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پروري سالم با رشد اصول اخالقي و اجتماعي از رابطه الگو هاي فرزند 

 ديدگاه اسالم

 دانشیار دانشگاه مازندران؛فرشته باعزت

 ،یاجتماع و یانسان علوم دانشکده ،یروانشناس گروه ؛دانشجوی دکترای روانشناسی تربیتی*مهشاد معتقدی فرد

  مازندران دانشگاه

 فلسفه آموزش وپرورش تاريخ ولیسانس ؛دانشجوی فوق آزیتا میرزایی

 

های الزم را برای های اخالقی در مدرسه در صورتی میسر است که مسئوالن مدرسه مهارتتحقق ارزش مقدمه:

های رفتاری کسب کرده باشند. بسیاری از مديران و معلمان از اين شکايت دارند که به رغم ها به هدفتبديل ارزش

شود و ه شده در کتب درسی، سخنانی که در خالل مراسم مدرسه برای آنان ايراد میاندرزهای اخالقی گنجانید

شود، رفتارهايی مانند تقلب، وجود جمالت زيبايی که بر در و ديوار مدرسه برای جلب توجه شاگردان نوشته می

رشد اخالقی،  شود.دروغگويی، بی اعتنايی به مقررات، خشنونت و پرخاشگری در بسیاری از مدارس مشاهده می

ها، ارتباط بسیاری با رشد و تکامل اجتماعی دارد. از سوی ديگر تحت تاثیر میزان عالقه کودک به معیارها و ارزش

باشد.. روانشناسان رشد های او در مقابل خیر و شر میوابسته به رشد دينی، میزان عالقه به آداب و رسوم و واکنش

های اجتماعی و اخالقی های تربیتی والدين را بر رشد قابلیتی تاثیر روشاند که چگونگمند بودههمواره عالقه

شود. هر خانواده پروری نامیده میکودکان مطالعه و بررسی نمايند. يکی از اين مهمترين مباحث در اين حوزه فرزند

ای را انتخاب ندپروری ويژههای تربیتی و فرزدهی فرزندان شیوههای والدين، تقاضاهای آنها و پاسخبا توجه به ويژگی

های خاص در فرزندان رابطه نشان داده است. در قرآن و احاديث بر کند که با بروز و نگهداری رفتارها و ويژگیمی

سبک فرزندپروری سالم تاکید شده است تا فرزند به درستی و براساس فطرت انسانی که خدا به وی عطا نموده، 

ی مختلف روانی، عاطفی، معنوی، فردی و اجتماعی به صورت بهنجار رشد کند. هاتربیت شود و شخصیتش در جنبه

های روانی، هیجانی و رفتاری هماهنگ با فطرت برايش فراهم سازد تا درست بینديشند، زندگی را شايسته ويژگی

سالم که با تقاضا و تواند توسط والدين ها میتدبیر نمايد، روابط خوب و انسانی با ديگران برقرار سازد. اين ويژگی

شود، ايجاد شود. بنابراين، هدف از پژوهش پاسخ دهی متناسب، متعادل و به دور از افراط و تفريط مشخص می

 حاضر تعیین میزان رابطه بین الگوهای فرزند پروری سالم والدين با رشد اخالقی و اجتماعی دانش آموزان بود. 

سوم   آموزان پايه مادران دانش  بود. جامعه آماری شامل کلیههمبستگی  -پژوهش حاضر از نوع توصیفیروش: 

نفر، انتخاب  140ای ای چند مرحلهگیری خوشهکه به روش نمونه 1392-93ابتدايی شهرستان آمل سال تحصیلی 
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توسط رضا زاده،  1390ماده( که در سال  48شدند. ابزارهای پژوهش شامل: پرسشنامه سبک فرزند پروری سالم )

ی احسان  و پور حسینی ساخته شد که براساس تربیت فرزند از ديدگاه اسالم و برگرفته از آيات قرآن، روايات بهرام

آزمون رفتار دينی، هدايت و ترمیم را شامل می شود. ابزار بعدی  دينی و کتب اخالقی می باشد و سه خرده

-مقیاس از جمله همدلی، جهت زير 10سوال( است که دارای  104کودکان )پرسشنامه رشد اخالقی و اجتماعی 

گیری اجتماعی، رفتار اخالقی، خود مهارگری، حرمت خود، اطاعت پذيری، جرات ورزی، احترام به قانون، تمايل به 

 مشارکت و پرخاشگری است.

 گیری اجتماعی، آموزان شامل همدلی، جهت های اجتماعی و اخالقی دانش میانگین و انحراف معیار ويژگی ها:یافته

ورزی، احترام به قانون، تمايل به مشارکت و پذيری، جرأت خود، اطاعت مهارگری، حرمترفتار اخالقی، خود

 ،27/15 ±55/4، 32/18±5، 22±65/5، 66/22±45/6، 50/58±23/14 ،90/60±87/16پرخاشگری به ترتیب  

های  پذير بودن ويژگی بینیبه منظور پیش .باشد می 28/6±97/3 و 5±02/15، 86/5±64/19، 40/4±30/16

ها اخالقی و اجتماعی کودکان بر اساس الگوی فرزندپروری سالم والدينشان از تحلیل رگرسیون  استفاده شد. يافته

ی  آموزان پايه اجتماعی دانشهای اخالقی و  ويژگی  بینی همه سالم قابلیت پیش مشخص کرد الگوی فرزند پروری 

های اخالقی و اجتماعی  درصد از واريانش ويژگی 81/0ه سوم ابتدايی را دارند. مقدار ضريب تعیین نشان داد ک

 کند. فرزندپروری سالم تبیین میی سوم ابتدايی را الگوی  آموزان پايه دانش

(، 1386(، حسینی )1392صلیبی )  هشهای پژو های پژوهش حاضر همسو با يافته : يافتهبحث و نتیجه گیری

باشد. در تبیین  (، می2006(، هاکسلی )2002(، بايرن )2005( ، مايز و راسل )2009(، فلینگ )2012ککتساکی )

شود که سالمت يا نابهنجاری روانی می يافته های حضر بايد گفته شود که خانواده، نخستین نهاد پرورشی محسوب

های دينی، زمانی برای کودک  تر به آموزه ز آن منشأ گیرد. باورهای مذهبی و گرايش عمیقتواند تا اندازه زيادی امی

يابد که با نیازهای درونی او ارتباط داشته باشند. اين وظیفه والدين و مربیان است که متناسب با نیازهای  معنا می

بزرگساالن به امور معنوی، بر کودکان  گرايشات باطنی و اشتیاق درونی های دينی بپردازند. کودک، به معرفی آموزه

های کالمی و  گذارد. گاهی صدق و صفای درون و وقار معنوی والدين و مربیان، مؤثرتر از آموزش تأثیر بسیار می

مستقیم دينی است. بنابراين والدين بايد به تهذيب درون و اخالص و صداقت در گفتار و رفتار خود اهمیت دهند. در 

آموزند به عنوان مثال برای پرورش همدلی که يکی از  ها را به کودکان می ن هستند که اين مهارتحقیقت اين والدي

های اخالقی اجتماعی است، روانشناسان بر نقش استقراء )توضیح دادن دلیل رفتارهايشان به کودکان( و از  ويژگی

اند. والدينی که رفتارهای فرزندپروری  های اعمال قدرت يا قطع محبت، تأکید بسیار کردهسوی ديگر، پرهیز از روش

تری دهند )به ويژه با تمرکز بر پیامدهای رفتار فرد برای ديگران(، کودکان همدلخود را برای کودکشان توضیح می

دارند و يا برای پرورش وجدان، استفاده از استدالل استقرايی توسط والدين، به افزايش درونی ساختن معیارهای 

شود. همچنین پرهیز از اِعمال قدرت توسط والدين، بیش از تکیه احساس گناه در کودکان، منجر می اخالقی و ايجاد
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دهد. آن گونه که روان شناسان تحقیق کردند، حس دينی مانند ساير بر اعمال قدرت، احساس گناه را افزايش می

آموخته  کودکی   عی بايد ازهای اخالقی و اجتما ارزشنیازها و فرايندهای روانی، مراحل سنی خاصی دارد. در حقیقت 

ای باشد که کودکان از نظر اخالقی و اجتماعی رشد  شان به گونهفرزندپروری  و والدين بايد سعی کنند که شیوه شوند

دا خود را در مقام يک نمايند. اين است که ما برای داشتن فرزندانی سالم و بهنجار از نظر شخصیتی، بايد در ابت

صیصه های شخصیت اخالقی قرار دهیم و بايد توجه داشته باشیم که بدون داشتن الگوی مناسب و واجد خ

توان از روی شابلون و کتاب راهنمای فرزندپروری، فرزندان بهنجار تربیت کرد. های شخصیتی بهنجار، نمیمشخصه

ارتقای آن است. ای بسیار مهم و حیاتی برای تغییر ساختار شخصیتی خودمان يا بنابراين، فرزند داشتن، زمینه

توان از طريق غنی سازی نهاد بنیادی و شود اين است که میهای پژوهشی مشخص میخوشبختانه آنچه از يافته

اثرگذارِ خانواده، روند تحول شخصیت اخالقی کودکان و در نهايت جامعه را به سوی چشم اندازی مناسب و درخور، 

های خانوادگی و اجتماعی را ش همه دلسوزان و فعاالن عرصهرهنمون ساخت و اين، موضوعی است که توجه و تال

 کند.طلب می

 پروری سالم، رشد اخالقی، رشد اجتماعی، ديدگاه اسالم.های فرزند : الگوواژه های کلیدی

 

http://farzandparvari.com/tag/%d8%a7%d8%b1%d8%b2%d8%b4%e2%80%8c%d9%87%d8%a7%db%8c-%d8%a7%d8%ae%d9%84%d8%a7%d9%82%db%8c-%d8%a8%d8%a7%db%8c%d8%af-%d8%a7%d8%b2%e2%80%8c%da%a9%d9%88%d8%af%da%a9%db%8c%e2%80%8c%d8%a2%d9%85%d9%88%d8%ae/
http://farzandparvari.com/tag/%d8%a7%d8%b1%d8%b2%d8%b4%e2%80%8c%d9%87%d8%a7%db%8c-%d8%a7%d8%ae%d9%84%d8%a7%d9%82%db%8c-%d8%a8%d8%a7%db%8c%d8%af-%d8%a7%d8%b2%e2%80%8c%da%a9%d9%88%d8%af%da%a9%db%8c%e2%80%8c%d8%a2%d9%85%d9%88%d8%ae/


 

 

https://sid.ir/1791
https://sid.ir/1792
https://sid.ir/1793
https://sid.ir/1795
https://sid.ir/1794
https://sid.ir/1796
https://sid.ir/1702
https://sid.ir/1700
https://sid.ir/1699
https://sid.ir/1698
https://sid.ir/1787

