کنترل

رد قـوانین والـدین بحـث و    توانند در مو ولی از نظر عاطفی سرد هستند و فرزندان نمی

 .کننـد  از قـوانین مـی   پیروياجبار فرزندان را وادار به  والدین نیز با تنبیه و .مذاکره کنند

شـوند و عـزت نفـس و     اعتماد و ناشـاد مـی   این فرزندان به احتمال بیشتري منزوي، بی
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مشـکالت هیجـانی، پرخاشـگري،     در ضمن رفتارهاي منفی و تري دارند. استقالل پایین

گیـري در   مشکل در روابط صمیمی، افسردگی و عزت نفس پـایین، مشـکل در تصـمیم   

% واریـانس  22سـبک فرزنـدپروري آزادگـذاري     نوجوانان والدین مستبد بیشـتر اسـت.  

% واریـانس سـالمت   12کند، سبک فرزندپروري اسـتبدادي   سالمت عمومی را تبیین می

% واریانس سالمت عمومی 51 طقیسبک فرزندپروري اقتدار من کند، عمومی را تبیین می

تحقیق حاضر  ،در واقع؛ بینی کند تواند سالمتی فرزندان را پیش یعنی می، کند را تبیین می

دهـد کـه    ) نشـان مـی  2001( البته نتـایج مطالعـه چـاو    کند. یید میأتحقیقات پیشین را ت

بهتر از نوجوانان با والدین  ،عملکرد نوجوانان آسیایی آمریکایی که والدین مقتدر داشتند

هاي فرزندپروري مسـتبدانه، رضـایت کلـی از     و در جمعیت چینی، سبکیست مستبد ن

در حالی که این مسئله در مورد والدین مقتـدر   ؛کند ی مینبی روابط والد فرزندي را پیش

 همراه با سبک فرزندپروري اقتدار منطقی، ).1387باشد (رئیسی و همکاران،  صادق نمی

 بینـی کنـد.   هاي دینی نیز توانست سـالمت را در دختـران پـیش    بک متناسب با آموزهس

داند و یکی از  اسالم، پدر و مادر را در امر پرورش اخالقی فرزندان خویش، مسئول می

وظایف اساسی و حساس آنها را تربیت فرزند دانسته است. پدران و مادرانی که در اثـر  

زننـد، از نظـر دیـن و     ز تربیت فرزندان خود سرباز مـی انگاري و یا سایر عوامل، ا سهل

نایافته و فاسد براي اجتماع فردي مزاحم و سـربار   فرزند تربیت ند، زیرااجتماع خطاکار

ادبـوا اوالدکـم   «رسول اکرم(ص) درباره پرورش اخالقی کودکـان فرمـود:    خواهد بود.

برابر آنـان، مسـئولیت بزرگـی    ، در زیرا ؛فرزندان خود را تربیت نمایید؛ فانّکم مسئولون

کودکان خود را بـزرگ و گرامـی    ؛اکرموا اوالدم و احسنوا آدابهم«. امام علی(ع): »دارید

. دین اسالم در تمام شئون زندگی فردي، اجتماعی، حقوقی »داشته و خوب تربیت کنید

(رشـیدپور،   کنـد  ها توصیه مـی  شمرد و بدان میو قضایی خصوصیات اخالقی را محترم 

اینجا خوب است به چند خصوصیت انسان از نظر فردي (مانند اهمیـت اینکـه    ).1374

پذیر باشد و...) و چند خصوصیت جمعی (ماننـد رفتـار بـا     نباید دروغ بگوید، مسئولیت

..) از نظر اسالم اشاره کنیم که این خصوصیات در روند تربیت باعث افزایش .همسایه و

ها، تا آخر عمـر، نیـاز بـه     شود. همه انسان میهاي اجتماعی  عزت نفس و کاهش آسیب

شـود و انسـان را بـه     تشویق دارند. تشویق، موجب رغبت، دلگرمی، نشاط و تحرك می

رضـایت خـاطر و    ،، احسـاس آرامـش  شـود  کند. انسانی که تشویق می جدیت وادار می
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کس، برع شود؛ ها آماده می کند و براي جدیت بیشتر و تحمل دشواري اعتماد به نفس می

شـود و احسـاس    رغبـت مـی   اگر مورد نکوهش یا ناسپاسی قرار گرفت، دل سرد و بـی 

و حتی قادر به  دهد میاي که توان خویش را از دست  به گونه ؛کند حقارت و ضعف می

احادیـث و  ). تمـامی  1386یسـت (امینـی،   استفاده از استعدادهاي موجود خویش هـم ن 

اعـم از   ،هاي دینی به تمامی جوانب تربیت فرزند دهد که در آموزه  پندهاي باال نشان می

هاي دینی ایـن   هاي مربوط به بخش آموزه روحی و جسمی توجه شده است که با یافته

  تحقیق هماهنگ است.
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