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ARTICLE INFO  ABSTRACT 

Article Type 
Analytical Review 

 Purpose:The purpose of this study was to investigate the 

effectiveness of teaching parenting methods based on Islamic 

culture derived from the teachings of Imam Sajjad (AS) in couples 

with children in the city of Malasani. 

Materials and Methods: The research method is experimental with 

pre-test-post-test design and follow-up with the control group. The 

statistical population of the study includes all couples with children 

in Malasani, the number of which is 3000 couples, of which 60 

couples were selected by random sampling. In order to assess 

parenting styles, the Bamrind (1991) parenting style questionnaire 

was used. Couples were randomly divided into two groups of 30 

control and experimental. The experimental groups were trained in 

parenting techniques based on the teachings of Imam Sajjad (AS) 

during twelve two-hour sessions, while the control groups did not 

receive any training. 

Findings: The findings of the study using multivariate analysis of 

covariance showed that the educational package of parenting 

methods developed based on the teachings of Imam Sajjad (AS) has 

an effect on couples parenting and the difference between the mean 

scores of experimental and control groups in both post-test and post-

test. In the follow-up stage, it has become statistically significant. 

Conclusion: Considering the usefulness of teaching parenting 

methods derived from Islamic culture, this educational package can 

be used as an effective method to improve the quality of parenting. 
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  و همکاران     یریزاده بندق نیحس یمهد  12

 1400 تابستان، 1، شماره 5دوره  پژوهشی سبک زندگی اسالمی با محوریت سالمت-فصلنامه علمی

 یفرزند پرور های وهیآموزش ش یاثربخش یبررس
امام  یهابرگرفته از آموزه یبر فرهنگ اسالم یمبتن

 نیسجاد )ع( در زوج

 
 ، 1یریزاده بندق نیحس یمهد

 ،یواحد اهواز، دانشگاه آزاد اسالمگروه مشاوره،  ،یدکتر یدانشجو
 .رانیاهواز، ا
 ،2*یسودان منصور

اهواز، آزاد اسالمی دانشگاه واحد اهواز، گروه مشاوره،  ،مدعو استاد
/ گروه مشاوره دانشگاه شهید چمران اهواز، اهواز،  رانیاهواز، ا

 .مسئول( سندهی)نوایران 
 ۳غالم زاده جفره میمر

اهواز،  ،یگروه مشاوره، واحد اهواز، دانشگاه آزاد اسالم ار،یاستاد
 .رانیا

 
 چکیده

وهیآموزش ش یاثربخش یپژوهش، بررس نیا ی: هدف از اجراهدف
 یهابرگرفته از آموزه یبر فرهنگ اسالم یمبتن یفرزند پرور های

 .است یفرزند شهر مالثان یدارا نیامام سجاد )ع( در زوج
- آزمونشیبا طرح پ یشی: روش پژوهش، آزماو روش ها مواد
پژوهش،  یبا گروه کنترل هست. جامعة آمار یرگییآزمون و پپس

ها هستند که تعداد آن یفرزند شهر مالثان یدارا نیشامل همة زوج
 یتصادف یریگزوج به روش نمونه 60زوج است که تعداد  3000

از پرسش یفرزند پرور یهاوهیمنظور سنجش شانتخاب شدند. به
( استفاده شده است. 1991) ندیبامر یفرزند پرور یهاوهشی نامه
 میتقس شیکنترل و آزما ییتا30به تصادف به دو گروه  نیزوج
دوازده جلسه دو ساعته تحت  یط ش،یآزما یهااند. گروهشده

امام سجاد )ع(  یهابرگرفته از آموزه یفرزندپرور یهاوهیآموزش ش
 افتیدر یآموزش چیکنترل ه یهاگروه کهیدر حال رفتند،قرار گ
  .نکردند

دچن انسیکووار لیپژوهش با استفاده از تحل یهاافتهی: هاافتهی
 نیتدو یفرزندپرور یهاوهیش آموزشینشان داد که بسته  یرمتغی

 نیزوج یامام سجاد )ع( بر فرزندپرور یهاشده بر اساس آموزه
نترل و ک شینمرات دو گروه آزما نیانگیبوده و تفاوت م رگذاریتأث

 یاز لحاظ آمار یرگییهم در مرحله پ وآزمون هم در مرحله پس
 .شده است داریمعن
 یفرزندپرو یهاوهیآموزش ش یبا توجه به سودمند: یریگجهینت

یشده م نیتدو یآموزش بسته نیاز ا ،یبرگرفته از فرهنگ اسالم
 یفرزندپرور تیفیروش کارآمد در بهبود ک کیعنوان به توان

 .استفاده نمود
 
امام سجاد )ع(،  یهاآموزه ،یفرزندپرور یهاوهیش ها:واژه دیکل

 .یسبک اقتدار منطق ،یمطلق، سبک استبداد یسبک آزاد
 

 24/11/1۳99تاریخ دریافت: 
 29/12/1۳99تاریخ پذیرش:  

 :نویسنده مسئولsodani_m@scu.ac.ir 

 

 مقدمه
د و یابعنوان نخستین محیطی که فرزند در آن پرورش میخانواده به

آموزد در پرورش ها را در این محیط مینخستین آموختنی
گوناگون کودکان نقش فراوانی دارد؛ بنابراین فهم های ویژگی

سزایی دارد و یکی از هچگونگی تعامل والدین با فرزندان اهمیت ب
های رو هستند، شیوهها با آن روبهمسائل مهمی که امروزه خانواده

 (.1باشد. )فرزندپروری والدین می
ترین مراحل زندگی است که در آن شخصیت دوران کودکی از مهم

اختالالت رفتاری ناشی از  ،گیرد و اغلبریزی و شکل میرد پایهف
توجهی منجر به کمبود توجه در دوران حساس کودکی است. این بی

ود شعدم سازش با محیط و بروز مشکالت رفتاری برای کودک می
(2.) 
ترین پرورشگاه انسان به شمار خانواده نخستین و مهم شکیب

 فراهم د و بلوغ انسان )فکری، جسمی( راآید. خانواده فرآیند رشمی

 وراثتی، زمینه مناسب یک از پس و سازدمی تسهیل و کرده

 محسوب انسان یک تحول برای نیاز ترینضروری و نیترمهم

خانه و  فرد در یک زندگی ایام نیترحساس آنجاکه از شود.می
 بیشتر ریشه که ندارد تعجبی رونیا از شود،می دامن خانواده سپری

 را روانی و اجتماعی عاطفی، هایناهنجاری و رفتاری مشکالت

 (.3) کرد جستجو خانواده در باید
( معتقدند، رفتار والدین با فرزندان و 2015شارما و جوشی )

ها برای کمک به کفایت کودکان و تحول مند آنهای هدفتالش
روری های فرزندپها در مسیر زندگی و مشخص که از آن به شیوهآن

. (4سزایی دارد )هشود بر روند تکاملی کودکان تأثیر بیاد می
( تأثیر مهمی بر سالمت 5عنوان یک عامل محیطی )فرزندپروری به

های صحیح آن به والدین، ( و آموزش شیوه6روان کودکان دارد )
( و 7تواند به میزان زیادی از مشکالت رفتاری کودکان بکاهد )می

 (.8ها را ارتقا دهد )آنهای اجتماعی مهارت
دست آمده است که والدین تصمیم فرزندپروری یک رفتار خاص به

در مراقبت، پرورش و تربیت فرزند خود از آن استفاده  که گیرندمی
ود شرفتارهای خاص تعریف می عنوانبهواقع فرزندپروری  کنند. در

 (.9)کنند که والدین برای معاشرت با فرزندان از آن استفاده می
ها، باورها و رفتارهایی اشاره های فرزندپروری به نگرششیوه

ها برای ایجاد یک رویکرد یا جو عاطفی کند که والدین از آنمی
شامل  ،فرزندپروری(. 10کنند )برای پرورش کودکانشان استفاده می

یک صورت فلکی از رفتارهای والدین است که به مشکالت رفتاری 
های فرزندپروری شیوه(. 11) رتبط استکودکان و نوجوانان م

ا فرزندپروری مطابق ب .با رشد و نتایج کودک مرتبط است شدتبه
(. 12دهند )شرایطی است که والدین فرزندان خود را پرورش می

هایی که والدین برای است از روشهای فرزندپروری عبارتشیوه
ت که یی اسهانگرش گیرند و بیانگرکار میتربیت فرزندان خود به

ها نسبت به فرزندان خود دارند و همچنین شامل معیارها و آن
 (.13کنند )قوانینی است که برای فرزندان خویش وضع می

های عملکرد های فرزند پروری والدین بر بسیاری از جنبهشیوه
های مختلف تأثیر دارد زندگی، نظیر عملکرد فرزندان در حوزه

اجتماعی،  - نقش مهمی در رشد روانیهای فرزندپروری (. شیوه14)
شناسی روانی، تحصیلی، آسیب یهاتیموفقارتباطات خانوادگی، 
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(. 15کند )نفس فرزندان ایفا می گیری و اعتماد بهتوانایی تصمیم
به والدین برای صرف وقت  ،همچنین آموزش فرزندپروری مثبت

کافی و داشتن روابط صمیمی با کودک و توجه و تقویت مناسب 
رفتار کودک و نه صرفاً توجه و تنبیه رفتار منفی کودک، باعث 

شود و میزان پاسخ مثبت رابطه والد و کودک می تیفیکتقویت 
 (.16دهد )را افزایش می هاآنعاطفی در روابط 

ی فرزندپروری نادرست موجب هاو در طرف دیگر شیوه
گیری مشکالت رفتاری و اختالالت رفتاری در کودکان و شکل

عملکرد ضعیف در خانواده، اضطراب، اختالل خواب، افسردگی، 
اجتماعی و همچنین افت در عملکرد تحصیلی و  کارکرداختالل در 

 (.3تکامل فکری در کودکان خواهد شد )

شناختی اری رفتاری و روانهای فرزندپروری منجر به سازگشیوه
های فرزندپروری بر مبنای یک شیوه(. 17)شوند کودکان می

استوار است که روی ترکیب اعمال  یشناسپیترویکرد 
فرزندپروری متفاوت، متمرکز است. تفاوت در ترکیب عناصر اصلی 

، های بالغانهفرزندپروری )مانند گرم بودن، درگیر بودن، درخواست
به  های کودکسرپرستی( تغییراتی را در چگونگی پاسخنظارت و 

( نحوه 1993دارلینگ و اشتنبرگ ) (.18)کند تأثیر والدین ایجاد می
سه شیوه  در قالبتأثیرگذاری والدین بر نیازهای فرزندان خود را 

ند اگیرانه بررسی کردهفرزندپروری مقتدرانه، استبدادی و آسان
شود و هایی بر کودک اعمال میودیت(. در شیوه مقتدرانه، محد19)

ها اطاعت کند، اما منظور از همه رود که از آناز او انتظار می
شود. والدین موارد فوق برای کودک توضیح داده شده و توجیه می

ند در نتیجه کودک، دارای هست در برابر نیازهای کودک مسئول
، تمایل به بوده روخوشکننده، مهربان و اعتماد به نفس، همکاری

کسب موفقیت و کنجکاوی دارد. روی هم رفته کودک پرانرژی و 
گیرانه، والدین نسبت به فرزندان (. در شیوه آسان20مهربان است )

خود گرم و صمیمی هستند و به کودکان خود این آزادی عمل را 
با این  .حق و حقوقی داشته باشند ترهابزرگدهند که همانند می

تبدانه، والدین از نظر متوقع بودن و داشتن کنترل وجود، در شیوه مس
ینی گویی پایروانی بر فرزندان خود، در سطح باالیی هستند و پاسخ

دارند. آنان آزادی عمل و استقالل اندکی را برای کودکان خود قائل 
(. 19دهند )هستند و فرزندانشان را تحت مراقبت شدید قرار می

یرتر هستند و انتظار دارند که های مستبدانه والدین سختگشیوه
 (.21سؤال از آنان پیروی کنند ) گونهچیهکودکان بدون 

فرزندپروری سابقه طوالنی در فرهنگ دینی و اسالمی دارد و پیامبر 
اکرم )ص( و ائمه اطهار )ع( از همان آغاز دعوت توحیدی به این 

ند. اامر توجه کرده و با گفتار و رفتار خویش به ترویج آن پرداخته
های برنامه زندگی انسان، حاوی دستورالعمل عنوانبهقرآن کریم 

بسیار و مؤثر در زمینه تربیت معنوی آدمی است. این کتاب آسمانی 
هدف بعثت پیامبر اکرم )ص( را در حقیقت، تربیت و تزکیه نفوس 

(. در قرآن 22کند که شامل تربیت فرزند نیز هست )مردم بیان می
 لهیوسنیبدای شده است تا ندپروری تأکید ویژهو احادیث بر فرز

همان فطرت انسانی که خدا به وی عطا  بر اساسو  یدرستبهفرزند 
های مختلف روانی، کرده است، تربیت شود و شخصیتش در جنبه

هنجار رشد کند. پیامبر  صورتبهعاطفی، معنوی، فردی و اجتماعی 
فرمایند: روش مناسب، روشی است که باره میاکرم )ص( در این

های روانی، بتواند شخصیت نیکو در فرزند فراهم آورد؛ ویژگی
هیجانی و رفتاری هماهنگ با فطرت برایش فراهم سازد تا درست 
و عاقالنه بیندیشد، زندگی را شایسته تدبیر کند و روابط خوب و 

کرم نقل انسانی با دیگران برقرار سازد. امام صادق )ع( از رسول ا
ای فرمایند: هر کس فرزند خویش را احترام کند، خداوند حسنهمی

نویسد و هرکس او را خوشحال کند، خداوند او را در برایش می
قیامت خوشحال خواهد کرد و هرکس آیات قرآنی به او تعلیم دهد، 

-طلبند و دو جامه بهشتی به آنان میدر قیامت آن والدین را می

 گیردهای بهشتیان درخشیدن میآن دو، صورت پوشانند که از نور
(23.) 

های تأثیر آموزش و مهارت بر شیوه به یادیپژوهشگران ز
 اند:فرزندپروری توجه داشته

( طی پژوهشی بر اثربخشی آموزش 1398عابدی و همکاران )
پروری مبتنی بر پذیرش و تعهد بر مدیریت والدین و آموزش فرزند

 های فرزندپروری تأکید نمودندشیوه کارآمدی والدینی بر خود
( نشان داد که 1395های پژوهش اصالنی و همکاران )یافته .(24)

-نگر بر خودکارآمدی مادرآموزش فرزندپروری با رویکرد مثبت
. نتایج (25) کودک و مشکالت رفتاری کودکان تأثیر معنادار دارد

موزش دهنده اثربخشی آ( نشان2019گویرا و همکاران ) پژوهش
های فرزندپروری به پدر و مادر بر کاهش استرس فرزند سبک

-( نیز نشان دادند که 2017. نتایج پژوهش الستر )(26) باشدمی

آموزش فرزندپروری در افزایش سالمت عمومی کلی و کاهش 
های جسمانی و اختالل در کارکرد اضطراب، افسردگی، نشانه

 .(27) اجتماعی در مادران مؤثر بوده است
 آموزشی بستهصدد تدوین  با توجه به مطالب فوق این پژوهش در

های امام سجاد )ع( و آموزه های فرزندپروری برگرفته ازشیوه
باشد و پرسش می یهای فرزندپروربررسی اثربخشی آن بر شیوه

 گردد:صورت ذیل مطرح میپژوهش به
های امام سجاد )ع( چه ی بر گرفته از آموزهآموزش بسته آموزش

 دارد؟ یهای فرزندپرورتأثیری بر شیوه
 

 ها روشمواد 
-پژوهش حاضر از نوع کاربردی و یک طرح آزمایشی از نوع پیش 

گیری با گروه گواه است که در آن از دو آزمون و پیآزمون، پس
های گروه آزمایش و گواه استفاده شده است و آموزش شیوه

-داده می ،فرزندپروری به زوجینی که در گروه آزمایش قرار دارند

کند، ای در طی پژوهش دریافت نمیشود و گروه گواه هیچ مداخله
آزمون اجرا شده روز بعد از انجام پس 45گیری، ضمناً مرحله پی

 است.
 دیاگرام این طرح در زیر نشان داده شده است:
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  و همکاران     یریزاده بندق نیحس یمهد  14

 1400 تابستان، 1، شماره 5دوره  پژوهشی سبک زندگی اسالمی با محوریت سالمت-فصلنامه علمی

 : طرح کلی پژوهش1جدول 

متغیر  آزمونپس پیگیری
 مستقل

 هاگروه آزمونشیپ

3T 2T X 1T 
گروه 
 آزمایش

3T 2T ___ 1T گروه گواه 
Xبسته آموزشی : 

زوجین دارای فرزند شهر  همة شامل پژوهش، آماری جامعة
ها با توجه به اطالعات گرفته شده از باشد که تعداد آنمالثانی می

اطالعات دریافتی زوج است.  3000مالثانی  مرکز بهداشت شهر
اشد. بمی غیرهتعداد افراد خانواده، سن والدین و  :شامل اطالعاتی نظیر

 آید که حجمها چنین بر میطور کلی از برخی مطالعات و بررسیبه
نمونه تحقیقات از نوع بررسی روابــط علت ـ معلولــی و تجربی 

داند نفر در هر گروه برای مقایسـه را کافــی می 15وجود حداقل 
گیری زوج به روش نمونه 60نیز تعداد  ،در پژوهش حاضر .(28)

ه از ک یاگونهتصادفی و به نسبت سنین زوجین انتخاب شدند به
و ضمن  اندهای سنی با بیشترین تعداد، افراد بیشتری انتخاب شدهگروه

ها در پژوهش برقراری تماس تلفنی با زوجین و کسب رضایت آن
تایی کنترل و 30به تصادف به دو گروه  شرکت نمودند. زوجین

های آزمایش، طی دوازده جلسه دو گروه اند.آزمایش تقسیم شده
 یهابرگرفته از آموزه یهای فرزند پرورساعته تحت آموزش شیوه

 امام سجاد )ع( قرار گرفتند.
 

 ابزار پژوهش
 یسؤال 30نامه از پرسش یهای فرزندپرورمنظور سنجش شیوهبه 

های فرزندپروری )بامریند( استفاده شده است. فرم اولیه این شیوه
( 1973گویه بوده و توسط دیانا بامریند ) 30 ینامه داراپرسش

(، 1381پور )نامه توسط حسیناین پرسش .طراحی و ساخته شد
ی های فرزندپروری والدین را در سه عامل شیوهترجمه شده و شیوه

 بخشنانیی قاطع و اطمتبدادی و شیوهی اسگیرانه، شیوهسهل
ه نامه بکند و طی هنجاریابی و اعتباریابی پرسشگیری میاندازه

نامه با توجه به فرهنگ و فضای توان گفت، این پرسشت میأجر
های شده است. همچنین روش یسازیاسالمی ایرانی بوم

فرزندپروری موجود در کشور اغلب ترجمه شده فرهنگ غربی از 
منظور دفاع از هویت دینی جمله بامریند است. در این پژوهش به

ها آن را مشکل تلقی نموده و برای آن ادعا شده است که آنچه غربی
اند، در فرهنگ غنی اسالمی که کارهای مختلفی ارائه نمودهراه

های پیامبر اکرم و ائمه معصومین ن و آموزهآبرگرفته از قر
نموده و با توجه  یورآاست، مصادیق آن را داشته و گرد السالمهیعل

مراتب از لحاظ کمیت و رود بهبه تطابق با فطرت آدمی انتظار می
تر باشد. از سوی دیگر برای سنجش شیوه کیفیت اثربخش

د شاز جایی نقطه شروعی تعیین می یستیبایناچار مفرزندپروری به
نامه که به علت نبود ابزارهای صد درصد اسالمی ایرانی پرسش

 انتخاب گردید. ،بامریند که جدیدتر یا از اعتبار باالتری بود
پرسشنامه از روش   ( برای بررسی اعتبار و روایی این1991بورای ) 

طه بدادی راب))افتراقی(( استفاده نموده و مشاهده کرد که شیوه است

گیری رابطه دارد؛ و شیوه سهل گیری و اقتدار منطقیمنفی با سهل
همچنین میزان  ،منطقی او نداشت. بوری داری با شیوه اقتدارمعنی

نامه را با روش بازآزمایی محاسبه و برای پایایی این پرسش
و برای اقتدار  85/0، برای استبدادی برابر 81/0آزادگذاری برابر 

( و رضایی 1374) یاریگزارش نمود. اسفند 0/ 92ابر منطقی بر
نامه استفاده کرده و های خود از این پرسش( در پژوهش1375)

 اند.اعتبار و پایایی آن را تأیید نموده
 اجرا روش

ها در تحقیق حاضر از روش تجربی با طرح برای آزمون فرضیه
کنترل و گیری همراه با گروه آزمون و آزمون پیآزمون، پسپیش

شود؛ که در ابتدا از گروه تصادفی استفاده می گزینش انتخاب و
شود و سپس بسته آزمون گرفته میو گروه کنترل پیش شیآزما

های امام سجاد برگرفته از آموزه یهای فرزند پرورآموزشی شیوه
آن  شود و بعد ازجلسه ارائه می 12 ی)ع( فقط به گروه آزمایش ط

شود و نتایج آن را از طریق تحلیل آماری به آزمون گرفته میپس
گیری از دو گروه به عمل آورده آزمون، پیدست آورده و بعد از پس

 شده است.
 برنامه مداخله

 های فرزندپروریشرح کلی جلسات آموزش شیوه. 2جدول 
 اهداف جلسه

 آشنایی و معارفه اعضا با یکدیگر اول

 دوم
به صفات مثبت فرزندان امانت خدا هستند، توجه 

و تشویق کردن آن صفات، درست رفتار کردن به 
 فرزند خود.

 فرزند، پاره تن انسان و مایه افتخار یا ذلت والدین سوم

 چهارم
احترام گذاشتن و آموزش تشکر کردن، آموزش 
یاری رساندن به هم نوع خود، با اجتماع بودن 

 فرزند.

 پنجم
پاداش و محورهای مسئولیت، مسئولیت والدین، 

 کیفر مسؤولیت، ادب و نیکو، خداشناسی، روش
 اجرای مسئولیت والدین و فرزندان، تشویق فرزندان

 ششم
ت به العمل نسبنقش تکریم در تربیت فرزند، عکس
 تغییرات کوچک در رفتار فرزندان.

 هفتم
بزرگ جلوه دادن کار نیک فرزند، آموزش 

صحبت، عدم سرزش رفتاری، خوشعدالت، خوش
 دنکر

 هشتم
آموزش نظم، تعیین حد و مرز، قوانین خانه و 

گیر بودن و نبودن والدین و عواقب زندگی، سخت
 آن.

 و گذشت. یآموزش راز داری، خطاپوش نهم

 دهم
نظارت بر رفتار فرزند در اجتماع، مدیریت زمان 
فرزندان، استفاده از استعداد و نظر خود فرزند در 

 ها.آنها، باور داشتن این زمینه

تعلیم، تربیت، آموزش و مهربانی. آموزش بخشش  یازدهم
 به فرزندان. آموزش تفکر درباره کارهای روزانه.
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 15 . ی.فرزند پرور یها وهیآموزش ش یاثربخش یبررس  

Journal of Islamic Life Style Volume 5, Issue 1, Summer 2021 

کمک کردن به فرزند، مدارا کردن با او، دوست  دوازدهم
 شدن با کودک خود. با فرزند خود لج نکنیم.

های فرزندپروری برگرفته از همچنین بخشی از بسته آموزشی شیوه
های امام سجاد )ع( که در مداخله آورده شده است. بسته آموزه

رساله حقوق آن  های صحیفه سجادیه وآموزشی برگرفته از کتاب
 .باشدیامام بزرگوار و به نقل از کتب علمی و مذهبی در این زمینه م

که روایی محتوایی بسته آموزشی تدوین شده توسط سه نفر از 
 .ورد تأیید قرار گرفتخبرگان )اساتید دانشگاه( م

 های فرزندپروری از دیدگاه امام سجاد )ع(شیوه
فرزند را جزئی از وجود  (ع) امام سجاد: وابستگی و تعلق .1

طور فطری، بدیهی است که انسان، به. خواندانسان و پاره تن او می
اش خود و امور وابسته به خود را دوست دارد، در راه نگهداری

این حقیقت و  کوشدمی اشیمسیر رشد و تعالکند و در فداکاری می
ین ولیت سنگؤکه فرزند وابسته به انسان جزئی از وجود اوست، مس

والدین و لزوم عنایت پیوسته به تربیت و رشد فرزندان را یادآوری 
 (.29) کندمی
: فرمایدمی( ع)امام سجاد مباهات یا خواری:  فرزندان مایه .2

و خیر و شرش با وی گره خورده  فرزند انسان جزئی از وجود اوست
ثمره تلخ و شیرین تربیت و پرورش فرزندان، سرانجام به . است

نامی و افتخار اگر فرزندان نیک باشند، مایه نیک. رسدوالدین می
شوند و اگر درست تربیت نشوند، مایه خواری و بدنامی والدین می

ن است موضوع هشداری به والدی این جهتنیبد. آنان خواهند بود
که اگر برای تربیت فرزندانشان اهمیت قائل نیستند و اگر آینده 

 ندندیشاخویش بی ینامکیکم به نخواهند، دستفرزندانشان را نمی
(30.) 

ولیت والدین در برابر ؤاز مس: امام سجاد لیت والدینوؤمس .3
 نیترهای الهی و از بزرگدهند. فرزندان ودیعهفرزندان خبر می

های ها و نعمتپروردگارند. والدین در برابر این ودیعههای نعمت
ین والد. ولیت کنندؤگزار باشند و هم احساس مسالهی باید هم سپاس

ؤال باشند و مورد سول میؤمس تشانیدر مقابل فرزندان نسبت به ترب
واقع خواهند شد. والدین بدانند که اثر نیکوی تربیت آنان مایه 

 (.31گردد )آنان می آبرومندی عزت و جمال اجتماعی و زیبایی و

 فرمایند:: امام بزرگوار مینمایاندن آثار اعمال نیک به فرزند .4
بزرگ جلوه دادن کار نیک فرزند و نشان دادن اثر اعمال نیک 

 بزرگ کردن. شودکودک به او از اقدامات مؤثر تربیتی شمرده می
 تقویتکار خوب فرزند نوعی تشویق معنوی است و سبب ایجاد و 

والدین آثار کارهای خوب  که شایسته است. شودانگیزه می
فرزندانشان را برای آنان ترسیم کنند و به زیبایی نمایش دهند؛ 

ابند و یچراکه آنان، با دیدن آثار اعمالشان، اعتماد به نفس بیشتر می
 (.28بینند )تر توانا میخود را برای انجام دادن کارهای بزرگ

وان از ت: نظارت بر رفتار فرزندان را میفرزند نظارت بر رفتار .5
تفاوتی و غفلت از رشد و بیاین بخش از سخن امام سجاد دریافت: 

فرزند انسان . دارد ریناپذهدایت فرزند در زندگی آثاری جبران
 (.29)سوز و با درایت نیازمند است نونهالی است که به باغبانی دل

دارند: جاد )ع( بیان می: امام سپرورش استعدادهای فرزندان .6
ای هترین قلهرفیع انسان اشرف مخلوقات است و استعداد رسیدن به

خداوند استعدادهایی در وجود انسان به ودیعه . انسانیت را دارد

ه کضروری است . گذاشت تا در پرتو پرورش صحیح شکوفا شود
ها استعدادها به رشد و در پرتو دقت و نظارت والدین و حمایت آن

 (.31) رسیدبشکوفایی 

نقش والدین در پرورش جسمی : کمک گرفتن از خدا در تربیت .7
 چنان مهم استو روانی فرزندان و انتخاب شیوه تربیتی مطلوب، آن

برای تربیت فرزند از خداوند « رساله حقوق»که امام سجاد در 
طلبند و برای تأکید بر گزینش بهترین شیوه تربیتی ک میمتعال کم

: حق فرزندت ندیفرمایو تربیت شایسته فرزند، خطاب به والدین م
بر تو آن است که او را خوب و شایسته تربیت کنی و به جانب 

 (.32پروردگارش رهنمون باشی.)

حق خردسال این : »فرمایندمی( ع)امام سجاد : عطفت و مهربانی .8
که نسبت به او مهربان باشی و با او مدارا نمایی و به نزاع و است 
ر تجویی با او نپردازی، این روش برای رشد و هدایت او مناسبستیزه
 (.33« )است

ترین و اساسیدارند: فرزند: امام سجاد )ع( بیان می تربیت .9
 .ترین حق فرزند و خردسال تربیت اخالقی و معنوی اوستضروری

ترین هدف و بلکه هدف همه تعالیم و معارف تتربیت با اهمی
زندگی انسان مسلمان در پرتو تربیت اسالمی معنا پیدا . اسالمی است

 (.34) و ارج و ارزش انسان به تربیت معنوی و اخالقی اوست کندیم
فرمایند: از دیگر تعلیم و آموزش: امام سجاد در این خصوص می .10

در مجامع  دانش است. حقوق مهم فرزند، سوادآموزی و فراگیری
حدیثی و کتب ادعیه، به موضوع تعلیم و آموزش پرداخته تا جایی 

و مادر که مسأله تعلیم و آموزش فرزند حق مسلم فرزند بر پدر 
 (.35ه است )دانسته شد

 صورت: اما سجاد )ع( به عبارت عفو و بخشش بهعفو و بخشش .11
، تیهای تعلیم و تربیکی دیگر از شیوهکنند. اشاره می« العفوُ عنهُ»

 .عزت است عفو و بخشش است که این شیوه مبتنی بر اصل

ه کتغافل عالوه بر آن( ع)از نظر امام سجاد : خطاپوشی و تغافل .12
در تربیت ضرورى است، یکى از اصول مهم اجتماعى برای داشتن 
زندگى آرام و خالى از دغدغه و وسیله سامان یافتن امور دنیایى 

 .(28) .تجامعه انسانى اس

: روحیه کنندیرفق و مالطفت با کودک: امام سجاد )ع( بیان م .13
شود؛ بنابراین، لطیف کودک با اندک تندی و خشم، آزرده می

زندگی خویش با  یهاوالدین، باید از گل ژهیوساالن، بهبزرگ
لطافت و نرمی مراقبت کنند؛ با صبر و حوصله در برابر آزارهای 

الطفت نشان دهند و جز در موارد کودکانه آنان عطوفت و م
 (.29)استثنایی نگاه تند و چهره خشمگین بدانان نشان ندهند 

به این بخش از سخنان  توانیمدارا با کودک: در این خصوص م .14
امام سجاد اشاره نمود: ضرورت مدارا و تحمل رفتارهای ناسنجیده 
کودکان امری روشن است؛ رفق و مدارا در تعامالت اجتماعی و 

وش ر نیترنهیهزو بهترین و کم روابط انسانی، کارسازترین ابزار
 (.36) ممکن برای نفوذ در دیگران است

خواهد اد )ع( از والدین می: امام سجترک لجاجت با کودک .15
کودکان، به خاطر نداشتن که از لجاجت با کودکان دست بردارند. 

ها آن. های بسیار دارندآگاهی الزم و درک کافی، کمبودها و نقص
ساالن برخاسته، باعث آزار چه بسا به لجاجت با والدین و بزرگ
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  و همکاران     یریزاده بندق نیحس یمهد  16

 1400 تابستان، 1، شماره 5دوره  پژوهشی سبک زندگی اسالمی با محوریت سالمت-فصلنامه علمی

ارا ن مدترها باید با کودکادر چنین موقعیتی بزرگ. شوندیها مآن
 (.37. )کنند و از لجاجت و مخاصمه با آنان جدا بپرهیزند

 

 هایافته
 

 آزمون و پیگیریو پس آزمونشیهای آزمایش و گواه در مراحل پهای فرزندپروری در گروه. میانگین و انحراف معیار نمرات شیوه3جدول 

 عضویت گروهی متغیر
 پیگیری آزمونپس آزمونشیپ
 انحراف معیار میانگین انحراف معیار میانگین انحراف معیار میانگین

 سبک آزادی مطلق
 32/2 83/23 69/2 80/23 65/2 33/24 گواه

 20/2 43/19 63/2 33/21 02/3 86/23 آزمایش

 سبک استبدادی
 24/2 33/30 33/2 06/30 90/2 31 گواه

 81/2 40/24 03/4 56/27 60/3 90/30 آزمایش

 سبک اقتدار منطقی
 05/2 20/37 73/2 60/37 85/2 90/36 گواه

 88/1 86/41 24/2 26/39 21/3 76/36 آزمایش

شود که ، مشاهده می3با توجه به نتایج به دست آمده در جدول 
میانگین نمره سبک آزادی مطلق و سبک استبدادی در گروه 

کاهش  آزمونشیگیری نسبت به پآزمون و پیآزمایش در پس
حال آنکه در گروه گواه تغییر قابل توجهی  ،معناداری داشته است

نداشته است. همچنین میانگین نمره سبک اقتدار منطقی گروه 
افزایش  آزمونشیگیری نسبت به پآزمون و پیآزمایش در پس

معناداری داشته ولی در گروه گواه تغییرات جزئی مشاهده شده 
های فرزندپروری برگرفته از هبرای آزمون اثربخشی شیو است.
چند متغیره  انسیاز روش تحلیل کووار امام سجاد )ع( یهاآموزه

هایی به شرح ذیل استفاده شده است. این نوع تحلیل دارای مفروضه
 است:

 هاتوزیع نرمال داده
 

 های فرزند پرورینرمال بودن توزیع نمرات شیوه فرضشیاسمیرونف در مورد پ –نتایج آزمون کلموگروف . 4 جدول

 
 متغیر

 گروه آزمایش گروه گواه
 اسمیرونف –کلموگروف  اسمیرونف –کلموگروف 

 یداریمعن آماره یداریمعن آماره
 200/0 116/0 194/0 132/1 سبک آزادی مطلق

 200/0 101/0 088/0 252/1 سبک استبدادی
 922/0 652/0 838/0 619/0 سبک اقتدار منطقی

داری آزمون، سطح معنی ،شودمالحظه می 4با توجه به نتایج جدول 
ها مورد تأیید قرار باشد که فرض نرمال بودن دادهمی 05/0باالتر از 

 گیرد.می

 هاهمگنی واریانس

 
 های فرزندپروریشیوه یهاانسیتساوی وار فرضشینتایج آزمون لوین در مورد پ. 5جدول 

 یداریسطح معن درجه آزادی دوم درجه آزادی اول F ابعاد

 512/0 177 2 673/0 سبک آزادی مطلق
 324/0 177 2 133/1 سبک استبدادی

 386/0 177 2 958/0 سبک اقتدار منطقی

شود که برای متغیر سبک مشاهده می ،5با توجه به نتایج جدول 
و برای متغیر سبک  P =512/0و  F=  673/0آزادی مطلق 

و برای متغیر سبک اقتدار  P = 324/0و  F=  133/1استبدادی 
محاسبه شده است که در تمام  P = 386/0و  F=  958/0منطقی 
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موارد مقدار سطح معناداری محاسبه شده برای آزمون لوین، 
( شده است که نتیجه 05/0طح معناداری آزمون )تر از سبزرگ

 شود.ها تأیید میهمگونی واریانس ،دهدمی
 

 هایشیب همگنی F)محاسبه  ونیرگرس هایشیب همگنی

 رگرسیون(

 

 هادر داخل گروه همگنی شیب رگرسیون فرضشیبررسی پ. 6 جدول

مجموع  تأثیر متغیر
 مجذورات

میانگین  درجه آزادی
 مجذورات

F  سطح
 معناداری

 457/0 794/0 350/5 2 701/10 گروه×  آزمونشیپ سبک اقتدار منطقی
 170/0 831/1 599/8 2 199/17 گروه×  آزمونشیپ سبک استبدادی

 093/0 486/2 174/24 2 347/48 گروه×  آزمونشیپ سبک آزادی مطلق

های رگرسیونی در همگنی شیب فرضشی، بررسی پ6در جدول 
ها ارائه شده است. مقادیر برآورده شده در جدول باال داخل گروه

، درجه آزادی، میانگین مجذورات و سطح معناداری( نشان F)مقدار 
ل ( و متغیر مستقآزمونشیدهد که اثر تعاملی متغیر کووریت )پمی

توان گفت که تعامل می رونیباشد. از ااز لحاظ آماری معنادار نمی
های فرزندپروری( و متغیر شیوه آزمونشیبین متغیر کووریت )پ

های امام های فرزندپروری برگرفته از آموزهمستقل آموزش شیوه
دار نبوده و لذا رابطه خطی بین دو متغیر و همگنی سجاد )ع( معنی

 رگرسیون محقق شده است.

های آزمون، با کمک تحلیل فرضدر ادامه و با توجه به تأیید پیش
آزمون وا بر روی میانگین پسوچند متغیری در متن مانک انسیکووار
های فرزندپروری در بین های شیوهگیری نمرات مؤلفهو پی
ال سؤ آزمونشیهای آزمایش و گواه با کنترل پگروه یهادهندهپاسخ

 پژوهش پاسخ داده شده است:
های امام گرفته از آموزه سؤال پژوهش: آموزش بسته آموزشی بر

 های فرزندپروری چه تأثیری دارد؟ع( بر شیوهسجاد )

 
 آزمونشیهای فرزندپروری با کنترل پآزمون نمرات شیوهروی میانگین پس مانکووادر متن  طرفهکی انسینتایج تحلیل کووار. 7جدول 

 منبع تغییرات مراحل متغیر وابسته
مجموع 
 مجذورات

درجه 
 آزادی

میانگین 
 مجذورات

F 
 

یسطح معن
 P یدار

مجذور 
 اتا

توان 
 آماری

سبک آزادی 
 آزمونپس مطلق

 1 896/0 0001/0 57/506 9/3946 2 9/7893 آزمونشیپ
 814/0 066/0 005/0 283/8 53/64 1 53/64 گروه
  791/7 117 6/911 خطا

سبک 
 استبدادی

 آزمونپس
 1 905/0 0001/0 2/556 43/6148 2 8/12296 آزمونشیپ

 568/0 038/0 034/0 58/4 70/50 1 70/50 گروه
  05/11 117 1/1293 خطا

سبک اقتدار 
 منطقی

 آزمونپس
 1 946/0 0001/0 7/1016 6/8024 2 2/16049 آزمونشیپ

 417/0 029/0 048/0 234/2 63/17 1 63/17 گروه
  89/7 117 4/923 خطا

، نتایج تحلیل کوواریانس چند 7نتایج به دست آمده در جدول 
آزمون نمرات شیوه متغیری را برای بررسی تفاوت میانگین پس

های آزمایش و گواه با کنترل فرزندپروری در بین افراد گروه
دهد. با توجه به نتایج محاسبه شده، سطح آزمون را نشان میپیش

زمون برای تفاوت نمره شیوه فرزندپروری برای مقایسه معناداری آ
 (.p<0.05شده است ) 05/0کمتر از  آزمونشیآزمون و پپس
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  و همکاران     یریزاده بندق نیحس یمهد  18

 1400 تابستان، 1، شماره 5دوره  پژوهشی سبک زندگی اسالمی با محوریت سالمت-فصلنامه علمی

 زمونآشیهای فرزندپروری با کنترل پوا بر روی میانگین پیگیری نمرات شیوهودر متن مانک طرفهکی انسیتایج تحلیل کووار. 8جدول 

منبع  مراحل وابستهمتغیر 
 تغییرات

مجموع 
 مجذورات

درجه 
 آزادی

میانگین 
 مجذورات

F 
 

یسطح معن
 P یدار

مجذور 
 اتا

توان 
 آماری

سبک آزادی 
 مطلق

 پیگیری
 1 907/0 0001/0 64/570 06/4310 2 1/8620 آزمونشیپ

 998/0 167/0 0001/0 51/23 63/177 1 63/177 گروه
  553/7 117 7/883 خطا

 پیگیری استبدادی سبک
 1 918/0 0001/0 27/654 7000 2 01/14000 آزمونشیپ

 999/0 179/0 0001/0 517/25 008/273 1 008/273 گروه
  699/10 117 77/1251 خطا

سبک اقتدار 
 پیگیری منطقی

 1 940/0 0001/0 9/921 6/7368 2 3/14737 آزمونشیپ
 992/0 142/0 0001/0 285/19 1/154 1 1/154 گروه
  993/7 117 13/935 خطا

سطح معناداری آزمون برای تفاوت  ،8آمده در جدول  به دستنتایج 
های فرزندپروری در دو گروه گواه و آزمایش در مرحله نمره شیوه

(. همچنین مقدار سطح p<0.05شده است ) 05/0پیگیری کمتر از 
 آزمونشیپ دو گروهمعناداری آزمون برای مقایسه این متغیرها در 

است شده  05/0در مرحله پیگیری نیز کمتر از  آزمونپسو 
(p<0.05 .)  باشد.درصد معنادار می 95که در سطح 

 

توان نتیجه گرفت که می 8و  7بنابراین با توجه به نتایج جدول  
های های برگرفته از آموزهآموزه با تأکید بر آموزش بسته آموزشی

 های فرزندپروری تأثیر دارد.ع( بر شیوهسجاد )امام 
برای مقایسه  LSD در ادامه نتایج آزمون مقایسه زوجی

و  آزمونشیهای دو گروه کنترل و آزمایش در مراحل پمیانگین
دهنده وجود تفاوت معنادار بین پیگیری آورده شده است که نشان

های گواه و آزمایش در های فرزند پروری در گروهمیانگین شیوه
 (:9باشد )جدول آزمون و پیگیری میمراحل پس

 
 و پیگیری آزمونشیهای دو گروه کنترل و آزمایش در مراحل پبرای مقایسه میانگین LSD نتایج آزمون مقایسه زوجی. 9 جدول

 سطح معناداری خطای استاندارد تفاوت میانگین 2گروه  1گروه  مرحله متغیر
 درصدی 95فاصله اطمینان 

 حد باال حد پایین
سبک آزادی 

 مطلق
 آزمونپس

 آزمایش کنترل

47/2- 68/0 001/0 84/3- 09/1- 
 -22/3 -57/5 0001/0 58/0 -40/4 پیگیری

سبک 
 استبدادی

 -79/0 -20/4 005/0 85/0 -50/2 آزمونپس
 -61/4 -25/7 0001/0 65/0 -93/5 پیگیری

سبک اقتدار 
 منطقی

 95/2 37/0 013/0 64/0 67/1 آزمونپس
 69/5 64/3 0001/0 50/0 67/4 پیگیری

 گیرینتیجه
های رفتاری در کودکان و نوجوانان و امروزه بروز ناهنجار

ها و اجتماع باعث شده فرزندان، خانوادهپیامدهای ناگوار آن برای 
 ترین وعنوان یکی از پیچیدهاست که مسئله تربیت کودک به

ترین مسائل روزانه مطرح گردد. روش تربیت فرزندان از غامض
دیدگاه اسالم اهمیت و ارزش واالیی دارد. روش فرزند پروری مبتنی 

تواند است، میها اشاره شده بر اصولی که در آیات و روایات به آن
ای پیامدهای مثبتی در پی داشته باشد. نظریه تربیت اسالمی، مجموعه

هماهنگ و یکنواخت از اصول و قواعد تربیت است که از قرآن، 
و سنت و سیره پیامبر اسالم )ص( و امامان معصوم )ع(  اتیروا

انه گیرهای فرزندپروری مقتدرانه، سهلسبک گرفته شده است. در
ها بیشتر بر نوع شخصیت پروری پدر و مادر و نگرش آن و مستبدانه
فرزند پروری از دیدگاه اسالم،  ٔەشود؛ در حالی که در شیوتأکید می

گیرد و پدر و مادر فطرت خود فرزند مدنظر قرار می سوکیاز 

تربیتی خود را بر اساس آن انجام داده  یزیراند برنامهموظف
های شخصی خود را در این زمینه به کار نگیرند. از سوی خواسته

های اند از احکام، دستورها و راهنماییدیگر پدر و مادر موظف
هدایتی و تربیتی پیامبر اسالم )ص( و امامان معصوم )ع( استفاده 

(. در روش 38اند )الهی مطرح کرده یهانمایند که بر اساس آموزه
آنجاکه پدر و مادر به حقیقت وجودی انسان آگاه  تربیتی اسالمی از

دانند، در نتیجه هستند و انسان را مستعد رسیدن به همه کماالت می
هدف از تربیت فرزندان را رسیدن به کرامت و قرب الهی و متخلق 

 .دانندیشدن به صفات خداوند سبحان م
های فرزندپروری برگرفته از موزشی شیوهآبسته در این پژوهش 

های در جهت اصالح و بهبود کیفیت شیوه امام سجاد )ع( یهاآموزه
فرزندپروری تدوین و تأثیر آن بر شیوه فرزندپروری زوجین شهر 

های فرضیه اول و دوم مالثانی مورد بررسی قرار گرفت. یافته
های آموزه رپژوهش نشان داد که آموزش بسته آموزشی با تأکید ب
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های امام سجاد )ع( بر شیوه فرزندپروری سبک برگرفته از آموزه
آزادی مطلق و سبک استبدادی تأثیر معکوس دارد. همچنین 

های فرضیه سوم پژوهش نیز نشان داد که آموزش بسته یافته
های امام سجاد )ع( های برگرفته از آموزهآموزشی با تأکید بر آموزه

سبک اقتدار منطقی تأثیر مستقیم و مثبت  بر شیوه فرزندپروری
 معناداری دارد.

(، 1398های مطالعات عابدی و همکاران )نتایج این پژوهش با یافته
( و 2019(، گویرا و همکاران )1394نیا و همکاران )طاهری

 ( همخوانی دارد.2017پژوهش الستر و همکاران )
وری سبک گفت در روش فرزند پر توانمی هاییافته تبیین در

آزادی مطلق، پدر و مادر معتقدند که کودک باید آزاد باشد که هر 
دوست دارد انجام دهد. چنین پدر و مادری بدون اعمال کنترل  یکار

کنند. این والدین با ها را غرق در محبت خود میبر فرزندانشان، آن
تنبیه کودک مخالف هستند و اگر فرزندشان کار اشتباهی انجام 

هایی کنند. درصورتی که تشویق و تنبیه روشو تنبیه نمیدهد، او ر
شوند کودک و نوجوان بسیار مهم و مؤثر هستند که باعث می

متوجه شود چه کاری درست و چه کاری نادرست است. کودکانی 
و هدف و  دهنددوست دارند انجام می یهر کار ریگبا والدین آسان

والدین در این روش رفتارهای  .کنندیقانون مشخصی رو دنبال نم
های دینی چنین دهند؛ اما آموزهناسازگار و ناهماهنگ نشان می

های امام سجاد رفتاری را نادرست دانسته و در مراجعه به آموزه
)ع( به رفتار صحیح با فرزندان، برقراری نظم و ایجاد قوانین در 

د فرزند، رخانواده، گزینش رفتار تنبیهی و تشویقی متناسب با عملک
رو خواهیم شد. گوش دادن به فرزند و گذراندان اوقات با او و. روبه

اند نمره های آموزشی شرکت نمودهلذا زوجینی که در دوره
ن آزموتری در سبک فرزند پروری آزادی مطلق در مراحل پسپایین

 اند.و پیگیری ثبت نموده
و  قع هستندهمچنین والدینی که روش استبدادی دارند، بسیار پرتو

ها بی ها ندارند، نسبت به آنچون فرزندان تمایلی به اطاعت از آن
 والدین گونهنیکنند. اها را طرد میدهند و حتی آنعالقگی نشان می

انتظار دارند فرزندان بدون پرسش درباره صحت و سقم آنچه 
ها را قبول کنند ها را قبول کنند و هرگاه نظر آنگویند، حرف آنمی
زور و تنبیه وچرا نپذیرند، بهها را بدون چونهرگاه نظر آنو 

شوند. واضح است، در شیوه استبدادی که بر اساس متوسل می
گیرد، ابراز وجود و استقالل های دلخواه والدین شکل میخواسته

هایی، احساس فرزندان در چنین خانواده .شودفرزندان سرکوب می
دستورات فرد مستبد اطاعات کنند، کورکورانه از امنیت نمی

کنند، اغلب دچار هیجان و اضطراب هستند، در مقابل دیگران می
 ترسن یا کوچکهای همگیرند. به بچهحالتی دشمنانه به خود می

ساالن معموالً رسانند، متعصبند و نسبت به بزرگاز خود آزار می
راجعه حال با م .کنندبدبین هستند و از قبول مسؤولیت خودداری می

مشخص است  یروشنهای امام سجاد )ع( بهبه رفتار و سیره و آموزه
که ایشان چنین رفتاری را کامالً ناپسند دانسته و این اعمال را نفی 

های آموزشی شرکت کرده نمایند بنابراین زوجینی که در کالسمی
طور قطع از هرگونه های امام سجاد )ع( توجه نموده، بهو به آموزه

ها با مستبدانه نسبت به فرزندان خود خودداری نموده و با آنرفتار 
ها و نظرات فرزندان استقبال و با آغوشی باز محبت رفتار و از ایده

پذیرای آنان خواهند بود. لذا نمره سبک استبدادی در گروه آزمایش 
 کاهش معناداری داشته است.

فرزندپروری های در نهایت نتایج پژوهش نشان داد که نمره سبک
های امام اقتدار منطقی والدینی که در پژوهش شرکت کرده و آموزه

اند افزایش محسوسی نسبت به گروهی سجاد )ع( را الگو قرار داده
آموزش مبتنی  گریدعبارتکه آموزش را دریافت نکردند دارد. به

ردن ب های فرزندپروری امام سجاد )ع( توانسته است به کاربر آموزه
های امام سجاد تدار منطقی را در والدین ارتقاء دهد. آموزهسبک اق

بر پایه ارتباط صحیح بین والدین فرزندان، احترام به عقاید فرزندان، 
، ها در منزلها در وضع قوانین و تصمیماستفاده و توجه به نظرات آن

و همچنین  زیآمایجاد توازن در محبت و تنبیه و رفتارهای محبت
یافت  یروشنتوان بهباشد بنابراین میندان استوار میعدم تحقیر فرز

که آموزش بسته آموزشی موجب باال رفتن نمره سبک اقتدار منطقی 
 شده است.

های پژوهش، با توجه به نتایج به دست آمده از آزمون فرضیه
های های برگرفته از آموزهآموزه آموزش بسته آموزشی با تأکید بر

های فرزندپروری تأثیر دارد. لذا در این امام سجاد )ع( بر شیوه
 گردد:ذیل مطرح می هاشنهادیخصوص پ

 هایتکنیک سایر کنار در مذهبی نگرش و تقویت اصالح با -

تربیت و  به کمک برای دینی رویکردهای از تواندرمانی می
ها آن فرزندپروری کیفیت افزایش همچنین پرورش فرزندان و

 کرد. استفاده

 هایآموزه های فرزندپروری بر اساسآموزش شودپیشنهاد می -

 های ملی به مردم ارائه گردد.امام سجاد )ع( در رسانه

 ها،طرف مهدکودک از آموزشی یهاو کارگاه جلسات -

 و آگاهی افزایش و فرزندپروری مورد در ...و هادبستانیپیش
 های دینیفرزندان بر اساس آموزه تربیت الزم جهت یهامهارت

 گردد. ارائه

اسالمی  هایآموزه بر مبتنی های فرزندپروریمهارت آموزش -
 و مراکز هاکلینیک در های امام سجاد )ع(و باألخص آموزه

 زوجین به جهت آموزش مذهبی - فرهنگی مراکز نیز و مشاوره

 .شود استفاده

های دینی آموزه که و تأثیری پژوهش این هاییافته اساس بر -
های شیوه در اری و کرداری امام سجاد )ع(های رفتو باألخص آموزه

 ما، کشور مردم دینی هویت به با توجه نیز دارد و فرزندپروری

ائمه )ع(  و پیامبر )ص( احادیث و قرآن آیات با یادآوری توانمی
 درباره عصر حاضر، با متناسب و کارآمد یهاهیتوص از سرشار که

 هاخانواده به کامل ایمجموعه است خانواده مسائل تریناساسی

و  روانی اجتماعی، فردی، نیازهای همة تا پاسخگوی کرد عرضه
بهبود کیفیت فرزند  به و باشد هاآن معنوی و جسمانی عاطفی،

 .گردد پروری منجر
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