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عادل ساریخانی

دانشیار حقوق جزا و جرمشناسی ،دانشگاه قم ،قم ،ایران

(تاریخ دریافت7931/71/71 :؛ تاریخ پذیرش)7939/77/71 :

چکیده
خانواده به عنوان نخستین و مهمترین نهاد اجتماعی ،میتواند با بهرهگیری از سبکهای تربیتی رایج یا سبک تربیت دینی ،تأثیر سلبی یاا
ایجابی بسزایی در ابعاد گوناگون رشد فرزندان ،تکوین شخصیت و رفتارهای آنان داشته باشد .بر این اساس ،سبکهاای تربیات فرزناد را
میتوان به دو دستة کلی تقسیم کرد ،یکی سبکهای غیردینی که بر دیدگاههای انسانی پایهریزی شده و دیگری ،سابک دینای کاه بار
پایة آموزههای دینی پایهگذاری شده است .در این میان ،آنچه اهمیت ویژه دارد ،پیامدهای هر یک از سبکهای یادشاده در پای گیاری
بهتر از بزهکاریِ برآمده از چگونگی تربیت فرزندان است .از این رو نتیجة مقایسه نشان میدهد سبک فرزندپروری مسئوالنة دینی مبتنای
بر آیات و روایات بهترین روش فرزندپروری است که میتواناد در پیشاگیری از بازهکااری فرزنادان ما ثر باشاد .در ایان راساتا ،سابک
فرزندپروری مقتدرانه از سبکهای غیردینی ،نزدیکی بیشتری به سبک تربیت مسئوالنة دیانمحاور دارد .اماا دیگار سابکهاای تربیات
غیردینی آسانگیرانه ،مستبدانه و مسامحهکارانه ناسالم شمرده میشوند .زیرا نهتنها از ناهنجاری و بزهکاری فرزندان پیشگیری نمیکنناد،
آسیبزا و موّلد بزهکاری نیز به شمار میآیند.

کلیدواژگان
بزهکاری ،پیشگیری ،خانواده ،سبک تربیت دینی ،سبک تربیت غیردینی ،فرزندپروری.

* رایانامهadelsari@yahoo.com :
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مقدمه
سبکهای تربیت به روشها و رفتارهای ویژهای گفته میشود که جداگانه یا در تعامل باا یدادی ر
بر رشد کودک یا افراد دی ر تأثیر میگذارند .در واقع ،پایه و اساس شیوة فرزندپروری نشاندهنادة
تالشهای والدین برای کنترل و اجتماعیکردن کودکانشان است (.)Baumrind, 1991, pp.111-163
بر این اساس ،سبک فرزندپروری ،متأثر از عوامل فرهن ی ،اجتمااعی ،سیاسای ،اقتداادی و هیاره
میتواند تعیینکنندة رشد روانی اجتماعی ،موفقیت اجتماعی ،رفاه ،سالمت ،یا بهعدس اختالالت و
ناهنجاریهای رفتاری فرزندان باشد.
از ن اه دینی نیز ،سبک فرزندپروری به شرح زیر است:
 .1رفتارها؛
 .2روشها؛
 .3آموزشها؛
 .4زمینهسازیهای الزم.
که این امور بر پایة آموزههای قرآن ،احادیث و سیرة معدومین تنظای مایشاود تاا شیدایت
فرزندان در تعامل والدین و با توجه به مراحل متفاوت رشد متربیان ،در جنبههاای گوناگون روانی،
عاطفی ،معناوی ،فردی و اجتماعی بهنجار رشد کند .با این حال ،پدر و مادرها در انجامدادن فرایند
یادشده و کنترل فرزندان خود ،متفاوت از یددی ر عمل میکنند.
در این پژوهش تالش شده است از ره ذر مقایسة تطبیقی سابکهاای فرزنادپروری دینای و
هیردینی به پرسشهای زیر پاسخ دهد:
 گونههای سبکهای تربیتی رایج هیردینی و دینمحور با ویژگیها و پیامدهایشان کدامند؟ نقش کدام یک از سبکهای فرزندپروری یادشده در پیشگیاری از بازهکااری تاأثیر بهتاریخواهد گذاشت؟ در این مقاله به روش تحلیلی به این پرسش پاسخ خواهی داد.
گونههای فرزندپروری به سبک دینی و غیردینی
خانواده اولین رکن مه و بستر تربیتی جامعه است که سبک زیستن و زندگیکردن را خودآگااه یاا
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ناخودآگاه به فرزندان منتقل میکند .امروزه ،باید بپذیری دستاوردهای نوین زندگیِ عدر ارتباطات
در پوشش تجدد و تمدن ،کانون خانواده را در آستانة فروپاشی برده اسات .از ایان رو بسایاری از
افرادی که بدون شناخت و آگاهی الزم و پیشین ،مقام واالی پدر و مادری را بهدسات مایآورناد،
ناگزیر برای تربیت فرزندان تولیدشده براساس یدی از ن رشهای باال و بر پایة دو معیار مهربانی و
سیتگیری ،به شرح زیر اقدام میکنند (هاک ،1331 ،1ص )33-33که ممدان اسات پیامادهایش
نهتنها دلپذیر نباشد ،بلده به لحاظ فردی و اجتماعی زیانبار ه باشد.
فرزندپروری غیردینی

ن اههای رایج فرزندپروری بر پایة معیارهای هیردینی را میتوان به شرح زیر برشمرد:
 .1تربیت با سختگیری بدون محبت (مستبدانه)

در این سبک از فرزندپروری که بسیار سیتگیرانه و مستبدانه است ،فقط باید پدر یا مادر (یا هار
دو) تدمی ب یرد ،هدف را تعیین کند ،وظیفة افراد را بدون ارائة دلیل مشیص کند و امور زندگی
را بیتوجه به خواست و حقوق فرزندان ،ترتیب دهد .همه باید به دلیواه و برابر میل او رفتار کنند
و فقط او میتواند از دی ران انتقاد کند .او در کوچکترین کارها و امور اختداصی اعضای خانواده
مداخله کرده و ارزش کار آنها را تعیین میکند .او «خوب» و «بد» را تشییص میدهد و قواعادی
را متناسب با سن کودکان ،مانند زمان کار ،گردش ،استراحت ،خواب و تحدیل و جز آن تعیاین و
بر آنها تحمیل میکناد (کلمان ،1333 ،2ص133؛ دفتار همدااری حاوزه و دانشا اه ،1331 ،ج،2
ص332-333؛ شااریعتمداری ،1333 ،ص .)213چنااین والاادینی بااا دنبااالکااردن رفتارهااای آیناادة
فرزندانشان ،دربارة رقابتها و تعامل اجتماعی هیرمؤثر فرزندان خود اضطراب دارند (هترین تون و
پارک ،1333 ،3ج ،2ص )333ادامة این روند ،جهان را در دید کودک به دو بیش حقارت و برتری
تقسی میکنند که در انتهای بیش حقارت ،خودِ کودک و در انتهای دی ر ،والدینش قرار میگیرند.
1. Huck
2. Koleman
3. Hetringtone& Park
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 .2تربیت با مهربانیِ بدون سختگیری (آسانگیرانه)

در این گونة تربیتی ،والدین با مهربانی و مالحظة بیشازاندازه با کودک خود رفتار مایکنناد و ایان
رایجترین اشتباه ارتدابی چنین والدینی اسات ،زیارا کاودکی کاه باهدلیال محبات بایش از انادازة
والدینش ،صبر و تحمل در برابر نامالیمات و سیتیها را نیاموخته ،کودکی ضعیفالانفس ،وابساته
و از لحاظ عاطفی نیز کودک صفت است که در بزرگسالی بهدلیال در کنتارلنداشاتن رفتاارش ،باا
مشدالت فراوانی روبهرو خواهد شد ( .)Maccoby, 1983, pp.1-101از این رو ممدن است بهدلیال
ناتوانی از درک این موضوع که قانون ،مانند والدینش بیشش ندارد و از اشاتباهاتش چشا پوشای
نیواهد کرد ،بهراحتی قوانین اجتماعی و دی ر ارزشها را نادیاده ب یارد و زیار پاا ب اذارد ،زیارا
اهداف و انتظارات روشنی برای او ترسای نشاده اسات .در نتیجاه ،اساتقالل و آزادی فاراوان در
خودگردانی امور ،او را پایبند به انجاامدادن رفتارهاای رشادیافته ندارده اسات (

Fraleigh, 1987,

 .)pp.1254-1294چنین فرزندی آزادانه به خواستهها و تدمی هاای والادین بایاعتناایی مایکنناد
(هواسی ،1333 ،ص .)37والدین پیرو این سبک هیچگاه صبر و تحمل ندارند تا ببینند فرزنادشاان
آرامآرام کارها را یاد میگیرد ،آنها هیچگاه برای استقالل فرزندشان تالش نمیکنناد ،حتای گااهی
لذت میبرند از اینده فرزندشان به آنها وابسته بماند (ماسن 1و همداران ،1333 ،ص 443و .)447
بر این اساس ،داشتن قضاوتهای ارزشی نسبت به فرزناد بارای چناین والادینی دشاوار اسات و
نمی توانند نظ و انضباط و مقررات خاصی برای او تعیین کنند .بنابراین ،ارتباط والادین باا فرزناد
بدون تمایل به جهتدادن رفتارهای او سطحی است.
 .3تربیت بدون مهربانی و سختگیری (مسامحهکارانه)

پژوهش ران ( )Maccoby, 1983, p.101بر این باورناد کاه ایان سابک از فرزنادپروری بار مبناای
بیتوقعی والدین هماراه باا رفتارهاای بایاعتناای آنهاا اسات .از ایان رو ،والادین بایکفایات و
مسامحهکار ،مانند برخی والدین سبک آسانگیرانه ،اما با تأثیری ویران رتر از آنهاا ،باهظااهر جاز
1. Masson
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فراه کردن کمینة خوراک و پوشاک فرزندان تعهد دی ری نسبت به نقش پادر و ماادری خاود در
مراقبت و دلبست ی عاطفی نسبت به فرزنادان ندارناد .بناابراین ،محادودیتهاای انادکی را بارای
فرزندان قائل میشوند و تقاضای کمتری برای رفتار سنجیده از آنها دارند و به آنان اجازه میدهند
دربارة بسیاری از فعالیتهای روزمره تدمی ب یرند ،در نتیجه هرجومارج و باینظمای بار رواباط
اعضای چنین خانوادههاایی ساایه مایافدناد و زنادگی مشادل مای شاود (شاریعتمداری،1333 ،
ص .)211چنین فرزندانی ،بهطور هالب در عال خیال به سر میبرند و از برخورد با واقعیاتهاای
زندگی خودداری میکنند و نسبت به مدالح و منافع خود و جمعای کاه در آن زنادگی مایکنناد،
بیتوجهاناد .والادین پیارو ایان سابک تربیتای کاه خاود زیار فشاارهای روانای فاراوان زنادگی
آسیبپذیرند ،از مسئولیت تربیت فرزندان خود فارغاند و کمترین وقت ،انرژی و کوشاش را بارای
تعامل با کودک اختداص میدهند و با ایجاد فاصله و حفظ آن میاان خاود و فرزندانشاان ،اهلاب
باالترین اولویت را برای نیازها و عالئق خود قائل میشوند .بنابراین ،برخی از این سبک ،به سابک
تربیتی والدینمحور یاد میکنند (هترین تون و پارک ،1333 ،ج ،2ص.)234
 .4تربیت با مهربانی همراه با سختگیری (مقتدرانه)

در این گونه تربیت ،والدین بر این باورند که بهجای سینگفتن دربارة رفتارهای کودک ،بار خاود
رفتار او تأکید کنند و هرگز کودک یا شیدیتش را میاطب قرار ندهند ،زیارا باه اات نیاک هماة
انسانها ،ارزش وجودی آنها و نیز بهادادن به نیدی و خوبی که باه شادوفایی آنهاا مایانجاماد،
ایمان دارند .از دید آنان رفتارهای اشتباه کودکاان بارای رسایدن باه بلاوغ فداری و رویاارویی باا
مشدالت دوران بزرگسالی ،ضروری است .از این رو ،بدون کوچکترین خشاونت و فشااری ،باه
آنها میآموزند که باارزش ترین هدیه در زندگی ،خاودنظمی است و فقط آناان را نه بدان دلیل که
سزاوارند ،بلده برای آموختن اصاالح رفتارشاان ،تنبیه میکنند .آناان بایش از تنبیاه ،از تعریاف و
تمجید در برخورد با فرزندان استفاده میکنند و با گوشزدکردن تواناییها و جنبههاای مثبتشاان باه
آنها از داوری با شتاب به هن ام دیدن رفتارهای نادرست ،پرهیز میکنند و به آنها اجازه میدهناد
تا دالیل خود را ارائه کنند.
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چنین والدینی ،با پرهیز از تفاوتگذاری ،وانماودکردن و بایدلیالزدن فرزنادان کاه پیاماد آن
پیدایش نفرت و بیزاری است ،بر مبنای احترام و با شیوههای میتلف فیزیدای و کالمای باا آنهاا
گفتوگو میکنند و بیش از مقررات ،ارزشها را به فرزنادان آماوزش مایدهناد (هواسای،1333 ،
ص .)37والدین یادشده ،برنامهها و کارهایی را که بیان می کنند ،بهطور حت انجام میدهند .از ایان
رو آنان را والدین قاطع مینامند.
در این میان فرزندپروری دینی بسیار فراتر از ن اههای تربیتی یادشده است.
فرزندپروری دینی

از دیدگاه دینی ،فرزندپروری یک فرایند است ،نه روند (پروژه) و گسترههاایی فراتار از یاک کاار
برههای دارد ،زیارا موجاود انساانی نیاز در هماة دوران زنادگی ،مانناد موجاودات عاال هساتی،
دستیوش دگرگونی و شدن است .بهطوری که هر تغییری ثمرة تحول پیشین و متأثر از آن ،مقدماة
دگرگونی مرحلة پسین است و این دگرگونی را میتاوان نسابت باه انساان در دورههاای جنینای،
نوزادی ،کودکی ،نوجوانی ،جوانی ،بزرگسالی و پیری مشااهده کارد (عطااران ،1331 ،ص .)11از
این رو ،تربیت از حیاتی ترین ابعاد زندگی انسان است که در پرتو آن ،انسان باه ساعادت مطلاوب
نائل میآید .در ادامه ،مراحل این فرایند شرح داده میشود:
 .1مرحلة مقدماتی فرزندپروری

در تربیت دینی ،بر عدس سبکهای تربیتی هیردینی که فقط باه جنباههاای ماادی دوران باارداری
(بهداشت و تغذیة فردی و پیشگیری از مشدالت ژنتیدی) و نیز موفقیت در زندگی ماادی فرزناد
پس از تولد توجه میشود ،فرزندپروری فرایندی است که افزون بر جنبههای مادی یادشده ،ن اهی
ویژه به گامهاای پیش از آن نیز دارد .بهطوری که آماوزههااای قرآنای (بقاره221 :؛ ناور 3 :و)23
پیرامون نیستین گام (چ ون ی همسرگزینی) ،بر توجه به دینداری ،ایماان ،ها شاأنی و اصاالت
ریشههای خانوادگی که در آثار وراثتی ،نقش روشنی دارند ،تأکید کرده است ،زیارا رعایات اصال
هم ون ی و تجانس که در همة روابط اجتماعی الزم است ،در تشدیل خاانواده ،اهمیات بیشاتری
دارد که نمیتوان هر روز آن را بر ه زد و رابطة دی ری جای زین آن کرد (حدیمای و همدااران،
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 ،1337ج ،3ص .)434-431سیرة تربیتی پیامبر اکرم (ص) و معدومین (ع) نیاز بیاش دی اری از
آموزههای دینی میباشد که دربرگیرندة سفارشها ،گفتار و رفتارهایی است که در این مرحله نااظر
به گزینش همسر شایسته ،رعایت آداب آمیزش و رعایت ندات دوران بارداری تا تولد فرزند است
تا از پیامدهای ژنتیدی ،وراثت و نیز دی ر پیامدها ،مانند کوری ،دیوان ی ،دوجنسیتی و جاز آن کاه
گریبانگیر فرزند خواهد شد ،پیش یری شود.

1

 .2مرحلة پس از تولد تا ورود به جامعه

در این مرحله نیز ،تربیت دینی با اقداماتی همراه است ،باهطاوری کاه والادین در برابار فرزنادان،
بهعنوان نعمتی الهی و امانت او در نزد خود ،مسئولیت الهی و مقادس و بااارزش معناوی دارناد و
باید آنان را مایة ثواب و پاداش اخروی و رحمت و هفاران الهای بدانناد (مازنادران ،1421 ،،ج،3
ص .)132زیرا داشتن فرزند عطیهای الهی و مایة خوشبیتی انسان است که در پرتو توجه و تربیت
مناسب والدین به رشد کافی میرسد (حر عامل ،1414 ،،ج ،21ص .)313پس بایاد در برابار آناان
به وظایف خود ،درست عمل کنند و تربیت آنها را در راستای مظهریت صفات الهای قارار دهناد
(مجلس ،1443 ،،ج ،33ص233؛ نورى ،1443 ،ج ،11ص .)123بر این اسااس ،ثماره و محداول
چنین تربیتی مایة انس و آرامش والدین و نیدوترین یادگاری است که از آنهاا باهجاای مایماناد
(آمدی ،1333 ،ص 142و.)133
 .1برای آگاهی بیشتر از آموزههای یادشده ر.ک .کلینی ،1427 ،ج ،2ص337-344؛ ج ،3ص273؛ ج ،1ص343-314 ،322
و 477؛ ج ،3ص 14- 11و 241؛ مجلسی ،1443 ،ج ،1ص243؛ ج ،2ص112؛ ج ،1ص133؛ ج ،43ص 1و -233
234؛ ج ،34ص317؛ ج ،32ص 243و 217؛ ج ،34ص 131و 172؛ ج ،33ص143؛ ج ،33ص241؛ ج ،143ص 137و
231؛ ج ،144ص77؛ متقی هندی ،1447 ،ج ،11ص311؛ ج ،13ص 417 ،273و441-443؛ حر عاملی ،1414 ،ج،3
ص232؛ ج ،1ص 123و473؛ ج ،3ص141؛ ج ،14ص 12و74-37؛ ج ،11ص 174-173 ،133-137 ،131و -244
243؛ آمدی ،1333 ،ص137؛ طبرسی1372 ،ها ق ،ص 214-231 ،243 ،43و 247؛ حرانی ،1444 ،ص233 -233؛
نورى ،1443 ،ج ،2ص133-324؛ ج ،11ص133 -134؛ فیض کاشانی ،1411 ،ج ،2ص43؛ ج ،3ص 74و 243؛
کریمینیا ،1332 ،ص33؛ قمی ،1333 ،ص133-173؛ طباطبائی ،1331 ،ص42؛ بخاری جعفی ،1441 ،ج ،1ص211؛
شریعتی ،بیتا ،ص.73
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در ن رش تربیت دینی ،تأکید فراوانی بر رفتار و گفتار متعادل و دوری از هرگونه زیاادهروی و
کوتاهی در انجام دادن وظایف تربیتی به والدین شده است ،تا فرزند بتواند با آراماش و اطمیناان از
مرحلة کودکی گذر کند و میان رفتار پسندیده و ناپسند فرق ب اذارد .زیارا فرزنادی کاه در ساایة
محبت افراطی رشد کرده باشد ،دیرتر از همساالن خود به پیت ی عاطفی خواهد رسید و در برابار
مشدالت زندگی تاب مقاومت نداشته و بهطور هالب قدرت مبارزه و رویارویی باا دشاواریهاا را
نیواهاد داشات (فلساافی ،1334 ،ج ،2ص134؛ عاقال ،1731 ،ص .)131بنااابراین ،یاک دسااته از
بدترین پدران و مادران آنانند که در مهربانی به فرزندان زیادهروی میکنناد (یعقاوبی ،بایتاا ،ج،2
ص.)324
زیاده روی در سرزنش نیز آثار نامطلوبی را در اهن و روان کودکاان برجاای خواهاد گذاشات
بهطوری که آتش لجاجت را در وجاود فرزناد شاعلهور مایکناد .از ایان دیادگاه فرزناد ناصاالح
نابودکنندة شرف و اعتبار والدین و نیاکان و آلودهکنندة آنها و فرزندان و بازماندگان خاود معرفای
شده است (حرانی ،1444 ،ص34؛ آمادی ،1333 ،ص 213و  .)313پاس والادین بایاد باهمنظاور
تقویت وجدان اخالقی در وجود کودکان و نیز گشودن دریچهای به آفاق آینده ،تالش کنند بهجای
ترس از مجازات یا رهبت به تعریف و تمجیاد ،تارس از ارتدااب عمال ناشایسات و رهبات باه
کارهای شایسته ،در دل و نهاد آنان استوار شود .در این دیدگاااه تربیتای ،اگار والادین باهدرساتی
وظایف خاود را در قباال فرزندان انجام ندهند و این امر به تربیت نادرست آنان منجر شود ،بهطور
قطع ،در برابر تربیت فرزندان مؤاخذه میشوند (کلین ،،بیتا ،ج ،3ص .)111زیرا چنین والادینی در
واقع ه به سقوط و انحراف آنها از مسیر حق کمک کردهاند و ه خودشاان از پیاماد دنیاوی از
جمله ترس و حزن و نیز پیامد اخروی رفتارشان در امان نیواهند بود (متقی هنادی ،1447 ،ج،13
ص413؛ حائری ،1331 ،ج ،2ص .)334از این رو ضروری است در فرایند تولید و تربیات فرزناد
نیدو و شایسته ،ن رش والدین نسبت به ماهیت فرزند و وظایف ،و مسئولیتهایی که در قباال وی
دارند ،اصالح و در مسیر درست قرار گیرد.

سبکهای تربیتی و پیشگیری از جرم
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مقایسة نقش سبکهای فرزندپروری در پیشگیری از بزهکاری
پیش یری بهمعنای جلوگیریکردن ،ممانعتکردن و انجام دادن اقدامات احتیاطی ،برای جلوگیری از
رخدادهای بد و ناخواسته است (معین ،1333 ،ص .)371برخی جرمشناسان آن را رفتن به جلاوی
تبهداری و ناهنجاری ،بهمنظور ممانعت از وقوع بزه تعبیار کاردهاناد (گسان ،1334 ،1ص ،)371و
برخی دی ر آن را مجموعة اقداماتی دانستهاند که در قالب شناسایی و ارزیابی خطر جارم و اتیااا
راهکارهای الزم برای جلوگیری از وقوع آن انجام میگیارد (شایری ،1333 ،ص .)11-12امااروزه
گوناة دی ری از پیش یاری مطرح است کاه از آن به تدابیر پیش یرانة رشدمدار یاد میشود و ناظر
به متغیرهای سن ،زمان ،عوامل خطر و دوران کودکی و نوجوانی است که باه شناساایی و ارزیاابی
ریشههای گرایش افراد به خطرِ ارتداب جرم در نهادهای جامعهپذیری نیستین (خانواده ،مدرسه و
گروه همساالن) می پردازد (طه ،1374 ،ص 117و 173-173؛ متولیزاده ،1333 ،ص .)123بر ایان
اساس ،در ادامه ،نقش پیش یرانة هر یک از این دو رویدرد را بررسی میکنی .
پیامدهای سبکهای غیردینی

در سبکهای یادشده ،نظارت بر چ ون ی روند تربیت فرزندان بر عهدة انسانهاا (والادین) اسات
که از راه کنترل و اجتماعی کردنِ فرزندان آن ه تنها با توجه باه جنباههاای ماادی تربیات انجاام
میگیرد .به بیان دی ر ،بیشتر اهداف تربیت ،برتری و سرآمدی انسانها نسبت به دی ر موجاودات،
در ابعاد دنیوی یعنی عل  ،فن ،هنر و هیره میباشند و توجه به امور معنوی باهطاور شایساته ماورد
توجه نیست.
در این مقایسه سبکهاای تربیتی (سیتگیرانه ،آسانگیرانه و مساامحهکاراناه) از سابکهااای
انسانگرا ،تدابیر مناسبی را برای مرتفع کردن شرایط خطر در نهاد خانواده ،با هدف ازباینباردن یاا
بهبود عوامل خطر بزهکاری و نیز ایجاد عوامل حمایتی برای تقویات مقاومات فرزنادان در مقابال

1. Gussen
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گرایش به بزهکااری در ابعااد وضعی و اجتماعی ،اتیااا نمیکنند ،بلداه باه لحااظ پیامادهای بادِ
تربیتی ،حتی از تأمین جنبههای مادی انسانی ها نااتوان مایباشاند و بارعدس ،خاود بساترسااز
بزهکاری فرزندانند .از این رو ،در ادامه بهطور کوتاه به مه ترین پیامادهای بادِ چناین سابکهاایی
اشاره میشود.
 .1سبک سختگیرانه

فرزندان پرورشیافته با این سبک تربیت ،اگر چه بهطاور معماول پیارو و فرمانبردارناد ،در بیشاتر
موارد بهدلیل ارضانشدن احساس عاطفیشان ،افزون بر پاایینباودن خالقیات ،عازت نفاس و نیاز
احساس کَهتری ،باا مشادالت روانای فراوانای مانناد ،اضاطراب ،افساردگی ،وساواس ،نومیادی،
پرخاش ری و گرایش به رفتارهای ضداجتماعی و بزهکاراناه مواجهناد و بارای رهاایی از تنبیاه و
سرزنش به دروغگویی و ریاکاری ،روی مایآورناد و از راه همانندساازی ناخودآگاهاناة خاود باا
والدین ،نسبت به همساالن یا افراد کوچکتر از خود دشمنی میکنند و بیتوجه به حقوق دی اران،
آنها را اایت و آزار میکنند .در مراحل بعدی رشد به نشانة شوریدن بر خانوادة خود ،آرامش آنان
را بره میزنند تا احساس تنش و ناامنی شدید ایجاد کنند .یافتهها نشان میدهناد سابک یادشاده،
مه ترین عامل درگیری و گرایش فرزندان به رفتارهای ضداجتماعی ،بهویژه فرار از منزل ،مدارف
انواع داروهاای میدر ،الدل ،بهرهکشی و خودکشی است (سهرابی و حسنی ،1333 ،ص33؛ ماسن
و همداران ،1333 ،ص 431و334؛ دفتر همداری حوزه و دانش اه ،1331 ،ص331؛ هترین تاون و
پارک ،1333 ،ص431؛ مهداام ،1333 ،ص33؛ قائمی مقدم33-33 ،1332 ،؛ قائمی امیاری،1337 ،
ص34؛ احدی و بنیجمالی ،1333 ،ص34؛ مندور ،1372 ،ص214؛ پدرام ،1371 ،ص.)43
 .2سبک آسانگیرانه

فرزندان تربیتیافته با این سبک تربیتی ،بهدلیل آشفت ی ارتباط میان آنها با والدینشاان ،نسابت باه
ارزشهای اجتماعی بیاهمیت و ناهمنوا هساتند .در مواجهاه باا مشادالت ناپایدارناد و در عاین
ناپیت ی ،انتظارات گستردهای دارند و خواستههایشان را با ناتوانی در مهار تداانشهاای درونای و
بیرونی بیدرنگ انجام میدهند .یافتههاا نشان میدهناد ،محبات افراطای والادین ،از آناان افارادی
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متوقع برایجلب بیچونو چرای حمایت و محبت دی ران ساخته است .بهطوری که زمینة درگیری
فراوان آنان با رفتارهای تدانشی ،پرخاش رانه و گارایشهاای ضاداجتماعی مانناد ،مدارف ماواد
میدر ،سرقت و دی ر رفتارهای بزهکارانه را فراه میکند (ساهرابی و حسانی ،1333 ،ص31-33؛
شریعتمداری ،1333 ،ص211-213؛ شدوهی یدتا و همداران ،1331 ،ص.)111-137
 .3سبک مسامحهکارانه

فرزندانی که شیدیتشان بر پایة این سبک تربیتی شدل گرفته است ،افزون بر عازت نفاس پاایینِ
همراه با اضطراب و تشویش اهنی برآمده از بیکفایتی والدین ،از مهار رفتارهای پرخاش رایانه نیاز
ناتوان هستند .در نتیجه ،تمایل باه ناساازگاری ،سرکشای ،اباراز تنفار ،خیاالپاردازی و رفتارهاای
ضداجتماعی دارند تا از این راه محبت دی ران را جستوجو کنند .آناان بیشاتر زماان خاود را باه
پاتوق کردن در محلههای خاص و خوشگذرانی سپری میکنند .یافتهها نیز نشان مایدهناد چناین
فرزندانی ،برای جبران کمبودهای اجتماعی خود ،گارایش فراوانای باه مدارف الدال و داروهاای
میدر ،جذبشدن به گروههای بازهکااران و منحرفاان دارناد (ساهرابی و حسانی ،1333 ،ص33؛
امیاارینااژاد ،1374 ،ص311؛ دانااش و همداااران ،1333 ،ص123؛

& Amelia, 2012; Tomas

;.)Caroline, 2012; Robinson & Mandleco, 2005; Wiess, 1996; Konoupka, 1976
 .4سبک تربیتی مقتدرانه

سبک تربیتی مقتدرانه از سبکهای تربیتی انسانگرا ،با مجموعة ویژگیهاایش کاه باهطاور هالاب
قابلیت کاربردی یا ابزاری نام دارد

(1983, p.101

 ،)Maccoby,نسبت به سبکهاای پیشاین ،نقاش

بسزایی در تربیت فرزندان دارد ،زیرا در این سبک والادین باا فرزنادان خاود رفتااری صامیمی و
مهربانانه دارند و تالش میکنند تا از راه محبت به فرزندان ،رابطة خود را با آنان ناگسساتنی کنناد.
والدین اقتدارگرا فرزندان خویش را تشویق میکنند تا عالئق و ارزشهای خود را دنبال کنناد و باا
دوری از برخورد مستبدانه با آنها ،به رفتار خودمیتارانه و انضباط ارزش میدهند ،زیرا باور دارند
کنترل منطقی و آزادی حسابشاده ،سابب درونایکاردن مقاررات و اصاول رفتارهاای درسات و
پیدایش احساس مسئولیت در فرزندان نسبت به رفتار و اعمالشاان مایشاود (ماسان و همدااران،
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 ،1333ص447-414؛ نژاد و همداران ،1374 ،ص .)311-334از این رو ،انعطافپاذیری والادین،
تعادل خوبی را میان خودمیتاری و استقالل و درانحداربودن و محدودیت فرزندانشان برای رشاد
خوداتدایی آنان فراه میکند .یافتهها ه نشاان مایدهناد ،چناین فرزنادانی باه لحااظ اقادامات
پیش یرانة اجتماعی والدینشان ،بهطور مؤثر باکفایت اناد و ساطوح پاایینی از مشادالت رفتااری و
گرایش به رفتارهای پرخاش رانه و بزهکارانه ،مانند مدرف داروهای میدر ،الدل و جز آن را دارند
( دانش و همداران ،1333 ،ص.)121-144
پیامدهای فرزندپروری دینی

در این سبک فرزندپروری ،مسئولیت والدین دنبالکردن برنامهای فراگیر با ن اه پیش یرانه است کاه
با همتگماردن به انجامدادن آن ،بر پایة فطرت الهی فرزناد و ناه تماایالت شیدای و نفساانی و
معیارهای انسانی ،انجام میگیرد .زیرا در این سبک ،فرزند امانت الهی نزد والدین به شمار مایآیاد
و آنها با آگاهی از حقیقت وجودی او و مستعددانستن وی برای رسیدن به همة کماالت ،هادایت
و تربیتش را وظیفة خود میدانند ،تا از ایان ره اذر ،هادف رسایدن باه کرامات و قاربالهای و
متیلقشدن فرزند به صفات الهی دستیافتنی شود .با این وصف ،فرایناد فرزنادپروری ،وظیفاهای
دینی است که خداوند بر آن نظارت دارد و والدین در جهانی دی ر در برابر این وظیفه بازخواسات
خواهند شد .بر این اساس ،سبک فرزندپروری مسئوالنة دینی ،از یکسو با پایشبینای تادابیر فنای
به عنوان اقدامات پیش یرانة مقدماتی یاا نیساتین ،مانناد دقات در گازینش همسار ،رعایات آداب
آمیزش و نداات بهداشاتی و تغذیاهای دوران باارداری ماانع از انتقاال ویژگایهاای ناخواساته و
پیامدهای ملموس وراثت ،ژنتیک و اختالالت زیستی و روانی به موجودیات فرزناد مایشاود و از
سوی دی ر با باالبردن ارزشهاای اجتمااعی و ثباات و وابسات ی باه آنهاا و تقویات نهاادهاای
اجتماعی ،بهویژه نهاد مه خانواده ،بهعنوان اقدامات پیش یرانة رشدمدار ،مانند ،برنامههاای تربیتای
پس از تولد در دورههای گوناگون رشد بر مبنای محبت و قاطعیت ،تقاضاا و پاساخدهای متعاادل
همراه با نظارت و کنترل عقالنی ،به دنبال ازمیانبرداشتن تمایالت بازهکاراناه و گارایش باهساوی
شیوههای مجرمانه در فرزندان است .از این رو فرزندانی که بار پایاة ایان سابک تربیتای تولیاد و
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پرورش مییابند از ساختمان طبیعی خلقت متعادل با روانی آرام و خاطری مطمائن ،عازتنفاس و
شیدیت روحی باال ،استقالل و اتدابه نفس درونای و رشاد کاافی نیاروی عقلای ،در کناار رشاد
عواطف و احساس برخوردارند و بهطور هالب افرادی متواضع ،منضبط ،منظ و وظیفهشناساند که
در ضمن جدیّت در انجام دادن وظیفه ،نسبت به رفتار و اعمال خود احساس مسئولیت میکنند و با
دی ران تعاملی خوب و سازنده دارند .رشد تمایالت عالیة نفسانی چنین فرزندانی در اثر ایمان آنان
به خدا ،درونشان را امیدوار و اطمینانبیش میکند ،بهطوری که با تدیه بر ایان نیاروی درونای در
کنار کمک و راهنمایی والدین ،بر موقعیتهای سیت ،مواجهه با تدانهها و تحریکهای بیرونای و
پیشآمدهای ناگوار ،فائق میآیند و با آرامش ،شیدیتشان را حفظ میکنناد .در نتیجاه نسابت باه
فرزندان تربیتیافته با سبکهای انسانمحور ،پایینترین ساطح ناهنجارهاای رفتارهاای را خواهناد
داشت (منادی ،1334 ،ص.)23-14
نتیجه
از میان سبکهای تربیتی هیردینی ،سبک مقتدرانه ،نزدیدی بیشتری با سبک مسئوالنة دینی دارد ،باا
این حال ،در بیان تفاوت آنها میتوان گفت توجه والدین به عزتنفسبیشی به فرزندان ،برگرفته
از ن اه انسانگرایانة پیروان این سبک به موجودیت انسانیِ فرزندان است .مشیدة سابک یادشاده
به عنوان تدبیر فنی پیش یری اجتماعی از بزهکاری ،تالش والدین بر دستیابی فرزندانشان به اهاداف
مادی و اجتماعی است که خود برای آنها تعیین میکنند که گاهی ه این اقتدار ،بهدلیال بااالبودن
هیرمنطقی سطح معیار تقاضاا و پاساخدهای ،باه حاس طردشادگی ،پرخاشا ری و افساردگی در
فرزندانشان میانجامد .بنابراین ،سبک فرزندپروری مسئوالنة دینی که بر پایة توحید الهای ،والیات
پیامبر (ص) و اهل بیت (ع) بهعنوان انسانهای کامل بنا نهااده شاده اسات ،مناسابتارین ال اوی
تربیتی فرزند است .زیرا از یکسو ،برنامه هاای آن بار محاور رفتاار مهرباناناه ،تعاادل ،تناساب باا
تواناییهای فرزندان و احترام به آنان بهعنوان میلوقهای باکرامت نهاده شاده اسات ،تاا سرشات
فضیلتخواهانة آنها ،در این فرایند مه شدوفا شود و از سوی دی ر ،نقاش محاوری تربیات بار
دوش والدین -عامالن اصلی -فرایند تربیت فرزند بهعنوان ضمانت اجرای مناسب این مه  ،نهفتاه
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است تا از خطرِ قرارگرفتن فرزندان در مسیرهای بزهکارانه جلاوگیری کناد .بناابراین و بایتردیاد،
فرایند فرزندپروری دینی که هنوز سرزندگی و ماهیات بااطراوات خاود را از دسات ناداده ،بارای
انجام دادن این رسالت خطیر به بشریت عرضه شده است ،بهطوری که باا پیشارفت علاوم تربیتای،
روانشناسی و جز آن مدادیق فراوانی از آن تأیید شده است که از راه باازخوانی و بازنویسای آن،
میتوان سیاست تربیتی و سند چش انداز جامع تشدیل خانواده ،تولید و تربیت فرزند را برای ارائه
به جوامع بشری تدوین و تدویب کرد.
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