
 

 

 دین داری و الگوی تربیتی خانواده
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 چکیده:

گذار باشد، با چنین  یرتأثتواند بر رفتار فرزندان و شکل گیری شخصیت آنان نحوه تعامل والدین با فرزندان می

خواهد داشت،  یاکنندهتوان گفت نظام تربیتی خانواده بر گرایشدینی فرزندان نیز نقش تعیین پیش فرضی می

مورد نظر دیانا  "الگوی اقتدار منطقی"و  "آزادگذاری"، "اقتدار استبدای"فرضیه اصلی این است که بین سه الگوی

 مطالعه روشاز دو  یقتحق ینباشدانوجوانان رابطه معنی داری وجود داشته (، با میزان دین داری 1973) یندبه امرا

، اندشدهتعیین ها با احتساب آلفای کرونباخ میزان پایایی پرسش .شده است برده( سود یمایشیپ) یدانیمو  یاسناد

والدین به آن  "پذیری(الگوی "، الگوی چهارمی نیز تحت عنوان یندبه امرابه منظور تکمیل مدل سه گانه تربیتی 

 افزوده شده است.

حجم جامعه  مدارس دولتی شهر تهران است جامعه آماری مورد مطالعه شامل کلیه دانش آموزان دوره متوسطه

دانش آموز بر آورد شد است. اما بر برآورد حجم نمونه با استفاده از فرمول کوکران  325400آماری حدود 

به نفر  384با توجه به باالترین سطح اعتماد و کمترین میزان خطا تعداد  صورت گرفته است حجم نمونه آماری

ای، مطبق و تصادفی( استفاده شده است و ای )خوشهگیری چندمرحلهاز نمونهها نمونهآمد. حهت انتخاب  دست

تایج نشان های آمار توصیفی و استنباطی مورد تجزیه و تحلیل قرار گرفته است، ناطالعات به دست آمده با روش

بین الگوهای عملگرایانه و اقتدار منطقی با دینداری جوانان رابطه معنادار و مستقیمی وجود دارد. و دهد که می

بین الگوی آزادگذاری با دینداری جوانان رابطه معنادار اما معکوسمشاهده استو در نهایت بین الگوی استبدادی با 

 ده است.دینداری جوانان رابطه معناداری مشاهده نش
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 مقدمه

، یخانوادگهای ، زمینه2و ژنتیک تاثیرگذارند، متغیرهای ارثی 1عوامل مختلفی بر رفتار نوجوانان

های جمعی، هر یک به محیط اجتماعی، نهادهای آموزشی و نقش رسانه یرتأثگروه دوستان، 

خالف دیدگاه روان شناسانکه بر عوامل ارثی و  بر گذارند. یرتأثنحوی بر نگرش و رفتار افراد 

جامعه شناسی بر  یکردرو (.2005) یجبرای مطالعه بیشتر، آروین ) تاکید دارند، "تفریدی"

است، امروزه عوامل اجتماعی و محیطیاهمیت بیشتری پیدا  متمرکز "گروهی"عوامل محیطی و 

. اندکردهحتی طرفداران رویکرد ژنتیک نیز بر اهمیت عوامل محیطی تاکید کرده بطوریکه

گذارند که هایی غیر مستقیم و پیچیده بر رفتار تأثیر میها به شیوهواقعیت این است که ژن

ن، محیط، جامعه و فرهنگ است. )هامر و کاپلند مستلزمِ کسب درون دادهایی از فیزیولوژی بد

1994.) 

اولین 4به عنوان یکی از متغیرهای مهم محیطی و به تعبیر پیر بوردیو3نهاد خانواده

شود، در شکل گیری شخصیت فرزندان از که هر فرد بعد از تولد با آن مواجه می"یمیدان"

کند که کودکان، گونه بیان میرا این بوردیو این مسأله جایگاه ویژه و ممتازی برخوردرا است.

و  پیش از مدرسه و در درون خانواده، درجات گوناگونی از توانایی فرهنگی از جمله اطالعات

و مک  5ماکروزه (.54:1368ادگار، اندرو و سجویک، پیتر؛) آورند.دست میها را بهمهارت

نیز معتقدند خانواده، فرهنگ و مذهب نقش مهمی در احراز هویت نوجوانان ایفا  6کابی

( خانواده در عین اینکه کوچکترین واحد اجتماعی است مبنا و پایه 2001ماکروس، ) کنند.می

خانواده را خاستگاه و کانون  7مینوچین (.1372احدی، حسن،) نیز است. تربزرگهر اجتماع 

احساس "د، وی معتقد است هویت متکی بر دو رکن است، یکی دانشکل گیری هویت می

 (.1375،یالوادر مینوچین،) است. "تمایز"و دیگری  "تعلق

                                                           
( یسالگ 16-14نوجوانی ) اواسط (،یسالگ 14-12: نوجوانی اولیه کنندیمدوره نوجوانی را به سه دوره تقسیم  هاپژوهش. در بسیاری از 1

 کشورهای مختلف و نسبت به کاربردش متغیر است،(. پایان نوجوانی و آغاز بزرگسالی بسته به یسالگ 19-16واواخر نوحوانی )

و محیط، نظیر خانواده است. اگر چه برخی  هاژنطبق چارچوب دانش ژنتیک رفتاری نتایج رشد انسانی از طریق فعل و انفعاالت بین . 2

 (.1992)اسکار،  نه محیط دانندیم هاژنبیشتر را مدیدن  یرتأثحامیان نظریه ژنتیک رفتاری 

3. FamilyInstitution 

4. Pierre Bourdieu 
5. Macros,J 
6. Mccabe,M 

7. Minuchin 
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یاد آور شدند که چگونگی تعامل والدین با فرزندان پیامدهای رفتاری  2و کوپر 1گروتوانت

نشان داده است که های پژوهشی (. یافته415-428:1987گروتوانت،) را به همراه دارد. اییژهو

(. 1380ساختار حاکم بر خانواده در شکل گیری هویت انسان دخیل است. )رجبعلی، احمد،

دسون در پژوهش خود به رابطه معنادار بین عملکرد خانواده و دلبستگی بین فردی و هویت 

در میان تمام نهادهای اجتماعی که  3هورکهایمرنظر  از (.478-465:1998دست یافت. )دیسون،

، خانواده در مقام اول قرار کندیمفرد را برای قبول اقتدار، یا دیکتاتوری در سطح جامعه آماده 

زیادی مواجه  یهاچالشخانواده با همه اهمیتی که دارد اکنون با  (.20: 1376)اعزاری، دارد. 

 "تربیتیالگوی "شده است، یکی از مسائلی که خانواده را مورد تهدید قرار داده است، مسئله 

؟ و کدام الگوی کنندیماست. اینکه والدین از چه الگویی برای تربیت نوجوانان خود استفاده 

 تربیتی بیشترین کاربرد را دارد؟ از جمله مباحثی است که مقاله پیش رو به آن خواهد پرداخت.

 بیان مسئله

جز الینفک اجتماعی موضوع دین و دین داری از نظر اسالم به عنوان یک مسئله فطری و

به دنبال تعبیر فِطْرَتَ اللَّهِ الَّتِی فَطَرَ النَّاسَ  کریم بدین سبب قرآنزندگی بشری بوده است. 

، 16ج تا: در آفرینش االهی دگرگونی نیست )طباطبایی، بی ِ عَلَیْهَا، فرمود: الَ تَبْدِیلَ لِخَلْقِ اللَّه؛

از نظر کارکردهای اجتماعی نیز همچنان  یند بیانی که بر فطری بودن دینتاکید دارد، (.179ص 

دارای اهمیت است، بر خالف این تصور که دین در جوامع مدرن به حاشیه رانده شده است، 

باید گفت دین نه تنها در این جوامع به حاشیه رانده نشده بلکه از جهت کارکردی تنوع 

 بیشتری پیدا کرده است.

های در درون و برون از چهارچوب سازمانتواند کاربردهای مختلفی دین اکنون می

داری هم دارای کارکردهای درونی و هم  یند (.195:1388بکفورد، ) مذهبی داشته باشد.

در تحقیقی نشان داده است که افراد مذهبی از لحاظ سالمت روانی بیرونی است از بعد درونی 

اساس پژوهشی که  بر (.1388:109جعفری، ) نسبت به سایر افراد در سطح باالتری قرار دارند.

                                                           
1. Grotevant,H.D 

2. Cooper,C.R 

3. Max Horkheimer 
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، دومین عامل مذهبهمچنان ، ملیت، انجام داده، پس از 1موسسه بین المللی نظرسنجی گالوپ

 .روداحساس هویت در جهان به شمار می

در جامعه ایران دارای  یژهوبه 2گوناکون، نهاد خانواده ینهادهادر بحث دین داریاز بین 

شناسان به این نتیجه رسیدند که در مطالعات مربوط به دین داری باید  جامعه .اهمیت است

در کنار نهاد دین و دولت از  خانواده (.1380،22توسلی، ) توجه خاصی به خانواده داشت.

( با وجود توسعه نهادی 3:1392،آزاد گذشته تا کنون سازنده جامعه ایرانی بوده است. )ارمکی،

هاد همچنان شکل دهنده ساختار و روابط اجتماعی جامعه ایران از اغاز قرن بیستم این سه ن

هستند، خانواده از قدیم تا عصر حاضر به لحاظ ساختاری و کارکردی اعتبار داشته و همچنان 

این اعتبار را حفظ کرده است، افراد در این نهاد ضمن حفظ و تداوم نسل وظیفه تربیت 

 حفظ میراث فرهنگی و دینی را به عهده دارند. فرزندان و مراقبت و حمایت از بزرگساالن و

ترین و اجتماعی کردن نسل آینده جزء بدیهی(. از همه مهمتر اینکه4همان: صفحه )

 (149:1973ترین وظایف خانواده است. )روزن باوم، اساسی

باشند، به عنوان مثال نحوه رفتارو برخورد عوامل مختلفی در تربیت فرزندان دخیل می

زندگی تاثیرزیادی بر نهادینه کردن الگوهای  یهاسالر با فرزندان در نخستین پدر و ماد

گیرند، بازیگران بر اساس محیط هائی که در آن قرار میفرهنگی از جمله شکل دین داری دارد

 را انجام خواهند داد.خاصی از آن محیط کرده و رفتاری مشابه آن معنی و برداشت معنی 

عنوان مثال مقابله با روحیه استقالل طلبی جوان و سرزنش  ( به94: 1990)فرزاد و دوالبار, 

کردن افراطی او از طرف والدین، پیامدهای خطرناکی به دنبال دارد. یکی از پیامدهای ناگوار 

و چون  هاستارزشحاکم بر جامعه و گریز جوانان از  یهاارزشچنین سرزنشی طغیان علیه 

است، این مسئله در بسیاری از موارد به « دین»، هاارزشدر جوامع دینی منشأ و منبع  معموالً

 (.250، 1385شاکر، حمید رضا، ) .انجامدیم 3دین گریزی

 ورزد.خانواده مطابق با باورهای فرهنگی خود به تربیت کودکان خود مبادرت میهر  

ند خانواده، فرهنگ و مذهب نقش نیز معتقد 5و مک کابی 4ماکروزه (.188،203دیوید چیل،)

                                                           
1.Gallup Poll ( ،شناخته شده است-شرکت گالوپ یک شرکت مشاوره مدیریتی است و به عنوان یک موسسه نظرسنجی جهانی  ) 
2. Family 

3. Religionaversion 
4. Macros,J 
5 -Mccabe,M 

http://fa.wikipedia.org/w/index.php?title=%D9%85%D9%84%DB%8C%D8%AA&action=edit&redlink=1
http://fa.wikipedia.org/w/index.php?title=%D9%85%D9%84%DB%8C%D8%AA&action=edit&redlink=1
http://fa.wikipedia.org/wiki/%D9%85%D8%B0%D9%87%D8%A8
http://fa.wikipedia.org/wiki/%D9%85%D8%B0%D9%87%D8%A8
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(،(. در اینجا باید گفت گرچه 2001ماکروس، ) .کنندمهمی در احراز هویت نوجوانان ایفا می

دارد.  متقابل دارند اما خانواده نقش بنیادی یرتأثنهادهای مختلف نقش تعاملی داشته و بر هم 

مهمی از این هویت را برخی معتقدند بیشترین نقش خانواده نقش هویت بخشی است و بخش 

خانواده را خاستگاه و کانون شکل گیری هویت  1دهد. مینوچینهویت دینی تشکیل می

داند، وی معتقد است هویت متکی بر دو رکن است یکی احساس تعلق و دیگری تمایز می

(. یعنی در عین القاء روحیه همبستگی اعضاء هر یک نقش 1375) یالوادر مینوچین،) است.

تربیتی والدین چنان است که  یرتأثکنند. متفاوتی را برای تثبیت نظام کلی خانواده ایفاء می

در سال  3و کوپر 2گروتوانت توان شناخت فرزندان را به شناخت خانواده او ارجاع داد.می

را به  اییژهووالدین با فرزندان پیامدهای رفتاری یاد آور شدند که چگونگی تعامل  1985

مذهب بر خانواده را نادیده گرفت.  یرتأث(. البته نباید 415-428:1985گروتوانت، ) همراه دارد.

تواند به نوجوانان اریکسون بر این باور است که مذهب از طریق نهادهای دینی یا خانواده می

 های اساسی انها باشد.و پاسخ گوی پرسشدر کسب هویت فردی و جمعی یاری رساند 

(، مسئولیت پذیری و تعهد اخالقی و دینی یکی از مهمترین مهارت 385 -397:2001)بروس 

شود که در این زمینه اهمیت خانواده به عنوان مهمترین نهاد الزم برای هر انسانی تلقی می

 (.283:1393سفیری،) متولی بر کسی پوشیده نیست.

نمونه رند به عنوان واده و والدین در دین داری فرزندان نقش مهمی دابنابر این خان

( معتقد بود که در تعامل بین کودک و مادر فرزند یک 2002 4به نقل از کرین 1983بالبی، )

زرین کلک و ) دهد.را از تجربیاتش با شخص دلبسته خود شکل می 5مدل درون کاوی

است  تأملخانواده در دین داری جوانان از این جهت قابل  یرتأث یبررس (.306:1391برزوکی،

دین داری، نهاد خانواده نیز در ابعاد  یهاسبککه به موازات تغییرات شکلی و محتوایی در 

خود را خواسته و یا نا  یهانقشمختلف کارکردی دچار تحول و تغییر شده و بسیاری از 

موجب  "صنعتی شدن"ییر و تحوالت حاصل ازخواسته به نهادهای دیگر واگذار کرده است. تغ

                                                           
1. Minuchin 

2. Grotevant,H.D 

3. Cooper,C.R 

4. Crain, W. 

5. internal working model 
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و کم رنگ شدن کارکردهای آن گردیده  "یاهسته"به  "گسترده"تغییرشکل خانواده ازحالت 

مرسوم در  یاهستههای خانواده کلیه ویژگی الزاماًاست. در بیشتر موارد خانوادهای ایرانی نه 

ارند با وجود این شاید بتوان گفت که های خانواده گسترده تطابق دغرب را دارد و نه با ویژگی

(. یکی ازآثار 76،1393عبدی،) است. یاهستهقالب کلی خانواده ایرانی نزدیکتر به خانواده 

جامعه، و درنتیجه تفاوت در ارزشهای والدین و  یهاارزشنامطلوب چنین شرایطی تغییرسریع 

ست. تغییرپذیری نسل قدیم فرزندان و کاهش ارتباط وهمبستگی میان اعضای خانواده بوده ا

کند. این مساله سبب کاهش کنترل ونفوذ تغییر می تریعسر، اما نسل جدید آسان و ترسخت

 1والدین برفرزندان درجریان جامعه پذیری از جمله گرایش آنان به دیدن دین داری شده است.

گاری نیاز به  های ارزشی جامعه است که برای ماندهدر حالی که دین یکی از مهمترین نظام

 های بعدی داشته و خانواده از طریق مشروع سازی، عینیت بخشی،بازتولید آن در نسل

(. با این وجود ما در جامعه 1392نوربخش، ) پردازد.ها به باز تولید آن میارزش ینهادمند

خاصی بر از  یرتأثایران با الگوی واحدی از خانواده مواجه نیستیم، الگوهایی که هر یک 

 گذارد.دینداری جوانان برجای می

این است که هر یک از الگوهای سه گانه فرزند پروری )الگوی  سؤالدر این جا 

الگوی التزام عملی والدینچه  ینهمچن ،2یندبه امرااستبدادی، آزادگذاری و اقتدار منطقی( دیانا 

 گذارند؟تاثیراتی بر دین داری نوجوانان از خود بر جای می

 اهداف تحقیق

بر دین داری نوجوانان است.  الگوهای تربیتی خانواده یرتأثهدف کلی تحقیق، بررسی و تبیین 

 .کندیمدر این بررسی مقاله اهداف خاص دیگری را نیز به شرح ذیل دنبال 

 شناخت بهترین الگوی تربیتی از بین الگوهای چندگانه -

 آسیب شناسی الگوهای تربیتی خانوادگی -

                                                           
 .(تحت عنوان بررسی نقش والدین در مسئولیت پذیری جوانان از علی بابایی و صدراهلل اسکو )مقاله در دست چاپ یامقالهاقتباس از . 1

. دیانا در یک روستای کوچک در نیویورک به دنیا باشدیمروانشناس رشد و بالینی  یک 1927( متولد  BaumrindDianaدیانا بامریند، ). 2

به نام فریب در تحقیق روانشناختی به ویژه تحقیق  اشیانتقادآمد. او به خاطر تحقیق معروفش درباره الگوهای فرزندپروری و همچنین مقاله 

 میلگرام مشهور است.
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 مقایسه الگوهای تربیتی چندگانه -

 ارائه پیشنهادات و معرفی الگوی مناسب برای تربیت نوجوانان -

 ضرورت مسئله 

ها که در آن انسان ، نهادیهای بشری استکانون ینترمقدساز  خانواده، ادیان مختلف الهیدر 

نیز به والدین اسالم  روینا از رسند،و به رشد و بالندگی می شونددر کنار یکدیگر کامل می

در فرزندان را از کودکی به نماز و روزه عادت دهید تا تقید به فرایض  کندیمسفارش 

(، در نگاه اسالم هم فرد در پناه 168، ص 7وسائل الشیعه، ج نگردد )بر آنان دشوار  یسالبزرگ

 یابد.کند و با استناد به اجداد خویش هویت میپیوندهایش با خانواده و تبار خود زندگی می

 (.68:1388، چیل،78: 1383بهنام،)

موضوع خانواده و رابطه آن با دین داری جوانان، اذهان بسیاری از صاحب نظران 

، و مسئوالن سیاسی را به خود مشغول کرده است، یمذهب، محافل یجمع یهارسانهاجتماعی، 

ها متعارضی در زمینه های گوناگون و گاهیدگاهد دهد،مطالعات مقدماتی در این زمینه نشان می

رویکرد ضعف دینداری که بر کاهش دین داری  سه دینداری جوانان در ایران وجود دارد.

بر افزایش دین داری اصرار دارد.  نوان رقیب گروه اولکه به ع"ادعای بالندگی". 1تاکید دارد

اعتقادات دینی بین جوانان در سطح بسیار باالیی قرار داشته و حتی در برخی ابعاد دینداری 

 (،1392)نوربخش:  ( و1388فرجی و کاظمی: ) جوانان روبه افزایش است.

به این  2است. که مدعی تکثرگرایی در دین داری"تحول در دین داری"در نهایت نظر

به معنی انجام اعمال دینی نیست. به همین جهت برخی مطالعات  صرفاًمعنی که دین داری 
                                                           

محمد رحیمی، ) .در حال کاهش است داری که دینداری جوانان و التزام آنان به دین دهدیمنشان مطالعات انجام شده برخی معتقدند، . 1

به  (.78رماه یت 18تهران،  ینمازجمعه، یجنت اهللیتآ) اندکردهاز روحانیون مذهبی مکرر بر افول دین داری بین جوانان تاکید  یاریبس (.1391)

 ییندهنما یترق ی)آقا اندگرفتهن فاصله یه از دکاست  یخاتم یدولت آقا یکارکمشور در اثر که جوانان ک اندنمودهگر ادعا ید یاعدهدنبال آن 

تر ک)د قلمداد نموده نمازیبشور را کان یاز دانشجو یادیبخش زاز این هم فراتر رفته و  ی(، برخ78رماه یرسالت، ت یروزنامهمجلس پنجم، 

 .(1379رماه یت 15د یزم، جرا االسالمحجة) .خوانندینمران نماز یدرصد مردم ا 73ه ک اندنمودهاظهار  یحاًصرو ، (1377، اجالس نماز، یجاسب

 (.1382طالبان،)

دینداری امروزه  جواناندینداری حاکم بر معتقدند  هایناجدیدی از دین داری جوانان ادعای دیگری است که مطرح شده است.  یهاسبک. 2

کلی حامیان این دیدگاه با تردید در روندهای محو یا افول دین داری،  طوربه. 2(1382امیر نیک پی،) .سکوالریا همان دینداری مدرن است

های دیگری از دینداری منتهی خواهد شد های جدید و گونههای دینی و ظهور آیینمعتقدند فرایند عرفی شدن تنها به تغییر و انتقال صورت

وامع شکل گرفته است یعنی انواع مختلفی از دین داری مانند مختلفی از دین در ج یهاقرائت -1امروزه  (.161-162)شجاعی زند، همان: 

و تنوع در  ییثرگراکتصور تمعتقدند  یبرخ .2(1392نوربخش،) دین داری شخصی، انقالبی، سیاسی، سنتی و ... در جامعه شکل گرفته است.

http://www.tebyan-zn.ir/tags/%d8%ae%d8%a7%d9%86%d9%88%d8%a7%d8%af%d9%87.html
http://www.tebyan-zn.ir/tags/%d8%ae%d8%a7%d9%86%d9%88%d8%a7%d8%af%d9%87.html
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نشان داده است که در مقایسه با کشورهای کانادا، امریکا و ترکیه اگر چه جوانان ایرانی خود را 

می کاظ) دانند اما نسبت به انجام دادن مناسک دینی رغبت کمتری دارند.می تریمذهب

 (.1386:549پور،

گفت دعوت جوانان به  یدبا ادعاهایی که مطرح گردید، صرف نظر از اثبات یا عدم اثبات

گیرد. از طریق نهادهای رسمی و غیر رسمی صورت می یاجامعهدین و دینداری در هر 

تواند نحوه و ها و هنجارهای دینی، میشناخت و مطالعه وضعیت نهادهای اشاعه دهنده ارزش

یند دین داری آن جامعه را به ما نشان دهد، همانطور اشاره شد، نهاد خانواده به عنوان فرا

بر نحوه دین داری جوانان از اهمیت خاصی برخوردار 1نخستین پایگاه تربیتی و فرزند پروری

باشند به به عنوان اولین مربی و الگوهای عملی برای فرزندان دارای اهمیت می ینوالد است،

های هر فرد به شناخت والدین او بستگی توان گفت شناخت شخصیت و ویژگیحدی که می

(. بنابر این بررسی و مطالعه 2002نقل از جونز،  1987، 4و وال 3، واترز2اینثورت) زیادی دارد.

 ده بر تربیت دینی فرزندان در جامعه دارای اهمیت و ضرورت استنوع نظام خانوا یرتأث

 

 پیشینه تحقیق

در زمینه خانواده و الگوهای دین داری، تا کنون مطالعات فراوانی در قالب طرح تحقیقاتی، 

کتاب، مقاله و پایانامه صورت گرفته است. در ادامه ما به برخی از آنها که با مقاله حاضر مرتبط 

 .کنیمیماست اشاره 

 ،"مقایسه سبکهای فرزند پروری بامریند با سبک فرزند پروری مسئوالنه در اسالم" -

(، در بخش 1391) فاتحی زاده، حمیده اله یاری، یممر است از اعظم پرچم، یامقالهعنوان 

تربیتی نظریه بامریند، سبک فرزند پروری آسان گیرانه و  یهاروشنتایج آن آمده است. میان 

ناسالم از نظر اسالم مطرح شده است و سبک فرزند  یهاسبکغفلت از کودک به عنوان 

 پروری مسئوالنه مبتنی بر آیات و روایات بهترین روش فرزند پروری است.

                                                                                                                                        
 124وجود  یو به قول اندداشتهخ وجود یطول تار ان مختلف دریرا مذاهب و ادین و مذهب باشد. زیافول د یبه معنا تواندینمامروز،  یایدن

ت بشر یهداکه انسان به معبود و خداوند متعال به انسان بوده و نشان دهنده آن است  یشگیهم خ نشان دهنده توجهیامبر در طول تاریهزار پ

 (.1393)جالئئ پور، خ است.یدر طول تار
2 parenting styles 
3. Ainsworth,M 
4 Waters,F 
5 Vall,T 
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خانواده و  بررسی رابطه کارایی" (، در تحقیقی تحت عنوان1385) نجفی، محمود، -

بین کارایی خانواده و دینداری با بحران هویت  نشان داده است که "دینداری با بحران هویت

و حل مساله با  هانقشکارایی خانواده، یعنی  هایسازهرابطه معکوس معنادار وجود دارد. بین 

 بحران هویت نیز رابطه معکوس معنادار مشاهده شد. همچنین مشخص گردید که از بین دو

و سپس  هانقشکارایی خانواده،  هایسازهعامل دینداری و کارایی خانواده، دینداری، و از بین 

. عالوه بر این مشاهده کنندمیتغییرات مربوط به بحران هویت را تبیین  ترینبیشحل مساله، 

شد که بین دینداری دختران و پسران تفاوت معنادار وجود دارد و دختران نسبت به پسران 

 .دارند ترقویباورهای مذهبی 

از  "داری جوانان شهر یزدهمگامی مشترک در خانواده و دین"با عنوان  یامقالهنتایج  -

داری و متغیر مستقل متغیر وابستة دین بین( نشان داده است که 1389حاجی زاده، میمندی )

برقرار است. این رابطه مستقیم و مثبت است  یمعنادارهمگامی مشترک در خانواده رابطة 

 رود.داری جوانان نیز باال میکه با زیاد شدن میزان همگامی مشترک در خانواده، دینطوریبه

دینداری بر رضایت از زندگی بررسی تأثیر میزان "تحت عنوان  یامقالهدر نتایج  -

 هر (، از محمد باقر حبی، حمید رضا حاتمی و علیرضا اکبری آمده است،1368) "زناشویی

چه بر میزان دینداری فرد افزوده شود، رضایت از زندگی نیز افزایش خواهد یافت. به عبارت 

سه بعد نتایج دیگر اینکه مستقیم و مثبت دارد.  یارابطهدیگر دینداری با رضایت از زندگی 

یم. این امر اندداشتهاعتقادی و پیامدی و احساسی رابطه قویتری با رضایت از زندگی فرد 

 دهدیمتحت تأثیر عوامل مختلفی باشد. به طور مثال همانطور که جداول توصیفی نشان  تواند

ابعاد از دینداری افراد مورد تحقیق در سه بعد اعتقادی و احساسی و پیامدی نسبت به سایر 

برخوردارند و از آن جا که رضایت از زندگی پاسداران در سطح باالیی قرار دارد این  یتریقو

 .رندیگیم، شدت بیشتری به خود هارابطه

بررسی نقش الگوی تربیتی والدین در "با عنوان  یامقاله در (،1392) جواد آقا محمدی، -

که  دهندیمپژوهش نشان  یهاافتهی اشاره کرده است.به نتایج زیر "تربیت دینی فرزندان

نگرش مذهبی والدین در تربیت دینی فرزندان تأثیر مستقیم داشته و رعایت آداب دینی از 
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سوی والدین با تربیت دینی فرزندان آنها رابطه معناداری دارد. نتایج پژوهش رابطه بین ساده 

زیست بودن والدین با تربیت دینی فرزندان را در سطح قابل قبولی نشان داد. همچنین بین 

 واد والدین و تربیت دینی فرزندان آنها اختالف معناداری مشاهده نشده است.سطح س

بررسی الگوهای رایج تربیت دینی و اخالقی در خانواده و "طرح تحقیقاتی با عنوان،  -

(، 1383، توسط محمد جواد، اخالقی )"با الگوهای تربیتی اسالم انطباقانمدارس و میزان 

درصد دانش آموزان دبیر دینی،  18,5که  دهدمیهش نشان پژو هاییافته انجام شده است.

درصد دانش آموزان مربی پرورشی را موثرترین  9,8درصد مدیر و  12,4درصد ناظم،  15,8

. در حالی که تاثیرگذارترین افراد در اندنمودهفرد در مدرسه در جهت تربیت دینی عنوان 

 .اندکردهدرصد بیان  43,2ان را با فراوانی مدرسه در جهت تربیت دینی دانش آموزان سایر دبیر

 ینورفرشته  ،"بررسی ارتباط بین الگوهای تربیتی خانواده با اعتیاد"طرحی تحت عنوان،  -

: اوالً(، نتایج نشان داده است که 1384) یمحمدمجری( و همکاران داوود بهزاد و ثریا )

فرزندان معتاد دیگاهشان نسبت به فرزند پروری والدین ناسالم و از نوع بی اعتنا بوده است 

نوع مستبدانه بودند با سبک  آر: ارتباط معناداری بین سبک زندگی فرزند پروری پدران که یاًثان

: سبک فرزند پروری گروه پدران و ثالثاًآمد  به دستفرزند پروری پاسخگویان گروه آزمایش 

 معنی داری با یکدیگر نا هماهنگ بود. طوربهمادران 

که نهاد خانواده به عنوان  دهندیمکلی نتایج تحقیقات و مطالعات پیشین نشان  طوربه

در  گیردیماولین مکانی که هر فرد در آن متولد شده و شخصیت و هویت او در آن شکل 

. اندکردهبسزایی دارد. هر یک از مطالعات پیشین به بخشی از واقعیت اشاره  یرتأثافراد  تربیت

مقاله حاضر با اتخاذ روش پیمایشی و افزودن متغیر دیگری تحت عنوان الگوی عملی والدین 

به الگوی سه گانه تربیتی بامریند از اهمیت خاصی برخوردار است، تمرکز بر مقوالت و مفاهیم 

 ی مقاله از امتیازات دیگر تحقیق حاض است.بومی و ابعاد کاربرد

 بحث نظری
، یلسوفانف اهمیت مطالعه در زمینه خانواده از نگاه صاحب نظران مختلف دور نمانده است،

در شکل گیری، فرایندهای  تأملمورخان، جامعه شناسان، روان شناسان و حقوق دانان به 

خانواده بر  یرتأثبه همین منظور در زمینه (. 12،1393عبدی،) .اندپرداختهدرونی نظام خانواده 
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والدین با فرزندان مطالعات فراوانی صورت گرفته  رشد و تربیت فرزندان و روابط متقابل بین

((، 2002لرنر، (داند. که رشد را چند سطحی می "1ایینهزمرویکرد "چون  ینظرات است،

که بر اساس این پیش فرض استوار است که نه تنها والدین بلکه فرزندان  "2نظریه سیستمی"

رشد انسانی  "3ژنتیک رفتاری"( نظریه 2003کاکس و پالی،) گذارند. یرتأثنیز بر رفتار والدین 

داند و در نهایت نظریه یادگیری ها و محیط، نظیر خانواده میاز فعل و انفعاالت بین ژن متأثررا 

کند و تاکید آن بر ی دیگری را برای مطالعه رشد کودک در خانواده ارائه میکه چارچوب کل

نیز با رویکرد تلفیقی عوامل تربیتی را چندگانه دانستندکه صاحب  یاعدهفرایند یادگیری است. 

 .اندیستهنگرنظران هر کدام از منظری خاص به این موضوع 

 صرفاًرد و نه به عنوان یک مقوله خانواده را نه به مثابه یک مو یزن جامعه شناسان،

 بینند، نهادی که در حال پویایی است.تاریخی، بلکه به مثابه یک نهادی اجتماعی می

(. در این رویکرد خانواده به عنوان اولین نهاد اجتماعی عاملی مهم در انتقال 1393همان،)

های ل است، نظریهسالم و متعاد یاجامعه، تربیت نسلی و در نهایت تضمین کننده هاارزش

و کارکردی از جمله رویکردهایی حوزه جامعه  4، تقابل، کنش متقابل نمادینمبادله تکاملی،

باشند که هر یک از نگاه خاصی نهاد خانواده را مورد مطالعه قرار دادند اما شناسی خانواده می

ها بر طیف کارها در زمینه طیف بندی و ساختار خانواده و نقش این یرومندتریننیکی از 

بر  عالوه انجام داده است. 5(1960است که توسط بامریند در سال ) یامطالعهتربیت فرزندان، 

 .اندداشتههای فرزند پروری تیپ لوژی بامریند پژوهشگران دیگری نیز برای توصیف سبک

( بر عشق/ خصومت و اختیار 1959و شافر ) ( بر پذیرش/ طرد، مسلط / مطیع1939سیموند ))

های ( بر گرمی/ خصومت و محدود بودن/ آسان گیر بودن را از سبک1964بیکر ) کنترل،/ 

یک تئوری روانشاختی  یندبه امرا(. با وجود اینکه نظر 1388احمدی، اند )دانستهفرزند پروری 

الگوی خوبی برای طراحی  تواندشود، میو رفتاری است اما با جامعیتی که در آن مالحظه می

                                                           
1. The underlying approach 

2. Systems Theory 
3. Behavioral genetics 

محوریت نقش  اساس این نظریه این است که استعداد انسانی بر خالف دیگر حیوانات این است که او استعداد اجتماعی شدن را دارد و با. 4

 (.26،1390آزاد،) .کندیمبه خانواده به عنوان نظامی از نقشها توجه 

پژوهش بر بیش از  هاییوهشدایانا بامریند پژوهشی را با استفاده از مشاهده طبیعی، مصاحبه با والدین و سایر  1960در اوایل دهه  -1

 .کودک سن مدرسه اجرا کرد 100
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بامریند از شیوه فرزند پروری  استنباط و همچنین چهارچوب نظری مقاله حاضر باشد. سؤاالت

بر رویکرد تیپ شناسی بنا شده است که بر ترکیب اعمال فرزند پروری متفاوت متمرکز است. 

شود که جداگانه یا در تعامل با یکدیگر بر ها و رفتارهای ویژه گفته میفرزند پروری به روش

گذارد. در واقع پایه و اساس شیوه فرزند پروری مبین تالشهای والدین می ریتأثرشد کودک 

 (.1991بامریند،) برای کنترل و اجتماعی کردن کودکانشان است.

های متعدد اجتماعی و شناختی را کسب معتقد است فرزندان باید شایستگی یندبه امرا

های یادگیری / انگیزشی مناسب نظارت و حمایت را کنند، بنابر این الزم است والدین فرصت

در ایفای مقتدرانه  یندبه امرابرای آنها فراهم کنند این جنبه از نقش والدین محور اصلی مدل 

ود. همانطور که استقالل و خود مختاری در بزرگسالی یکی از شنقش والدین محسوب می

های رشد بزرگسالی است، پذیرش خودمختاری توسط والدین بخش مرکزی مدل هدف

(. او معتقد است 1393اس  آلن .بنگستون ورن.) بازسازی شده بامریند توسط اشتینبرگ است.

خواست کنندگی والدین )کنترل( در-1های فرزند پروری از دو بعد تشکیل شده است که شیوه

و پاسخ دهندگی والدین )گرمی یا پذیرش( بامریند از ترکیب این دو عنصر سه شیوه 

به  "1خانواده اقتدار منطقی"و  "خانواده ازاد"، "خانواده استبدای"فرزندپروری یعنی، الگوی 

نی کم و بیش آورد. در مدل والدینی مقتدرانه پاسخگویی والدینی و خواستهای والدی وجود

برای ما  یندبه امرا(. اهمیت دیگر کار Baumirind,1973شوند )مستقل از یکدیگر محسوب می

سازد. در را نیز برای ما فراهم می ییرهامتتغاین است که الگوی مد نظر او امکان مفهومی کردن 

 ادامه الزم است توضیح مختصری در خصوص الگوهای مطرح شده ارائه شود.

 فرزند )درخواست کنندگی باال و پاسخ دهندگی پایین(. -2انواده استبدادیالگوی خ -1

پروری مستبدانه، با مهارگری شدید، سطوح باالی جدیت، انضباط بی ثبات و سخت گیرانه و 

(. این والدین مایل 3،2005شود. )دیازپایینی از صمیمیت عاطفی مشخص می نسبتاًسطوح 

استقالل طلبانه فرزندان را تشویق کنند. والدین مستبد سطوح باالیی از کنترل  یرفتارهانیستند 

کنند، انها از فرزندان خود انتظار اطاعت داشته و و سطح پایینی از پاسخ دهی را اعمال می

(. این 1383صیاد شیرازی،) کنند.اغلب برای پیشگیری از نافرمانی فرزندان خود را تنبیه می

دهند، در حالی که بده بستان کالمی دن و کنترل را مورد تاکید قرار میوالدین پیروی کر

                                                           
1.Authoritative family 
2. Authoritarian 

3. Diaz 
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(. والدین از فرزندان خود انتظارات باال 1،2009گوپالن) کنند.خودمختاری و استقالل را منع می

 (.1991بامریند،) .گیرندینمداشته و هیچ گاه وضعیت سنی و جنسیتی آنها را در نظر 

نسلی خشمگین، نگران و مضطرب، ترسو و افسرده و در یک کالم  ی،پرورشدر این روش 

بی محبتی، روشی که . های اجتماعی خواهد بودآسیبسرشار از احساس گناه و مبتال به انواع 

شوند، بدون ها دستورات صادر میدر این خانواده. سرزنش، انتقاد و سخت گیری استوار است

، خشونت . حسادت، انتقام، خودخواهی،ان مطرح شودتوجیه یا دلیلی برایشح، توضیهیچ آنکه 

هایی در تربیت دینی چنین خانواده یعتاًطب عصبانیت از جمله پیامدهای چنین الگویی است.

داری فرزندان در  یند کنند.فرزندان خود نیز بسیار سخت گیر و به شدت آمرانه عمل می

 ین است.از ترس و تنها برای جلب رضایت والد متأثرچنین فضایی 

باال(.  یدهندگ)درخواست کنندگی پایین. پاسخ -2الگوی خانواده رهایی و آزادگذاری -2

که اعمال قدرت والدین روی رفتار  یاگونهفرزند پروری آزادگذاری، با کمبود مهار والدین به 

(. والدین سهل گیر قاعده تا هیچ گونه 3،2011شود. )رینالدی و هاوکودک با شکست مواجه می

کنترلی بر روی کودکان خود ندارند و این کودکان کمترین میزان اعتماد به نفس کنجکاوی و 

ها از آنها کنترل و تشخیص ارزش دهند و برایخود کنترلی را در هر گروهی از خود نشان می

 (.5،2002و ایبرگ وارنر : کوریدو،4،2002برنشتاین) ها مشکل است..ضد ارزش

 کنند.ار کودک گرم و پذیرا هستند و از حداقل تنبیه استفاده میاین والدین نسبت به رفت

های اندک یا هیچ (. هچنین در عین بردباری پذیرش و گرمی خواسته6،2009هیل استروم)

مواردی رفتاری پذیرنده  در (.2009در مورد رفتار یا خودتنظیمی ندارند. )گوپالن، یاخواسته

منفعل هستند. والدین این گروه اطالعات کمی  نسبتاًاصول اوقات در مقابل  یاپارهدارند و در 

 برتربینی، خود عمل، بی احترامی به والدین، یازاد های مختلف از فرزندانشان دارند.در زمینه

از خصوصیات آن است.  و بی هدف ی، خودخواهی، سهل انگارگری ، الابالییبی بند و بار

یچ آموزش و کنترلی برخوردار نیست کودکان را دین داری در چنین الگویی از آنجا که با ه
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کند و اگر فرزندانی در چنین بی تفاوتی و سهل انگاری در تربیت دینی هدایت می یسوبه

والدین سهل  توان آن را یک استثناء دانست.های دینی باشند میمقید به آموزه ییهاخانواده

دهند هر کاری که تمایل انگار چون هیچ کنترل بیرونی بر فرزندان خود ندارند و اجازه می

 تکانشی و ضد اجتماعی قرار گیرند. یرفتارهادارند انجام دهند فرزندانشان بیشتر در معرض 

 (.1387،الهه به نقل از حجازی،)

و پاسخ دهندگی باال(. فرزند پروری  )درخواست کنندگی باال1الگوی خانواده اقتدار منطقی-3

مقتدرانه با ترکیبی از مهارگری و حمایت عاطفی باال سطوح مناسبی از استقالل و ارتباطات دو 

(. این والدین کودکانشان را 2،2011رینالدی و هاو) کنند.سویه میان کودک و والد مشخص می

کنند، انها از کودکانشان با محبت و روابط نزدیک ابراز کالمی و جسمانی حمایت می یلهوسبه

 (.3،2009اندر و گوالی) کنند و انتظاراتشان با توانایی کودکانشان تناسب دارد.مراقبت می

های های مقتدر، خواستهشود. در خانوادهمحبت در کنار قاطعیت اعمال میین الگو در ا

را به کودک  مطالباتشانشده و آنها دالیل رفتارها و  تعیین مشخص و آگاهانه والدین با اهدافی

در زمینه دین داری نیز چنین والدینی با توجیه و توضیح فواید و کارکردهای  دهند.توضیح می

کودکان خود را با روشی منطقی و  دین داری و بیان اثرات بی تفاوتی نسبت به اعمال دینی

کنند انها نظرات فرزندشان را مد نظر قرار دهند ر به دین داری تشویق میمستدل با شناختی بهت

باال،  استقالل از اعتماد به نفس باال، ییهاخانوادهحتی اگر به ان عمل نکنند. فرزندان در چنین 

متین، غیر هیجانی برخوردارند. والدین با شیوه فرزند پروری اقتدار منطقی بیشتر فرزندانی 

، یانسراب ،مژگان سجادی،) کنند.که مستقل بوده و برای رفتارهای خود اندیشه میبهنجار دارند 

 (.1392و شریفی،

از انجا که موضوع مقاله حاضر خانواده و نقش آن در دین داری جوانان است به نظر 

رفتار عملی والدین بر دین داری  یرتأثرسد با افزودن متغیر دیگری که بتوان از طریق آن می

رسد به این منظور مقاله حاضر با افزودن را مورد سنجش قرار داد ضروری به نظر میجوانان 
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، در صدد تکمیل الگوهای سه گانه "1التزام عملی والدین"الگوی دیگری تحت عنوان الگوی 

 مورد نظر بامریند و سنجش بهتر دین داری بر آمده است.

الگو والدین با اقدام عملی خود در انجام در این عملگرایانه )التزام عملی(  الگوی خانواده-4

های اخالقی کنند. متون دینی و توصیهبه انجام امور دینی تشویق می امور دینی فرزندان را

شود. و تربیت و استحکام خانواده میزیادی بر التزام عملی والدین به آنها باعث تقویت 

ت کودک خوانده شود، معتقد است: در مرحلة کودکی، آنچه ممکن است شخصی "یونگ"

گیری توانند تأثیر زیادی در شکلمی هاآنچیزی نیست مگر انعکاس شخصیت والدین او، 

(. به نظر نویسنده در این 1994های کودک و فرزند خود داشته باشند. اریک اریکسون ویژگی

و  "مشروعیت بخشی"، "2یادگیری"ها از طریق الگوی رفتاری، دین داری و پایبندی به ارزش

کودک بر عهده 3مسئولیت کامل یادگیریهای اولیه ینبنابرا شود.در فرزندان نهادینه می "تقلید"

کودک قبل از سن هشت سالگی )و حتی پس از هشت در خصوص تقلید نیز  والدین است

بلکه ابتدا  کندینمکودک رفتار و گفتار هر فردی را تقلید گیردسالگی( اکثراً از طریقتقلیدیاد می

خود را با شخص مقابل  آید تا او به وجودباید رابطه عشق و محبت بین کودک و و دیگری 

 (1344،32)صانعی، و را تقلید کندتا رفتار ا یکی بداند

 

 مدل نظری

                                                           
« ( یعنی مردم را با روشی غیر زبانتان، به سوی خدابخوانید.21لِلنّاس به غیرِ ألسِنَتِکُم؛ ) یدعاهکُونوا »فرمایند: امام صادق )ع( در روایتی می. 1

 246، ص 5وسائل الشیعه، ج 

Learning. 2 

Primary learnings. 3 
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 1هایهفرض

چهارگانه تربیتی خانواده و دین داری نو جوانان رابطه رسد بین انواع الگوهای به نظر می -

 معنی داری وجود داشته باشد.

 دارد. فرزندان و الگوی استبدادی رابطه معنی دار اما معکوس وجود بین دین داری -

 بین دین داری فرزندان و الگوی آزادگذاری نیز رابطه معنی دار اما معکوس وجود دارد -

 فرزندانو اقتدار منطقی رابطه معنی دار و مستقیم باشد بین دین داری احتماالً-

رسد بین رفتار دینی والدین وفرزندان شان رابطه مستقیم وجود در نهایت اینکه به نظر می -

 دارد.

 

 روش تحقیق

                                                           
1. Hypothesis 
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خانواده  یعملکردهامطالعه حاضر از نوع مطالعات پیمایشی است که با هدف بررسی نقش و 

 صورت گرفته است،2متغیر وابسته(جوانان )بر دین داری 1)والدین( )به عنوان متغیر مستقل(

 باشد.های دولتی شهر تهران میآماری متشکل از کلیه دانش آموزان دبیرستان جامعه

مدارس دولتی  جامعه آماری مورد مطالعه در تحقیق شامل کلیه دانش آموزان دوره متوسطه

دانش آموز است. برآورد حجم نمونه با استفاده از فرمول  325400است که حدود شهر تهران 

که حجم نمونه کل با توجه به باالترین سطح اعتماد و کمترین  کوکران صورت گرفته است

 نفر است.. 384میزان خطا تعداد 

 
 3N= تعداد کل جامعه آماری = 325400

آمد، اما جهت  دستبهحجم نمونه  عنوانبهنفر  384بدین ترتیب، برطبق فرمول کوکران تعداد  

گیری باید گفت که از دانش آموزان تکمیل شد. در مورد شیوه نمونه پرسشنامه 400دقت بیشتر 

 ای، مطبق و تصادفی( استفاده شد.های )خوشگیری چندمرحلههای نمونهشیوهبا استفاده از 

استفاده شد، لذا شهر  یاخوشهبدین صورت که برای انتخاب مناطق از شیوه نمونه گیری 

تهران به چهار قسمت شمال، جنوب، شرق و غرب تقسیم شد و به تفکیک هر منطقه، مدارس 

شدند و در داخل هر مدرسه هر پایه تحصیلی به  در داخل آن به صورت تصادفی انتخاب

عنوان یک طبقه )بر طبق نمونه گیری مطبق( در نظر گرفته شد و با استفاده از اصل نسبت در 

 تصادفی ساده انتخاب شدند. صورتبهمشخص و  داخل هر طبقه، افراد نمونه )دانش آموزان(

تصادفی  صورتبه که .ستا دختر 200و  پسر 200نفر شامل  400نمونه مورد بررسی 

 . اطالعات مورد نیاز از طریق پرسشنامه محقق ساختهاندشدهانتخاب  یامرحلهچند  یاخوشه

و  یند( بامرفرزند پروری )شیوه استبدادی، آزادگذاری و اقتدار منطقی هاییوهشمقیاس  که از

اطالعات به دست آمده است.  به دستمتغیرهای مستقل و وابسته  الگوی عملگرایی بر اساس

 مورد تجزیه و تحلیل قرار گرفته است. 1و استنباطی 4آمده با روش آمار توصیفی

                                                           
1. Independent variable 
2. Dependent variable 
3. Total population 
4. descriptive 

q p t d N 

q p t N 
n 

. . . 

. . . 

2 2 

2 
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 سؤال 30مربوط به مشخصات فردی و  سؤال 10باشد،می سؤال 40پرسشنامه شامل 

 سؤال 5های استبدادی، شیوه آزادگذاری و اقتدار منطقی اصلی است که برای هر کدام از شیوه

نهایت  در مورد پرسش قرار گرفته است. سؤال 5لگوی عملگرایانهنیز با طراحی شده است، ا

 نیز به دین داری جوانان اختصاص داده شده است. سؤال 10

 های دین داریشاخص

دین داری مفهومی بسیار پیچیده است به همین جهت شاخص سازی در این  موضوع .

 "عمل"و  "عواطف" ،"عقاید"به ابعاد سه گانه دین یعنی  کنت خصوص بسیار دشوار است،

(. واخ با افزودن بعد 1370116 آرونبر حسب ابعاد سه گانه وجودی انسان اشاره کرده است )

به الگوی سه گانه دین داری اذعان کرده است  "مناسکی"و  "عقیدتی"به آن یعنی  "معاشرت"

ی تعاریف پارسونز و یینگر و ناتینگام و با جمع بند "استارک"و  "گالرک"(.1951واش)

و  "ارزشی"، "اعتقادی"، "نمادی"که حاوی ابعاد  اندکردهویلیامز از دین تعریفی ارئه 

این ابعاد را به هفت بعد  "اسمارت"(. 1965،4)گالرک و استارک، باشدیم "رفتاری"

 "مادی"و  "یااسطوره"، "اخالقی"، "سازمانی"، "مناسکی"، "تجربه دینی"، "عقیدتی"

 رسانده است.

در هر « اعمال و مناسک»و « اعتقادات»دو بعد که ، انددادهنشان  شناسانانساندورکیم و 

  (1382طالبان،) شودیمادیان محسوب  یهکلمشترک  هستهدین و مذهبی وجود دارد و 

یا تعلق مذهبی را واجد دو بعد اساسی  دارییندعلوم اجتماعی، دیگر بسیاریاز دانشمندان 

، وبر (20ص و کمال المنوفی،  60ص )رونژر،  نددر نظر گرفت« اعمال و مناسک»و « اعتقادات»

را پیشه مابعد  2نیز معتقد است تعریف ذات دین غیر ممکن است و کنت نیز جستجوی ذوات

 (.1387،29تامسون، ) دانست نه علم.الطبیعه می

دین  دین داری بیش از آنکه به تعریف ذات و ماهیت تریقدقسنجش  از انجا که برای

شود و نیازمند باشیم، توجه به تجلیات و رفتار بیرونی دین ضرورت بیشتری احساس می

در این همانطور که اشاره شد صاحب نظران بسیاری بر این بعد از دین داری تاکید کردند، 

بر اساس مدل گالرک که معتقد است با وجود  استفاده شده است، "گالرک"از مدل  مطالعه

                                                                                                                                        
1. inferential 
2. essences 
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او  شود، وجوه مشترکی بین همه ادیان وجود داردکه در ادیان مختلف مشاهده می ییهاتفاوت

 ویلم،) اعتقادی، مناسکی، پیامدی و عاطفی تقسیم کرده است. دین داری را به ابعادی چون:

و  "1اعتقادی"گالرک تنها دو بعد (. در مقاله حاضر از بین ابعاد چهارگانه 177پل  ژان

سازد فراهم می را یترینیعو  ترقیدقسنجش  امکان مطابق اصل سنجش پذیری، که "مناسکی"

اعتقاد به  -1مدل ، نیز بر اساس همین "اعتقادات"به همین جهت در زمینه  استفاده شده است

 یهامعرفاز میان و وحی،  -5ائمه معصومین  -4پیامبر اسالم )ص(-3روز قیامت،  -2خدا، 

-5تالوت قران، -4روزه، -3نماز جمعه، -2روزانه،  ینمازها-1"بُعد مناسکی یا رفتاری"

های مربوط به شرکت در مراسم دعا و نیایش استخراج شده است. و در خصوص شاخص

 الگوهای رفتاری والدین از الگوی سه گانه بامریند استفاده شده است.

های طراحی شده در از روش اعتبار محتوا استفاده شده و مقیاس به منظور اعتبار و پایایی

 معرض اظهار نظر و داوری اساتید مربوطه قرار گرفته و اصالحات الزمدر آن انجام گرفت.

اعتبار صوری )محتوایی(  ازگیری، دراین مطالعه، جهت تعیین میزان اعتبار ابزار اندازه

آگاه به موضوع بهره مصاحبه با اساتید و صاحبنظران مشاوره و  استفاده شد که در این روش از

پذیری نتایج، به این امر اشاره دارد که یا قابلیت اعتماد با تکیه بر تعمیم یاییپا شد.گرفته 

ها و با پاسخگویان مشابه تکرار شود، نتایج مشابهی گیری در موقعیتچنانچه همان ابزار اندازه

ها تر همسازی درونی گویهعبارتی دقیقن قابلیت اعتماد، و بهدارد یا خیر. لذا جهت تعیین میزا

 2آزمونپیش عنوانبهپرسشنامه  20جهت سنجش مفاهیم )و متغیرهای ترکیبی(، بعد از تکمیل 

آمده برای هر یک از  به دستکل طیف  پایائی یبضر از ضریب آلفای کرونباخ استفاده شد.

این موضوع نشان دهنده همبستگی درونی بین  باشدویم( 74/0باالی قبول )حدقابل مفاهیم در

گفت که تحقیق ما از  توانیمو بدین ترتیب  باشدیممتغیرها برای سنجش مفاهیم مورد نظر 

 باشدیمقابلیت اعتماد و یا پایایی الزم برخورد 

 های اصلی تحقیق: محاسبه آلفای مقیاس1جدول 

 آلفای کرونباخ مقیاس

 0,832 الگوی اقتدار منطقی

 0,795 الگوی عملگرایانه

                                                           
مورد تهدید است باعث  انسجامانکه  یاجامعهو در  آوردیم به وجودتوکویل معتقد است اغتقادات مذهبی نوعی انضباط اخالقی در افراد . 1

 (.1390 یدوح قاسمی،) همبستگی شود.

2. Pre-test 
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 0,754 الگوی استبدادی

 0,743 الگوی رهایی و آزادگذاری

 0,860 دینداری

 

 های تحقیقیافته

 سیمای آماری پاسخگویان

درصد(  25محل سکونت: نسبت پاسخگویان در چهار منطقه مورد مطالعه این تحقیق برابر )

 بوده است.

تا  17درصد در گروه سنی  48,8سال،  16تا  14گروه سنی زیر درصد پاسخگویان در  49,8سن: 

 اند.سال به واقع شده 20درصد در گروه سنی باالی  1,5سال و  19

 درصد( بوده است. 50جنس: نسبت پاسخگویان مرد و زن در این تحقیق برابر )

انتخاب های مختلف علوم انسانی، تجربی و ریاضی رشته تحصیلی: پاسخگویان از رشته

 اندشده

 و رشته تحصیلی جنس ،سن : توزیع فراوانی پاسخگویان بر محل سکونت،2جدول 

 (%درصد ) (F) یفراوان متغیر

منطقه محل 

 سکونت

 25 100 )شمال شرق( 4منطقه 

 25 100 )شمال غرب( 5منطقه 

 25 100 )جنوب شرق( 15منطقه 

 25 100 )جنوب غرب( 18منطقه 

 سن

 49,8 199 سال 16-14

 48,8 195 سال 19-17

 1,5 6 سال به باال 20

 جنس
 50 200 دختر

 50 200 پسر

 رشته تحصیلی

 37,5 150 ریاضی فیزیک

 36 144 علوم تجربی

 26,5 106 علوم انسانی

 100 400 کل

 

 میزان دینداری
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درصد در حد باالیی قرار  54درصد از پاسخگویان در حد پایین و در مقابل  23میزان دینداری 

درصد نیز در حد متوسط ارزیابی شده است با توجه به دامنه  23دارند البته میزان دینداری 

( باید گفت میزان 43-49آمده ) به دست( و میانگین 10-60تغییرات شاخص دینداری )

 وزان در حد باالیی قرار دارد.دینداری دانش آم

 ( توزیع فراوانی شاخص دینداری3جدول )

 درصد فراوانی شرح

 23 92 پایین

 5/23 94 متوسط

 5/53 214 باال

 100 400 جمع

 =کمترین10 =میانگین43و  49 شاخص آماری

 =بیشترین60 =انحراف معیار8و  75 جمع

 الگوهای تربیتی خانواده
های تحقیق حاکی از این است که حاکمیت الگوهای اقتدار منطقی و شاخصنتایج توصیفی 

طوری که میزان الگوی به باشدعملگرایانه در خانواده بیشتر از دو الگوی استبدادی و رهایی می

( در حد %41,3ی )( و میزان الگوی عملگراینه در خانواده%58,3) یاقتدار منطقی در خانواده

و  %26,3به ترتیب در خانواده  ست. اما میزان الگوی استبدادی و رهاییزیادی ارزیابی شده ا

از نو جوانان در حد زیادی ارزیابی شده است. شاخص دینداری نو جوانان یکی دیگر  20,3%

درصد از جوانان  %53,5های مطالعه شده و متغیر وابسته این پژوهش است که در از شاخص

های آماری میزان رار دارد. جدول توزیع نسبی و شاخصجمعیت مورد مطالعه در حد باالیی ق

دینداری نو جوانان موید این است که میزان دینداری نیز در بین پاسخگویان در حد باالیی 

 است.
 ( میزان دینداری نوجوانان بر حسب انواع خانواده4جدول )

 کل زیاد متوسط کم شاخص ردیف
M 
 )میانگین(

SD 

)انحراف 

 معیار(

 4,75 21,90 400 233 86 81 فراوانی خانواده 1
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 آزمون فرضیات() یاستنباطهای یافته

 الگوهای تربیتی و دینداری نوجوانانالف( بررسی رابطه بین انواع 

نتایج حاصل از بررسی رابطه بین متغیرهای مستقل )الگوهای چهارگانه  3جدول شماره 

ها( با متغیر وابسته )دینداری نوجوانان( را به کمک ضریب همبستگی فرزندپروری خانواده

بودن توزیع ، نرمالپیرسون با در نظر گرفتن مالحظات آماری الزم )کمی بودن مقیاس متغیرها

بودن رابطه بین متغیرها( سنجیده است. ضرایب همبستگی مندرج در این جدول ها و خطیداده

حاکی است که بین الگوهای اقتدار منطقی و عملگرایانه با دینداری جوانان رابطه معنادار و 

تدار منطقی و توان گفت با افزایش حاکمیت الگوهای اقمستقیمی وجود دارد. به این ترتیب می

یابد. اما بین الگوی رهایی و ها، میزان دینداری نوجوانان نیز افزایش میعملگرایانه در خانواده

توان آزادگذاری با دینداری جوانان رابطه معنادار و معکوسی وجود دارد. به این ترتیب می

یابد. ن کاهش میهای با الگوی رهایی و آزادگذاری با، میزان دینداری جواناگفت در خانواده

                                                           
ای تنظیم شده بود به همین خاطر دامنه تغییرات این درجه 6در قالب طیف لیکرت  سؤال 5. به منظور سنجش الگوی خانواده اقتدارگرا 1

 ها نیز در جدول آمده استباشد. دامنه تغییرات سایر شاخصمی 30تا  5شاخص بین 

اقتدار 

 منطقی
 درصد

20,3 21,5 58,3 100 1)5-30( 

2 
خانواده 

 عملگرا

 20,90 400 165 136 99 فراوانی

(30-5)  
5,30 

 100 41,3 34 24,8 درصد

3 
خانواده 

 استبدادی

 18,29 400 105 122 173 فراوانی

(30-5)  
4,51 

 100 26,3 30,5 43,3 درصد

4 

خانواده 

رهایی و 

 آزادگذار

 14,83 400 81 54 265 فراوانی

(30-5)  
3,10 

 100 20,3 13,5 66,3 درصد

 دینداری 5
 43,49 400 214 94 92 فراوانی

(60-10)  
8,75 

 100 53,5 23,5 23 درصد
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الزم به ذکر است در این پژوهش بین الگوی استبدادی با دینداری جوانان رابطه معناداری 

 مشاهده نشد.
  

 

 (: بررسی رابطه الگوهای چهارگانه با دینداری فرزندان5جدول )

 0.01معنادار در سطح **

 

 های با الگوهای مختلف فرزند پروریب( مقایسه دینداری جوانان در خانواده

با توجه به اینکه  و با در نظرگرفتن مالحظات آماری الزم جهت تست فرضیات دوم تا چهارم

ای درآمدند و بعد از ترکیب در قالب مقیاس فاصله هابودند و گویه یاسهیمقافرضیات از نوع 

 4جهت مقایسه بین  برخوردار گشتند، لذا از آزمون تحلیل واریانس یک راههاز توزیع نرمال 

 نوع خانواده استفاده شده است که نتایج آن به قرار زیر است.

 : مقایسه میانگین دینداری جوانان به تفکیک الگوهای فرزندپروری6جدول 

 درجه آزادی مجوع مجذور منبع تغییرات شاخص
میانگین 

 مجذورات
F Sig 

 دینداری

 

 2588,155 3 7746,466 بین گروهی

 57,665 396 22835,511 درون گروهی 0,001 44,882

  399 30599,978 کل

 

 

دهد که بین میزان دینداری جوانان در نتایج حاصل از آزمون تحلیل واریانس نشان می

 ,F = 44.882)داری وجود دارد. های با الگوهای مختلف فرزندپروری تفاوت معنیخانواده

P<0.01)باشد( ها میکه یک آزمون دقیقی برای مقایسه میانگین)"آزمون توکی". لذا به کمک

 ضریب همبستگی پیرسون فرضیه ردیف

 0,540** بررسی رابطه بین الگوی خانواده اقتدار منطقی با دینداری جوانان 1

 0,760** با دینداری جوانانبررسی رابطه بین الگوی خانواده عملگرایانه  2

 -0,040 بررسی رابطه بین الگوی خانواده استبدادی با دینداری جوانان 3

 -0,258** بررسی رابطه بین الگوی خانواده رهایی و آزادگذاری با دینداری جوانان 4
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گانه بر حسب میزان دینداری جوانان پرداخته شد تا  4جفتی الگوهای  به مقایسه میانگین

باشد. لذا نتایج حاصل از آزمون مشخص شود که تفاوت موجود بین کدامیک از دو الگوی می

 توکی به شرح جدول زیر است؛

 ها(: آزمون توکی برای مقایسه گروه7جدول )

 الگو شاخص
 0.05مقایسه میانگین باآلفا= 

1 2 3 4 

 دینداری

    30,11 رهایی و آزاد گذاری

   38,27  استبدادی

  43,62   اقتدار منطقی

 48,39    عملگرایانه

 1,00 1,00 1,00 1,00 داریسطح معنی

 

فرزندان در خانوادهای با الگوی  نتایج حاصل از آزمون توکی گویای این است که دینداری

باشد و در تر می( نسبت به سه الگوی دیگر ضعیف30,11رهایی و آزادگذاری )با میانگین 

تر قوی ( از همه48,11فرزندان در خانوادها با الگوی عملگرایانه )با میانگین  مقابل دینداری

باشد. همچنین الزم به ذکر است میزان دینداری فرزندان در خانواده با الگوی اقتدار منطقی می

ن دینداری فرزندان در خانواده با الگوی استبدادی )با میانگین ( بیشتر از میزا43,62)با میانگین 

 ( است.38,27

 ج( بررسی رابطه بین رفتار دینی والدین و فرزندان

برای بررسی این رابطه پس از در نظر گرفتن مالحظات الزم )مثل طبیعی بودن توزیع متغیرها، 

همبستگی پیرسون استفاده شد که کمی بودن مقیاس متغیرها و وجود رابطه خطی( از آزمون 

 نتایج آن به قرار زیر است

 
 (: جدول ماتریس همبستگی رابطه بین رفتار دینی والدین با فرزندان8جدول )

 رفتار دینی والدین                                        
دینی رفتار 

 فرزندان

 همبستگیضریب رفتار دینی والدین

 داریسطح معنی

 تعداد

1 

 

400 

0,733 

0,001 

400 
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 همبستگیضریب رفتار دینی فرزندان

 داریسطح معنی

 تعداد

0,733 

0,001 

400 

1 

 

400 

 

بین رفتار دینی والدین و فرزندانرابطه دهد، نتایج حاصل از ضریب همبستگی پیرسون نشان می

با افزایش دیگر به عبارت  .(r = 0.733, P<0.01) مثبت و معنی دار با شدت قوی وجود دارد.

های آزمون یابد. با توجه به یافتهمیزان دینداری والدین، دینداری فرزندان نیز افزایش می

توان فرضیه سوم این تحقیق را که بر وجود همبستگی که در جدول فوق ارائه شده است می

 رابطه بین رفتار دینی والدین و فرزندانداللت دارد، تائید نمود.

 ا دینداریرابطه بین محل سکونت ب

نتایچ حاصل از بررسی رابطه بین محل سکونت با دینداری گویای این است که میزان دینداری 

درصد از  11نوجوانان منطقه چهار بیشتر از سه منطقه دیگر است به نحوی که میزان دینداری 

درصد نیز در حد زیاد می 59نوجوانان این منطقه در حد ضعیف و در مقابل میزان دینداری 

 درصد نیز در حد متوسطی است. 30باشد. البته میزان دینداری 

 ( بررسی رابطه بین محل سکونت با دینداری9جدول )

 کل
جنوب غرب )منطقه 

18) 

جنوب شرق )منطقه 

15) 

شمال غرب )منطقه 

5) 

شمال شرق )منطقه 

4) 

 منطقه

 دینداری

 فراوانی 11 30 26 25 92

 ضعیف

 درصد 11 30 26 25 23

 فراوانی 30 24 9 31 94

 متوسط

 درصد 30 24 9 31 23,5

 فراوانی 59 46 65 44 214

 قوی

 درصد 59 46 65 44 53,5

 فراوانی 100 100 100 100 400

 کل

 درصد 100 100 100 100 100

 میانگین 45,50 42,30 43,32 42,82 43,49
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 نتیجه گیری

تواند بر رفتار فرزندان و شکل همانطور که اشاره گردید نحوه تعامل والدین با فرزندان می

توان گفت نظام تربیتی خانواده گذار باشد، با چنین پیش فرضی می یرتأثگیری شخصیت آنان 

و تیپ لوژی  خواهد داشت اما اینکه نوع یاکنندهبر گرایش دینی فرزندان نیز نقش تعیین 

 هدفی است که مقاله حاضر آن را ه تاثیراتی بر دین داری نوجوانان خواهد داشت،خانواده چ

نتایج حاصل از این آزمون گویای این است که به به این ترتیب مورد آزمون قرار داده است. 

، 43,62، الگوی اقتدار منطقی با 48,11های عملگرایانه )الگوپذیر( والدین با ترتیب الگوی

را بر دینداری  یرتأثبیشترین تا کمترین  30,11و الگوی رهایی با  38,27ا الگوی استبدادی ب

نوجوانان داشته است. بنابر این نتایج فرضیات و رابطه معنی داری بین الگوهای چهارگانه 

 کند.می ییدتأتربیتی خانواده با دینداری نوجوانان را 

از نقش و جایگاه  متأثرتوان شدید آن بر دین داری نوجوانان را می یرتأثالگوی عملگرایی و  -

تقلید )به عنوان فرایند اجتماعی شدن( و به تبع آن جامعه پذیری افراد دانست، در دورانی که 

توان بسیاری از رفتارها از جمله رفتار و اعمال کودکان از ذهنی نیمه هوشیاری برخودارند می

هویت ابزاری کارآمد در راستای  از تقلید به عنوان توانیم به همین جهت دینی را نهادینه کرد.

به شرط آن که این ابزار  بخشی دینی و تحقق اهداف تربیتی و دین داری نوجوانان استفاده کرد

بصیرت و مانع پرسش گری نوجوانان و جوانان در جامعه برای دوری از عقالنیت و  عاملیبه 

دین داری و رفتاری است که  اییشهانداز الگوهای  مثبت و سازنده یدتقلنشود، بنابر این بحث 

از شعار  به دوراسالمی را  صحیح و فرهنگ کندیم تثبیت و ته نشستتربیت اسالمی را و 

 .سازدیمدیگر منتقل  یهانسلبه با رویکردی عمگرایانه  یزدگ

توان عاملتکمیل کننده دوران تقلید گذار را می یرتأثالگوی اقتدار منطقی به عنوان دومین متغیر -

و هویت بخشی دینی دانست. الگوی اقتدار منطقی با عبور از مرحله حس و مشاهده )تقلید( 

تواند مبنای نظری معقولی کردن رفتار و قدرت توجیه کنندگی خود می تریمنطقبا عقالنی و 

سازد. اینکه والدین رفتار و گرایش دینی برای رفتارها از جمله دین داری نوجوانان را فراهم 

کنند وبین انتظاراتشان با توانایی ابراز کالمی و فکری حمایت می یلهوسبهکودکانشان را 

تواند موجب دین داری همراه با بصیرت و عقالنیت را برای کنند میکودشان تناسب برقرار می
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های فردی انچنان افزایش روزه ازادیرسد امبه نظر می اینکه ضمن نوجوانان به ارمغان آورد.

که بخواهد چیزی را بر نسل جدید تحمیل کند  یافته است که هر نهاد و یا گروه یا سیستمی

والدین مسئول و  کار ساز نخواهد بود تنها ایجاد انگیزه و توجیه سازی کارسازترین است.

 مؤدبنان را به آداب حسنه کنند و آها و آداب نیکو آشنا میمعقول فرزندان خود را به ارزش

 .1سازندمی

مستقیم بر گرایش و میزان دین دینداری نوجوانان  طوربهبرخالف دو الگوی مورد اشاره که  -

معنی دار اما معکوس  یرتأثگذر بودند، دو الگوی دیگر یعنی الگوی استبدادی و رهایی  یرتأث

را بر افزایش  ریتأثبه این معنی که با اعمال الگوی رهایی و آزادگذاری کمترین  ،اندداشته

اینکه بر خالف انتظار الگوی آزادگذاری نسبت به  تأملدینداری خواهد گذاشت نکته قابل 

و این بیانگر این است که دو الگوی  بیشتری بر کاهش دین داری داشته است ریتأثاستبدادی 

را بر  یرتأثاستبدادی و رهایی به عنوان دو موضع افراط و تفریطنسبت به اگوهای دیگر کمترین 

افزایش دینداری داشتند. ضمن اینکه در اسالم نیز دستور داده شده است که والدین آداب و 

یز در شرائط فعلی که نوجوانان . الگوی آزادگذاری ن2رسوم خود را بر فرزندان تحمیل نکنند

 اندشدههای دینی مواجه در تعارض با ارزش عمدتاًگاها متضاد و  و ،متنوع ،هایینهگزبا 

 تواند دین داری نوجوانان را با تردید و یا خطر مواجه سازد.می

بنابر این اگر الگوی اقتدار منطقی که ترکیبی از کنترل، حمایت عاطفی و عقالنیت شامل 

تواند بهترین و موثرترین شیوه تربیتی دینی ، با الگوی عملگرایی والدین همراه شود میشودیم

بدترین شیوه و الگوی تربیتی شیوه رهایی و آزادگذاری  هادادهبه استناد  و نوجوانان بشمار آید.

از هر  و کارآمد قبل مؤثرمندی از الگوی  بهره افراطی است که باید همواره از آن اجتناب کرد.

چیز مستلزم تربیت و آگاهی بخشی به والدین در جهت تقویت الگوی اقتدار منطقی و 

 عمگرایی در خانواده به عنوان متغیر مستقل و اعمال آن بر تربیت دینی نوجوانان است.

 

 هایهتوصپیشنهادات و 

 هاچالشفراوانی شده است. از جمله این  یهاچالشنهاد خانواده در جهان معاصر دچار 

اقتدار والدین، کنترل ناپذیری جوانان، تفاوت  کاهش به نظام تربیتی خانواده اشاره کرد. توانیم

                                                           
 مسئول عما ولیته من حسن االدب(. )آنک. امام سجاد )ع(، 1

 (.20:267تا، ج  یب . )ابن ابی الحدید،2
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و یا شکاف نسلی، تغییر نگرش جوانان نسبت به زندگی، گسترش الگوهای تربیتی خارج از 

بیتی نهاد خانواده از جمله مسائلی است که خانواده امروزی با آن مواجه است. آسیب شناسی تر

 و حوزهای آموزش، اقتصاد و فرهنگ مورد بررسی قرار داد. هاینهزمدر  توانیمخانواده را 

 جمعی به عنوان یکی از اجزای نظام فرهنگی و آموزشی کشور، امروزه رقیب یهارسانهالف( 

. روندیمو آموزشی به شمار  یرساناطالعمنابع  نیتربزرگکارکرد تربیتی خانواده و یکی از 

و شرایطی که  دهندمیبه دلیل شتابی که به زندگی  ایرسانهین نو های استفاده از فن آوری

د افراآثار عمیقی در روابط خانوادگی و اجتماعی ، کنندمیایجاد  نوجوانانبرای شیوه ارتباط 

ضمن توجه به منابع درون دینی و تعامل خود با کارشناسان  ستیبایمجمعی  یهارسانه دارند.

ی حوزه و دانشگاه، پاسخ گوی مطالبات نسل جدید و متناسب با نیازهای آنان برنامه ریزی دین

و فعالیت کنند. و زمینه را برای نقش بیشتر والدین با فرزندان و گسترش روابط چهره به چهره 

 باز کنند.

مدرن و  یهاآموزههماهنگ با  عمدتاًب( نظام آموزش و پرورش و آموزش عالی کشور که 

یمفکری و بومی جامعه غفلت کند،  یهاتیظرفوارداتی است، در صورتی که از استعدادها و 

موجبات سبک زندگی جدیدی را فراهم سازد، که خواسته و ناخواسته نهاد خانواده را به  تواند

 حاشیه رانده و در فرایند تعارض و تضاد بین فرزندان و والدین شکاف بیشتری ایجاد کند. لذا

در این زمینه موضوع تعامل و هماهنگی بین نهاد خانواده و نهاد آموزش و پرورش دارای 

 اهمیت است.

و  یزیربرنامهو  یگذاراستیسدر بحث حوزه اقتصادی در جامعه ج( نظام اقتصادی، 

. در خانواده متعادل کندینمباید جهت حمایت از خانواده عمل  کهچنانآن یگذارقانون

در برابر وظایف اصلی آنها به عنوان مادر و همسر با همه اهمیتی که دارد غال زنان اسالمی، اشت

نظام اقتصادی باید متناسب با شرایط . رودیمو محور عاطفی خانواده، نقشی فرعی به شمار 

و برای مردان نیز تسهیالتی را فراهم سازد تا آنا  فراهم کند. را یاژهیوآنها فرصت شغلی 

 بتوانند بدون اضطراب و نگرانی اوقات بیشتری را در خانواده و در کناز فرزندان سپری کنند.

یمجمعی، نهادهای آموزشی، همچنین برنامه ریزان اجتماعی و اقتصادی  یهارسانهبنابر این 

نقشی که آنان در خانواده و تربیت فرزندان خود : والدین را نسبت به اهمیت و اوالً، ستیبا
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 یهابیآس: در ترویج الگوی تربیت منطقی و در مقابل توجه آنان به اًیثاندارند آگاه سازند، 

 یهاوهیشناشی از الگوی تربیتی استبدادی تالش بیشتری از خود نشان دهند و در نهایت با 

 ت را به خانه و خانواده برگردانند.فضای عاطفی، عشق و محب ترمنعطفتبلیغی جذاب و 

 

 منابع

 انتشارات (،1390(. روانشناسی مرضی. ترجمه بهمن نجاریان و همکاران )2005آروین جی. ساراسون )

 رشد، تهران،

 سمت. انتشارات ،جامعه شناسی خانواده ایرانی(، 1390آزاد ارمکی، تقی )

پژوهشنامه تربیت، ،در تربیت دینی فرزنداننقش الگوی تربیتی والدین  (،1392) آقا محمدی، جواد،

 2سال اول تابستان شماره 

 شرح نهج البالغه، موسسه اسماعیلیان للطباعه والنشر و التوزیع ابن ابی الحدید )بی تا(

 ، نشر پردیس.تهران شناسی رشد، روان (،1380احدی، حسن و جمهری، فرهاد، )

 مروری بر تاریخچه ارتباط والدین و فرزندپروری، روزنامه آفرینش (1388) حسن احمدی،

، ترجمه باقر پرهام انتشارات آموزش اساسی اندیشه در جامعه شناسی مراحل (،1370ارون، ریمون )

 انقالب اسالمی

 . انتشارات روشنگران و مطالعات زنان.ان معاصرشناسی خانواده در دور جامعه (،1376اعزازی شهال، )

 .()مقاله در دست چاپ نقش والدین در مسئولیت پذیری جونان یبررس بابایی، علی )بی تا(،

 میزان دینداری بر رضایت از زندگی زناشویی، یبررس (،1368) یگراندو  یحب باقر،

 –نظامی  شناسیروان انجمن حسین )ع( باهمکاری امام دانشگاه –نظامی  شناسیروان فصلنامه

 1شماره  1سال  پژوهشی علمی

 ، جلد دوم، ترجمه یحیی سید محمدی، تهران، نشر ارسباران.شناسی رشد(، روان 1382برک، لورای، )

 ، ترجمه فاطمه گالبی.و جامعه صنعتی پیشرفته نید (،1388آرتور، ) مزیج بکفورد،

فرزند پروری بامریند با سبک فرزند پروری مسئوالنه (، مقایسه سبکهای 1391) پرچم، اعظم و دیکرا،

 .14 شماره دوره جدید، 20تربیت اسالمی سال  در اسالم، پژوهش در مسائل تعلیم و

 .1389، ترجمه حسن چاوشیان، تهران: انتشارات ثالث، تمایز(،. 1389) پی یربوردیو،

 حامد برآبادی، نشر نی، چاپ اول،، ترجمه های نوین تحول انسانهینظر تامس موری هانس، )بیتا(،

 ، ترجمه علی بهرامپور /حسن پور انتشارات کویر.و ساختار اجتماعی یند (،1387تامسون، کنت )

 دوران. نشر ،جامعه شناسی مقدمات (،1379) محسن تبریری،

http://www.ensani.ir/fa/36758/magazine.aspx
http://www.ensani.ir/fa/36758/magazine.aspx
http://www.ensani.ir/fa/36758/magazine.aspx
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 سخن. نشر ، تهران،جامعه شناسی دین(، 1380توسلی )

 ( مرکز، )طرح تحقیقاتیارتباط بین الگوهای تربیتی خانواده با اعتیاد یبررس (،1384ثریا محمدی 
 آموزشی و پژوهشی سوء مصرف مواد.

 ماهی نشر ،خانواده تحوالت (،1383جمشید بهنام )

 بر روش تحقیق در علوم انسانی، انتشارات سمت، تهران، چاپ هشتم یامقدمه(. 1382نیا، م، ر ) حافظ

 ، ج سوم، قم، معارف،دانشجویی یهاپاسخها و پرسش(، 1385حمیدرضا شاکرین، )

(. روش تحقیق با رویکردی به پایان نامه نویسی، کانون فرهنگی انتشارات داریت، 1378خاکی، غ، ر )

 تهران، چاپ دوم

 ، ترجمه محمد مهدی لبیبی، نشر افکاردر دنیای امروز خانواده (،1388دیوید چیل )

 سمت. انتشارات ، ترجمه، هما زنجانی زاده،بر جامعه شناسی عمومی یامقدمه (،1387گی ) روشه،

های والدگری ادراک سبک دلبستگی و شیوه(، رابطه 1391زرین کلک، حمید رضا و برزوکی، سعید، )
 .31، روانشناسی تحولی، سال هشتم شماره شده با تجربیت معنوی و اعمال مذهبی

 ، ترجمه عبدالکریم گواهی نشر تبیان.معه شناسی ادیانجا(، 1377ژان پل، )

 جلد ،، پژوهشگاه علوم انسانیتهران تحقیق درعلوم اجتماعی،، یهاروش(، 1380) ،باقر ساروخانی،

 سوم. چاپ دوم،
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