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   دهيچك
 پايبنـدي « و »والـدين  فرزنـدپروري « براسـاس  »كودكـان  خود حرمت« بينيِ پيش پژوهش، هدف
 روش از اسـتفاده  بـا  نفـر  350 قم، شهر ابتدايي پنجم و چهارم هاي كالس از بود؛ »مادران مذهبي
 و )1965( روزنبـرگ  »نفـس  عـزت  مقيـاس « به كه شدند انتخاب اي خوشه تصادفي گيري نمونه

 »پـروري  فرزنـد  سـبك « و )1388( بزرگـي  جـان  »مذهبي پايبندي« هاي پرسشنامه به مادرانشان،
 داد نشان مسير، تحليل و همبستگي طريق از ها، داده تحليل و تجزيه دادند. پاسخ )1973( بامريند

 پـروري  فرزنـد « ولـي  داده افـزايش  را فرزنـدان  »خـود  حرمـت « ،»مقتدرانـه  پـروري  فرزند« كه
 پايبنـدي « انـد.  نداشـته  فرزنـدان  »خـود  حرمـت « بـر  معناداري اثر ،»گيرانه سهل و گيرانه سخت
 ناپايبنـدي « و »مـذهبي  دوسـوگرايي « و داده افزايش را فرزندان »خود حرمت« مادران، »مذهبي
 طـور  بـه  مسـير  تحليـل  الگـوي  براسـاس  متغيـر  دو ايـن  است. داده كاهش را آن »مادران مذهبي

 بـه  توجـه  بـا  دارد. تأثير فرزندان خود حرمت بر راه آن از و پروري فرزند سبك بر غيرمستقيم
 بنـابراين  كـرد.  تبيين وابسته متغير براي علّي سطح در را متغير دو اين توان مي الگو، اين معناداري

 سـبك  منفـي،  متغيـر  عنـوان  به مذهبي دوسوگرايي و مثبت متغير عنوان به مذهبي پايبندي ميزان
  دهد. مي تقليل يا ارتقا را كودكان خود حرمت ترتيب بدين و متأثر را پروري فرزند

 ييدوسـوگرا  مـذهبي،  ناپايبنـدي  مذهبي، پايبندي خود، حرمت فرزندپروري، :كليدي واژگان
     .پرورش و آموزش مذهبي،
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  مقدمه

 فـرد روانـی های خمیرمایـه و شخصیت گیری شکل در کودکی دوران اهمیت بر شناسان روان بیشتر
 دوران خـاطرات تـأثیر تحت روزمره طور به افراد معتقدند گران تحلیل روان میان این در .دارند کیدتأ

 دانسـت مـی مهـم قدری به را کودکی تجربیات فروید ).١٣٩۴ نوری، و بزرگی جان( هستند کودکی
 متبلـور و گیـرد مـی شـکل جـدی طور بـه سـالگی ۶−۵ در بزرگسـالی شخصیت :داشت اظهار که
   .)١٣٩٢ شولتز، و شولتز( شود می

 تواننـد مـی کـه اسـت یشـناخت روان های ویژگی از برخی ،کودکی دوران در مهم امور جمله از
 عـزت« بـه آن از مسـامحه مقـداری با که »خود حرمت« مانند ؛بدهند شکل را کودک های بنه روان
 یـا خـود خویشتن ارزشمندی از شخص مداوم ارزیابی را خود حرمت راجرز .شود می تعبیر »نفس
 در صـفت این است معتقد او .است کرده تعریف خود وجودی ارزشمندی به نسبت قضاوت نوعی
 وجـود بـه دیگـران مثبت توجه به نیاز اثر در و نیست زودگذر و محدود و دارد عمومی حالت انسان
  ).١٣٩٢ شاملو، از نقل( آید می

 ،نشـود ارضـا خـود حرمـت بـه ها انسان نیاز اگر که است این بیانگر ها پژوهش از برخی نتایج
 محـدود بـالقوه اسـتعدادهای از درک یـا پیشـرفت خودشکوفایی، به نیاز مانند تری گسترده نیازهای

 گیـریشـکل اساسـی عوامـل از یکی خانواده سویی از ؛)١٣٨٧،پور صدق صالح و باعزت( ماند می
 .اسـت آدمـی شخصـیت بنـای اسـاس و پایه و او فردی رشد تکوین بذر نخستین و کودک شخصیت
 زندگی روح برانگیختن و کودک فردِی  رفتار ریزیپی در پایدار و عمیق اثری خانواده که نیست تردیدی

 والـدین پروری فرزنـد های سـبک و خـانواده عاطفی جّو  بامریند، نظریه براساس .دارد درونی آرامش و
  ).١٣٨٠ آبادی، لطف( باشد داشته فرزندان جانبۀ همه پرورش و رشد در مهمی نقش تواند می

 کودک رشد بر یکدیگر با تعامل در یا جداگانه که شود می گفته ای ویژه رفتارهای به پروری فرزند
 اسـت کودکانشـان مهـار بـرای والـدین های تالش مبّین پروری فرزند ۀشیو واقع در گذارد؛ می تأثیر

 :اقتـدارگرا .١ :است کرده شناسایی زیر عناوین با را پروری فرزند سبک سه بامریند ).٢٠٠۵ وینسلر،(
 نسـبت مسـتبّد  والـدین :استبدادی .٢ است؛ زیاد فرزندان به نسبت والدین مهار و محبت شیوه این در
 فرزنـدان بـه نسـبت آزادگذار والدین :آزادگذار .٣ دارند؛ زیادتری مهار و کمتر محبت خود فرزندان به

  ).٢٠١٠ ماندارا، از نقل به( است زیاد بسیار آنها به نسبت محبتشان و دارند کمتری کنترل خود
 ،عوامـل ایـن از یکـی کـه دارد قرار گوناگونی عوامل تأثیر تحت والدین، پروری فرزند های شیوه
 در اعتقـادات بـر مبتنـی عملـِی  نظـاِم  والـدین، بودِن  مذهبی .است والدین دینداری و بودن مذهبی
 زیـرا گـذارد؛ مـی تأثیر آنها پروری فرزند های سبک در شک بدون که است اجتماعی و فردی قلمرو

 مسـائل و زنـدگی به را کودکان نگاهِ  تواند می دینی اصول رعایت و گیرند می الگو والدین از فرزندان
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 مذهبی های آیین و باورها است، گفته یونگ که طور همان ).١٣٨٩ زاده، رئیسیان( دهد تغییر مذهبی
 کـه افزایـد مـی همچنـین یونـگ دارنـد، خاصـی اهمیـت روانی بهداشت روش لحاظ از کم دست

 چـون کنـد، مـی مـنعکس را انسان روح علمی، های نظریه از تر کامل صورتی به مذهبی، اعتقاداِت 
گاه قسمت مبّین و معّرف تنها علمی نظریه   ).١٣٩۵ میری، و الهدی علم( است خودآ

 سـالمت در اساسی نقش ها، خانواده توسط دینی تربیت که دهد می نشان شده انجام تحقیقات
 نشـان یدینـ  بـزرگ مـذاهب زمینه در ها پژوهش همچنین .دارد فرزندان اجتماعی سازگاری و روان
 معنـاداری رابطـه تحـول سـنین در ویژه به ،آنها فرزندان سازگاری با والدین بودن مذهبی که دهد می
 دینی باورهای به عمل که یافتند دست نتیجه این به دیگران و کیم ).٢٠١٧ دیگران، و (برنستاین دارد
 و توجـه نفـس، بـه اعتمـاد مهربـانی، شـادکامی، خلقـی، خوش مانند مثبت عواطف و ها هیجان با

  همان).( دارند مثبت ۀرابط آرامش،
 سـازگارانه، و مثبـت فرزنـدپروری شیوه با باهم) یا جداگانه مادر و (پدر والدین حضور فراوانی
 دارد رابطـه فرزنـدان بـا مثبـت روابـط و گرمـی ابـراز والـدگری، بـه نسـبت مطلـوب بازخوردهای
 6دیوریز ؛١٩٩٨ 5،دوالهیته ؛٢٠١١ دیگران، و 4ماریس دی ؛٢٠٠٨ ٣ولدین، 2زیو، 1(بارتکوسکی،

 شــیوه مثبــت رابطــه از هــا فراتحلیل برخــی ســویی از )٢٠٠٨ بــونر، و 7پــارک ؛٢٠٠٩ دیگــران، و
 ،٢٠٠٨ دیگـران، و منـتگارپا 8(مـاهونی، کند می حکایت والدین دینداری و مقتدرانه فرزندپروری

  ).٢٠٠۴ دیگران، و 9اشنایدر
 ارائـه فرزنـدان تربیـت مورد در وانیافر رهنمودهای اسالم، مبین دین پیشوایان و قرآن سویی از
 یعلـ منینؤامیرالمـ انـد؛ دانسـته نادرست را قدرت اعمال با همراه رفتارِی  الگوی آنان ؛اند کرده
 ۀشایسـت ادب و ارز و پند راه از است، اندیشه دارای و است انسان اینکه حکم به انسان« :فرماید می

 اصـالح و تربیـت مـورد در حضـرت آن همچنین .»بدنی تنبیه و زورگویی با نه شود، می تربیت
 ،کنـی مـی نکوهش نابهنجارش رفتار سبب به را نوجوانی و کودک که هنگامی« :فرماید می فرزندان
 تـوبیخ و اعتـراض مـورد جهات تمام از را او و نگیری نادیده را او مثبت های ویژگی که باش مراقب
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 رفتـارش در شـود مـی موجـب احسـاس ایـن زیـرا است؛ شده طرد نکند احساس او تا ندهی، قرار
  ).١۴٠۴ الحدید، ابی ابن( »دهد خرج به سماجت و لجاجت
 را یرفرزنـدپرو سـبک قواعـد تواند می مذهبی پایبندی رسد می نظر به شد بیان آنچه به توجه با
 بـه پایبنـد افـراد کـه اسـت لهئمسـ ایـن پیگیری دنبال به پژوهش این واقع در دهد؛ قرار تأثیر تحت
 هـیچ کـه افـرادی برابـر در ،کنند تنظیم مذهب براساس را خود رفتارهای همه کوشند می که مذهب
 مـذهب بـه ناپایبنـد و ندارنـد مـذهبی های دسـتورالعمل یا اصول براساس خود رفتار برای تعمدی
 گفتارشان و کردار بین یعنی ؛برند می سر به مذهبی تردید حالت در همواره که افرادی حتی و هستند

 بـدین تواننـد مـی اندازه چه تا هستند، مذهبی دوسوگرایی دچار عبارتی به و دارد وجود ناهماهنگی
 چـه تـا پروری فرزنـد های سـبک دیگـر سویی از کنند؟ یبین پیش را فرزندانشان خود حرمت وسیله
 های سـبک میـان ارتبـاط علمی صورت به اینکه و کنند؟ می یبین پیش را فرزندان خود حرمت اندازه
 فرزنـدان خـود حرمت از بینی پیش چه هم کنار در و چیست مذهبی پایبندی عوامل و پروری فرزند
  دهند؟ می ارائه

  
   پژوهش روش

 آن آمـاری جامعـه و پرداختـه موضوع بررسی به میدانی شیمایپ روش از استفاده با پژوهش نیا در
 روش از اســتفاده بــا کــه بودنــد قــم شــهر های دبســتان پــنجم و چهــارم های پایــه کودکــان تمــامی

 مدرسـه هـر از سپس و پسرانه و دخترانه مدرسه دو شهر منطقه هر از شده بندی طبقه ای هچندمرحل
 تصـادفی صـورت بـه پنجم و چهارم کالس دو داشتند، پنجم و چهارم کالس چند یا دو معموالً  که

  .گرفتند قرار آزمون مورد نمونه برای آموز دانش ٣۵٠ نهایت در و ندشد انتخاب
 پایبنـدی آزمـون ،مذهبی پایبندی برای و ،)١٩۶۵( روزنبرگ آزمون خود، حرمت سنجش برای
 بـر )١٩٧٣( بامرینـد ،پروری فرزند مقیاس ،پروری فرزند سبک برای و )١٣٨٨( بزرگی جان مذهبی
  .است شده اجرا هاآن مادران و مذکور کودکان

 داریمعنا تا است شده انجام مسیر تحلیل و پیرسون همبستگی ضریب از استفاده با ها داده تحلیل
 .شـود سـنجیده خـود حرمـت بـا پروری فرزنـد های سـبک و مذهبی پایبندی عوامل از هریک ارتباط

    .است شده داده نمایش خود حرمت بر ها متغیر تأثیرگذارِی  مدل مسیر، تحلیل از استفاده با سرانجام
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  پژوهش یها افتهی

  آن عوامل و یمذهب یبندیپا با کودکان خود حرمت نیب یهمبستگ :١ جدول

  مذهبی ناپایبندی  مذهبی گرایی دوسویه مذهبیپایبندی حرمت

 - ١۵١/٠** - ١٩۶/٠**١٩٠/٠**١یرسونپیهمبستگ یبضر حرمت
 ٠٠۵/٠ ٠/ ٠٠٠/٠٠٠٠معناداریسطح

 است. دارمعنادرصد٩٩یناناطمسطحدریهمبستگ**

  
 و مـادران یمـذهب یبنـدیپا بـا خـود حرمـت میمسـتق یهمبسـتگ انگریب فوق جدول های داده
  .باشد می یمذهب ییدوسوگرا و یمذهب یبندیناپا با خود حرمت معکوس یهمبستگ

  
  یپرور فرزند سبک و کودکان خود حرمت نیب یهمبستگ :٢جدول

  مقتدرانه  گیرانه سخت گیرانهسهل حرمت

 ١٣٠/٠* - ١٠٠٢/٠٠٧١/٠یرسونپیهمبستگ یبضر  حرمت
 ٠١۵/٠ ٩٧۵/٠١٨٨/٠داریمعناسطح

  است. معناداردرصد٩۵یناناطمسطحدریهمبستگ*
 است. دار معنا درصد٩٩ یناناطم سطح در یهمبستگ **

  
 عدم و مقتدرانه یفرزندپرور سبک با فرزندان خود حرمت میمستق یهمبستگ انگریب جدول نیا

  .است رانهیگ سهل و رانهیگ سخت یفرزندپرور های سبک با خود حرمت دار امعن یهمبستگ
  

  یپرور فرزند یها سبک و یمذهب یبندیپا عوامل نیب یهمبستگ :٣ جدول

  مذهبی ناپایبندی  مذهبی دوسوگرایی مذهبیپایبندی

 ٢٩٧/٠** ٠٨۴/٠-١١۴/٠**یرسونپیهمبستگیبضر  گیرانه سهل
 ٠٠٠/٠ ٠٣٣/٠١١۵/٠داریمعنیسطح

 ۴٠٨/٠** ٢۶٩/٠**-٠٣۴/٠یرسونپیهمبستگیبضر  گیرانه سخت
 ٠٠٠/٠ ۵٣٠/٠٠٠٠/٠داریمعناسطح

 -٢٨٩/٠** -١٨١/٠**٣٨٠/٠**یرسونپیهمبستگیبضر  مقتدرانه
 ٠٠٠/٠ ٠٠٠/٠٠٠١/٠داریمعناسطح

  
 پروری فرزنـد سـبک بـا مـادران مذهبی پایبندی معکوس همبستگی بیانگر ،٣ جدول های داده
 و )p < 0.05( اسـت بـوده اطمینـان قابـل ٪٩۵ سـطح در که باشد می )r = -0/114( گیرانه سهل

 سـطح در اطمینـان قابـل )r = 0/380( مقتدرانـه پروری فرزند سبک با مذهبی پایبندی همبستگی
 گیـری سهل مادران، مذهبی پایبندی افزایش با که دهد می نشان رابطه این ).p<0/1( باشد می ٪٩٩
  .یابد می افزایش اقتدارگرایی و کاهش فرزندان تربیت در
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 )r = 0/269( گیرانـهسخت پروری فرزند سبک با مادران مذهبی دوسوگرایی همبستگی همچنین،
 بـا مـذهبی دوسـوگرایی معکـوس همبستگی و )p<0/01( ٪٩٩ سطح در اطمینان قابل همبستگی با

 دهد می نشان را ٪٩٩ سطح در اطمینان قابل همبستگی با )r = -0/181( مقتدرانه پروری فرزند سبک
)p<0/1.( در آنهـا گیـریسـخت مـادران، مذهبی دوسوگرایی افزایش با که است این بیانگر رابطه این 

    .یابد می کاهش آنها اقتدارگرایی و افزایش فرزندان تربیت
 و )r = 0/408( گیرانه سـخت پروری فرزنـد سـبک با مادران مذهبی ناپایبندی همبستگی نیز و
 ناپایبندی معکوس همبستگی و )p<0.01( ٪٩٩ سطح در اطمینان قابل )r = 0/297( گیرانه سهل

 سـطح در همبسـتگی این که دهد می نشان را )r = -0/289( مقتدرانه پروری فرزند سبک با مذهبی
 مـذهبی ناپایبنـدی افـزایش با که است این بیانگر رابطه این ).p<0/1( باشد می اطمینان قابل ٪٩٩

 ؛یابـد می کاهش آنها اقتدارگرایی و افزایش فرزندان تربیت در آنها گیری سهل و گیری سخت مادران،
   .دارند داری امعن رابطه دوسوگرایی هم و ناپایبندی با هم گیر سخت فرزندپروری سبک یعنی

  
  مسیر تحلیل

 رگرسیون بیضرا مبنای بر 2جبری روش از استفاده با رگرسیون تحلیل آزمون طبق 1مسیر تحلیل در
 کنتـرِل  یعنـی متغیرها آماری کنترل راه از ،)P<0/05( قبول قابل معناداری سطح در )βi( استاندارد

 تحقیـق تجربی ُمدل چارچوب در 3ِعّلی ُمدل تبیین به توان می وابسته متغیر بر مستقل متغیرهای اثرِ 
  ).١٣٨٧ ساروخانی،( پرداخت

  

                                                           
1. Path Analysis 

2. Method:Enter 

3. Causal Model 
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 مـادر مـذهبی پایبندی و مذهبی دوسوگرایی متغیر دو تنها دهد می نشان باال مدل که گونه همان
 تنهـایی بـه مـذهبی دوسـوگرایی عبـارتی بـه .اند هداشـت تـأثیر کودک خود حرمت بر مستقیم طور به

 تنهـایی بـه نیـز مـذهبی پایبنـدی و تبیـین را خـود حرمـت معیـار انحـراف تغییـرات درصد١٫٨٧
   .کند می تبیین را خود حرمت معیار انحراف تغییرات درصد١٫٧٢

 راه از و غیرمسـتقیم صـورت بـه مـذهبی پایبنـدی هـای عامل دیگـر از مذهبی ناپایبندی متغیر
 هـای عامل از یـک هـیچ .گـذارد مـی تـأثیر خـود حرمـت بر مذهبی پایبندی و مذهبی دوسوگرایی

 غیرمستقیم طور به ها عامل این تمامی .گذارند نمی تأثیر خود حرمت بر مستقیم طور به پروری فرزند
   .گذارند می تأثیر کودک خود حرمت بر مذهبی پایبندی و مذهبی دوسوگرایی راه از و

 
 مس یلتحل :ینظر ُمدل برازش نیکویی :۴ جدول

ِ
 وابسته یرمتغ بر مؤثر عوامل یر

 خود حرمت بر مؤثر عوامل

 اثرات مجموع  خود حرمت بر )�β( مسیر ضرایب تأثیر انواع
 و مستقیم

 غیرمستقیم
مستقیماثرات
 بر مؤثر عوامل

حرمت

  کودک خود حرمت بر مؤثر عوامل مستقیم غیر اثرات

ی مذهبی پایبندی مذهبی دوسوگرایی
متغیرها
آشکار

 

 ١٣٧/٠ -١٣٧/٠مذهبیدوسوگرایی١
 ١۵٣/٠ -١۶٢/٠×١٣٧/٠=-١٣١/٠٠٢٢/٠مذهبیپایبندی٢

ی
متغیرها

 
پنهان

 

 ١١/٠ -٢٨٩/٠ × ١٣١/٠ = -۵٢٩/٠٠٣٨/٠×١٣٧٠/٠=٠٧٢/٠مذهبیناپایبندی٢

پروریفرزندسبک۴
 ٠۴٣/٠ ٣٢٩/٠ × ١٣١/٠ = ٠۴٣/٠  مقتدرانه

پروریفرزندسبک۵
 ٠٣٨/٠ ١٧٢/٠ × ١٣١/٠ = ٠٢٢/٠ -١٢٠/٠ × ١٣٧/٠ = -٠١۶/٠ گیرانهسهل

یپرور فرزندسبک۶
 ٠٣/٠ ٢٢٧/٠ × ١٣١/٠ = ٠٣/٠  گیرانهسخت

  ١١/٠١٣٣/٠کودکخودحرمتبرمسیرهردرمستقیم غیر اثرات جمع

  
 پایبنـدی متغیـر و -١٣٧/٠ ضـریب بـا مـذهبی دوسوگرایی متغیر ۴ جدول اطالعات براساس

 بـا مـذهبی پایبنـدی متغیرهـای .دارند مستقیم تأثیر کودک خود حرمت بر١٣١/٠ ضریب با مذهبی
 بـا گیرانـه سـهل پروری فرزنـد سبک متغیر و ٠٢٢/٠ ضریب با مذهبی ناپایبندی ،−٠٢٢/٠ ضریب
  .دارند غیرمستقیم تأثیر کودک خود حرمت بر مذهبی دوسوگرایی راه از ٠١۶/٠ ضریب

 ضـریب بـا مقتدرانـه پروری فرزنـد سـبک متغیـر ،٠٣٨/٠ ضریب با مذهبی ناپایبندی متغیرهای
ــا گیرانه ســهل پروری فرزنــد ســبک متغیــر ،٠۴٣/٠  پروری فرزنــد ســبک متغیــر و ٠٢٢/٠ ضــریب ب
 در .دارنـد غیرمسـتقیم تأثیر کودک خود حرمت بر مذهبی پایبندی راه از ٠٣/٠ ضریب با گیرانه سخت
 ناپایبنـدی و ١٣٧/٠ کـودک خـود حرمـت بـر مذهبی دوسوگرایی غیرمستقیم و مستقیم تأثیر مجموع
 دوسـوگرایی راه از خـود حرمـت بـر متغیرهـا غیرمسـتقیم اثـر مجموع در .است بوده ١۵٣/٠ مذهبی
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 متغیـر کـه شـود می مشـخص مجموع در .است بوده ١٣٣/٠ مذهبی پایبندی طریق از و ١١/٠ مذهبی
 حرمـت بـر )غیرمسـتقیم و مستقیم از اعم( بیشتری تأثیر مذهبی دوسوگرایی به نسبت مذهبی پایبندی
    .است مذهبی پایبندی از بیش کودک خود حرمت بر دوسوگرایی مستقیم تأثیر اما دارد؛ کودک خود

  
  یریگ جهینت و بحث

 لحـاظ بـه کودکـان »خـود حرمـت« مهـم و اثرگذار متغیر دو که بود آن بر سعی حاضر پژوهش در
 پایبنـدی« و »والدین پروری فرزند« سبک از است عبارت متغیر دو آن .شود بررسی میدانی و نظری
  .»مادران مذهبی
  :از بود عبارت پژوهش االتؤس
 کند؟ می یبین پیش را فرزندان خود حرمت میزان چه به والدین پروری فرزند سبک .١
 کند؟ می یبین پیش را فرزندان خود حرمت میزان چه به مادران مذهبی پایبندی .٢
 یبینـ پیش را فرزنـدان خود حرمت میزان چه به مادران مذهبی پایبندی و پروری فرزند سبک .٣

 کند؟ می
 تر مقتدرانـه مادران، پروری فرزند سبک هرچه که است آن بیانگر حاضر پژوهش نتایج کلی طور به
 ،)١٣٨۶ همکـاران، و حسینیان( پژوهش یافته با نتیجه این یابد؛ می افزایش فرزندان خود حرمت باشد

ــار، رحمانی( ــورای،( ،)١٣٩۶ تب ــه ؛١٩٩١ ب ــل ب ــاجی از نق ــایی،( ،)١٣٨٢ زاده، ح  ،)١٣٧٩ طباطب
 ویـرگس، و مـاهونی( ،)١٣٧٩ طباطبـایی، از نقل به ؛١٩٩٣ همکاران، و تایلر( ،)١٣٨٧ اشتاینبرگ،(

  .است بوده همسو )٢٠٠۴ دیگران، و اشنایدر( و )٢٠٠٨
 توّقع محور در هم و کودکان به پاسخگویی محور در هم والدین مقتدرانه، پروری فرزند شیوه در

 .دارد وجـود تعـادل آنهـا توقع و کنترل میزان و دهی پاسخ میزان بین دارند، باالیی نمرات کودکان از
 ولـی ،دارنـد قاطعیـت و کننـد می تعیـین آنها برای روشنی استانداردهای و پایش را کودکانشان آنها

 فرزندان با فراوانی کالمی تبادل والدین این ؛نیستند محدودکننده و کنند نمی تحمیل را خود ۀخواست
 مـوارد بیشـتر در والدین این ،)١٣٨٧ همکاران، و بزرگی جان( کنند می حمایت را هاآن و دارند خود
 ۀعاطفـ و عالقـه والدین این تنبیه، و انتقاد نه کنند می استفاده استدالل و تشویق از نظم اجرای برای
 بـه ؛)١٣٨٧ اسـتنهاوس،( هسـتند دهنده پاسخ و پذیرنده و دهند می نشان فرزندان به آشکارا را خود
 و کودکـان نفـس عـزت حـس بـر عمیقی تأثیر که عواملی ترین مهم از یکی )١٣۶٨( شاملو عقیده

 ابـراز هـم بـه نسـبت هـا خانواده این در که ستهاآن به والدین »ورزیدن عشق« گذارد می نوجوانان
 از درسـتی تصـویر و باشـد هییدکننـدأت و صـمیمی و گـرم والدین، سیمای و رفتار چنانچه شود، می
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 و شـده منـد  بهـره بـاال شـهامت و تئـجر خـود، حرمـت از کـودک دهد، ارائه فرزندانشان هویت
 مقابـل در ،کـرد خواهـد ارضـا طبیعـی طور به و مختلف های گونه به را خود کنجکاوانه های انگیزه
 انتظار مقایسه، تهدید، سرزنش، تمسخر، و تحقیر ،احترامی بی والدین، تفاوتی بی ،محبتی بی طرد،
 و نـامنظم والـدین رفتـار چنانچه .است همراه پایین خود حرمت با فرزند با بدرفتاری و حد از بیش

 منفـی انتظارات و نگرش و شود تمسخر و طرد دائماً  کودک و باشد آمیز تعارض های جنبه از سرشار
 فکنی، درون مکانیزم براساس را والدین های رفتار گونه این کودکان که آنجا از ؛شود وارد او به نسبت
 خواهند مند بهره پایین خود حرمت از نتیجه در کنند، می خود شخصی های خصیصه جزء و درونی
  ).١٣٨۶ هنرپروران،( شد

 مـذهبی پایبنـدی مثبـت و مسـتقیم ارتباط حاضر پژوهش مذهبی، پایبندی های لفهؤم مورد در
 مـذهبی پایبنـدی مادران هرچه که معنا این به ؛است داده نشان را فرزندانشان خود حرمت و مادران
 ناپایبندتر مادران هرچه برابر در و اند هبود دارا باالتری خود حرمت از فرزندانشان ،اند هداشت بیشتری

 تـری  پـایین خـود حرمـت فرزندانشـان ،انـد هبود مـذهبی دوسـوگرایی بـه مبتالی یا  هبود مذهب به
 )٢٠١٢ خاکسـاری،( جملـه از ؛است بوده همسو بسیاری های پژوهش یافته با نتیجه این .اند هداشت
 پژوهش و دارد وجود همبستگی نفس عزت و روان سالمت با خدا از مثبت تصور بین داده نشان که

 روان، سـالمت و مـذهبی باورهـای میـان معناداری مثبت ارتباط که )١٩٩٧ شاو، و میلر فرینگ،(
 گـزارش نیز )٢٠١۵( فورد کامر همچنین است؛ داده نشان را خلق مثبت های جنبه سایر و امیدواری

 و ژورن شـود، مـی افسـردگی کـاهش و نفـس عـزت تقویت موجب مذهبی باورهای که است داده
 بررسـی مورد افراد روانی سالمت بر تأثیر دارای را مذهبی های فعالیت در شرکت )١٩٩٧( جانسون

  .کند می تقویت هاآن در را زندگی به امید مذهبی های فعالیت که باورند این بر و داند می
 تربیـت دربـاره را دقیقـی و فـراوان هایدسـتور نیـز اسـالم مبین دین پیشوایان و قرآن سویی، از

 در خشـم کنتـرل و کـودک سـرزنش از پرهیز کودکان، به احترام و محبت فرزندان، تکریم فرزندان،
  :کرد اشاره زیر موارد به توان می زیاد، بسیار فرمایشات آن جمله از که اند کرده بیان فرزندان برابر
 اوسـت، اللهـی ةخلیفـ مقـام از ناشـی کـه »انسـان کرامت« اصِل  قرآن، معرفتی هندسه در .١

 و کـودک سـاز تربیـت رفتارهـای و هنجارهـا تمـامی بنـابراین 1،است تربیتی اصل ترین زیرساختی
 ؛پذیرد صورت نگاه این بر مبتنی بایست می نوجوان
 بـه خـدا پیـامبر رفتـار ایـن ؛کردند می سالم آنها بر رسیدند، می کودکان به هرگاه خدا پیامبر .٢
 ؛دهد می نشان را هاآن تکریم و کودکان به ایشان احترام روشنی

                                                           
ْحَسْنُتْم  ِإْن  .١

َ
ْحَسْنُتْم  أ

َ
ْنُفِسُکْم  أ

َ
ُتْم  ِإْن  َو  ِأل

ْ
َسأ
َ
َل  َدَخُلـوهُ  َکمـا اْلَمْسِجَد  ْدُخُلوایَ لِ  َو  ُوُجوَهُکْم  ُسوُؤایَ لِ  اآلِخَرِة  َوْعُد  جاءَ  َفِإذا َفَلها أ وَّ

َ
 أ

ٍة  ُروایُ لِ  َو  َمرَّ   ).٧ (اسراء، ًرایَتْتب َعَلْوا ما َتبِّ
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 کنـد، کمـک هـا نیکی در را فرزنـدش کـه کسی به خدا رحمت« :فرماید می صادق امام .٣
 انجـام و اوسـت تـوان در را آنچـه :فرمـود امـام کنـد؟ کمـک ها نیکی در را او چگونه پرسید راوی
 او بـه و نخواهـد تـوانش از فراتـر تکلیفـی وی از و بگـذرد دشـوار کارهـای از و بپـذیرد ،دهـد می
 ؛)١۴٢٩ کلینی،( »نکند احترامی بی

 نبوسـیدم، را کـودکی هرگز :گفت و رسید خدا پیامبر خدمت به مردی« :فرمود صادق امام .۴
   ؛»است آتش اهل از من نظر از شخص این :فرمود خدا پیامبر شد، دور پیامبر از مرد آن وقتی
 نکـوهش نابهنجـارش رفتـار سبب به را نوجوانی و کودک که هنگامی« فرمود: یعل امام .۵
 قـرار تـوبیخ و اعتراض مورد جهات تمام از و انگاری نادیده را آن از بخشی که باش مراقب کنی می

 و لجاجـت رفتـارش در شـود می سبب احساس این زیرا ،است شده طرد نکند احساس او تا ندهی
  ؛)١۴٠۴ الحدید، ابی ابن( »دهد خرج به سماجت
 ؛»نیست ممکن تربیت خشم با« فرماید: می علی امام .۶
 پیدا دست محبت به تا کن مقدم خشونت بر را عدالت« فرمود: دیگر جای در علی امام .٧
 .»مزن دیگری کار به دست ،است گذارتأثیر سخن که آنجا و کنی

 طبـق و باشـند داشـته اسـالم دیـن بـه بیشـتری پایبنـدی والدین هرچه که است روشن بنابراین
 تـر نزدیـک مقتدرانـه پروری فرزند سبک به آنها تربیتی سبک کنند، عمل شریف دین این های توصیه
 میان همبستگی ۀمحاسب با نهایت در نیز حاضر پژوهش )؛١٣٩٣ شهری، ری (محمدی بود خواهد
 حقیقـت در است. داده نشان را نتیجه همین مذهبی پایبندی های لفهؤم و پروری فرزند سبک عوامل
 اسـتفاده مقتدرانـه پروری فرزنـد سـبک از بیشـتر اند هداشت مذهب به بیشتری پایبندی والدین هرچه
 سـبک دو بـا مـذهبی ناپایبنـدی کـه دهـد می نشـان طـور ایـن حاضـر پـژوهش همچنین ،اند هکرد

  .است داشته معناداری مثبت ارتباط گیرانه سخت و گیرانه سهل پروری فرزند
 بـوده همسـو )١٣٩۵( همکاران و امیری پژوهش همچون هایی پژوهش یافته با شده بیان نتایج
 نگـرش بـا مسـتقیم معنـاداری ۀرابط مقتدرانه پروری فرزند ۀشیو که اند کرده گیری نتیجه آنان است؛
 نشـان آنـان است؛ همسو نیز )١٣٩۵( میری و الهدی علم پژوهش با دارد؛ هیجانی هوش و مذهبی

 اینکـه نیـز و کنـد مـی مداخلـه تربیتـی سبک گیری شکل در والدین بودن مذهبی عوامل که اند هداد
 دینـی باورهـای و اعتقـادات تأثیر تحت بیشتر فرزندانشان تربیت در مقتدرانه سبک کنندگان شرکت

 در ،برخوردارنـد تـری قـوی دینـی باورهای و اعتقادات از که والدینی همچنین و دارد قرار خودشان
 خود پژوهش در نیز )١٣٨۶( همکاران و صادقی .برند می بهره مقتدرانه سبک از فرزندانشان تربیت
 تربیتـی سـبک در مـادران درونـی مـذهبی گیـری جهـت نمـرات میانگین که اند هداد نشان طور این

 داده نشـان نیـز )١٣٨۶( جلسـه غالمـی پـژوهش است؛ باالتر ها سبک سایر با مقایسه در مقتدرانه
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 مقتدرانـه سـبک از خـود فرزنـدان تربیـت در دارنـد بیشـتری مذهبی گیری جهت که والدینی است
  .کنند می استفاده
 هـا پـژوهش هرچند و کرد بیان مسیر تحلیل الگوی به توجه با توان می را پژوهش این مهم یافته
 تـا متغیـر ایـن خـود اما ،است کودکان تربیت در مهمی عامل پروری فرزند سبک که دهند می نشان
 تقویـت را مقتدرانـه سبک مذهبی پایبندی که معنا بدین ؛است مذهبی پایبندی از متأثر زیادی حد
 حرمت بر مذهبی پایبندی اثر زیرا ،است گذاشته اثر کودکان خود حرمت بر خود نوبه به آن و کرده
 پایبنـدی رسـد مـی نظـر بـه بنـابراین ؛غیرمسـتقیم ندپروریزفر سبک اثر و است بوده مستقیم خود

 را یافتـه ایـن خود حرمت کاهش بر دوسوگرایی مستقیم اثر .کند می ایفا اینجا در یعلّ  نقش مذهبی
     .کند می تر برجسته
 سـبک هرچنـد کـه دهـد می نشـان حاضـر پـژوهش ،شـده بیـان مـوارد بـه توجـه با نهایت در
 مـدیون بیشـتر را اثـر این باید شود، می فرزندان در خود حرمت افزایش سبب مقتدرانه پروری فرزند

 و فرزنـدپروری سـبک بـه رساندن آسیب ضمن دوسوگرایی و اپایبندین یزن و بدانیم مادران پایبندی
 سـرمایه تـرین مهـم کـه را کودکان خود حرمت گیری، سهل و گیری سخت حیطه در سبک این بردن
  .دهد می کاهش است، زندگی اهداف پیشبرد و هیجانی تنظیم برای انسان
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