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چکیده
هدف از پژوهش حاضر ،بررسی کارآمدی مشاوره مبتنی بر آموزههای دینی بر کاهش تعارضات والد -نوجوان در
دختران پایه دهم خمینیشهر بود .این پژوهش شبهآزمایشی از نوع پیشآزمون ،پسآزمون با گروه کنترل است.
جامعه آماری ،دختران پایه دهم خمینیشهر بود که به روش نمونهگیری هدفمند 30 ،دانشآموز انتخاب شدند و
والدین این دانش آموزان به صورت تصادفی در دو گروه آزمایش و کنترل قرار گرفتند ،به طوری که هر گروه شامل 15
زوج از والدین بود .برای جمعآوری دادهها از پرسشنامه تعارض والد -نوجوان پرینز استفاده شد که در مرحله قبل و
بعد از برگزاری جلسات مشاوره ،نوجوانان دختر پایه دهم آزمون را تکمیل کردند .بسته مشاوره والدین ،با استفاده از
آموزههای دینی و با تأکید بر نظرات دو نفر از متخصصان حوزه تربیت دینی تهیه شد .دادههای پژوهش در سطح
استنباطی تحلیل شد .آزمون فرضیه ها با روش تحلیل کوواریانس نشان داد که مشاوره مبتنی بر آموزههای دینی در
رابطه والد -فرزند با والدین ،بر کاهش تعارضات والد -نوجوان مؤثر است.
کلیدواژهها :کارآمدی ،آموزههای دینی ،تعارض والد -نوجوان ،والدین ،نوجوانان ،پایه دهم.
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مقدمه

خانواده به عنوان اولیین و ؤهیم تیرین کیانون رشید و تربییت نوجوانیان ،اهمییت فیوقالعیادهای در
شکلگیری و تکاؤل رفتاری دارد (شعارینژاد .)1377 ،این نهیاد ،ؤناسیبترین نظیام بیرای تیأؤین
نیازهای ؤادی ،روانی و ؤعنوی بشر بوده است .با این حال ،در ؤواقعی دچار ؤشکال و ؤعمالتی
ؤیشود که کارکرد آن در ؤعر

تردید قرار ؤیگیرد .یکی از ؤشکالتی که خانوادهها بیا آن روبیهرو

ؤیشوند ،ؤخالفت فرزندان با خواستههای والدین و بروز تعار  1بین آنها در دوره نوجوانی است.
تعار

یکی از جنبههای ؤهم در روابط اجتماعی انهانها است کیه صیورتی از کینش ؤتقابیل

اجتماعی است .هر فردی عنصری از تعار

را در خیود دارد و درگیرشیدن عمیوی از اجتمیاع در

خصوؤت تقریبا اجتنابناپذیر است .تعار

نشانه ؤخالفت و خصوؤت اسیت و هنگیاؤی هیاهر

ؤیشود که افراد یا گروهها اعمالی را انجام دهند یا به گونهای رفتار کنند که برای دیگران تحملپیذیر
نباشند یا به نوعی رویارویی ؤحهوب شود (بویجزن 2و والکنبوره .)2003 3،بیشیترین تعارضیا
والد  -فرزندی در دوره نوجوانی فرزندان رخ ؤیدهد.

نوجوانی ،سنین بین  12تا  18سالگی است (اختیاری .)138۵ ،از عواؤل خطرسیاز ایین دوره،
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تعار

بین والدین و نوجوانان است .واژه «تعار » به ناتوانی در حل تفاو ها اشاره دارد و بیشتر
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با تنش ،خصوؤت و پرخاشگری همراه است (ریهچ ،جکهون و چانچونیگ .)2003 ،خیانواده
4

5

6

سالم خانوادهای است که ؤیان اعمای آن ،بهویژه والدین و فرزنیدان ،رابطیه درسیتی حیاکم باشید.
برای رسیدن به رابطه انهانی سالم ،اصول و شیوههایی وجود دارد که والدین بایید دانیایی و ؤهیار
الزم را داشته باشند تا بتوانند بر اساس این اصول پیوند روحی و فکری با اعمای خیانواده برقیرار ،و
نقش تربیتی خود را اعمال کنند (جباری ،اسماعیلی و کالنتر.)13۹3 ،
دوره نوجوانی با بلوم آغاز ؤیشود و با توق ،رشد و تکاؤل عموؤی به پاییان ؤییرسید .هیر دو
ؤرحله بلوم و نوجوانی در یک وقت آغاز ؤیشوند ،اؤا نوجوانی حدود  8سال طول ؤیکشد و صرفا
تغییرا بلوم در بدن را شاؤل نمیشود بلکه رشد و تکاؤل در استعدادهای ذهنی ،اصول گرایشها،
روابط شخصی ،رشد عاطفی ،رغبتهای شغلی و تحصیلی و تواناییهیا و رشید و تکاؤیل دینیی و
2. Buijzen, M

1. conflict

4. Reiesch, S. K

3. Valkenburg, P. M

6. Changchong, W

5. Jackson, N

اخالقی را نیز شاؤل ؤیشود .دوران نوجوانی ،از گذشته تا به اؤروز ،هم از نظیر نوجوانیان و هیم از
نظر والدین ،دورانی دشوار از سالهای کودکی قلمداد شده است (کبیر دانی.)13۹1 ،
از خصوصیا رفتار عموؤی در دوره نوجوانی طغیان علیه والدین و ؤحیط است .نوجوان بیرای
ادبا وجود خود به ؤنزله فردی ؤهتقل ،بیش از هر چیز شروع به طرد کهانی ؤیکنید کیه تیاکنون
آنها را ؤیپرستید ،یعنی خانواده و الگوهایی که از آنها تقلید ؤیکرد .نوجوان به آنچیه آنیان دوسیت
دارند پشت پا ؤیزند و از این طری ؤیخواهد استقالل خود را نشیان دهید .گیاه بیا عصییانگری و
خشونت ،علیه عقاید ،ارزشهای اخالقی و سنن آنها قد علم ؤیکند .نوجوانان در این ؤرحله نهتنها
دیگر برای والدین ارزشی بیش از آنچه شایهته آنها است قائل نیهتند بلکه از آنها انتقاد هم ؤیکنند
(لط،آبادی.)138۴ ،
در دوران نوجوانی ،تنش و فقدان تواف بین اعمای خانواده افزایش ؤیییابید (الرسین 1و ریچیاردز،

2

 .)1۹۹۴همچنین ،در اوایل سالهیای نوجیوانی احهاسیا نوجوانیان و والدینشیان بیه یکیدیگر بیشیتر
ؤیشود .البته آنها بیشتر وجیود عواطی ،ؤنفیی را در ایین دوران گیزارش ؤییدهنید (کیولینز 3و راسیل،

4

 .)1۹۹1نوجوانان از والدین خود ،شکایتهای ؤختلفی دارند .سبک اعمال قدر  ،نظیار همهجانبیه،
خودداری از به حهاب آوردن دیدگاههای نوجوانان ،در دسترس نبیودن والیدین ،وضیع قیانون در لحظیه،
وی و والدینش ؤیشود (اویهی و همکیاران .)2010 ،اگیر والیدین و ؤربییان بیا اصیول و

باعث تعار

روشهای صحی ؤواجهه با نوجوان آشنایی نداشته باشیند ،باعیث تعیار

و درگییری بیا او ؤیشیوند و

نیروی نوجوان که باید در جهت سازندگی جاؤعه به کار گرفته شود ،به نیروی ؤخربی علییه جاؤعیه ؤبیدل
ؤیشود .تعار

بین والدین و نوجوان یکی از عواؤل ؤسدری اسیت کیه نوجیوان را بیه سیوی دوسیتی بیا

همهاالن ؤنحرف سوق ؤیدهد (بوهلر.)200۶ ،
5

تعار

با شیوع و شد ؤتفاو و در حوزههای ؤختل ،ایجاد ؤیشود و نحوه حل و فصیل آن

در هر خانوادهای ؤتفاو است .در این ؤرحله ضیروری اسیت روابیط ؤوجیود بیازبینی شیود و بیا
برقراری نوع جدیدی از روابط و فعالیتها ،خانواده را به ؤرحله تعادلی تیازه و ؤتفیاو از قبیل وارد
2. Richards, M. H

1. Larson, R

4. Russell, G

3. Collins, W. A
5. Buehler, C
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انتظارا غیرواقعی ،نپذیرفتن انتقاد ،و پیشداوری درباره نوجوانان ،ؤوضوعاتی است کیه از نظیر نوجیوان
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کند .اؤا ؤد زؤان و ؤیزان تالشی که صرف برقراری تعادل جدید ؤیشود در خیانوادههیا ؤتفیاو
است .به اعتقاد استینبره ( ،)1۹۹3این تفاو ناشیی از اصیولی اسیت کیه درون سیاؤانه خیانواده
حاکم است .برخالف عقاید رایج ،بیشتر تعارضا الزاؤا به نتایج ؤنفی ؤنجر نمییشیود حتیی در
ؤوقعیتهایی که با تعار

شدیدی سر و کار دارند .نوجوانانی کیه در تعارضیا بیاز و سیازنده بیا

والدینشان درگیر ؤیشوند ،بهتر قادرند به طور سازندهای چنین تعارضاتی را حیل کننید (نیوتیون و
1

برگون.)1۹۹0 2،
بین نوجوانان و والدین طبیعی است .به هر حیال ،سیطوح بیاالی تعیار

ؤقداری تعار

بیه

صور ؤداوم ؤمکن است باعث ایجاد ؤشکال روانیاجتمیاعی و سیایر ؤشیکالتی شیود کیه در
طول نوجوانی گهترش ؤییابد .همچنین ،ؤمکن است باعث ایجاد ؤشیکل و نقیص در پیونیدهای
رابطهای و تبدیل به ؤشکال در زندگی بعدی شود (کولینز و راسل.)1۹۹2 ،
در خصو

بهوجودآؤده ،چنانچه راههای ؤقابلهای ؤفیدی به کار گرفته شود ،به رشید

تعار

رابطه کمک ؤیکند ،ولی چنانچه طرفین درگیر در تعار  ،نحوه ؤواجهه صحی را نداننید ،نیهتنهیا
تعار

ؤوجود رفع نمیشود بلکه به تیداوم رابطیه هیم آسییب ؤییرسیاند (گلیدنبره و گلیدنبره،
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 .)138۵برای حل تعار
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و بهبود روابط بین والیدین و نوجوانیان ،نییاز بیه اقیداؤا پیشگیرانیه و

برناؤه ؤداخلهای است که به طور ؤسدر به خانوادهها و والدین و نوجوانان برای بهبود رابطه و کیاهش
ؤشکال سازگاری کمک کند.
برای حل تعار

از روشهای ؤختلفی استفاده ؤیشود .از دیدگاه اسالم ،یکی از خصوصییا

دوره نوجوانی این است که نوجوان با والدین خود یا از در دوستی درؤیآیید ییا از در دشیمنی ایین
نکته ناشی از این واقعیت است که اگر پدر و ؤادر خصوصیا فرزند خود را در این دوره بشناسند و
ؤهئولیت و ح ؤشور و تصمیمگیری به او بدهند او هم در این دوره با پیدر و ؤیادر خیود کیاؤال
دوست و رفی خواهد بود ،ولی اگر پدر و ؤادر غیر از این با او رفتار کنند و بخواهند ؤانند دورههای
قبل همچنان بر او سلطه و حاکمیت داشته باشند و ؤهئولیت و ح تصمیمگیری الزم را به او ندهند
فرزندشان با آنها دشمن خواهد بود و ؤحییط خیانواده برایشیان آرامبخیش و ُپرجاذبیه نخواهید بیود
(رهنما و همکاران.)138۵ ،
2. Burgoon, J

1. Newton, D

در این دوره سنی ،ؤوضوع آؤوزش شیوههای ؤواجهه صحی به والدین و ؤربیان ؤهیئول بهییار
ؤفید است .از سوی دیگر ،اساس تربیت نوجوانان در خانواده شکل ؤیگیرد و باید بر ؤبنای ؤحبت
و دوستی بین اعمای آن استوار باشد .پیاؤبر اکرم ۹فرؤودنید« :بیزرهترهیا بایید بیا کوچیکترهیا
ؤهربان باشند و کوچکترها باید احترام بزرهترهیا را نگیه دارنید»( 1قرشیی ،138۵ ،ج،1

.)۶8

رفتار والدین و ؤحیط گرم خانواده ،ؤسدرترین عاؤیل در رشید و رفتیار صیحی نوجوانیان و جوانیان
است .پدر و ؤادری که نتوانند فرزندان خود را خوب تربیت کنند بیش از همه خودشان دچار رنج و
ناراحتی خواهند شد .پیاؤبر اکرم ۹فرؤودند« :رحمت االهی بر پدر و ؤادری باد که فرزند خویش
را در انجامدادن کارهای نیک و خیر یاری کنند»( 2نوری ،13۶8 ،ج،1۵

.)127

از نظییر اسییالم ،دوران نوجییوانی اهمیییت بهیییار دارد .زییرا در اییین دوران ،شخصیییت فییردی و
اجتماعی نوجوانان پایهریزی ؤیشود .روش تربیتی اسالم بر این نکته تأکید ؤیکند که نوجوان ایین
دوران را با ؤعرفت و پاکی سپری کند .زیرا در این دوران ،تغییرا عمیوؤی بیدن و تیأدیرا روانیی،
آنچنان سریع و همهجانبه است که او را دچار تشویش و نگرانی ؤیکند و ؤواجها و ارتباطاتش بیا
اطرافیان و خانواده دچار ؤشکل خواهد شد .از اینرو ،در این زؤان است که او شدیدا به محبت نیاز
دارد و در پی یافتن یک نقطه اتکای روانی و روحی است و دوست دارد دیگران به شخصیتش احترام
ؤقدؤاتی انهان (که همان دوران بلوم و نوجوانی است) به فرزنید بیه عنیوان شخصییتی بیزرهسیال
بنگرند و به او اعتماد ،و در کارها با وی ؤشور کنند و به نظرش احترام بگذارند و بیه او ؤهیئولیت
تکلیی،
بدهند تا شخصیتش شکوفا شود (ؤجلهی 138۶ ،طبرسی .)1388 ،در کنار ؤهئولیت و
ِ
نوجوان باید به این نکته توجه کرد که گرچه نوجوان ؤهئولیتپذیر ؤیشود و تکالی ،االهی ؤتوجیه
او ؤیگردد ولی اگر تکالی ،خود را انجام ندهد ،ؤساخذه و عقاب نخواهد شد .زییرا در ایین زؤینیه
اطالعا کافی ندارد چنانکه اؤام علی ۷در این باره ؤیفرؤایند« :ناآگاهی نوجوانیان پذیرفتیه ،و
آگاهی و دانش آنان ناچیز است»( 3تمیمی آؤدی .)138۶ ،طب این روایت ،عیذر نیادانی نوجیوان
ؤقبول است .زیرا علم او در نوجوانی ؤحدود و نارسا است.
ّ
یرکم کب ْ
لیوقر َصغ ْ
کم علی َصغیر ْ
« .1فلیعط ،کب ُیر ْ
یرکم».
کم ،و
ِ
ِ
ِ
َ َ َّ ُ َ ِ َ َ َ َ َ َ َ ُِ َ َ َ
َ
ِّ
« .2ر ِحم الله و ِالدین أعانا ولدهما علی ِبر ِهما».
ِ
ُ
ُ َ
الشباب ؤعذور ُ
علم ُه َؤ ُحقور».
« .3جهل
ِ
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بگذارند و به او توجه کنند .اسالم به والدین و ؤربیان سفارش ؤیکند که در هفت سال سوم زنیدگی
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پیشوایان دین عالوه بر رعایت اصول تربیت ،نظیار دقیی و ؤیداوؤی در تربییت فرزندانشیان
داشتند و ؤیکوشیدند آنها را ؤتدین ،ؤتعهد و فعال پرورش دهند .لذا همواره با آنها دوسیت و رفیی
بودند و با کمال ؤحبت با آنها رفتار ؤیکردند و در دشواریها و ؤشیکال ییار و یاورشیان بودنید.
پیاؤبر ۹در این باره ؤیفرؤایند« :خداوند رحمت کند بندهای که فرزندش را بر نیکیی و سیعادتش
یاری کند ،به اینکه به او احهان نماید و با او رفتار دوستانه داشیته باشید و بیه آؤیوزش و پیرورش او
بپردازد»( 1نوری ،13۶8 ،ج،1۵

.)1۶۹

نکته ؤهم اینکه ،از نظر آؤوزههای دینی ،باید در تربیت نوجوان از خطاهای جزئی و کیماهمییت
صرف نظر کرد و با بلندنظری و بزرگواری از کنار آن گذشت تا بتوان از خطاهای ؤهمتر با قاطعییت
جلوگیری کرد .در تعلیم و تربیت اسالؤی ،از این روش به «تغافیل» تعبییر ؤییشیود .یعنیی چنیین
وانمود کنیم که اشتباها و خطاهای او را ندیدهایم .یکی از آدار تغافل این است که اقتدار ؤربی ییا
والدین حفظ ؤیشود .چون گاه ؤمکن است بر ادر تغافلنکردن قیب خطیا شکهیته شیود و حیریم
والدین و ؤربی با فرزندان از بین برود و حتی آنان را جریتر کند .از اینرو همیه افیراد ،بهخصیو
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والدین ،باید بکوشند برای تربیت صحی فرزندان از روش تغافل نیز استفاده کنند که ؤیتواند ؤنشیأ
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ادر در افراد شود و آنها را به راه صحی هدایت کند (باقیزاده و احمدی.)13۹۶ ،
برخی افراد در روند تعلیم و تربیت ،از اعمال خشونت و سخنان پرخاشیگرانه و ؤهیائلی از ایین
دست بهره ؤیبرند در حالی که باید دقت داشت هر گاه زؤینه استفاده از راهبردهای گفتاری وجود
دارد نباید از تنبیه بدنی بهره برد .زیرا ؤوجب خدشهدارشدن کراؤیت و شخصییت ،سیرخوردگی ییا
فقدان اعتماد به نفس ،و عقده و کینه (راجع به کهانی که رفتار ناؤطلوبی با او داشتهانید) ؤییشیود.
بخش ؤهمی از پیروزیها ،ؤوفقیتها و احیانا شکهیتهیا و نابهیاؤانیهیای دوره بیزرهسیالی در
کمال تربیت یا سوءتربیت دوره کودکی و نوجوانی ریشه دارد.
نتایج پژوهش لیجتن 2،اوربک 3و جانهن )2012( 4با عنوان «ادرا آؤیوزش والیدین» (برناؤیه
گفتوگو ی والدین و فرزندان) نشان داد ارتبا بین والدین و فرزندان ،ؤهار های حل ؤهیئله را در
َْ
َ َّ َ َ َ َ َ َ َ َ
َ َ َ ُّ َ َ
ْ ْ
َ « .1ر ِح َم الل ُه ع ْبدا أعان َولد ُه علی ِب ِّر ِه ِب ِاْلح َه ِان ِإل ِیه َو ا َّلتأل ِ ،ل ُه َو ت ْع ِل ِیم ِه َو تأ ِدی ِب ِه».
3. Overbeek, G

2. Lejten, P
4. Janssens, J

ؤوقعیتهای تعار

بهبود ؤیبخشد .در پژوهش ترنر 1،ریچارد 2و سندر )2007( 3برگزاری برناؤه

آؤوزشی والدین برای تعدادی از خانوادههای بوؤی استرالیا باعث رشد سازگاری و کاهش ؤشکال
در خانواده شد و آؤوزش والدین به آنها کمک کرد تا در ؤواجهه با فرزندان خیود اقیداؤا ؤناسیبی
انجام دهند.
چنانکه گفته شد ،ادبیا پژوهش بیانگر تأکید اسالم بر تربیت صحی فرزندان است و اصیول
راهنمایی را در اختیار انهان قرار داده است .نگاه اسالم به خانواده بر اساس حقوق ؤتقابل زن و ؤرد
و فرزندان تعری ،ؤیشود .اسالم ،از جنس خاصی حمایت نمیکند ،بلکه همه افراد ؤتقابال حی و
تکلی ،ؤشخصی دارند (روحافزا .)13۹0 ،بنیابراین ،بیا توجیه بیه اینکیه ؤیا در جاؤعیهای زنیدگی
ؤی کنیم که دین ،نقش ؤهم و انکارناپیذیری در زنیدگی افیراد ایفیا ؤیکنید و ؤفیاهیم دینیی ،پیونید
همهجانبه ای با زندگی ؤردم دارد و از سویی ،در ؤیان ادیان االهیی ،آؤوزههیای اسیالم ،کاؤیلترین
دستورها است (ؤطهری )137۵ ،بدیهی است بهکارگیری آؤوزههای اسالؤی به عنوان اصولی ؤهیم،
ؤی تواند در تماؤی اؤور زندگی ،از جمله تربیت و رفتار با نوجوان ،الگوی زندگی افراد قرار بگیرد.
در سالهای اخیر ،عالقه خاصی به روانشناسی ؤذهبی و ؤعنوی به وجود آؤید و تحقیقیاتی در
صفورایی ( )138۹پژوهشی را با عنوان «نقش حقوق در کارآؤدی خانواده از دیدگاه اسیالم» بیا
هدف شناسایی حقوق اعمای خانواده بر اساس دین اسالم و نقش و تأدیر آن در کارآؤدی خیانواده
انجام داد .نتایج نشان داد که ؤنابع دینی برای هیر ییک از اعمیای خیانواده حقیوقی را وضیع ،و در
ؤقابل این حقوق ،وهایفی برای طرف ؤقابل ؤعین کرده است .بر اساس ؤنابع دینی ،رعایت حی و
انجامدادن وهیفه توأم با هم ،و تأؤینکننده کارآؤدی خیانواده اسیت .جبیاری ،اسیماعیلی و کالنتیر
هرؤزی ( )13۹3پژوهشی را تحت عنوان «تأدیر آؤیوزش حقیوق ؤتقابیل والید  -فرزنید از دییدگاه
آؤوزههای اسالؤی بر کاهش تعارضا والد  -فرزند در نوجوانان شهرستان گرگیان» انجیام دادنید.
نتایج نشان داد که آؤوزش آگاهی از حقوق والد  -فرزند به والدین و فرزندانشان در افزایش ؤهیار

استدالل ،کاهش پرخاشگری کالؤی و کاهش تعار های فرزندان در ارتبا با والدین ؤیسدر بیوده
2. Richard, M

1. Turner, K. M
3. Sander, M. R

کارآمدی مشاوره مبتنی بر آموزههای دینی بر کاهش تعارضات...

زؤینه ادربخشی آؤوزههای ؤذهبی و دینی انجام شد که به برخی از آنها اشاره ؤیکنیم.
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است .کوپانی و تقوی ( )13۹۴پژوهشی را با عنوان «بررسی ادربخشی گروهدرؤانی ؤعنویؤیذهبی
با تأکید بر آؤوزههای اسالم بر کاهش اضطراب فراگیر دانشجویان» انجام دادند .نتایج پژوهش آنها
نشان داد که از هرفیتهای ؤعنویؤذهبی افراد ؤیتوان در جهت پیشگیری و درؤان ناهنجاریهای
رفتاریشناختی اسیتفاده کیرد .نعیمیی ،شیفیعآبادی و داوودآبیادی ( )13۹۵پژوهشیی را بیا عنیوان
«ادربخشی آؤوزش ؤهار های ؤ بتاندیشی با تأکید بر آؤوزههای دینی بر تابآوری و رغبتهیای
شغلی دانشآؤوزان» انجام دادند .نتایج پژوهش آنها نشیان داد ؤ بتاندیشیی بیر ؤبنیای آؤوزههیای
دینی ،ؤوجب بهبود شاخص تابآوری و تغییر نهیبی در رغبتهیای شغلیتحصییلی دانشآؤیوزان
شده است.
فاطمی نیک ،سودانی و ؤهرابیزاده هنرؤند ( )13۹۵پژوهشی را بیا عنیوان «ادربخشیی آؤیوزش
گروهی آؤوزههای دینی بر کیفیت زندگی و ؤسلفههای آن در زوجها» انجام دادهاند .نتیایج پیژوهش
آنها نشان داد که آؤوزش آؤوزههای دینی ؤوجب بهبود کیفیت زندگی شده و نقش بهزایی در ارتقا و
افزایش کیفیت زندگی زوجها دارد.
تحقیقا ؤختل ،ؤانند تروینو و همکاران ( ،)2010دیوید و اسیتافورد ( ،)201۵کیازوکی،
1

10۶

2

3
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راب 5،الدوساری 6و برادوین ،)2010( 7باررا 8،زنو 9،بوش 10،بابر 11و استنلی ،)2012( 12ایوتزان،

4

13

چان 14،گاردنر 15و پراشار ،)2013( 16سییفی گنیدؤانی ( ،)13۹۴غفیوری ؤشیهدی و حهینآبادی
( )13۹2و بوالهری ،نظیری و زؤانیان ( )13۹1همگی نشان دادهاند که ؤداخلههای دینی بر کاهش
ؤشکال رفتاری افراد و ارتقای سالؤت روانی شرکتکنندهها تأدیرگذار است.
با توجه به اهمیت دوره نوجوانی و اهمیت آؤوزههای دینی و تأکیید اسیالم بیر تربییت فرزنیدان،
2. David, P

1. Trevino, K. M

4. Koszycki, D

3. Stafford, L

6. Aldosary, F

5. Raab, K

8. Barrera, T. L

7. Bradwejn, J

10. Bush, A. L

9. Zeno, D

12. Stanley, M. A

11. Barber, C. R

14. Chan, C. P

13. Ivtzan, I

16. Prashar, K

15. Gardner, H. E

ضروری است پژوهشهایی انجام شود تا بتوان درباره بهکارگیری شیوههای ؤناسیب فنیون تربیتیی و
کاهش تعارضا دوران نوجوانی و یافتن راهحلهای ؤنطقی برای کاهش ؤشکال دوران نوجوانی،
به خانوادههای دارای فرزند نوجوان کمک کیرد .از دیگیر نکیا ایین پیژوهش توجیه بیه ضیرور
آگاهیبخشی به والدین درباره شیوه ارتباطیشان با نوجوانان بیوده اسیت یعنیی بیه جیای آؤیوزش
ؤهتقیم تربیت اسالمؤحور به نوجوانان ،به آؤیوزش واسیطهای و بررسیی ادیر آن از طریی والیدین
پرداخته شده است.
از آنجایی که در این زؤینه تاکنون نظریا غربی بیشتر استفاده شده و فرهنیگ ؤیردم کشیور ؤیا
فرهنگی اسالؤی است و دین اسالم نیز در همه زؤینهها ،بهخصو

برناؤه تربیتیی ،بهییار کاؤیل و

جاؤع است ،در این پژوهش کوشیدهایم از نظریا اسالؤی و ؤفاهیم دینیی در ایین زؤینیه اسیتفاده
کنیم .دین ؤقدس اسالم برترین الگوهای زنیدگی ؤوفی ِ فیردی و اجتمیاعی را بیه ؤیا ؤیشناسیاند.
الزم تربیت فرزند ،از جمله ؤهائلی است کیه دیین
تربیت ؤناسب نهل آینده و آؤوختن ؤهار های ِ
اسالم و ائمه :به آن توجهی ویژه دارند .ؤقیدشیدن تربییت بیه آؤوزههیای دینیی و ؤیذهبی ،رؤیز
دستیابی به آراؤش ،سعاد و کمال ؤطلوب در هر دو سرا است.
زیر را بررسی کند:
فرضیه اول :آؤوزش ؤفاهیم دینی ؤرتبط با رابطه والد  -فرزند بیه والیدین بیر کیاهش تعارضیا

والد  -فرزند در ؤادران ؤسدر است.

فرضیه دوم :آؤوزش ؤفاهیم دینی ؤرتبط با رابطه والد  -فرزند بیه والیدین بیر کیاهش تعارضیا

والد  -فرزند در پدران ؤسدر است.
روش پژوهش

جامعه آماری ،نمونه و روش نمونهگیری

پژوهش حاضر از نوع شبهآزؤایشی همراه با پیشآزؤون  -پسآزؤون با گروه گیواه اسیت .جاؤعیه آؤیاری

شاؤل نوجوانان دختر پایه دهم دبیرستانهای خمینیشهر بود .نمونهگیری به صور هدفمنید بیود کیه بیا
توجه به سط آگاهی والدین از کار ؤشاوره و ؤیزان همکاری احتمالی ایشان چند ؤدرسیه ؤید نظیر قیرار
گرفت و بعد از بین آنها یکی انتخاب شد که این ؤدرسه سه پایه دهم با  100دانیشآؤیوز داشیت .آزؤیون

کارآمدی مشاوره مبتنی بر آموزههای دینی بر کاهش تعارضات...

بنابراین ،در راستای تحق هدف ؤد نظر ،پژوهش حاضر قصد دارد به روش تجربی ،فرضیههای
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تعار

روی هر  100نفر اجرا شد و از بین این  100نفر  30دانشآؤوزی که نمره باالیی در این آزؤونهیا

کهب کرده بودند انتخاب شدند و بعد به صور تصادفی در دو گروه آزؤایش و کنترل قیرار گرفتنید .نییز
در این نمونهگیری ،افرادی که تکوالدی بودند به دلیل نییاز بیه هیر دو والید در جلهیا ؤشیاوره حیذف
شدند .بعد از انجامدادن این ؤراحل از والدین گروه آزؤایش دعو شید تیا در  8جلهیه  2سیاعته کیه در
راستای هدف پژوهش حاضر در این آؤوزشگاه تشکیل گردید شرکت کنند.
ابزار پژوهش

پرسشنامه رفتار متعارض پرینز و همکاران ( :)1979پرسشناؤه رفتیار ؤتعیار

نوجیوان بیا والیدین را

پرینز 1و همکاران در سال  1۹7۹تنظیم کردند .این پرسشناؤه در دو فرم جداگانه ،یکی ؤخصیو
ؤادر و دیگری ؤخصو
رفتار ؤتعار

پدر است و ؤیزان تعار

نوجوان با والدینش را ؤیسینجد .پرسیشناؤیه

ویژه نوجوانان است و آزؤودنی باید با انتخاب یکی از پاسخهای صیحی ییا غلیط،

ؤوافقت یا ؤخالفت خود را با هر یک از عبارا ؤشیخص کنید .نمیره بیاالتر در ایین پرسیشناؤه،
نشانگر تعار
108

بیشتر نوجوان با پدر و ؤادرش است .ضریب آلفای کرونباخ برای پرسیشهای ایین

پرسشناؤه در این پژوهش  0/78برآورد شد.
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روش اجرا و تحلیل دادهها

روند اجرای این پژوهش چنین است که پس از تهیه و تصویب طرح پیژوهش ،پرسیشناؤیههیا بیه
تعداد  100عدد ،به ؤنظور انتخاب اعمای گروه آزؤایش و کنتیرل در ؤییان دانیشآؤیوزان ؤیدارس
توزیع شد .سپس دادههای جمعآوریشده با نرمافزار ( SPSSبررسی نمرا و ؤیانگین کهیبشیده
افراد در پرسشناؤه تکمیلشده) تحلیل شد و آزؤودنیهای گروه آزؤایش و کنترل ؤشیخص شیدند.
آنگاه از والدین آزؤودنیهای گروه آزؤایش برای حمور در جلها برناؤه آؤوزشیی دعیو شید و
جلها آؤوزشی برای  1۵پدر و  1۵ؤیادر (در کیل  30نفیر همزؤیان) برگیزار شید .خالصیهای از
ؤحتوای جلها در جدول  1آؤده است .پس از پایان جلها  ،پسآزؤیون بیر روی دانیشآؤیوزان
گروه کنترل و آزؤایش انجام شد و دادهها بیا اسیتفاده از نرمافیزار آؤیاری  SPSSتحلییل شید .بیرای
تحلیل دادهها نیز از تحلیل کوواریانس استفاده شد.
1. Prinz

جدول  .1شرح جلسات مشاوره
جلسه

خوشاؤدگو یی برقراری رابطه و ؤعرفی اعما ایجاد رابطه حهنه تعیین اهداف و ابالم قوانین حاکم بر گروه و ؤطرحکیردن
وهای ،اعما ؤتعهدشدن به رعایتکردن قوانین گروه و شرکت فعال و انجامدادن فعالیتهای واگذارشده در طول هفته.

جلسه

ؤتذکرشدن قوانین گروه ؤشخصکردن اهداف درؤانی گروه از طری آؤوزش آؤوزههای دینی ؤرتبط با رابطه والد  -فرزنید و
بحث و گفتوگوی اعما در خصو ؤشکال ؤوجود و اینکه انتظار اعما از شرکت در گروه چیهت توضی اولین اصل
با عنوان «اصل اصالح شرایط» و روشهای تربیتی ؤرتبط بیا ایین اصیل بییان تجربییا والیدین در ایین بیاره کیه ؤوجیب
ُپرشورشدن جلهه و به سخن آؤدن دیگر اعما شد ؤحولکرن تکلی :،از والدین خواسته شد در ؤراودا خود با همهر ییا
اطرافیانشان دقت کنند که آیا رفتاری ههت که نیاز به اصالح داشته باشد ،یا ؤوقعیتی ههت که نیازؤند تغییر باشد.
بررسی تکلی ،جلهه قبل و نیز بررسی دستاوردهای گفتوگوهای جلهه قبل گفیتوگو دربیاره اصیل آراسیتگی والیدین و
نوجوان ،و اینکه این آراستگی شاؤل چه بخشهایی ؤیشود (آراستگی هاهر و آراستگی کالم) استفاده از تجربیا والدین
در این جلهه به دلیل سبکبودن بحث درباره اصل عز نیز سخن گفته شد و در این خصو نیز از تجربیا افراد استفاده
شد ؤحولکردن تکلی : ،از والدین خواسته شد از طری همفکری با یکدیگر بررسی کنند که آییا حیوزهای بیوده اسیت کیه
نوجوانشان ؤیتوانهته در آن حوزه به تواناییهایی دست یابد ولی آنها به این ؤهئله توجهی نداشتهاند و اینکه اصل آراستگی
را ،چه در هاهر و چه در کالم ،در رفتار با یکدیگر بهخصو در ؤواجهه با نوجوان خود به کار ببرنید و نتیایج را در جلهیه
بعد ؤطرح کنند.
بررسی تکالی ،هفته قبل به بحث و گفتوگو گذاشیتن اصیل عیدل و چگیونگی بیهکیارگیری آن در ؤواجهیه بیا نوجیوان
بازگوکردن تجربیا والدین حاضر در گروه و بازخوردهایی که دیگر اعمای گروه ؤطرح کردند ؤحولکردن تکلی :،در طی
هفته آینده سعی کنند انتظاراتشان را بر اساس توانایی های نوجوان پایین بیاورند و نتیجه را برای جلهه آینده گزارش دهند نیز
اگر خطایی از نوجوان سر زد که ؤهتح ؤجازا بود او را به اندازه خطایی که ؤرتکب شده است ؤجازا کنند نه بیشتر.
بررسی تکلی ،جلهه گذشته گفتوگو درباره اصل فمل و روشهیای تربیتیی ناشیی از آن بیازگوکردن تجربییا والیدین
حاضر در گروه و بازخورد دیگر افراد گروه ؤحولکردن تکلی : ،آیا ؤبالغه در عفیو کیه پیدران در آن زییادهروی ؤیکننید بیر
ؤهئله دیگری نیز تأدیر دارد؟

اول
دوم

جلسه
سوم

جلسه
چهارم

جلسه
پنجم
جلسه
ششم

جلسه
هفتم
جلسه
هشتم

بررسییی تکییالی ،جلهییه گذشییته بحییث و گفییتوگو دربییاره اصییل ؤهییئولیت ،چگییونگی ؤهییئولیتدادن بییه نوجوانیان و
ؤهئولیتپذیری آنها ،زیرؤرحلههای تربیتی آن و استفاده از تجربیا والیدین حاضیر در گیروه جمیعبنیدی ؤحیولکردن
تکلی :،از ؤادران خواسته شد تا اندازها ی ،برای شروع ،دختران خود را با کارهیای ؤنیزل درگییر کننید .همینطیور بیه جیای
نوجوان حر و جوش درس خواندن یا نخواندن آنها را نزنند تا آنها خودشان درگیر این ؤهئله شوند و نتیجه را گزارش دهند.
بررسی تکالی ،هفته قبل گفتوگو درباره اصل تذکر و به بحث گذاشتن زیرؤجموعههای تربیتی آن ،بیان تجربیا والدین
حاضر در جلهه و دادن بازخورد به یکدیگر ؤحولکردن تکلی : ،در رفتار با نوجوان بررسی شود که این اصل به کار گرفتیه
شده است یا خیر بیان تجربیا شخصی والدین در این زؤینه.
بررسی تکلی ،هفته گذشته بررسی آنچه تا به حال ؤشاوره داده شده و بازخوردهای اعما به ؤشاورههیا و گفیتوگو دربیاره
اصل ؤهاؤحت و روشهای تربیتی آن جمع بندی کلی آنچه در جلها گذشته گفته شده و یادآوری تداوم تغییرا حاصله
ؤتأدر از آؤوزشهای جلها پیشین و تعیین روز بعد برای برگزاری پسآزؤون از نوجوانان گروه آزؤایش و کنترل.

یافتهها

شاخصهای توصیفی ؤربو به گرایش ؤرکزی (ؤیانگین و انحراف ؤعیار) در جدول  2عرضه شیده
است .چنانکیه دییده ؤیشیود ،ؤییانگین تعارضیا والید  -نوجیوان گیروه پسآزؤیون نهیبت بیه
پیشآزؤون کاهش داشته است.
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جلسات

عنوان

جدول  .2میانگین و انحراف معیار متغیرها
اندازهگیری

پسآزؤون

پیشآزؤون
گروه آزؤایش

ؤتغیر وابهته

گروه گواه

گروه گواه

گروه آزؤایش

ؤیانگین انحراف ؤعیار ؤیانگین انحراف ؤعیار ؤیانگین انحراف ؤعیار ؤیانگین انحراف ؤعیار

تعارضا والد -نوجوان (ؤادران)

12/00

۴/23

11/87

۴/1۶

10/13

3/۹1

11/۵3

۴/۶۴

تعارضا والد -نوجوان (پدران)

۹/۶7

۴/3۴

۹/۹3

3/73

7/۶0

۴/72

۹/80

3/۵7

در جدول  ،3نتایج تحلیل کوواریانس در بررسیی ادیر ؤفیاهیم دینیی ارتبیا والید  -فرزنید بیر

تعارضا والد  -فرزند در ؤادران آورده شده است.

جدول  .3نتایج تحلیل کووار یانس در بررسی اثر مفاهیم دینی ارتباط والد  -فرزند بر تعارضات والد  -فرزند در مادران
ؤتغیر

ؤیانگین ؤجذورا

Power Eta squared P-value

Beta

F

تعارضا والد  -نوجوان (ؤادران)

۴22/۹87

0/0001 123/۴۹۴

0/821

1/000

0/۹27

آؤوزش

17/۴07

0/032

0/1۵8

-1/۵2۴ 0/۵8۵

۵/082

چنانکه در جدول  3ؤشاهده ؤیشود ،ادر آؤوزش بیر تعارضیا والید  -فرزنید در ؤیادران در
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سط  0/0۵ؤعنادار است .بنابراین ،گفته ؤیشود که آؤوزش ؤفاهیم دینی ارتبا والید  -فرزنید بیر
تعارضا والد  -فرزند در ؤادران ؤسدر است .با توجه به ؤقدار بتا ؤیتوان نتیجه گرفت که بیه طیور
ؤیانگین تعارضا والد  -فرزند در ؤادران گروه آزؤایش  1/۵2۴واحد کمتیر از گیروه گیواه اسیت.
بنابراین ،آؤوزش ؤفاهیم دینی ارتبا والد  -فرزند بر تعارضا والد  -نوجوان (ؤیادران) تأدیرگیذار
است و باعث کاهش آن در افراد گروه آزؤایش ؤیشود .طب نتایج جیدول  ،3فرضییه اول پیژوهش
تأیید ؤیشود.
در جدول  ،۴نتایج تحلیل کوواریانس در بررسیی ادیر ؤفیاهیم دینیی ارتبیا والید  -فرزنید بیر
تعارضا والد  -فرزند در پدران آورده شده است.
جدول شماره  .4نتایج تحلیل کوواریانس در بررسی اثر مفاهیم دینی ارتباط والد  -فرزند بر تعارضات والد  -فرزند در پدران
ؤتغیر

ؤیانگین ؤجذورا

F

P-value

Eta squared

Power

Beta

تعارضا والد  -نوجوان (پدران)

۴2۵/۹2۵

0/0001 17۹/۴77

0/8۶۹

0/۹۶۴ 1/000

آؤوزش

28/27۹

0/002

0/30۶

-1/۹۴3 0/۹1۴

11/۹1۶

چنانکه دیده ؤیشود ،ادر آؤوزش بر تعارضا والد  -فرزند در پدران در سیط  0/01ؤعنیادار

است .بنابراین ،گفته ؤیشود که آؤوزش ؤفاهیم دینی ارتبا والد  -فرزند بر تعارضا والد  -فرزند

در پدران ؤسدر است .با توجه به ؤقدار بتا ؤیتوان نتیجه گرفت که به طور ؤیانگین تعارضا والد -
فرزند در پدران گروه آزؤایش  1/۹۴3واحد کمتر از گروه گواه است .بنابراین ،آؤوزش ؤفاهیم دینیی

ارتبا والد  -فرزند بر تعارضا والد  -فرزند در پدران تأدیرگذار است و باعث کاهش آن در افراد
گروه آزؤایش ؤیشود .طب نتایج جدول  ،۴فرضیه دوم پژوهش تأیید ؤیشود.
بحث و نتیجهگیری

این پژوهش با هدف بررسی کارآؤدی ؤشاوره ؤبتنی بیر آؤوزههیای دینیی بیر کیاهش تعارضیا والید -
نوجوان در دختران پایه دهم خمینیشهر انجام شد .چنانکه گذشیت ،نتیایج بییانگر تأدیرگیذاری آؤیوزش
ؤفاهیم دینی ارتبا والد  -فرزند در کاهش تعارضا والد  -فرزند ،هم در ؤادران و هیم در پیدران ،بیوده
است .این نتیجه بیا یافتیههای قبلیی فیاطمی نییک ،سیودانی و ؤهرابییزاده هنرؤنید ( ،)13۹۵جبیاری،

اسماعیلی و کالنتر هرؤزی ( )13۹3و پژوهش لیجتن ،اوربک و جانهن ( )2012همهو است.
در تبیین این نتایج ؤی توان گفت ،در دنییای ؤعاصیر وقتیی از نوجیوان و خیانواده سیخن گفتیه
با دوستان سپری ؤیکند ،در ؤقابل خواسیتههای والیدین ؤقاوؤیت ؤییورزد و ؤداخلیه والیدین در
زندگی خود را خطری برای استقالل خود ؤیبیند .همچنین ،ؤیتوان گفت در ادر ارتبا نادرسیت،
تعار

پیش ؤی آید .با وجود این ،تعار

گهگاه باعث تجدید بنای اصول اساسیی بیین والیدین و

فرزندان ؤیشود و گاه اعمای خانواده را به هم نزدیکتر ؤیکند.
به ؤنظور حل تعار

در خانواده و بهخصو

بین والیدین و فرزنیدان ،روشهیای ؤتعیددی از

جمله حل ؤهئله یا ؤشکلگشایی ،ؤیذاکره ییا بیه عبیار بهتیر ؤهار هیای گفیتوگو ،بیه عنیوان
شیوههایی بیرای حیل تعیار

بیه کیار ؤییرود (لطفیی و رحمتیی .)1387 ،تعار هیایی کیه در

خانوادهها به وجود ؤیآید ناشی از ؤهار های ناکافی در ؤذاکره و گفتوگو بین اعمیای خیانواده،
نداشتن تواف در قواعد و ؤهئولیتها ،ارزشها و ؤهار های ضعی ،در حل ؤهیئله ،ؤهار هیای
ارتباطی ضعی ،،دریافتهای شناختی تحری،شیده ،ضیع ،در توانیایی درک دیگیران ،و نداشیتن
ؤهار کافی در ؤهار خشم است (زارب.)1383 ،
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ؤیشود ،تصویر خاصی در ذهن اک ر ؤردم تداعی ؤیشود .ؤ ال اینکه نوجوان بیشتر اوقا خیود را
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ؤتون اسالؤی ،در زؤینه رفع تعارضا در خانواده ،به روابط عاطفی والدین بیا فرزنیدان اشیاره دارد و
توصیههایی در دو ُبعد روابط کالؤی و غیرکالؤی به والدین کرده است تا با عمل بیه آنهیا سیالؤت روانیی
فرزندان تا حد ؤمکن تأؤین شود .ؤشاوران و روانشناسان بر برآوردهکیردن نیازهیای عیاطفی فرزنیدان در
خانواده بهیار تأکید دارند و جالبترین توصیه آنها توجه عاطفی ؤ بت و بیقید و شر والدین به فرزنیدان
است که سالؤت روانیشان را در طول زندگی آینده آنها تأؤین خواهد کرد.
اولیای دین در باب روابط عاطفی والدین با فرزندان توصیههایی دارند که به برخی از آنها اشیاره
شده است .رفتار صمیمانه و دوری از ابراز خشم و عواط ،ناؤناسیب بیه آنهیا ،در آغیوش کشییدن
فرزند ،گفتوگوی ؤهربانانه و دلهوزانه با فرزندان ،نگاه ؤهربانانه به آنها و دستکشیدن بر سرشیان،
احترام به فرزند و با نام نیکو صدازدن و گفتوگوی ؤحترؤانه (ؤجلهی.)138۶ ،
همانطور که نتایج این پژوهش نشان داد ،آؤوزش و ؤشاوره ؤبتنی بر آؤوزههای دینی در کیاهش
تعار

نوجوانان و والدین (پدران و ؤادران) تیأدیر داشیته اسیت و بنیا بیه شیواهد یادشیده ،عرضیه

آؤوزههای اسالؤی به والدین ،در کاهش تعار

و بهبود روابط نوجوانان با والدین ؤسدر است.

آؤوزه های دینی در این پژوهش بر چند اصل استوار بوده است .اصل اصالح اوضیاع و احیوال،
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یکی از اصولی است که در جلها درؤانی به آن پرداخته شده است .با نظیر بیه اصیالح اوضیاع و
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احوال ،از روشهای «زؤینهسازی»« ،تغییر ؤوقعیت» و «اسوهسازی» سخن گفته شده است.
حاال و اعمال آدؤی در بهتر اوضاع و احیوال و ؤوقعیتهیا ؤیرویید و از آنهیا ارتیزاق ؤیکنید .از
اینرو اوضاع و احوال و ؤوقعیتهای ؤختل ،،حاؤل نیروهای بیالقوه ؤتفیاوتی در شیکلدهی حیاال و
اعمال انهان است .انتخاب و تنظیم ؤناسب زؤینهها و اوضاع و احوال ،عاؤیل تهیهیلکنندهای اسیت کیه
اؤکییان شییکلگیریها و شییکلدهیهای ؤطلییوب را اف یزایش ؤیدهیید .طبی اییین روش ،باییید از پیییش،
زؤینههایی را که تههیلکننده حاال و رفتارهای ؤطلوب یا ناؤطلوب است ،به نحو ؤقتمی دگرگون کیرد.
پس زؤینهسازی ،دو وجه دارد :یکی ناهر به فراهمآوردن عواؤل اولیهای است که احتمیال بیروز رفتارهیا و
حاال ؤطلوب را افزایش ؤیدهد و دیگری ناهر به جلوگیری از زؤینههای اولیهای است که احتمال بیروز
رفتارها و حاال ناؤطلوب را بیشتر ؤیکند (باقری.)13۹2 ،
دوؤین روش ،بر اصل تأدیر زؤینهای بر انهان ،یعنی روش «تغیییر ؤوقعییت» ،ؤبتنیی اسیت .از
آنجا که عواؤل ؤختل ،زؤانی ،ؤکانی و اجتماعی ؤبدأ تأدیرگذاریهای ؤتفیاو بیر انهیان اسیت،
برای ایجاد حاال ؤطلوب در وی الزم است روابط او با عواؤل ؤزبور را تغییر دهییم .تفیاو ایین

روش با روش زؤینهسازی در آن است که زؤینهسیازی ،بیر اؤکانیا بیالقوه بلندداؤنیه در اوضیاع و
احوال ؤختل ،ؤبتنی است اؤا در روش حاضر ،آنچه بیشتر ؤد نظر است ،جنبه بالفعل ؤوقعیتها
و تأدیرآفرینی آنها است.
از طرف دیگر ،الگوگیری یکی از ؤسلفههای اساسی روش تربیتی ؤهئوالنه است .در دین اسالم
به اهمیت نقش الگو و الگوپذیری فرزندان اشاره شده است .هر چه الگوها ؤناسبتر باشند انهیان
در رسیدن به کمال ؤوف تر است و ؤیکوشد د ر همه اؤور خود را هماننید و شیبیه الگیوی خیویش
کند .از اینرو ترسیم الگوهای ؤتعالی و در خور پیروی از ؤهمترین اؤور تربیتی انهانی است .زییرا
روش یادگیری غیرؤهتقیم و از طری ؤشاهده ،از ؤسدرترین و پایدارترین انیواع ییادگیریهیا اسیت.
تأدیر الگو در نقش پذیری انهان ،طبیعیی اسیت .والیدین نقیش الگیویی بهیزایی در تربییت بیازی
ؤیکنند ،به گونهای که تمام ویژگیهای فکری و روحی و جلوههای رفتاری آنان تقلید ؤیشود.
اصل دیگر در آؤوزههای دینی اصل عز است .با نظر به اصل عز  ،باید روشهای تربیتی بیه
گونه ای باشد که احهاس عز واقعی نفس را در فرد بار آورد و آن را از تهدید عواؤیل ضید عیز ،
ؤصون بدارد .هم قو ها و هم ضع،های فرد ،هر دو در احهاس عز او ؤدخلیت دارند .هر گیاه
انهان خود را توانا ببیند و دریابد که کاری از دستش برؤیآید ،احهاس سیربلندی و عیز خواهید
ذلت خواهد داشت .پس الزم است اؤکان بروز تواناییهای ؤتربی را فراهم آوریم تیا بیاور کنید کیه
کارهایی از او ساخته است و ؤیان آن کس که کاری از او برنمیآید و آن کیه کارآؤید و توانیا اسیت،
«تفاو از زؤین تا آسمان است».
طب اصل عدل ،باید روشهایی در نظام تربیتی فراهم آید که ؤظهر برقراری رابطیه تیوازن ؤییان
ؤربی و ؤتربی باشد .درباره روشهای ؤترتب بر ایین اصیل بیه ترتییب زییر بحیث ؤییکنیم :روش
تکلی ،به قدر وسع ،روش انذار و روش ؤجازا به قدر خطا .ؤربیی در پییروی از اصیل عیدل ،در
ؤقام تکلی ،،وسع فرد را ؤعیار قرار ؤیدهد و در ؤقام ؤجازا  ،انیذار را ؤقیدم ؤیکنید تیا آن را از
هلم برکنار دارد که انیذار ،ؤنطی ؤجیازا اسیت و سیر انجیام بیه وقیت ؤجیازا  ،از قیدر خطیا
درنمیگذرد (همان).
در اصل فمل ،رفتار ؤر بی در قید رفتار ؤتربیی نیهیت ،بلکیه بیر پاییه اصیالت رحمیت ابیراز
ؤیشود .طب این اصل ،روش های تربیت بر فمل و رحمتی از سوی ؤربی ؤبتنی خواهید بیود .بیه
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کرد و هر گاه خویشتن را ناتوان بیابد و ببیند که کاری از او ساخته نیهیت ،احهیاس سیرافکندگی و
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ؤقتمای اصل فمل ،باید در باب هر گونه تحیرک ؤطلیوب و ؤ بیت فیرد ،اعیم از رییز و درشیت،
پاسییخی نشییان داد اؤییا راجییع بییه تحرکهییای نیاؤطلوب و ؤنفییی ،صییرفا باییید در برخییی ؤواقییع،
عکسالعمل نشان داد.
طب اصل ؤهئولیت ،الزم است روشهای تربیتی ،انهان را از صور ؤوجیودی کیه صیرفا بیا
الزامهای ؤحیطی به این سو و آن سو کشیده ؤیشود خارج کند و احهاس ؤهئولیت او را بجنبانید و
از این طری  ،در او تحول به وجود آورد.
طب اصل تذکر ،روشهای تربیتی باید چنان فیراهم آیید کیه بیه آگاهیهیای فیرد طیراو و تحیرک
ببخشد و رغبت عمل را برانگیزاند .در نظام تربیتی اسالم ،برای این ؤقصود روشی پیشبینیی شیده اسیت
که از آن به «ؤوعظه حهنه»« ،یادآوری نعمتها» و «عبر آؤوزی» یاد ؤیشود (باقری.)13۹2 ،
بازگشت به اصل ؤهاؤحت ؤربو به ویژگی عموؤی «ضع »،در انهانها اسیت .انهیانها بیه
دلیل ضع ،نفس ،در قبال به دوش گرفتن تکالی ،فرو ؤیشکنند .این خصیصه ؤانع از آن است که
آدؤیان در برابر تکالی ،دشوار تاب آورند .از اینرو اصل ؤهیاؤحت ،قاعیده عاؤیهای اسیت کیه در
ارتبا تربیتی باید آن را ؤراعا کرد.
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با توجه به اصول کاؤل و جاؤع اسالم راجع بیه تربییت نوجیوان ،ؤشیاوران ؤیتواننید در زؤینیه
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ؤشکال ارتباطی والدین و فرزندان ،به آؤوزههای اسالم راجع به حقوق ؤتقابیل اعمیای خیانواده،
نحوه ارتبا در خیانواده از نظیر اسیالم و نکیا تربیتیی از ؤنظیر اسیالم ؤراجعیه کننید .بنیابراین،
کالسهایی در قالب دوره های ضمن خدؤت به ؤنظور آؤوزش حقوق والدین و فرزنیدان در اسیالم
به ؤعلمان و ؤشاوران تشکیل شود تا از این طری به والدین و فرزندان انتقال یابد .همچنین ،با توجه
به اینکه در این پژوهش ،ؤشاوره گروهی آؤوزههای دینی در خصو

رابطه والد  -فرزند بر کیاهش

تعارضا والدین و نوجوانان و نگرش نوجوانان به والدین تیأدیر داشیته اسیت پیشینهاد ؤیشیود در
ؤدارس از این جلها گروهی برگزار شود .بهتر است ؤهئولین ذیربط تدابیری را در نظر بگیرند تا
والدین آؤوزشهای الزم برای شناخت ن وجوانان و ؤهائل و ؤشکال ؤربیو بیه آنهیا و چگیونگی
رفتار صحی را دریافت کنند.
از ؤحدودیتهای این پژوهش آن بود که چون در پژوهش حاضر پیگیری صور نگرفته است،
در تعمیم نتیایج در طوالنیؤید بایید احتییا کیرد .ایین پیژوهش صیرفا در خمینیشیهر و ییک
آؤوزشگاه انجام شده و تعمیم به سایر نقا باید با احتیا صور پذیرد.

ؤدارس راهنمایی و ؤتوسیطه
در پژوهشهای آتی ،اجرای این پژوهش بر روی دانشآؤوزان دیگر
ِ

شهر اصفهان و سایر شهرها پیشنهاد ؤیشود .همچنین ،اجرای این پژوهش عیالوه بیر دانشآؤیوزان

دختر بر روی دانشآؤوزان پهر نیز پیشنهاد ؤیشود .از طرف دیگر ،با تکرار این پژوهش و گهتردهتر
شدن ؤنابع آن ؤیتوان بهته آؤوزشی کاؤلتری تدوین کرد.
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