
 

 

  123- 143: 1394تابستان ، 27، دوره جدید، شماره سومو  بیستپژوهش در مسائل تعلیم و تربیت اسالمی، سال 

  ساخت و هنجاریابی پرسشنامه فرزندپروري در نگرش اسالمی
  

  * آسیه مکتوبیان بهارانچی
  ** سید محمد کالنتر کوشه
  *** محمدحسین خوانین زاده

  27/7/94: پذیرش نهایی    19/5/94 :دریافت مقاله

  
  چکیده

. است» فرزندپروري در نگرش اسالمی«هدف این پژوهش، ساخت و هنجاریابی پرسشنامه 
اي درباره فرزندپروري بر اساس عوامل اسالمی تدوین، و براي تعیین  در همین راستا، پرسشنامه

پس از اعمال نظر ایشان، . روایی محتوایی از متخصصان علم تربیت و مشاوره نظرخواهی شد
آموزان  نفر از دانش 1220مزمان با پرسشنامه فرزندپروري بامریند بر روي پرسشنامه نهایی ه

با استفاده از . شهرستان اصفهان اجرا گردید  3و 2، 1در نواحی  1394مقطع متوسطه سال 
و با اجراي تحلیل عاملی، شش عامل از پرسشنامه استخراج شد که در  SPSSافزار  نرم

درصد از واریانس سؤالها را  56ده را در بر گرفت و سؤال طرح ش 182سؤال از  54مجموع، 
این روش . آوردن عاملهاي پرسشنامه از روش تحلیل عاملی استفاده شد دستبراي به. تبیین کرد

هاي ویژه با استفاده از شیوه تحلیل عوامل اصلی و چرخش واریماکس و در نظر گرفتن اندازه
ري عوامل از طریق تحلیل عاملی اکتشافی پرداخته پس از آن به نامگذا. بیشتر از یک انجام شد
اخالص والدین در تربیت، ارزشهاي تربیتی، منطق در تربیت فرزندان، : شد که عبارت است از

مباالتی والدین در تربیت  ارتباط انسان در تربیت، اهتمام والدین به نقش خدا در زندگی، بی
. را به دست داد 941/0باخ محاسبه شد که همسانی درونی سؤاالت با ضریب آلفاي کرون. دینی
مقیاسهاي آزادگذاري، استبدادي و اقتدار منطقی  چنین، ضریب همبستگی پرسشنامه با خردههم

 - 140/0، -179/0: محاسبه شد که به ترتیب عبارت است از» فرزندپروري بامریند«از پرسشنامه 
لوبی است و این ابزار، فرزندپروري را بنابراین، اعتبار و روایی پرسشنامه در حد مط. 586/0و 

 .آزماید در نگرش اسالمی بخوبی می

هنجاریابی تربیت، فرزندپروري اسالمی، پرسشنامه فرزندپروري، تربیت دینی  :هاواژه کلید
   .فرزند

  

  )ره(کارشناسی ارشد مشاوره مدرسه دانشگاه عالمه طباطباییدانش آموخته : نویسنده مسئول *
as.maktoobian@yahoo.com  

    )ره(یئدانشگاه عالمه طباطبا گروه مشاورهاستادیار  **
  )ره(دانشگاه عالمه طباطبایی عضو هیئت علمی گروه معارف اسالمی*** 
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  و بیان مسئله مقدمه
طلبد که رفتار و گفتار  و در میان سایر موجودات می آفرینششأن و جایگاه انسان در نظام 

اي  اللهی است، برنامه و تدارك ویژه و او که شایسته رسیدن به مقام خلیفهنیکویی از او سر زند 
 . براي او چیده شود

 ارزشهايو عقاید و  یابدمیخانواده اولین محیطی است که شخصیت کودك در آن پرورش 
این مجموعه به عنوان مهمترین نهاد . یابد م یا غیرمستقیم به او انتقال میپدر و مادر به طور مستقی

این نهاد جایگاه پرورش فطرت و استعدادهاي . تعلیم و تربیت، همواره مورد توجه اسالم بوده است
در مسیر صحیح تربیت ، و بنابراین، اگر خانواده صالح و معتقد. نسل آینده و کمال انسانهاست

کند  تربیت می ارزشهاهاي قرآن و سنت باشد، فرزندانی پایبند به اصول و  وب برنامهاسالمی و چارچ
اي صالح رقم خواهد زد و این همان اصلی است که جامعه سالم بدون اصالح  و در نتیجه، جامعه

اهمیت تربیت در خانواده در ). 1394فضل اللهی و ملکی توانا، ( نظام خانواده محقق نخواهد شد
بهترین چیزي که پدران «: فرمایند می) ع(حضرت علی. شود مه معصومین بروشنی دیده میروایات ائ

محمدي ري ( »نهند، ادب و تربیت صحیح و فضائل اخالقی است براي فرزندان خود به ارث می
ولی در روش تربیتی خود  ،دهد اگر والدین دیندار نشان می پژوهشها .)66: 1 ، ج1379شهري، 

خشن، بدون انعطاف و سختگیر باشند، آمادگی فرزندان را براي رفتن در مسیر خالف همچون 
بنابراین در تربیت انسان باید ؛ )2014اصالنی، دریکوندي و دهقانی، ( کنند اعتیاد فراهم می

ک، باید به دست گیري بدون ش بستر این شکل. شواهدي باشد تا او را اشرف مخلوقات جلوه دهد
 .سوق داده شوند معینی روش و شیوه خاص، هدفی سمت باید به فرزندان. شود ها فراهم  خانواده

 با ارتباط براي کافی وقت باید او .باشد شرافت و سخاوت، صداقت، در فرزند الگوي باید پدر
 فرزند و مادر میان چنین، ارتباطهم .باشد تفاوتی کردارش و گفتار بین نباید و بگذارد فرزندان

 .داردتأثیرات مهمی  کودك روانی رشد در نیز

معین، ( در لغت به معناي پروردن، ادب و اخالق را به کسی آموختن آمده است» تربیت«
، 1354معلوف، ( گرفته شده است» ب رب«و » و رب«تربیت از دو ریشه ). ، ذیل واژه تربیت1350

» و رب«آمده است و ریشه » ب رب«تربیت در قرآن بیشتر از ریشه ). 1374ترجمه بندرریگی، 
غالباً به مفهوم رشد و نمو جسمی » و رب«چندان مورد استفاده نبوده است؛ چرا که تربیت از ریشه 
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براي بیان ویژگیهاي تربیت اسالمی » ب رب«بنابراین، کلمه تربیت از ریشه ). 1388باقري، ( است
و معادل  Trainingکردن در انگلیسی  چنین، معادل تربیتهم). 1386کیومرثی، ( رساتر است

  . است Parentingپروري  فرزند
تاریخ جهان بشریت بیانگر این است که دین جزء جدانشدنی از زندگی مردم است که براي 

اسالم دین جامعی است که . اند کرده کسب آرامش و کنار آمدن با وقایع زندگی از آن استفاده می
هاي کسب رسیدن به سعادت دنیا و  دهد و راه زوایاي زندگی انسان را مورد توجه قرار می همه

خانواده اولین نهاد اجتماعی و تربیتی است که در تربیت معنوي . شمرد آخرت را براي او بر می
کودکان نقش دارد و والدین و روابط آنها با فرزندان در درجه اول و تعامالت عاطفی و اخالقی 

 ارزشهايتواند سرنوشت تربیت را در دست بگیرد و  م بر اعضاي خانواده در مرتبه بعد میحاک
همراهی دو آفریده ). 1394اللهی و ملکی توانا، فضل( تربیتی در عمق وجودي فرزندان ریشه بدواند

با تجربیات زندگی، جریان ) روانی /استعدادها، میلها و نیازهاي زیستی( به نام فطرت و طبیعت
اي پرورش یابند که بعد از  کودکان باید به گونه). 1388علم الهدي، ( سازد هداف زندگی را میا

 به استعدادها و تمایالتشان، جهت خاص داده شودو باشند ارشاد   ن به سنّ تکلیف، آمادهدرسی
دیگر زندگی   اي به مرحله ؛ چراکه شخصیت کودك، رهبر او در گذر از مرحله)1389مظلومی، (

گاه آن  خداوند باشد تا به رسیدن به یک صفت متعالی، صفات  حال، چه نیکوست که تکیه ؛است
  ).1389فاطمی، ( دیگر نیز متعادل شود و به کمال مطلوبش راه یابد

 در را مختلفی رفتارهاي ،گزینندبرمی که تربیتی نگرش خود و شیوه به توجه با والدین
که والدین آن را  1فرزندپروري هاي هر کدام از شیوه به عبارتی، ؛آورندمی وجود به فرزندان

) 1389( مظلومی. شود را شامل می والدین گفتارهاي و روشها رفتارها، مجموعه کنند، انتخاب می
آن ) الف: داند که شامل شرایطی است؛ همچون در وجود انسان میهمه جانبه تربیت را انقالبی 

آن ) ج .آن انقالب جهت الیق و واال داشته باشد) ب .زاده باشد انقالب موافق با فطرت آدمی
ل دهد و هرگز او را از او نگیرد انقالب به آدمی زاده مدد کند که او خود، خود را تحو.  

در واقع از نگاه اسالم . شود در نگرش اسالمی براي تربیت ابعاد گوناگونی در نظر گرفته می
با توجه به اینکه . هاي شخصیت هر یک از جنبهفراوان در توان موضوع تربیت، انسان است با 

کند و این امر در  تربیت والدین را به کودکان منتقل می چگونگیهاي فرزندپروري والدین،  شیوه
 

1 - Parenting style Inventory 
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تربیتی در اسالم، این پژوهش به امکان گیري شخصیت فرد مؤثر است و نیز با عنایت به وجود  شکل
ارتباط والدین با فرزندان  چگونگیو سنجش   یاسالمنگرش هاي فرزندپروري در  بررسی شیوه

  .پردازد می
که تعامالت والد ـ است اي از رفتارها  هاي فرزندپروري به عنوان مجموعه یا منظومه شیوه

فرض شده است که جو تعاملی  .کند ها توصیف می اي از موقعیت کودك را در طول دامنه گسترده
آنچه مسلّم است ). 1392روانبخش، و  سب، احمديحسینی ن( آورد را به وجود می يتأثیرگذار

ریزي،  فرزندان راه و رسمی دارد که در صورت برنامه 2»آموزش و پرورش«و  1»فرزندپروري«
چنانچه در این کار غفلت و  .رسند دقت، نظم و تالش والدین، فرزندان به سعادت و خوشبختی می

آید که نه تنها فرزندان و خانواده، بلکه  ناپذیري به وجود می سستی صورت گیرد، خسارات جبران
ه ب). 1386حسینی بهشتی، ( جامعه را با آسیبهاي فراوان و اختالالت گوناگون مواجه خواهد کرد

و در نهایت بر شخصیت افراد در ي تربیتی والدین بر رفتار، عملکرد، انتظارات روشهاطور کلی، 
مشاهده تعامل والد ـ  الذا تأثیر محیط خانواده بر رشد کودك اغلب ب تأثیر طوالنی دارد؛آینده 

  ). 1392حسینی نسب و همکاران، ( فرزند مورد بررسی قرار گرفته است
ل است که هدف یا اهدافی روشن و متعالی را دنباموفقیت هر عمل در گروي این چنین، هم

هر انسانی براي . بویژه اگر آن عمل، پرورش اشرف مخلوقات و جانشین خداوند در زمین باشد دنک
چنین خود مقصد را بروشنی بشناسد تا نه رسیدن به منزل مقصود، الزم است مسیر، لوازم آن و هم

 بر همین اساس، اسالم. اش، باعث فراموشی هدف خلقتش شود راه را بیراهه رود و نه سرگشتی
 ؛1388نظر دارد که ضرابی،  براي تعلیم و تربیت آدمی بویژه فرزندان توسط والدین، اهدافی را در

  :اند به شرح آنها پرداخته 1389نژاد،  روحانیو  1388نوروزي و بدیعیان، 
توحید است که پس از تفصیل و تجزیه،  ،روح همه آیات قرآن :پرستش خداوند متعال) الف

به همین دلیل است . آید گاهی به صورت اصل دینی، گاه دستور اخالقی و گاه حکم شرعی در می
به عبارتی، ارتباط با خداوند  ؛که دعوت پیامبران الهی در طول تاریخ بر محور توحید بوده است

خداوند . رساند به کمال مطلوب می) ستیبا خود، دیگران و جهان ه( است که سایر روابط انسان را
  :شود مییادآور در قرآن این مطلب را در آیاتی 

 
1 - Parenting  
2 - Education and growing  
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جز او  ؛گفت اى قوم من خدا را بپرستید] فرستادیم هود[عاد برادرشان هود را ] قوم[به سوى «ـ 
  ).50/هود(» شما فقط دروغ پردازید هیچ معبودى براى شما نیست

بردن به ابعاد آن، کلید معرفت به خداوند آدمی و پیمطالعه کتاب نفس : شناخت انسان) ب
اي که او را به سوي خیر و الهی بودن  جنبه: انسان باید بداند که وجود او دو جنبه دارد. است
بنابراین با آگاهی به این مطلب، تربیت . اي که گرایش آن به غرایز حیوانی است خواند و جنبه می

براي او قابل پذیرش  دهد ومیعالی انسانی آشتی  ارزشهايصحیح، آدمی را با خویشتن الهی و 
  .نماید می

ارتباط با جوامع انسانی مستلزم خروج انسان از حوزه ): جامعه بشري( ارتباط با دیگران) ج
  سازي اسالم، بسیاري از اعمال سازنده، جنبه در برنامه انسان. و گرایش به دیگران است» خود«

و قوانین زندگی اجتماعی الزم است  ارزشهابه ) بویژه از کودکی(بشر لذا آگاهی ؛اجتماعی دارد
  .تحقق پذیرد وا  تعامالت اجتماعی يتا کماالت آدمی در پرتو

طبیعت یکی از آیات روشنی است که اشاره به  :گرفتن از آن ارتباط با طبیعت و عبرت) د
مین دلیل خداوند در قرآن، به ه. هدفمندي جهان دارد و هدایتگر به سوي آفریدگار خویش است

  :کند انسان را به دقت و تفکّر در عالم طبیعت و قوانین حاکم بر آن دعوت می
و به  نگرند که چگونه آفریده شده و به آسمان که چگونه برافراشته شده آیا به شتر نمى«ـ 
  ).17ـ  20/غاشیه(» ها که چگونه برپا داشته شده و به زمین که چگونه گسترده شده است؟ کوه

 استهایی براي او فراهم  رسد، بدون شک، زمینه اي از رشد می هر آنچه در این جهان به مرحله
که برترین مخلوق خداوند است نیز از این قاعده  ،انسان. داردوامیو عواملی او را به حرکت 

شود،  میمهمترین دالیلی که فرد را به نوعی از ویژگیها، عالیق و عقاید رهنمون . نیست مستثنی
  :ازاست   عبارت
ترین عامل در رشد شخصیت انسان است که البته تنها به  خانواده اولین و اساسی: خانواده) الف

پذیري در  شود؛ آشنایی با زندگی اجتماعی و فرهنگنمی ویژگیهاي وراثتی و جسمانی محدود
ال ارزشها به خانواده، به طور کلی، انتق). 1390سلیمانی، ( گیرد ابعاد مختلف را نیز در بر می

بدیهی است اگر روابط خانواده قوي باشد، . اعتقادات دینی آنها و توافق بین اعضا وابسته است
صادقی و ( پذیرش آموزشهاي دینی و انتقال ارزشها از والدین به فرزندان، آسانتر خواهد بود

  ). 1386مظاهري، 
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 در ابعاد وجود انسانی تأثیرگذار است صفات بارز و پنهان ژنتیکی اقوام و اجداد: وراثت) ب
هاي خویش بستري مناسب برگزینید؛  براي نطفه«: فرمایند می ؛ چنانکه رسول خدا)1391ناظمی، (

 ، ج1379کلینی، ( »یکی از دو عامل مؤثر شخصیتی خواهد بود) اقوام مادري( داییهاویژگی زیرا، 
5 :332(.  

ار بر ایجاد صفات مختلف در انسان، محیط گذ بدون شک، یکی از عوامل تأثیر :محیط) ج
کند که در رشد  ها و احساسات را به افراد دیکته می اي از اندیشه محیط اطراف مجموعه. است

 شکوهی. و در نهایت، انتخاب مسیر زندگی توسط او مؤثر است رفتارانسان، غلبه برخی افکار بر 
زندگی گروهی آدمی است و به نیازي وضع زاییده صفت اجتماعی تربیت : نویسد باره می در این

که خردساالن به دلیل کندي رشد خود و تأخیر در رسیدن به مرحله کمال به بزرگساالن دارند و 
که بزرگساالن به طبقه جوان دارند تا از آنان در کارهاي مختلف به عنوان دستیار نیازي چنین به هم

هاي خود را جاویدان  مهارتها و به طور کلی آفریدهو از این راه معلومات و  نندو شریک استفاده ک
  .)64 :1385شکوهی، (» سازند، مربوط است

و انسان ) 1388شرفی، ( شود شایان ذکر است تأثیر محیط، باعث سلب اراده و اختیار انسان نمی
  . مناسبی را براي خود برگزیندرفتار تواند  با عقل و اختیار خود می

  

 دیدگاه تربیتی اسالماي از  خالصه: 1جدول

ماهیت 
 انسان

عناصر 
 شخصیت

  هاي استنباطیگزاره هدف تربیت

انسان 
به مثابه 

روح 
 متعالی

شناختی، 
صفاتی، 

عاطفی و 
 معنوي

تقویت ابعاد وجودي انسان شامل بعد عقالنی، بعد 
اخالقی، بعد معنوي، بعد اجتماعی، بعد عاطفی و 

هدایت به سمت رفتار ترین آنها یعنی بعد شناختی،  عالی
بینی درست، پرورش صحیح براي رسیدن به اعتقاد و جهان

روح انسانی و ایجاد شایستگی در روح و عقل و عمل فرد 
تا قوانین خداوند را در زندگی خود مشاهده کند و با آنها 
هماهنگ شود، شناخت گرایشهاي فطري روح و پرورش 

حیات حیوانی،  نیروهاي متعالی آدمی براي باالتر رفتن از
همسوسازي هدف خلقت و اراده و اختیار انسان، تربیت 

 ))توحید و عبودیت( دعوت به روح دینداري( دینی

اهتمام والدین به نقش ـ  1
  خدا در زندگی

 ارزشهاي تربیتیـ  2

 منطق در تربیت فرزندانـ  3
 ارتباط انسانی در تربیتـ  4

اخالص والدین در ـ  5
 تربیت

ن در تربیت توجه والدیـ  6
  دینی
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شود میباعث  ،دهد که نگرش اسالم به انسان به عنوان روح متعالی نشان می) 1(جدول شماره 
آنها را در جهت فطرت پرورش دهد تا با ظهور نیروهاي  ؛تمامی ابعاد وجودي او را در نظر بگیرد

که همان شناخت، توحید و آفرینش،بالقوه در او، او را از حیات حیوانی نجات بخشد و به هدف 
نکه تربیت با ابعاد وجودي انسان مرتبط است و این ابعاد شامل اینکته آخر . عبودیت است، نائل آید

پور،  رحیمی و گوهري(است بعد عقالنی، بعد اخالقی، بعد معنوي، بعد اجتماعی و بعد عاطفی 
ترین بعد وجودي یبعد شناختی که عالاما  ؛البته تقویت و تربیت همه این ابعاد مهم است). 1389

تري دارد که به طور قطع براي تبدیل شناخت به ایمان به طور حتم ابعاد  انسان است، نقش برجسته
فرزندانی که از تربیت مطلوبی برخوردارند ). 1388جمعی از نویسندگان، ( دیگر نیز ضروري است
. کنند اي شخصیت به طور یکسان رشد میه به این معنا که همه جنبه ؛رسند به وحدت شخصیت می

ها باید  شود، بلکه تربیت همه جنبه هاي مختلف شخصیت به طور جداگانه تربیت نمی البته جنبه
پور،  رحیمی و گوهري( گذارد همزمان با هم اتفاق بیفتد؛ چرا که ابعاد شخصیت بر هم اثر می

1389.(  
  

  پیشینه پژوهش
کودکان و  در مورد 1»دیانا بامریند«دپروري از مطالعات هاي فرزن معاصر در شیوهپژوهشهاي 

هاي فرزندپروري بر ترکیب اعمال  استنباط بامریند از شیوه. هاي آنان نشأت گرفته است خانواده
مانند گرم (تفاوت در ترکیب عناصر اصلی فرزندپروري . فرزندپروريِ متفاوت، متمرکز است

تغییراتی در چگونگی پاسخهاي ) نظارت و سرپرستیبودن، درگیربودن، درخواستهاي بالغانه، 
عالوه بر بامریند، ). 1391زاده، و الهیاري،  پرچم، فاتحی( کند ثیر والدین ایجاد میأکودك به ت

هایی براي  دیدگاه 4ها تحلیلی و روان 3، رفتارگرایان2پژوهشگران دیگر نیز همچون انسانمداران
پردازان بر نقش والدین و  هرچند روانشناسان و نظریه. اند توصیف سبکهاي فرزندپروري داشته

هاي فرزندپروري بویژه  تحقیقات خیلی کمی در مورد شیوه  کنند، هاي فرزندپروري تأکید می شیوه
کنون شاهد آن آنچه تا). 1392حسینی نسب، احمدي، روانبخش، ( در اسالم به عمل آمده است

 
1 - Diana Baumrind  
2 - Humanist  
3 - Behaviorists  
4 - Psychological analysis  
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و  3اریک برن 2و تحلیل رفتار متقابل 1ایم، مباحثی طرح شده توسط افرادي چون فروم بوده
فروم در نظریه خود به چند مورد به عنوان مبانی تربیتی . بامریند بوده است 4هاي فرزندپروري شیوه

 ؛)1390هاشمی، پورحسن و ( نکه هدف تربیت، خود انسان است نه چیز دیگراییکی  :کند اشاره می
چنین، نوع رابطه انسان با هم). 1391شاکري و فغفوري، ( به این معنا که انسان معیار همه چیز است

انسان براي . دادن، مسئولیت، احترام و شناخت باشد ورزیدن، اهمیت جامعه باید بر مبناي عشق
ندارد؛ اما از نیاز پذیري  مبه اطاعت و تسلی رد؛انتخاب راه خویش آزاد است و به هیچ چیز تعلّق ندا

گریزد و به کانون  جانبه را ندارد، ناچار از آزادي مطلق می آنجا که تحمل مسئولیت همه
به هر حال، فردیت و آزادي بزرگترین سعادت . که بهترین آنها دین استآورد  می پناهسرسپردگی 

گوید که هر  سخن میبرن نیز از سه جنبه در شخصیت ). 1390پورحسن و هاشمی، ( بشر است
 والد، بالغ و کودك: گوید انسانی در واکنش خود به دیگران به یکی از این بخشها سخن می

حالتی که فرد از شخصیت پدر و مادر خود دریافت ). 1384، فیروزبخت، 1387بیگی،  شمس(
نامیده » حالت بالغ«حال اگر این حالت از محیط مشتق شده باشد . نام دارد» حالت والد«کند،  می
شناخته » حالت کودك«شود و اگر این حالت شامل رفتارها و گفتارهاي کودکی باشد، با نام  می
 ؛تو بدي ـ من خوبم: برن معتقد است هر فردي ممکن است سه نقش ایفا کند). 1373، برن( شود می

ریند، در نظریه پرداز دیگر، بام نظریه). 1388عبدالملکی، ( تو خوبیـ  تو خوبی و من خوبمـ من بدم 
والدین . مقتدرانه، مستکبرانه، سهلگیرانه: کند خود، سبکهاي فرزندپروري را به سه نوع تقسیم می

  ). 1391پرچم و همکاران، ( ها را در تربیت فرزندان خود انتخاب کنند توانند هر یک از این شیوه می
دینی انجام شده است؛ مل عواگیري  تاکنون تالشهایی در زمینه ساخت ابزارهایی براي اندازه

پژوهشگر براي نخستین بار در این . اي یافت نشد ولی براي سنجش فرزندپروري اسالمی پرسشنامه
از جمله  ؛ساخته با اعتبار مقیاسهاي قبلی همخوانی دارد اعتبار مقیاس محقق. مسیر اقدام کرده است

 فرد و همکاران ه توسط خدایاريدانشجویان ساخته شددینی گیري اعتقادات و نگرش  مقیاس اندازه
این ( گزارش شده است 96/0و ضریب آلفاي کرونباخ براي پایایی آن  ،سؤال 44،  داراي )1378(

و تنها در چند مورد نگرش دینی دانشجویان را ناظر نیست مقیاس به طور مستقیم به دینداري 

 
1 - Forum  
2 - Transactional Analysis  
3 - Eric Berne  
4 - Parenting practices  
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به دست دینی س جهتگیري نیز مقیا). غفلت شده است یدین عواملبنابراین از برخی . سنجد می
این مقیاس نیز ( گزارش شده است 91/0سؤال آن، برابر  45تهیه شده و اعتبار ) 1378( بهرامی

کند، اما جامعیت الزم در  ارتباط انسان با خدا، خویش، دیگران، دنیا و آخرت را ارزیابی می
شده و عدم توجه آنها به  ساختهي مقیاسهاکلّی بودن ). 1385آذربایجانی، ( )داري نداردنسنجش دی

کاویانی، کجباف، غروي و مولوي، ( وجوه مختلف دینداري از معایب آزمونهاي قبلی است
 ،شود اي گسترده است و ابعاد شناختی، عاطفی و رفتاري را شامل می اگرچه دینداري سازه). 1389

  . شده بگنجاند تهاي در مقیاس ساخ تمامی این ابعاد را به گونهکند میاین پژوهش سعی 
  

  روش پژوهش
. ده استکرهایی را ایجاد  پژوهشگر با بررسی مبانی نظري تربیت از دیدگاه اسالمی پرسش

تربیت در نگرش عوامل مقیاسهاي پرسشنامه، سؤاالت طرح شده بر اساس  1براي بررسی روایی
 ؛ت فرزند قرار گرفتاسالم در اختیار چند نفر از کارشناسان و متخصصان در حوزه مشاوره و تربی

که در نظر کارشناسان مطرح شده بود، سؤاالت  ،ات و رفع نواقص سؤاالتیپس از بررسی نظر
ه بدین ترتیب، روایی محتوایی پرسشنامه ب ؛دشاي تدوین  و به صورت پرسشنامه ،بندي اولویت

ها اجراي پرسشنامهچنین، پرسشنامه بامریند به سؤاالت طرح شده اضافه شد و بعد از هم. دست آمد
  .دششده، همبستگی آنها محاسبه  دست آوردن روایی همگراي پرسشنامه ساختهه براي ب

شهرستان  3و  2، 1از نواحی ) مقطع دبیرستان( پس از آن با انتخاب مدارس در دسترس
ا داده ها به آنه آموزان توزیع و توضیحات الزم در رابطه با پرسشنامه ها بین دانش اصفهان، پرسشنامه

شده در پرسشنامه کامل 721د، تنها شها بین آنها توزیع  که پرسشنامه ،نفر 1220از مجموع . شد
البته، اجراي . اختیار پژوهشگر قرار گرفت و موارد ناقص از مرحله تجزیه و تحلیل حذف گردید

بعد از  .حاکی از کفایت این حجم نمونه بود SPSSافزار  با استفاده از نرم KMOابزار آماري 
و ) 3(، موافق)0(، نظري ندارم)2(، مخالف)1(کامالً مخالف( ها اختصاص کد به هر یک از گزینه

افزار و کار آماري بر روي آنها آغاز  پرسشنامه وارد نرم 721هاي همان  ، تنها داده))4(کامالً موافق
  .دها مورد بررسی قرار گرفت و نتایج به صورت جدول آماري تهیه گردی داده. شد

 
1 - Reliability  
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و از  ،به منظور استخراج عوامل از تحلیل عاملی اکتشافی به روش چرخش واریماکس استفاده
اولین قدم در تحلیل عاملی تهیه یک ماتریس . دشاین طریق ساختار عاملی پرسشنامه مشخص 

شد که  چیز باید مشخص می لذا قبل از هر ؛شود همبستگی از تمام متغیرها بود که در تحلیل وارد می
به همین منظور دو ویژگی اساسی و مهم براي تحلیل . ا براي تحلیل عاملی مناسب است یا نهآی

برداري مقدار  کفایت نمونه) الف: از بود ررسی قرارگرفت که عبارتب عاملی در این پژوهش مورد
 .آزمون کرویت بارتلت) و ب )KMO(اولکینـ  مایرـ  کایزر

  
  گیري جامعه آماري و چگونگی نمونه

 2، 1آموزان مقطع متوسطه دبیرستانها و هنرستانهاي نواحی  را دانشپژوهش جامعه آماري این 
هاي   آموزان پایه به دلیل باال بودن سطح سؤاالت، تنها دانش. اند داده اصفهان تشکیل  شهرستان 3و 
که است انتخاب نمونه مورد بررسی، نمونه در دسترس چگونگی . مدارس انتخاب شدند 4و  3، 2

اي تعدادي از مدارس در  و سپس از هر ناحیه 3و  2، 1اصفهان، نواحی  شهرستاناز بین نواحی 
 720نفر اجرا گردید؛ ولی تنها  1220در مورد در مجموع پرسشنامه . اند دسترس انتخاب شده

  .وارد شد SPSSهاي آنها در  آوري و داده پرسشنامه کامل شده جمع
که شامل برگه شد  استفادهساخته   ها از پرسشنامه محقق ادهپژوهش براي گردآوري داین در 

چنین سؤاالت پرسشنامه هم .شده بودشناختی و مجموعه سؤاالت طرح اطالعات جمعیت
. شده اضافه شد براي محاسبه روایی همزمان مقیاس به سؤاالت طرح» فرزندپروري بامریند«

خرده مقیاس شیوه آزادگذاري مطلق، شیوه استبدادي  سهماده است که  30پرسشنامه بامریند شامل 
این پرسشنامه توسط بامریند . گیرد ر بر میدپرورش فرزند  زمینه و شیوه اقتدار منطقی والدین را در

براي  81/0ساخته شد و در همان سال، موري میزان پایایی آن را با روش بازآزمایی  1991در سال 
وي در مورد . براي اقتدار منطقی پدران گزارش نمود 92/0و براي استبدادي  85/0آزادگذاري، 

و ) -38/0( مستبد بودن مادر با آزادگذاري: میزان اعتبار پرسشنامه، این نتایج را گزارش نموده است
و اقتدار ) -50/0( مستبد بودن پدر با آزادگذاري. دارد معکوسی رابطه) -48/0(اقتدار منطقی او 

د و این شترجمه ) 1374(این پرسشنامه توسط اسفندیاري . دارد یمعکوس رابطهاو ) -52/0( منطقی
اي که پایایی آزمون را بر روي  د به گونهکرمحقق اعتبار و پایایی خوبی را در مورد آن گزارش 
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انگارانه  نمونه مورد مطالعه به شیوه بازآزمایی و با فاصله زمانی یک هفته، به ترتیب براي شیوه سهل
نفر از ده روایی آزمون نیز توسط . به دست آورد 73/0و شیوه مقتدرانه  77/0مستبدانه ، شیوه 69/0

        ). 1391حاجی رستمی، ( کارشناسان روانشناسی و روانپزشکی مورد تأیید قرار گرفته است
چنین، پژوهشگران ایرانی ضریب همسانی درونی پرسشنامه را با استفاده از آلفاي کرونباخ هم

و براي  82/0، براي شیوه مستبدانه 83/0 بخش کرده و نتیجه را براي شیوه قاطع و اطمینانمحاسبه 
  ). 1391سندي، صالحی، کافی، رضایی، ( اند گزارش نموده 81/0شیوه سهلگیرانه 

  
 هاي پژوهش یافته

تحلیل و سؤاالت پژوهش مورد بررسی قرار  و آماري مناسب تجزیهشیوه اطالعات با استفاده از 
، خالصه، کدبندي ستا  آوري شده هایی که از نمونه آماري جمع در تجزیه و تحلیل، داده. گیرد می

ها به منظور  تا زمینه برقراري انواع تحلیلها و ارتباطات بین این دادهاست و در نهایت پردازش شده 
ناگون آماري گو هايشیوهشود و  ها پاالیش می یندها، دادهادر این فر. پاسخ سؤاالت فراهم آید

 .هاي بعدي دارد نقش بسزایی در ارتباط و تصمیم

هاي پژوهشی براي  یکی از نکات مهم در ارزشیابی داده :ها اهمیت و معنادار بودن ماتریس داده
یعنی از  ؛ها شامل اطالعات مفید و با معنایی هست یا نه ن است که آیا ماتریس دادهایتحلیل عاملی، 

. وردار است؟ براي رسیدن به این مهم، متغیرها باید با هم مرتبط باشندروایی درونی مناسبی برخ
  :شود براي ارزشیابی ماتریس همبستگی دو شاخص محاسبه می

گیري  در واقع کفایت نمونه :)KMO(اولکین ـمایر  ـبرداري مقدار کایزر  کفایت نمونه) الف
کند که شاخصی از نیرومندي رابطه بین متغیرهاست و مقادیر همبستگی مشاهده شده  را مشخص می

محاسبه شده در این پژوهش برابر  KMOمقدار . کند را با مقدار همبستگی جزئی مقایسه می
  .که نشانه نیرومندي رابطه متغیرها در حد قابل قبول استاست  925/0

به منظور کسب اطمینان از اینکه آیا ماتریس همبستگی که پایه  :آزمون کرویت بارتلت) ب
گیرد، داراي اهمیت و معناي مناسبی است یا نه از آزمون کرویت بارتلت  تحلیل عاملی قرار می

است که چون از ضریب  000/0مقدار محاسبه شده برابر با  ،شود که بر طبق نتایج استفاده می
توان گفت که شرایط الزم براي تحلیل  اطمینان می 95/0کمتر است با  05/0ك یعنی معناداري مال
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  .استعاملی وجود دارد و ماتریس همبستگی داراي اطالعات معناداري 
  

 و آزمون بارتلت )KMO( شاخص کفایت داده:  2جدول

KMO 925/0  
 45129. 688 مجذور خی  آزمون کرویت بارتلت

 15225 درجه آزادي 

 000/0 سطح معناداري 

  
است که بسیار  925/0به دست آمده در این پژوهش،  KMO، مقدار )2(طبق جدول شماره 

آزمون کرویت . اصلی است عواملبرداري براي تحلیل  عالی است و نشاندهنده کفایت نمونه
پیشنهاد ) 000/0 = و سطح معناداري 15225 = ، درجه آزادي45129.688 = مجذور خی( بارتلت

 عواملتحلیل  شیوهتوان  دارد؛ بنابراین می عواملها همبستگی معناداري با تحلیل  کند که گویه می
  .اصلی را به کار برد

درصد از واریانس  304/56نزدیک به . شود در مجموع شش عامل از این آزمون استخراج می
وامل، بار عاملی براي هر گویه بعد ها به ع به منظور تخصیص گویه. کل مقیاس استخراج شده است

، بعد از چرخش 4/0هاي با بار عاملی بزرگتر از  گویه. از چرخش مورد استفاده قرار گرفت
دهنده پرسشنامه فرزندپروري در سؤال تشکیل 54شد و بدین ترتیب،   واریماکس وارد عوامل

  .نگرش اسالمی است
این روش با استفاده . لیل عاملی استفاده شددست آوردن عاملهاي پرسشنامه از روش تحه براي ب

اصلی و چرخش واریماکس و در نظر گرفتن مقادیر ویژه باالتر از یک انجام  عواملاز شیوه تحلیل 
ه عامل ب ششدر ابتدا با استفاده از تحلیل عاملی اکتشافی، سؤاالت پرسشنامه تجزیه و تحلیل و . شد

پس از آن به نامگذاري عوامل استخراج . گیرد بر می سؤال از کل سؤاالت را در 53دست آمد که 
 :از است شده از طریق تحلیل عاملی اکتشافی پرداخته شد که عبارت

سؤال است و بر مواردي  15این خرده مقیاس داراي : اخالص والدین در تربیت: 1 خرده مقیاس
اط شایسته با فرزندان و کرامت فرزندان، دعوت آنان به کار و تالش، پند قبل از عمل، ارتب مانند

  .تقویت روح امید و توکل در برابر مشکالت تأکید دارد
ی چون توحید، معاد، امامت و ارزشهایسؤال درباره  یازده :ارزشهاي تربیتی: 2 خرده مقیاس
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  .شود نبوت را شامل می
تجربه این خرده مقیاس اهتمام والدین به تفکر، کسب : منطق در تربیت فرزندان: 3 خرده مقیاس

. گیرد بر می و در اختیار گذاشتن آن براي فرزندان و دعوت فرزندان به مشورت در امور مهم را در
  .دهد سؤال این خرده مقیاس را تشکیل میهشت 

آنچه در حوزه رفتاري و ارتباط دو جانبه بین والدین و : ارتباط انسان در تربیت: 4 خرده مقیاس
خوشزبانی و دوري از تکبر، محبت به . ن مقیاس استشود مورد سنجش ای فرزندان مطرح می

سؤال این خرده  12فرزندان و صبر و رفتار شایسته در پاسخ به سؤاالت آنان مواردي است که 
  .مقیاس به آن اشاره دارد

سؤال  ششاین خرده مقیاس شامل : اهتمام والدین به نقش خدا در زندگی: 5 خرده مقیاس
بحث  .که آیا خداوند محور امور در زندگی والدین است یا خیر سنجد است و این نکته را می

  .هاي این خرده مقیاس است توکل، واگذاري کارها به خدا و درخواست کمک از او ماده
خرده مقیاسها، این خرده  این برعکس :مباالتی والدین در تربیت دینی بی: 6 خرده مقیاس

کمرنگ بودن . دهد ندان را مورد توجه قرار میمقیاس عدم اهتمام والدین به دین در تربیت فرز
مباالتی در تربیت جنسی فرزندان و رفتارهاي غیراخالقی والدین مواردي است که در این  دین، بی

نمودار زیر نشانگر بررسی تعداد عوامل پرسشنامه . شود سؤال سنجیده می سه خرده مقیاس در ضمنِ
  :است
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  اي براي بررسی تعداد عوامل پرسشنامه نمودار سنگریزه:  1نمودار 
  

  .تر استدهد، تقریبا شش عامل در این پرسشنامه برجسته همان طور که نمودار نشان می
  :بیان شده است 3مقیاسها اختصاص دارد در جدول  هایی که به هر یک از خرده گویه

  ت مربوط به هر عاملنامگذاري عوامل استخراج شده و سؤاال: 3جدول 
  سؤاالت مربوط  نام عامل
  14تا  1  اخالص والدین در تربیت

  25تا  15  ارزشهاي تربیتی
  33تا  26  منطق در تربیت فرزندان
  46تا  34  ارتباط انسان در تربیت

  51تا  47  اهتمام والدین به نقش خدا در زندگی
  54تا  52  مباالتی والدین در تربیت دینی بی

  
شاخص ( مرحله بعد براي محاسبه پایایی پرسشنامه نهایی از ضریب آلفاي کرونباخدر 

. کند ساخته حکایت می استفاده شد که نتایج از پایا بودن پرسشنامه محقق) هماهنگی درونی مقیاسها
با محاسبه آلفاي کرونباخ . چنین ضریب همبستگی این پرسشنامه با پرسشنامه بامریند محاسبه شدهم

PDF created with pdfFactory Pro trial version www.pdffactory.com

http://www.pdffactory.com
http://www.pdffactory.com


 137/  ساخت و هنجاریابی پرسشنامه فرزندپروري در نگرش اسالمی

 

 : به دست آمد که نشان از پایایی آزمون دارد 941/0شده، نتیجه  سؤاالت پرسشنامه ساخته مجموع
  شده  آلفاي کرونباخ پرسشنامه ساخته: 4جدول
 آلفاي کرونباخ پرسشنامه

 941/0 فرزندپروري در نگرش اسالمی

  :استچنین آلفاي کرونباخ هر یک از خرده مقیاسها به صورت ذیل هم
  اعتبار کل مقیاس و زیرمقیاسهاضرایب : 5جدول
 ضریب آلفاي کرونباخ زیرمقیاسها

 917/0 اخالص والدین در تربیت

 868/0 ارزشهاي تربیتی

 823/0 منطق در تربیت فرزندان

 751/0 ارتباط انسان در تربیت

 778/0 اهتمام والدین به نقش خدا در زندگی

 512/0 مباالتی والدین در تربیت دینی بی

  .در حد مطلوبی است؛ مگر خرده مقیاس شش که اعتبار آن متوسط ارزیابی شده استسؤاالت 
شده با خرده مقیاسهاي پرسشنامه بامریند  چنین همبستگی خرده مقیاسهاي پرسشنامه ساختههم

شده با هر یک از خرده مقیاسهاي بامریند و  همبستگی کل پرسشنامه ساخته 6جدول . محاسبه شد
 . خرده مقیاسهاي دو پرسشنامه با یکدیگر نشان داده شده استهمبستگی هر یک از 

  ضریب همبستگی مقیاسهاي دو پرسشنامه:  6جدول
ه پرسشنام

ساخته حققم  
  پرسشنامه
 بامریند

کل 
پرسشنامه 
   محقق
 ساخته

اخالص 
والدین 

در 
 تربیت

ارزشهاي 
 تربیتی

منطق 
در 

تربیت 
 فرزندان

ارتباط 
انسان 
در 
 تربیت

اهتمام 
 والدین به

نقش خدا 
 در زندگی

مباالتی  بی
والدین در 

تربیت 
 دینی

 162/0 -153/0 156/0 -189/0 -235/0 -216/0 -179/0* آزادگذاري

 059/0 -106/0 070/0 -175/0 -072/0 -231/0 -140/0* استبدادي

 220/0 470/0 242/0 478/0 340/0 610/0 586/0* اقتدارمنطقی

  .معنادار است 01/0ارتباط در سطح 
شده با دو خرده مقیاس آزادگذاري و استبدادي رابطه  دهد که پرسشنامه ساخته جدول نشان می

دهد که  می  مقیاس اقتدار منطقی رابطه مثبت معنادار دارد و این نشان منفی معنادار دارد و با خرده
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والدین در  مقیاسهاي اخالص خرده. شده با نتایج پرسشنامه بامریند همسو است نتایج پرسشنامه ساخته
تربیت، ارزشهاي تربیتی، منطق در تربیت فرزندان، اهتمام والدین به نقش خدا در زندگی با دو 

مقیاس اقتدار  مقیاس آزادگذاري و استبدادي در پرسشنامه بامریند، رابطه منفی و با خرده  خرده
 لدین در تربیت دینیمباالتی وا خرده مقیاس ارتباط انسان در تربیت و بی. منطقی رابطه مثبت دارد

پرسشنامه . با تمام خرده مقیاسها رابطه مثبت دارد) خرده مقیاس آخر که به صورت معکوس است(
درصد اطمینان، همبستگی مشاهده شده بین این دو  99دار و با  معنی 01/0شده در سطح  ساخته

  .مقیاس معنادار است
  

  گیري  بحث و نتیجه
پژوهشگر . استهدف پژوهش، ساخت و هنجاریابی پرسشنامه فرزندپروري در نگرش اسالمی 

سعی دارد با توجه به اهمیت روزافزون بحث فرزندپروري و به منظور پرکردن جاي خالی چنین 
تربیت اسالمی و ارائه زمینه تهیه کند تا در را ابزاري، مقیاس سنجش شیوه فرزندپروري والدین 

ر نگرش به منظور بررسی سبک فرزندپروري د. راهگشا باشد  ناسب در مشاورهراهکارهاي م
البالغه را مورد مطالعه قرار داده، شیوه  روایی، تفاسیر، نهج اسالمی، منابعی همچون کتابهاي

رسد آنچه در اسالم به  به نظر می. فرزندپروري صحیح را که در اسالم پذیرفته است، استخراج شد
شود، تمامی ابعاد عاطفی، شناختی و رفتاري را در نظر  ي درست معرفی میعنوان فرزندپرور

  .کند گیرد و دستور تربیتی جامعی را براي هر یک ارائه می می
کند که عالوه بر پیمودن مسیر درست در روند پژوهش،  هر پژوهشی آن زمان معنا پیدا می

پژوهش نیز همچون این . فاده گردداز آنها استپژوهشهاي آینده نتایجی را به بار آورد تا در 
گیري از آنها ضروري به نظر  که تبیین و نتیجهاست هایی را به دست آورده  ي گذشته یافتهپژوهشها

ضروري  ،فراهم آوردن زمینه الزم براي ظهور استعدادهاي فرزند در راه تقرّب به خداوند. رسد می
این یافته با . تأثیر بسزایی خواهند داشتاست؛ چرا که پدر و مادر در رفتار و افکار فرزندان 

همسو است که پس از تحقیقی دریافتند نگرش دینی و ) 1392( هاي شرفی و حسینچاري یافته
چنین، نوروزي و هم. شود هاي عملی آن باعث ارتباط مؤثر و مناسب با اعضاي خانواده می جنبه

خانه یا ( عنوان یک عضو از اجتماع در پژوهش خود اشاره کردند که انسانها به) 1388( بدیعیان
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حال، اگر والدین با شیوه صحیح . تأثیرگذار باشند دیگرانتوانند بر تربیت مثبت یا منفی  ، می)جامعه
انتقال عقاید و ایجاد رفتار درست در فرزند خود آشنا باشند، بدون شک، بستر سعادت او را آماده 

این مطلب با تحقیق شرفی و . و رحمت نگاه خواهد کرداند و خداوند نیز بر آنان با نظر لطف  کرده
هاي دینی زندگی  کند فرزندانی که در خانواده همخوانی دارد که اشاره می) 1392( حسینچاري

  . کنند و مسائل اخالقی را بیشتر رعایت میهستند تر و پاسخگوتر  تر، باوجدان کنند، رشدیافته می
د که گرچه دینداري مفهومی انتزاعی است با بررسی ده ي ساخته شده پیشین نشان میمقیاسها

 این یافته با تحقیق شرفی و حسینچاري. گیري کرد اي آن را اندازه توان تا اندازه رفتارهاي فرد می
آنها در تحقیق خود دریافتند که جهتگیري دینی در رفتار و تعامالت فرد . همسو است) 1392(

از الگوهاي ارتباطی را گیري دینی پدر و ادراك فرزندان این محققان رابطه جهت. یابد تجلّی می
کننده خوبی براي بینی خانواده بررسی کردند و به این نتیجه رسیدند که جهتگیري دینی پدر، پیش

ادراك فرزندان از الگوهاي ارتباطی خانواده است؛ چرا که والدین دینی در روابط خود با اعضاي 
  .  کنند توجه بیشتري میخانواده به کیفیت معنوي روابط 

شود، این است که پرسشنامه  سؤال دیگري که در این پژوهش به آن پاسخ داده می
ي پیشین، پژوهشهادر راستاي  .یی استمقیاسها فرزندپروري در نگرش اسالمی داراي چه خرده

عامل  شش پردازد و فرزندپروري بر مبناي منابع اسالمی می  ساخته به سنجش شیوه پرسشنامه محقق
توضیح اینکه بر اساس مبانی . دهد مؤثر در تربیت فرزند به شیوه اسالمی را مورد سنجش قرار می

مقیاس ساخته شده به شکل . نظري اسالمی تربیت فرزند در این حیطه سؤاالتی در نظر گرفته شد
نتایج روایی . است) کامالً مخالف، مخالف، موافق، نظري ندارم، کامالً موافق( اي لیکرتی پنج درجه

گیري  اندازه به منظورنظر داراي شاخصهاي مناسبی  محتوا نشان داد آزمون از نظر محتواي مورد
ذکر شده در پرسشنامه مورد تأیید هاي نشانهویژگیها و . فرزندپروري در نگرش اسالمی است

نهایی در فرم نیاز داشت متخصصان و کارشناسان قرار گرفت و مواردي که به حذف یا اصالح 
اي  االمکان نمونه تالش شد حتی. نتیجه، روایی محتوایی پرسشنامه مورد تأیید است در. لحاظ شد

شده بر روي نمونه  بدین ترتیب، پرسشنامه ساخته ؛انتخاب شود ،نظر باشد که بیانگر جامعه مورد
دختران اجرا آموزان متوسطه پایه دوم، سوم و چهارم در میان پسران و  نفري در جامعه دانش 1220
  . شد

اصلی،  عواملبا  یبه منظور بررسی روایی سازه این پرسشنامه با استفاده از روش تحلیل عامل
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درصد از  56به دست آمد که در مجموع، حدود  4/0با بارهاي عاملی بزرگتر از  عامل شش
ربیت، اخالص والدین در ت: از است عبارت عاملاین شش . کرد واریانس کل آزمون را تبیین می

تربیتی، منطق در تربیت فرزندان، ارتباط انسان در تربیت، اهتمام والدین به نقش خدا در  ارزشهاي
، 823/0، 868/0، 917/0ارزش این عاملها به ترتیب . مباالتی والدین در تربیت دینی زندگی و بی

هماهنگی درونی بنابراین، این پرسشنامه از اعتبار و . به دست آمده است 512/0و  778/0، 751/0
  .و این مطلب از لحاظ آماري به اثبات رسیده است ،برخوردار
پژوهش به بررسی این سؤال تحقیقاتی پرداخت که آیا این آزمون از همسانی این چنین هم

بررسی همسانی درونی مقیاس از روش آلفاي براي  .درونی و پایایی قابل قبولی برخوردار است
 51/0تا  91/0براي کل ابزار و ضرایب بین  941/0همسانی درونی  ضرایب. کرونباخ استفاده شد

و قابل اجرا است نشان داد که مقیاس داراي همسانی درونی مطلوب و مناسب  مقیاسهابراي زیر
مقیاس ششم شاید به دلیل  تر خرده ضریب پایین. براي بررسی فرزندپروري در نگرش اسالمی است

 . هاي آن باشد تعداد کم پرسش

شده همگرایی الزم را با  کند که پرسشنامه ساخته ایج این پژوهش این مطلب را تأیید مینت
همبستگی مثبت و معنادار این ابزار با پرسشنامه فرزندپروري بامریند، نشانگر . پرسشنامه بامریند دارد

وه بر با نمره کل مقیاس، عال مقیاسهاچنین، همبستگی زیرهم. روایی همزمان مطلوب پرسشنامه است
دهد این مقیاس در ارزیابی  اي مناسب اشاره دارد که نشان می نتایج تحلیل عوامل به روایی سازه

  . فرزندپروري در نگرش اسالمی، مانند پرسشنامه فرزندپروري بامریند کارآمد و سودمند است
و  آزمون روا و معتبر را دارا استتمام ویژگیهاي توان گفت که این مقیاس،  در مجموع می

این  ،تعداد کم سؤاالت پرسشنامه. اي از آن استفاده کرد هاي پژوهشی و مشاوره توان در موقعیت می
برتري را دارد که در زمان کم، اطالعات الزم را درباره میزان تربیت فرزند بر اساس نگرش اسالمی 

زم به ذکر است ال. دکردست آورد و راهکارهاي مناسب را در راستاي بهبود آن ارائه ه توان ب می
اصفهان ساخته شده و  شهرستانناحیه از نواحی کل  3آموزان  که این پرسشنامه، روي نمونه دانش

شود این  پیشنهاد می. هاي دیگر باید جانب احتیاط به عمل آید براي استفاده از آن در نمونه
چنین این شاخص هم. سال استفاده شود 19-15هاي دختر و پسر با محدوده سنی  پرسشنامه در نمونه

اي  از اعتبار مطلوبی برخوردار است که نشاندهنده مناسب بودن آن براي اهداف پژوهشی و مشاوره
را براي » پرسشنامه فرزندپروري در نگرش اسالمی«یی ابنابراین، نتایج این پژوهش، کار. است
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   .دهد جمعیت ایرانی بویژه دانش آموزان در شهر اصفهان مورد تأیید قرار می
  

  پیشنهادها و محدودیتها
 ،شهرهاي مختلف ایران لحاظنیز و هاي سنی متفاوت دورهشود در تحقیقات بعدي،  پیشنهاد می

پژوهشهاي چنین، نیکوست در هم. شودهنجاریابی   گوناگونو در جوامع و اقوام و فرهنگهاي 
الدین بر تربیت فرزندان به ، تأثیر تحصیالت والدین، تعداد فرزندان، زندگی با یک یا هر دو وآینده

حلهاي مناسبتر و جامعتري براي پیشگیري و حل مشکالت تربیتی  دست آید تا راهه شیوه اسالمی ب
رسد؛ به این معنا  نیز مطلوب به نظر می مقیاسها بررسی میزان اهمیت هر یک از خرده. تدوین گردد

نقش  بیشتر مؤثر است یا والدین بهکه آیا اخالص والدین در تربیت در اسالمی بودن فرزندپروري 
هاي روانشناختی، مدارس،  شود در کارگاهچنین، توصیه میهم .خدا در زندگی اهتمام بورزند
و فرزندپروري اسالمی ، هاي آموزشی به ابعاد فرزندپروري توجه بیشتر مراکز مشاوره و سایر محیط

تحقیق، تنها این نظر در  جامعه موردن است که ایاز محدودیتهاي این پژوهش . آموزش داده شود
از چند ناحیه آموزش و پرورش  4و  3، 2هاي  آموزان مقطع دبیرستان و هنرستان و فقط پایه دانش

چنین، نمونه در دسترس براي اجراي آزمون انتخاب شد؛ لذا در هم. شهر اصفهان بوده است
منافع شخصی از دلیل رخی افراد به از آنجا که ب .دشوبعدي باید این محدودیتها لحاظ پژوهشهاي 

هاي پنهانی آنها نتایج تحقیق را تحت تأثیر قرار  ابراز دینداري خود تردید دارند، احتمال دارد انگیزه
  . دهد

 
  منابع 

  .چاپخانه بزرگ قرآن کریم: قم. ترجمه محمدمهدي فوالدوند .قرآن کریم
 و حوزه پژوهشگاه :تهران .دین شناسی روان بر درآمدي ).1385(سیدمهدي  اصل، موسوي؛ مسعود آذربایجانی،
   .دانشگاه

کاوشی براي تدوین چهارچوب نظري تربیت ( نگاهی دوباره به تربیت اسالمی). 1388(باقري، خسرو 
  .ریزي آموزشی وزارت آموزش و پرورش سازمان پژوهش و برنامه: تهران ).اسالمی
  .نشر فاخته: تهران. جمه اسماعیل فصیحتر .تحلیل رفتار متقابل). 1373(برن، اریک 

دانشگاه : تهران .مقایسه میزان سازگاري آزادگان با رزمندگان و افراد غیررزمنده). 1378(بهرامی احسان، هادي 
  .تربیت مدرس
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 سبک با بامریند پروري فرزند سبکهاي مقایسه مقاله). 1391( حمیده یاري، اله؛ مریم زاده، فاتحی ؛اعظم پرچم،
  .115 -138 :14ش. 20س .اسالمی تربیت و تعلیم مسائل در پژوهش مجله .اسالم در مسئوالنه پروي فرزند

. فروم اریک و صدرالمتألهین دیدگاه از دینی تربیت مدل تطبیقی مطالعه. )1391(هاشمی، خدیجه ؛ پورحسن، قاسم
  .21-42: 39ش . 11س  .فصلنامه اندیشه دینی دانشگاه شیراز

انتشارات مؤسسه : قم .وگوها گفت: تربیت دینی در جامعه اسالمی معاصر). 1388(جمعی از نویسندگان 
  .آموزشی و پژوهشی امام خمینی

 با فرزندپروري هاي شیوه  رابطه بررسی ).1387(محمدحسین  فاطمه؛ روانبخش، احمدیان، داوود؛ نسب، حسینی
  .38-21: 1ش  .9س . آموزان دانش روانی سالمت و خودکارآمدي

گیري اعتقادات و نگرش مذهبی دانشجویان دانشگاه  تهیه مقیاس اندازه). 1378(خدایاري فرد، محمد و همکاران 
  .دانشگاه صنعتی شریف: تهران. صنعتی شریف

: تهران. اي کمره محمدباقر ترجمه .کافی اصول). 1379) (کلینی( بوجعفر محمد بن یعقوب بن اسحاق، ارازي
  . اسالمی معارف و تاریخ مطالعات دفتر

هاي  بر اساس آرا و اندیشه(از نظریه تا عمل: تعلیم و تربیت). 1389(پور، مرتضی  رحیمی، علیرضا؛ گوهري
  .پژوهشگاه مطالعات آموزش و پرورش: تهران ).فلسفی و تربیتی استاد دکتر علی شریعتمداري

  .پژوهشکده تحقیقات اسالمی، زمزم هدایت: قم .مو تربیت در اسال تعلیم). 1389(روحانی نژاد، حسین 
  .مؤسسه فرهنگی، هنري و انتشاراتی ضریح آفتاب: مشهد .نقش الگوها در تربیت انسان). 1390(سلیمانی، محمد 

رابطه شیوه هاي فرزندپروري ادراك شده و ). 1391(سندي، فاطمه؛ صالحی، ایرج؛ کافی، موسی؛ رضایی، سجاد 
شناسی بالینی و  پژوهشهاي روانش. آموزان دختر دبیرستانی مت خود در دانشهاي هویت با حر سبک

  .41-56: 2ش . 2س  .مشاوره
بررسی اخالق از دیدگاه اریک فروم با تأکید بر آراي آیت اهللا ). 1391(اهللا؛ فغفوري، مژگان  شاکري زواردهی، روح

  .7-38: 3ش . 4س  .فصلنامه اسراء. جوادي آملی
گیري دینی پدر و ادراك فرزندان از الگوهاي ارتباطی  جهت). 1392(حسینچاري، مسعود  شرفی، ام کلثوم؛

  .27-38: 1ش . 2س  .فصلنامه نسیم تندرستی .خانواده
: تهران .فلسفه تربیتی اسالم با رویکرد تطبیقی به برخی مکاتب فلسفی معاصر). 1388(شرفی، محمدرضا 

  .سسه فرهنگی منادي تربیتوزارت آموزش و پرورش، معاونت پژوهشی، مؤ
  .شرکت به نشر: مشهد .تعلیم و تربیت و مراحل آن). 1385(شکوهی، غالمحسین 

 .6-9: 99ش. 18س  .دو ماهنامه جنگ صنعت و فناوري). 1(تحلیل رفتار متقابل). 1387(بیگی، حمید  شمس

. ش شرط تربیت دینی فرزندانفرزند پیـ کیفیت ارتباط والد ). 1386(السادات؛ مظاهري، علی  صادقی، منصوره
  .490- 472: 9ش . 3س  .فصلنامه خانواده پژوهی
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انتشارات : قم. مجموعه مقاالت تربیتی، تربیت دینی، اخالقی و عاطفی). 1388) (گردآورنده(ضرابی، عبدالرضا 
  .مؤسسه آموزشی و پژوهشی امام خمینی

ش  .ماهنامه روانشناسی شادکامی و موفقیت. تقابلدکتر اریک برن پدر تحلیل رفتار م). 1388(عبدالملکی، سعید 
  .16و  17: 66

و سازمان پژوهش و  )ع(دانشگاه امام صادق: تهران. نظریه اسالمی تعلیم و تربیت). 1388(علم الهدي، جمیله 
  .ریزي درسی وزارت آموزش و پرورش برنامه

  .دفتر انتشارات اسالمی: قم .خودخواهی، خودسازي و خصایص انسان در اسالم). 1389(فاطمی، احمد 
. بندي عوامل خانوادگی مؤثر در تربیت دینی فرزندان اولویت). 1394(توانا، منصوره  اهللا؛ ملکی اللهی، سیف فضل

  .107- 118: 25ش  .22س  .پژوهش در مسائل تعلیم و تربیت اسالمی
  .دانژه: نتهرا .رفتار متقابل لیتحل انگذاریبرن بن کیار). 1384(مهرداد  روزبخت،یف

 اریمع(ی اسالم اسیمق کیساخت  یِشناس روش). 1389( يمولو ،يغرو ؛کجباف، محمدباقر ؛محمد ،یانیکاو
  .7-30 :6ش. 4س .یشناس فصلنامه مطالعات اسالم و رواندو . ها تیو محدود ها یژگیو) مرجع

  .انتشارات مدرسه: تهران. ینید ماتیو تفاوت آن با تعل ینید تیو اصول ترب یمبان). 1386( یغالمعل ،یومرثیک
  ..دارالحدیث انتشارات :قم .شیخی حمیدرضا ترجمه .الحکمه میزان .)ق.ه1405( محمد شهري، ري محمدي
  .نشر آفاق: تهران .یاسالم تیترب ریدر مس یگام). 1389( یعل رجب ،یمظلوم

انتشار  ختاری. (انتشارات ایران: تهران. ترجمه محمد بندر ریگى .ـ فارسىالمنجد عربی ). 1374(لویس  معلوف،
  ).1954 یبه زبان اصل

  .امیرکبیر انتشارات: تهران .معین فارسی فرهنگ). 1350( معین، محمد
  .نشر استوار: مشهد .خدا را نقاشی کن). 1391(ناظمی، احمد 
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