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 مقدمه

شود که جداگانه یا در تعامل باا یدادی ر   ای گفته می ها و رفتارهای ویژههای تربیت به روش سبک

دهنادة   در واقع، پایه و اساس شیوة فرزندپروری نشان. گذارندبر رشد کودک یا افراد دی ر تأثیر می

(. Baumrind, 1991, pp.111-163)کودکانشان است کردن  های والدین برای کنترل و اجتماعیتالش

بر این اساس، سبک فرزندپروری، متأثر از عوامل فرهن ی، اجتمااعی، سیاسای، اقتداادی و هیاره     

عدس اختالالت و  کنندة رشد روانی اجتماعی، موفقیت اجتماعی، رفاه، سالمت، یا به تواند تعیینمی

 . های رفتاری فرزندان باشدناهنجاری

 :ن اه دینی نیز، سبک فرزندپروری به شرح زیر استاز 

 رفتارها؛ . 1

 ها؛ روش. 2

 ها؛ آموزش. 3

 .های الزمسازی زمینه. 4

شاود تاا شیدایت     های قرآن، احادیث و سیرة معدومین تنظای  مای  که این امور بر پایة آموزه

گون روانی، هاای گوناجنبهفرزندان در تعامل والدین و با توجه به مراحل متفاوت رشد متربیان، در 

دادن فرایند  با این حال، پدر و مادرها در انجام. عاطفی، معناوی، فردی و اجتماعی بهنجار رشد کند

 . کنند یادشده و کنترل فرزندان خود، متفاوت از یددی ر عمل می

هاای فرزنادپروری دینای و    در این پژوهش تالش شده است از ره ذر مقایسة تطبیقی سابک 

 : های زیر پاسخ دهدینی به پرسشهیرد

 ها و پیامدهایشان کدامند؟محور با ویژگی های تربیتی رایج هیردینی و دینهای سبکگونه -

کااری تاأثیر بهتاری    گیاری از بازه  های فرزندپروری یادشده در پیشنقش کدام یک از سبک -

 .  دادخواهد گذاشت؟ در این مقاله به روش تحلیلی به این پرسش پاسخ خواهی

 های فرزندپروری به سبک دینی و غیردینی گونه

 اه یاا خودآگا  راکردن  یزندگزیستن و امعه است که سبک تربیتی ج بسترو مه   انواده اولین رکنخ
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های نوین زندگیِ عدر ارتباطات امروزه، باید بپذیری  دستاورد .کند منتقل می  ناخودآگاه به فرزندان

رو بسایاری از   از ایان . رده اسات ن خانواده را در آستانة فروپاشی بکانودر پوشش تجدد و تمدن، 

آورناد،  دسات مای   که بدون شناخت و آگاهی الزم و پیشین، مقام واالی پدر و مادری را بهافرادی 

های باال و بر پایة دو معیار مهربانی و ناگزیر برای تربیت فرزندان تولیدشده براساس یدی از ن رش

که ممدان اسات پیامادهایش    ( 33-33، ص1331، 1هاک)کنند  ه شرح زیر اقدام میگیری، بسیت

 .بار ه  باشدپذیر نباشد، بلده به لحاظ فردی و اجتماعی زیانتنها دل نه

 فرزندپروری غیردینی

 : توان به شرح زیر برشمردهای رایج فرزندپروری بر پایة معیارهای هیردینی را مین اه

 (مستبدانه)محبت  بدون گیری سختبا تربیت  .1

یا هار  )باید پدر یا مادر  گیرانه و مستبدانه است، فقطکه بسیار سیت فرزندپروریاین سبک از در 

امور زندگی  کند ومشیص بدون ارائة دلیل افراد را  ةکند، وظیف یرد، هدف را تعیین بتدمی  ( دو

 میل او رفتار کنند برابرهمه باید به دلیواه و  .ترتیب دهدتوجه به خواست و حقوق فرزندان،  بیرا 

کارها و امور اختداصی اعضای خانواده ترین در کوچک او. تواند از دی ران انتقاد کندو فقط او می

 یقواعاد  دهد ومی را تشییص« بد»و « خوب» او. کند میتعیین  راها و ارزش کار آن کرده هخلادم

 ون تعیای  جز آن مان کار، گردش، استراحت، خواب و تحدیل وزمانند متناسب با سن کودکان،  را

، 2ج، 1331حاوزه و دانشا اه،    یدفتار همداار   ؛133، ص1333، 2کلمان ) کناد یل میها تحمبر آن

ناادة یآ یکااردن رفتارهااا ن والاادینی بااا دنبااالچناای .(213، ص1333شااریعتمداری،  ؛332-333ص

هترین تون و )اضطراب دارند  رمؤثر فرزندان خودیه یها و تعامل اجتماعفرزندانشان، دربارة رقابت

د کودک به دو بیش حقارت و برتری دیدر را این روند، جهان  ةادام (333، ص2، ج1333، 3پارک

 .گیرند والدینش قرار می، کودک و در انتهای دی ر که در انتهای بیش حقارت، خودِ کنند تقسی  می

                                                           
1. Huck  
2. Koleman 

3. Hetringtone& Park 
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  (گیرانهآسان) گیریسخت نوبد هربانیِم با تربیت. 2

کنناد و ایان    رفتار مای خود  دکوکبا  اندازهاز بیش ةبا مهربانی و مالحظوالدین تربیتی،  گونة ایندر 

انادازة  بایش از    دلیال محبات   کاودکی کاه باه   ، زیارا  اسات  یوالدینارتدابی چنین ترین اشتباه  رایج

الانفس، وابساته    ضعیف یودکک، ها را نیاموخته صبر و تحمل در برابر نامالیمات و سیتی، والدینش

باا  نداشاتن رفتاارش،    دلیال در کنتارل   بهدر بزرگسالی که است  و از لحاظ عاطفی نیز کودک صفت

دلیال   است بهممدن رو  از این. (Maccoby, 1983, pp.1-101) رو خواهد شد مشدالت فراوانی روبه

پوشای   والدینش بیشش ندارد و از اشاتباهاتش چشا    مانندکه قانون، این موضوع درک ناتوانی از 

 ، زیارا زیار پاا ب اذارد   ب یارد و  نادیاده  ها را و دی ر ارزشقوانین اجتماعی راحتی  ، بهنیواهد کرد

در نتیجاه، اساتقالل و آزادی فاراوان در    . اهداف و انتظارات روشنی برای او ترسای  نشاده اسات   

 ,Fraleigh, 1987)دن رفتارهاای رشادیافته ندارده اسات     دا خودگردانی امور، او را پایبند به انجاام 

pp.1254-1294) .کنناد  اعتناایی مای   هاای والادین بای    ها و تدمی  چنین فرزندی آزادانه به خواسته

شاان  گاه صبر و تحمل ندارند تا ببینند فرزناد هیچپیرو این سبک  والدین(. 37، ص1333هواسی، )

حتای گااهی   ، کنناد شان تالش نمیفرزند لستقالاگاه برای ا هیچهگیرد، آنمیآرام کارها را یاد  آرام

(. 447و  443، ص1333و همداران،  1ماسن) ها وابسته بماندبه آن شانبرند از اینده فرزندلذت می

اسات و   ارزشی نسبت به فرزناد بارای چناین والادینی دشاوار      هایبر این اساس، داشتن قضاوت

 فرزناد  والادین باا   بنابراین، ارتباط. کنند او تعیین برای خاصی تو مقررا انضباط و توانند نظ  نمی

 .سطحی است رفتارهای او دادن جهت به بدون تمایل

 (کارانهمسامحه) گیریسخت و مهربانی بدون تربیت. 3

بار مبناای   فرزنادپروری  بر این باورناد کاه ایان سابک از      (Maccoby, 1983, p.101) پژوهش ران

کفایات و  والادین بای  رو،  از ایان . اسات  هاا اعتناای آن بای  هاای باا رفتار  راهما والدین ه یتوقع بی

ظااهر جاز    باه هاا،  ویران رتر از آنبا تأثیری اما ، انهگیرآسان سبکمانند برخی والدین ، کار مسامحه

                                                           
1. Masson 
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ماادری خاود در    وی نسبت به نقش پادر  دی ر فرزندان تعهدکمینة خوراک و پوشاک   کردن فراه 

بارای  هاای انادکی را   محادودیت بناابراین،   .ندارناد  فرزنادان مراقبت و دلبست ی عاطفی نسبت به 

دهند اجازه می به آنان و دارندها آنو تقاضای کمتری برای رفتار سنجیده از  شوند میقائل فرزندان 

 رواباط  بار  نظمای  بای  و ومارج  ، در نتیجه هرجهای روزمره تدمی  ب یرندبسیاری از فعالیت بارةدر

، 1333شاریعتمداری،  )شاود   مای  مشادل  زنادگی  و افدناد هاایی ساایه مای   اعضای چنین خانواده

هاای  برند و از برخورد با واقعیات طور هالب در عال  خیال به سر میچنین فرزندانی، به(. 211ص

کنناد،  مای  کنند و نسبت به مدالح و منافع خود و جمعای کاه در آن زنادگی   زندگی خودداری می

فشاارهای روانای فاراوان زنادگی     پیارو ایان سابک تربیتای کاه خاود زیار        والادین  . اناد توجه بی

بارای  کوشاش را   انرژی و، کمترین وقتاند و  فارغتربیت فرزندان خود  ئولیتسپذیرند، از م آسیب

اهلاب  ، شاان فرزندان و ن خاود میاا و حفظ آن  ایجاد فاصلهو با  نددهمیاختداص تعامل با کودک 

بنابراین، برخی از این سبک، به سابک  . شوندمیبرای نیازها و عالئق خود قائل را باالترین اولویت 

 (.234، ص2، ج1333هترین تون و پارک، )کنند محور یاد می تربیتی والدین

 (مقتدرانه) گیریسخت با همراه مهربانی با تربیت. 4

خاود  بار  ، رفتارهای کودک ةدربار فتنگ سین جای هبر این باورند که ب والدیندر این گونه تربیت، 

 ةباه اات نیاک هما    ، زیارا ند و هرگز کودک یا شیدیتش را میاطب قرار ندهندکن کیدأت وارفتار 

انجاماد،  هاا مای  آن ییشادوفا که باه   به نیدی و خوبین بهادادو نیز ها ارزش وجودی آن، ها انسان

باا   رویاارویی رفتارهای اشتباه کودکاان بارای رسایدن باه بلاوغ فداری و       از دید آنان . ایمان دارند

باه  ، ترین خشاونت و فشااری   ، بدون کوچکرواز این . ضروری است، مشدالت دوران بزرگسالی

نه بدان دلیل که را  آناان فقطودنظمی است و اترین هدیه در زندگی، خ آموزند که باارزش ها میآن

بایش از تنبیاه، از تعریاف و    آناان  . کنند ، تنبیه میناشاالح رفتارااص آموختن رند، بلده برایاسزاو

مثبتشاان باه   هاای   ها و جنبه توانایی نردک گوشزدو با  کنند میاستفاده  در برخورد با فرزندانتمجید 

دهناد  ها اجازه میکنند و به آن ها از داوری با شتاب به هن ام دیدن رفتارهای نادرست، پرهیز میآن

 . یل خود را ارائه کنندتا دال
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پیاماد آن   زدن فرزنادان کاه   دلیال  گذاری، وانماودکردن و بای  فاوتتچنین والدینی، با پرهیز از 

 هاا آنهای میتلف فیزیدای و کالمای باا    با شیوهو احترام است، بر مبنای بیزاری  نفرت وپیدایش 

، 1333هواسای،  )دهناد  مای ان آماوزش  فرزناد به را ها ، ارزشرراتقم یش ازب کنند و می وگوگفت

از ایان  . دهندمی انجام حت  طور کنند، به ها و کارهایی را که بیان مییادشده، برنامه نیدلاو (.37ص

 . نامندرو آنان را والدین قاطع می

 . های تربیتی یادشده استدر این میان فرزندپروری دینی بسیار فراتر از ن اه

 فرزندپروری دینی 

هاایی فراتار از یاک کاار     و گستره( پروژه)فرزندپروری یک فرایند است، نه روند از دیدگاه دینی، 

زیارا موجاود انساانی نیاز در هماة دوران زنادگی، مانناد موجاودات عاال  هساتی،           ای دارد، برهه

طوری که هر تغییری ثمرة تحول پیشین و متأثر از آن، مقدماة  به. دستیوش دگرگونی و شدن است

هاای جنینای،   تاوان نسابت باه انساان در دوره    است و این دگرگونی را میدگرگونی مرحلة پسین 

از  (.11، ص1331عطااران،  )سالی و پیری مشااهده کارد   نوزادی، کودکی، نوجوانی، جوانی، بزرگ

ترین ابعاد زندگی انسان است که در پرتو آن، انسان باه ساعادت مطلاوب    رو، تربیت از حیاتیاین 

 :شود مراحل این فرایند شرح داده میدر ادامه، . آید می نائل

 مرحلة مقدماتی فرزندپروری . 1

هاای ماادی دوران باارداری    های تربیتی هیردینی که فقط باه جنباه  تربیت دینی، بر عدس سبکدر 

و نیز موفقیت در زندگی ماادی فرزناد   ( گیری از مشدالت ژنتیدیبهداشت و تغذیة فردی و پیش)

های مادی یادشده، ن اهی رزندپروری فرایندی است که افزون بر جنبهفشود، پس از تولد توجه می

( 23و 3: ؛ ناور 221: بقاره )هااای قرآنای   طوری که آماوزه  به. هاای پیش از آن نیز داردویژه به گام

شاأنی و اصاالت   داری، ایماان، ها   ، بر توجه به دین(چ ون ی همسرگزینی)پیرامون نیستین گام 

در آثار وراثتی، نقش روشنی دارند، تأکید کرده است، زیارا رعایات اصال    که های خانوادگی ریشه

هم ون ی و تجانس که در همة روابط اجتماعی الزم است، در تشدیل خاانواده، اهمیات بیشاتری    

حدیمای و همدااران،   )توان هر روز آن را بر ه  زد و رابطة دی ری جای زین آن کرد دارد که نمی
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نیاز بیاش دی اری از    ( ع)و معدومین ( ص)تربیتی پیامبر اکرم  سیرة(. 434-431، ص3، ج1337

ها، گفتار و رفتارهایی است که در این مرحله نااظر  باشد که دربرگیرندة سفارشهای دینی میآموزه

گزینش همسر شایسته، رعایت آداب آمیزش و رعایت ندات دوران بارداری تا تولد فرزند است به 

وراثت و نیز دی ر پیامدها، مانند کوری، دیوان ی، دوجنسیتی و جاز آن کاه   تا از پیامدهای ژنتیدی، 

 1.گیر فرزند خواهد شد، پیش یری شودگریبان

 مرحلة پس از تولد تا ورود به جامعه. 2

والادین در برابار فرزنادان،    طاوری کاه    باه در این مرحله نیز، تربیت دینی با اقداماتی همراه است، 

و امانت او در نزد خود، مسئولیت الهی و مقادس و بااارزش معناوی دارناد و     عنوان نعمتی الهی  به

، 3ج، 1421مازنادران،،  )باید آنان را مایة ثواب و پاداش اخروی و رحمت و هفاران الهای بدانناد    

که در پرتو توجه و تربیت  انسان است یخوشبیتای الهی و مایة  عطیهداشتن فرزند زیرا (. 132ص

پس بایاد در برابار آناان    (. 313، ص21، ج1414حر عامل،، )رسد د کافی میمناسب والدین به رش

ها را در راستای مظهریت صفات الهای قارار دهناد    به وظایف خود، درست عمل کنند و تربیت آن

بر این اسااس، ثماره و محداول     (.123، ص11، ج1443نورى،  ؛233، ص33ج، 1443مجلس،، )

ماناد  جاای مای   هاا باه  ن و نیدوترین یادگاری است که از آنچنین تربیتی مایة انس و آرامش والدی

 (. 133و 142، ص1333آمدی، )
                                                           

 343-314، 322ص، 1؛ ج273ص، 3؛ ج337-344ص، 2ج، 1427، کلینی. ک.های یادشده ربرای آگاهی بیشتر از آموزه. 1

 -233و  1ص، 43؛ ج133ص، 1؛ ج112ص، 2؛ ج243ص، 1ج، 1443، ؛ مجلسی241و  14- 11ص، 3؛ ج477و 
و  137ص، 143؛ ج241ص، 33ج؛ 143ص، 33؛ ج172و  131ص، 34؛ ج217و  243ص، 32؛ ج317ص، 34؛ ج234

، 3ج، 1414، حر عاملی؛ 441-443و 417، 273ص، 13؛ ج311ص، 11ج، 1447، هندی متقی ؛77ص، 144؛ ج231

-244و  174-173، 133-137، 131ص، 11؛ ج74-37و 12ص، 14؛ ج141ص، 3؛ ج473و 123ص، 1؛ ج232ص

؛ 233 -233ص، 1444، حرانی؛ 247و  214-231، 243، 43ص، ها ق1372، طبرسی؛ 137ص، 1333، آمدی؛ 243

؛ 243و  74ص، 3؛ ج43ص، 2ج، 1411، فیض کاشانی؛ 133 -134ص، 11؛ ج133-324ص، 2ج، 1443، نورى

؛ 211ص، 1ج، 1441، بخاری جعفی؛ 42ص، 1331، طباطبائی؛ 133-173ص، 1333، قمی؛ 33ص، 1332، نیاکریمی

 .73ص، تابی، شریعتی



  812                                                1315، پاییز و زمستان 2 شمارة، 1دورة ، سیاست جناییحقوق جزا و 

 

روی و و دوری از هرگونه زیااده متعادل بر رفتار و گفتار  در ن رش تربیت دینی، تأکید فراوانی

با آراماش و اطمیناان از    دادن وظایف تربیتی به والدین شده است، تا فرزند بتواند کوتاهی در انجام

 ةی کاه در ساای  زیارا فرزناد   .د و میان رفتار پسندیده و ناپسند فرق ب اذارد کن گذر کودکی ةمرحل

دیرتر از همساالن خود به پیت ی عاطفی خواهد رسید و در برابار  باشد، محبت افراطی رشد کرده 

هاا را  رویی باا دشاواری  قدرت مبارزه و رویاهالب  طور به مشدالت زندگی تاب مقاومت نداشته و

بنااابراین، یاک دسااته از  (. 131، ص1731عاقال،  ؛ 134ص، 2ج، 1334فلساافی، ) نیواهاد داشات  

، 2جتاا،  یعقاوبی، بای  ) کنناد  یمروی آنانند که در مهربانی به فرزندان زیاده و مادرانبدترین پدران 

 (.324ص

برجاای خواهاد گذاشات     انکودکا روی در سرزنش نیز آثار نامطلوبی را در اهن و روان  زیاده

از ایان دیادگاه فرزناد ناصاالح     . کناد  ور مای لجاجت را در وجاود فرزناد شاعله   آتش که طوری  به

ها و فرزندان و بازماندگان خاود معرفای   کنندة آنو نیاکان و آلوده نابودکنندة شرف و اعتبار والدین

 منظاور  بایاد باه  والادین  پاس   (.313و  213، ص1333؛ آمادی،  34، ص1444حرانی، )شده است 

جای  تالش کنند به، ای به آفاق آیندهدریچهان و نیز گشودن تقویت وجدان اخالقی در وجود کودک

تارس از ارتدااب عمال ناشایسات و رهبات باه       ، ترس از مجازات یا رهبت به تعریف و تمجیاد 

درساتی   باه در این دیدگاااه تربیتای، اگار والادین     . شود استوار دل و نهاد آناندر ، کارهای شایسته

طور  وظایف خاود را در قباال فرزندان انجام ندهند و این امر به تربیت نادرست آنان منجر شود، به

زیرا چنین والادینی در  (. 111، ص3تا، ج کلین،، بی)شوند  قطع، در برابر تربیت فرزندان مؤاخذه می

از پیاماد دنیاوی از    اند و ه  خودشاان ها از مسیر حق کمک کردهواقع ه  به سقوط و انحراف آن

، 13، ج1447متقی هنادی،  )جمله ترس و حزن و نیز پیامد اخروی رفتارشان در امان نیواهند بود 

رو ضروری است در فرایند تولید و تربیات فرزناد   از این (. 334، ص2، ج1331؛ حائری، 413ص

که در قباال وی  هایی  نیدو و شایسته، ن رش والدین نسبت به ماهیت فرزند و وظایف، و مسئولیت

 .دارند، اصالح و در مسیر درست قرار گیرد
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 کاری های فرزندپروری در پیشگیری از بزهمقایسة نقش سبک

دادن اقدامات احتیاطی، برای جلوگیری از  کردن و انجام کردن، ممانعت معنای جلوگیری پیش یری به

شناسان آن را رفتن به جلاوی  برخی جرم(. 371، ص1333معین، )های بد و ناخواسته است رخداد

، و (371، ص1334، 1گسان )اناد   منظور ممانعت از وقوع بزه تعبیار کارده   تبهداری و ناهنجاری، به

اند که در قالب شناسایی و ارزیابی خطر جارم و اتیااا   برخی دی ر آن را مجموعة اقداماتی دانسته

امااروزه  (. 11-12، ص1333ری، شای )گیارد   کارهای الزم برای جلوگیری از وقوع آن انجام میراه

شود و ناظر کاه از آن به تدابیر پیش یرانة رشدمدار یاد می گوناة دی ری از پیش یاری مطرح است

به متغیرهای سن، زمان، عوامل خطر و دوران کودکی و نوجوانی است که باه شناساایی و ارزیاابی    

خانواده، مدرسه و )پذیری نیستین  های گرایش افراد به خطرِ ارتداب جرم در نهادهای جامعهریشه

بر ایان  (. 123، ص1333زاده، ؛ متولی173-173و  117، ص1374طه، )پردازد  می( گروه همساالن

 .کنی اساس، در ادامه، نقش پیش یرانة هر یک از این دو رویدرد را بررسی می

 های غیردینیسبکپیامدهای 

اسات  ( والادین )هاا  فرزندان بر عهدة انسان تیهای یادشده، نظارت بر چ ون ی روند تربدر سبک

هاای ماادی تربیات انجاام     کردنِ فرزندان آن ه  تنها با توجه باه جنباه   یکه از راه کنترل و اجتماع

ها نسبت به دی ر موجاودات،  به بیان دی ر، بیشتر اهداف تربیت، برتری و سرآمدی انسان. گیرد می

طاور شایساته ماورد     باشند و توجه به امور معنوی باه میره یعل ، فن، هنر و ه یعنیوی یدر ابعاد دن

 . توجه نیست

هااای  از سابک ( کاراناه رانه و مساامحه یگگیرانه، آسانسیت)هاای تربیتی در این مقایسه سبک

باردن یاا    هدف ازباین  کردن شرایط خطر در نهاد خانواده، با تدابیر مناسبی را برای مرتفعگرا، انسان

کاری و نیز ایجاد عوامل حمایتی برای تقویات مقاومات فرزنادان در مقابال     بهبود عوامل خطر بزه

                                                           
1. Gussen 
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، بلداه باه لحااظ پیامادهای بادِ      کننداتیااا نمیدر ابعااد وضعی و اجتماعی، کااری گرایش به بزه

سااز  باشاند و بارعدس، خاود بساتر    های مادی انسانی ها  نااتوان مای   تربیتی، حتی از تأمین جنبه

هاایی  ترین پیامادهای بادِ چناین سابک     طور کوتاه به مه رو، در ادامه به از این .کاری فرزندانند بزه

 .شود اشاره می

 گیرانهسبک سخت. 1

و فرمانبردارناد، در بیشاتر    رویا پمعماول  طاور   با این سبک تربیت، اگر چه به یافته فرزندان پرورش

القیات، عازت نفاس و نیاز     باودن خ  شان، افزون بر پاایین دلیل ارضانشدن احساس عاطفی به موارد

احساس َکهتری، باا مشادالت روانای فراوانای مانناد، اضاطراب، افساردگی، وساواس، نومیادی،          

کاراناه مواجهناد و بارای رهاایی از تنبیاه و      پرخاش ری و گرایش به رفتارهای ضداجتماعی و بزه

ة خاود باا   آورناد و از راه همانندساازی ناخودآگاهانا   گویی و ریاکاری، روی مای سرزنش به دروغ

توجه به حقوق دی اران،  کنند و بی تر از خود دشمنی میوالدین، نسبت به همساالن یا افراد کوچک

در مراحل بعدی رشد به نشانة شوریدن بر خانوادة خود، آرامش آنان . کنند ها را اایت و آزار می آن

دهناد سابک یادشاده،    می ها نشانیافته. زنند تا احساس تنش و ناامنی شدید ایجاد کنندرا بره  می

ویژه فرار از منزل، مدارف   ترین عامل درگیری و گرایش فرزندان به رفتارهای ضداجتماعی، بهمه 

 ماسن؛ 33، ص1333سهرابی و حسنی، )کشی و خودکشی است انواع داروهاای میدر، الدل، بهره

هترین تاون و   ؛331، ص1331حوزه و دانش اه،  یدفتر همدار؛ 334و 431، ص1333و همداران، 

، 1337امیاری،   قائمی؛ 33-33، 1332مقدم،  یقائم؛ 33، ص1333مهداام، ؛ 431، ص1333پارک، 

 (. 43، ص1371؛ پدرام، 214، ص1372مندور،  ؛34، ص1333، یجمالیو بن ی؛ احد34ص

 گیرانهسبک آسان. 2

ها با والدینشاان، نسابت باه    دلیل آشفت ی ارتباط میان آن یافته با این سبک تربیتی، بهفرزندان تربیت

در مواجهاه باا مشادالت ناپایدارناد و در عاین      . اهمیت و ناهمنوا هساتند های اجتماعی بیارزش

هاای درونای و   هایشان را با ناتوانی در مهار تداانش ای دارند و خواستهناپیت ی، انتظارات گسترده

افراطای والادین، از آناان افارادی      دهناد، محبات  هاا نشان مییافته. دهنددرنگ انجام میبیرونی بی
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طوری که زمینة درگیری  به. چرای حمایت و محبت دی ران ساخته است و چونجلب بیمتوقع برای

هاای ضاداجتماعی مانناد، مدارف ماواد      فراوان آنان با رفتارهای تدانشی، پرخاش رانه و گارایش 

؛ 31-33، ص1333ابی و حسانی،  ساهر )کند کارانه را فراه  میمیدر، سرقت و دی ر رفتارهای بزه

  (.111-137، ص1331شدوهی یدتا و همداران، ؛ 211-213، ص1333شریعتمداری، 

 کارانهسبک مسامحه. 3

فرزندانی که شیدیتشان بر پایة این سبک تربیتی شدل گرفته است، افزون بر عازت نفاس پاایینِ    

ز مهار رفتارهای پرخاش رایانه نیاز  کفایتی والدین، اهمراه با اضطراب و تشویش اهنی برآمده از بی

پاردازی و رفتارهاای   در نتیجه، تمایل باه ناساازگاری، سرکشای، اباراز تنفار، خیاال      . ناتوان هستند

آناان بیشاتر زماان خاود را باه      . وجو کنندضداجتماعی دارند تا از این راه محبت دی ران را جست

دهناد چناین   ها نیز نشان مای یافته. کنندگذرانی سپری میهای خاص و خوشکردن در محله پاتوق

فرزندانی، برای جبران کمبودهای اجتماعی خود، گارایش فراوانای باه مدارف الدال و داروهاای       

؛ 33ص، 1333ساهرابی و حسانی،   )کااران و منحرفاان دارناد    های بازه شدن به گروه میدر، جذب

 & Amelia, 2012; Tomas ؛123، ص1333؛ دانااش و همداااران، 311، ص1374نااژاد،  امیااری

Caroline, 2012; Robinson & Mandleco, 2005; Wiess, 1996; Konoupka, 1976;). 

 سبک تربیتی مقتدرانه. 4

هالاب  طاور  کاه باه   یشهاا ویژگی ةا مجموعگرا، بهای تربیتی انسانسبک تربیتی مقتدرانه از سبک

نقاش  هاای پیشاین،   نسبت به سبک، (Maccoby, 1983, p.101) قابلیت کاربردی یا ابزاری نام دارد

و  یمیفرزنادان خاود رفتااری صام     را در این سبک والادین باا  یبسزایی در تربیت فرزندان دارد، ز

 .کنند تا از راه محبت به فرزندان، رابطة خود را با آنان ناگسساتنی کنناد  مهربانانه دارند و تالش می

باا   کنناد و های خود را دنبال ئق و ارزشکنند تا عالفرزندان خویش را تشویق میاقتدارگرا والدین 

 دهند، زیرا باور دارندمی ارزش انضباط و خودمیتارانه رفتار ، بههابرخورد مستبدانه با آندوری از 

و  درسات و اصاول رفتارهاای   ررات قا ن مکارد  درونای  شاده، سابب   حساب آزادی و منطقی کنترل

و همدااران،   ماسان )شاود   مای  اعمالشاان رفتار و به  نسبت فرزنداندر  احساس مسئولیتپیدایش 
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پاذیری والادین،   رو، انعطافاز این (. 311-334، ص1374نژاد و همداران،  ؛ 447-414، ص1333

برای رشاد   فرزندانشان محدودیت و درانحداربودن و استقالل و خودمیتاری را میان خوبی تعادل

چناین فرزنادانی باه لحااظ اقادامات      دهناد،  ها ه  نشاان مای  یافته. کندمی آنان فراه  خوداتدایی

اناد و ساطوح پاایینی از مشادالت رفتااری و       طور مؤثر باکفایتپیش یرانة اجتماعی والدینشان، به

کارانه، مانند مدرف داروهای میدر، الدل و جز آن را دارند گرایش به رفتارهای پرخاش رانه و بزه

 (.121-144، ص1333دانش و همداران،  )

 روری دینیپیامدهای فرزندپ

ای فراگیر با ن اه پیش یرانه است کاه  کردن برنامه در این سبک فرزندپروری، مسئولیت والدین دنبال

و  یو نفساان  یدادن آن، بر پایة فطرت الهی فرزناد و ناه تماایالت شیدا     گماردن به انجام با همت

آیاد  والدین به شمار مای در این سبک، فرزند امانت الهی نزد زیرا  .گیرد ی، انجام میارهای انسانیمع

ت یدن به همة کماالت، هادا یقت وجودی او و مستعددانستن وی برای رسیها با آگاهی از حقو آن

و  یالها دن باه کرامات و قارب   یدانند، تا از ایان ره اذر، هادف رسا    یفة خود میتش را وظیو ترب

ای پروری، وظیفاه این وصف، فرایناد فرزناد   با .یافتنی شود دست یصفات اله شدن فرزند به متیلق

دینی است که خداوند بر آن نظارت دارد و والدین در جهانی دی ر در برابر این وظیفه بازخواسات  

بینای تادابیر فنای    سو با پایش بر این اساس، سبک فرزندپروری مسئوالنة دینی، از یک. خواهند شد

سار، رعایات آداب   عنوان اقدامات پیش یرانة مقدماتی یاا نیساتین، مانناد دقات در گازینش هم      به

هاای ناخواساته و   ای دوران باارداری ماانع از انتقاال ویژگای    آمیزش و نداات بهداشاتی و تغذیاه   

شاود و از  پیامدهای ملموس وراثت، ژنتیک و اختالالت زیستی و روانی به موجودیات فرزناد مای   

هاای  هاا و تقویات نهااد   هاای اجتمااعی و ثباات و وابسات ی باه آن     سوی دی ر با باالبردن ارزش

هاای تربیتای   عنوان اقدامات پیش یرانة رشدمدار، مانند، برنامه ویژه نهاد مه  خانواده، به اجتماعی، به

دهای متعاادل   گون رشد بر مبنای محبت و قاطعیت، تقاضاا و پاساخ  های گوناپس از تولد در دوره

ساوی   باه  ه و گارایش کارانا برداشتن تمایالت بازه  همراه با نظارت و کنترل عقالنی، به دنبال ازمیان

رو فرزندانی که بار پایاة ایان سابک تربیتای تولیاد و       از این . های مجرمانه در فرزندان استشیوه
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نفاس و   ساختمان طبیعی خلقت متعادل با روانی آرام و خاطری مطمائن، عازت  یابند از پرورش می

نفس درونای و رشاد کاافی نیاروی عقلای، در کناار رشاد         باال، استقالل و اتدابه شیدیت روحی

اند که شناسطور هالب افرادی متواضع، منضبط، منظ  و وظیفهعواطف و احساس برخوردارند و به

کنند و با  دادن وظیفه، نسبت به رفتار و اعمال خود احساس مسئولیت می در ضمن جدیّت در انجام

رشد تمایالت عالیة نفسانی چنین فرزندانی در اثر ایمان آنان . خوب و سازنده دارنددی ران تعاملی 

طوری که با تدیه بر ایان نیاروی درونای در     کند، بهمی بیش نانیاطمرا امیدوار و  درونشانبه خدا، 

های بیرونای و   ها و تحریکهای سیت، مواجهه با تدانهکنار کمک و راهنمایی والدین، بر موقعیت

در نتیجاه نسابت باه    . کنناد  آیند و با آرامش، شیدیتشان را حفظ میآمدهای ناگوار، فائق میشپی

ترین ساطح ناهنجارهاای رفتارهاای را خواهناد     ، پایینمحور انسانهای یافته با سبک فرزندان تربیت

 (.23-14، ص1334منادی، )داشت 

 نتیجه

دی بیشتری با سبک مسئوالنة دینی دارد، باا  یدهای تربیتی هیردینی، سبک مقتدرانه، نزاز میان سبک

به فرزندان، برگرفته  یبیش نفس توان گفت توجه والدین به عزتها میاین حال، در بیان تفاوت آن

مشیدة سابک یادشاده   . گرایانة پیروان این سبک به موجودیت انسانیِ فرزندان استاز ن اه انسان

ابی فرزندانشان به اهاداف  ین بر دستیکاری، تالش والدزهعنوان تدبیر فنی پیش یری اجتماعی از ب به

دلیال بااالبودن    ه  این اقتدار، به یکنند که گاهن میییها تعمادی و اجتماعی است که خود برای آن

در  ی، پرخاشا ری و افساردگ  یدهای، باه حاس طردشادگ    سطح معیار تقاضاا و پاساخ   یرمنطقیه

ت یا د الهای، وال یبر پایة توح کهبنابراین، سبک فرزندپروری مسئوالنة دینی . انجامدفرزندانشان می

تارین ال اوی   مناساب های کامل بنا نهااده شاده اسات،    عنوان انسان به( ع)ت یو اهل ب( ص)امبر یپ

هاای آن بار محاور رفتاار مهرباناناه، تعاادل، تناساب باا         سو، برنامهزیرا از یک. تربیتی فرزند است

های باکرامت نهاده شاده اسات، تاا سرشات      عنوان میلوق رزندان و احترام به آنان بههای فتوانایی

نقاش محاوری تربیات بار     ها، در این فرایند مه  شدوفا شود و از سوی دی ر، خواهانة آن فضیلت

نهفتاه  این مه ،  مناسب یعنوان ضمانت اجرا ت فرزند بهیفرایند ترب -یعامالن اصل -نیدوش والد
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، تردیاد  یبا بناابراین و   .کارانه جلاوگیری کناد  قرارگرفتن فرزندان در مسیرهای بزه است تا از خطرِ

فرایند فرزندپروری دینی که هنوز سرزندگی و ماهیات بااطراوات خاود را از دسات ناداده، بارای       

، پیشارفت علاوم تربیتای   طوری که باا  دادن این رسالت خطیر به بشریت عرضه شده است، به انجام

که از راه باازخوانی و بازنویسای آن،    د شده استتأییمدادیق فراوانی از آن و جز آن  شناسیروان

انداز جامع تشدیل خانواده، تولید و تربیت فرزند را برای ارائه توان سیاست تربیتی و سند چش می

  .به جوامع بشری تدوین و تدویب کرد
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