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  چكيده

 ةبـه شـيو   يافتـه  ورشهاي دلبستگي در كودكـان پـر   سبك اختالالت اضطرابي و اين پژوهش در
هـاي فرزنـدپروري در دو    شـيوه  شـد.  مقايسـه سـاير كودكـان    اسالمي بـا  فرزندپروري (تربيت)

 ،گيرانـه  سـهل ، مقتدرانـه  ،هاي فرزندپروري رايج در جهان (مستبدانه شيوه بندي كلي شامل تقسيم
در اين  اي است. ي مقايسهمطرح اين پژوهش عل باشد. دپروري اسالمي ميشيوه فرزن و اعتنا و...) بي

سـاخته   محقـق  نامـه  پرسـش نامه شـامل   پرسشاز سه  نفر بود و 100پژوهش نمونه آماري شامل 
روابط مياني دلبستگي  نامه پرسشو  )1998( شيوه فرزندپروري اسالمي، مقياس اضطراب اسپنس

هـا اسـتفاده شـد. روش آمـاري ايـن پـژوهش        آوري داده جمـع براي  )2006( كوپنبرگ هالپرن و
بـا روش   يافتـه  ورشكـه كودكـان پـر    نتايج نشان داد تحليل واريانس چندمتغيري بود. و tآزمون 

هـاي   هراس از مكـان  يافته و عميماضطراب ت فرزندپروري اسالمي از لحاظ ميزان اضطراب كلي،
تر هسـتند كـه ايـن     كودكان پايين ا نسبت به سايرباز و نيز از لحاظ دلبستگي اجتنابي و دوسوگر

توجـه بـه    در شيوه فرزندپروري اسالمي، دهد ؛ نتايج نشان ميدار بود اتفاوت از لحاظ آماري معن
هاي هر مرحله موجـب كـاهش    انجام رفتارهاي متناسب با ويژگي سه دوره سيد، عبد و وزير و

  .شود مير كودكان هاي ناايمن د اضطراب كلي و همچنين كاهش دلبستگي
شيوه فرزندپروري  ،شيوه فرزندپروري ،هاي دلبستگي سبك ،اختالالت اضطرابي :گان كليديواژ
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  مقدمه

شناختی در کودکان و نوجوانان است  ترین شکل مشکالت روان مشکالت مربوط به اضطراب، شایع
دهد کـه در حـدود  ). مطالعات درباره شیوع اختالالت اضطرابی نشان می٢٠١٢ 1(شوارتز و وادل،

هشت تا دوازده درصد کودکان و پنج تا ده درصد نوجوانان با یکی از معیارهای تشخیصـی اخـتالل 
اضطرابی، در حدی مواجه هستند که روند زنـدگی عـادی و عملکـرد روزانـۀ آنهـا را مختـل نمایـد 

های  شوند که در ویژگی اختالالتی را شامل می 2). اختالالت اضطرابی١٣٨٧(موسوی و همکاران، 
دلیل  ترس و اضطراب بیش از حد و اختالالت رفتاری مربوط سهیم هستند. اختالالت اضطرابی بـه

مداوم بودن و بیش از اندازه بودن و مکرر بودن و مختل کردن عملکرد و نامتناسب بودن با سـن، بـا 
ت دارند که اغلب ناشی از استرس یا از لحاظ رشـد بهنجـار اسـت (انجمـن ترس یا اضطرابی تفاو

اختالالت اضطرابی در یک یا چند مورد از موارد  DSM-5 3). براساس ١٣٩٣پزشکی آمریکا،  روان
اضـطراب  5فـوبی خـاص، 4شوند: اختالل اضطراب جدایی، اللی انتخـابی، زیر تشخیص داده می

اخـتالل اضـطرابی  9اخـتالل اضـطراب منتشـر، 8گورا فوبی،آ 7زدگی، اختالل وحشت 6اجتماعی،
  اختالل اضطرابی جسمانی دیگر، مشخص و نامشخص (همان). 10ناشی از مواد/ دارو،

اند که موجب ایجاد و حفظ  های زیادی عوامل مربوط به کودک و والد را شناسایی کرده پژوهش
). دلبستگی پیوند یـا ٢٠١٢ 11فارل،شوند (واترز، زیمر جمبک و  های اضطراب در کودک می نشانه
کوشد نزدیکی یا مجـاورت  که یکی از طرفین می طوری های هیجانی پایدار بین دو فرد است؛ به گره

یابـد  ای عمـل کنـد تـا مطمـئن شـود کـه ارتبـاط ادامـه می گونـه با موضوع دلبستگی را حفـظ و به
 12ان دلبسـته ایمـن،های مختلف دلبستگی در دوره کودکی شامل کودک ). سبک١٣٩۴(خانجانی، 

). ١٣٩۴باشد (خانجـانی،  می 14کودکان دلبسته ناایمن اجتنابی 13کودکان دلبسته ناایمن دوسوگرا،
                                                           

1  . Schwartz & Waddell 

2  . Anxiety disorders 

3  . Diagnostic and Statistical Manual of Mental Disorders 

4  . Selective mutism 

5  . Specific phobia 

6  . Social anxiety 

7  . Panic disorder 

8  . Agora phobia 

9  . Generalized anxiety disorder 

10  . Substance /medication induced anxiety disorder 

11  . Waters & Zimmer-gembeck & Farrell  

12  . Securely attached 

13  . Insecurely attached resistant or ambivalent 

14  . Insecurely attached avoidant 
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هـای فـردی در عملکـرد  تئوری دلبستگی یک چارچوب محکم و قـاطع بـرای درک بهتـر از تفاوت
  ). ١٩٩٣ 1کند (بالبی، سازگار شدن در بزرگسالی ارائه می

گیرد؛  خاصی را در تربیت فردی و اجتماعی فرزندان خویش به کار می های ای شیوه هر خانواده
شوند، متأثر از عوامل فرهنگی، اجتماعی، سیاسی،  های فرزندپروری نامیده می ها که شیوه این شیوه

صـورت  هـای فرزنـدپروری به ). شـیوه١٩٩٣ 2باشد (هاردی، پاور و جایدیک، اقتصادی و غیره می
شناسی روانی کودکان مورد پژوهش قرار گرفته است. یوشیزومی  باط با آسیبای در ارت بسیار گسترده
شود که کـودک،  والد باعث می−اند که روابط پایدار و مثبت کودک ) نشان داده٢٠٠٧( 3و همکاران

جدایی از مادر را برای دوره طوالنی آن هم بدون اضـطراب تحمـل کنـد و نیـز چنـدین مطالعـه بـه 
ویژه  شناسی بزرگساالن بـه عنوان یک عامل تأثیرگذار بر آسیب والد به−کودکهای کیفی روابط  جنبه

خلقـی تمایـل دارنـد و آنهـا غالبـًا  طلب به کج اند. کودکان والدین سلطه در زمینه افسردگی پی برده
والـدین  ).١٣٨۴هدف هستند و در روابط اجتماعی چندان محبوب نیستند (احدی و جمهـری،  بی

تواننـد موجـب  های تربیتی غلط می زی رفتارهای اضطرابی و چه از طریق شیوهچه از طریق الگوسا
  ).١٣٩٣ 4های اضطرابی در کودکان شوند (گری، به وجود آمدن اختالل

شناسی اسالمی، رسیدن به کمـال واقعـی انسـان اسـت، روش اسـالم در  ازآنجاکه هدف روان
ترین دینـی کـه راهنمـای انسـان در زنـدگی  لترین و کام عنوان پیشرفته رسیدن به این تحول روانی به

که در هر زمـان  طوری شناسی او داشته باشد؛ به است باید بهترین نظریه را در ارتباط با انسان و روان
). در ١٣٩١و مکانی قابل تطبیق باشد و تمام شئون حیاتی را تحت پوشش قـرار دهـد (قریشـی راد، 

لی و ثابت در وجود انسان به نام فطرت (بعد الهـی مکتب اسالم به دو جریان متضاد و مخالف اص
انسان) و نفس (بعد حیوانی یا شهوانی انسان) اشاره شده است. بـین ایـن دو جریـان روانـی ذاتـی 
همواره جنگ و تصادم وجود دارد (همان). مسیر آینده و نوع رفتار فرد به تقویـت هرکـدام از آنهـا و 

رویکرد تربیتی اسالم، شـکوفایی اسـتعدادهای فطـری و غالب و حاکم کردن هر یک بستگی دارد. 
هـای  بر دارا بودن توانایی ). فرزند آدمی در هنگام تولد افزون١٣٧٨بالفعل نمودن آنهاست (شرفی، 

ارگانیکی، دارای یک سـاخت روانـی و شـناختی اولیـه بـه نـام فطـرت اسـت و بـا داشـتن فطـرت 
هـای  صـورت خـدادادی داراسـت؛ ایـن دانش و به های غیراکتسـابی را بـالقوه ای از دانش مجموعه

سـوی سـعادت و کمـال رهنمـون  یابد و انسـان را به غیراکتسابی در مراحل مختلف زندگی بروز می

                                                           
1  . bowlby 

2. Hardy, Power & Jaedicke 

3. Yoshizumi, Murase, Murakami & Takai 

4  . Gray  
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اسـت و در هنگـام تولـد، کـودک دارای توانـایی شـناختی  1سازند. عنصر شناختی فطرت، عقل می
توان حیطه تجربه عقالنـی  رسد؛ اما نمی بالقوه عقل است. عقل با تجربه و پرورش به شکوفایی می

  ). ١٣٩٣را در تنگنای محسوسات محصور کرد (هدایتی، 
عـدم  اساس هدایت و رشد انسان در گرو پرورش قوه عاقله یعنی تربیـت عقالنـی اسـت؛ زیـرا

ها یا نفسانیات در سراسر وجود آدمـی  ها و پلیدی رشد و شکوفایی عقل و فکر موجب احاطه زشتی
سـوی  است؛ اما نفس، سرشت خاکی و جنبه مادی و حیـوانی و شـهوانی انسـان اسـت کـه او را به

زاده،  دهـد (الهـی صورت غیراصولی و نادرسـت سـوق می ارضای نیازهای حیوانی بدون تعقل و به
). در دیدگاه اسالم، اساس فرزندپروری، بر مبنای تربیت فطری است و هدف، شکوفا کـردن ١٣٩٣

فطرت انسان یا همان تربیت عقالنی است نـه نفسـانی؛ پـس تربیـت در اسـالم، تربیـت فطـری و 
  توحیدی است (همان). 

زمـین برنامه تربیتی اسالم چون برگرفته از کتاب خالق انسـان و نماینـدگان معصـوم ایشـان در 
دلیل شناخت کامل انسان، برنامه جامع و کـاملی ارائـه کـرده  باشد، جهانی و جاودانه است و به می

شـود و شخصـیتی سـالم خواهـد داشـت.  است که با عمل به آن برنامه، فطرت کـودک شـکوفا می
در فرزندپروری، چندان به کار گرفته نشـده  متأسفانه گنجینه عظیم قرآن و سنت و عترت پیغمبر

انـد  است و اکنون دانشمندان غربی تنها به قسمتی از بعد بسیار کوچکی از انسان شناخت پیدا کرده
گذاران و  طلبانه سیاسـت طلبانـه و سـلطه های منفعت که آن هم در بیشتر موارد، برگرفته از سیاسـت

عطـا شـده از دلیل علـم  داران آنها بوده است؛ ولی پانزده قرن پیش، پیامبر گرامی اسـالم بـه سرمایه
  اند.  صورت حقیقی بیان فرموده ها به سوی خداوند برنامه تربیتی را از تمامی جنبه

های انجام شده در حیطه دلبستگی و طبـق آیـات و روایـات اسـالمی و  حال با توجه به پژوهش
 اهمیت فراوان اسالم بر آرامش روانی کودکان و نشاط درونی آنها و اینکه دلبستگی ایمن بـه معنـای

گیرد، این مقاله بـا هـدف مقایسـه اخـتالالت اضـطرابی و  واقعی در بطن تربیت اسالمی شکل می
با دیگـر کودکـان انجـام  2یافته به شیوه فرزندپروری اسالمی های دلبستگی در کودکان پرورش سبک

می بـا یافته با شیوه فرزندپروری اسال شد. برای یافتن پاسخ به سؤاالتی مانند آیا بین کودکان پرورش
هـای بـاز، تـرس از  دیگر کودکان از لحاظ میزان اضطراب جدایی، ترس اجتمـاعی، تـرس از مکان

یافتـه بـا شـیوه  هایی مانند کودکـان پرورش آسیب جسمانی تفاوت وجود دارد؟ و نیز آزمودن فرضیه
یافتـه و اضـطراب کلـی کمتـری  فرزندپروری اسالمی نسبت به دیگـر کودکـان از اضـطراب تعمیم

                                                           
1  . wisdom 

2  . Islamic child-rearing practices 
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یافته با شیوه فرزندپروری اسالمی با دیگـر کودکـان از لحـاظ  ردارند و نیز بین کودکان پرورشبرخو
  های دلبستگی ایمن و ناایمن تفاوت وجود دارد.   سبک
  
  شناسی روش

ای بود. جامعه مورد  این پژوهش با توجه به ماهیت موضوع و اهداف آن، از نوع طرح علمی مقایسه
باشـد. نمونـه آمـاری  می ٩۶−٩۵دبستانی شهر تبریز در سال تحصیلی  آموزان مطالعه تمامی دانش

نفر از کودکانی که  ۵٠یافته با شیوه اسالمی و  نفر از کودکان پرورش ۵٠نفر ( ١٠٠پژوهش به تعداد 
دهنـد. روش  اند) نمونه آماری این پژوهش را تشـکیل می های تربیتی معمولی پرورش یافته با روش
که بین مناطق آموزش و پرورش شـهر  ترتیب ای بود. بدین تصادفی چند مرحلهصورت  گیری به نمونه

صورت تصادفی انتخاب شـد و سـپس از بـین آن منطقـه دو مدرسـه  ) به٣تبریز، یک منطقه (ناحیه 
نامه  صـورت تصـادفی انتخـاب شـد. در گـام بعـدی پرسـش پسرانه و دو مدرسه دخترانه ابتدایی به

ری جلساتی با والدین و ارائه توضیحات الزم و کسب رضایت، توسط ای طی برگزا صورت مرحله به
نفـر از  ۵٠های فرزنـدپروری معمـولی و  آمـوزان دارای شـیوه نفـر از دانش ۵٠والدین اجرا شـد تـا 

نفر انتخاب  ٣٠٠صورت غربالگری از بین بیش از  کودکانی که دارای فرزندپروری اسالمی بودند به
  شدند. 

+ انحراف استاندارد باالتر از  ١ساخته فرزندپروری اسالمی نمره  نامه محقق افرادی که در پرسش
سـؤالی کسـب  ٩٩نامه  ) را در پرسش٣۵٣−٣١۵( ٣١۵میانگین را دریافت کردند یعنی نمره باالی 

سـاخته  نامه محقق کردند در گروه شیوه فرزندپروری اسالمی قـرار گرفتنـد و افـرادی کـه در پرسـش
تر از میـانگین را دریافـت کردنـد در گـروه  انحراف اسـتاندارد پـایین − ١نمره فرزندپروری اسالمی 

  فرزندپروری معمولی قرار گرفتند. 
ای بوده که متعلق به طبقه اجتمـاعی اقتصـادی متوسـط  جهت همگنی دو گروه، نمونه از منطقه

از نظر تحصیالت  آموزان هر دو گروه از مقطع تحصیلی و سنی ابتدایی بودند و نیز است و نیز دانش
هـر سـه که والدین هر دو گروه در حـد دیـپلم و کارشناسـی بودنـد.  طوری والدین همگن شدند؛ به

آموزان و ارائه توضـیحات الزم و در صـورت نیـاز  نامه طی برگزاری جلساتی با والدین دانش پرسش
اخالقی هریک  گویی به ابهامات آنها، توسط والدین تکمیل شد. همچنین برای رعایت اصول پاسخ

و هـر وقـت کـه تمایـل بـه ادامـه گویی آزاد بودنـد  گویی یا عـدم پاسـخ کنندگان در پاسخ از شرکت
  اند از:  ابزارهای پژوهش عبارتتوانستند به همکاری پایان دهند.  نداشتند، می
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نامه براسـاس آیـات قـرآن کـریم و  : ایـن پرسـشنامه شیوه فرزنـدپروری اسـالمی الف) پرسش
پس از مطالعه بسیار و تعمـق در متـون  و امامان معصوم روایات حضرت محمداحادیث و 

های  اسالمی توسط محقق سـاخته شـده اسـت و پـس از اطمینـان از روایـی محتـوایی بـا بررسـی
های علوم اسـالمی، معـارف، علـوم تربیتـی و  نظران و استادان و اعضای هیئت علمی رشته صاحب
، سؤاالت طراحی و با استفاده از ضریب آلفای کرونبـاخ پایـایی و شناسی و ارائه نظرات علمی روان

ای براسـاس مقیـاس لیکـرت (خیلـی  همسانی درونی برآورد شد. این مقیاس با سؤاالت پنج گزینه
نامه بررسی  سؤال پرسش ١٣٨باشد. ابتدا  می ۴−٠زیاد، زیاد، تا حدی، کم، هرگز) با ارزش نمرات 

با نمـره کـل  ٣/٠دلیل همبستگی کم و زیر  بود. سه سؤال به ٩۵/٠ شد که ضریب آلفای کرونباخ آن
حـذف شـد. ضـریب آلفـای  ٣/٠دلیل همبسـتگی زیـر  آزمون حذف شد. سی سؤال دیگر نیـز بـه

بود. پس از تحلیل عاملی برای روایـی سـازه چنـد  ٩۶/٠سؤال برابر  ١٠۵کرونباخ برای کل مقیاس 
سـاخته  نامه محقق سؤال از پرسـش ٩٩بنابراین شد. حذف  ٣/٠دلیل همبستگی زیر  سؤال مجدد به

سـؤال برابـر  ٩٩نامه نهـایی بـا  بعد از نتایج تحلیل عاملی باقی ماندنـد. همسـانی درونـی پرسـش
نامه با استفاده از روش تحلیل عـاملی بـا  برای بررسی روایی سازه این پرسشدست آمد.  به ٩۶٢/٠

برای اطمینـان از کند.  صد از واریانس را تبیین میدر ٢٢عوامل اصلی، به یک عامل دست یافت که 
نامه عقـل دینـی  ساخته فرزندپروری اسالمی با پرسـش نامه محقق روایی مالکی، همبستگی پرسش

سؤال  ١٨٠نامه سنجش عقل میردریکوندی دربردارنده  ) بررسی شد. پرسش١٣٨٩(میردریکوندی، 
هـا  و هفت نمره فرعی (زیر مقیاس) دارد. نمره ای است. این مقیاس یک نمره کلی از نوع پنج گزینه

پیوستاری است و میزان عقل افراد را به پنج رتبه خیلی باال، نسبتًا بـاال، متوسـط و معمـولی، نسـبتًا 
کند. برای اعتبـار آزمـون از آلفـای کرونبـاخ و روش دو نیمـه کـردن  پایین و خیلی پایین تقسیم می

بود که ٩٣١/٠اسپیرمن براون  rو مقدار  ٩۴۶/٠و  ٩٣٩/٠و  ٩۶٩/٠استفاده شده است که به ترتیب 
  گویای اعتبار مقیاس است. 

نفـر از افـراد نمونـه مـورد مطالعـه اجـرا و مقـدار  ١٠٢نامه سنجش عقل دینی بـر روی  پرسش
دست آمد کـه  به r=  ۶٧۴/٠نامه فرزندپروری اسالمی برابر  نامه و پرسش همبستگی بین این پرسش

باز آزمون −معنادار است. همچنین، برای بررسی پایایی آزمون از روش آزمون ٠١/٠در سطح آلفای 
دست آمـد کـه  به ٧۴/٠نفر از افراد مورد مطالعه انجام گرفت که مقدار همبستگی برابر  ٣١بر روی 

سـاخته را  مه محققنا تـوان نتیجـه گرفـت پرسـش معنادار است. بنابراین، می ٠١/٠در سطح آلفای 
+ انحـراف  ١نامه نمـره  توان برای مقاصد پژوهشـی اسـتفاده نمـود. افـرادی کـه در ایـن پرسـش می
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نامه  ) را در پرسـش٣۵٣−٣١۵( ٣١۵استاندارد باالتر از میانگین را دریافت کنند؛ یعنی نمره بـاالی 
   سؤالی کسب کنند، دارای شیوه فرزندپروری اسالمی هستند. ٩٩

روابـط «نامه  سبک دلبستگی با پرسش: کودکی میانی سنی دوره دلبستگی روابط مهنا ب) پرسش
) سـنجیده شـد. ٢٠٠۶(هالپرن و کـاپنبرگ،  1)KCAQ» (دلبستگی برای دوره سنی میانی کودکی

نامه براسـاس همبسـتگی درونـی،  ) در مطالعه سازندگان پرسـشKCAQنامه ( پایایی اولیه پرسش
گـزارش شـده اسـت. میـزان آلفـای کرونبـاخ توسـط  ٨٣/٠کردن،  و براساس روش دو نیمه ٠/٨۵

های تکامـل انطبـاقی مثبـت (دلبسـتگی ایمـن)، رفتارهـای منفـی،  سازندگان مقیاس بـرای مؤلفـه
های هیجانی (دلبستگی ناایمن دوسوگرا) و دوری گزیدن از حمایت چهـره دلبسـتگی/ فـرد  واکنش

گزارش شده است. روایی  ۵۶/٠، ۶۵/٠، ۶٣/٠، ۶٩/٠مراقب (دلبستگی ناایمن اجتنابی) به ترتیب 
مـورد بررسـی  RADQ(2نامه اختالل دلبسـتگی رانـدولف ( ) با پرسشKCAQنامه ( سازۀ پرسش

های پـژوهش سـلیمان،  ). یافته٢٠٠۶قرار گرفته و نتایج آن مطلوب بوده است (هالپرن و کاپنبرگ، 
) در زمینـه KCAQرسـی مقیـاس (دهنده آن اسـت کـه نسـخه فا ) نشان١٣٩٣بشاش و لطیفیان (

 ۴٠٠سـال بـا نمونـه پـژوهش  ١٢−٣سنجش دلبستگی کودکان در دوره سنی میانی کودکی سـنین 
  سنجی قابل قبولی برخوردار است.  نفری از دانش آموزان ابتدایی از خصوصیات روان

و در سـطح مطلـوب بـوده و آزمـون  ٧٣/٠) برابـر بـا KMOطبق نتایج تحلیل عاملی آزمون (
دار بود. ضرایب پایایی کل به روش آلفای کرونبـاخ بـرای پسـران  ویت بارتلت از نظر آماری معناکر
ها با نمره کل بـرای  های مؤلفه دست آمده بود. همبستگی درونی نمره به ٧٨/٠و برای دختران  ٧٣/٠

و بـرای  ۵۴/٠، بـرای واکـنش هیجـانی ۴١/٠، برای رفتارهـای منفـی −٣۵/٠تکامل انطباقی مثبت 
). این 0>�٠١/٠باشد ( بود که مطلوب و مناسب می۴٢/٠دوری گزیدن از حمایت چهره دلبستگی 

ای  گذاری هرگویه، درجـه گویه است. برای نمره ٢٠شود و شامل  نامه توسط مادر تکمیل می پرسش
  گیرد. (همیشه تا هرگز) به هر آزمودنی تعلق می ۵−٠بین 

) سـاخته ١٩٩٨( 3مقیاس، توسط اسپنس این :اسپنس کودکان اضطراب مقیاس نامه ج) پرسش
سـال قابـل  ١۵تا  ٨عبارت تشکیل شده است. این مقیاس برای کودکان  ٣٨نامه از  شد. این پرسش

گـذاری  (همیشه) نمره ٣ای لیکرت از صفر (هرگز) تا  صورت چهار درجه ها به استفاده است. پاسخ
دهنده اضـطراب آزمـودنی  هـای بـاال نشـان باشـد کـه نمره می١١١شوند. حداکثر نمره برابـر بـا  می
های باز، اختالل اضطراب، ترس  خرده مقیاس هراس و ترس از مکان ۶باشد. این مقیاس دارای  می

                                                           
1  . Kinship Center Attachment Questionnaire 

2  . Randolph attachment disorder Questionnaire (RADQ) 

3  . Spence 
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اجباری و اختالل اضطراب منتشـر یـا فراگیـر −، اختالل وسواسی اجتماعی، ترس از آسیب جسمی
). ١٩٩٧شود (اسـپنس،  محاسبه میخرده مقیاس  ۶باشد. نمره کلی مقیاس نیز از جمع تمامی  می

طور  روایی همگرای مقیاس اضطراب کودکان اسپنس با مقیاس تجدیدنظر شده مانیفست کودکان به
نامه افسـردگی کودکـان  ). روایی افتراقی مقیاس نیز با پرسـشr=٧١/٠اند ( معنادار همبستگی داشته

و اعتبـار ٩٢/٠آلفـای کرونبـاخ دست آمد. اعتبـار همسـانی درونـی مقیـاس نیـز بـا  پایین و کم به
دست آمد. در پژوهشی که خسروی، هومن و سلیمانی  به ۶٠/٠بازآزمایی مقیاس به مدت شش ماه 

یابی این مقیاس انجام دادنـد، اعتبـار آزمـون از طریـق  نفری برای ُنرم ۵٠٢) با حجم نمونه ١٣٩٠(
  دست آمد. به ٨٧۴/٠آلفای کرونباخ

هـای دو  ، آزمون تحلیل واریانس چندمتغیری برای بررسی تفاوتtها از آزمون  برای تحلیل داده
  ساخته استفاده شد. نامه محقق گروه و تحلیل عاملی اکتشافی برای بررسی پرسش

  
  ها  یافته

  شود:  های توصیفی مربوط به متغیرها ارائه می ابتدا داده ١در جدول 
  

  ی به تفکیک گروههای اختالل اضطراب های مؤلفه : توصیف آماری نمره١جدول 

 اسالمی فرزندپروریسبک با گروه  فرزندپروریهایسبکسایرباگروه   ها مؤلفه  ها متغیر
  معیار انحراف  میانگین  معیار انحرافمیانگین

  اضطراب

 78/1 41/284/297/0 بازفضاهایازترسوهراس
 74/3 36/436/354/3ییجدااضطراب
 10/4 39/604/440/5یاجتماعهراس

 98/2 75/441/351/3یجسمانیباز آسترس
 69/1 82/347/351/1عملی−فکریوسواس

 55/2 82/462/394/2یعموماضطراب
 88/12 58/2678/1689/17کلنمره

 های سبک
 دلبستگی

 32/10 65/1773/77/21 )ایمن(سبکمثبتانطباقیتکامل
 24/4 41/803/51/6دوسوگرا)یمن(ناایجانیهواکنش
چهرهیتاز حمایدنگزدوری

 29/2 72/1 92/2 31/3)یاجتنابیمن(ناایدلبستگ
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با  افتهی ورشی آن بین دو گروه (کودکان پر ها لفهؤمقایسه میانگین اضطراب و م یبرامستقل  t: نتایج آزمون ٢جدول 

 کودکان) گریدشیوه فرزندپروری اسالمی با 

  
یافته با شیوه فرزندپروری اسالمی با دیگر کودکان از لحـاظ  براساس نتایج، بین کودکان پرورش

   های باز تفاوت وجود دارد. یافته، و ترس از مکان تعمیممیزان اضطراب کلی، اضطراب 
هـای تحلیـل واریـانس چنـدمتغیری و بـرای بررسـی برابـری مـاتریس  فرض برای بررسی پیش

ارائـه  ٣های وابسته از آزمون باکس استفاده شد که نتایج آن در جـدول  کوواریانس متغیر−واریانس
  شده است:

  
  کوواریانس−های واریانس ماتریس: نتایج آزمون همسانی ٣جدول 

 معناداری سطح ٢ آزادی درجه١آزادیدرجهمقدارM BOX F   مقدار
٢٩/٩ ۴٨/١۶٧٨/۴٠۶٣۶ ١٨/٠  

  
کوواریـانس بـرای انجـام تحلیـل −فـرض برابـری واریـانس دهد که پیش نتایج آزمون نشان می

 واریانس چند متغیری برقرار است. 
 

  ها واریانس: بررسی مفروضه تجانس ۴جدول 
 معناداری سطح ٢ آزادی درجه١آزادیدرجهمقدارFهامتغیر

(سبکمثبتانطباقی تکامل
 157/0 76 1 046/2)ایمن

 394/0 176 736/0)دوسوگرا(سبک هیجانی واکنش
چهرهحمایتاز گزیدن دوری

 261/0 76 7  285/1)اجتنابی(سبک دلبستگی

  

  ها میانگین مقایسه برای t آزمون هاواریانسهمسانیبررسیبرایلوینآزمونآماری های شاخص
 معناداری سطح آزادی درجه TمعناداریسطحلونF  تحقیق های متغیر

  ٣٠٩/٠  ٧۶  ٠٩۶/٠٧۵/٠٠٢۵/١ جدایی اضطراب
  ٢٩/٠  ٧۶  ٩٧/٠٠۶۶/١ ٠٠١/٠  اجتماعی ترس
  ٠١/٠  ٧۶  ۵۶/٠۶۴/٢ ۶٨/٠  باز های مکان از ترس
  ٠٩/٠  ٧۶  ٣٨/٠٧/١ ٧۶/٠ جسمی آسیب از ترس

  ٠١١/٠  ٧۶  ٠۶۴/٠۶٢/٢ ٠٢/٣  یافته تعمیم اضطراب
  ٠١٣/٠  ٧۶  ٠٧٢/٠۵۴/٢ ۵٧/٣  کلی اضطراب
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های مـورد  ها در گروه دهد که مفروضه همسانی واریانس می) نشان ۴نتایج آزمون لون (جدول 
مطالعه برای انجام تحلیل واریانس چندمتغیری برقرار است. نتایج تحلیل واریانس چنـدمتغیری در 

 آورده شده است: ۵جدول 
  

  )(المبدای ویللکز چندمتغیری : نتایج تحلیل واریانس ۵جدول 
 )P( معناداری خطا آزادی درجهاثرآزادیدرجهمقدار F ارزش
٠ ٨٠٣/٠۶/۶٣٧۴ ٠٠١/٠ 

  
کودکـان هـا ( درصد معنادار است. در نتیجه گروه ٩۵دست آمده در سطح اطمینان  به F نسبت
هـای وابسـته  کم در یکـی از متغیر ) دستیافته با شیوه فرزندپروری اسالمی با دیگر کودکان پرورش
با هم متفاوت بوده و تفاوت معناداری دارند. در ادامه، نتیجه تحلیل واریانس های دلبستگی)  (سبک

 بین آزمودنی آورده شده است. 
  

  : نتایج آزمون تحلیل واریانس بین آزمودنی۶جدول 
 معناداری سطح  مقدار Fمجذوراتمیانگینآزادیدرجهمجذوراتمجموع وابسته متغیر
 ٠۵١/٠ ٩٣١/٣ ٣۵۵/٣٢٢١٣۵۵/٣٢٢ مثبت انطباقی تکامل

 ٠٣٣/٠ ٧٢٧/۴ ١۴۶٨/١٠٣ ۴۶٨/١٠٣  یجانیه واکنش
یتاز حما یدنگز  دوری

 ٠١٠/٠ ٩٩٨/۶ ٠٠۴/۴٩ ١  ٠٠۴/۴٩یچهره دلبستگ

  
متغیری بـرای  شود نتیجه آزمـون تحلیـل واریـانس تـک ) مشاهده می۶طورکه در جدول ( همان

<  معنادار  ٠۵/٠Pها در سطح  بین گروهگزیدن از حمایت چهره دلبستگی  واکنش هیجانی و دوری
  ). P< ٠۵/٠و در تکامل انطباقی (سبک دلبستگی ایمن) معنادار نیست (

 
 گیری بحث و نتیجه 

دهد که از بـین زیرطبقـات اخـتالالت اضـطرابی شـامل هـراس از  های این پژوهش نشان می یافته
یافتـه و  فضاهای باز، اضطراب جدایی، هراس اجتماعی، ترس از آسیب جسمانی، اضطراب تعمیم

یافتـه بـا  یافته با سبک فرزندپروری اسالمی بـا کودکـان پرورش اضطراب کلی، بین کودکان پرورش
ی در سه زیرطبقـه از اخـتالالت اضـطرابی شـامل تـرس از فضـاهای بـاز، اضـطراب سبک معمول

هـای دو  دار آماری وجـود دارد. بررسـی و مقایسـه میانگین یافته و اضطراب کلی تفاوت معنا تعمیم
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گفته نشان از آن است که در هر سه متغیر اضطرابی میانگین اضـطراب  گروه از لحاظ سه متغیر پیش
یافتـه بـا  تر از کودکـان پرورش های فرزنـدپروری اسـالمی پـایین یافته بـا سـبک در کودکان پرورش

طورکلی اضـطراب کمتـری  یافته با سبک اسالمی به های معمولی است. یعنی کودکان پرورش سبک
های اضطرابی یعنی اضطراب جدایی، هراس اجتماعی، تـرس از آسـیب  دارند؛ ولی در دیگر متغیر

هـای مـرتبط بـا ایـن  بین دو گروه مشاهده نشد. اگرچه مقایسـه میانگینداری  جسمانی تفاوت معنا
یافته بـا سـبک  های گروه پرورش متغیرهای اضطرابی نیز نشان از آن است که در تمامی آنها میانگین

یافته با شـیوه اسـالمی،  تر هستند یعنی در مورد این زیرطبقات نیز باز کودکان پرورش اسالمی پایین
دار نبـودن  دلیل معنـا های معمولی دارند؛ اما بـه یافته با شیوه سبت به گروه پرورشاضطراب کمتری ن

  توان چندان به آنها استناد کرد. آماری، نمی
با وجود تالش و بررسی دقیق محقق، پژوهشـی در زمینـه فرزنـدپروری اسـالمی و اخـتالالت 

ها مقایسه کرد؛ اما اگر  گر پژوهشتوان نتایج این پژوهش را با دی اضطرابی یافت نشد؛ در نتیجه نمی
توان بـه چنـد تحقیـق اشـاره کـرد کـه صـرفًا دربـاره  طورکلی مطالب مورد نظر پیگیری شود، می به

توصـیفی و نـه تجربـی صـورت گرفتـه اسـت. از جملـه، −صورت تحلیلی فرزندپروری اسالمی به
) که با بررسی و مقایسه ١٣٨۵(شکوهی یکتا، پرند، فقیهی،  های فرزندپروری مطالعه تطبیقی سبک

های فرزندپروری اسالمی پرداخته  های فرزندپروری و نقاط ضعف و قوت آنها به ویژگی انواع سبک
آن (مهدوی نیـک،  شناختی های اسالمی و تبیین روان فرزندپروری براساس آموزهاست و نیز الگوی 

و اصول فرزندپروری اسـالمی براسـاس آیـات و روایـات و نیـز  ) که با تشریح مراحل تربیتی١٣٩٢
  شناختی به توصیف الگوی فرزندپروری اسالمی پرداخته است. تحلیل موارد روان

تر بـودن اضـطراب  خوبی دلیل پـایین توان به درواقع، با بررسی الگوی فرزندپروری اسالمی می 
الولـد سـید سـبع «انـد:  فرموده پیامبر خـدایافته به شیوه اسالمی را مطرح کرد.  کودکان پرورش

سنین و عبد سبع سنین و وزیر سبع سنین فان رضیت اخالقه الحـدی و عشـرین و اال فاضـرب علـی 
؛ فرزند هفت سال، سید [فرمانده ] است، هفـت سـال [بعـدی] بنـده »جنبه؛ فقد اعتذرت الی الله

ا بیسـت و یـک سـال [کـه هـیچ] است، هفت سال، وزیر است؛ پس اگر از اخالقش راضی بودی ت
ای] (طبرسـی،  ات را انجـام داده وگرنه بر پهلویش بزن [رهایش کن] پس نزد خدا معذوری [وظیفـه

). پس، طبق روایات از نظر اسـالم الگـوی تربیتـی و فرزنـدپروری ١۶۴٩، ح۴٧٨، ص١، ج١۴١٢
  ای و مبتنی بر محبت، قاطعیت و کرامت است.  مرحله

ک طبق روایت سید و فرمانده است، الگوی تربیتی محبـت و آزادی و در هفت سال اول که کود
استثنای مواردی که در اسـالم  تر از دیگر موارد است [به ها برجسته تالش والدین برای انجام خواسته
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نهی شده مثل مواردی که مضر به جسم و روح و روان خود یا دیگران باشد؛ البته در ایـن مـوارد، بـا 
س کودک به بازی یا جایگزینی با چیزی که دوسـت دارد، نـه خشـونت، از آن روش پرت کردن حوا

 کـودک مثـل گلـی خوشـبو کنیم]. در هفت سال اول بنابر فرموده حضـرت علـی رفتار دور می

بینـد و  طورکه گل لطافت خاصی دارد و در اثر هـر ضـربه کـوچکی آسـیب زیـادی می است؛ همان
  ). ١٣٨٨شود مراقبت جسمی و روانی و روحی بسیار مهم است (علوی،  پژمرده می

در هفت سال دوم که کودک طبق روایت عبد و مطیع و سرباز است، الگوی تربیتـی قاطعیـت، 
تر از دیگـر مـوارد  ت، به قدر توان مسئولیت خواسـتن، برجسـتهپروری، تربی ادب، آموزش، مهارت

است و در هفت سال سوم که نوجوان طبق روایت مشاور و وزیر اسـت، الگـوی تربیتـی کرامـت و 
تر از دیگر موارد است؛ ولی در هر صورت سه اصـل  احترام همراه با نظرخواهی و مشورت، برجسته
گیری و خشـونت  شـود در عـین اینکـه سـخت اظ میمحبت، قاطعیت و کرامت در طول تربیت لح

بدون محبت جایگاهی ندارد، محبت و تکریم و احترام گذاشتن به کودک و تحقیر و توهین نکـردن 
کودک و بیش از توان کودک انتظار نداشتن ضـمن رعایـت حـدود الهـی اصـل اسـت (مظـاهری، 

١٣٨٧.(  
گیرانه  سال اول روش فرزندپروری، سهلگفته در هفت  بنابراین با توجه به حدیث ارزشمند پیش 

فطری (توحیدی) و مبتنی بر محبت است؛ در هفت سال دوم، روش فرزندپروری مقتدرانـه فطـری 
(توحیدی) و مبتنی بر قاطعیت است؛ در هفت سـال سـوم، روش فرزنـدپروری آزادمنشـانه فطـری 

  (توحیدی) و مبتنی بر کرامت است.
وجه به مراحل رشد و خصوصیات روانی و تحـولی و شـناختی الگوی تربیتی طبق احادیث، با ت  

که از نظر اسالم مراحل تحول، ناپیوسـته اسـت، طبـق  گونه متفاوت هر مرحله ناپیوسته است؛ همان
دیدگاه پیاژه هم، کودک در هفت سال اول ناپیرو، در هفت سال دوم دیگر پیرو و در هفت سال سوم 

هـای خـود را  جای هماهنگ کردن کودک با خود، فعالیت به خود پیرو است. باید در هفت سال اول
  براساس خواست و نیاز و اقتضای سن کودک هماهنگ کرد.

توان بررسی کرد: سالمت روانی  عوامل مؤثر در الگوی فرزندپروری اسالمی را در دو بخش می
و دیگـری  و معنوی والدین و نقش آن در پرورش کودکان سالم که از عوامـل مهـم تأثیرگـذار اسـت

اصول حاکم بر تربیت اسالمی. طبق موازین اسالمی تربیـت کـودک پـیش از تولـد حتـی پـیش از 
شود (ضمن اینکه مسـائل وراثتـی نیـز مـؤثر  انعقاد نطفه و با تربیت و رفتار صحیح والدین آغاز می

است) مطلب اساسی و مهم این است کـه والـدینی کـه خـود بـه آرامـش روانـی و نشـاط درونـی 
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توانند فرزندانی سالم و با نشاط پرورش دهند و این میسر نیسـت، مگـر بـا  اند به سختی می دهنرسی
  عمل به دستورالعمل زندگی که توسط خالق انسان بیان شده است.

؛ محمـدی ری شـهری، ١٣٨٧طبق اصول حاکم بر الگوی فرزنـدپروری اسـالمی (مظـاهری، 
تر بـودن اضـطراب  توان پـایین ) می١٣٨۵ ؛ شکوهی یکتا و همکاران،١٣٩٢؛ مهدوی نیک، ١٣٨۵

یافته با الگـوی اسـالمی را تبیـین کـرد. درواقـع، اصـول الگـوی فرزنـدپروری  کلی کودکان پرورش
کننده دالیل مـرتبط بـا  تواند تبیین می های هر اصل از قرآن و روایات معصومان اسالمی با روش

هـای ایـن  مت و عزت نفـس اسـت. روشاین یافته این پژوهش باشد. یکی از این اصول، اصل کرا
اصْل تکریم، سالم کردن به کودکان، تغافل، عفو و صفح، گذشت از لغزش و خطا، مدارا و پرهیز از 

فرماید کودکانتـان را تکـریم  می باشد. پیامبر خدا پوشی نزد دیگران می سرزنش و تحقیر و عیب
). تکـریم فرزنـدان بـا ١۴١٢شـوید (طبرسـی،  کنید و آنان را خوب تربیـت کنیـد کـه آمرزیـده می

) و بـه سـن خاصـی ۴٧۶، ص٢١، ج١۴١۴) (حـر عـاملی، اکرموا اوالدکـمهای عام بوده ( خطاب
است. اصل دیگر، رو تکریم فرزندان در تمامی مراحل سنی فرزند جاری  محدود نشده است؛ ازاین
های مبتنی بر ایـن اصـل، تـرحم و محبـت، دوسـت  ترحم است که روش اصل محبت، دلسوزی و

داشتن، بوسه و نوازش، دوستی با فرزندان و خوشحال کردن آنان، ارتباط توأم با محبت و مهربانی و 
رحـم و  فرماید: کسی که به کودکان مسـلمین می باشد. پیامبر متناسب با سن و سالم کردن می

  ). ٣١٣، ص١٠محبت نکند و بزرگساالن را احترام ننماید از ما نیست (همان، ج
یکی دیگر از اصول فرزندپروری اسالمی، اصل قاطعیت و سـازش نکـردن در منهیـات دیـن و 

گاهی دادن به خانواده، کنترل و نظارت بر  کنترل و نظارت بر خانواده و فرزندان است که روش های آ
گیری و اجرا در دستورات الهی و دینی و در مواقع لزوم و نادر سرسنگینی  ار در تصمیمخانواده، اقتد
پذیری و والیت پدر خـانواده، مبتنـی بـر آن اسـت.  مدت، اقتدار و دلسوزی و مسئولیت و قهر کوتاه
، گفتنـد: ای »تان را از آتش نگـه داریـد خودتان و خانواده«این آیه را تالوت فرمود:  پیامبر خدا

مان را از آتش نگه داریم؟ فرمود: آنان را به آنچه خداوند دوست دارد امر  پیامبر خدا! چگونه خانواده
  ). ٢٢۵، ص٨تا، ج کنید و از آنچه خداوند ناخوش دارد نهی کنید (سیوطی، بی

عامل بودن خود مربی یا والدین است که با  تأثیرپذیری متربی و الگوپذیری و اصل دیگر، اصل
های نیک و صالح و متقـی و پرهیـز از  مانند تربیت عملی، الگودهی، معاشرت با انسان هایی روش

شـود. اصـل دیگـر، اصـل تـدریج در  دوستی و معاشرت با افراد فاسد و فاسق و ناصالح اعمال می
سـازی،  های مبتنی بر آن، تربیـت تـدریجی و متناسـب بـا سـن، آماده تربیت اسالمی است و روش

توانـایی اسـت بـا  باشد. اصل دیگر، اصـل تکلیـف بـه قـدر وسـع و سازی می تسازی و عاد زمینه
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سازی و تقاضای تکلیف به قدر توانایی و امکان، پرهیز از مقایسـه، توجـه بـه  هایی مانند آسان روش
کارگیری  آموزی در هفـت سـال دوم و بـه های فردی و توجه به سنین و مراحل رشـد، مهـارت تفاوت

  . مهارت در هفت سال سوم
فرماید: خدا رحمت کند کسی را که فرزندش را  های فردی می با توجه به تفاوت پیامبر اکرم

کند. آنچه را که کودک در توان داشته و انجام داده از او قبـول کنـد، آنچـه  در نیکی به خود یاری می
نکند، به او  انجام آن برای کودک سخت و طاقت فرساست از او نخواهد، او را به گناه و طغیان وادار

؛ ۵٠، ص۶، ج١۴٠٧دروغ نگوید، در برابر او مرتکب اعمال جاهالنه (و احمقانه) نشود (کلینـی، 
  ). ١٣٩١قریشی راد، 

متعـادل بـه  گویی منطقی و پاسخ اصل لزوم توجه به نیازهای کودک در همه ابعاد و اصل دیگر،
وانی، فطـری و روحـی کـودک و هایی مانند توجه به نیازهای جسمی، عاطفی، ر آنهاست و با روش

برآوردن آنها در محدوده شرع، دوستی محبت و ارتباطات عاطفی بـا فرزنـد، اجـازه بـازی دادن بـه 
کودک، کودکی کردن با کودک و بازی و صبوری با او، فراهم کردن امکان بازی با خاک برای کودک، 

وجه به نیازهـای اجتمـاعی کـودک، فراهم کردن امکان ارتباط و بازی با همساالن مورد اطمینان با ت
های مفید و کاربردی،  سواری و دیگر ورزش آموزش احکام و آداب، آموزش شنا و تیراندازی و اسب

باشد) اعمال  آموزی (البته موارد آموزشی از هفت سال به بعد می آموزی، آموزش قرآن، مهارت علم
  شود.  می

هایی  ندپروری اسالمی است که با روشاصل صداقت، عدالت، امنیت یکی دیگر از اصول فرز
دروغ نگفتن به کودک، عدالت میان فرزندان، وفای به عهد، لزوم تأمین آرامش و امنیت روانی  مانند

کودک و بر هم نزدن آن و پرهیز از تنبیه و تهدید، اهمیت دادن به آرامش روانـی کـودک در اولویـت 
آزادی متناسب بـا سـن و در محـدوده  اختیار و شود. اصل کارها مبتنی بر رضایت خداوند اجرا می
هایی همچون عـدم اجبـار و تحمیـل و تهدیـد و خشـونت،  شرع، از اصول دیگر این شیوه، با روش

روش پرت کردن حواس کودک (برگرداندن توجه از چیزی که مطلوب نیست) و جایگزینی بـا چیـز 
دک با نظر خواستن و فرصت انتخـاب یا کار مطلوب و جذاب، فراهم کردن امکان ابراز وجود به کو

دادن، مشورت کردن و پرهیز از تحقیر و تمسخر کودک و نظر او، پرهیز از سرزنش زیاد، دادن آزادی 
به کودک در هفـت سـال اول و قانونمنـد کـردن آزادی در هفـت سـال دوم و بـه رسـمیت شـناختن 

  شود. یابی همراه با نظارت در هفت سال سوم فرزند اعمال می استقالل
 هـایی ماننـد اصل تربیت عقالنی و فطری کودک، از دیگر اصول اساسی ایـن شـیوه و بـا روش

ها و قصـص  ها و داسـتان دعوت به تفکر در عـالم خلقـت، خـدا، خلـق و خـود؛ اسـتفاده از شـعر
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گاهی دادن، علـم آمـوزی (از هفت حکیمانه و عبرت سـالگی)،  آموز و توجه دادن به نتایج اعمال، آ
جستجوگری، کشف و خالقیت، استفاده از غذای حالل برای روح و جسم، بیدار نگه داشتن تعقل، 

 گیـرد. امـام علـی سازی تربیت فطری با انجام دستورات دینی صورت می فطرت کودک و زمینه
ها را به فرزندانتان بیاموزید؛ چراکه مایه فزونی خرد و دوراندیشی و اندیشه است  فرماید: حکمت می

  ). ٢٢۵، ص١۴٠٠ (حرانی،
هـای  دست خداوند، اصلی است که روش ها و هدایت به اصل اراده و مشیت خداوند فوق اراده

گیرد. دعای والدین و دیگران در حق فرزند براساس تأثیرات دعا بر سرنوشـت، پرهیـز  زیر را دربرمی
شـهداء و انجـام و اولیای الهی و استمداد از  از نفرین فرزند، تمسک به قرآن مجید و معصومان

اعمال صالح و خدمت خالصانه به خلق و راضی بودن از تمامی شرایطی که قابل تغییـر توسـط مـا 
نیستند؛ مثل معلولیت فرزند یا خود. دعا در حق فرزندان و استعانت از قدرت خداوند متعال بـرای 

ات حتمـی و مـؤثر حسن عاقبت فرزندان و هدایتشان به راه مستقیم الهی و نیز در امـور دنیـوی اثـر
فرماید: دعـای پـدر بـرای فرزنـد هماننـد آب مفیـد بـرای زراعـت اسـت  می دارد. پیامبر خدا
  ). ١٣٨۵؛ به نقل از محمدی ری شهری، ٣٠٣٨، ح٢١٣، ص٢(الفردوس، ج

روی در سـرزنش، تربیـت هنگـام خشـم، خشـونت و بـداخالقی،  های تربیـْت و زیـادهآفت از
). با رعایت اصول ١٣٨۵(محمدی ری شهری، گرایی افراطی والدین و مقایسه و تحقیر است  کمال

ای وجـود نخواهـد داشـت، از  صـورت ریشـه فرزندپروری اسالمی، چون علل ترس و اضطراب به
  کودک با نشاط و آرام خواهد بود.  شود و اضطراب کودک پیشگیری می

یافتـه بـا سـبک  های ایـن پـژوهش مؤیـد آن بـود کـه بـین دو گـروه پرورش یکی دیگر از یافتـه
های فرزنـدپروری معمـولی از لحـاظ دو سـبک  یافته با سـبک فرزندپروری اسالمی و گروه پرورش
یافتـه بـا سـبک  گروه پرورش که طوری دار آماری وجود دارد؛ به دلبستگی ایمن و ناایمن تفاوت معنا

یافته با سبک فرزنـدپروری معمـولی کمتـر در معـرض  فرزندپروری اسالمی نسبت به گروه پرورش
یافته بـا سـبک فرزنـدپروری معمـولی  که کودکان پرورش خطر دلبستگی ناایمن قرار دارند؛ درحالی

دار اسـت.  اظ آماری معناهای دلبستگی ناایمن قرار دارند و این تفاوت از لح بیشتر در معرض سبک
یافتـه بـا سـبک اسـالمی بیشـتر در معـرض سـبک  از سوی دیگر، مشخص شد که کودکان پرورش

تـوان بـرای  یافته با سبک فرزندپروری معمولی؛ امـا می دلبستگی ایمن قرار دارند تا کودکان پرورش
کودک −شود رابطه مادر یهای فرزندپروری اسالمی اشاره کرد که باعث م ها به ویژگی تبیین این یافته

بخش) کند. براساس  بخش درونی (مادر ایمنی ایمن شود و کودک احساس داشتن یک پایگاه ایمنی
مطالعات، مادران کودکان ایمن، نسبت به مادران کودکان ناایمن دوسوگرا و اجتنـابی از حساسـیت 
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). این مادران ١٣٩۴خانجانی،  باالتری در رفتار مادرانه خود برخوردارند (پترسون و موران به نقل از
ویژه در هفت سال اول بسیار بـه نیازهـای کودکـان خـود حسـاس هسـتند و  تر بوده و به دهنده پاسخ

های دیگر نیز نشان داد که مـادران  کنند. از سوی دیگر، نتایج پژوهش موقع این نیازها را ارضاء می به
تر هستند و در ایجاد جوی راحـت  لقی مثبتکودکان ایمن نسبت به مادران کودکان ناایمن از نظر خ

هـا کـه در ایجـاد  ). این ویژگی١٣٩۴و شاد و آرام در خانه در سطح باالتری قرار دارند (خانجانی، 
  شوند. شدت رعایت می دلبستگی ایمن مؤثرند در شیوه فرزندپروری اسالمی به

خداونـد و اعتقـاد بـه حاضـر و  گویی در پیشگاه دلیل اعتقاد والدین به معاد و پاسخ در اسالم به 
ناظر بودن خداوند و ثبت اعمال توسط فرشتگان، والدین در رفتار با کـودک، خـودکنترلی بیشـتری 
دارند و بیشتر مراقب هیجانات منفی و پرخاشگری و آزار خواسته یا ناخواسته فرزند خود هستند. از 

دیکی معنوی (قرب) بـه خداونـد و سوی دیگر، والدین متقی و عامل به دستورات الهی، احساس نز
ناپذیر و نشاط درونی پایدار و بهجت زیادی دارند که در رفتار با کودک اثرگذار است.  آرامش وصف
خاطر تربیت یا تخلیه هیجانات منفی، فرزنـدان را  گاه به والدین اجازه داده نشده که به در اسالم هیچ

پوشی، رحم کردن، محبت کـردن، شـاد  ، عیبپوشی تنبیه جسمی یا روانی کنند و بر گذشت، چشم
کیـد شـده اسـت.  کردن دل کودکان، ارتباط عاطفی و بازی و عدم انتظار بیش از حد توان کودک تأ

خاطر مصلحت واقعی و فطری کودک است که آن هـم بـا محبـت و عاطفـه و  قاطعیت در اسالم به
  رساندن و مطیع کردن او. ترحم همراه است نه اثبات اقتدار و قدرت خود به کودک برای ت

دلیل خصوصیات روانی و جسمی و روحـی از  در فرزندپروری اسالمی مراحل مختلف رشد به
هـای  مراحل قبل و بعد خود متمایز شده است و کودک در هر مرحله دارای نیازها و عالیق و قابلیت

ل اصـل تـدریجی کند؛ ولی در هـر حـا خاصی است که نحوه رفتار خاصی را از والدین مطالبه می
  ). ١٣٩٢نیک، بودن تربیت را باید لحاظ نمود (مهدوی
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