
 
Vol.17, No. 40, summer 2022,    

                                                   Quarterly    
ISSN: 1735-4536    

Islamicedu@irhu.ac.ir    
 

 
Strategies and Tactics for Parenting in Adolescence Based on 

Islamic Texts and Psychology 
Sayyid Muhammad Iftekhari (al-Mustafa International University, smeqsme@gmail.com)  

Dr.Mohammad Reza Salarifar (Research Center of Seminary and University, Msalarifar@rihu.ac.ir)  

 
ARTICLE INFO                       ABSTRACT 

 

Article History 

Received: 2021/9/19 

Accepted: 2022/1/4 

 

Key Words:  

Parenting, 

Adolescence, 

Strategy, 

Tactic, 

Islamic texts, 

psychological research  

 

 Parenting is one of the key responsibilities of parents in 
all societies. This task becomes difficult during 
adolescence because the adolescent undergoes many 
physical, cognitive and emotional changes in the most 
critical stages of development. Therefore, parents need to 
learn special educational methods for this period. This 
study seeks, with a psychological and Islamic approach, 
to develop parenting methods for parents, especially 
fathers, along with strategies and tactics. Strategy is a 
plan designed to achieve a long-term goal, and tactic is 
the operational methods used to achieve the goal. The 
method of this research is the analysis of the content of 
Islamic and psychological texts in the field of adolescent 
parenting. For this purpose, Islamic texts and psychology 
related to adolescence and parenting in adolescence were 
reviewed. 58 basic codes were obtained from Islamic 
propositions and 234 codes were obtained from 
psychological research. Data were qualitatively analyzed 
using Atlas T software. After classifying the initial codes, 
axial coding and networking were performed with an 
Ijtihad-integrative approach. The research findings 
include three general strategies and 28 strategies for 
parenting: adolescent relationship strategy including 
giving qualifications, peace-seeking, popularity, 
proximity, insight, cognition and humor. Education 
strategy including attention to health and acceptance of 
excitement, responsibility, intellectual guidance, sexual 
guidance, fostering rationality, limitations, participation, 
skills development, occupational skills, supervision, 
advising, success, practicing decision-making. And 
parental self-management strategy including solidity, 
seeking help from God, educational harmony, 
counseling, self-attending, commitment to one's 
principles, marital consent.
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چکیده  اطالعات مقاله 

هـای  شـناختی و اسـالمی، بـه دنبـال تـدوین روش پژوهش حاضر بـا رویکـردی روان
هــا اســت.  راهبردهــا و راهکنشفرزنــدپروری بــرای والــدین، بــه ویــژه پــدر، در ضــمن 

گـردد و  ای است که برای نیـل بـه یـک هـدف بلنـد مـدت طراحـی می راهبرد، برنامه
های عملیاتی است که برای دستیابی بـه هـدف مـورد اسـتفاده قـرار  راهکنش، روش

شناختی در زمینه  می گیرد. روش این تحقیق، تحلیل محتوای متون اسالمی و روان
شناسـی مربـوط بـه  . بـدین منظـور، متـون اسـالمی و روانفرزندپروی نوجـوان اسـت

کد  ۵٨های اسالمی،  نوجوانی و فرزندپروری در مقطع نوجوانی بررسی گردید. از گزاره
افـزار  هـا بـا کمـک نرم کـد بـه دسـت آمـد. داده ٢٣۴شناختی  های روان و از پژوهش

محـوری و  بندی کـدهای اولیـه، کدگـذاری اطلس تی تحلیل کیفی شد. بعد از دسته
های تحقیـق کشـف سـه  انضمامی انجام شد. یافته−سازی با رویکرد اجتهادی شبکه

رابطـه بـا نوجـوان شـامل نش برای فرزندپروری است: راهبرد راهک ٢٨راهبرد کلی و 
طبعی،  جویی، محبوبیت، مجـاورت، بصـیرت، شـناخت و شـوخ دهی، مسالمت لیاقت

ـــه ـــامل توج ـــوزش ش ـــرد آم ـــذ راهب ـــالمت و پ ـــه س ـــاندهی ب خواهی،  یرش هیج
دهی، هــدایت فکــری، هــدایت جنســی، پــرورش عقالنیــت، محــدودیت،  مســئولیت

گری، موفقیـت، تمـرین  ها، مهارت شغلی، نظارت، نصیحت مشارکت، تقویت مهارت
گیری، و راهبرد خودمـدیریتی والـدین شـامل صـالبت، اسـتعانت از خداونـد،  تصمیم

ود، عاملیــت بــه اصــول خــویش، جویی، رســیدگی بــه خــ همــاهنگی تربیتــی، مشــاوره
 رضایت زناشویی است. 

   
  ٢٨/۶/١۴٠٠دریافت: تاریخ 
  ١۴/١٠/١۴٠٠ پذیرش:تاریخ 
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مقاله علمی ـ پژوهشی



      ٣  شناسی روانهای فرزندپروری در مقطع نوجوانی براساس متون اسالمی و  راهبردها و راهکنش

 

 مقدمه
دشوار  یاست که در نوجوان ینوالد یدیکل یفاز وظا یرفرزندپرو

 ناشی »فشار و طوفان« دوره را نوجوانی دوره شناسان روان. شود یم
 اسـالمی هـای درآموزه. دانند می ناگهانی تغییرات و سریع رشد از

 یمعرفـ 2سـاز و سرنوشت 1مقطع مهم یکعنوان  به نوجوانی دوران
 ی،ارثـ یها در رشد کودک عالوه بر جنبـه ینوالد یرشده است. تأث

و سبک  ی،آنها از زندگ یتمندیرضا  یزانو آرزوها و م آرمانهاشامل 
  رفتـار کـودک و سـالمت یده هاست کـه در شـکلنآ  یفرزندپرور

  ).١٣٨٨ ی،و اسلم احسان یدارد (بهرام یینقش به سزا  او  روان
ران در دو یننقــش والــد یفــایکــه ا دهــد ینشــان م یقــاتتحق 

در خـانواده و اجتمـاع، ارتبـاط تنگاتنـگ  یبا عوامل مهمـ ینوجوان
 یسـبک فرزنـدپرور یها لفـهؤعوامل در ضمن م ینا از یدارد. برخ

عبـارت  ها یاسمق یناز ا یها ارائه شده است. برخیاسدر مق ینوالد
ــادر ــدر و م ــه پ ــبت ب ــد نس ــرش فرزن ــنامه نگ ــت از: پرسش  3اس

شدت مشکالت فرزند با پدر و  یریگاندازه ی) برا١٩٩٢(4هودسون
 یـاسمق 8،و براون 7ینگ، توپل6پارکر 5ینیوالد یوندمادر، پرسشنامه پ

9ی،فرزند−یرابطه ول
 یدلبسـتگ یـاسمق 10،مورلند و شـوبل ین،فا 

). (بـه ١٩٨٧( 11ینبـرگ، آرمسدن و گر(IPPA)و همساالن  ینوالد
فرهنـگ  ها متناسب بـا یاسمق ین). از آنجا که ا١٣٩١ ی،نقل از همت

اسـتفاده از  ی،فرزنـدپرور یها لفـهؤکشـف م یبـرا یست،ن یاسالم
ــون اســالم ــا رو یضــرور یمت ــژوهش حاضــر ب  یکــردیاســت. پ

 یفرزنـدپرور یهـا روش ینبه دنبـال تـدو ی،و اسالم یشناخت روان
  ها است. پدر در ضمن راهبردها و راهکنش یژهبه و ینوالد یبرا

 یطرح درازمدت یه معناو ب یمعادل واژه استراتژ راهبرد، کلمه
 ددگـر یمـ یهـدف بلندمـدت، طراحـ یـکبـه  یلن یاست که برا

                                                           
ْحَداِث  َک یْ . َعلَ ١

َ
ُهْم  ِباْأل ْسَرُع  َفِإنَّ

َ
  ).١۴٠٧ ،ینیکل عقوبی(محمدبن  ریْ َخ  لِّ کُ  ِإَلی أ

ْرِض اْلَخالِ کَ . َقْلُب اْلَحَدِث ٢
َ
ْلقِ  َما ةِ یَ اْأل

ُ
 ).١۴٠٩ ،یعامل(حر  َقِبَلْته ءٍ  ْی َش  ِمْن  َهایفِ  َی أ

3. Child`s Attitude toward Father (CAF) and Mother (CAM) Scales. 

4 .Walter W.Hudson. 

5. Parental Bonding Instrument. 

6 .Gordon Parker. 

7. Hilary Tupling 

8. L. B Brown 

9. Parent-Child Relationship Survey 

10. Mark A.Fine, J.R.Moreland and Andrew Schwebel. 

11. Rmsdn and Greenberg 

). راهبــرد، از خــانواده ١٣٨۵ ی،(فرهنگســتان زبــان و ادب فارســ
  )Haley, 1976برداشت شده است ( یکاستراتژ یدرمان

 یها و عبارت از ابزارها و روش یک، معادل تاکتاهکنشر کلمه 
 یـردگ یبه هدف، مورد استفاده قرار مـ یابیدست یاست که برا ینیع

ها در سـطوح  ). راهکنش١٣٨۵ ی،(فرهنگستان زبان و ادب فارس
   .یرندگ یراهبردها قرار م یلو در ذ یریتمد یانیم

ــراد از  ــدپرور م ــت، فعالیفرزن ــچیپ ی ــامل روش یادهی ــا و  ش ه
بـر رشـد  یکدیگردر تعامل با  یاطور مجزا  است که به یژهو یرفتارها

 ینوالـد یها نشانگر تالش یفرزندپرور یوۀ. شگذارد یم یرکودک تأث
 ).Baumrind, 1991کردن کودکان است ( یکنترل و اجتماع یبرا

شـامل رفتارهـا،  یچیدهپ یتیفعال یفرزندپرور یزن یدر متون اسالم
است کـه بــر  ییها ها و روش ها، تعامل آموزش هـا، یسـازینـهزم

ــو ی،رشــد شــناخت ــاطف ی،معن ــار ی،ع ــرد ی،رفت ــاد ف و  یدر ابع
 یتمسـئول یاسـالم یـدگاهگـذارد. از دیم یرفرزندان تأث یاجتماع

 یکتـا،  یشـکوه پدر و مادر اسـت ( ۀدر اصل به عهد یفرزندپرور
 ٢٠تــا  ١٢ یشــامل دوره ســن ،ینوجــوان). ١٣٨۵ یهــی،پرنــد و فق
ــالگ ــافر( اســت یس ــا؛ پاپال12١٩٩۶،ش ــدز 13ی و  ١٩٩۵ 14،و ال
و کــول، 18؛ کــول17١٩٩۴،و هــال 16یسپــار 15،؛ هــافمن١٩٩٢
  ). ١٩٩٢ 20،و داهلر 19، و بوکاتو١٩٩٣
  

  یقروش تحق
در  یشناس و جامعه یشناس روان ی،پژوهش از منابع اسالم یندر ا

اســتفاده شــده اســت.  یدر دوران نوجــوان ینموضــوع نقــش والــد
و  یـهو تجز یـقتلف ی،بنـد شده و سپس دسته یآور مطالعات جمع

 روش تـوان  می را حاضـر پـژوهش تحقیـق روش. شـود  یم یلتحل
 وظـایف بـه نـاظر بیشـتر پـژوهش ایـن. دانست تحلیلی توصیفی
   .باشد می والدین ساختاری و) ی(روش شکلی

                                                           
12. Shaffer 

13 .Papalia 
14. Olds 

15. Hoffman 

16. Paris 

17. Hall 

18. Cole 

19. Bukatko 

20. Daehler 
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کودکان و نوجوانان و  یتدر ترب یاسالم یهنظر یینو تب یفتوص
بـه  ییپاسخگو یکه تاکنون برا ییها است. تالش یچیدهجوانان، پ

بـا  صرفاً  توان یباور بوده که م ینبراساس ا یاله انجام شده ئمس ینا
 های یـهو برتر از نظر یارتمام ع یهنظر یک یاستفاده از منابع اسالم

و  یـاتاز آ یا شـامل مجموعـه یـاموجود اسـتخراج نمـود.  یعلم
بوده  یشناس روان یقاتآنها در کنار تحق یفو شرح و توص یاتروا

 یهـا در داده یدیافتگیتوح ینب). بنابرا١٣٨۴ ی،آباد است (لطف
  حاصل از این دو دسته منبع روی نداده است. 

متـون در دسـتور کـار  ۀخـانواد یلتشک یق،در مرحله اول تحق
است و نوع  یثمتون از اصول مهم در فهم حد ۀقرار گرفت. خانواد

د بــود متفــاوت خواهــ یــق،آن بــه تناســب موضــوع و هــدف تحق
  ). ١٢ص ، ب١٣٩۶ یده،(پسند
کـه در  یو جسـتار ها یـدواژهمنظور در ابتدا براسـاس کل ینبد

مربـوط بـه نوجـوان،  یهـا صـورت گرفـت، گزاره یاتو روا یاتآ
 یکه به نـوع یاتاز روا یمختلف یها شد و در ادامه گروه یگردآور

در  یـد؛گرد یمالحظه و گردآور باشند، یناظر به موضوع نوجوان م
 ی،مربوط به نوجوان یها واژه یدکل یراستا عالوه بر جستجو ینهم
 یاتروا ین،سبع سن یاتروا ی،مربوط به سن شروع نوجوان یاتروا

: أب، یهـا واژه یـدو نقش پدر براسـاس کل یمربوط به فرزندپرور
مربوط به جوان و نوجـوان ماننـد  ییوالد و مشتقات آنها، کتب روا
)، یشـهر یر یجوان (محمـدنامه  حکمت نامه کودک و حکمت

 روایات و آیات همچنین و مسلمان حکمای دیدگاه از نوجوان رشد
. گرفـت قـرار بررسـی مـورد نوجـوان مبحـث با مرتبط عام تربیتی
  :باشد می جستجو مختلف های حیطه بیانگر زیر نمودار

 

 

 

 

 

 

  
  

 مربوط به نوجوان ی. طرح خانواده متون اسالم١ شکل

پـژوهش  یـنمـورد اسـتفاده در ا یاز منابع و متون اسالم یبخش
 یخ(شـ الفقیـه یحضـرهمـن ال صدوق)،  یخ(ش خصالند از: ا عبارت

)، ی(برقـ محاسـن)، یـدالحد ی(ابن ابـ شرح نهج البالغهصدوق)، 
 یعهوسائل الشـ)، یده(عباس پسند فرزندپروری در سنین سبع یاتروا
 یخ(شــ یالکـاف)، ی(طبرسـ مکــارم االخـالق)، یحـر عـامل یخ(شـ
(مکــارم  نمونــه یرتفســ)، ی(عالمــه مجلســ األنــوار بحــار)، ینــیکل
 یر ی(محمـد حـدیث و قـرآن نگـاه از خـانواده یمتحکـ)، یرازیش

 یتتربفر)،  ی(ساالر یشناس خانواده در نگرش اسالم و روان)، یشهر
)، یشـهر یر ی(محمد نامه جوان حکمت)، یحائر یی(صفا کودک
مطالعـه معنـا در )، ی(اعرافـ یتـیترب یها استنباط آموزه یشناس روش

 ینــیمتــون د یشــناخت روش فهــم روان)، ی(پــاکتچ یســنت اســالم
مختلف  یها و پژوهش ها یهنظر ی)، در مرحله بعد به بررسیده(پسند

نوجوان در کتب و  یشناخت روان یها یژگیو و یدر مورد دوران نوجوان
 ینآنها پرداخته شده است. همچنـ یو جمع بند ینو الت یمنابع فارس

 یمربوط به فرزند پـرور ینو الت یفارس یشناخت کتب و مقاالت روان
  شد. یبررس ین،نوجوان و نقش والد

  
  
  
 

 

 
 

  یشناس در متون روان یو ابعاد نوجوان ها یه. طرح نظر ٢شکل

پــژوهش  یــنمــورد اســتفاده در ا یشــناخت از منــابع روان یبرخــ
 ارتبـاط بـا)، یانـار یه(آسـنوجوانی در ینوالد یراهنماند از: ا عبارت

ــان ــوان نافرم ــارکل نوج ــ روان)، ی(ب ــان یشناس ــانگرد(ب نوجوان )، یاب
 نوجوانـان یدرمـان روان(پارسـا)،  رشد کـودک و نوجـوان یرواشناس

نوجـوان فـرد)،  ی(جهانشـاه یفرزنـدپرور یها یکتکن(جانگسما)، 
خانواده  در یدیکل یها تئوری و یممفاه)، ی(خداداد یمخود را بشناس

 آمـوزش تفکـر بـه کودکـان و نوجوانـانو کلمنـت)،  یمون(ز یدرمان
ــتار ــ روان)، ی(س ــد یشناس ــ١( رش ــاین)، یف) (س ــان یازه  نوجوان
در فرزنـد  یکـاربرد یها نکتـه)، ی(قائم نوجوانی یایدن)، ی(اردستان
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)، ی(گـریونوسـ دختـران یخـیپسـران مر)، یمی(کر ینوالد یپرور
(گلسر)،  نوجوانان و ینوالد یبرادانوس)،  ی(گر نوجوانانمراقبت از 

(مـش،  یجیتـالینوجـوان د)، ی) (لطـف آبـاد٢(رشـد  یشناس روان
 ینگاه)، ی(ملک جوانان و نوجوانان یژهو یمهارت زندگ ٣٠تلمود)، 
  ).یری(وز اسالم یدگاهکودک از د برابر در پدر تربیتی یفبه وظا
  

 یت اطلس یفیک لیکاربست نرم افزار تحل
و  یبند در طبقه یمند دقت و نظام یشترهر چه ب یشافزا یامروز برا
 یدنها، تدبر و فهم متـون و رسـ متن یلو تحل یهتجز ی،ده سازمان

 یلتحل یافزارها جانبه، از ابزارها و نرم همه یچارچوب نظر یکبه 
از  یکــیپــژوهش از  یــنکــه در ا گیرنــد یبهــره م یفــیک یهــا داده

 یافزار اطلـس تـ نرم یعنیابزارها،  ینا ینو پرکاربردتر ینتر معروف
(ATLAS.ti 9) اینـدافزارهـا را فر گونه نـرم ینا یاناستفاده شد. بن 

 ینبـ یارتبـاط یها شـبکه یجـادو ا یبنـد دسـته 1یفی،ک یکدگذار
  . دهد یم یلتشک 2یمفهوم یکدها

ــهدرآم یم،معمــوال حجــ یفــیک یهــا از آنجــا کــه داده و  یخت
ــدهپ ــد، خالصــه یچی ــاهش داده ی،ســاز ان ــرون ک ــا و ب ــت از  ه رف
 شود یمحسوب م یاز اصول مهم کدگذار ی،مفهوم های یچیدگیپ

  ).١٣٩٧ یانجی،م یزاده(نورعل
  

                                                           
ــه فر ١ ــدیا. ب ــب ن ــ رونی ــتن  دنیکش ــه در م ــوم نهفت ــمفه ــارت،  ای ــول«عب ــل ق » نق

(Quotation) کوتاه، رسـا و فعـال (رسـاننده  میآن به صورت مفاه یو نامگذار
  .ندیگو یم (Coding) »یکدگذار«فعل و کنش) را 

 .(Conceptual network building) یساخت شبکه مفهوم ای. ٢
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  ٩یبا استفاده از نرم افزار اطلس ت یفیک یها داده یلتحل یند: فرا٣شکل

بعـد از  ی،نقـش پـدر در نوجـوان یها استنباط مؤلفه اینددر فر
 یهـا (بـاز) گزاره یـهاول یمرحلـه کدگـذار یعنی ایندمرحله اول فر

 ی،محـور یکدگذار یعنیدر مرحله دوم  ی،شناخت و روان یاسالم
 یـتترب« ،»ینوجـوان یاتخصوصـ«به سه دسـته  یاسالم یکدها

به سه  یزن یشناس روان یو کدها» پدر نوجوان یفوظا«و » نوجوان

 نقـش« و »نوجـوان فرزنـدپروری« ،»ینوجـوان یها یژگیو«دسته 
مرحلـه  یـردر ز»). الـف« یرمرحلـه(ز شدند تقسیم »نوجوان پدر

از کـدها بـا هـم  یو تضارب کدها، بعضـ یلتحل یه،با تجز» ب«
  متولد شدند (نمودار صفحه بعد). یهثانو یشده و کدها یبترک

  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  

  ینقش پدر در نوجوان یها استنباط مؤلفه یندمدل فرا: ١نمودار

 یهـا و پژوهش یاسـالم یها با در نظر گرفتن آموزه یجه،در نت
ارائه شـد.  یناز نقش والد یو کاربرد ینظر یلیتحل ی،شناخت روان

 یفرزنـدپرور یاصل یها صورت گرفته مؤلفه یبند با توجه به جمع
  شد. ییننوجوان تع

  

  ها افتهی
کتـب و  ینهمچنـ ی،متـون اسـالم یهـا گزاره یآور بعد از جمـع

کد در مورد  ٢٩٢آنها تعداد  یو کدگذار یشناس روان یها پژوهش
و  یاسـالم یعدد آنها کـدها ۵٨موضوع نوجوان استخراج شد که 

  . باشد ینوجوان م یشناس روان یعدد آنها مربوط به کدها٢٣۴
 یبند و دسته یشناخت و روان یاسالم یکدها یقو تلف یصتلخ
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  ارائه شده است.  ٢و نمودار  ١در جدول  یهثانو یکدها ینا. رسـاند یم یدوران نوجـوان یهـا یژگیعنوان از و ٢۴آنها، ما را به 
  

  ینوجوان یها یژگیو هیثانو یکدگذار
  

  به رنگ روشن) یاسالم ی(کدهاینوجوان یها یژگیها و و کد ی. دسته بند١جدول 

  
  

  کدها  های نوجوان ویژگی 

 ی،در دوران نوجوان یزیسنت گر  ی،و حق خواهییبرجسته شدن عدالت جوی،پرداز یالو خیایی، حاالت رؤیلتخیرویقوت نی،آرمان ساز   ییآرمان گرا  ١
  نوجوان یحس آرمانخواهیکتحر

  نوجوان یو عاطف یفکر  یریانعطاف پذ ،نوجوان یتبودن ترب یربازدهد ،یقعمیتتربیآمادگی،در نوجوانیذهنیهاساختیریشکل گ  یذهن یها ساخت یریشکل گ  ٢

دوران  ی،در دوران نوجوان یزیسنت گر  ی،در دوران نوجوان یطمح های یبخاص آس یرتأث ی،و عاطف یشناخت ی،بروز مشکالت رفتار  ینهزم  و اختالل یبمستعد آس  ٣
  یکشمکش درون

 یاشکال زندگ ییرو گسترش ارتباطات نوجوان، نوجوان و تغ ینترنتا ید،جد یارتباط یها نوجوان امروز و راه ی،ارتباط جمع یلوسا یرتأث یتتقو یارتباط یلاز وسا یادز  یریپذ یرتأث  ۴
  به نوجوان یاعتقاد یدگیرسمناسب،  یبه خوراک فکر  یازن نوجوان، یو عاطف یفکر  یریانعطاف پذ، روزمره

به مورد قبول گروه  یازاز همساالن، ن یاجتماعیتحما یافتبه احساس تعلق داشتن، نوجوان امروز و در یازنیگران،دییدکسب تأیتالش برا  به احساس تعلق داشتن یازن  ۵
  همساالن واقع شدن، رابطه دوستانه نوجوان با پدر

نکردن، دوران  یعمل یتکانش ،یرفتار  یریخطاپذ ینانه،واقع ب یرتفکرات غیزیکی،تفکر متافی،تکرار یرفتارهای،منطقیرغیانجام کارها  یرمنطقیافکار و اعمال غ  ۶
  یکشمکش درون

  یدوران کشمکش درون ین،آموزش والد یتبا هم، اهم ینخانواده، پرتنش شدن روابط والد یرونیو ب یبروز مشکالت درون خانواده یقرار گرفتن در دوره آشفتگ  ٧

 یتمعذور  ین،پرتنش شدن روابط نوجوان با والد ین،فاصله گرفتن از والد ین،و تعارض با والد یاستقالل خواه ین،والد یصالو است یدینا ام  ینتعارض با والد  ٨
  از سرکوفت و سرزنش نوجوان یزشناس، پره یفهوظ ینوالد

کودک و  ینب ینوسان رفتار   ٩
  بزرگسال

کودک و بزرگسال، دوران  ینب ینوسان رفتار ی،به استقالل بزرگسال یکودکینقش کودک و بزرگسال، دوره انتقال از وابستگینتعارض ب
  یرفتار  یری، خطاپذیکشمکش درون

  یشغل- یاقتصاد یکارآموز  ینده،در مورد آینگرانینده،و ابهام در مورد آیدترد  یندهدر مورد آ ینگران  ١٠
  فرزند یمو احترام، احترام و تکر  یتبه قابل یازن  و احترام یتبه قابل یازن  ١١
  استقالل یشافزا ،یدر امر و نه یتمحدود به استقالل، یازن  به استقالل یازن  ١٢
  یرفتار  یری، خطاپذیجانیه های یتمسابقات و فعال یبه برگزار  یقاز سرکوفت و سرزنش نوجوان، تشو یزپره ی،و قدردان یقبه تشو یازن  یو قدردان یقبه تشو یازن  ١٣

به احساس رشد، کمال و یازن  ١۴
  یجد  های یتمسئول ی، واگذار یشترب یآزاد یاعطا یی،به احساس رشد، کمال و خودشکوفا یازن  ییخودشکوفا

  نرم و مستدل، رابطه دوستانه نوجوان با پدر یانو محبت، ب یبه مهربان یازن  و محبت یبه مهربان یازن  ١۵
  نکردن یعمل یو آرامش خاطر، تکانشیتبه امنیازن  و آرامش خاطر یتبه امن یازن  ١۶
  ازدواج های یخوب، پدر و فراهم کردن آمادگیهنوجوان، توجه به تغذیستیزیازهاین  نوجوان یستیز  یازهاین  ١٧
  مناسب یبه خوراک فکر  یازافکار و اعتقادات، ن یابیتوان ارز  ی،در سازمان خود، شروع تفکر انتزاع یآشفتگ  مناسب یبه خوراک فکر  یازن  ١٨

 ی،به تفکر انتزاع یابیافکار و اعتقادات، دست یابیتوان ارز  ی،، شروع تفکر انتزاعی، شروع دوره عقل عملیو قوت عقل یبلوغ جنس یهمزمان  یتوان فکر  یشافزا  ١٩
  ینیتحول خود مرکز ب

  یدر دوران نوجوان یزیزود قانع نشدن، مورد مؤاخذه قرار گرفتن نوجوان، سنت گر ی،فکر یخودمحور ی،فکر ییمبالغه در توانا  یخودمحور   ٢٠

در سازمان خود، رشد  یآشفتگ ی،زندگ یها در تمام حوزه ی، آشفتگیدوران کشمکش درونی،دوره طوفان و فشار درونی،چالش آغاز نوجوان  یدوران چالش و آشفتگ  ٢١
  یدر دوران نوجوان یزیسنت گر ی،ناگهانییراتو تغیعسر

 یراز تعادل، تحت تأث یخارج شدن زندگ ی،اساس ییراتمرحله تغ یخلق، نوجوانیثباتیعدم تعادل و بی،اضطراب و انقالب درونی،ثباتیب  و عدم تعادل یثبات یب  ٢٢
 یها قرار گرفتن، دوران کشمکش درونمحرک

تفاوت نبودن جامعه یب ی،جنس یعرشد سر ی،جنس یدو فشار شد یریدرگی،جنسیزهغریشاز افزایناشینوجوانی،سائق جنسیشافزا  یجنس یازبروز ن ٢٣
  ازدواج. هایینوجوان، پدر و فراهم کردن آمادگینسبت به روابط جنس

 و شناخت خود، یتبه احساس هو یازفرد مستقل، ن یکخود به عنوان  یو بازساز  یبازشناس ی،من درون یریشکل گ یت،به احساس هو یازن  یتبه احساس هو یازن  ٢۴
  یدر دوران نوجوان یزینوجوان، سنت گر  یحس آرمانخواه یکتحر  ی،، معاونت پدر در امور زندگیمشورت خواه
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  نوجوان یفرزندپرور هیثانو یکدگذار
 یبنـد و دسـته یشناخت و روان یاسالم یکدها یقو تلف یصبا تلخ
نوجـوان بـه  یفرزنـدپرور یو محورها ها یستهعنوان از با ٢٠آنها، 

 ایـن. شـود یمشـاهده م ٣و نمـودار  ٢دست آمـد کـه در جـدول 
  ند از:ا عبارت عناوین

  
  به رنگ روشن) یاسالم ینوجوان (کدها یفرزندپرور یکدها یبند : دسته٢جدول 

  
  

  کدها  محورهای فرزندپروری نوجوان

 یفایپدر بر تحول و رشد نوجوان، ا یادز  یرنقش پدر در سالمت روان نوجوان، تأثیرتأثیاز،پدر منبع رفع نی،عملیکارآموز ی،عملیادب آموز   پدر ینیآفر  نقش یتاهم  ١
  ینوالد یتیترب یاتدوره عمل، در نوجوانیشناخت مثبت روان یامدهایمشارکت پدر و پی،شناختمثبت روانیامدهاینقش پدر و پ

  نوجوان به پدر یامشاوره یبا پدر، اتکا یپدر، همسان ساز  ییبه مشاور، نقش الگو یهاد  نقش پدر از ییرتغ یری،کارگ و به یتمشغول ی،عمل یکارآموز   شدن پدر یمرب  ٢
  یدر باز  یت، محدودورود به بازار ی،شغل های یآمادگ یبرا یروان یصرف انرژ   یشغل های یکسب آمادگ  ٣

مقتدرتر پدر از  یعتاز مادر، طب یچینوجوان، نوجوان و تعارض با مادر، راحت بودن سرپیمادر با نوجوان، مادر همراه عاطفیشتراصطکاک ب  یمادر در نوجوان های یتمحدود  ۴
  داشتن مادر فرزند یبه مادر، گرام یبه پدر نسبت به دلبستگ یتر دلبستگنقش مهمی،مادر، تفاوت نقش پدر و مادر در نوجوان

 یاساس یها خارج از خانواده، لزوم کسب مهارتیطمح یرتأث ی،اجتماع−یفرهنگیطشرایربه مسائل نوجوانان، تأثیفرهنگ−یلزوم نگاه اجتماع یاجتماع−یفرهنگ یطشرا یرتأث  ۵
  نوجوان یابی نوجوان، توجه به دوست یتفاوت نبودن جامعه نسبت به روابط جنسیبی،زمان در فرزندپرور یاتدر نظر گرفتن مقتضی،زندگ

  الزم یها ، پدر و فراهم کردن آموزشیندهنسبت به آیدوارینوجوان، امیحس آرمانخواهیکتحر  یندهنسبت به آ یدواریام  ۶

 ینوجوان، تکانش یامن برا یطو انتقام، فراهم کردن مح ینهبدون ک یطفراهم کرفدن محی،از عواطف افراطیز، پرهو مقتدرانهیبرخورد جد  حفظ متانت و اقتدار  ٧
  نکردن یعمل

  دادن به نوجوان یدانم یی،از استبداد و خودرأ یزپره ی،رفتار یریخطاپذی،خواهمشورتاز نوجوان،یلزوم نظرخواه  از نوجوان ینظر خواه  ٨

 یرنوجوان در حفظ او، تأث یداحترام به عقا یرنوجوان، تأث یدبه نوجوان، جبهه نگرفتن در مقابل عقا یدعقا یلعدم تحم ید،احترام به افکار نسل جد  احترام به افکار نوجوان  ٩
  ینسل ینامکان ارتباط مناسب ب ی،تفاوت نسل یرشآنها، دادن حق مخالفت به نوجوان، پذ یدنوجوان در اصالح عقا یداحترام به عقا

شدن نوجوان، مورد مؤاخذه قرار  یعامل اجتماع ینتر  مهم ینوالد ی،به جامعه مرکزیگذار از خودمرکزیابی،دوستیبرایروانیصرف انرژ   شدن یاجتماع ١٠
 یجد  های یتمسئول یگرفتن نوجوان، واگذار 

 یشغل های یپدر و فراهم کردن آمادگ ،یدر دوران نوجوان یزیسنت گر  ،یتیحل تعارضات هویتو شناخت خود، اهمیتبه احساس هویازن  یتهو یریکمک به شکل گ ١١
 نوجوان یحس آرمانخواهیکتحر،نوجوان

، رفع استقالل یشافزا، یشترب یآزاد یاعطا یشتر،استقالل ب یاعطا یری،گ یمعمل در تصم یدادن آزاد یت،عمل و رشد خالق یآزاد  یشتراستقالل ب یاعطا ١٢
  یدر امر و نه یتمحدودخشک،  یانضباط های یتمحدود

نوجوان، آغاز تحمل  ینیواجبات د یگیریرفتار، نظارت وپ یتکامل مسئولیرشپذی،شدن احکام حقوقینوجوان،جار مورد مؤاخذه قرار گرفتن مورد مؤاخذه قرار گرفتن نوجوان ١٣
  یاله یهآغازتحمل پاداش و تنبی،الههاییتمسؤول

گوناگون، دست و  های یتها در موقع تجربه نقش یقاز طر  یبزرگسال یتهویادگیریی،جدهاییتمسئولیواگذار ،یریو بکارگیتمشغول  یریکارگ و به یتمشغول ١۴
 نوجوان یبرا یغن یطفراهم کردن مح ها، آموخته یریکارگ نوجوان و بهبه نوجوان، هایاجو احتهایچشاندن سختها،یتپنجه نرم کردن با واقع

 یدگینوجوان، رس ینرم و مستدل، پرورش عقل یانب بینانه، یرواقعتفکرات غ یزیکی،تفکر متاف ی،در نوجوان یذهن یها ساخت یریگ شکل  نوجوان یپرورش فکر  ١۵
  به نوجوان یاعتقاد

نبودن جامعه نسبت به روابط  تفاوت یازدواج، بیبرا یروان یابراز عشق، صرف انرژ یبرایروانیصرف انرژ ی،جنسیلتمایحجهت دادن صح یجنس یلتما یحجهت دادن صح ١۶
  نوجوان یجنس

 یرتأث ی،شروع توجه از دوران کودک ین،والد یرمحدود بودن تأث شناس، یفهوظ ینوالد یتمعذور  ی،رفتار  یری، خطاپذینوالد یتیترب یاتدوره عمل  ینوالدآماده بودن  ١٧
  یدر مواجهه با بحران نوجوان ینوالد ینوجوان، عدم آمادگ یرو  یگر  کنترل یکنترل خود به جا ی،نوجوان یدر ابتدا ینوالد یادز 

گاه  نوجوان یازهایتوجه به ن ١٨  یافتن یو فزون یازهان ینعدم تأم ی،و سرکش یازهانوجوان، برآورده نشدن ن یازهاینوجوان، برآورده کردن مناسب ن یازهایپدر به ن یآ
  یزمان در فرزندپرور  یاتدر نظر گرفتن مقتض یجانی،ه های یتمسابقات و فعال یبه برگزار  یقتشو ی،اقتصاد یطشرا یرمشکالت، تأث

 یرتأث ی،دوران نوجوان های یخانواده بر دشوار های ینابسامان یرنوجوان، تأثیابییتدر هویرخانواده و تأخیداشتن مادر فرزند، نابسامانیگرام  خانواده ینابسامان یمنف یرتأث ١٩
  ییزناشو یسازگار  یتاهم ی،خانوادگ یعامن خانه، ارتباطات وس یطمح یرتأثین،والدیسازگار یوهشیرتأثیکدیگر،خانواده باینوع روابط اعضا

  داشتن مادر فرزند یگرام ین،والد یتترب های یوهش یرتأث ین،والد یتیترب ییاتحاد پدر با مادر، همگرا اتحاد و انسجام پدر و مادر یتاهم ٢٠



      ٩  شناسی روانهای فرزندپروری در مقطع نوجوانی براساس متون اسالمی و  راهبردها و راهکنش

 

  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  

  یشناخت و روان یاسالم یکدها یبند نوجوان با جمع های یژگیو یهثانو یکدها: ٢نمودار

  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  

  یشناخت و روان یاسالم یکدها یبند نوجوان با جمع یفرزندپرور  یهثانو ی. کدها٣نمودار

های نقش پدردر  تجزیه و تحلیل کدها و جمع بندی راهکنش
 نوجوانی فرزنددوران 

و تضـارب  یهثانو یکدها یلو تحل یهبا تجز ایند،در مرحله سوِم فر

اسـتخراج  ینقش پـدر در نوجـوان یها مؤلفه یه،اول یمجدد کدها
  ).٣راهکنش به دست آمد (جدول  ٢٨پژوهش  ینشد. در ا



     ١۴٠١تابستان  /۴٠ش/ ١٧س/ تربیت اسالمی   ١٠

 

  به رنگ روشن) یاسالم یپدر (کدها یها کدها و راهکنش یبند . دسته٣جدول

  کدها  های پدر راهکنش  

 راهکنش مشارکت  ١
  یضد اجتماع یشدن با پدر و کاهش رفتارها یتجارب اجتماع ی،عمل یادب آموز  ،یعمل یکارآموز  ،یمعاونت پدر در امور زندگ (مشارکت با نوجوان در کارها)

٢  
 مجاورتراهکنش 

  با نوجوان یزیکیف یهمراه
 (نشستن کنار نوجوان)

بودن پدر و تعارض کمتر نوجوان با دوستانش،  ، در دسترسبا نوجوان یوستهو پ یطوالن یهمراه ،پدر با نوجوان یادارتباط ز 
  نوجوان یمخرب برا یامدهایبه پدر و پ یکاهش دسترس ی،شناخت روان یبا پدر و محافظت در برابر درماندگ یشترارتباط ب

٣  
  راهکنش مسالمت

  رابطه گرم با نوجوان)−(رفاقت
 یرو کاهش تأث ینرابطه خوب با والد ی،از افسردگ یبا پدر و دور  یمیتحفظ رابطه، صم یترابطه دوستانه نوجوان با پدر، اولو

  یاجتماع های یبو کاهش آس یمیصم یگفتگو  ی،پدر با نوجوان و کاهش رفتار ضد اجتماع یشتردوستان ناباب، تعامل ب

۴  
 یراهکنش مهارت شغل

  یشغل یآماده ساز −
از نوجوان، پدر و فراهم  ینوالد یتلزوم حما ی،شغل−یاقتصاد ینوجوان، کارآموز یشغلهاییپدر و فراهم کردن آمادگ

 الزم یها کردن آموزش

 یتراهکنش محبوب  ۵
 (عالقه مند کردن نوجوان به خود)

نوجوان،  یکارآمد  یشبه پدر و افزا یو اضطراب، دلبستگ ینوجوان به پدر و کاهش افسردگینوجوان با پدر، دلبستگرابطه دوستانه
  یجانیه−یبه پدر و کاهش مشکالت رفتار  ی،اجتماع های یبو آس یشناخت نوجوان به پدر و کاهش اختالالت روان یدلبستگ

۶  
  راهکنش وحدت

 یتاز او در ترب یتهمراه کردن همسر با خود و حما −
مادر،  یگاهپدر از مادر، عدم سرزنش مادر، احترام پدر به مادر، پدر و باالبردن جا یتداشتن مادر فرزند، لزوم حما یگرام

  ینوالد یتیترب ییاتحاد پدر با مادر، همگرا ین،والد یتترب های یوهش یرنقش پدر بر سالمت روان مادر، تأث یرتأث

 ینوالد یریتیراهکنش خودمد  ٧
 به خودشان ینوالد یدگینشاط و رس

 ینوالد شناس، یفهوظ ینوالد یتمعذور  ین،والدداری یشتنلزوم خو ین،والدیخودمراقبتی،لزوماز خودسرزنش گر یزپره
  خسته و به هم خوردن روابط

  راهکنش سالمت  ٨
 نوجوان) یبه سالمت یدگی(رس

گاهیهتوجه به تغذ و  یازهانوجوان، برآورده نشدن ن یازهاینوجوان، برآورده کردن مناسب نیازهایپدر به نیخوب، آ
  مشکالت یافتن یو فزون یازهان ینعدم تأمی،سرکش

 یراهکنش مهارت زندگ  ٩
 یندهمستقل آ یزندگ یبرا یساز  آماده

ازدواج، گذار از  یبرا یروان یصرف انرژ  ی،زندگیاساس یها ازدواج، لزوم کسب مهارتهاییپدر و فراهم کردن آمادگ
  یبه جامعه مرکز یخودمرکز

 پدر یرتراهکنش بص  ١٠
گاه   امروز یها نوجوان یایدر مورد دن یکسب آ

 ییرنوجوان و تغ ی،در دوران نوجوان یزیگر  امروز، سنت یها نوجوان یایبا دن ییآشنا ی،زمان در فرزندپرور  یاتدر نظر گرفتن مقتض
  ینسل ینامکان ارتباط مناسب ب ،یتفاوت نسل یرشامروز، پذ یایدر دن ینوجوان یاتمقتض ییرروزمره، تغ یاشکال زندگ

١١  
  یتراهکنش عقالن

  نوجوان یپرورش فکر 
  

 ،یدر نوجوان یذهن یها ساخت یریگ شکل ،پردازی یالو خ یاییحاالت رؤ ی،ساز پدر و پرورش تفکر خالق در نوجوان، آرمان
تفکرات  یزیکی،تفکر متاف ،نوجوان یو عاطف یفکر  یریپذ انعطاف ،نوجوان یتبودن ترب یربازدهد یق،عم یتترب یآمادگ

افکار و اعتقادات،  یابیتوان ارز  ی،شروع تفکر انتزاع ی،، شروع دوره عقل عملیو قوت عقل یبلوغ جنس یهمزمان بینانه، یرواقعغ
احترام به افکار نسل  ،یخواه مشورت از نوجوان، یزود قانع نشدن، لزوم نظرخواه ی،فکر  یخودمحور  ی،فکر  ییمبالغه در توانا

  نوجوان ینرم و مستدل، پرورش عقل یاننوجوان، ب یدبه نوجوان، جبهه نگرفتن در مقابل عقایدعقایلعدم تحمید،جد

١٢  

  راهکنش صالبت
عمل  ی(داشتن اقتدار به همراه مهر و متانت: تکانش

و  یگیریرا پ ینحال مصرانه قوان ینو در ع یدنکن
  )یدنظارت کن

عمل نکردن، پرتنش شدن روابط نوجوان با  ینشدن و تکانش ی، عصبانو مقتدرانهیبرخورد جدنکردن،یعملیتکانش
به  یازنوجوان، ن یتترب یاطراف، سخت یطو خشم با مح یریدرگ ی،بودن بروز مشکالت در نوجوان یرناپذ اجتناب ین،والد
و انتقام، فراهم  ینهبدون ک یطفراهم کردن مح ی،از عواطف افراط یزو محبت، پره یبه مهربان یازو احترام، ن یتقابل

به  ها یاجو احت ها یمورد مؤاخذه قرار گرفتن نوجوان، چشاندن سخت ی،رفتار  یرینوجوان، خطاپذ یامن برا یطکردن مح
  طخسته و به هم خوردن رواب یننوجوان، والد یرو  یگر  کنترلینوجوان، کنترل خود به جا

١٣  

  یاقتراهکنش ل
  مثبت ینتلق −

  کردن نوجوان ییدتأ −
  منحصر به فرد بودن یالقا −

 ییدکسب تأ یتالش برا یق،عم یتترب یآمادگ ،یدر نوجوان یذهن یها ساختیریگاز سرکوفت و سرزنش نوجوان، شکلیزپره
به مورد قبول گروه همساالن  یازاز همساالن، ن یاجتماع یتحما یافتبه احساس تعلق داشتن، نوجوان امروز و در  یازن یگران،د

، ییبه احساس رشد، کمال و خودشکوفا یازن ی،و قدردان یقبه تشو یازو احترام، ن یتبه قابل یازن ینده،در مورد آ یواقع شدن، نگران
فرد مستقل،  یکن عنوا خود به یو بازساز  یبازشناس ی،من درون یریگ شکل یت،به احساس هو یازن ی،اضطراب و انقالب درون

نسبت  یدوارینوجوان، ام یحس آرمانخواه یکنوجوان به پدر، تحر  یا مشاوره یپدر و ارتقاء عزت نفس نوجوان، اتکا ینیآفر  نقش
 نرم و مستدل یاننوجوان در حفظ او، ب یداحترام به عقایر، تأثیندهبه آ

١۴  
  راهکنش مالحت

  یطنتو ش یطبع شوخ
 یدبا نوجوان بخند یدبه نوجوان نخند

و محبت،  یبه مهربان یازبه احساس تعلق داشتن، ن یازطبع بودن پدر، ن مثبت شوخیرو مزاح، تأثیطبعشوخیتیکارکرد ترب
 های یترفع محدود ی،نسل یننوجوان، امکان ارتباط مناسب ب یامن برا یطفراهم کردن مح ی،دوره طوفان و فشار درون

  خسته و به هم خوردن روابط ینوالدیکدیگر،خانواده با  یابط اعضانوع رو یرخشک، تأثیانضباط

  راهکنش وزارت  ١۵
  به نوجوان یتدادن مسئول

 های یتها در موقع تجربه نقش یقاز طر  یبزرگسال یتهو یادگیری، یجد هاییتمسئولی، واگذار یریکارگو بهیتمشغول
با  یاروییبه نوجوان، فراهم کردن امکان رو ها یاجو احت ها یچشاندن سخت ها، یتگوناگون، دست و پنجه نرم کردن با واقع

  نوجوان یبرا یغن یطفراهم کردن مح ها، آموخته یریکار گنوجوان و بهنوجوان،یمسائل برا

١۶  

 راهکنش نظارت (بر رفاقت)
 توجه به گروه دوستان نوجوان

  یگروه دوست یمهندس
 یاز گروه دوست یتحما

و  ینترنتابراز عشق، ا یبرا یروان یخانواده، صرف انرژ  یطلزوم برون رفتن نوجوان از محیابی،دوستیبرایروانیصرف انرژ 
 یتحما یافتبه احساس تعلق داشتن، نوجوان امروز و در  یازن یگران،د ییدکسب تأ یگسترش ارتباطات نوجوان، تالش برا

لزوم  ین،گروه همساالن، فاصله گرفتن از والد یرتأث یتالن واقع شدن، تقوبه مورد قبول گروه همسا یازاز همساالن، ن یاجتماع
  خارج از خانواده یطمح یرتأث ی،اجتماع−یفرهنگ یطشرا یربه مسائل نوجوانان، تأث یفرهنگ−ینگاه اجتماع



      ١١  شناسی روانهای فرزندپروری در مقطع نوجوانی براساس متون اسالمی و  راهبردها و راهکنش

 

  کدها  های پدر راهکنش  

  گیری یمتصم ینراهکنش تمر   ١٧
  به نوجوان گیری یماستقالل در تصم یاعطا

به استقالل،  یازن ین،و تعارض با والد یخواهاستقالل ی،رفتار  یریخطاپذی،خواهمشورتاز نوجوان،یلزوم نظرخواه
عمل در  یدادن آزاد یت،عمل و رشد خالق یدادن حق مخالفت به نوجوان، آزاد ید،احترام به افکار نسل جد

رفتار، آغاز تحمل  یتسئولکامل م یرش، پذیدر امر و نه یتمحدود استقالل، یشافزا ،یشترب یآزاد یاعطا گیری، یمتصم
  به نوجوان ها یاجو احت ها ی، چشاندن سختیاله یهآغاز تحمل پاداش و تنبی،الههاییتمسئول

  یفکر  یتراهکنش هدا  ١٨
  مناسب به نوجوان یدادن خوراک فکر 

بودن  یربازدهد یق،عم یتترب یآمادگ ،یدر نوجوان یذهن یها ساخت یریگنوجوان، شکلیو عاطفیفکر یریپذانعطاف
مبالغه در  ی،به تفکر انتزاع یابیدست ی،و قوت عقل یبلوغ جنس یمناسب، همزمان یبه خوراک فکر  یازن ،نوجوان یتترب

مشخص در  یبه داشتن هدف یازن یات،به مذهب و فلسفه ح یاززود قانع نشدن، ن ی،فکر  یخودمحور  ی،فکر  ییتوانا
  به نوجوان یاعتقاد یدگینرم و مستدل، رس یاننوجوان، ب یحس آرمانخواهیکتحری،زندگ

١٩  
  یجنس یتراهکنش هدا

با  یارتباط برقرار کردن در مورد آموزش مسائل جنس
  او یینوجوان و راهنما

دوره طوفان و  ی،ارتباط جمع یلوسا یرتأث یتتقو ی،در دوران نوجوان یطمحهاییبخاص آسیرتأثیل،تخیرویقوت ن
 یتبروز هو ی،جنس یزهغر  یشاز افزا یناش ینوجوان ی،سائق جنس یشها قرار گرفتن، افزا محرک یرتحت تأث ی،فشار درون

 یح، جهت دادن صحیشدن احکام حقوق یمورد مؤاخذه قرار گرفتن نوجوان، جار  ینده،نسبت به آ یدواریام ین،نو یجنس
  نوجوان یتفاوت نبودن جامعه نسبت به روابط جنسیبی،جنسیلتما

 یتعاملراهکنش   ٢٠
 یدباش یبندبه اصول خودتان پا

 یاتها، دوره عمل آموزش یدمرحله جدبا پدر،  یساز  پدر، همسان ییدر انتخاب الگو، نقش الگویفردهاییژگیدخالت و
  نوجوان یرو  یگر کنترل یکنترل خود به جا،ینوالدیتیترب

  یتراهکنش محدود  ٢١
  ها یتو محدود ینشفاف کردن قوان

و جامعه از نوجوان،  یاناطراف یادتوقع ز  ی،بودن بروز مشکالت در نوجوانیرناپذاجتنابیرمنطقی،غیانجام کارها
 یتمحدود خشک، یانضباط های یترفع محدود ی،از عواطف افراط یز، پرهو مقتدرانه یبرخورد جد  ی،در باز  یتمحدود

نوجوان، آغاز  ینیواجبات د یگیرینظارت و پ ،یشدن احکام حقوق یمورد مؤاخذه قرار گرفتن نوجوان، جار  ،یدر امر و نه
  به فرزند ها یناکام یچشاندن برخی،اله یهآغاز تحمل پاداش و تنبی،الههاییتتحمل مسئول

  راهکنش مشاوره  ٢٢
  یازدر صورت ن ینمشاوره با متخصص

با  ینپرتنش شدن روابط والد ی،و عاطف یشناخت ی،بروز مشکالت رفتار  ینهمشاوره با افراد دانا و متخصص، زم یتاهم
خانواده بر  های ینابسامان یرتأث ی،در مواجهه با بحران نوجوان ینوالد ی، عدم آمادگینآموزش والد یتهم، اهم

  ینوالد یتترب های یوهش یرتأث ی،دوران نوجوان های یدشوار 

  در مدرسه یتراهکنش موفق  ٢٣
  و مدرسه نوجوان یلتوجه به مسائل تحص

و  یتبه قابل یازبه مورد قبول گروه همساالن واقع شدن، ن یازن یگران،د ییدکسب تأ یدر مدرسه، تالش برا یتموفق یتاهم
مورد مؤاخذه قرار  ،یدر باز  یتمحدود یی،به احساس رشد، کمال و خودشکوفا یازن ی،و قدردان یقبه تشو یازاحترام، ن

  وانبه نوج یاعتقاد یدگینوجوان، رس یگرفتن نوجوان، پرورش عقل

  ییزناشو یتراهکنش رضا  ٢۴
  )ییزناشو یتروابط با همسر و ارتقاء رضا یفیت(اصالح ک

 یرخسته و به هم خوردن روابط، تأث یننوجوان، والد یابی یتدر هو یرخانواده و تأخیپدر، نابسامانیینقش الگو
 یعامن خانه، ارتباطات وس یطمح یرتأث ین،والد یسازگار  یوهش یرتأث ی،دوران نوجوان های یخانواده بر دشوار  های ینابسامان

  ییزناشو یسازگار  یتنوجوان، اهم یامن برا یطفراهم کردن محی،خانوادگ

٢۵  

خاص  های یژگی(شناخت و راهکنش شناخت
  )یشنوجوان خو

 ها، یمند  عالقه ی،رفتار  ی،خلق یاتخصوص
  ها محرک ها، یتحساس

ها،  کنترل ماشه چکان یش،خاص نوجوان خو های یژگیپدر با و ییدر رفتار، لزوم آشنا یو عادت یخلق یاتخصوص یرتأث
پرتنش شدن روابط نوجوان  ین،آموزش والد یتاهم ی،منطق یرغ یدر انتخاب الگو، انجام کارها یفرد های یژگیدخالت و
گاه ی،رفتار  یریخطاپذ یاز،ها قرار گرفتن، پدر منبع رفع ن محرک یرو احترام، تحت تأث یتبه قابل یازن ین،با والد پدر به  یآ

  یو سرکش یازهانوجوان، برآورده نشدن ن یازهاینوجوان، برآورده کردن مناسب ن یازهاین

٢۶  

  یحتراهکنش نص
  همدالنه و بدون سرزنش یحتنص −

  یرگذارتأث یگفتگو  ییتوانا −
  یانقدرت ب −

 یانجام کارها ،نوجوان یتبودن ترب یربازدهدیق،عم یتترب یکردن، آمادگییگوش دادن فعال و راهنمای،آرمان ساز 
افکار و اعتقادات، مبالغه  یابیتوان ارز  ی،و احترام، شروع دوره عقل عمل یتبه قابل یازن بینانه، یرواقعتفکرات غ یرمنطقی،غ

مشخص در  یبه داشتن هدف یازن یات،به مذهب و فلسفه ح یاززود قانع نشدن، ن ی،فکر  یخودمحور  ی،فکر  ییدر توانا
نوجوان به پدر، احترام به افکار  یا مشاوره یبه مشاور، اتکا ینقش پدر از هاد ییرخاص، تغ یانتخاب اصول اخالق ی،زندگ

مورد  ی،نسل نینوجوان، امکان ارتباط مناسب ب یدبه نوجوان، جبهه نگرفتن در مقابل عقا یدعقا یلعدم تحم ید،نسل جد
به نوجوان،  یاعتقاد یدگینوجوان، رس ینوجوان، پرورش عقل ینیواجبات د یگیریمؤاخذه قرار گرفتن نوجوان، نظارت و پ

از  یبا پدر و دور  یمیترابطه با نوجوان، صم یتلزوم تقو ی،نوجوان یدر ابتدا ینوالد یادز  یرنرم و مستدل، تأث یانب
  از سرکوفت و سرزنش نوجوان یزنکردن، پره یعمل یتکانش ی،اجتماع هاییبسو کاهش آیمیصمیگفتگو ی،افسردگ

٢٧  
مورد عالقه  های یجان(توجه به ه یجانراهکنش ه

 یاتآنها و فراهم کردن تجرب ینوجوان، جهت ده
  نوجوان) یجانیه یهتخل یمختلف و متنوع برا

، آموزش ها آموزش یدمرحله جد ،یدر امر و نهیتمحدودخشک،  یانضباطهاییترفع محدودی،دوره طوفان و فشار درون
ها در  تجربه نقش یقاز طر  یبزرگسال یتهو یادگیری ی،جد  های یتمسئول یواگذار  ،یریکارگ و به یتمشغولبه نوجوان،  یریتمد

ن امکان به نوجوان، فراهم کرد ها یاجو احت ها یچشاندن سخت ها، یتگوناگون، دست و پنجه نرم کردن با واقع های یتموقع
 یازهایپدر به ن ینوجوان، آگاه یبرا یغن یط، فراهم کردن محها آموخته یریکارگ نوجوان و بهنوجوان،  یبا مسائل برا یاروییرو

  مشکالت یافتن یو فزون یازهان ینعدم تأم ی،و سرکش یازهانوجوان، برآورده نشدن نیازهاینوجوان، برآورده کردن مناسب ن

٢٨  

 خداوندراهکنش استعانت از 
  دعا و توسل و نذر

  مناجات −
و عاقبت نوجوان به خداوند و  یتترب یضتفو −

  از او ییمددجو

  ینوالد یرفرزند، محدود بودن تأث یهمواره دعا نمودن برا
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  ها راهکنش ینمودار مدل میترس و کارها و ساز و روابط انیب
 یـهراهکنش آن است که پدر نوجوان، روح ینهدف از ا مشارکت؛

امور، در مشارکت با  یداشته باشد و در بعض یمشارکت و همکار
 مشـغولیت« محور در ریشه مشارکت راهکنش. یدنوجوان را بگشا

نوجـوان  یـتمهـم ترب یدارد که از محورها» نوجوان یریکارگ به و
 پـر جـذاب و مفیـد کارهـای بـا نوجـوان اوقات چنانچه. باشد یم

خود و خانواده را  یاد،شده و به احتمال ز یحوصلگبی دچار نشود،

 یـک از نوجـوانی در پـدر نقـش اسـت بهتـر. اندازد یبه دردسر م
ب).  ١٣٩٣ یرز،(سـ شـود تبـدیل »مربی« و مشاور یک به راهنما
 ی،عملـ یو ادب آمـوز یعمل یکارآموز ی،گریمرب یبرا ینبنابرا

اسـت تـا  یبا نوجوان ضرور یدونفره و مشارکت های یتانجام فعال
. برسـد »یمعاونت پدر در امور زنـدگ« یگاهآنجا که نوجوان به جا

 یـادیدوران، آثـار مثبـت ز یـندر ا» پدر ینیآفرنقش« و مشارکت
  نوجوان دارد. یتحسن ترب یبرا

  
  
  
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
»مشارکت«به وجود آورنده راهکنش  یکدها یان: بسط روابط م۴نمودار

پدر در کنار  یزیکیحضور ف یراهکنش به معنا ینا مجاورت؛
. در دسـترس شـود یشامل نشستن سـاده کنـار او م ینوجوان، حت

 ینوجوان با پـدر، از او در برابـر درمانـدگ یشتربودن پدر و ارتباط ب
 یامـدهایبه پدر پ یمحافظت کرده و کاهش دسترس یشناخت روان
  نوجوان به همراه دارد.  یبرا یمخرب

گرم و دوستانه  یز،آم داشتن رابطه مسالمت راهکنش مسالمت؛
بـا  یمیتاسـت. صـم یشناسـ اسالم و روان یدبا نوجوان مورد تأک

و  یاجتماع یها یبآس ی،ضداجتماع یرفتارها ی،پدر، از افسردگ
  .کند یم یریدوستان ناباب جلوگ یرتأث

و  یشـغل یندهآ« یاست پدر برا یستهشا ی؛راهکنش مهارت شغل
 ی،اسالم یاتداشته باشد. براساس روا یزیربرنامه نوجوان »یاقتصاد

 او »آینـده شـغل« بـرای را الزم »هـای یکارآموز«پدر موظف است 
 ،»یریکــارگ بــه و مشــغولیت« زمینــه وســیله ایــن بــه و ببینــد تــدارک

او را » به اسـتقالل یازن یارضا«، »ترجدی های مسؤولیت واگذاری«
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 راهکـنش. شـود آینـده بـه نسـبت او »یدواریام«فراهم کند و باعث 
 در. کرد خواهد کمک نوجوان »هویت گیری شکل« به شغلی مهارت

 والدین حمایت لزوم« امروز سخت معیشتی وضعیت و پیچیده دنیای
  ).۴کرده است (نمودار  یداپ یشتریضرورت ب» نوجوان از

  
  
  
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  
  
  

 »یمهارت شغل«به وجود آورنده راهکنش  یکدها یان: بسط روابط م۵ نمودار

 را خـود) یننوجـوان، پـدر (والـد ینکـها یت؛راهکنش محبوب
 پـدر کـه اسـت مسائلی از بورزد، عشق او به و باشد داشته دوست
آثـار «نوجـوان بـه پـدر  یمنـدعالقـه. کنـد فراهم را آن زمینه باید
 یرنوجـوان دارد و مسـ یبـر رو یمثبتـ یو اجتمـاع یتـیترب ی،روان
و  یبـه مهربـان«نوجـوان  یـاز. با توجه به نسازد یرا هموار م یتترب

او  یعـاطف یازهای، الزم است پدر به ن»احساس تعلق«و » محبت
 ینـهزم» نوجـوان یازهـایتوجـه پـدر بـه ن«توجه داشـته باشـد. بـا 

 برای پدر کلیدی ابزارهای از محبوبیت. آید یبه وجود م یتمحبوب

 یـنو حفـظ ا یجـادا یاسـت. بـرا» نسبت به نوجـوان یگرمربی«
بگـذارد. » احترام«است پدر به افکار نوجوان خود الزم  یتمحبوب

و  یرمنطقـیافکـار و اعمـال غ«دچار  یمقطع رشد یننوجوان در ا
 گیـرد یقرار م» مورد مؤاخذه«جهت  یناست و به هم» ناسازگارانه

تقابـل و تعـارض نوجـوان بـا « ینـهله ممکـن اسـت زمئمسـ ینو ا
» متانـت و اقتـدار« یـدوجود پـدر با ینکند. با ا یجادرا ا »ینوالد

او  یتخود را در موارد تقابل با نوجوان حفظ کند تا کمتر به محبوب
  ).۵نزد فرزندش، لطمه وارد شود (نمودار
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 »یتمحبوب«به وجود آورنده راهکنش  یکدها یانبسط روابط م: ۶ نمودار

عمل کند که همسرش با او در  یطور یدپدر با راهکنش وحدت؛
 های یاز همسرش در سـخت همراه باشد و متقابالً  یتیترب یکردهایرو

داشته و از سرزنش  یکرده و مادر نوجوان را گرام یتحما یفرزندپرور
 ییدارد. همگرا یربر سالمت روان مادر تأث ینکه ا یدنما یخوددار یو
  مؤثر است.  یدوران نوجوان یهایباز آس یشگیریدر پ ینوالد یتیترب

یتیراهکنش خودمـد  یورود فرزنـدان بـه نوجـوان ین؛والـد یر
و شروع مشـکالت خـاص  ینوالد یانسالیهمراه با دوره م معموالً 

 یـراز پـدر و مـادر پ ینگهـدار یفـهبا وظ یدوره است. از طرف ینا
ــتگ ــتند. خس ــد یمواجــه هس ــهاز مشــکالت در ح ینوال  های یط

 ییدر توانـا ییبسـزا یرتـأث ی،و اقتصاد ی، سالمتیشغل یی،زناشو
سـر و کلـه زدن بـا فرزنـد  یبـرا ینوالـد یصـبر و آمـادگ یتی،ترب

از  یشجهت الزم اسـت پـدر و مـادر بـ یننوجوانشان دارد. به هم
ارتقـاء  ینو روان خـود و همچنـ سـالمت جسـم یتبه وضع یشپ

 یزانخود بپردازند و جهت باال بردن م ییرابطه زناشو یفیو ک یکم
 یدر خـود و همسرشـان تـالش کننـد. خسـتگ ییزناشـو یترضا
و حفظ متانت در مواجهه بـا  یداریشتنمانع خو ینترمهم ینوالد

  نوجوان است.   های یو سرکش ها یناسازگار

روان  یـتمسـائل مربـوط بـه تربعـالوه بـر  راهکنش سـالمت؛
برخـوردار  ییبسزا یتاز اهم یزبه جسم او ن یدگینوجوان، توجه و رس

به سـمت  ییرنوجوان به سرعت در حال تغ یاست. امروزه سبک زندگ
و  یـهبهداشـت تغذ یطـهدر ح یدبا ینناسالم است. والد یسبک زندگ

 یتبه وضع ی،مسائل مهم سبک زندگ یرخواب، تحرک و ورزش و سا
 یدگیاو رسـ یو درمان ینوجوان توجه داشته باشند و به مسائل بهداشت

  کنند.
پدر آماده کردن نوجوان  یفاز وظا یکی ی؛راهکنش مهارت زندگ

اسـت. بـا توجـه بـه  یزنـدگ یلورود به جامعـه و سـپس تشـک یبرا
در عرصـه  یـتبـه موفق یدنرس یروزافزون جوامع و دشوار یچیدگیپ

 یهـاآمـوزش مهـارت یبـرا یدبا ینازدواج، خانواده و اجتماع، والد
 یکننـد و اقـدامات مـؤثر یزیربه نوجوان خود، برنامه یزندگ یاساس

 یمربوط به رسانه و فضـا یها انجام دهند. از آن جمله است مهارت
  برخوردار است. یادیز یتامروز از اهم یایکه در دن یمجاز

روزمـره و  یاشکال زنـدگ ییربا توجه به تغ پدر؛ یرتراهکنش بص
راهکنش الزم است  ینامروز، در ا یایدر دن ینوجوان یاتمقتض ییرتغ

 یرشنوجوانـان و پـذ یکنـون یایبا دن یشترچه بهر ییپدر، ضمن آشنا
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 ی،زمان در امـر فرزنـدپرور یاتبا در نظر گرفتن مقتض ی،تفاوت نسل
  کند. یجادبا فرزندش را ا یاسبمن ینسل ینارتباط ب یبرقرار ینهزم

کـه بلـوغ  شود یبرداشت م یاز متون اسالم یت؛راهکنش عقالن
از  یکـیجهـت  یندارد. بـه همـ ینـدیهما ی،بـا قـوت عقلـ یجنس
پـرورش  یبـرا یساز ینهزم ی،نوجوان ینمهم اسالم در سن های یهتوص
پـدر  یـت،اوسـت. در راهکـنش عقالن ینوجوان و رشـد فکـر یعقل
از او،  یبـا احتـرام بـه افکـار نوجـوان، نظرخـواه یمربـ یکعنوان  به

 یپرورش فکر ینهنرم و مستدل، زم یانو ب یخواه حس آرمان یکتحر

 فکـری تـوان نوجـوانی دوران در. کنـد ینوجـوان را فـراهم م یو عقل
 مبالغـه فکـری توانـایی ایـن در نوجـوان گـاه ولی کند می پیدا افزایش
. شـود می غیرمنطقـی رفتـار و افکـار و خودمحـوری دچار و کند می
دوره  یـنا یـاننوجوان، در پا یو عاطف یفکر یریپذ انعطاف رغم علی

 یها سـاخت یـریگ او شکل گرفته و بعد از شـکل یذهن یها ساخت
 همـین بـه. کنـد ینم یچنـدان ییرانسان تغ یو عقل یتوان فکر ی،ذهن

 اهمیـت جدیـد، و سنتی راهکارهای با نوجوان فکری پرورش جهت
 ).۶(نمودار کند می پیدا زیادی

 

 

  
  
  
 

 

  
  
  
  
  
  
  
 

  
 »یتعقالن«به وجود آورنده راهکنش  یکدها یان. بسط روابط م٧ نمودار

 یو نوسان عـاطف ینوجوان در اثر خودمحور راهکنش صالبت؛
و  شـود یم یراطراف درگ یطگاه با مح ی،و بزرگسال یکودک ینب یرفتار

مرحلـه  یـن. در اشـود یخـود دچـار چـالش و تعـارض م ینبا والـد
و با او به صورت  شود یقبل، نوجوان بازخواست م یها دوره رغم یعل
نوجوان به احسـاس  یاز. با توجه به نشود یو مقتدرانه برخورد م یجد
تـالش  یشد. به جـا یعصبان یدو احترام، در مواجهه با او نبا یتقابل
خـود را کنتـرل کننـد و از  یننوجـوان، والـد یرو یکنترل افراط یبرا

برحذر باشند. پرتنش  ییجو و انتقام جویی ینهک ی،تکانش یبرخوردها
از  ینو فاصله گـرفتن نوجـوان از والـد یکدیگربا  ینشدن روابط والد

اسـت  یستهمرحله از چرخه خانواده است. شا نیا یعیطب یها یژگیو
و با هم هماهنگ باشـند.  یرنوجوان عذرپذ ینسبت به رفتارها ینوالد
مـادر در مواجهـه بـا  یروانـ های یتپدر با توجه به محدود ینهمچن

راهکــنش  یاصــل یباننوجــوان، پشــت های یو سرکشــ ها یناســازگار
  ). ٧صالبت باشد (نمودار 
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  »صالبت«به وجود آورنده راهکنش  یکدها یان. بسط روابط م٨نمودار 

و  یو بازشناسـ یتهو یریگ سن شکل ینوجوان یاقت؛راهکنش ل
نوجوان به  یازنبا توجه به  فرد مستقل است. یکعنوان  خود به یبازساز
نرم و  یانبا ب یدسرزنش، با یبه جا یو قدردان یقاحترام، تشو یت،قابل

کـرد. پـدر نقـش  ییدمستدل با او صحبت کرد و در حد امکان او را تأ
عزت نفس نوجوان دارد و احتـرام پـدر بـه نوجـوان،  یدر ارتقا یمهم
  دارد.  یاجتماع های یبدر حفظ او در برابر آس یادیز یرتأث

 ینوجوان به محبت و مهربان یازبا توجه به ن راهکنش مالحت؛
 ی،طبع شوخ یهو داشتن روح یتخالق یریکارگ هالزم است پدر با ب

طبع بودن  کند. شوخ یجادشاد و گرم را در رابطه با نوجوان ا ییفضا
 یـکدارد. اگر نوجـوان،  یتیمقاصد ترب یشبرددر پ یادیز یرپدر تأث
 یابــد یاو کــاهش م یتکنــد، عصــبان یدار تلقــ را خنــده یتوضــع

اتخـاذ کنـد.  یبهتر یمتصم تواند یو م گردد یوآرامش را به او باز م

  ی(گـر یـدبلکه فقـط بـا او بخند ید،هرگز به نوجوان خودتان نخند
  ). ١٣٨٣ یگران،و د  دانوس

 یبه برخـ ییراهکنش پاسخگو ینهدف از ا راهکنش وزارت:
به استقالل و احسـاس  یازمله: ناست از ج یدر دوره نوجوان یازهان

 یـن. در اییو خودشـکوفا دو احترام، احساس رش یتقابل یت،هو
تر را بـه نوجـوان واگـذار  یجد های یتولئمس یجراهکنش، به تدر

 یـتگونـاگون، هو هـای یتهـا در موقع تا با تجربـه نقش کنیم یم
کنـد.  یخـود را عملـ یها و بتواند آموخته یرداو شکل گ یبزرگسال

را فـراهم  یـاتنوجـوان بـا واقع یاروییراهکنش وزارت، امکان رو
 یریترا مـد یرمنطقیغ یو افکار رفتارها یتا او خودمحور کند یم

دادن به نوجـوان، موجـب  یهپدر و روح یگر مربی همچنین. یدنما
  ).٨(نمودار گردد یم یو یپرورش فکر
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  »وزارت«به وجود آورنده راهکنش  یکدها یان: بسط روابط م٩ نمودار

 نظـارت (بـر رفاقـت)؛ عبـارت اسـت از: یگرد یها راهکنش
بـه  یـتعامل، یجنس یتهدا ی؛فکر  یتهدا یری،گیمتصم ینتمر 
ــا ــ یمعن ــ یمرب ــا آمــوزش و الگــو ده ــودن ب ــه او، ینوجــوان ب   ب

بـه نوجـوان و  هـا یو ناکام ها یسخت یبا چشاندن برخ یتمحدود
 یهـا آموزش یبـرا مشـاورهبرخورد مقتدرانه و مؤاخـذه نوجـوان، 

جهت ارتقـاء سـالمت روان خـود و  یو اقدامات درمان یشگیرانهپ
 یــتموفقفــراهم آوردن  ی،نوجــوان و درمــان تعارضــات خــانوادگ

 یتکسـب رضـا ینوجـوان بـرا ینوالـد یسع ؛نوجوان در مدرسه

 یحتنصنوجوان،  یو عادت یخلق یاتخصوص شناخت یی،زناشو
و  یازهــاتوجــه بــه ن ینــی،واجبــات د یگیــرینوجــوان و نظــارت و پ

استعانت از  ی،و یبرا یغن یطنوجوان و فراهم کردن مح یجاناته
و عاقبـت بـه  یـتترب یضفرزندان و تفو یدعا کردن براو  خداوند

  از خدا.  ییآنان و مددجو یریخ
پـدر در  یتـیترب یهـا مؤلفه در قالـب راهکنش٢٨در مجموع 
  ).٩فرزند، استنباط شده است (نمودار  یدوران نوجوان
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  فرزند یدر دوران نوجوان ینقش پدر  یها . مؤلفه١٠ نمودار

  یریگ جهیبحث و نت
به  یشناس و روان یاز متون اسالم ییمؤلفه نها ٢٨پژوهش  یندر ا

آنهـا را در  تـوان یم ی،و روش ییدست آمد که براساس قرابت معنا
 یکل های یاستراتژ یانگرسه گروه نما ینکرد. ا یبندسه گروه دسته

 یدر مقطـع نوجـوان ی(راهبردها) در نقشـه بلندمـدت فرزنـدپرور
است و عبارت است از: راهبرد رابطه، راهبرد آمـوزش و مهـارت، 

 از یـک هر زیرمجموعه های راهکنش. ینوالد یریتیراهبرد خودمد
  .است شده داده نمایش ۴ جدول در راهبرد سه این
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  های فرزندپروری در مقطع نوجوانی : راهبردها و راهکنش۴جدول
  

ا
ش

هکن
ح را

ضی
 تو
م و

س
  ها 

  راهبرد خودمدیریتی والدین  راهبرد آموزش و مهارت راهبرد رابطه
  لیاقت

 (القای لیاقت به نوجوان)
 سالمت

  (توجه به بهداشت و سالمت)
  صالبت

  (تقویت صالبت والدین)
 مسالمت

 (با نوجوان)
 هیجان
  خواهی نوجوان)(توجه به هیجان

  استعانت
  (از خداوند)

 محبوبیت
 سازی برای محبوبیت پدر) (زمینه

 وزارت
  کارگیری نوجوان)(دادن مسئولیت و به

  وحدت
  (هماهنگی تربیتی والدین)

  مجاورت
 (با نوجوان)

 هدایت فکری
 (نوجوان)

  مشورت
  (استفاده از مشاوره در مسائل خود و نوجوان)

 بصیرت پدر
 (آشنایی پدر با دنیای نوجوانان امروز)

 هدایت جنسی
 (نوجوان)

  مراقبت
  (رسیدگی والدین به خودشان)

  شناخت
 (خصوصیات نوجوان خود)

 محدودیت
  ها) (شفاف کردن قوانین و محدودیت

  عاملیت
  (عامل بودن والدین به اصول خودشان)

  مالحت
 (شوخ طبعی پدر)

 مشارکت
 (با نوجوان در کارها)

  رضایت زناشویی
  (والدین)

 مهارت زندگی  
  های زندگی)مهارت(تقویت

  

 مهارت شغلی
  سازی مهارت شغلی)(زمینه

 عقالنیت
  (پرورش عقالنیت در نوجوان)

 رفاقت
  (نظارت بر گروه دوستی و حمایت از آن)

 نصحیت
  گری پدر)(قدرت نصیحت
 موفقیت

  (موفقیت نوجوان در مدرسه)
 گیریتمرین تصمیم

  گیری)(ایجاد فرصت برای تمرین تصمیم

  
بـه دسـت  یقاتبار در تحق یناول یبرا یبنددسته ینهر چند ا
همسو اسـت.  یشینپ یقاتاز آن با تحق ییها بخش یآمده است ول

هدف  ینبه ا یدنرس یپژوهش حاضر به راهبرد رابطه پرداخته و برا
  ارائه شده است.  یانیهفت راهکنش م ی،کل

پسـران  یدلبسـتگ یت) به اهم١٣٩٨( ی،و مراد دهنو صالحی
 بـا پـدر صـمیمانه رابطـه همچنـین. کنـد ینوجوان به پدر اشاره م

 باعـث) یدلبستگ یق(از طر غیرمستقیم صورت به نیز پسر نوجوان
 راهکنش و محبوبیت راهکنش پیشنهاد. شود می نوجوان مردانگی
  پژوهش است. ینهمسو با ا یز،آممسالمت رابطه

راهبــرد رابطــه و راهکــنش  ینـهدر زم یــقتحق یــنا یگــرد یافتـه
 ی،اصغرپور و زربخش بحـر یقمسالمت با نوجوان، همسو با تحق

 یـهو تنب ینوالـد یروانـ ی) است که نشان دادند پرخاشگر١٣٩٨(
 یفرزنـدپرور یها سـبک یـانم ۀدر رابطـ یگریانجینقش م یبدن
  شدن نوجوان دارد.  یقلدر یبا قربان ینوالد

محبت و ارتبـاط  ینهرچه والد دهد یهمسو نشان م یقاتیتحق
 یداشـته باشـند، رفتارهـا یشـتریب یو رفتـار یکمتر و کنترل روان

 مسـتبد، والدین. یابد یم یشساز در کودکان و نوجوانان افزامشکل
 اطاعـت کـودک اگـر پردازنـد؛ می خـود فرزندان با گفتگو به کمتر
. شـوند می متوسـل خاشـگریپر و تنبیـه بـه مسـتبد والـدین نکند
  ).١٣٩٢ یی،و عال یرامی(ب

آموزش و مهارت،  یدر خصوص راهبرد کل یزپژوهش ن یندر ا
) نسبت ١٣٩۴( یرابطه بارکل ینارائه شده است. در هم ییها روش



     ١۴٠١تابستان  /۴٠ش/ ١٧س/ تربیت اسالمی   ٢٠

 

کـرده و ارتبـاط خانـه و  یـدنوجوان تأک ییبه آموزش و مهارت افزا
 کنـد یم یشنهادنوجوان در مدرسه پ یکاهش سرکش یمدرسه را برا

را مـؤثر  یقرارداد رفتار یجادمدرسه ا یفو در خصوص انجام تکال
 قابـل مقـررات و اصـول در را نوجوان نظرات به توجه وی. داند یم

 به رسیدن برای و داند می مفید نوجوان سرکشی کنترل برای مذاکره
 و ها محدودیت شفافیت امتیازدهی، های شیوه و رفتاری قرارداهای
 عقایــد و انتظـارات بایـد اسـت معتقـد و شـمرده الزم را مقـررات
 افکـار با آنها کردن جایگزین برای و شناخت را نوجوان غیرمنطقی
 یها مهارت و مسأله حل مهارت آموزش لزوم. کرد اقدام تر منطقی
  .باشد یم یبارکل یداز نکات مورد تأک یارتباط

گفت که او به نظـارت  توان یم یبا بارکل یقتحق ینا یسهدر مقا
حلقـه دوسـتان نوجـوان و  یمهندسـ یو تالش برا یبر گروه دوست

نکـرده اسـت.  یخـوب، توجـه کـاف یگروه دوسـت یکاز  یتحما
اشاره  یز،نوجوان ن یندهاشتغال آ یبرا سازی ینهدر مورد زم ینهمچن
نوجــوان و پــرورش  یفکــر یتهــدا ینبــ ینــدارد. از طرفــ یجــد
  قائل نشده است. یخصمش یزتما یدر و یتعقالن
کـه پـدر و  کننـد یم یهمحققـان توصـ ینکها یگرهمسو د یجنتا

 یفقـط بـرا یـدخودشـان هـم بپردازنـد و نبا یبه زندگ یدمادرها با
 یـک یـدپـدر و مـادر بـودن، اول با یکنند. برا یفرزندانشان زندگ

موفق داشت. اگر دچار مشـکل هسـتند، از افـراد  ییزناشو یزندگ
 یلذت نبـردن از از زنـدگ یلچرا که به دل یرندمتخصص کمک بگ

و  یکـه بزرگسـال کنیـد یبـه نوجوانتـان القـا م احتمـاالً  یی،زناشو
  یگـر ( شـود یم یتدردسر و مسـئول ی،نگران یجادازدواج، باعث ا

            ). ۴٣، ص١٣٨٣ ، یو مطهر  فروشانی ی، صرام دانوس
سـه  از یکـیعنـوان به ینوالد یریتیدر پژوهش حاضر خودمد

 یشـده اسـت و بـرا ینوجـوان معرفـ یفرزنـدپرور یراهبرد اساس
هفت روش ارائه شـده اسـت. راهکـنش  ی،نقشه کل ینبه ا یدنرس

و  یاسـالم یها راهکنش ینتر متعال که از مهم یاستعانت از خدا
قرار گرفته  یدمورد تأک یشناس کمتر در متون روان باشد، یم یمعنو

پروردگار و مدّبر  یکتا، یقرآن، خدا یاتکه مطابق آ یاست در حال
  1.یستاو خارج ن یراز حوزه تدب یانسان یچهاست و ه همه انسان
سـه عامـل  یـت) بـه اهم١٣٩١( ی،رشـوانلو و حجـاز تنهای

 یو گرمـ یاز خودمختـار یـتحما ین،(مشـارکت) والـد یریدرگ
                                                           

 َغ ١
َ
هِ  َر یْ . ُقْل أ ْبغ اللَّ

َ
ا  یأ   ).١۶۴(انعام؛  ء ْی َش  لِّ کُ  َربُّ  ُهَو  َو  َربًّ

سه عامل  یناند که ا در مورد عزت نفس نوجوان اشاره کرده ینوالد
نش مشـارکت بـا نوجـوان در کارهـا، راهکـنش وزارت و به راهکـ

راهبـرد آمـوزش و مهـارت  یرمجموعـهکـه ز گیری یمتصـم ینتمر
 یبـرا یسـاز ینـهو راهکـنش مسـالمت بـا نوجـوان و زم باشند یم

پــدر کــه  یطبعــ راهکــنش شــوخ ینو همچنــ ینوالــد یــتمحبوب
  هستند. یکنزد باشند، یراهبرد رابطه م یرمجموعهز

خودمدیریتی والدین و راهکنش عاملیت (عامـل بـودن راهبرد 
) ١٣٨۶(الیاسـی،  والدین به اصول خودشـان) همسـو بـا تحقیـق

باشد که نشان داد بین رشد اخالقی پدران و میزان گسست آنان  می
با پسـران نوجوانشـان رابطـه وجـود دارد. همچنـین وی نشـان داد 

دیـده هـایی  کمترین سطح گسسـت نسـلی و تعـارض در خانواده
و آمیــز  محبــتشــود کــه پــدران از ســبک تربیتــی قــاطع امــا  می

کننـد. ایـن نتـایج همسـو بـا راهکـنش  استفاده میبخش  اطمینان
صالبت (تقویت صالبت والدین به معنای داشتن اقتدار به همـراه 
مهر و متانت) در راهبرد خود مدیریتی والدین در پژوهش حاضـر 

  باشد. می
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