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Article Type 
Research Article 

 Purpose: Parenting styles are one of the important issues that 

guarantee the comprehensive growth and self-awareness of 
children. The aim of this study was to investigate the effect of a 

Quranic parenting style on the self-awareness of children.  

Materials and Methods: This case-control study was conducted by 
pre-test-post-test method. The statistical population included male 

and female sixth grade students of Ghaemshahr in the academic year 

2021-22 with 2456 students. The sample size was determined 100 
people (50 people of each gender) based on Cohen's table and cluster 

random method. The Fenigstein, Sher & Buss (1975) self-awareness 

questionnaire and the Quranic parenting training package developed 

by the researcher (1400) were used to collect data. Before training 
mothers, pre-test was performed among students of both groups. 

Then, the model of Quranic parenting was taught to the mothers of 

the case group in twelve 90-minute sessions during one month. After 
the training, the post-test was performed among the students of both 

groups. Data were analyzed by univariate analysis of covariance 

using SPSS v.22 software.  
Findings: The findings showed that the mean scores of self-

awareness of the students in the case group in the post-test were 

10.12 points higher than the pre-test; But in the control group, slight 

changes (0.480 scores) were observed and the Quranic parenting 
style was 36.3% effective in students' self-awareness (ƞ2=0.363). 

Conclusion: Increase of the mean scores of the post-test in case 

group compared to the control group, confirms the effectiveness of 
the educational intervention. 
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  و همکاران     معتمدی عبداهلل  78

 1401زمستان ، 4، شماره 6 دوره  پژوهشی سبک زندگی اسالمی با محوریت سالمت-فصلنامه علمی

 بررسی و مادران به قرآنی فرزندپروری الگوی آموزش
 قائمشهر دبستانی آموزاندانش خودآگاهی بر آن تأثیر

 1399-1400 سال در

 
 1معتمدی عبداهلل

 هران،ت طباطبائی، عالمه دانشگاه ،بالینی روانشناسی گروه استاد،
 .ایران

 
 2برجعلی احمد

 هران،ت طباطبائی، عالمه دانشگاه بالینی، روانشناسی گروه استاد،
 .ایران

 
 3بهشتی سعید

 باطبائی،ط عالمه دانشگاه اسالمی، تربیت و تعلیم فلسفه گروه استاد،
 .ایران تهران،

 
 4یونسی جلیل

 طباطبائی، عالمه دانشگاه گیری، اندازه و سنجش گروه دانشیار،
 .ایران تهران،

 
 *5آریانا محمد

 عالمه دانشگاه عمومی، روانشناسیگروه  ،دکتری دانشجوی
 (.نویسنده مسئول) ایران تهران، طباطبائی،

 
 چکیده

 ضامن و مهم موضوعات از والدین، فرزندپروری هایسبک: هدف
 مطالعه این هدف. است فرزندان خودآگاهی تأمین و جانبههمه رشد

 .بود نفرزندا خودآگاهی بر قرآنی فرزندپروری الگوی تأثیر بررسی
-آزمونپیش روش با شاهدی-مورد پژوهش این :ها روش و مواد
 دختر و پسر آموزاندانش شامل آماری جامعه. شد انجام آزمونپس
 2456 تعداد به 1399-1400 تحصیلی سال در قائمشهر ششم پایه
 تصادفی روش با و کوهن جدول براساس نمونه حجم. بود نفر

 برای. شد تعیین( جنسیت هر از نفر 50) نفر 100 ای،خوشه
  فنیگستین (SCS)  خودآگاهی پرسشنامه از هاداده آوریجمع
 طتوس که قرآنی فرزندپروری آموزشی بسته و( 1975)  باس و  شیر

 مادران، به آموزش از قبل. شد استفاده شد، تدوین( 1400) محقق
 الگوی سپس. شد انجام گروه دو هر آموزاندانش بین در آزمونپیش

 به یکماه طول در ایدقیقه 90 جلسه دوازده در قرآنی فرزندپروری
 نیز آزمونپس آموزش، از بعد. شد داده آموزش مورد، گروه مادران

 تحلیل روش با هاداده. شد اجرا گروه دو هر آموزاندانش بین در
 تحلیل ،SPSS v.22 افزارنرم از استفاده با متغیره تک کواریانس

 .شدند
 خودآگاهی نمرات میانگین که داد نشان یافتهها: ها یافته
 بیشتر نمره 12/10 میزان به آزمونپس در مورد گروه آموزاندانش

( نمره 480/0) اندکی تغییرات شاهد گروه در اما بود؛ آزمونپیش از
 در 3/36% میزان به قرآنی فرزندپروری الگوی و شد مشاهده

  .(2ƞ=363/0) بود مؤثر آموزاندانش خودآگاهی
 رد مورد گروه در آزمونپس نمرات میانگین افزایش :گیرینتیجه

 تأیید را آموزشی مداخله تأثیرگذاری شاهد، گروه با مقایسه
 .یدنمامی

_________________________________ 
1. Fruid, Z. 

 
 آموزاندانش خودآگاهی، قرآن، فرزندپروری، سبک :ها کلیدواژه

 دبستانی
 

 14/05/1401تاریخ دریافت: 
 09/07/1401تاریخ پذیرش:  

 :نویسنده مسئولaryanam2003@yahoo.com 

 

 مقدمه
تغییر  ای برایشیوه زندگی از جمله خودآگاهی، هایمهارت برنامه
 ها،ارزش باورها، گرایانه واقع بررسی خودآگاهی .است رفتار

 استفاده و خود بالفعل و بالقوه هایتوانایی و هاآرمان و احساسات
 اجزای شناخت خودآگاهی (.1هاست )گیریتصمیم در اهآن از

 افکار و احساسات، جسمانی، شناخت خصوصیات خود، وجود
 ضعف و قوت نقاط درونی، گفتگوهای اهداف، ها،ارزش باورها،

فیزیکی؛  خود: دارد مختلفی هایجنبه (. خود2) باشدخود، می
جنسی  هویت از تصور فرد جنسی؛ خود، خود ظاهرِ از فرد تصویر

 اعتقاداتش، خود از تصور فرد معنوی؛ خود خود، جنسی تمایالت و
شامل  خود آرمانی؛ خود، اجتماعی جایگاه از فرد اجتماعی؛ تصور

خود  آینده اندازهایچشم  و تقاضاها ها،ایده مجموعه شناخت
 برگیرنده که در مبهم؛ و خودبرسد  به آن خواهدمی فرد که باشدمی

 از فرد بودن شامل آگاه (. خودآگاهی1هر فرد است، ) اسرار
 این چطور که موضوع این دانستن و شخصیت ها،ترجیح ها،انگیزه
 تأثیر دیگران با فرد هایتعامل و هاتصمیم ها،قضاوت بر عوامل

 و مثبت، توانایی خصوصیات (. افراد خودآگاه؛3گذارد )می
 به و شناخته را خود ضعف نقاط و منفی خصوصیات استعدادها و

گیرند می درس شانهایشکست از و کرده افتخار شانهایموفقیت
 ارزش خود برای (. همچنین4پذیرند )می شان رااعمال و مسئولیت

مثبت  اندیشه اغلب برخوردارند، انتقادپذیری وحیهر از اند،قائل
ا ب کنند.می خشنودی احساس متخصص، افراد با مشورت از دارند و

 در کنند.می دفاع هاآن شان، ازاعتقادات و هاارزش آگاهی کامل از
 بدنبال داشته، بیشتری مقاومت اجتماعی و روانی هایفشار مقابل

 رخوردب دیگران با احترام درکمال ه ونبود دیگران تحقیر یا سرزنش
 شجاعت، با و صداقت ویژگی دو داشتنبا (. همچنین 2)کنند می

 فرصتی ها رادیگران، مسئولیت و خود قبال مسئولیت دراحساس
و  اجتماعی و روانی جسمی، نیروهای برای به چالش کشیدن

شان خودباوری ءخود دانسته و باعث ارتقا های خالقانهقدرت
معتقد  1دیفروزیگموند  (.5139 جزایری، رحیمی، دهقانی،)شوند می

قرار  آگاهافکار، تصورات و خاطرات در خود است؛ بخش کمی از
 شوندیم تیهدا ییروهاین لهیقسمت اعظم رفتار ما بوس و رندیگیم

ی نداریم. نکته مهم اینست که با ایجاد بستر ها آگاهکه اصالً از آن
اسب و افزایش خودآگاهی و خودشناسی زمینه مدیریت رفتار، من

ی انسان کپارچگرمز تحقق ی 2(. یونگ5) برای هر فرد فراهم شود
ی خود منف یهایژگیو را در آگاهی کامل فرد از خود و پذیرش

2. Jung, C. 
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عامل اصلی شکوفایی  ، خودشناسی را 1راجرز (.4) داندمی
 نیتکو یهااز راه یکی 2داند. ویلیام گالسراستعدادهای انسان می

داند و معتقد می گرانیبا خود و د یداشتن ارتباط عاطفرا،  تیهو
کننده نوع  نییو تع دتحقق نفس خوو  مسئول رفتاراست هرکس 

باشد. بر این اساس خودآگاهی و خودشناسی عامل می شخوی تیهو
نیز خودآگاهی را  3گلمن لیدان (.5) یابی استمهمی برای هویت

 تیر هدادانسته و آن را عامل اثرگذار ب یجانیههوش  یمحور اصل
عرفی کرده و معتقد است؛ برای اینکه فرد م یزندگ عیو کنترل وقا

بتواند رفتار آگاهانه داشته باشد، باید مسئولیت رفتار خود را بپذیرد، 
 مت پشت سرهویت خود را بیابد و مسیر زندگی را با آگاهی و سال

 (.6بگذارد )
قرآن خودشناسی را بعنوان یکی از موضوعات اساسی در مسیر 

 چرا که است،معرفت و شناخت انسان، مورد توجه قرار داده 
انسان در گروِ خودشناسی  خلقت از شناخت هدف خدا و شناخت

به  خویش تحقیق بازیابی به معنای قرآن در است. خودآگاهی
 که است درونی و فطریاستعدادهای  کردن زنده و پرورش واسطه

 و اسماء و هستی حقایق قلبی درک سپس و شده نهاده او وجود در
 خودآگاهی و بازیابی انسان، فطریجوهره  ذات پس .الهی صفات
 و جهانی و عرفانی است دارای مراتب: فطری، (. خودآگاهی7است )
 نسانا رابطه با که است عرفانیخودآگاهی  و بازیابی آن کامل مرتبه

پیوند  است، الهیخلیفه  همان که اشحقیقی اصالت و با واقعیت
 را خویش جهانی و فطری خودآگاهی آدمی، اگر (.8است ) خورده
 دمق ببرد، پی (اللهیخلیفه)بوده  اصل در که آنچه به و دهدپرورش

 درک را عارفانه رابطه این و گذاشته عارفانه مسیر خودآگاهی در
قلبش  در را خدا به او عشق و او به خدا عشق و حُب و کرده،

 توانخودشناسی را می با ارتباط در قرآن آیات (.9کند ) می احساس
ررسی قرار داد. برخی از آیات؛ تحت عناوین مختلفی مورد توجه و ب

 برخی .4دهندمی فرمان خود، نفس از انسان را به مراقبت و مواظبت
 خویشتن مورد ورزی دراندیشه و را به خودشناسی انسان دیگر،

. 6فرمایندمی سرزنش اندیشه را . و یا ترک5فرمایندمی سفارش
 همتوج را او خلقت، مراحل دادن انسان به توجه خداوند با
 تا از این طریق نموده روحی و مادی نظر از خود آفرینش چگونگی

و به تفکر در آن  ببرد پی خود خالق عظمت به و شناخته را خود
 و انسان وجودی هایسرمایه آیات از برخی. 7فرمایندتوصیه می

 همچنین با بیان .8شمرندبرمی را او شناخت ابزارهای دیگر بعبارت
های خودشناسی را انسانی نیز زمینهفس ن مختلف حاالت و مراحل
 هایخداوند با برشمردن ضعف آیات، از . در برخی9فرمایدبیان می

_________________________________ 
1. Rogers, C. 
2. Glasser, W. 

3. Golleman, D. 
 .105مائده:  .4
 .53فصلت:  .5
 .21ذاریات: . 6 
 .5طارق: . 7
 .9سجده: و  62احقاف: ، 78مومنون: . 8
 .27-28فجر: ، 7-10شمس: ، 1-2قیامت: ، 53یوسف: . 9

را  هاآن و شناخته را خود انسان درصدد آنست تا انسان، وجودی
 12، غفلت11خداکردن برخی از امور نظیر: فراموش. 10نمایند اصالح
مسیر زندگی، ی در را بعنوان موانع خودشناس 13طلبی برتری و و ظلم

 (.10)اند معرفی شده
 ودبخ مخصوص شیوه از خود فرزندان تربیت برای والدیناز طرفی 

 هنامید پروریفرزند سبک خاص، شیوه این که نمایندمی استفاده
 زندگی» به معنی  پریو ریشه از ”Parenting“ اصطالح. شودمی

 یهاسبک ،یعلم یهاافتهیبر اساس (. 11ت )اسشده  گرفته «بخش
عد ت. بُاسعد رفتاری مبتنی والدین غالباً بر تعامل دو بُ یپرورفرزند

ده پردازد و حدود آن از رفتار پاسخاول به رابطه عاطفی با فرزند می
 کننده که مرکزیت ردتوجه و طمحور آغاز و به رفتاری بی و فرزند

عد شود. بُاست، ختم میگذاشته شده آن بر نیازها و امیال والدین 
 کند و از رفتاری محدوددوم، کنترل والدین بر فرزندان را بررسی می

ر ا متغیر است و دتناعگیر و بیکننده تا روشی آسان کننده و مطالبه
است. از های مختصری منظور شده آن برای رفتار فرزند محدودیت

 (.12یرد )گمینی شکل عد، طبقات رفتار والدیتلفیق این دو بُ

شناسان جهت انجام تحقیقات در زمینه تأثیر خانواده بر رشد روان
ده کنند: خانوافرزندان، روابط خانوادگی را به چهار دسته تقسیم می

مستبد؛ که بر قدرت و احترام به والدین بیش از اندازه تأکید دارند. 
 اعضای خانواده در اجرای اموریک از  خانواده دموکرات؛ که هر

 ای هستند. خانوادهدارای حقوق نسبتاً یکسان و شناخته شده ،زندگی
 کنند و خانوادهپذیرنده؛ که از وجود کودک خود شدیداً استقبال می

کننده؛ که از وجود فرزندان خود بخوبی استقبال نکرده و غالباً  طرد
های مختلفی (. صاحبنظران دیدگاه13) اندها ناراضیاز وجود آن

با ترکیب سه ویژگی ( 41) 14درباره فرزندپروری دارند. دیانا بامریند
دادن، چهار سبک فرزندپروری مقتدانه،  پذیرش، کنترل و استقالل

کردن  با مطرح 15ر. شفاعتنا را ارائه نمودگیرانه و بیمستبدانه، آسان
فرضی در مورد  و آزادی/کنترل، یک الگوی  ابعاد گرمی/سردی

 والدین بارا به چهار دسته  کودک ارائه داد و آن-روابط والدین
کننده، والدین  محبت و محدود گذارنده، والدین با محبت و آزاد

تقسیم  گذارنده کننده و والدین متخاصم و آزاد متخاصم و محدود
پنج شیوه فرزندپروری متعادل، استبدادی،  16اولسون (.51) نمود
. گیرانه و غیرمسئوالنه را مطرح ساختگیر، سختآسان

رشد  اول، هدف اصلی فرزندپروری را در پنج مرحله 17اریکسون
رفتار فرزندان،  اجتماعی به ترتیب: پاسخگویی، کنترل-روانی

های دادن و تشویق به استقالل و حمایت قیگردانی، تر پرورش خود
های ارتباطی والدین با روشبراساس  18زیگلمن (.61داند )عاطفی می

 .34ابراهیم:  و 11اسراء: ، 19معارج:  .10
 .19حشر: . 11
 .179اعراف:  و 8-9یونس: ، 28کهف: . 12
 .14نمل: . 13

14. Baumrind, D. 
15. Shaefer, T. 

16. Olson, D. H. 
17. Erikson, E. 
18. Segelman, M. 
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 1401زمستان ، 4، شماره 6 دوره  پژوهشی سبک زندگی اسالمی با محوریت سالمت-فصلنامه علمی

و  گیرفرزندان، والدین را به چهار دسته:  مقتدر، مستبد، سهل
های زیگلمن و شفر در مقایسه دیدگاه است. گر تقسیم کردهمسامحه

توان گفت والدین مقتدر زیگلمن، همان والدین گرم و یم
 کننده شفر، والدین مستبد زیگلمن همان والدین سرد و کنترلکنترل

 گیر زیگلمن همان والدین گرم و آزادکننده شفر، والدین سهل
گر زیگلمن همان خانواده سرد و گذارنده شفر و والدین مسامحه

با در نظر گرفتن  1مایکل راتر(. 71باشند )گذارنده شفر می آزاد
های مختلف برای تربیت فرزندان وجود دارد، تفاوتی که در فرهنگ

آمیز،  مسامحه-رگیآمرانه، آسانچهار نوع سبک فرزندپروری 
انگارانه و روش مقتدرانه دوسویه را  سهل-آمیز روش مسامحه
 (.18است )توصیف کرده

یم همه آیات آن بطور مستق، یک کتاب تربیتی بعنوانقرآن همچنین 
. 2تسالی اسمستقیم در مقام تربیت انسان از خردسالی تا کهن و غیر

 ،های متعدددر سوره شانقرآن ضمن بیان سرگذشت انبیا و فرزندان
است. موضوع وظایف والدین  به مسائل تربیت فرزند، آگاهی داده

وَالََّذِینَ »ای دارد: یت فرزندان، از منظر قرآن جایگاه ویژهدر ترب
این امر یکی «. 3یَقُولُونَ رَبََّنَا هَبْ لَنَا مِنْ أَزْوَاجِنَا وَ ذُرَِّیََّاتِنَا قُرََّةَ أَعْیُنٍ

های بندگان راستین، در توجه خاص به تربیت فرزند و از ویژگی
در این پژوهش،  رود. الگوی فرزندپروریاش بشمار میخانواده

الگویی است در راستای انجام رساله دکتری محقق به صورت علمی 
محوری، تکریم و پذیری، محبت، اخالقمسئولیتبا ده مؤلفه: 

محوری،  محوری، دانش صدر، رشد احترام، خیرخواهی، سعه
 تدوین گردید. گرایی امیدواری، عمل

، در وهله اول ندفرز خودآگاهی های فوق، تأمینباتوجه به بررسی
، در آنانهای فرزندپروری شیوهو اِعمال  والدین بودهبه عهده 

در . ارددی تأثیر فراوان ،، رشد و تکامل فرزندانشخصیت گیریشکل
 ستا، سبک فرزندپروری بیانگر الگوی دقیق پرورش کودک واقع

نوع رابطه با  اساس بر ،. خانواده بعنوان اولین آموزشگاه بشری
ثیر را اوالً بر چگونگی شخصیت روانی، أفرزندان بیشترین ت

امعه ج ؛اجتماعی و فرهنگی فرزندان دارد، ثانیاً بصورت غیرمستقیم
های (. در پژوهش19کند )را متأثر از نوع روابط فرهنگ خود می
قی و دوز وثوستینمهناز پو دیگر نیز این ارتباط مورد تأکید است.

های فرزندپروری ( با بررسی رابطه سبک10فریده هاشمیان نژاد )
آموزان، به این نتیجه دست یافتند؛ بین با خودآگاهی در دانش

های فرزندپروری با ابعاد خودآگاهی رابطه معنادار وجود سبک
ربخشی ( با بررسی اث20) ولدانی و مجید زارع دارد. حامد جعفری

اند که روان، به این نتیجه رسیده آموزش خودآگاهی بر سالمت
خودآگاهی توانسته است به میزان معناداری برکاهش عالئم 

بانکی امیرحسینروان مؤثر باشد.  اختالالت روانی و تأمین سالمت
 یمبان یاسهیمقا یبررس(، با 14و حوریه ربانی اصفهانی ) فرد پور
نشان دادند در فرزند پروری  ،و اسالم یوانشناسر دگاهیاز د تیترب

دهی بر محور تعادل است. روش مسئوالنه مد اسالمی: تقاضا و پاسخ
_________________________________ 

1. Rotter, M. 

 .1. ابراهیم: 2
 .74. فرقان: 3 

4. Olutope, A. E.   

باشد. رفتارها و تعامل والدین فرزندان بر ضوابط شرعی مبتنی نظر می
است. هدف اساسی، رسیدن به کرامت و قرب الهی و آراسته شدن 

زندان خویش را بر محور به صفات الهی است. والدین تربیت فر
دهند  و برترین حُسن روش مسئوالنه، ارائه الگو و توحید قرار می

نیک و صفا نیک، فاطمه فاطمیطیبه فاطمینمونه عملی است. 
های فرزندپروری در اسالم، به این ( در بررسی روش8مقدم )صفایی

ی ننتیجه دست یافتند که در متون و احادیث اسالمی اشارات فراوا
ن شده زا و پیامدهای آبه شیوه تربیتی مطلوب و شیوه تربیتی آسیب

باشد است بطوریکه معیار شیوه فرزندپروری، فطرت خود فرزند می
  رز باقریفریبریزی تربیتی کنند. و والدین موظفند براساس آن برنامه

فرزند، مدل نظری فرزندپروری بر -با بررسی الگوی ارتباط والد
 نحوه تربیت والدین را از شناسی اسالمی،شناسی و انسانهستیمبنای 

ترین علل اثرگذار بر زندگی هر فرد دانسته و سبک مهم
فرزندپروری را با ابعاد چهارگانه هدایت، حمایت در کسب تجربه 
و عبرت، صمیمیت و مقبولیت را ارائه نمودند. اعظم پرچم، مریم 

های ( با مقایسه سبک16فاتحی زاده و حمیده اللهیاری )
فرزندپروری بامریند با سبک فرزندپروری در اسالم، به این نتایج 

های تربیتی نظریه بامریند، سبک دست یافتند که از میان روش
ترین روش به روش تربیتی مسئوالنه فرزندپروری مقتدرانه نزدیک

گیرانه و غفلت از کودک های فرزندپروری آساندر اسالم، و سبک
های ناسالم از نظر اسالم مطرح شده است و سبک ان سبکبعنو

فرزندپروری مسئوالنه مبتنی بر آیات و روایات بهترین روش 
بیقی با مطالعه تط ت. ستاره اکبری و نادره اکبرپورفرزندپروری اس

های فرزندپروری از دیدگاه اسالم و اندیشمندان غربی، به این سبک
 متون اسالمی فرزندپروری فعالیتی پیچیدهنتیجه دست یافتند که در 

هایی است ها و روشها تعاملها، آموزشسازیشامل رفتارها، زمینه
که بطور مجزا و تعامل با یکدیگر بر رشد شناختی، معنوی، عاطفی، 

گذارد. از دیدگاه اسالمی رفتاری، در ابعاد فردی و اجتماعی تأثیر می
و مادر است. عهدیه ده پدر مسؤلیت فرزندپرورری در اصل به عه

های فرزندپروری با با بررسی رابطه شیوه (21) تقوی جورابچی
هوش هیجانی و خالقیت، به این نتیجه دست یافت که از میان 

 "شیوه فرزندپروری اقتدار منطقی"گانه فرزندپروری، های سهشیوه
 شتواند بطور معناداری تغییرات هوتر نیز می باشد، میکه متداول

های چهارگانه هوش هیجانی )خودآگاهی به عنوان یکی از مؤلفه
و  5، آکپونه بِدِه4هیجانی( فرزندان را تبیین نماید. آکیناوو اولوتپه

سبک فرزندپروری، هوش با بررسی  6اوالجیده اولوفونمیالیو
هیجانی و سالمت روان کودکان نیجریه، به این نتیجه رسیدند که 

 بطور قابل توجهی سالمتوالدین اقتدارگرایانه  سبک فرزندپروری
 کند.روان و هوش هیجانی کودکان مورد مطالعه را پیش بینی می

با بررسی سیستماتیک سبک  7آزاده موسوی و رومایا جوهری
های اخیر در فرزندپروری و هوش عاطفی کودکان )به روز رسانی

 ؛نتیجه رسیدند که به این، غربی و غیرغربی(ی هامورد خانواده

5. 5. Bede, A. 
6. Olufunmilayo, O. 
7. Mousavi, A., & Juhari, R. 
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محیط اجتماعی، شرایط فرهنگی، مذهبی و اقتصادی به طور 
علی االیمات، مجدی  کند.معناداری، هوش هیجانی را پیش بینی می

فرزند  یرابطه سبک هابا بررسی   1عدحیثات و هشام العمیان
د ننشان داد، کشور اردن کودکان مهدکودک یجانیبا هوش ه یپرور

ی رابطه مثبت و معناداری بین سبک فرزندپروری نظر آماراز 
 وجود دارد و های آندموکراتیک و هوش هیجانی در تمامی حوزه

ه توصیهای فرزندپروری مناسب والدین را به توجه ویژه به سبک
تقویت »در پژوهشی با عنوان   2چریس سرگین و جین فلورا .ندودنم

ای فعلی در فرزندپروری هوش اجتماعی و عاطفی: بهترین راهبرده
های والدینی برای رشد هوش هیجانی و بر شیوهبا تمرکز « چیست؟

در آن  ها، کهبهترین شیوه به این نتیجه رسیدند اجتماعی در کودکان
هوش هیجانی و هوش اجتماعی معیار هستند، مراقبت و نگرانی 

 های والدین از کودکان که برایای از خواستهوالدین را با درجه
، 3فرزانه بی بی کنند.ها مناسب است، ترکیب میمرحله رشد آن

بررسی با  6و بوشرا طارق 5، اِروم عابید اعوان4عابید غفور چودری
های فرزندپروری در حیطه زندگی کودکان، ضمن نقش سبک

گانه دیانا بامریند به این نتیجه دست یافتند که های سهبررسی سبک
تدرانه عامل مهمی در رشد روانی اجتماعی شیوه فرزندپروری مق

کودکان و نوجوانان است و تأثیر زیادی بر حیات زندگی کودکان 
این اساس والدین باید آگاهانه و مسئوالنه در راستای تحقق  بر .دارد

نمایند تا ای فراهم این اهداف مهم قدم برداشته و شرایط را بگونه
 ند.رهنمون شو خودآگاهیفرزندان در مسیر 

ها و نظریات مختلف مطروحه پیرامون باتوجه به دیدگاه
منابع  قرآن، درو ارتباط این دو متغیر و فرزندپروری  خودآگاهی

، ضروری است تا تأثیر سبک فرزندپروری هاپژوهشمعتبر علمی و 
 نمونه این پژوهش، مورد بررسی قرار گیرد. خودآگاهی قرآنی بر 

 
 ها روش ومواد 

از اطالعات  یبوده و گردآور شاهدی-مورد از نوعپژوهش حاضر 
آزمون انجام شد.  پس-آزمون اساس طرح پیش تجربی بر روش نیمه

تعیین شد. طبق این جدول، حجم  7کوهناساس جدول  برحجم نمونه 
، 5/0و اندازه حجم اثر  05/0و خطای  8/0نمونه با توان آزمون 

 تصادفی یاخوشه گیری به روش نمونهنفر مشخص گردید.  50تعداد 
شهر های قائمای انجام شد؛ بدینگونه که از بین کل دبستانسه مرحله

دبستان بصورت  2، یک خوشه شامل 1399-1400در سالتحصیلی 
دبستان به تصادف دو کالس از  تصادفی انتخاب شدند، سپس از هر

آموزان کالس انتخاب شدند و از بین دانش 4پایه ششم و مجموعاً 
نفر در قالب دو گروه  100نفر و در مجموع  25کالس تعداد  هر

مورد و شاهد بصورت تصادفی انتخاب شدند. الگوی فرزندپروری 

ون آزم ارائه شد. قبل از ارائه فرزندپروری، پیش ،تنها در گروه مورد
الگوی فرزندپروری  آموزش در هر دو گروه اجرا و پس از ارائه

 ،روه مورد و شاهدآزمون نیز در هر دو گ برای گروه مورد، پس
 اجرا شد.

آزمون، پرسشنامه  پس آزمون و ، پیشمورد استفاده آزمون
پرسشنامه  نیا. بود( 22و باس  )  ریش  نیگستی( فنSCS) یخودآگاه

شامل: )اصالً  ای¬درجه 5 کرتیل یارزش اسیبا مق هیگو 23 یدارا
 ست،ه من ایشب یبرخالف من است، ممتنع، کم یکم ست،یمن ن هیشب
به  4نمرات صفر تا  بیکه به ترت باشدیمن است( م هیشب اریبس
که به  12و  9، 3بجز سواالت  ردیگیها در همه سواالت تعلق مآن

پرسشنامه  نی. اکنندیم افتیتا صفر را در 4صورت معکوس نمرات 
 یخصوص ی: خودآگاهردیگیرا اندازه م یبه خودآگاه شیسه گرا

 ی(، خودآگاه22،  20، 17، 15، 13، 9 ،7، 5، 3، 1شامل سؤاالت: )
(  و اضطراب 21، 19، 16، 14، 11، 6، 2شامل سؤاالت: ) یعموم

سازندگان (. 23، 18، 12، 10، 8، 4شامل سؤاالت: )  یاجتماع
، 84/0 یخصوص یخودآگاه یرا برا ییایپا بیضرپرسشنامه 

نموده  گزارش 73/0 یو اضطراب اجتماع 79/0 یعموم یخودآگاه
را  اسیمق نیا ییایپا بیضر (23)ف یو س انیفیلط ز،ین رانیر ااند. د

، 71/0 یخصوص یخودآگاه یکرونباخ برا یبا استفاده از آلفا
گزارش شده  84/0 یو اضطراب اجتماع 57/0 یعموم یخودآگاه

 یی. رواباشدیقابل قبول م یاست که نشان دهنده ثبات درون
نظر متخصصان و  یرآوجمع قیاز طر زینآزمون  نیا یهاهیگو

در  ها مناسب به دست آمده است.مؤلفه یدرون یهمبستگ یبررس
و  یدرون یروش همسان پرسشنامه با ییایپا نیز حاضر پژوهش

 بدست آمد. 751/0مقدار  و بررسیکرانباخ  یآزمون آلفا
الگوی فرزندپروری مورد استفاده در این پژوهش، الگویی است که 

انجام رساله دکتری محقق به صورت طی هفت مرحله در راستای 
ها، به شیوه بررسی اسنادی و استقرایی و تجزیه گردآوری دادهعلمی )

زیر  (ها، با استفاده از فرآیند گام به گام تحلیل مضمونو تحلیل داده
تدوین و محتوای آموزشی ویژه والدین در قالب یک  نظر متخصصین

 قرار گرفت.شده و مورد اعتبارسنجی بسته آموزشی تهیه 
 90)جلسه  12 درگروه مورد  مادرانآزمون،  پس از اجرای پیش

در بستر را  قرآنی های فرزندپروریآموزش ،طی یکماه ای( دقیقه
 در خانواده بکار گرفتند. پس از هررا  آندریافت و ، 8اسکای روم

و در جلسه بعد از ایشان  ارائهجلسه آموزش به مادران، تکالیفی 
د تا از فراگرفتن مطالب آموخته شده، اطمینان حاصل شدریافت می

آموزان دو گروه مورد و شاهد پس از اتمام آموزش، دانش شود.
 روان را تکمیل نمودند. پرسشنامه سالمت

  

_________________________________ 
1. Al-Elaimat, A., Adheisat, M., & Alomyan, H.  
 

2. Segrin, C., & Flora, J. 
3. Farzana Bibi 
4. Abid Ghafoor Chaudhry 

5. Erum Abid Awan 
6. Bushra Tariq 
7. Cohen 
8.Sky Room 
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  و همکاران     معتمدی عبداهلل  82

 1401زمستان ، 4، شماره 6 دوره  پژوهشی سبک زندگی اسالمی با محوریت سالمت-فصلنامه علمی

 قرآنی براساس سبک فرزندپروری خالصه برنامه آموزشی والدین . 1 جدول
 محتوای جلسه جلسه

 اول

. تشریح skyroom .4 . توافق در مورد زمان تشکیل جلسات در 3های آموزش و اهداف. . بیان شیوه2. معارفه. 1این جلسه: در 
حداقل مدرک متوسطه اول، ساکن بودن در شهر قائمشهر، خانواده طالق نبودن، خانواده  شتنهای ورود و خروج )دا، مالکقوانین
و تأکید بر الزام حضور مادران در تمامی جلسات )در صورت اضطرار به غیبت ات ، موافق شرکت در جلسسرپرست نبودنتک

 (.در غیر اینصورت از گروه حذف خواهد شد. تواند جایگزین شود، پدر می(متناوب حداکثر دو جلسه)مادر 

 دوم

یادآوری برای  ،توجه به امنیت). معرفی 3«. پذیریمسئولیت». معرفی و آموزش مؤلفه 2. مرور مطالب جلسه قبل. 1در این جلسه: 
( نتیجه رفتارشان از ساختن فرزندان، آگاهآموزی فرزندانو ایجاد فرصت برای تجربه امر به معروف و نهی از منکر زیستن،درست

های هفتگانه مربوط به مؤلفه . ارائه توصیه4در اِعمال سبک فرزندپروری قرآنی.  پذیریمسئولیت مؤلفه بعنوان مصادیق
براساس مطالب  را حداقل دو مورد از اقدامات مسئوالنه خود نسبت فرزندان. ارائه تکالیف: 5پذیری باستناد آیات قرآن. ولیتمسئ

 .دییگزارش نما ندهیارائه شده در جلسه آ یآموزش

 سوم

 عشقو  ض بین فرزندانپرهیز از تبعی). معرفی 3«. محبت». معرفی و آموزش  مؤلفه 2. مرور مطالب جلسه قبل. 1در این جلسه: 
روان فرزندان در اِعمال سبک فرزندپروری قرآنی. سالمت ساز تأمینبعنوان مصادیق ارضای نیاز به محبت و زمینه (،مشروط ورزی

، واکنش ضیاز تبع زیاصل پره تیضمن رعا. ارائه تکالیف: 5گانه مربوط به مؤلفه محبت باستناد آیات قرآن. های نه. ارائه توصیه4
 .دیبازخورد ده، مؤلفه به کالس نیان را نسبت به اِعمال اآن یرفتار

 چهارم

منطقی با خطای  برخورد). معرفی 3«. اخالق محوری». معرفی و آموزش  مؤلفه 2. مرور مطالب جلسه قبل. 1در این جلسه: 
ت ارائه رفتار توأم با تواضع، رعای، قوت فرزندان، ایجاد محیط صمیمانه برای گفتگو، نظرخواهی از فرزندان فرزندان، تقویت نقاط

. ارائه 4محوری در اِعمال سبک فرزندپروری قرآنی.  بعنوان مصادیق اخالق (،خشم اصل مساوات در بین فرزندان، مدیریت
 تیریدو مورد از مد ندهیدر جلسه آ. ارائه تکالیف: 5ستناد آیات قرآن. محوری با های هشتگانه مربوط به مؤلفه اخالقتوصیه

 .دیخشم و اثرات مثبت آن بر فرزندان را به کالس گزارش ده

 پنجم

، رعایت عملی حقوق فرزندان). معرفی 3«. احترام تکریم و». معرفی و آموزش مؤلفه 2. مرور مطالب جلسه قبل. 1در این جلسه: 
تذکر  ،توأم با احترام فرزندان ها، تقویت رفتارهای خوشایندگیریدر تصمیم اتشاناحترام به نظر و با فرزندانبرخورد کریمانه 

بعنوان مصادیق تکریم و احترام در اِعمال (، آموزی فرزندان، ایجاد فرصت برای تجربهرشانبه فرزندان جهت اصالح رفتا مناسب
در . ارائه تکالیف: 5احترام باستناد آیات قرآن.  ششگانه مربوط به مؤلفه تکریم و های. ارائه توصیه4سبک فرزندپروری قرآنی. 

 .دگزارش نماییکالس  بهرا  فرزندان تیو احترام به شخص میبا تکرتوأم ارتباط  یعمل ریاز تجربه تأث اینمونه ندهیجلسه آ

 ششم

و اطمینان روان توجه به سالمت). معرفی 3« . خیرخواهی». معرفی و آموزش  مؤلفه 2. مرور مطالب جلسه قبل. 1در این جلسه: 
بعنوان مصادیق خیرخواهی والدین در اِعمال سبک فرزندپروری  ...( و فرزندان، پند و موعظه به فرزندان با شرط عامل بودنقلبی 

 مورد از کی ندهیدر جلسه آلیف: . ارائه تکا5گانه مربوط به مؤلفه خیرخواهی باستناد آیات قرآن. های نه. ارائه توصیه4قرآنی. 
 .دیاصول موعظه را به کالس انتقال ده تیاِعمال رعا اثرات

 هفتم

مورد و گیری بیپرهیز از سخت). معرفی 3«. صدر سعه». معرفی و آموزش  مؤلفه 2. مرور مطالب جلسه قبل. 1در این جلسه: 
آوری تقویت تابو  فرزندان به آموزیتجربه ودادن فرصت جبران  ،احسان در برابر کردار بد فرزندان وبخشش ، جا، عفوخشم بی

های هشتگانه . ارائه توصیه4بعنوان مصادیق سعه صدر والدین در اِعمال سبک فرزندپروری قرآنی.  (،نان، استفاده از دعا و نیایشآدر 
 ندیصدر در مقابل رفتار ناخوشاسعه اِعمالاثرات  مورد از سهحداقل . ارائه تکالیف: 5صدر باستناد آیات قرآن. مربوط به مؤلفه سعه

 .دیده لاقتنکالس ا هفرزندان را در جلسه بعد ب

 هشتم

تأمین شرایط و امکانات برای ). معرفی 3«. محوری رشد». معرفی و آموزش  مؤلفه 2. مرور مطالب جلسه قبل. 1در این جلسه: 
همه جانبه برای رشد تعاملی های ایجاد فرصت ویت روابط بین فردی ، تقوخودآگاهیرشد جسمانی و روانی فرزندان، کمک به 

 های دهگانه مربوط به مؤلفه رشد. ارائه توصیه4در اِعمال سبک فرزندپروری قرآنی.  یمحور بعنوان مصادیق رشدفرزندان(، 
 .دییدان را گزارش نمابه فرزن یاثرات آموزش خودآگاه ندهیدر جلسه آ. ارائه تکالیف: 5محوری باستناد آیات قرآن. 

 نهم

ارتباط منطقی با فرزندان، ایجاد ). معرفی 3«. محوری دانش». معرفی و آموزش  مؤلفه 2. مرور مطالب جلسه قبل. 1در این جلسه: 
 بعنوان (،برای فرزندانآموزی تجربهو  کورکورانه پرهیز از تقلیدی، طقنمگفتن به امور غیر له، نهأمسفرصت برای تفکر، حل

محوری باستناد  های ششگانه مربوط به مؤلفه دانش. ارائه توصیه4محوری در اِعمال سبک فرزندپروری قرآنی.  مصادیق دانش
 .دیکالس به اشتراک بگذار در راله أمس کیحل اثرات  ندهیدر جلسه آ. ارائه تکالیف: 5آیات قرآن. 

 دهم
ان دفرزنکردن  امیدوار ،آگاهی دادن) . معرفی3«. امیدواری»آموزش  مؤلفه . معرفی و 2. مرور مطالب جلسه قبل. 1در این جلسه: 

رای دادن فرصت بو  شانرفتار ناخوشایندفرزندان از نتایج  انیدنآگاهتشویق رفتارهای خوشایند فرزندان،  ،خود تکامل به رشد و
بعنوان مصادیق امیدواری در اِعمال  (از دعا و نیایشآموزی، استفاده الهی، ایجاد فرصت برای تجربه جبران، پایبندی عملی به رحمت
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در جلسه . ارائه تکالیف: 5های هفتگانه مربوط به مؤلفه امیدواری باستناد آیات قرآن. . ارائه توصیه4سبک فرزندپروری قرآنی. 
 .دیگزارش نمایبه کالس  را فرزنداناصالح رفتار  ی دردواریام نقش از ایهنمونآینده، 

 یازدهم

 هماهنگی گفتار و رفتار در روابط،). معرفی 3«. عمل گرایی». معرفی و آموزش  مؤلفه 2. مرور مطالب جلسه قبل. 1این جلسه:  در
ثبت م رفتارهای تقویتفرزندان،  ، مالمت و سرزنشپرهیز از تبعیضو  تنبیه، تشویق، نهی از منکر ،استفاده از امر به معروف

یق بعنوان مصاد (،نقش الگویی ایفایایجاد فرصت برای  و بودن الگوی مناسب، شاننتیجه اعمال بهفرزندان  انیدنآگاه ،نفرزندا
های پنجگانه مربوط به مؤلفه عمل گرایی باستناد آیات قرآن. . ارائه توصیه4گرایی والدین در اِعمال سبک فرزندپروری قرآنی. عمل

کالس  به ندهیدر جلسه آرا  یینقش الگو ایفای و ییروحُسن خُلق و گشادهاصل عدالت همراه با  یریبکارگ اثرات. ارائه تکالیف: 5
 .دیانتقال ده

 دوازدهم
. دریافت بازخورد 2. بصورت تعاملیهای دهگانه فرزندپروری مؤلفهمرور اجمالی  و. بررسی تکالیف ارائه شده 1در این جلسه: 

 .انبر تداوم استفاده از محتوای آموزشی و انتقال تجارب خود به دیگر . تأکید4 بندی با مشارکت والدین . جمع3تغییرات رفتاری. 
 .(پس آزمون)های بارگذاری پرسشنامه پاسخ به اعالم لینک. 6. . تقدیر از همراهی و تعامل والدین5

های حاصل از دو مرحله اجرای پرسشنامه، پس از گردآوری داده 
از جداول  ی،فیتوص در بخش ؛اطالعات یآمار لیو تحل هیتجزبرای 

 ،SPSS v.22نرم افزار  از ،تحلیلیدر بخش  و یفراوان عیتوز
 یفرض همگن شیبا پ رهی( تک متغANCOVAآزمون آنکوا )

 بیش یهمگن یبررس یبرا Fو آزمون  نیوآزمون ل، هاانسیوار
 استفاده شد. یونیرگرس

 

 هایافته
 هایر گروهمیانگین و انحراف استاندارد نمرات متغیرهای پژوهش د

د. آورده ش 2-هد به تفکیک مراحل آزمون در جدولمورد و شا
خودآگاهی نمرات  شود، بین میانگینهمانطورکه مشاهده می

 تفاوت آزمون شیآزمون نسبت به پ در پس گروه مورد آموزاندانش
 وجود دارد.

 آموزانپژوهش مربوط به دانش یرهایمتغ یآمار فیتوص. 2 جدول

 اوانیفر گروه متغیر
 پس آزمون پیش آزمون

 انحراف استاندارد میانگین انحراف استاندارد میانگین

 خودآگاهی
 326/5 38/69 888/8 260/59 50 مورد
 172/6 94/60 659/7 460/60 50 شاهد

 
 ها از لحاظ جمعیت شناختی )سن و مدرک تحصیلی()والدین( آزمودنی توزیع فراوانی. 3 جدول

 گروه

 مدرک تحصیلی سن )سال(

از  کمتر
باالتر از  45تا  35 35

زیر  مجموع 45
فوق  دیپلم دیپلم

فوق  لیسانس دیپلم
 مجموع دکتری لیسانس

 آزمایش
 50 2 8 24 4 10 2 50 18 24 8 فراوانی
 100 4 16 48 8 20 4 100 36 48 16 درصد

 گواه
 50 1 9 20 7 9 4 50 17 22 11 فراوانی
 100 2 18 40 14 18 8 100 34 44 22 درصد

ها، نفر والدین آزمودنی 50، از مجموع 3-های جدولبر اساس داده
 24سال،  35سنی کمتر از  ،درصد 16نفر معادل  8درگروه مورد، 

 36نفر معادل  18سال و  45تا  35سنی بین  ،درصد 48نفر معادل 
گروه شاهد نیز از مجموع  ند. درداشتسال  45سنی بیشتر از  ،درصد

 22سال،  35سنی کمتر از  ،درصد 22نفر معادل  11 ،نفر والدین 50
 34نفر معادل  17سال و  45تا  35سنی بین ، درصد 44نفر معادل 

ند. بلحاظ مدرک تحصیلی از تاشدسال  45سنی باالتر از  ،درصد
 ،درصد 4نفر معادل  2نفر والدین در گروه مورد،  50مجموع 

تحصیالت دیپلم،  ،درصد 20معادل  نفر 10تحصیالت کمتر از دیپلم، 

 48نفر معادل  24دیپلم، تحصیالت فوق، درصد 8نفر معادل  4
تحصیالت ، درصد 16نفر معادل  8تحصیالت لیسانس،  ،درصد

ند. در تاشدتحصیالت دکتری ، درصد 4نفر معادل  2لیسانس و فوق
، درصد 8نفر معادل  4نفر والدین،  50گروه شاهد نیز از مجموع 

 7تحصیالت دیپلم،  ،درصد 18نفر معادل  9یالت زیر دیپلم، تحص
 ،درصد 40نفر معادل  20دیپلم، تحصیالت فوق ،درصد 14نفر معادل 

لیسانس تحصیالت فوق ،درصد 18نفر معادل  9تحصیالت لیسانس، 
 ند.تشدادرصد با تحصیالت دکتری  2و یک نفر معادل 
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  و همکاران     معتمدی عبداهلل  84

 1401زمستان ، 4، شماره 6 دوره  پژوهشی سبک زندگی اسالمی با محوریت سالمت-فصلنامه علمی

 انسیوارک لیاز آزمون تحل پژوهش هیآزمون فرض یبرا
(ANCOVA) .انس،یکوار لیتحل یبه منظور اجرا استفاده شد 

 و ونیخط رگرس بیش یآن از جمله همگن یهافرضشیابتدا پ
 یبه اجرا ،درصورت مناسب بودن شدند تا یبررس هاانسیوار یتساو
 پرداخت.  انسیکوار لیتحل

های نتایج آزمون لوین به منظور ارزیابی پیش فرض تساوی واریانس
 4-در جدول شاهد،و  موردمرات متغیر مورد مطالعه در گروه ن

فرضیه ، آزمون لوینبا توجه به معنادار نبودن مقدار  آمده است.
 یهمگن توان نتیجه گرفت که پیش فرضصفر تأیید شده و می

 شود.ها تأیید مینمرات در گروه انسیوار

 
 هانسایوار یفرض تساوشیبر پ یمبن نیآزمون لو جینتا .4 جدول

 سطح معناداری 2درجه آزادی  1درجه آزادی  Fضریب  متغیر
 399/0 98 1 719/0 خودآگاهی

آموزان در مرحله دانش یبر خودآگاه میقرآن کر دگاهیاز د یسبک فرزندپرور یمداخله آموزش انسیکووار لیتحل جیخالصه نتا .5-جدول
 آزمونپس

 مجموع منبع تغییرات
 گینمیان درجه آزادی مجذورات

 توان آزمون میزان اثر معناداری سطح Fضریب مجذورات

 282/0 020/0 166/0 950/1 180/64 1 180/64 آزمونپیش
 1 363/0 000/0 395/55 13/1823 1 137/1823 گروه
  - - - 912/32 97 420/3192 خطا
  - - - - 100 0/429620 کل

 =05/0α در سطح F، چون مقدار 5-جدول یهابا توجه به داده
(، از F(1و98)=395/55 و =000/0Pو 2ƞ=363/0معنادار است )

 یرورفرزندپ یلگوا یگرفت که برنامه آموزش جهینت توانیرو م نیا
دارد و مقدار اِتا  ریآموزان تأثدانش خودآگاهیبر اساس قرآن در 

(2ƞ) آموزان دانش خودآگاهیبرنامه در  نیا ریکه تأث دهدینشان م
نمرات گروه مورد در  نیانگیم نکهی. با توجه به اباشدیم %3/36

-)جدول داشته شیآزمون افزا با گروه شاهد در مرحله پس سهیمقا
یم دییتأ نانیاطم 95%با  تأثیرگذاری مداخله آموزشی نی(، بنابرا2

 . گردد
 

 نتیجه گیری
برنامه آموزشی الگوی  که نشان داد حاضر نتایج پژوهش

خودآگاهی  باعث افزایش 95% نانیطمابا ، یفرزندپروری قرآن
 هایاساس، والدین با در نظرگرفتن شاخص این بر آموزان شد.دانش

، امور تیبه امن توجهی، روانهیبه م توجه، دادن به فرزند تیاهم)
 پرورش خودو  جانبههمه مراقبت ،تیاحساس مسول معنوی،

 ،نشاندیناخوشا اعمال جهیبه نت هاآن ساختن آگاه، فرزندی مراقبت
 جادیاو  گرانیاز تجارب د استفاده، ستنیجهت درست ز یادآوری

، باعث تربیت فرزندانی وظیفه (فرزند یآموزتجربه یفرصت برا
شوند. والدین با نگاه مسئوالنه و درنظر پذیر، میشناس و مسئولیت

توأم با ، برخورد جگرگوشه دانستن فرزندهای )گرفتن شاخص
و  ییخونرم، به آرامش توجهآرامش دانستن،  هیما را فرزند محبت،

و  ییروگشاده، مطلوب یارتباط کالم، زهیانگ جادیو ا قیتشو، مدارا
(، از مؤلفه محبت در فرزندپروری قرآنی، بهره گرفته یرفتار خوش

 از فخر یتوجه به تواضع و نههای )و با در نظر داشتن شاخص
 از مؤلفه اخالق( با عدالتبرخورد توأم و  خشم تیریمدی، فروش

گرفته و فرزندانی متخلق به  محوری در فرزندپروری قرآنی بهره

 هاینظر گرفتن شاخص یند. همچنین با درنمامی اخالق قرآنی تربیت
از  یپوشو چشم  عفوو  فرزند یأبه ر حتراما، مانهیبرخورد کر)

 ند و بارا متحقق ساز و احترام میتکرتوانند، مؤلفه (، میاو یخطا
ی روان توجه به آرامش، پند و اندرز دادنهای )نظر داشتن شاخص در
مند ی بهرهخواهریخ (، از مؤلفهفرزند یقلب نانیبه اطم دنیرسو 
(، ودنب باحوصلهیی و بایشک، صبر) مندی ازبهرهوالدین با  شوند.می

 نمایند واستفاده و فرزندانی صبور تربیت می صدر سعهاز مؤلفه 
های رسیدن به کمال فرزندان خود را با بکارگیری نهزمی

 (و پرورش فرزند هیتزکو  جانبه توجه به رشد همههای )شاخص
برخورد آگاهانه آورند. والدین با )ی، فراهم میمحور رشداز مؤلفه 
و  جادیا، جبران و اصالح فرزند یفرصت برا جادیا)(، با فرزند

 ییرهای و ودن به رحمت الهب دواریامی، نگر مثبت هیروح تیتقو
( دفرزن یبرامطلوب  ییارائه نقش الگو( و )و حُزن ینگران، از ترس

گرایی بعنوان ی، امیدواری و عملدانش محوربترتیب از مؤلفه 
های مهم دیگر الگوی فرزندپروری قرآنی، بهره گرفته و از مؤلفه

 شوند.فرزندان خود می خودآگاهیاین طریق باعث ارتقای 
زیر همسو  هایپژوهشین نتیجه پژوهش حاضر با نتایج همچن

نشان دادند؛  دوز وثوقی و فریده هاشمیان نژادمهناز پوستین: باشدمی
های فرزندپروری با ابعاد خودآگاهی رابطه معنادار وجود بین سبک

 نشان دادند آبادیولدانی و مجید زارعی شمس دارد. حامد جعفری
ه میزان معناداری برکاهش عالئم اختالالت روانی و خودآگاهی ب

 حوریهو  فرد پوربانکی امیرحسین. استروان مؤثر  تأمین سالمت
نشان دادند در فرزند پروری اسالمی: تقاضا  انی اصفهانیو حوریه رب

باشد. دهی بر محور تعادل است. روش مسئوالنه مد نظر میو پاسخ
. هدف تفرزندان بر ضوابط شرعی مبتنی اس رفتارها و تعامل والدین

رسیدن به کرامت و قرب الهی و آراسته شدن به صفات الهی ، اساسی
به  ممقدنیک و صفا صفاییطمه فاطمینیک، فاطیبه فاطمی است.

 [
 D

ow
nl

oa
de

d 
fr

om
 is

la
m

ic
lif

ej
.c

om
 o

n 
20

23
-0

5-
23

 ]
 

                             8 / 11

http://islamiclifej.com/article-1-1356-fa.html


 85 .. .بررسی و مادران به قرآنی فرزندپروری الگوی آموزش  

Journal of Islamic Life Style Volume 6, Issue 4, Winter 2023 

این نتیجه دست یافتند معیار شیوه فرزندپروری، فطرت خود فرزند 
ریزی تربیتی کنند. نامهباشد و والدین موظفند براساس آن برمی

ترین علل نحوه تربیت والدین از مهم نشان داد؛  فریبرز باقری
و سبک فرزندپروری را با ابعاد ه دبود زناثرگذار بر زندگی فر

چهارگانه هدایت، حمایت در کسب تجربه و عبرت، صمیمیت و 
نمود. اعظم پرچم، مریم فاتحی زاده و حمیده  معرفیمقبولیت 

های تربیتی نظریه بامریند، سبک از میان روش نشان دادند اریاللهی
ترین روش به روش تربیتی مسئوالنه فرزندپروری مقتدرانه نزدیک

گیرانه و غفلت از کودک های فرزندپروری آساندر اسالم، و سبک
های ناسالم از نظر اسالم مطرح شده است و سبک بعنوان سبک

تنی بر آیات و روایات بهترین روش فرزندپروری مسئوالنه مب
ر دنشان دادند؛  ت. ستاره اکبری و نادره اکبرپورفرزندپروری اس

متون اسالمی فرزندپروری فعالیتی پیچیده شامل رفتارها، 
هایی است که بطور مجزا ها و روشها تعاملها، آموزشسازیزمینه

ر ، رفتاری، دو تعامل با یکدیگر بر رشد شناختی، معنوی، عاطفی
گذارد. از دیدگاه اسالمی مسؤلیت ابعاد فردی و اجتماعی تأثیر می

و مادر است. عهدیه تقوی فرزندپرورری در اصل به عهده پدر 
شیوه "گانه فرزندپروری، های سهاز میان شیوه ؛نشان داد جورابچی

اند توتر نیز می باشد، میکه متداول "فرزندپروری اقتدار منطقی
بطور معناداری تغییرات هوش هیجانی )خودآگاهی به عنوان یکی 

های چهارگانه هوش هیجانی( فرزندان را تبیین نماید. از مؤلفه
نشان  3و اوالجیده اولوفونمیالیو 2، آکپونه بِدِه1آکیناوو اولوتپه

 بطور قابل توجهیوالدین اقتدارگرایانه سبک فرزندپروری  دادند؛
هوش هیجانی کودکان مورد مطالعه را پیش بینی سالمت روان و 

نشان دادند؛ محیط   آزاده موسوی و رومایا جوهری کند.می
اجتماعی، شرایط فرهنگی، مذهبی و اقتصادی به طور معناداری، 

کند. علی االیمات، مجدی عدحیثات هوش هیجانی را پیش بینی می
ثبت و معناداری بین سبک نشان دادند؛ رابطه م (18و هشام العمیان )

های آن فرزندپروری دموکراتیک و هوش هیجانی در تمامی حوزه
های فرزندپروری وجود داشته و والدین را به توجه ویژه به سبک

نشان دادند؛  چریس سرگین و جین فلورا مناسب توصیه نمودند.
های والدین از ای از خواستهمراقبت و نگرانی والدین با درجه

فرزانه آنان الزم است. برای رشد هوش هیجانی و اجتماعی  ،کودکان
 7و بوشرا طارق 6، اِروم عابید اعوان5چودری ، عابید غفور4بی بی

شیوه فرزندپروری مقتدرانه عامل مهمی در رشد  نشان دادند؛( 11)
روانی اجتماعی کودکان و نوجوانان است و تأثیر زیادی بر حیات 

های ضمن هماهنگی با مؤلفه هااین پژوهش .زندگی کودکان دارد
 فرزندان با بکارگیری خودآگاهیفرزندپروری قرآنی، مبین تحقق 

 این الگو از سوی والدین است.
در این مطالعه واجه بوده است. مهایی هم این پژوهش با محدودیت

برای ساختگی نشدن محیط پژوهش، شباهت بیشتر آن به جامعه و 
سازی پذیری نتایج، تالش چندانی جهت همسان حفظ امکان تعمیم

_________________________________ 
1. Olutope, A. E.   
2. Bede, A. 
3. Olufunmilayo, O. 
4. Farzana Bibi 

 های این مطالعه،ها صورت نگرفت. بنابراین یکی از محدودیتنمونه
شده براساس  عدم مقایسه اثرات سبک فرزندپروری طراحی

ها و موارد دموگرافیک آموزان، سطح سواد خانوادهجنسیت دانش
مشابه در  ؛ اجرای مطالعاتگرددبر همین اساس پیشنهاد می بود.

های تحصیلی مختلف، با حجم نمونه بزرگتر و با حضور سنین و پایه
رد. صورت پذی ،گرگروه کنترل ضمن بررسی نقش متغیرهای مداخله

به افراد  حضوریدسترسی های این پژوهش، عدماز دیگر محدودیت
به دلیل رعایت  بودن محیط آموزش مورد مطالعه و مجازی

دسترسی،  بود. این عدم ،شیوع کرونازمان  های بهداشتی درپروتکل
سازد. همچنین انتقال صحیح آموزش را محتمل می ریسک عدم

هایی مانند عدم دسترسی به اینترنت پایدار نیز سبب محدودیت
این اساس  بر .افراد کاهش یابد فعال شد تا از میزان همکاریمی

 ستقیم وبصورت حضوری با آموزش می گردد؛ مطالعاتپیشنهاد می
تأثیر این با توجه به انجام شود. همچنین  ،هاارزیابی دقیق نمونه

 یرتأث، اجرای مطالعاتی با هدف بررسی خودآگاهی بر متغیر مداخله
معنوی، حل ، نگرشروانسالمت  :نظیری این مدل بر متغیرهای

  گردد.های سنی مختلف توصیه میمسأله، مدیریت عواطف در گروه
 

 انیتشکر و قدرد
پژوهش  نیا یکه در اجرا افرادینظران و صاحببدینوسیله از 

 نماییم.، تشکر و قدردانی میمشارکت داشتند
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