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چکيده
پژوهش حاضر با هدف بررسي رابطه بین روش های تربیتی مبتنی بر آموزه های تربیت اسالمی 
مادران با مسئولیت پذیري دانش آموزان پسر پایه ششم ابتدایي انجام گرفت. طرح تحقیق توصیفی 
از نوع همبستگي است. جامعه آماري پژوهش شامل کلیه دانش آموزان پسر پایه ششم ابتدایي 
شهرستان بروجرد )94-1393( بوده است. از این جامعه با استفاده از روش نمونه گیري تصادفي 
خوشه اي، تعداد 300 نفر از دانش آموزان پسر به عنوان حجم نمونه انتخاب شدند. ابزار جمع آوري 
اطالعات 1. پرسش نامه   تجدید نظر شــده روش های تربیتی مادران مبتنی بر آموزه های تربیت 
اسالمی )اسفندیاري، 1374( و 2. پرسش نامه مسئولیت پذیري )نعمتي، 1388( بود. در این مطالعه 
روایي هر دو پرسش نامه به صورت محتوایي و پایایي آن ها با روش آلفاي کرونباخ به ترتیب 0/77 
و 0/92 محاسبه شد. جهت تجزیه و تحلیل اطالعات از ضریب همبستگي پیرسون و رگرسیون 
چند متغیره استفاده شد. نتایج به دست آمده نشان داد که بین روش تربیتی اقتدار منطقی مادران 
و مسئولیت پذیري پســران رابطه مثبت و بین روش  تربیتی سهل گیرانه و سخت گیرانه مادران 
با مسئولیت پذیري پســران رابطه منفي معنادار وجود دارد. همچنین بین روش  تربیتي اقتدار 
منطقی با خودمدیریتي، قانونمندي، امانت داري، وظیفه شناســي و سازمان یافتگي همبستگي 
مثبت معنا داري مشاهده شده است. عالوه بر این نتایج نشان داد که روش تربیتي سخت گیرانه 
نمي تواند به تنهایي مسئولیت پذیري دانش آموزان را پیش بیني کند. بنابراین دانش آموزانی که با 
روش اقتدار منطقی پرورش یافته اند از مسئولیت پذیری بیشتری نسبت به دانش آموزانی که با دو 

روش سهل گیر و سختگیرانه پرورش می یابند برخوردار بودند.
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مقدمه
در نظام تربیتي اســالم، تربیت با ابعاد وجودي انسان مرتبط است. این ابعاد شامل 
بُعد عقالني، اخالقي، معنوي، اجتماعي و عاطفي اســت. تربیت مطلوب، تربیتی است 
که همه جنبه هاي شخصیت به طور یکسان رشد  کنند چرا که این ابعاد بر هم اثر متقابل 

دارند )رحیمي و گوهري پور، 1389(. 
خانواده اولین و اساســي ترین نهاد اجتماعي و تربیتي و مؤثرترین عامل در رشــد 
شــخصیت انســان اســت که نقش آن تنها به ویژگي هاي وراثتي و جسماني محدود 
نمی شود )سلیماني، 1390(. انتقال ارزش ها به فرزندان و تحکیم اعتقادات دیني آن ها 
به توافق بین اعضاء وابســته است. بدیهي اســت روابط والدین با فرزندان در درجه 
اول و تعامــالت عاطفي - اخالقي حاکم بر اعضاي خانــواده در مرتبه بعد در ایجاد 
و تحکیم ارزش هاي تربیتي فرزندان نقش اساســي ایفا می نماید )فضل الهي قمشــي و 
ملکي توانا، 1393(. بدیهي اســت اگر روابط خانواده قوي باشد پذیرش آموزش هاي 
دیني و انتقال ارزش ها از والدین به فرزندان آســان تر خواهد بود )صادقي و مظاهري، 
1386(. همراهــي دو آفریده به نام فطرت و طبیعت )اســتعدادها، میل ها و نیازهاي 
زیستي/  رواني( با تجربیات زندگي جریان اهداف زندگي را شکل می دهد )علم الهدي، 
1388(. شــخصیت کودک، رهبر او در گذر از مرحله اي به مرحله دیگر زندگي است 

)فاطمی ، 1389(. 
یکــي از ویژگی هــا و خصوصیاتی که همواره والدیــن و مربیان درصدد ایجاد و 
پرورش آن در متربیان می باشند »مسئولیت پذیري« است. اهمیت این ویژگي به حدي 
است که همواره پرورش این ویژگي مورد توجه ادیان مختلف، فالسفه و نظریه پردازان 
حوزه تربیت قرار داشــته اســت. در قرآن مجید آیات فراواني وجود دارد که اهمیت 
مســئولیت پذیري و وظیفه شناسي را براي انســان بیان کرده است؛ به عنوان مثال قبول 
مســئولیت در قرآن، به بار سنگین تشبیه شــده است. خداوند در قرآن مي فرماید: َوال 
تَِزروا وازَِرًة ِوِِِزَر اُخري... هیچ گناهکاري بار گناه دیگري را بر دوش نمي کشد. در این 
آیه »وزر« به معني ســنگین است و در برخي از تفاسیر به معناي »گناه« و »مسئولیت« 
نیز آمده اســت. خداوند در این آیه ما را به این معنا رهنمون می نماید که بار ســنگین 
مســئولیت را احدي جز خود انسان بر دوش نمي کشــد و در روز رستاخیز هرکس 
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مســئول پاسخگویي به اعمال خویش است )مکارم شیرازي، 1378، ج18: 224(. ابعاد 
این پاســخگویي به قدري وســیع اســت که حتي اعضاء و جوارح انســان را نیز در 
مَع َو البََصَر  برمي گیرد. خداوند در قرآن مي فرماید: َوال تَقُف ما لَیَس لََک بِِه ِعلٌم اِنَّ السَّ
َوالُفؤاَد ُکلُّ اولئَک کاَن َعنُه َمسئوالً )اسراء: 36(. از آنچه نمي داني پیروي نکن؛ چرا که 
گوش، چشم و دل ها همه مسئولند. خداوند در وصف مؤمنان مي فرماید: اِنَّما الُمؤمِنوَن 

الّذیَن اِذا ُذکَِر اهللُ َوِجَلت ُقلوبُُهم )انفال: 2(. 
اهمیــت توجه به اصل مســئولیت پذیری به حدی اســت که در انسان شناســی 
اســالمی این موضوع همواره مورد توجه قرار گرفته اســت. بر این اســاس یکي از 
روش هاي برخورد با مشــکالت رفتاري فرزندان روش»مسئولیت دادن« است. گاهي 
افراد براي فرار از مســئولیت خطا را به خدا نســبت مي دهند. قرآن کریم در این باره 
مي فرماید: »َما أََصابََک مِْن َحَســنٍَة َفِمَن اهلّلِ َوَما أََصابََک مِن َســيِّئٍَة َفِمن نَْفِسَک« )نساء : 
79(؛ هرچه از خوبي به شــما برســد از طرف  خداوند اســت  و هرچه  خطا کنید از 
ناحیه  خود شماست. اصل مسئولیت پذیری عبارت است از: »افزایش مقاومت فرد در 
 برابر شــرایط، تا به جاي پیروي از فشــار هاي بیروني از الزام هاي دروني تبعیت کند 

)باقري، 1390(. 
مســئولیت پذیر بودن نه تنها موجب انجام بهتر و صحیح امور می شود بلکه جلب 
اعتماد دیگران را نیز در پي دارد و میزان اعتبار اجتماعي افراد را نیز ارتقاء  می بخشــد. 
امام علي)ع( حیطه مســئولیت پذیري انســان را بســیار گســترده تعریف کرده و به 
کارگزاران خود درخصوص مسئولیت پذیر بودن نسبت به کلیه کارها و اقدامات چنین 
َ فِي ِعبَادِهِ َو باَِلدِهِ َفإِنَُّکْم َمْسئُولُوَن: از خدا بترسید در حق بندگانش  می فرماید: اِتَُّقوا اهلَلَّ

و شهرهایش، زیرا شما مسئولید )نهج البالغه، ترجمه آیتي، خطبه 167(.
مسئولیت پذیري از چنان اهمیتي برخوردار است که در بسیاري از تفاسیر از امانت 
الهي، به همان تعهد و قبول مســئولیت یاد شده است و علت این که این امانت عظیم، 
به انســان سپرده شده اســت، این بود که او این قابلیت را داشت و می توانست والیت 
الهي را پذیرا گردد، یعني در جاده عبودیت و کمال به ســوي معبود الیزال ســیر کند 
)مکارم شیرازي، 1378،  ج7، 86(. چنان که خداوند در قرآن می فرماید: ِانّا َعَرضنَا االَمانََه 
َماواِت َو االَرِض َو الِجباِل َفَابَیَن اَن یَحِملنَها َو اَشَفقَن مِنها َو َحَمَلَها ااِلنساُن اِنَّه  َعَلي السَّ
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کاَن َظلوماً َجهوالً. ما امانت را بر آسمان ها و زمین و کوه ها عرضه داشتیم آن ها از حمل 
آن ابا کردند و از آن هراس داشــتند اما انســان، آن را بر دوش کشید، او بسیار ظالم و 
جاهل بود )احزاب، 72(. مسئولیت پذیري درواقع همان پاسخ گویي است، پاسخ گویي 
یعني اصالت دادن به حقوق دیگران، به این معنا که: شما حق دارید و من تکلیف دارم. 
مسئولیت پذیري انسان، برآمده از خودآگاهي و اختیار اوست؛ نوعي رفتار اخالقي است 
که با الزام همراه بوده و تعهدآور است. مسئولیت پذیري به معني متعلق بودن انتخاب ها 
و داشــتن شخصیت پاســخگو براي خود و عمل مسئوالنه در ارتباط با سایرین است. 
مسئولیت پذیري در ابعاد فردي و اجتماعي به مثابه ابزار اصلي حفظ انسجام و همبستگي 
اجتماعي در عین احترام به تفاوت هاي موجود است )بهرامي، ملکیان و عابدی، 1383؛ 

ایزدي فرد و کاویار، 1389(.
افراد مسئولیت پذیر داراي ویژگي هاي مشترکي هستند که عبارت اند از: آنچه را که 
متعهد به انجام آن مي شــوند به پایان مي رســانند؛ داراي انعطاف پذیري باالیي هستند؛ 
اهداف و عالئق گوناگوني دارند که برایشان قابل توجه است؛ بدون دلیل تراشي افراطي، 
به اشــتباه هاي خود اعتراف مي کنند و در این زمینه به تذکرات افراد ذي صالح احترام 
گذاشته، آن ها را رعایت مي کنند؛ مي توانند از بین راه حل هاي مختلف، راه حل مناسب را 
انتخاب کرده و براي هرچه انجام مي دهند، دالیلي را معین کنند، ثابت قدم، برنامه ریز، 
هدفمند، پاي بند وجدان، فعال، پویــا، منظم، کمال طلب بوده و مي خواهند همة کارها 
بدون کم ترین لغزش و به مطلوب ترین شکل ممکن انجام شود؛ داراي روابط اجتماعي 
مطلوب بوده و در گروه هاي اجتماعي، بیش تر شــنونده هستند تا گوینده. از شکست 
نمي ترسند و بیش تر از آن درس مي گیرند؛ صرفه جو و وظیفه شناس، امین و درستکار، 
قابل اطمینان، اعتماد و ســخت کوش هســتند، دقت آن ها در انجام کارها زیاد است و 
رویکرد آن ها به مســائل، روشــن و منطقي اســت، از ارضاي نیازهاي خود به خاطر 
نیازهاي گروهي، چشم پوشــي مي کنند، پیامدهاي رفتار خود را مي پذیرند، نســبت به 
ارزش هاي اجتماعي منطقي، معقول، مؤدب، پخته و جدي هســتند، در انجام وظایف 
پر انرژي و مصمم هستند، سطح انتظار آن ها باالست و وضعیت تحصیلي آن ها خوب 
اســت، به والدین، دوســتان و همکاران و به طور کلي، به دیگــران احترام مي گذارند، 
معمــوأل اعتقاد مذهبي قوي دارند و برای اخالقیات ارزش قائل اند، تالش مي نمایند تا 
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وظایف خود را بــدون عیب و نقص و به موقع انجام دهند و در انجام وظایف نیازي 
به کنترل آنان نیست )حسیني راد، 1392؛ مارنات، ترجمه شریفي و نیک خو، 1392(. 

مســئولیت پذیري یک رابطه دوطرفه بوده و فرایندي است که فرد باید از سال هاي 
آغازین زندگي خود در خانواده بیاموزد. به همین علت، سه عامل ارزش ها، طرز تلقي و 
مهارت والدین در ایجاد این خصوصیت دارای نقش اساسی است. ارزش ها و اعتقادات 
خانواده، تعیین کننده دامنه فعالیت والدین در جریان آموزش مسئولیت پذیری است. طرز 
تلقي والدین دربارة میزان آزادي کودکان در داخل خانواده و دادن اجازه به آن ها براي 
ابراز احساســات نیز عامل دیگري در جریان آموزش مســئولیت به کودکان محسوب 
مي شود. بدیهي اســت که تبحر و مهارت  والدین در زمینه روش هاي تربیت کودک و 
نحوه مواجهه با رفتارهاي کودک در موارد متعدد مي تواند عامل تعیین کنندة دیگري در 

آموزش مسئولیت  به کودکان باشد )شفیع آبادي، 1373(. 
در نظام تربیتی اســالم، روش هاي تربیتي ناظر بر اصل مسئولیت پذیري عبارتند از: 
روش »مواجهه با نتایج اعمــال«، روش »ابتال«، روش »بیان مهر« و »قهر«، روش »هبه« 
و »محروم سازی«، روش »مرحله اي نمودن تکالیف« و روش »تجدید نظر در تکالیف« 

)باقري، 1390(. 
پشــتوانه روش »مواجهه با نتایج اعمال« حب ذات آدمي است. براساس این روش 
باید به نشــان دادن پیامدهاي عمل فرد اکتفا کرد. فرض بر این اســت که هنگامي که 
فرد بیابد و ببیند که پیامد عمل او، زیان خود وي را بار می آورد یا آن که به سود خود 
اوست، زمینه مناسب براي یافتن انگیزه دروني نسبت به ترک یا انجام عمل را می یابد. 
با ظهور این انگیزه دروني، الزام بیروني جاي خود را به الزام دروني می دهد و فرد خود 
را از درون ملزم به ترک یا انجام عمل می بیند. مواجهه فرد با نتایج اعمال دارای دو رتبه 
اســت. یکي در رتبه »دریافتن« و دیگر در رتبه »دیدن«. در رتبه نخست مربي متربي را 
نســبت به پیامدها آگاه می کند و در رتبه دیگر او را وامی دارد تا با نتایج اعمال روبه رو 
شــود. به  عبارت دیگر گاه نتایج را به پیشگاه او می آوریم و گاه او را به پیشگاه نتایج. 
این روش با هر دو رتبه در قرآن در ســوره هاي بقره )57(، حج )32(، انعام )104( و 

روم )41( مورد توجه و استفاده قرار گرفته است )باقري،  1390(.
دیگر روش هایي که مســئولیت پذیري را در متربــي پرورش می دهد، روش »ابتال« 
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است. آنچه در این روش مراد است این است که متربي بتواند علي رغم فشار و اقتضاي 
شــرایط، خود مبداء نحوه حرکت و شــکل گیري خویشــتن قرار گیرد. در این روش 
مقاومت نمودن در برابر فشــار و پیروي کردن از الزام هاي دروني خود مفروض است. 
این روش متربي را زبده می کند، آلودگي ها و ناخالصي ها را از او می زداید و مایه جال و 
درخشش وجود او می گردد. در قرآن از این روش در سوره هاي انبیاء )35(، آل عمران 

)154( و بقره )124( مکرر یاد شده است)باقري،  1390(.
روش بیان »مهر« و »قهر«، روش »هبه« و »محروم ســاز« دو نوع از دیگر روش هایي 
اســت که مسئولیت پذیري را در متربیان پرورش می دهد. در روش اول »گفتار« مطرح 
اســت و در روش دوم »کردار«. در روش هاي تربیتي اســالم، به زبان آوردن مهر مایه 
تحکیم پیوند تربیتي اســت و حفظ این پیوند الزمه و زمینه تأثیرگذاري مربي بر متربي 
است. در کتب روایي نیز وارد شده است. امام صادق)ع( فرمود: إذا أحبَبَت َرُجاًل َفَأخبِرُه 
ِة بَینَُکما: هرگاه محبت کســي را در دل داشتي باخبرش کن که  بِذلَِک ؛ َفإِنَُّه أثبَُت لِلَمَودَّ
این دوســتي و مودت شما را استوارتر خواهد کرد )به نقل از باقري، 1390(. خداوند 
خود در موضع تربیت این شــیوه را به کار بسته است و می فرماید: َوأَلَْقیُْت َعَلیَْک َمَحبًَّة 
نِّــي َولِتُْصنََع َعَلی َعیْنِي )طه: 39(. خداوند در مورد حضرت موســي می فرماید: من  مِّ

محبت خویش را شامل حال تو کردم تا تحت نظر من ساخته شوي. 
در نظام تربیتي اســالم بیان »قهر« هم همانند »محبت« قدرتمند اســت. زیرا »قهر«، 
منع »مهر« اســت. اگر »مهر« نافذ باشد قطع آن نیز نافذ خواهد بود. یکي از مظاهر بارز 
بي مهري، »نکوهش« است نکوهش کردن از ابراز بي مهري غلیظ تر و تندتر است. زیرا 
»نکوهش« جنبه ایجابي دارد و با تقبیح همراه است اما »بي مهری« تنها سلب مهر است. 
خداوند این سبک را مورد استفاده قرار داده است و می فرماید: َواَل تَْلِمُزوا أَنُْفَسُکْم َواَل 
تَنَابَُزوا بِاأْلَلَْقاِب بِئَْس ااِلْسُم الُْفُسوُق بَْعَد اْلِیَماِن: هرگز عیب جویي یکدیگر نکنید و به 
نام و القاب زشــت، یکدیگر را نخوانید که پس از ایمان به خدا، نام فســق )بر مؤمن 
نهادن( بســیار زشت است)حجرات: 12(. ابراز »محبت« هنگامي که جامه عمل بپوشد 
به صورت هدیه نمودار مي شود و »هبه« به صورت منع محبت از طریق محروم ساختن 
فرد از آنچه به وي ارزاني شــده بود نمودار می شود. خداوند این شیوه ر ا به کار گرفته 

است و خود را »وهاب« نامیده است. 
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دیگر روش هایي که مســئولیت پذیري را پرورش می دهد، روش »تکلیف در غایت 
وســع« و »مرحله اي نمودن تکالیف« اســت. خداوند در فرا خواندن مردم به تقوي دو 
َ َما اْستََطْعتُْم )تغابن: 16( و  گونه دعوت به عمل آورده است. گاه گفته می شود اتَُّقوا اهللَّ
َ َحقَّ تَُقاتِِه )آل عمران: 102(. بر این اســاس در نظام تربیتي اسالم،  گاه اینکه: واتَُّقوا اهللَّ
نظر بر آن است که مربي عالوه بر رعایت وسع افراد در عرضه تکالیف، گاه باید آنان را 
به چیزي فراتر از وسع دعوت کند تا در تالش و پویش وسع فراتر آنان پدیدار شود. 
روش »مرحله اي نمودن تکالیف« و یا »تجدیدنظر در تکالیف« مظهر اصل مسامحت 
اســت. خداوند در مقام تربیت، انجام پاره اي از تکالیف را به جاي آن که یک باره و به 
تمامی  درخواســت کند، به تدریج در چند مرحله به میان آورده و نهایتاً صورت کامل 
تکلیف را مطرح ســاخته اســت. ربا با اینکه از منفورترین پدیده هاي بشــري در نزد 
خداوند اســت، با این حال خداوند آن را طــي چند مرحله ممنوع و حرام اعالم کرده 
ِ َوَما آتَیْتُْم مِْن َزَكاٍة تُِریُدوَن  است. َوَما آتَیْتُْم مِْن رِبًا لِیَْربَُو فِي أَْمَواِل النَّاِس َفاَل یَْربُو ِعنَْد اهللَّ
ِ َفُأولَئَِک ُهُم الُْمْضعُِفوَن: و آن چه از ربا آرید که در مال هاي مردم فزوني گیرد  َوْجَه اهللَّ
پس نزد خدا فزوني نگیرد و آنچه از زکات آرید و در پي کسب رضاي خدا باشید پس 
آنانند فزوني گیرندگان. پس از آن در مدینه آیه دیگري نازل شــد )آل عمران: 130( که 
زباني صریح تر دارد و مستقیماً رباخواري را نهي کرده و در آن وعده عذاب نیز گوشزد 
شده است. سرانجام در ســوره بقره آیه 279 نازل شد که شدیدترین لحن را در مورد 
رباخواري به کار گرفته است. پس به مقتضاي این روش مربي باید پاره اي از تکالیف را 
که مایه زحمت اســت در چند مرحله تنظیم کند و صورت نهایي تکلیف را در مرحله 

آخر آشکار کند. 
در برخورد با این روش هاي تربیتي، والدین چند دســته مي شــوند. عده اي سعي 
مي کنند از این روش ها به جا و درست استفاده نمایند که این والدین، والدین »مقتدر« نام 
گرفته اند. به دلیل استفاده مناسب، به موقع و به اندازة والدین از روش هاي تربیتي ذکر 
شده این والدین همواره الگوي مناســبي براي فرزندان خود مي باشند. امام صادق)ع( 
می فرماینــد: »وُکونُوا ُدَعاًة لِلنَّاِس  بَِغیِْر أَلِْســنَتُِکْم«؛ مردم را با غیر زبانتان )با عملتان( به 
سوی خدا بخوانید )حرعاملی، 1104، ج 15: 246(. این دسته از والدین در روش هاي 
تربیتي خود ترکیبي از مهر و قهر، ارائه تکلیف در غایت وسع، مرحله اي نمودن تکالیف 
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و انتظارات و تجدید نظر در تکالیف را در برخوردهاي خود با فرزندان به کار مي بندند. 
دســته ای دیگر از والدین هستند که در برخورد با این روش ها سخت گیرانه با فرزندان 
برخورد می کنند. منظور از شیوه سخت گیرانه این است که بدون توجه به توان فرزندان، 
از آنــان انتظار دارند، از مرحله ای کــردن تکالیف اجتناب می ورزند و قهر آنان بیش تر 
از مهر آنان اســت. دســته دیگر از والدین، در برخورد با این روش های تربیتی بسیار 
ســهل گیر و آسان گیرانه برخورد می کنند. منظور از شیوه ســهل گیرانه در نظام تربیتی 
اسالمی این است که برعکس روش سخت گیرانه، در این روش مهر والدین بیش تر از 

قهر آنان است. والدین همواره فرزندان خود را کاماًل آزاد می گذارند. 
والدین ســخت گیر و سهل گیر والدیني هستند که یا با آزادگذاري مطلق یا با توسل 
به اجبار در حوزه تربیت اقدام مي کنند. این ها کساني هستند که در تربیت فرزندان خود 
راه افراط را در پیش مي گیرند. امام علی)ع( در این باب می فرمایند: ااَلِفْراُط فِی الَْمالَمِة 
یَُشبُّ نیراَن اللَّجاِج، زیاده روی در ســرزنش کردن، آتش لجاجت را شعله ور می سازد 
)حرانی، 1385: 84(. کمبود محبت و زیاده روی در ابراز محبت هر دو آسیب زا هستند. 
بنابراین الزم اســت محبت سرشار جلوه یابد و محدودیت های معقول اعمال گردد تا 
فرزندان معتدل بار آیند. میل به زیاده خواهی جز با تبیین حد و مرزهای معتدل و اعمال 
درســت آن ها و ایستادگی بر آن ها ســامان نمی یابد. در این صورت است که نه پدر و 
مادر به  افراط کشیده می شوند و نه فرزندان گرفتار نافرمانی و ناراضی کردن پدر و مادر 

می گردند )دلشادتهرانی، 1376: 91-84(.
ســنت و سیره رسول خدا)ص( نیز پرهیز از جبر، فشار و تحمیل است. قرآن کریم 
واْ  ا َغلِیَظ الَْقْلِب الَنَفضُّ َن اهلّلِ لِنَت لَُهْم َولَْو ُکنَت َفظًّ در این  بــاره می فرماید: »َفبَِما َرْحَمٍة مِّ
مِْن َحْولَِک« به برکت رحمت الهی در برابر آنان )مردم( نرم و مهربان شدی و اگر خشن 

و سنگدل بودی، از اطراف تو پراکنده می شدند« )آل عمران: 159(.
قرآن کریم راه را نشــان می دهد و انتخاب را برعهده خود فرد می گذارد و تحمیل 
ْشــدُ مَِن  یِن َقْد تَبَیََّن الرُّ را در پذیــرش این دعوت بر نمی تابد. در آیه »اَل إِْکَراَه فِي الدِّ
«آمده اســت که؛ در قبول دین اکراه نیســت زیرا راه درست از راه انحرافی روشن  الَْغيِّ

است )بقره، آیة 256(. 
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عالوه بر مکتب تربیتي اسالم، نظریه پردازان حوزه تربیت از جمله بامریند1 )1991( 
نیز همواره محیط و شرایط خانواده را هم به عنوان یک عامل مثبت و مهیاکنندة زمینه هاي 
رشــد و هم به عنوان یک عامل مخل و بازدارنده رشــد معرفي نموده اند. شناخته ترین 
توصیــف از شــیوه هاي تربیتي مــادران2، براســاس پژوهش هاي بامرینــد قرار دارد 
)وولفولک3، 2007(. بامریند )1991( سه سبک فرزندپروري سخت گیرانه4، مقتدرانه5 و 
ســهل گیرانه6 را با در نظر گرفتن کنترل والدیني ارائه کرده است. به اعتقاد وي والدین 
دیکتاتور )مستبد(، تعامل  سرد همراه با کنترل زیاد، والدین مقتدر کنترل همراه با گرمي 
و پاســخ گویي را بر فرزندانشان اعمال می کنند، در حالي که والدین سهل گیر انتظارات 
اندکي از فرزندان خود داشته و همواره در مقابل فرزندان خود پاسخگو بوده ولي هیچ 

کنترلي روي فرزندان خود ندارند )بامریند، 1991(. 
عالوه بر بامریند، پژوهشگران دیگر از جمله سیموندز7 )1939( این ابعاد را پذیرش/ 
طرد و مسلط/ مطیع، شیفر )1959، به نقل از پرچم و همکاران، 1391( عشق/ خصومت 

و خودمختاري/ کنترل مطرح نموده اند. 
پژوهش هاي انجام شده در این زمینه تقریباً متنوع اند که در اینجا به مرور برخي از 
مرتبط ترین پژوهش ها پرداخته شده است. صدرالسادات ، شمسی اسفندآباد و امامی پور 
)1384( نشــان دادند در سرزمین ما روش های تربیتی کودکان متأثر از اطالعات متنوع 
و متغیری اســت که برگرفته از مأخذ متنوع و متعــدد مانند فرهنگ دینی، روش های 
ســنتی و فرهنگ غربی اســت، برای مثال بســیاری از خانواده های ایرانی با توجه به 
زمینه ها و خاســتگاه تربیت غربی دچار رواج فرزند ساالری در تربیت کودکان شده اند. 
محمدی و لطیفیان )1386( نشــان دادند که بعد گرمی - ســردی در روابط والدین با 
نوجوانان پیش بینی کننده مثبت و معناداری برای رشــد هویتی و تعهد هویت است. به 
اعتقــاد این محققان از آنجا که نوع تعامل های والدیــن با نوجوانان تأثیر قابل توجهی 
در حرمت خود و برخی متغیرهای شــخصیتی و موفقیــت در زندگی آینده نوجوانان 

1  Baumrind
2  parenting styles
3  Woolfolk
4  authoritarian
5  authoritative
6  permissive
7  Simmondez
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دارد و بســیاری از ویژگی های رفتاری، مفهوم خود و هویت نوجوانان ناشی از برخی 
عوامل خانوادگی از جمله نوع تعامل والدین با نوجوانان اســت ضروری اســت که به 
نقش شــیوه های فرزندپروری والدین با نوجوانان توجه شود. ناکاگاوا )2003؛ به نقل 
از اخالصي، 1386( در مطالعه اي نشان داد والدیني که مسئولیت پذیري کم تري دارند، 
در فرزندان شان قانون گریزی و پرخاشگری نیز مشاهده می شود، به بیان دیگر این گونه 
فرزندان دائم »غرولند« مي کنند و از دیگران اعم از معلمان، مربیان، والدین و همساالن 

خود احساس طلبکاري دارند. 
گوردون )2003( نشــان داد فرزندان والدیني که با ســبک فرزندپروري مقتدرانه 
پرورش یافته اند از میزان مســئولیت پذیري باالتري نســبت به فرزندان والدیني که با 
سبک هاي فرزندپروري سخت گیرانه و ســهل گیرانه پرورش یافته اند، برخوردارند. به 
 عبارت دیگر بین ســبک فرزندپروري مقتدرانه و مسئولیت پذیري رابطه مثبت معنادار 
وجود دارد در حالي که بین دو ســبک فرزندپروري ســخت گیرانه و ســهل گیرانه با 

مسئولیت پذیري رابطه منفي معنادار وجود دارد. 
هدایتي، فاتحی زاده، آکوچیان، بهرامی و اعتمادی )1387( یادآور شدند که شیوه هاي 
فرزندپروري بر میزان مسئولیت پذیري نوجوانان مؤثرند. کردلو )1387( نشان داد که بین 
مسئولیت پذیري دانش آموزان دختر و پسر تفاوت معناداري وجود ندارد. همچنین نتایج 
نشــان داد ارتباط معنا داري بین احســاس امنیت، تعلق و عزت نفس با مسئولیت پذیري 
وجود دارد. همین طور نتایج نشــان داد که بین مسئولیت پذیري فرزندان در مدرسه و 
خانه به میزان زیادي همبســتگي وجود دارد. مزیدی و البرزی )1388( نشان دادند که 
بین خودپنداری کودکان و شــیوه های فرزندپروری والدین همبستگی معناداری وجود 
دارد. دانش آموزان دختر و پسر برای نظر پدر و مادر خود نسبت به معلم و دوستان خود 
اهمیت بیشتری قائل هســتند. خدابخشي و عابدي )1388( نشان دادند که آموزش به 
شیوة انضباط مثبت و واقعیت درماني در پسران و دختران در هر سه نوع سنجش )والد، 
دبیر و خودارزیابي( و در هر دو مرحله پس آزمون و پیگیري مؤثر بوده اســت. بقائیان 
)1390( یادآور شــد که سبک فرزندپروري سخت گیرانه و عزت نفس مي تواند به طور 
معنا داري اهمال کاري را پیش بیني کند و دو سبک فرزندپروري مقتدرانه و سهل گیرانه 

دارای رابطه معنا داري با اهمال کاري نمی باشند.
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دیــدار )1392( نشــان داد که بین ســبک فرزندپروري ســهل گیرانه، مقتدرانه و 
سخت گیرانه والدین با عزت نفس نوجوانان همبستگي وجود دارد. بنابراین متغیرهاي 
فرزندپروري مي توانند عزت نفس نوجوانان را پیش بیني کنند. بیرامی و عالئی )1392( 
نشــان دادند که بین تعداد فرزندان و شیوه فرزندپروری ســخت گیرانه و کناره گیری 
فرزندان رابطه مثبت و معنی دار وجود دارد. همچنین یادآور شــدند که محیط عاطفی 
خانــواده با تعداد و انواع آن رابطه داشــته و بُعد محبت نســبت بــه بُعد کنترل متغیر 
پیش بین قوی تری است. مروری بر پژوهش های انجام شده در این زمینه حاکی از این 
اســت که عمده پژوهش های انجام شده در این زمینه به بررسی رابطه متغیر شیوه های 
فرزندپروری با متغیرهای متفاوت از مسئولیت پذیری )آن هم با مبانی نظری متفاوت از 
مبانی نظری تعلیم و تربیت اســالمی( پرداخته شده است. از این رو سوالی که در این 
پژوهش مطرح است این است که آیا بین شیوه های تربیتی )برگرفته از آموزه های تربیتی 

اسالم( مادران و مسئولیت پذیري پسران رابطه وجود دارد یا نه؟

روش پژوهش
جامعه آماري پژوهش کلیه دانش آموزان پســر پایه ششم شاغل به تحصیل در سال 
تحصیلــی 94-93 مدارس ابتدایي دولتي و غیرانتفاعي شهرســتان بروجرد بود که به 
عنوان جامعه این پژوهش محسوب مي شوند. کل جمعیت دبستان هاي پسرانه شهرستان 
مجموعــاً 2000 دانش آموز بوده اســت. ابتدا از بین کلیه مدارس ابتدایي شهرســتان 
بروجرد، 5 مدرســه )2 غیرانتفاعي، 3 دولتي( به صورت کاماًل تصادفي انتخاب شدند. 
پس از گرفتن مجوز از آموزش وپرورش شهرســتان و هماهنگي هاي الزم با مدارس، 
از بین دانش آموزان این 5 مدرســه منتخب،300 نفر دانش آموز پســر پایه ششم به طور 
تصادفي خوشــه اي براساس جدول مورگان انتخاب گردیدند. پس از یک گفت وگوي 
مختصــر در زمینه معارفه و اهداف اجراي این پژوهــش، و نیز ارائه توضیحاتي براي 
آزمودني ها درخصوص نحوه پاســخ دادن به ســؤاالت، پرسش نامه ها بین آن ها توزیع 
گردید. در نهایت تعداد 250 پرسش نامه از 300 پرسش نامه مورد تجزیه و تحلیل قرار 
گرفت )الزم به ذکر است که 50 پرسش نامه حذفي پرسش نامه هایي بودند که اطالعات 

آنان ناقص بود(.
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ابزار جمع آوري اطالعات 
در این پژوهش از دو پرسش نامه 1. پرسش نامه محقق ساخته شیوه تربیتی براساس 
آموزه های تربیت اسالمی مادران )اسفندیاري، 1374( و 2. پرسش نامه مسئولیت پذیري 

نوجوانان )نعمتي، 1388( استفاده گردید. 

1. پرسش نامه تجدید نظر شــده شــیوه هاي تربیتی مادران براســاس آموزه هاي 
اسالمي: این پرسش نامه توسط اسفندیاري )1374( براساس روش های تربیتی برگرفته 
از شــیوه هاي فرزندپروري بامریند )1991( تدوین شده است. در این پژوهش مجدداً 
پرسش نامه با حفظ ساختار کلی اش با روش های تربیتی اسالم که مروج مسئولیت پذیري 
اســت و شرح مختصر آن در ادبیات پژوهش آمده است تطبیق داده شد و مواردی که 
الزم بود اضافه شد و ویراستاری الزم انجام شد که پس از انجام ویراستاری در اختیار 
تعداد معدودی از روان شناســان تربیتی و صاحب نظران تعلیم وتربیت قرار داده شد که 
هم به لحاظ انطباق ســؤاالت با اهداف پژوهش و انطباق سؤاالت با مؤلفه ها اظهارنظر 
کنند. براســاس اظهارنظرهای صاحب نظران و متخصصان نسخه نهایی تنظیم و برای 
اجرای اصلی آماده شــد. نسخه نهایی پرسش نامه دارای 03 ماده است که 01 ماده آن 
مرتبط با شــیوه تربیتی سهل گیرانه مادران، 01 ماده مرتبط با شیوه سخت گیرانه مادران 
و 01 ماده دیگر مرتبط با شــیوه اقتدار منطقی مادران می باشــد. در این پرسش نامه از 
دانش آموزان پسر خواسته می شود که روش های تربیتی مادران خود را ارزیابی نمایند.

اسفندیاري )1374( پایایي این پرسش نامه را به روش بازآزمایي و براساس محاسبه 
ضریب آلفا براي ســهل گیري 0/69، براي ســخت گیري 0/77 و اقتدار منطقي 0/73 
گزارش نموده اســت. در این مطالعه روایي پرســش نامه به صورت محتوایي براساس 
انطباق پرســش نامه با اهداف پژوهش و روش هاي تربیتي مروج مســئولیت پذیري و 
پایایي آن با روش آلفاي کرونباخ تعیین شده است که در حد مطلوب و رضایت بخش 
می باشــد. ضرایب آلفاي کرونباخ براي خرده مقیاس های این پرسش نامه در جدول1 

نشان داده شده است.
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جدول 1. ضرایب آلفای کرونباخ 
مربوط به خرده مقیاس های پرسش نامه شیوه تربیتي مادران

ضریب آلفای کرونباختعداد سؤالخرده مقیاس هاي فرزندپروري

100/61سهل گیرانه

100/73سخت گیرانه

100/78اقتدار منطقي

داده های حاصل از جدول1، حاکی از این است که ضرایب اعتبار خرده مقیاس های 
پرسش نامه شیوه تربیتی مادران به لحاظ آماری معنادار بوده است. از این رو پرسش نامه 

فوق الذکر از پایایی برخوردار است.

2. پرسش نامه مســئولیت پذیري نوجوانان)دانش آموزان(: این پرسش نامه توسط 
نعمتي )8831( زیر نظر کرمي ســاخته و هنجاریابي شــده اســت که شامل 05 سؤال 
اســت. در این پرسش نامه براســاس ادبیات تعلیم وتربیت اسالمي هفت عامل به عنوان 
عوامل مسئولیت پذیري مشخص شده اند که شامل خودمدیریتي، نظم پذیري، قانونمندي، 
امانت داري، وظیفه شناسي، سازمان یافتگي و پیشرفت گرایي است. از این تعداد، 01 سؤال 
مربوط به عامل اول، 9 ســؤال مربوط به عامل دوم، 12 ســؤال مربوط به عامل سوم، 5 
ســؤال مربوط به عامل چهارم،4 ســؤال مربوط به عامل پنجم، 6 سؤال مربوط به عامل 
ششم و 4 سؤال مربوط به عامل هفتم است. روش نمره گذاري این پرسش نامه براساس 
مقیاس لیکرتي 5 درجه اي تنظیم شده است. بدین معني که هر گویه شامل 5 گزینه است: 
کاماًل موافق، موافق، بي نظر، مخالف، کاماًل مخالف. نمره گذاري از سیستم 1تا 5 پیروي 
مي کند. در سؤاالتي که مستقیم نمره گذاري مي شوند، اگر آزمودني گزینة کاماًل مخالف 
را انتخاب کند، نمره یک، گزینه مخالف، نمرة دو، گزینة بي نظر، نمرة سه، گزینة موافق، 
نمرة چهار و گزینه کاماًل موافق نمرة پنج را دریافت مي کند. روایي پرســش نامه توسط 
متخصصان به صورت محتوایي مورد بررســي و تأیید قرار گرفته اســت. جهت تعیین 
پایایي یا به عبارتی همسانی درونی پرسش نامه از روش آلفاي کرونباخ استفاده شده که 

در جدول 2 آمده است. 
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جدول2. ضرایب آلفای کرونباخ 
مربوط به خرده مقیاس های پرسش نامه مسئولیت پذیری دانش آموزان

ضریب آلفای کرونباختعداد سؤالخرده مقیاس هاي مسئولیت پذیري

100/72خودمدیریتي

90/74نظم پذیري

120/82قانونمندي

50/89امانت داري

50/78وظیفه شناسي

60/81سازمان یافتگي

40/83پیشرفت گرایي

داده های حاصل از جدول2، حاکی از این اســت که ضرایب به لحاظ آماری معنادار 
بوده از این رو پرسش نامه مسئولیت پذیري نوجوانان از پایایی برخوردار است.

یافته ها
براي بررسي رابطه شیوه هاي تربیتی مادران و مسئولیت پذیري پسران میانگین و انحراف 

معیار دیدگاه دانش آموزان پیرامون این دو حوزه در جدول 3 گزارش شده است. 

جدول3. مشخصه هاي توصیفي روش هاي تربیتي مادران و مسئولیت پذیري دانش آموزان

بیشینهکمینهانحراف معیارمیانگینتعدادمتغیرها و خرده مقیاس ها

ان
در

 ما
تي

ربی
ی ت

ها
ش 

رو

25015/585/08432سهل گیرانه

25023/0517/90150سخت گیرانه

25040/5018/39350اقتدار منطقي

25064/7610/072094نمره کل
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بیشینهکمینهانحراف معیارمیانگینتعدادمتغیرها و خرده مقیاس ها

ري
ذی

ت پ
ولی

سئ
م

25041/585/372550خودمدیریتي

25035/886/321545نظم پذیري

25047/057/691560قانونمندي

25021/762/661325امانت داري

25017/382/21820وظیفه شناسي

25019/703/95830سازمان یافتگي

25016/682/37920پیشرفت گرایي

250200/06421/81126245نمره کل

یافته هــاي جدول فوق نشــان مي دهد که میانگیــن و انحراف  معیــار نمره کل 
روش هــاي تربیتي مادران به ترتیب 64/76 و 10/07 اســت که کمترین و بیشــترین 
نمره کســب شــده توســط نمونه پژوهش به ترتیب 20 و 94 اســت. همان طور که 
مشــاهده مي شــود در بین روش هاي تربیتي مادران کم ترین میانگین مربوط به روش 
 ســهل گیري )15/58( و بیشــترین میانگین مربوط به روش اقتــدار منطقي )40/50( 

مي باشد. 
همچنین میانگین نمره مســئولیت پذیري دانش آموزان مــورد مطالعه 200/064 با 
انحراف  معیار 21/81 اســت که کم ترین نمره کسب شده توسط دانش آموزان 126 و 
بیشترین نمره 245 است. همچنین در بین خرده مقیاس هاي هفتگانه مسئولیت پذیري، 
کمترین میانگین مربوط به خرده مقیاس پیشــرفت گرایي )16/68( و بیشترین میانگین 
مربوط به خرده مقیاس قانونمندي )47/05( اســت. جهت بررسي رابطه بین دو متغیر 
آزمون ضریب همبســتگي پیرسون انجام شــد که نتایج آن در جدول 4 گزارش شده 

است. 

)ادامه( جدول3. مشخصه هاي توصیفي روش هاي تربیتي مادران و مسئولیت پذیري دانش آموزان
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جدول4. ماتریس همبستگي متغیرهاي پژوهش
 )شیوه های تربیتی مادران و مسئولیت پذیري(
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ن ی
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ت 
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 ما
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ه ت

یو
-----------1نمره کلش

----------1**0/62سهل گیرانه

---------1**0/21-**0/70سخت گیرانه

--------1*0/45-*0/24-**0/48اقتدار منطقی
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-------1*0/0340/28-*0/14-0/058نمره کل

------1**0/78**0/080/0550/16-0/079خودمدیریتي

-----1*0/64*0/0760/0110/0750/76-0/008نظم پذیري

----1*0/37*0/40**0/78**0/120/32-**0/19-0/003-قانونمندي

---1*0/46*0/39*0/47*0/65**0/0040/24-0/046-0/098امانت داري

--1*0/40*0/36*0/37*0/46*0/56**0/120/0250/23-0/072وظیفه شناسي

-1**0/21*0/29*0/58*0/29*0/30*0/62**0/1090/23-0/059-0/024سازمان یافتگي

1**0/19*0/34*0/45*0/25*0/43*0/48*0/0240/0820/110/56*0/12-پیشرفت گرایي

p ≤ 0/05*  p ≤ 0/01**

یافته هـاي حاصـل از اجراي آزمون ضریب همبسـتگي پیرسـون به منظور بررسـي 
رابطـه دو بـه دویي متغیرهاي پژوهش نشـان داد که بین روش هاي تربیتي سـهل گیرانه 
و نمـره کل مسـئولیت پذیري)rxy=-0/14 ،p≤0/05 (، بیـن نمره کل شـیوه های تربیتی و 
rxy=-0/12 ،p ( و بین روش هاي تربیتي سهل گیرانه و قانونمندي   پیشرفت گرایي )0/05≥
همچنیـن  دارد.  وجـود  معنـا دار  و  منفـي  همبسـتگي   ) rxy=-0/19  ،p≤0/01(
 ،) rxy=0/16  ،p ≤0/01( خودمدیریتـي  بـا  منطقـی  اقتـدار  تربیتـي  روش هـاي  بیـن 
rxy=0/24 ،p (، وظیفه شناسـي  rxy=0/32 ،p (، امانـت داري )0/01≥  قانونمنـدي )0/01≥
rxy=0/23 ،p ( همبسـتگي مثبـت و  rxy=0/23 ،p ( و سـازمان یافتگي )0/01≥ ≤0/01(
معنا داري مشـاهده شـده اسـت. بین سـایر خرده مقیاس هـاي روش هاي تربیتـي مادران 

و مسـئولیت پذیري رابطـه معنا داري مشـاهده نشـده اسـت. 
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در بررسي رابطه شیوه های تربیتي مادران و مؤلفه هاي آن با یکدیگر یافته ها نشان داد که 
 ،) rxy=0/62 ،p بین روش هاي تربیتي سهل گیرانه و نمره کل شیوه های تربیتي مادران )0/01≥
rxy=0/70 ،p (، روش  روش هاي تربیتي ســخت گیرانه و نمره کل روش هاي تربیتي )0/01≥
rxy=0/48 ،p ( و روش تربیتي  اقتدار منطقي و نمره کل شــیوه های تربیتي مــادران )0/01≥
rxy=-0/21 ،p ( رابطه مثبت و معنا داري وجود دارد  ســخت گیرانه و سهل گیرانه )0/01≥
rxy=-0/24 ،p ( و سخت گیرانه  و بین روش اقتدار منطقي با روش ســهل گیرانه )0/05≥

rxy=0/45 ،p ( رابطه معناداري وجود ندارد.  ≤0/05(
در بررســي رابطه دو به دویي ابعاد متغیر مســئولیت پذیري نیــز یافته هاي جدول 
فوق نشــان مي دهد که بیــن تمامي ابعاد مســئولیت پذیري رابطه مثبــت و معنا داري 
 مشــاهده شده است که کمترین مقدار همبستگي بین ســازمان یافتگي و وظیفه شناسي
rxy=0/21 ،p ( و بیشترین مقدار همبستگي بین نمره کل مسئولیت پذیري و قانونمندي  ≤0/01(  
rxy=0/78 ،p ( و بیــن نمره کـــل مسئولیت پـذیـــري و خـــود مدیـــریتي ≤0/01( 

rxy=0/78 ،p ( است.  ≤0/01( 
به منظور بررســي رابطه ابعاد شــیوه تربیتي مادران در پیش بیني مســئولیت پذیري 
دانش آموزان از آزمون رگرســیون چندگانه استفاده شد که در ابتدا یافته هاي حاصل از 
بررسي مفروضه هاي آماري این آزمون بررسي و در ادامه یافته هاي حاصل از رگرسیون 

چندگانه ارائه شده است.
 

جدول5. بررسي مفروضه هاي آماري آزمون رگرسیون چندگانه

متغیر پیش بین

مفروضه استقالل خطاهامفروضه همخطي متغیرها

آمار همبستگی
)دوربین – واتسون(

 Tolerance  
)تلرانس(

 VIF
)تورم واریانس(

0/9571/045سهل گیرانه

2/021 0/9561/046سخت گیرانه

0/9981/002اقتدار منطقی
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در بررســي مفروضه هم خطي متغیرها، یافته های جدول 5 نشان مي دهد که مقدار 
Tolerance>( مناسب اســت و مقدار شاخص VIF نیز  شــاخص تحمل واریانس )1>
VIF(. این یافته نشان مي دهد که مفروضه هم خطي متغیرها  کوچکتر از 10 است )10 >
رعایت شده است. همچنین در بررسي مفروضه استقالل خطاهاي متغیرهاي پیش بینی 
 )4>Durbin-Watson(2/021 نیز یافته ها نشان مي دهد که مقدار شاخص دوربین واتسون

می باشدکه بیانگر رعایت این مفروضه است. 

جدول6. تحلیل واریانس رگرسیون مؤلفه هاي شیوه های تربیتي والدین 
در پیش بیني مسئولیت پذیري دانش آموزان

سطح معناداریFضریب تعیین تعدیل شدهضریب تعیینضریب همبستگی

0/310/100/098/720/001

p ≤ 0/001 **

داده هــای حاصــل از جــدول 6 نشــان می دهــد کــه متغیرهــاي پیش بینــی 
 به صــورت ترکیبــي مي تواننــد مســئولیت پذیري دانش آمــوزان را پیش بیني کنند 
 )R2= 0/10( مجــذور ضریب هبســتگي چندگانــه نیز .)F )3 /246( = 8/72 ،p ≤0/001(
نشــان مي دهد که این متغیرها مي توانند به صورت ترکیبــي 10 درصد از تغییرات متغیر 
مســئولیت پذیري را در دانش آموزان پســرتبیین کنند. جهت آگاهي از قدرت پیش بیني 
تک تک متغیرها از آزمون تحلیل رگرسیون استفاده شد که نتایج آن در جدول 7 آمده است. 

جدول7. ضرایب رگرسیون استاندارد شده مؤلفه هاي شیوه های تربیتي والدین 
در پیش بیني مسئولیت پذیري دانش آموزان

سطح معنا داريtضرایب رگرسیونSEβضرایب رگرسیونBمتغیرهاي پیش بین

*2/100/036-0/13-0/560/26-سهل گیرانه

*0/0180/210/0050/0820/93سخت گیرانه

**1/150/250/274/590/001اقتدار منطقی

p ≤ 0/05 * p ≤ 0/001**
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داده های حاصل از جدول 7 نشان می دهد که ضرایب رگرسیون استاندارد شده متغیرهاي 
پیش بین معنا دار مي باشند. زیرا مقدار t مشاهده شده براي هر یک از متغیرهاي پیش بین از مقدار 
بحراني |2| بزرگتر هستند. در چنین شرایطي مي توان گفت که متغیرهاي پیش بین مي توانند متغیر 
 )p ≤  0/05 ,  t = -2/10 ،β = -0/13( مالک را پیش بیني کنند. روش هاي تربیتي سهل گیرانه
p( به ترتیب مي توانند مسئولیت پذیري  ≤ 0/001 ، t = 4/59، β  =0/27( و روش اقتدار منطقي
 دانش آموزان پسر را به صورت معکوس و مستقیم پیش بیني کنند. اما روش تربیتي سخت گیرانه 
p( نمي تواند به تنهایي مسئولیت پذیري دانش آموزان را پیش بیني کند  ≥ 0/05 ,  t =0/082(
زیرا که مقدار t مشــاهده شده براي این متغیر از مقدار بحراني |2| کوچکتر است و معنا دار 

نمي باشد. 

بحث و نتيجه گيري
هدف از اجراي پژوهش بررسي رابطه بین شیوه هاي تربیتي مادران و مسئولیت پذیري فرزندان 
پسر است. یافته هاي پژوهش حاکي از این است که بین شیوه هاي تربیتي مادران و مسئولیت پذیري 
دانش آموزان پسر همبستگي معنادار وجود دارد. نتایج حاصل از آزمون رگرسیون چندگانه نشان 

داد که متغیرهاي پیش بین به صورت ترکیبي مي توانند مسئولیت پذیري پسران را پیش بیني کنند. 
پژوهــش حاضر بیانگر این اســت که بین روش تربیتي اقتدار منطقي و مســئولیت پذیري 
دانش آموزان پسر رابطه مثبت معناداري وجود دارد. علت وجود این رابطه مثبت و معنادار این است 
که این دسته والدین همواره توانایی و وسع فرزندان خود را رعایت می کنند، همواره به مرحله ای 
کردن تکالیف درخواســتی می پردازند و محدودیت را به تناسب مورد استفاده قرار می دهند. در 
تبیین این یافته مي توان گفت فرزندان هریک از این خانواده هاي سه گانه سهل گیر، سخت گیر و 
مقتدر ویژگي هایي دارند که متفاوت از فرزندان دیگر خانواده هاست. یکي از این تفاوت ها مربوط 
به میزان مسئولیت پذیري آن هاست. باالترین میزان مسئولیت پذیري در بین کودکان خانواده هاي 
مقتدر یا دارای اقتدار منطقي و کم ترین میزان مسئولیت پذیري در بین فرزندان خانواده هاي سهل گیر 
و سخت گیر مشاهده مي شود. توقع والدین مقتدر با توانایي فرزندان در پذیرش مسئولیت متناسب 
اســت. از این رو این دسته از والدین فرزندان خود را متقاعد مي کنند که افراد باکفایتي هستند و 
مي توانند موفقیت کسب نمایند. این برخورد موجب رفتار پخته و مستقل در آن ها مي شود. والدین 
مقتدر، هم براي رفتار خودمختارانه و هم براي انضباط ارزش قائل اند زیرا معتقدند که کنترل منطقي 
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و آزادي حساب شده موجب مي گردد کودکان قوانین و اصول رفتارهاي صحیح را دروني کنند، و 
در قبال رفتار و اعمال خود احساس مسئولیت نمایند. این دسته از والدین عالوه بر اینکه گرم و با 
محبت هستند، کودکانشان را به طرف استقالل سوق مي دهند. درواقع فرزندان خانواده هاي مقتدر 
به دلیل اینکه از استقالل الزم برخوردار بوده و در عین حال مورد حمایت هاي به جا و مناسب قرار 
مي گیرند، در تصمیم گیري هاي مهم خانوادگي سهیم اند، بیش از کودکان سایر سبک هاي خانوادگي 
متعهد بوده و در امور خانواده مشارکت داشته و مسئولیت پذیرترند. این یافته با ادبیات تعلیم وتربیت 
اسالمي در حوزه سبک هاي تربیتي همسو است. خداوند هم خود در وسع مخاطبین سخن گفته 
ُ نَْفساً إاِلَّ َما آتَاَها: خدا کسي  و تکلیف کرده است و در سوره طالق )7( آمده است اَل یَُکلُِّف اهللَّ
را تکلیف نمی کند مگر به قدر آن چه به او داده است و رسوالن خود را نیز به چنین مواجهه اي با 
مردم امر کرده است. بر این اساس در نظام تربیتي اسالم والدین تنها مجاز هستند به وسع مخاطب 
نظر دوخته و بر پایه آن تکلیف نمایند )باقري،1390(. عالوه بر این یافته هاي فوق با نتایج پژوهش 
دیدار )1392(، بقائیان )1390(، خدابخشي و عابدي )1388(، هدایتي و همکاران )1387(، کردلو 

)1387( و گوردون )2003( همخواني دارد. 
یافته دیگر این پژوهش این است که بین شیوه تربیتي سهل گیرانه مادران و مسئولیت پذیري 
دانش آموزان رابطه معکوس وجود دارد. به  عبارت دیگر، سبک فرزندپروري سهل گیرانه مي تواند 
مسئولیت پذیري دانش آموزان را در جهت معکوس پیش بیني کنند. در تبیین این یافته الزم به ذکر 
است که والدیني که همه چیز را براي کودک مهیا و آماده مي کنند )والدین سهل گیر(، به طوري که 
حتي قبل از آن که کودک چیزي بخواهد آن را در اختیارش مي گذارند، فضاي فکري خوبي براي 
او ایجاد نمي کنند تا او کمبودهاي خود را حس کند و بفهمد که براي برطرف کردن نیازهاي خود 
باید قدمي بردارد. این دســته از والدین به دلیل این که در برابر خواست ها و اعمال کودکان خود 
موافق و پذیرنده هســتند یا به عبارتي بسیار پاسخگو هستند و به آن ها فرصت انجام مسئولیت 
نمي دهند لذا فرزندان آن ها غیرمسئول بار آمده و حتي در پاسخ به انجام وظایف روزمره زندگي 
خود احساس مسئولیت نمي کنند. این یافته همسو با یافته های دیدار )1392(، هدایتي و همکاران 
)1387(، گوردون )2003( و ناکاگاوا )2003، به  نقل از اخالصی، 1386( همســو و با روش هاي 
تربیت اسالمي ناهمسو است. در نظام تربیتي اسالم از جمله روش هایي که براي مسئولیت پذیري 
فرزندان پیشنهاد شده است روش »مواجهه با نتایج اعمال« و روش »ابتال« است. روش مواجهه فرد 
با نتایج اعمالش داراي دو رتبه است یکي در رتبه »دریافتن« و دیگر در رتبه »دیدن«. در رتبه دیدن، 
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مسئله آن است که فرزندان عواقب عمل خود را شهود کنند و بچشند. خداوند در مورد انسان این 
شیوه را به کار بسته است و به کار می برد. دلیل این سخن آن است که خداوند چنین خواسته است 
که آثار ناگوار اعمال انسان به وي اصابت کند )نساء: 79، آل عمران: 166، روم: 41(. این روش با 
روش سهل گیري در فرایند تربیت که توسط برخي از والدین مورد استفاده قرار می گیرد ناهمسو 
است. در روش ابتال هم که یکي دیگر از روش هاي تربیتي در نظام تربیتي اسالم است، والدین 
به عنوان مربي باید فرزندان خود را در کام عمل بیفکنند تا او خود پستي ها و بلندي ها را زیر پا بگیرد 
و با خوشي ها و ناخوشي ها در آویزد. خداوند در مقام تربیت ابراهیم با او چنین کرد )بقره: 124(. 
دیگر یافته این پژوهش این است که شیوه تربیتي سخت گیرانه مادران نمي تواند مسئولیت پذیري 
دانش آموزان را پیش بیني کند. درتبیین این یافته مي توان گفت: در شیوة تربیت استبدادي، والدین به 
نظر فرزندان خود اهمیت نمي دهند. تنبیه در این شیوه رواج دارد و موجب مي شود مهارت هایي 
مانند دوست یابي، شرکت در فعالیت هاي اجتماعي و مسئولیت پذیري در کودکان رشد نکند. این 
یافته همسو با روش هاي تربیت اسالمي است. در نظام تربیت اسالمي بر مرحله اي نمودن تکالیف 
)روم: 39 ، آل عمران: 130 و بقره: 279( تأکید شــده اســت و در قرآن آمده است که مربي باید 
همواره توان و ظرفیت متربیان را در نظر داشته باشد و در صورتي که انجام پاره اي از تکالیف مایه 
زحمت فرزندان یا متربیان است، آن تکالیف را در چند مرحله تنظیم نماید. عالوه بر این همواره 
در صورتي که ضعف متربي در به دوش گرفتن تکالیف مورد انتظار عماًل آشــکار شد مربي به 

تجدید نظر در تکالیف بپردازد )انفال: 65-66(. 
ضمن اینکه پژوهش هاي انجام شــده از جمله سلطان نژاد )1392(، سعیدي )1391(، بقائیان 
)1390(، هدایتي و همکاران )1387( و گوردون )2003( هم نشان مي دهند که اگر والدین بسیار 
سخت گیر و دیکتاتور باشند، مانع پیشرفت و توسعة کنجکاوي و خالقیت کودک خود مي شوند. 
والدیني که اجازه نمی د هند کودک ابراز وجود و یا اظهار نظر کند، مانع بروز استعدادهاي بالقوه 
او مي شوند. در نتیجه، این گونه کودکان در آینده روان آزرده و پرخاشگر خواهند شد. سرزنش و 
نکوهش، عامل دیگري است که فرزندان را خاطي مي کند و موجب مي شود که آتش لج  بازي و 
عدم مسئولیت پذیري در آن ها شعله ور گردد. فقدان محبت در این گونه خانواده ها نیز موجب آن 
است که فرد، در تعامل با جامعه دچار مشکل شود، همواره فاصلة خود را با دیگران حفظ کند و از 
همکاري با آن ها اجتناب ورزد. به عبارت دیگر، فرزندان این گونه خانواده ها به دلیل این که عادت 
کرده اند که دیگران )والدین( براي آن ها تصمیم بگیرند از برخورد با مسئولیت طفره مي روند و در 
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موقعیت هاي مختلف سازگاري کمي از خود نشان مي دهند. بنابراین توان ایستادن روي پاي خود 
و مقابله با مشکالت را از دست مي دهند. 

با توجه به یافته هاي این پژوهش، مي توان گفت که آموزش و آگاهي والدین از نحوة برخورد 
صحیح با فرزندان خود و کســب آگاهي از شیوه درست تربیتي از جمله روش اقتدار منطقي و 
برخورد مناسب با فرزندان خود نه تنها مي تواند مشکالت رفتاري فرزندان را کاهش دهد، بلکه 
در اثر آرامش روان آن ها، فرصت بهتري براي افزایش مسئولیت پذیري در اختیارشان قرار خواهد 
داد. بنابراین والدین باید به شــیوه هاي تربیت اثربخش توجه کافي داشته باشند و با تجدید نظر 
مستمر در تجربه هاي تربیتي خود، شیوه هاي معیوب تربیتي را کنار گذاشته و به شیوه هاي مؤثر و 
کارآمدتر روي آورند، چرا که اگر شیوه هاي تربیتي اصالح شوند، مشکالت رفتاري فرزندان نیز 

اصالح خواهد شد. 
با توجه به اینکه در پژوهش حاضر یکي از یافته ها این بود که بین رفتارهاي ســخت گیرانه 
والدین با مسئولیت پذیري فرزندان رابطه  منفي وجود دارد. به مشاورین مدارس پیشنهاد مي شود 
که در طي جلســاتي چند، والدین را از پیامدهاي منفي روش تربیتي ســخت گیرانه آگاه کنند. 
همین طور به والدین پیشنهاد  شــود که جهت باال بردن میزان مسئولیت پذیري فرزندان خود از 
شــیوه اقتدار منطقي به عنوان سبکي با پیامدهاي مثبت براي تربیت فرزندان خود استفاده نمایند. 
عالوه بر این برنامه هاي آموزشــي و تلویزیوني در ارتباط با روش صحیح برخورد با فرزند تهیه 
و به آگاهي والدین رسانده شــود. نهایتاً رسانه هاي ارتباط جمعي در برنامه هاي خود، در قالب 
فیلم هاي داستاني و یا مستند، برگزاري نشست هاي علمي  با استفاده از متخصصین و مشاورین، 
پیامدهاي روش هاي تربیتي معیوب از جمله سهل گیرانه و سخت گیرانه را به خصوص در جنبه 

رشد مهارت هاي اجتماعي مانند مسئولیت پذیري مورد توجه قرار دهند. 
از محدودیت هاي این پژوهش این اســت که پژوهش حاضر بر روي دانش آموزان پسر پایه 
ششم ابتدایي شهرستان بروجرد انجام شده است در نتیجه نمي توان این یافته ها را به افراد دیگر 
تعمیم داده لذا پیشنهاد مي شود پژوهشي مشابه در مناطق و مقاطع تحصیلي دیگر و همچنین بر 
روي جامعه دختران نیز انجام شــود چرا که الگوهاي رفتاري والدین نسبت به فرزندان دختر و 
پسر متفاوت است. دیگر محدودیت این پژوهش به استفاده از ابزار پرسش نامه مربوط می شود. از 
این رو پیشنهاد مي شود در مطالعات دیگر از ابزارهاي دیگري از جمله مصاحبه جهت پي بردن به 

الیه هاي عمیق شیوه هاي تربیتی استفاده شود. 
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