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 چکیده
  و پروری فرزند  های  شیوه  بین  رابطه تعیین حاضر پژوهش هدف

پژوهش،    روش.  آموزان بود  دانش  در  آوری  تاب  با  مداری  دین
  جامعه  .بود  کاربردی  نیز  هدف  لحاظ  از  همبستگی و  نوع  از  و  توصیفی

  نمونه  مدارس  در  متوسطه  مقطع  آموزان  دانش  تمامی  شامل  تحقیق

  200  بودند که از میان آن ها   1400سال    در   فومن  شهرستان  دولتی

  ایِ  خوشه  گیری   نمونه  روشبه(   پسر  100و  دختر  100)  آموز  دانش
  فرزندپروری   های  شیوه   یپرسشنامه به  و  شده  انتخاب  ایمرحله  دو

  استارک  و گالک  مداری  دین  سنجش مقیاس  ،(1991)  بامریند

. دادند  پاسخ(  2003)  دیویدسون  و  کانر  آوری  تاب  مقیاس  و(  1965)
 تحلیل و تجزیه  SPSSاز نرم افزار   استفاده  با  پژوهش  های یافته

که بین.  شد بود  آن  آمده حاکی از  دست  به    های  شیوه  نتایج 

 رابطه  آموزان  دانش  در آوری تاب با مذهبی نگرش و  فرزندپروری

 .دارد  وجود  داری  معنی  و  مثبت

آوری،  :های کلیدیواژه  های  شیوه  مداری،  دین  تاب 

 .دانش آموزان فرزندپروری،
 

 
Abstract 

The aim of this study was to determine the 

relationship between parenting styles and 

religiosity with resilience in students. The 

research method was descriptive and 

correlational and applied in terms of purpose. 

The study population included all high school 

students in the public model schools of Fooman 

city in 1400, from which 200 students (100 girls 

and 100 boys) were selected by two-stage cluster 

sampling method and died according to the 

parenting methods questionnaire (1991). Glock 

and Stark (1965) and Connor & Davidson (2003) 

Resilience Scale. Findings were analyzed using 

SPSS software. The results showed that there is 

a positive and significant relationship between 

parenting styles and religious attitudes with 

resilience in students. 

Keywords: Resilience, Religiosity, 
Parenting methods, Students. 
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 مقدمه
(،  1991) 2ماستن و 1گارمزی  روانی دارد. بهداشت  شناسی خانواده وروان  حوزه روانشناسی تحول، ای درآوری جایگاه ویژهتاب

با  پیامد  توانایی یا  به عنوان نوعی فرایند،  آوری راتاب به عبارت    اند.داشتن موقعیت تهدیدکننده تعریف کرده  سازگاری موفقیت 
  کند )ایزدیان،زای زندگی کمک میتنش های سخت وموقعیت  سازگاری با در رویارویی و آوری عاملی است که به افراددیگرتاب

توانایی سازگاری  و همچنین  (،5،2010وارنو   4درایور  ،3)وایت  دهدمی کاهش (، افسردگی را2010رمی و حمیدی ،امیری، جه

)اسمیت با   کاکاوند، رنجبر،دهد )افزایش می  وکیفیت زندگی را  ( 11،2009پائول  و10کاسپر ،9، رابینسون8مونتاگیو  ،7تولی ،6درد 
 (.  1390برماس، برجعلی و

آوری تاب  شرایط خطرناک است.  زیستی در  -برقراری تعادل زیستی  در  آوری توانایی فردتاب  معتقدند  ( 2003دیویدسون )  کانر و

بازگشت به تعادل اولیه یا  سازگاری موفق در  از این رو است و درشرایط تهدیدکننده باالتر  رسیدن به تعادل سطح همچنین 

تابدر کند.هم میزندگی را فرا براین تاب شود.محسوب می  محیط خود  سازنده فرد در  کت فعال وآوری شرواقع  آوری عالوه 
مقابل   پذیری بیشتری درانعطافی باال  آورتابدارای   افراد شناختی است.  عاطفی و  پیامدهای مثبت هیجانی،  با نوعی ترمیم خود

 -روانی  هایویژگی  . عوامل متعددی ازجمله(1999)کامفر،   کننداین شرایط حفاظت می برابر  در را خود و  دارند زاشرایط آسیب

نقش دارند.ارتقای میزان تاب و ایجاد های اجتماعی درحمایت سیستم دوستان و حمایت اعضای خانواده و اجتماعی، در   آوری 
عواملی    یکی ازاین میان  تابکه  مهمترین  بسیار چشمگیری در ارتقای    فرزندپروری است.های  شیوهکند  آوری ایفا مینقش 

پندارهای اولیه را کودک در های سخن گفتن شیوه یابد،می ذهنی رشد  لحاظ جسمی و  از گیرد،می  جهان فرا  درمورد خانواده 

 (. 1383 ،هیبتیو   )اقلیدس گیردروحیاتش شکل می اخالق و  ها،گیرد و سرانجام نگرشیاد می هنجارهای اساسی را  آموزد،می

  رفتار  حاکم برخانواده و  جو  گیرد.می اثرکنش متقابل شکل  پیچیده است که درهمی درشبکه  نظام و ،فرزند  روابط والدین و
یادگیری مطالبی درباره  مهارت  است.  هایش مؤثرتوانایی  و  خود  از  چگونگی احساس فرد  والدین در فرزندپروری شامل  های 

 مؤثر های مثبت ویادگیری راه داشت، انتظار هااز آن  باید  رفتاری راسنی چه   هر درک اینکه در رفتارکودکان و چگونگی رشد و

ناشایست، برای کنارآمدن با به فرزندان و اطمینان خاطردادن و کسب مهارت در  رفتارهای  قاطع صحبت کردن    محبت کردن 
 (.1388 )شریعتمداری، شودمی

های که شیوه هااین شیوه گیرد.ی فرزندان خویش به کار میاجتماع تربیت فردی و  در های خاصی راشیوه  هرخانوادهبنابراین  

آموزی که  دانش  باشد.غیره می اقتصادی و  اجتماعی، ازعوامل مختلف ازجمله عوامل فرهنگی، متأثر  شوندفرزندپروری نامیده می

یابی درکودکی مورد موفقیت،خودپندارهاند، در مرکز  ترک کرده را  اش اوخانواده  توجهی والدین قرارگرفته   اش به جای مفهوم 
من  هایی چون »من دوست داشتنی نیستم،ی منفی موجب تثبیت شدن پیاماین خودپنداره مفهوم شکست جای گرفته است.

نیستم، در سازگاری دانش  شودیامن بد هستم« می  خواستنی  نتیجه این تفکرات  درکه  زا خلل  استرس  شرایط بحران و  آموز 

 .(1391  روان بخش، احمدیان و  )حسینی نسب، کندایجاد می
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که می غالب برتربیت فرزندان ازسوی والدین اشاره داردبه شیوه فرزندپروریدانیم  همانطور  تکوین    و چگونگی رشد  بر  و  ی 

فرزندپروری  فرزندپروری فرزندپروری مقتدرانه،  سبک باتوجه به تحقیقات انجام شده چهار  بسزایی دارد.  شخصیت کودک تأثیر

با عنایت    (.1391همکاران، نسب و)حسینیباشد  مورد تاکید می  کارانهفرزندپروری مسامحه  فرزندپروری سهل گیرانه،  مستبدانه،

و شرایط آن با شرایط دوره قبل یعنی کودکی    باشدوی میآغاز مستقل شدن  و سر  فرد  از زندگی یای مهمنوجوانی دورهبه اینکه  
نوجوان پیش میطی این دوره مسایل استرسکامال متفاوت است  با موفقیت زای جدیدی برای  نتواند این دوره را  آید و اگر او 

روبرو خواهد شد. درسال مشکالت استرسطی کند در آینده با مشکالتی  نوجوانهای اخیر    شکست تحصیلی،  جمله )از  زای 

با پیداکرده است.جدایی والدین، مرگ عزیزان و...  اطرافیان،  مشکالت ارتباطی  های اساسی و مهم یکی از مؤلفه ( سیرصعودی 
شناختی درجوانان  روان  مشکالتبروز    آوری ازتابآوری مناسب است. در کاهش مسائل و مشکالت نوجوانان برخورداری از تاب

براین    13راتر  (.    2009  ،12)پینکارت  نمایدیزا محافظت مشناختی حوادث مشکلروان  کند و از آنها در برابر تأثیراتپیشگیری می

تاب باور لزوماً باچالشاست که افراد  برخورد میآور  با این تغییرات  نیستند بلکه وقتی   شان راتعادل  کند،های کمتری مواجه 

به دست مسریع   ترندروانی سالم لحاظ جسمی و از  و  شوندنمی  دچار اختالل شوند،می  ترحتی نسبت به قبل قوی  و آورندیتر 
 .( 14،2010)هارلینگتون

عواملی که می باشد وجود باورهای مذهبی در افراد و به ویژه خانوادهتواند بر افزایش تابیکی دیگر از  ها است.  آوری اثر داشته 

به یک فلسفه حیات مسلّح کرده و به عقل وی روشنگری می بخشد، بر اراده تاکید دارد دین برای آدمی موهبتی است که او را 
های عقل گردن نهد. نیازهای اساسی روح به ویژه نیاز به عشق و جاودانگی  کند تا به فرمانپرورد، به آدمی کمک میو آن را می

)خدایاریبخشد و از اینرا تحقق می فرد، شکوهی و بناب،  روست که تار و پود زندگی انسان به باورهای دینی تنیده شده است 

هدفی  های درونی و روانی، احساس پوچی و بیاصیل مذهبی راه را برای ابتالی فرد به کشمکش (. دور ماندن از باورهای1378

نامالیمات و فشارهای روانی هموار میو یاس و ناامیدی در برابر محرومیت  (.1381سازد )ظهور و توکلی، ها، 
پورحسین، بوده است )ریاحی، علیوردیناپذیر زندگی بشر در تمام اعصار توان ادعا کرد که مذهب جزء جداییمی (  1389نیا و 

بشر به ویژه سالمتی وی تاثیر می برتمام امور  )درگاهی، و  (. اعتقادات مذهبی با سرنوشت انسان پیوند خورده و 1393گذارد 

عمیقا تحت تاثیر قرار میجوشش هب با تمرکز های معنوی مذدهد. جنبههای این عقاید در قلب انسان اصول زندگی انسان را 
ها باعث افزایش  بر روی هیجانات مثبت، ممکن است با روابط گرم و افزایش حمایت اجتماعی رابطه داشته باشد که هر دوی آن

)واالت و تمتن و همکارانسطح سالمت روانی فرد می (. نگرش مذهبی یعنی نوعی اعتقاد منسجم که در همه 2008،  15شود 

؛  1394ها است )صالحی و مسلمان، د و اخالقیات و رفتارهای انسانی، هماهنگ کننده بین ارزشگیرامور خداوند محور قرار می

با حس نیرومند مسئولیت و اعتقاد به  (. در واقع آرامشی که مذهب به انسان می2016، 16تی، چونگ، چانگ، وانگ دهد همراه 
نتیجه ایمان مذهبی است نه علت آن.  های معنوی زندگی بر جهان مادی اجاودانه بودن انسان و برتری جنبه ست؛ زیرا آرامش 

 (  2016، 17)دب، مک گیر و سان

بهره شرایط در خداوند یاری به امیدواری زندگی، در معنا دلیل داشتن به مذهبی افراد رسدمی نظر به  از مندیبحرانی، 

 متحمل را کمتری فشار رسانآسیب حوادث با مواجهه در واال منبعی داشتن به تعلق احساس و معنوی و اجتماعی هایحمایت

پور و عظیمی،  می در نتیجه هرچه میزان باورهای  (.1391؛ اصغری، کردمیرزا و احمدی،  1389شوند )بالجانی، خشابی، امین 
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باشد میزان مصرف موادمخدر، بزهکاری، طالق و خودکشی در او کمتر خواهد شد و بالعکس )محمدخمذهبی فرد قوی انی،  تر 

شود که فرد احساس (. بنابراین نبود باورهای مذهبی در زندگی بشر موجب می1391؛ مکارم و زنجانی،  1393یگانه و کریم پور،  

نگرانی، یاس، سردرگمی و در نهایت افسردگی کند. همچنین نگرش مذهبی ضعیف بر اعتماد به نفس و نحوه مقابله با مشکالت 

 (.  2000،  18ی و دیگذارد )مالتبادر زندگی اثر می
نشان میداده متفاوتی  نیروی حمایت کننده در کاهش فشارهای روانی میهای  (.  1995، 19باشد )الری ونتسدهد که مذهب 

( بهبود امید به زندگی و 1389برای مثال مطالعات جلیلوند، عودی، اکبری و همکاران  ( نشان داد که مذهب نقش بسزایی در 

بیشتری برای کنترل شرایط موجود و رضایت از آن به ویژه در  نگرش مذهبی توانایی  دارای  بحرانی شده است و افراد  مواقع 
 مشکالت زندگی خود دارند.

( نیز نشان داد که تقیّدات دینی و عملکردهای مذهبی سالم و مبتنی بر معنویت  1393های رضایی، لطفی و همکاران )پژوهش

بهداشت روان و مقا دارد. همچنین مطالعات صحراییان، غالمی و امیدوار بله با عوامل استرسدرونی با سالمت جسم،  زا ارتباط 

( به این نتیجه دست یافت که از جمله مهمترین پیامدهای وجود نگرش مذهبی در زندگی افراد کاهش فشارهای روانی، 1389)
 ت.بندی به امور و امید به آینده اسافزایش عشق و عالقه به دیگران، تعهد و پای

 

 های تحقیق   هیفرض

 اول  فرضیه

 دارد.  وجود رابطه دانش آموزان  تاب آوری با مداریدین  بین

 دوم  فرضیه

 دارد. وجود رابطه دانش آموزان  تاب آوری  با  فرزندپروری  شیوه های  بین
 

 روش
 کاربردی است. نیز  هدف لحاظ همبستگی می باشد و از نوع از و  توصیفی حاضر، پژوهش روش

 

  دولتی  نمونه مدارس متوسطه  چهارم  تا اول  پایه  پسر و دختر  دانش آموزان تمامی  شامل جامعه آماری:  جامعه آماری تحقیق 

 .  بود  1400  تحصیلی  سال بودند در فومن شهرستان  دوم دوره
 

  100 دختر،  100)  نفر  200 تعداد  ای،مرحله-دو  ایخوشه  گیرینمونه  با استفاده از روش:  نمونه آماری و روش نمونه گیری

  مدرسه  دو  و پسرانه  مدرسه  دو  تصادفی  طوربه  مدارس کل  از  که  صورت  بدین. شدند برگزیده  تحقیق  نمونه عنوان  به( پسر

  6)   کالس 12  تعداد  این  از  و  بود  کالس 24 جمعاً  نمونه،  مدارس این  متوسطه  هایکالس  کل  تعداد.  شدند انتخاب  دخترانه
  ،( 2003)  دیویدسون  و  کانر  تاب آوری  هایپرسشنامه به و شدند  انتخاب  تصادفی  بصورت( پسرانه کالس  6 و  دخترانه کالس

 .دادند  پاسخ(  1991)  بامریند  فرزندپروری  پرسشنامه  و(  1965) استارک و گالک مذهبی  نگرش
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 ابزار پژوهش
 ( :1991) 20پرسشنامه شیوه های فرزندپروری بامریند -1

نفوذ و شیوهاین  بررسی الگوهای  نظریه بامریند، برای  های فرزندپروری ساخته شده است. این پرسشنامه  پرسشنامه بر اساس 

مطلق،   10گویه است که   30دارای   ماده دیگر به شیوه اقتدار  10ماده به شیوه استبدادی و   10ماده آن به شیوه آزادگذاری 

شوند. دراین پرسشنامه آزمودنی شیوه ادراک شده فرزندپروری والدین خود را با  یمنطقی والدین در امر پرورش فرزند مربوط م
لیکرت  بر حسب یک مقیاس  با عالمت  ماده  و کامال   5مطالعه هر  مخالفم، تقریبا مخالفم، موافقم  )کامال مخالفم،  درجه ای 

نمرات   4تا   0کند که به ترتیب از  موافقم( مشخص می با جمع  نمره مجزا در مورد آزادگذاری مطلق،  3نمره گذاری شده و 

برای    81/0( میزان پایایی این پرسشنامه را با روش بازآزمایی  1991)  21آید. بوریآزمودنی بدست میاستبدادی و اقتداربرای هر

فرخی و سهرابی )  92/0برای استبدادی و    85/0آزادگذاری،   نمود. جعفرزاده،  ( ضریب اعتبار  1394برای اقتدار منطقی گزارش 
آورد. در پژوهش حاضر نیز میزان بدست    89/0و شیوه آزادگذاری   91/0، شیوه استبدادی 93/0پرسشنامه را برای اقتدار منطقی 

و برای   89/0برای شیوه استبدادی و نیز   81/0انگارانه،  برای شیوه سهل  75/0پایایی این پرسشنامه را با روش همسانی درونی 

 اقتدار منطقی محاسبه شد.
 

 :مداری دین سنجش پرسشنامه -2

)گالک و  ساخته دینداری و دینی باورهای و هانگرش سنجیدن برای استارک و گالک توسط پرسشنامه این است  شده 

 مسیحیت، ادیان پیروان روی بر و آسیا و آفریقا ، آمریکا اروپا، مختلف کشورهای در کردن استاندارد (. برای1965، 22استارک

 یک حاضر (. پرسشنامه1374زاده،   است )سراج یافته انطباق هم اسالم  دین با ( و1377)طالبان،   گردیده اجرا اسالم و یهودیت

  .پردازد  می دینداری سنجش به فکری  و مناسکی پیامدی، عاطفی، اعتقادی، پنجگامۀ ابعاد شامل که است بعدی پنج سنجۀ
باشند. ب(   داشته اعتقاد آنها به دین آن پیروان رود می انتظار که باورهایی از است عبارت دینی : باورهای یا اعتقادی الف( بعد

 گرفتن روزه خاص، دینی هایآئین در شرکت نماز، عبادت، همچون مشخصی دینی اعمال شامل دینی: اعمال یا بعدمناسکی

 و تصورات عواطف، بر ناظر دینی: عواطف یا تجربیج( بعد  .آورند جایبه را آنها دین پیروان هر رود می انتظار که است... و
 آثار یاد( بعد پیامدی    .است متعالی اقتداری یا غایی واقعیتی یا خدا همچون ربوبی جوهری با رابطه داشتن به مربوط احساسات

 سراج از ؛ نقل1965 استارک، و است )گالک پیروان روزمره زندگی بر دینی دانش و تجارب اعمال، باورها، اثرات به ناظر دینی :

یعنی  درجه پنج گویه هر لیکرت است که سنجش، این در استفاده مورد گیری اندازه مقیاس (.  1374زاده،   »کامالً  ارزشی 

بینابین، مخالف، کامال مخالف«   نوسان است. حاصل 4تا 0بین  گویه هر ارزشهای و گیردمی بر در راموافق، موافق،   متغیر در 

 میزان .دارد نوسان  104تا   0بین   که دهدمی نشان را مداری آزمودنیی دینکل، نمره در هاگویه از یک هر ارزش عددی جمعِ

 ابعاد در آن باالی  اعتبار از حاکی که گردیده تعیین متفاوت های نمونه روی بر مختلف مطالعات در پرسشنامه این اعتبار

، بعد مناسکی  72/0، بعد پیامدی 75/0، بعد عاطفی  81/0بعد اعتقادی  متغیرهای آلفای کرونباخ برای باشد. مقدار می مختلف
کل این آزمون استفاده نمودیم و ضریب آلفای کرونباخ برابر با  درپژوهش حاضر ما از نمره(.  1374می باشد )سراج زاده،   83/0

 برای آن محاسبه شد.    81/0

 

 
20 Baumrind parenting styles questionairy  
21 Buri 
22 Glock, CY., Stark, R. 
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 :  (RISC-CD) 23مقیاس تاب آوری -3

صورت یک طیف لیکرت  های هر سوال بهسوال و پاسخ  25( تهیه شد که شامل  2003و دیویدسون ) این پرسشنامه توسط کانر

(، اغلب درست 2(، گاهی درست )1(، به ندرت درست )0بصورت کامال درست ) 4تا   0ای است. برای هر گزینه نمرات درجه  5
(3( همیشه درست  بین  ( امتیازبندی می4( و  به  100تا   0شود. دامنه امتیاز قابل کسب  بدست آمده    100و هر چه امتیاز 

به چهار سطح )آوری بیشتر است. نمره کلیِ تابی تابدهندهتر باشد نشاننزدیک - 100( و )51-75(، )26-50(، )0-25آوری 

ست  بد   87/0( ضریب آلفای کرونباخ این مقیاس را در دانشجویان  1388شود. سامانی، جوکار و صحراگرد )( طبقه بندی می76
اند. همچنین جعفرزاده، گزارش کرده  87/0( ضریب آلفای کرونباخ این ابزار را  1386( و محمدی )1391آورده بودند. ابوالقاسمی )

( پژوهش حاضر ضریب آلفای کرونباخ این ابزار  محاسبه کرده 92/0( آلفای کرونباخ را  1394فرخی و سهرابی    0/ 85اند. در 

 محاسبه شد.
 

)میانگین،  تحلیل داده ها :روش تجزیه و  آمار توصیفی  ها از  درصد( و آمار    و  فراوانی  استاندارد،  انحراف  برای تحلیل داده 

 انجام گرفت. SPSSچندگانه( استفاده شد. تحلیل داده ها با استفاده از نرم افزار   رگرسیون و پیرسون  استنباطی )همبستگی

 

 یافته های پژوهش
 ی استنباطیها افتهی توصیفی و یها افتهی

)دانش  200ها روی  تحلیل داده های آماری شامل  مشخصه  1-جدول ( انجام گرفت. %50پسر هرکدام    100دختر و    100آموز 
انحراف   پیرسون تابمیانگین و  همبستگی  ضرایب  نیز  و  پژوهش  اصلی  متغیرهای  با شیوهمعیار   و  فرزندپروری  هایآوری 

 را نشان می دهد. مداریدین

 (=200nمداری )دین و فرزندپروری هایشیوه با آوریتاب پیرسون همبستگی  های توصیفی و ضرایبشاخص 1ل شماره جدو

 P-value آوریپیرسون با تاب rضریب  انحراف معیار میانگین متغیر
 - 1 107/1 075/3 تاب آوری

 0001/0 486/0 200/1 160/2 فرزندپروری مقتدرانه

 0001/0 -423/0 278/1 385/2 گیرانهسهل فرزندپروری 

 0001/0 -386/0 233/1 145/2 فرزندپروری مستبدانه

 0001/0 280/0 197/1 915/2 مداریدین

 
نتایج جدول شماره  با شیوه 1با توجه    %99در سطح اطمینان   مداریدین  و فرزندپروری  هایمشخص شد که بین تاب آوری 

)رابطه معنی با ضرایب  >P  0001/0دار وجود دارد  برای دو شیوه فرزند پروری سهل گیرانه و مستبدانه به ترتیب  (. این روابط 

تحلیل رگرسیون نتایج آزمون دوربین -386/0و    -423/0 اجرای  نشان داد مفروضه-معکوس مشاهده شد. پیش از  ی واتسن 

- (. در ادامه جدول=67/1DWی اجرای تحلیل دو تحلیل رگرسیون به روش ورود همزمان برقرار است )مستقل بودن خطاها برا
 دهد.مداری را نشان میدین و فرزندپروری هایشیوه آوری از روینتایج تحلیل واریانس مدل رگرسیون نمرات تاب  2

 

 
23 Connor-Davidson Resilience Scale 



57 

 1400، پاییز 27فصلنامه روانشناسی و علوم رفتاری ایران، شماره 

Iranian Journal of Psychology and Behavioral Sciences, (27), 2021 

 

 

 

 مداریدین و فرزندپروری هایآوری از روی شیوهتابنتایج تحلیل واریانس مدل رگرسیون نمرات  2 شماره جدول

 F P-valueنسبت میانگین مجذورات درجه آزادی مجموع مجذورات منابع تغییر
 0001/0 681/20 546/19 3 637/58 رگرسیون

   945/0 196 238/185 خطا

    199 875/243 کل 

 

آوری  مداری بر متغیر تابهای فرزند پروری و دینشود اثر رگرسیونی متغیر شیوهمشاهده می  2همانطور که در جدول شماره  

( بوده است  به وسیله مدل رگرسیونی بر اثر اتفاق و =0001/0P<،681/20Fمعنادار  (. بدین مفهوم که تغییر نشان داده شده 

و  پروری  فرزند هایمتغیرهای شیوه  بین  چندگانه همبستگی  از آنست که ضریب تصادف نیست. خالصه مدل رگرسیون  حاکی
برابر با مداری با تابدین  درصد از تغییرات 24دیگر   عبارت  است. به  240/0برابر با  آن تعیین ضریب و  باشدمی  490/0آوری 

  ضریب شود ومی مداری( تبیینو دین پروری  فرزند  های)شیوهبین  متغیرهای پیش  وسیله  به  آوریتاب  مالک متغیر  در واریانس

  تاب  در درصد از تغییرات  23استفاده حدود  بینی موردنشانگر آن بود که مدل پیش  229/0( برابر با  2RΔ)  شده  تعدیل تعیین
  فرزندپروری  هایشیوه روی آموزان را ازآوری دانشنتایج تحلیل رگرسیون نمرات تاب  3-جدول .است آورده به حساب را  آوری

 دهد.مداری نشان میدین و

 مداریدین و فرزندپروری هایشیوه روی آوری ازنتایج تحلیل رگرسیون نمرات تاب 3شماره  جدول

 ضرایب استانداردشده ضرایب استانداردنشده هابینپیش
t-value P-value 

B ESE β 
 057/2 151/0 - 595/13 0001/0 (constatntمقدار ثابت )

 0001/0 741/3 418/0 103/0 386/0 فرزندپروری مقتدرانه

 410/0 826/0 -011/0 113/0 009/0 گیرانهفرزندپروری سهل 

 410/0 826/0 -085/0 092/0 076/0 فرزندپروری مستبدانه

 0001/0 522/6 236/0 116/0 190/0 مداریدین

 بینیتابع پیش
 057/2+418/0+ )فرزند پروری مقتدرانه( 236/0مداری()دین

(constatntتاب=)آوری 

 2R24/0= 2R, Δ 229/0=  E, SE 972/0, F=  681/20, P<  0001/0 = خالصه مدل 

 

مداری ( و دین=0001/0P<،418/0βمقتدرانه ) متغیر فرزندپروریتنها دو    شودمی  مشاهده 3همانطور که در جدول شماره  

(0001/0P<،236/0β=ارتباط معنی )تواند های ضرایب بتا میکنند. عالمتبینی میرا پیشآوری دارد و مقادیر آنداری با تاب

یک واحد افزایش در انحراف  توان گفت با  همانند ضرایب همبستگی به دست آمده در این پژوهش تفسیر شود، با این وجود می
به میزان  مقتدرانه و دین استاندارد نمره فرزندپروری به ترتیب  نمره تاب آوری  انحراف استاندارد افزایش   24/0و   42/0مداری، 

 یابد.می
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و نتیجه  گیری بحث 
 دارد. وجود رابطه دانش آموزان تاب آوری با مداریدین بین :اول  فرضیه

اول از آزمون رگرسیون ساده به روش همزمان استفاده شد. ضریب همبستگی چندگانه بین متغیر نگرش  جهت بررسی فرضیه  

برابرآوری دانشتابمذهبی با متغیر از تغییرات   211/0می باشد. به عبارت دیگر  211/0و ضریب تعیین آن برابر   460/0آموزان 

دهد شود و ضریب تعیین تعدیل شده نشان میش مذهبی تبیین میبین نگرآوری به وسیله متغیر پیشواریانس متغیر مالک تاب
به دست آوری دانشتغییرات در تاب  207/0که مدل مورد استفاده   آموزان را بحساب آورده است. با توجه به مقدار همبستگی 

اینکه مقدار از    Pآمده و  بنابراین نتیجه می 05/0به دست آمده کمتر  باشد،  نگرش  می  بین  تابگیریم که  آوری مذهبی و 

(، )هولمز،  1993اگلند و همکاران ) هایهای پژوهشنتایج این تحقیق با یافتهآموزان رابطه مثبت و معنی داری وجود دارد.  دانش

توان گفت که  در تبیین این یافته پژوهش میهمسو و همخوان است. (  1387(، کشتکاران )1390هاشمی و جوکار )  ،(2006
برایعنوان یک اصل وحدتتواند  مذهب می یک نیروی عظیم  که به    .کننده باشدکمک  و  روان مفیدسالمت  بخش و  افرادی 

اضطراب وهستند  اعتقادات مذهبی پایبند    .نیستندپایبند   که به این اعتقادهستند ناراحتی خیلی کمتری ازکسانی   ، دارای 

توان کمک فوق به وسیله ترویج دین می. گردد  به شخصیت فرد معنادادن موجب باال بردن یکپارچگی و  تواندمی مذهبی اعتقاد
به منتهی درجه سالمت روان قابل    را فرد  به خدا، اعتقاد توکل و غایی و وجود توکل بر و  اعتقاد ای به سالمت روان کرد.العاده

. در رابطه به طریقی کنترل نمود  کنترل راقابل    غیر و های فشارزاموقعیت  توان اثرمی  خداوند  طریق ارتباط با  از.  کشاندمی تصور

با مذهبی بودن افرادکرد  عنوان  توان  می  مذهبی بودن افراد، پایین بودن اضطراب و  با  معکوس دارد.  ارتباط  که میزان اضطراب 

وسیله    بودن زندگی انسان به هدفمند مذهب نقش مهمی در. هدفی آنان استبی  پذیربودن افراد،یکی ازعلل آسیب  با توجه به
سازنده داردکسب ارزش دینهای  پیامدهای مهم افراد  نیز از دیگر  امید  مذهبی می.  روان، دار و  کم، سالمت  باشد. اضطراب 

بشمار میو... از فاکتورهای مهم درتابزندگی   رضایت درهدفمند بودن زندگی، امید،    آید.  آوری افراد 

 

 .دارد وجود رابطه آموزان دانش آوری تاب با فرزندپروری های شیوه بین :دوم فرضیه

نتیجه بین شیوه نیز تایید شد. در  پژوهش  آموزان دختر و پسر مدارس آوری دانشهای فرزندپروری والدین با تابفرضیه دوم 

برای تجزیه و تحلیل فرضیه دوم از آزمون رگرسیون چندمتغیری   نیز رابطه وجود دارد.  متوسطه دوره دوم  نمونه دولتی مقطع 

چندگانه بین متغیر شیوهب استفاده شد. ضریب همبستگی  با متغیر تابه روش همزمان  برابر های فرزندپروری    0/ 490آوری 

به وسیله  از تغییرات واریانس متغیر مالک تاب  240/0باشد. به عبارت دیگر  می  240/0باشد و ضریب تعیین آن برابر می آوری 
  0/ 229دهد که مدل مورد استفاده شود و ضریب تعیین تعدیل شده نشان میین میهای فرزندپروری تبیبین شیوهمتغیر پیش

بدست آمده و اینکه مقدارتغییرات در تاب به مقدار همبستگی  به دست آمده کمتر از   Pآوری را بحساب آورده است. با توجه 

داری وجود آموزان رابطه مثبت و معنیآوری دانشهای فرزندپروری و تابگیریم که بین شیوهباشد، بنابراین نتیجه میمی  05/0
یافته  دارد. با  تحقیق  پژوهشنتایج این  فیناور)  هایهای  شاهینیان،  1999؛ هاسر،  1993،  ولنتاین و  ؛  1998؛ کالیجیان و 

ان همسو و همخو  (1380،سامانی و  البرزی،  1390؛ هاشمی وجوکار،1982؛ ورنر و اسمیت،  1996پارگامنت، اسمیتوکوئینگ، 

 است.

گیری این  اجتماعی انسان و چگونگی شکل -خانواده بیشترین تاثیر را بر روند ساخت هویت فرهنگیتوان ادعا نمود  بنابرین می
و فرزندپروری به عنوان شیوه تربیتی اعمال شده از سوی والدین شامل مجموعه رفتارهای متعدد و گوناگون طبیعی    هویت دارد

بهنجار می گیر در ابعاد  والدین سهل  کنند.به منظور کنترل کردن و اجتماعی نمودن کودک از آن استفاده می باشد که آنهاو 

به خود اختصاص  کنترل و خواست های خود معتدل و پایین از این سطح هستند و در مهرورزی حد وسط سه الگوی موجود را 
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های خانواده نامرتب و اعمال مقررات اهمال کارانه است.  الیتباشد. فعگیر نسبتاً آشفته میدهند. خانواده دارای والدین سهلمی

بنابراین با توجه به چنین آرایش از عملکرد خانواده وجود رابطه منفی بین این شیوه فرزندپروری و عملکرد تحصیلی قابل انتظار  

تمایل بیشتری برای پذیرش دالیل  سازند و های شناختی را به کودکان خود منتقل میاست. اما والدین درشیوه مقتدرانه بینش

نشان می از استدالل و دهند. این والدین سخنوران خوبی هستند و اغلب برای مطیعکودک در رد یک رهنمود از خود  سازی 
 ها ظاهراً تحمل مقاومت در برابر قهرکنند. آنگیرند و نیز به منظور توافق با کودک از ارتباط کالمی استفاده  میمنطق بهره می

گویند که معموالً برای کودک خشنود و غضب کودک را دارند. والدین مقتدر به آغاز تعامل کودک، به گونه و درجه ای پاسخ می

و همچنین از جهت   های زیادی از نقطه نظر اقتصادی، اجتماعی و فرهنگی دارندها تفاوتبا توجه به اینکه خانواده. کننده است
  ،انجامد کراسی میوحاکم بر خانواده و رابطۀ والدین با فرزندان که به اشکال آزادی، استبدادی و یا دم  نوع رفتار با فرزندان و فضای

تصورات و رفتار خانواده   ،از نظر شخصیتِ اجتماعی و هویت فرهنگی یکسان تربیت نمی شوند. نگرش ها نیز متفاوتند فرزندان

های توان گفت که شیوهبه عنوان نتیجۀ نهایی می اجتماعی فرزندان دارد. بیشترین تاثیر را بر رفتار اجتماعی و هویت فرهنگی و

بر گفتگو، مذاکره و مشاوره استوار فرزندپروری دمکراتیک، فرزندانی اجتماعی و خالق پرورش می دهد. محور اساسی دمکراسی 
های فرهنگی از هر فعالیت  باشد.میاست. گفتگو، ستون اصلی دمکراسی و مهمترین عامل وجود مذاکره و مشاوره در خانواده 

های فرزندپروری استبدادی که گفتگو جایگاهی ندارد، بیشتر فرزندان  نقش مهمی دارند. در شیوه  ،نوعی در تولید این نوع نگرش

در صورت  منشانۀ والدین در صورت وجود زمان و توجه والدین، اکثرا فرزندان خالق تولید کرده و دهای آزاشیوه  شوند.مجری می
   کنند.عدم وجود زمان گفتگو فرزندان بازیگر تولید می

روانی پناه ببرد. هرچه رابطه انسان برای کاهش فشارهای  به یک قدرت کامال برتر  نیاز دارد  خدا  -هرانسانی به صورت فطری 

به قدرت برتر برای دستگیری و کمکقوی باشد؛ یعنی اعتقاد  بتر  برابر تهدیدها و  ها بیشتراست و این اعتقاد حرانرسانی او در 

زا شکیبایی بیشتری برای برطرف نمودن آنها ازخود نشان دهد و در نتیجه  کند که درمشکالت وعوامل استرسبه افراد کمک می
های فرزندپروری والدین به علت شکل دادن  آوری بیشتر و سالمت روانی بهتری هستند. از طرفی انواع سبکاین افراد دارای تاب

به مشکالت و عوامل استرسش نقش بسزایی در چگونگی نگرش افراد   زا دارد.  خصیت افراد 

تقویتهای فرزندپروری والدین به گونهاگرشیوه باشد که فضای گرم و صمیمی، دارای  های مثبت، گفتگو و تعامل سازنده و ای 
با کنترل باشد، به فرزندان در پذیرش و سازگاری با هنجارهای اجتم -کند. دانشاعی ومسائل پیش رو کمک بسزایی میهمراه 

توجهی والدین قرارگرفته و یا الگوهای رفتاری مناسبی درخانواده آنها وجود نداشته، درتفکر آموزی که در دوران کودکی مورد بی

شکل نمی به درستی  پیروزی  بدست آوردن  برای  موفقیت وتالش  مفهوم  نتیجه سازگاری دانشو ذهن او  آموز در گیرد و در 

بحران و استرس خلل ایجاد میشرایط  خانوادهشود.  زا  ها و های فرزندپروری خانوادهها، مربیان و معلمان به شیوهالزم است 
یادآوری این نکته  آوری دانشآموزان در راستای تابریزی جهت تقویت نگرش مذهبی دانشبرنامه آموزان  توجه کنند. در واقع، 

نیز پیشرفت تحصیلی دانشواجب است که برای ایج های هوشی آموزان صرفاً به تواناییاد اراده قوی در رویارویی با مشکالت و 

ها بستگی  های فرزندپروری خانوادهآنان بستگی ندارد، بلکه به عوامل متعددی ازجمله داشتن امید و سازگاری و همچنین شیوه
با نقش   در ارتباط  پرورش  و  آموزش  الزم است  برنامهشیوهدارد.  فرزندپروری والدین و اجرای  برنامههای  های  های مذهبی، 

 های آموزش معلمان، آموزش خانواده، مدیران و دبیران تهیه و برگزار کند.آموزشی مناسبی را برای انواع دوره

محیطی از راه مراکز های  گردد. زیرا محرکمناسک مذهبی ازطریق فرایندهای مغزی موجب تغییرات فیزیولوژیکی در انسان می
کند. از سوی دیگر این  قشری مغز و ارتباط متقابل آنها با مراکز غدد تاالموس و هیپوتاالموس مفهوم و رنگ هیجانی پیدا می
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