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 چکیده
. بهود زههک شههر  نوجوانان  یمذهب  اعتقادات  به  یعمل  التزام  بر  نیوالد  یتیترب  هایسبک  تأثیر  بررسی  حاضر،  پژوهش  هدف

 1800 پهژوهش جامعه. شد انجام 1398 سال در زهک شهر  متوسطه دوم  مدارس  در  یهمبستگ  نوع   از  یفیتوص  مطالعه  نیا

 منظوربهه. شهدند بهرآورد تصهادفی ایطبقهه یریگنمونهه روش بها نفهر 242 مورگهان جدول از استفاده با نمونه  حجم  و  نفر

نویهدی و  التهزام عملهی بهه اعتقهادات اسه می و ( 1972بامرینهد   فرزند پهروری هایشیوه پرسشنامه  از  هاداده  یآورجمع

 ونیرگرسه و یهمبسهتگ آزمهون، tآزمهون  و  spss  -23  افهزارنرم  بهه  از  استفاده  با  هاداده.  شد  استفاده  (  1380عبداللهی  

ان بهه اعتقهادات مهذهبی آمهوزدانشکه سبک مقتدرانه، سبک غالب والهدین و التهزام عملهی    داد  نشان  جینتا  .شدند  لیتحل

التهزام   انیهم(.  P ≤ 01/0  شهد مشهاهده یمعنهادار تباطار التزام عملی  با  تربیتی  هایسبک  انیممتوسط است. همچنین  

 هایسهبک دادنهد نشهان رگرسهیون نتهایج(. P ≤ 01/0   ان دختر به اعتقادات مذهبی بیشتر از پسران بودآموزدانشعملی  

 .  است  داشته  را التزام عملی به اعتقادات مذهبی  بینیپیش  قدرت  44/0مقتدرانه  به میزان   تربیتی  
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 مقدمه .1

 تشهکیل را ههاخانواده اولهین مها آدمسهان  نیاکان  که اعصاری یعنی تاریخ؛ از قبل دوران  به خانواده، تشکیل مبدأ

 عملکردههای و وظهای   از بسهیاری امها است یافتهتکامل و رشد تاریخ طول در خانواده گرچه. گرددبازمی دادند،

 را بهودن  بهاهم و شهوندمی بزرگ خانواده دامان  در فرزندان  ترتیب است. بدین کرده حفظ همچنان  را خود اولیه

خهانواده واحهد اجتمهاعی نشهأت گرفتهه از زن و یهک مهرد اسهت کهه (. 18: 1390، مداحی و صمدزاده  آموزندمی

 نیازههای تهأمینخهانواده عه وه بهر (. 27: 1391زاده،  عیسی  کنندمی، آن را تکمیل هاآن فرزندان پدید آمده از 

 اثرگهذارترین از یکهی کهه دههدمی نشان  است. تحقیقات، تأثیرگذار هاآن  بر مختل  طرق به خود، اعضای حیاتی

؛ پرینزیهه و همکهاران، 2002و بارنهدرز،   بلسهکی هاسهتآن  والهدین تربیتی هایشیوه ،نوجوانان  رشد بر فاکتورها

 تهأثیر هسهتند، والهدین الگهو اولین شودمی ارائه نوجوانان  به که بسیاری اجتماعی الگوهای میان  در(. 77: 2004

 خهانواده معمهویً اسهت، برخهوردار بهاییی اهمیهت از کودکان  مانند نوجوانان، اجتماعی الگوهای تحول بر والدین

 است رو همین از (. شاید1998ران،   یی و همکا  شودمی محسوب افراد زندگی در گروه درون  دسته ترینبرجسته

: 1387 دوران،  کندمیاجتماعی انسان معرفی  هویت هسته اولین را خانواده کنت اگوست از الهام با عبداللهی که

وراثتهی و  مختله ههم عوامهل  ، ومرهون تربیت صهحی  اسهت دن انسان و وصول به کمال نهایی انسان ش(. 103

 نههاد بهرای پهرورش فرزنهدان اسهت تریناساسهیایهن میهان خهانواده  ند کهه دردار تأثیرتربیت فرزند  محیطی در

 را مهذهبی -عبهادی اعمهال بهه پرداختن ،کنیممی زندگی اس می جامعۀ یک در ازآنجاکه (.40: 1390 داوودی،

 وجهود نیایش و مذهب خدا، سویبه هاانسان  گرایش در متعددی عوامل  .ناظریم و شاهد جامعه سط  در روزانه

 و دانشهمندان  موردتوجهه موضهوع ایهن .داشهت اشهاره انسهان  ذاتی فطرت به توان می هاآن  ترینمهم از که دارد

: 1387است  رحیمی نژاد،  قرارگرفته  ...و یونگ ،هال استانلی ،واتسون  ،جیمز ویلیام ،آلپورت مانند شناسانیروان 

 اسهترس منهابع فرزنهدان، فهردی هایویژگی کلی سه منبع از کردن  والدینی دارد عقیده ( 2002   بلسکی(. 41

 اگرچهه، .دارد شخصهیت بر را اثر بیشترین منبع، سه او، ازنظر. گیردمیت أنش والدین شخصیت و حمایت بافتی،

 مؤثر فرزندان  روانی وضعیت در نیز والدین روان  س مت و شغلی وضعیت مثل فاکتورهایی مختل  مطالعات طبق

 بهر ، اثرگهذار کلهی ادعهای یهک عنوان بهه را تربیتهی هایسهبک تهوان می (. امها1995است  فوکس و همکاران، 

 (. 400: 1993: استینبرگ،  و گرفت  دارلینگ نظر در خانوادگی عملکردهای

به رفتار فرزندان  هاآن  پاسخ و والدین بهنجار تعامل از که است فرزندان  پرورش از یالگوهای تربیتی، هایسبک

اغلب رفتارهای والهدگری والهدین را   اعتقاددارند(  1979(. پارکر و همکاران  2009سجاردنیس،   دی  گیردمیشکل  

د رفتهار توانمیدو بعد مستقل در تربیت را که   (1989مریند  مراقبتی و کنترلی تقسیم نمود. بابه دو بعد  توان می

، گرمی و ابراز هیجانی و کنندگیتغذیهان فرزندان را پیشگویی کند، تبیین کرد؛ بعد اول، پاسخ گر بودن که به میز

؛ بعد دوم اطاعت گری کهه بهه نحهوه اعمهال کنتهرل و سهط  شودمیتقویت مثبت مرتبط با نظرات فرزندان گفته 

بر اساس دو بعهد پاسهخگویی و  (1989(. بامریند  20:  1390 مداحی و صمدزاده،    شودمیتقاضا و انتظارات گفته  

تربیتی را پیشنهاد داد. نوع اول مقتدرانه  والدینی کهه ههم پذیرنهده و ههم متوقهع   تقاضامندی والدین، سه سبک

هستند(، نوع دوم استبدادی   والدینی که متوقع هستند اما پذیرنده نیستند( و نوع سوم سهل گیر  والهدینی کهه 

اضامندی و پاسهخگویی پذیرنده هستند اما متوقع نیستند(. بعدها نوع چهارم یعنی طرد کننده بر اساس دو بعد تق

، افراد گذاردمیاثرات مختلفی بر فرزندان   هاسبکهر یک از این  (.  1998توسط محققین دیگر اضافه شد  اسلیکر،  

 گیریجههتو  دهیسهازمان اجتمهاعی و عملکهرد تحصهیلی بهتهر،  -رشهد هیجهانیرانه، دتربیتی مقت هایسبکبا  

والدین سهل گیر کنترلی بر کودکان خهود ندارنهد و ایهن  کهحالیدر(. 1995 هیل،  دهندمیعق نی بایتری نشان 

و در  دهنهدمیرا در ههر گروههی از خهود نشهان  خهودکنترلی، کنجکهاوی و  نفساعتمادبهکودکان کمترین میزان  



     61            و....   رگل ی م   احمد   / .... نوجوانان   ی مذهب   اعتقادات   به   ی عمل   التزام   بر   ن ی والد   ی ت ی ترب   ی ها سبک   ر ی تأث   ی بررس

(. والدین دیکتهاتور، اغلهب فرزنهدان 2002 برن اشتاین،  دارندمشکلضد ارزش  هایارزشکنترل تکانه و تشخیص 

قهوی،  ههایتأدیب. اجهرای دهنهدمیتوضیحی ن  گونههیچ،  شدهگرفتهو در مورد تنبیه بکار    کنندمیتحقیر  خود را  

 دائمهیوالدین شده و آنان همواره در یهک تهرس  هایصحبتو  هاپیامسبب اخت ل در پردازش کودکان نسبت به 

 (.  2000 باربر،  برندمیبه سر  

 کهطوریبه است، دیده خود به بشری جامعه که است نهادهایی ینترمهم و تریناساسی از یکی مذهب و دین

إِن َّ الل َّهه  اصَهط ف    » :فرمایدمی قرآن   است. برده پناه بدان  همواره و نکرده زندگی پدیده این از خارج بشر گاههیچ

 بهر  جهز شهما و است شما برگزیده ای بر را پاك آیین این خداوندیعنی  مُسَِلمُون « و أ نَتُمَ إِل َّا ت مُوتُن َّ ف ل ا الدَِّین  ل کُمُ

 و محهل از بسهیاری ،بیفکنهیم نظهری گیتهی صحنه به اگر پلوتارك(. به گفته 132 بقره،  میریدنمی اس م آیین

نمهود  پیهدا تهوان مین نباشهد خدا که یکجا اما دولت، نه و علم نه آبادی است نه آنجا در که دید خواهید را اماکن

 روزمهره رویهدادهای ارزیهابی و فکهری فرآیند بر میانجی یک عنوان به (. مذهب74: 1385وسفی،  نوابخش و پوری

 ارزیهابی دارمعنهی و مثبهت منفهی، ظاهربهه رویدادهای از بسیاری حتی ترتیب بدین ،گذاردمی تأثیر فرد زندگی

 فشهارهای و نام یمات ،هایتمحروم برابر در ناامیدی و یأس و هدفیبی و پوچی احساس هاآن  از فرد و شوندمی

 امیهد، احسهاس ایجهاد در دتوانهمی مذهب دارد عقیدهنیومن  (. 24: 1381کند  ظهور و توکلی، می هموار روانی

 از ایمجموعهه عنوان بهه دینهی (. اعتقادات18: 2005باشد  عابدی،  مؤثر مشکل، حل به کمک و خدا به نزدیکی

 شهمار بهه روانهی هایگاهتکیهه مهؤثرترین از ،یافتهتعمیم و اختصاصی هایرزشا نیز و بایدهان و بایدها اعتقادات،

 سازیفراهم با نیز خاص شرایطی در و سازد فراهم عمر هایلحظهلحظه در را زندگی معنای است قادر که رودمی

 در را باورهایی دینی، (. اعتقادات59:  1387 بهرامی،   دهد نجات معناییبی و تعلیق از را فرد تبیینی،  هایگاهتکیه

 التهزام(. 30: 1380باشند  سراج زاده و تهوکلی،  داشته اعتقاد هابدان  دین، آن  پیروان  رودمی انتظار که گیردبرمی

 کهه ایگونههبه باشد آن  همراه همیشه و بچسبد دیگر چیزی به چیزی وقتی.  است  چسبیدن   معنای  به  لزوم  واژه  از

 نهژاد، یواعظه   شهمارندمی چیهز یزم را آن  رود شمار به او ذاتیات یا و ذاتی یا باشد  آن   با  تنگاتنگی  ارتباط  دارای

 اسهت خلهوت یا درمألعام آشکار و تشریفاتی رفتار انجام اس می، اعتقادات به عملی التزام از منظور  (.20: 1381

 التهزام(. 45: 1385سوی اصهل،  آذربایجانی و مو شودمی نامیده دینی آیین و مناسکی بعد همان  دیگربیان به که

 نامشروع اعمال و محرمات از اجتناب دینی، واجبات و فرایض به کردن  عمل معنای به اس می،  اعتقادات به عملی

 رابطهه تیمعنو و تیترب نیب(. 34: 1391، طینتخوشاست   دین مبانی و اصول اساس بر زندگی سبک تنظیم و

 خداونهد سهویبه را ههافعالیت جههت ش،یایهن و  دعها  قیطر  از  دیبا  یتیترب  عناصر  و  اجزا  همه  در.  دارد  وجود  یذات

 یبرخه اگهر کهه اسهت یقهو تیهمعنو و تیهترب ارتباط نیا قدریبه.  ابدی  تحقق  یتیترب  هایهدف  تا  میکن  معطوف

 یالهه تیهمعنو سهویبه انسهان  آن  تهاًینها باشهد یکسه وجود در هست  اس م  نید  موردقبول  که  انسان   هایارزش

داشتن بصهیرت و بیهنش درسهت در تربیهت فرزنهد، یزمهه فرزنهدپروری   (.151:  1389  ،یملک کرد  خواهد  تحرک

مذهب به تعمق بپهردازد. دیهن  بر اساسد توانمیمسئوینه و آگاهانه است. وجه تمایز انسان از حیوان این است که 

د وقهار توانمی ن فراهم کرده است که با آن انسارا برای    ناپذیریتزلزل  گاهتکیهتمدن بشری    دوران در تغییر مداوم  

تحقیقات متعددی در ایهن  (.54: 1380 اسماعیلی،  زندگی حفظ کند هایموقعیتو آرامش خود را در برابر تغییر 

 کهه افتههی دریافهت (  1389   بههروز  بیهاد.  انهدنکردهبه این شکل بررسهی    کدامهیچاست اما    گرفتهانجام  هاحوزه

 دریافهت ( 1386  سههیجل . دارنهد تهأثیر داریدیهن هاینشهانه و ابعهاد بهه التهزام  میزان   بر  وستان د  گروه  و  خانواده

 و کننهدمی استفاده  مقتدر  سبک  از  خود  فرزندان   تیترب  در  برخوردارند،  یبایتر  یمذهب  گیریجهت  از  که  ینیوالد

 فرزنهدان  تیهترب در سهل گیهر و مستبد یفرزندپرور سبک دو از  دارند،  تریپایین  یمذهب  گیریجهت  که  ینیوالد

 کهه ینوجوانهاندریافتنهد  ( 1382 رازی،یشه ادیصه از نقل به 1991   همکارانش و  لمبورد.  کنندمی  استفاده  خود
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 کسب یاجتماع تیدرکفا  را  نمره  نیبایتر  بودند  کرده  بندیطبقه  بخشاطمینان   و  اقتدارگر  عنوان به  را  خود  نیوالد

رورت این مطالعه، توجه به ایهن موضهوع مههم اسهت کهه در جامعهه اسه می ایهران، در زمینه اهمیت و ض  .کردند

و باورههای دینهی  هاآموزه تأثیرتحت  غیرمستقیممستقیم و  طوربهبسیاری از رفتارها در زندگی فردی و اجتماعی 

 هایسهبکبهین  درباره چگونگی رابطه    باوجودایناست و م ك ارزیابی صحت رفتارها، مبانی و اصول دینی است.  

اسهت،  نشهدهانجامند عملهی م  نظام  هایروشو التزام عملی به اعتقادات مذهبی مطالعات کافی مبتنی بر    تربیتی

بها توجهه  گسترش دهد. موردنظرکه پژوهش حاضر بینش ما را درباره چگونگی رابطه بین دو متغیر  رودمیانتظار 

بهه ایهن  آن اسهتدر پی یت فرزند اشاره نموده، پژوهش حاضر به اینکه دین اس م به نکات دقیق و ظریفی در ترب

ان بهه اعتقهادات مذهههبی رابطهه آمهوزدانشتربیتی والدین بر التزام عملی   هایسبکپاسخ دهد که آیا بین    سؤال

 ؟باشدمیبه چه میزان  این رابطه ؟ و  یا خیر وجود دارد

 شهرستان زهک متوسطه دومدوازدهم ان سال  آموزدانشتعیین سبک تربیتی غالب والدین 

 شهرستان زهک دوم  متوسطه  دوازدهم  سالان  آموزدانشتعیین میزان التزام عملی 

 شهرستان زهک  ان مدارس متوسطه دوم آموزدانشعملی  تعیین سبک تربیتی والدین بر التزام

 شهرستان زهک متوسطه دومان دختر و پسر  آموزدانشلی مقایسه  التزام عم

  روش پژوهش. 1-1

اسهت.  سهالیبزرگنوجوانی مرحله انتقالی بین کهودکی و .  باشدمی  همبستگی  -توصیفی  پژوهش  یک  مطالعه  این 

مشهاهده  ههاآن در  سهالبزرگهمانندی کمتری با کودك و شباهت بیشتری با   شوندمیکه نوجوانان بالغ    تدریجبه

 و زههک پژوهش مدارس متوسطه دوم شهر  ان مکفیزیولوژیک و روانی است.    هایدگرگونی. نوجوانی، دوره  شودمی

حجهم نمونهه بهر اسهاس  و98 سال در  دختر و پسر( ان آموزدانشو   پدر و مادر( کلیه والدین   شامل  آماری  جامعه

 با توجه به نامتجانس بهودن جامعهه  ایطبقهتصادفی  نوع از  گیرینمونه  نفر برآورد شد. روش  224جدول مورگان  

  . باشدمی پژوهش(  

 معاونهت  از  یزم  مجوزههای.  شد  تائید  زهک  شهر  وپرورشآموزش  اخ ق  کمیته  در  مطالعه  این  پیشنهادی  رحط

 شهرکت کهه شد گفته آنان  به مطالعه، به افراد ورود  از  پیش.  شد  اخذ  محقق  توسط  زهک  وپرورشآموزش  پژوهشی

. مانهدمی محرمانهه آنهان   عهاتاط همهه کهه شهد داده  خاطر  اطمینان   همچنین،  است؛  داوطلبانه  کام ً  تحقیق  در

 سهپس. شهدند آگهاه هاپرسشهنامه  بهه  دهیپاسهخ  نحهوه  و  تحقیهق  کلهی  هایجنبه  از  پژوهش  در  کنندگان شرکت

 . نمایند  تکمیل را  هاآن  تا  گرفت قرار    دختر و پسر(  ان آموزدانشو    پدر و مادر( والدین  اختیار در  هاپرسشنامه

سههل گیرانهه،  بعهد 3 و  مهاده 30 یدارا پرسشهنامه  نیها  (:  1972ا بامریند  مقیاس سبک فرزندپروری دیان  -ال 

 گذارینمره پنج تا  کی  از  کرتیل  ایدرجهپنج    یط  کی  اساس  بر  گذارینمره  روش.  باشدمیمقتدرانه    و  مستبدانه

ین روایهی جههت تعیه  .گیهردمیقهرار  120از صهفر تها    ایدامنهه. بنابراین نمره کل این پرسشهنامه در  است  شده

قهرار  تائیهدمهورد  ههاآن در اختیار تعدادی از اساتید دانشکده قرار گرفت و روایی محتوایی   هاپرسشنامهمحتوایی،  

 73/0گیرانهه  و برای شهیوه سههل 77/0( برای شیوه مستبدانه 69/0گیرانه   میزان پایایی برای شیوه سهلگرفت. 

( میزان اعتبار ایهن پرسشهنامه 1991   1سبه گردیده است. بوریمحا  0/  75و شیوه مقتدرانه    71/0شیوه مستبدانه  

بهرای شهیوه سههل  81/0را با استفاده از روش بازآمایی در بین گروه والدین به  شرح  زیهر گهزارش نمهوده اسهت :

 85/0بهرای سههل گیرانهه،  77/0برای شیوه مقتدرانه در بین مهادران و  78/0برای شیوه مستبدانه،   86/0گیرانه ،  

برای شیوه مقتدرانه در بین پدران به دست آورده است. بوری مشاهده نمود که مستبد   92/0ای شیوه مستبدانه  بر

 
1.Buri  
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( دارد. پایایی پرسشنامه بر اساس آلفهای -48/0( و اقتدار منطقی -38/0بودن مادر رابطه معکوس با سهل گیری  

 است.  شدهگزارش  78/0کرونباخ 

 اعتقهادات بهه عملهی التهزام خودسنجی مقیاس(: 1380ویدی و عبداللهی  مقیاس خودسنجی التزام عملی ن -ب

 است شدهتدوین مسلمان  جوانان  و نوجوانان   نماز، روزه و احکام شرعی( دینی رفتارهای گیریاندازه برای اس می

 مسلمان انتظار جوان  یک از هاآن  انجام که دینی رفتارهای و اعمال از  دسته آن  مقیاس، این جم ت انتخاب در .

 نظیهر ساین بزرگ دینی تکالی  سایر شامل پرسشنامه جم ت بنابراین . است قرارگرفته توجه کانون  در ،رودمی

 است شده هنجاریابی تهران  شهر منطقه پنج جوانان  روی بر نویدی توسط پرسشنامه این .شودمین زکات و جهاد

 18 روزه؛ به عملی التزام برای ماده 8 نماز؛ به عملی التزام رایب ماده 12 که است ماده45 دارای پرسشنامه این .

 .است یافتهاختصاصمذهبی  افراد با ارتباط رعایت برای ماده 7 الهی؛ شرعی احکام دیگر به عملی التزام برای ماده

دات اسه می به اعتقا بیشتر عملی التزام از نشان  بیشتر نمرات اساس این  است. درجه 5 لیکرت نوع از پرسشنامه

 تعدادی .شد استفاده متخصصان  ازنظر اس می، اعتقادات به عملی التزام گیریاندازه ابزار روایی بررسی است. برای

 بهه اعتقهادات عملهی التهزام خودسهنجی تعدادی از اساتید دانشگاه مقیاس و مسلمان  اندیشمندان  و روحانیون  از

 آن  از استفاده و دانستند اس می اعتقادات به ان آموزدانش عملی زامالت گیریاندازهاس می را ابزاری مناسب برای 

 35 تعداد . شد بررسی نیز دیگری هم  طریق اس می به به اعتقادات عملی التزام . روایی خودسنجیروا دیدند را

 انفرادی بهمصاح یک در افراد همین . دادند پاسخ موردنظر پرسشنامه به مقدماتی مطالعه در ان آموزدانش از نفر

 ایدرجه 20 مقیاس یک روی بر اس می اعتقادات به بودن  پایبند میزان  ازلحاظ پژوهشگر توسط و کردند شرکت

 اعتقهادات بهه التهزام ازلحهاظ آموزشهی واحهد مسئوین  توسط ان آموزدانش همان  این، بر ع وه .شدند بندیرتبه

 و ان آموزدانش کتبی هایپاسخ بین همبستگی سپس .شدند بندیرتبهم ایدرجه 20 مقیاس یک  در روی اس می

 آموزدانش هر بودن  پایبند میزان  به گرمصاحبه که امتیازی بین همبستگی ضریب و شد محاسبه مصاحبه، امتیاز

 به % 86 با برابر بوده، کرده کسب پرسشنامه به دادن  پاسخ طریق از آموزدانش که اینمره و بود داده اختصاص

 بنهدی - رتبهه و مهوردنظر پرسشهنامه بهه ان آموزدانش کتبی پاسخ بین همبستگی ضریب مچنینه . آمد دست

 کهه  رسدمی نظر به بنابراین، .بود % 57 با برابر مربوط ضریب همبستگی که شد محاسبه آموزشی واحد اولیای

 مقیهاس پایهایی بررسهی ایبهر .اسهت برخوردار کافی روایی از اس می اعتقادات به عملی التزام گیریاندازه ابزار

 دو اجرای بین فاصله زمان مدت . شد استفاده باز آزمایی روش از نیز اس می اعتقادات به عملی التزام خودسنجی

برای محاسبه پایایی  بود. 81/0برابر با  باز آزماییروش  بر اساس آمدهدستبه پایایی ضریب . بود هفته یک آزمون 

 محاسبه درونی همسانی روش از استفاده با و اجرا دانشجویان  از نفر 30 روی بر یمقدمات صورتبهدر این پژوهش  

 آمد.   به دست  79/0در این پژوهش پایایی به استفاده از همسانی درونی  .گردید

 

 پژوهش  هاییافته. 2

 انآموزدانشو التزام عملی والدین  پدر و مادر(   وضعیت سبک تربیتی -1جدول شماره 

 التزام عملی سهل گیرانه مقتدرانه نهمستبدا متغیر

  ±میهههههههانگین 

 انحراف استاندارد

06/25±  77/5 15/46±  51/9 96/32±  51/9 96/73±  51/9 

 242 کل نمونه
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، 06/25میانگین و انحراف استاندارد سبک مستبدانه بهه ترتیهب   شودمیده  همشا1که در جدول شماره    طورهمان 

؛  میانگین و انحراف اسهتاندارد سهبک 9/ 51،  15/46ندارد سبک مقتدرانه به ترتیب  ؛ میانگین و انحراف استا77/5

کهه سهبک غالهب  دههدمیکه میانگین و انحراف استاندارد مقتدرانهه نشهان  51/9، 96/32سهل گیرانه  به ترتیب  

سهط   دهندهنشان که  51/9، 96/73. همچنین میانگین و انحراف استاندارد التزام عملی به ترتیب باشدمیوالدین  

 . باشدمیان به اعتقادات دینی  آموزدانشمتوسط التزام 

 موردمطالعهتربیتی و التزام عملی گروه  هایسبکماتریس همبستگی  -2جدول شماره 

 سهل گیرانه مقتدرانه مستبدانه متغیرها

 r) **77/0- **83/0 **80/0  همبستگی  مقدار التزام عملی

 

سبک مسهتبدانه و التهزام عملهی همبسهتگی منفهی و   بین  شودمی مشاهده  2  ارهشم  جدول  در  که  طورهمان 

( r= 80/0( و سبک سهل گیرانه بها التهزام عملهی  r=  83/0(، سبک مقتدرانه و التزام عملی  r=  -  77/0معکوس  

  .دارد  وجود   p ≤  01/0 سط  درهمبستگی مثبت و معناداری 

 طوربههیها  تنهاییبههاست که تغییرات متغیر م ك را   بینیپیشرهای  با توجه به  اینکه هدف پیدا کردن متغی

، بدین ترتیب، ورود متغیرها به معادله رگرسیون با راهبرد سلسله مراتبی طی چند گهام کندمی  بینیپیشمشترك  

 . شودمیانجام   مرحلهبهمرحله

 التزام عملی  سهم سبک تربیتی والدین بر گامبهگام  خ صه رگرسیون  -3جدول شماره 

 R 2r  F β T Sig متغیر گام

 01/0 84/10 83/0 117/66 44/0 83/0 مقتدرانه 1

مقتدرانهههس سهههل  2

 گیرانه

80/0 59/0 106/820 48/0 

43/0 

18/8 

35/7 

01/0 

مقتدرانهههس سهههل  3

 گیرانهس مستبدانه

77/0- 68/0 111/70 31/0 ،

31/0 

29/0- 

7/86 

22/8 

34/7 

 

01/0 

 

تغییهرات التهزام عملهی  44/0سهبک مقتدرانهه توانسهته  شهودمیمشهاهده  3ر جهدول شهماره که د  طورهمان 

. در گهام دوم سهبک باشهدمیدرصهد  99ی در سط  ارمعناد دهندهنشان  Fمقدار  کند.  بینیپیشان را  آموزدانش

التهزام عملهی تغییهرات  59/0 اندتوانسهته بهاهماسهت و ایهن دو متغیهر  شهدهبینیپیشسهل گیرانهه وارد الگهوی 

تغییهرات التهزام عملهی   15/0  تنهاییبههکنند. یعنی متغیر سبک تربیتی سههل گیرانهه    بینیپیشان را  آموزدانش

است. در گام سهوم  دارمعنیدرصد  99در سط   Fبه با توجه   بینیپیشکرده است. این    بینیپیشان را  آموزدانش

تغییهرات التهزام  68/0 اندتوانسهته بهاهممتغیهر   سهت و این  اس  شدهبینیپیشسبک تربیتی مستبدانه وارد الگوی  

تغییرات التهزام عملهی   09/0  تنهاییبهکنند. یعنی متغیر سبک تربیتی مستبدانه    بینیپیشان را  آموزدانشعملی  

درصهد  99در سهط   70/111 شهدهمشاهده  Fبها توجهه بهه بینهیپیشکرده است. این  بینیپیشان را آموزدانش

 است.  دارمعنی

 جنسیت  برحسب  ان آموزدانش التزام عملی  -4جدول شماره  
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 میانگین تعداد جنسیت متغیر
 

انحههراف 

 معیار

درجهههه 

 آزادی

t   سهههههط

 معناداری

 01/0 68/3 240 19/37 08/92 121 دختر التزام عملی

 33/37 40/88 121 پسر

ان دختر و پسر در سط  آموزدانشم عملی  بین میانگین التزا  شودمیمشاهده    4در جدول شماره  که    طورهمان 

(. در این تفاوت میانگین التهزام عملهی توسهط   p     ،240=df  ،68/3=t<  01/0   باشدمیدرصد تفاوت معنادار    99

 دختران بیشتر است.

 گیرینتیجهبحث و  . 3

.  باشهدمی نوجوانان  یمذهب اعتقادات به  یعمل   التزام  بر  نیوالد  یتیترب  هایسبک  تأثیر  بررسیهدف پژوهش حاضر  

استنباط کرد کهه  توان میبنابراین . باشدمینتایج حاصل نشان داد که  سبک تربیتی مقتدرانه، سبک غالب والدین 

، توجه به اعتقهادات کنندمیآزاد بیان  نظرخواهیو  گیریتصمیمو در   کنندمیوالدینی که فرزندان خود را هدایت  

 بایتری دارند. 

نشهان داد کهه   باشهد. همچنهینسط  متوسطی می  مذهبی در  اعتقاداتان به  آموزدانشلی  همچنین التزام عم

ای مثبهت و معنهاداری تربیتی  متغیر مستقل( و التزام به اعتقادات مذهبی  متغیر وابسهته( رابطهه  هایسبکبین  

بنهابراین  باشهدمیکه سهبک غالهب والهدین مقتدرانهه   دهدمینشان    1نتایج با توجه به جدول شماره  وجود دارد.  

کرد والدین دارای اقتدار منطقی، کنترل ثابتی را بر فرزندانشان اعمال کرده و اسهتق ل فرزنهدان   استنباط  توان می

هستند. رفتارههای رشهد  قدمثابتو اطاعت فرزندان   برداریفرمان بر قوانین و اهمیت    تأکید. در  کنندمیرا تشویق  

. فرزنهدان را بها صهراحت و شناسهندمیحقوق فرزنهدان را بهه رسهمیت  حالدرعین یافته از فرزندان انتظار دارند و

ک مهی  وشهنودگفتو  پهذیریانعطافبا گرمی، منطق و  توأم هاآن روشنی راهنمایی کرده و نظم و انضباط تربیتی 

 است.  

قادات مذهبی ارتباط تربیتی با التزام عملی به اعت هایسبککه   دهدمینشان    2نتایج با توجه به جدول شماره  

را از التزام عملی به اعتقادات مهذهبی دارد. نتهایج بها   بینیپیشمعناداری دارد و سبک تربیتی مقتدرانه بیشترین  

 . باشدمی( همسو  1991( و لمبورد و همکاران  1386جلیسه   هاییافته

نسان، توجه به پرورش تربیهت دینهی تربیت ا  هایجنبهیکی از    گفت  هایافتهبا توجه به نتایج    توان می  درنتیجه

ویژه والدین به دلیل نخستین مربی بودن و ارتباط مستمر و زیاد با فرزندان، بیشتر خانواده به  دیگرعبارتبهاوست.  

های دینی بیشهترین توجهه بهه نقهش تربیتهی را بر ابعاد مختل  تربیتی کودکان دارند. به این دلیل در آموزه  تأثیر

گیری والهدین بهه شهکل  تهأثیرشناسهان بهه  شهناختی نیهز بیشهتر روان . در مباحث روان ه استالدین معطوف شدو

گفهت پهدر و مهادر بها رفتارههای دینهی   تهوان میبه عبهارتی    .اندهای رفتاری فرزندان، پرداختهشخصیت و ویژگی

خهود، زمینهه همچون عبادات و اعمال معنوی و به دنبال آن جذب و قبول فرزندان در جمهع صهمیمی و معنهوی 

ست تأمین سعادت دنیایی هاخانوادهحقوق کودکان که بر عهده    ازجملهنمایند.  تحول رفتاری کودکان را فراهم می

شود مگر از راه انتقال مفاهیم دینی آیات و روایهات فراوانهی متهذکر ایهن و آخرتی آنان است که این امر میسر نمی

 کنیم.های فراوانی از این موارد را مشهاهده مهی(و ائمه  ع( جلوهدر سیره عملی پیامبر  ص  حالدرعینمعنی شده  

خواهنهد مند به تربیت  فرزندانشان به تربیت اس می دارنهد و یها میع قه  هاخانواده: اگر  شودمیبنابراین پیشنهاد  

از  نظرقطهع، عبهادت لهأفرزندانی را تربیت کند واقعاً باید به مسأله نیایش، دعا و عبادت اهمیت بدهند و اص ً مسه

  .زیادی بر سایر نواحی آن دارد  تأثیراینکه پرورش یک حس اصیل است  
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