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  چکيده
سنجی نقش تربیتی پدر از دیدگاه اسالم بود. بـر ایـن   هاي روانهدف این پژوهش ساخت و تعیین ویژگی

هـاي  ه از آیات و روایات اسالمی، به تبیین نقش تربیتی پدر پرداخته و با استخراج مؤلفـه اساس، با استفاد
ـیفی و پیمایشـی      48اي نامهنظري نقش پدري پرسش ـیوه توص سؤالی تدوین شد. روش تحقیق بـه دو ش

 هاي دین اسالم، روش توصیفی مورد استفاده قرار گرفتـه اسـت، و بـراي   آوري آموزهباشد. براي جمعمی
 18آموزان دبیرستانی منطقه نفري از دانش 382اي ارزیابی روایی و اعتبار مقیاس، روش پیمایشی در نمونه

  تهران به کار رفته است.
دهنـدة  ، نشـان 0001/0با سطح معناداري  2/0نامه، ضریب تطابق کندال در بررسی روایی محتواي پرسش

ـبه    هاي طراحی شده میهمیزان توافق کارشناسان خبره در مورد موافقت گوی باشد. روایی مـالك بـا محاس
معنـادار   05/0بود که در سطح  IPPA (129/0ضریب همبستگی مقیاس حاضر و مقیاس دلبستگی به پدر (

باشد. نتیجه بررسی روایی سازه حاکی از همبستگی باالي سؤاالت با نمره کل بود. در بررسـی اعتبـار   می
سـازي  نیمـه باشد، و میزان همسانی درونی بر اساس ضریب دومی 89/0با نامه آلفاي کرونباخ برابر پرسش
ـتگی   می 87/0گاتمن  در  783/0باشد. در روش بازآزمایی با فاصله زمانی سه هفته، نتایج نشـان از همبس
رو، با استفاده از منـابع اسـالمی امکـان سـاخت     اینبین اجراي اولیه و اجراي مجدد دارد. از 01/0سطح 

هاي پژوهشی از اعتبار و روایی براي سنجش نقش تربیتی پدر وجود دارد. این ابزار، جهت استفادهابزاري 
  مطلوبی برخوردار است.
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  مقدمه
و متفکـران بـوده    خانواده یکی از ارکان اصلی جامعه بشري است که همـواره مـورد توجـه اندیشـمندان    

هاي مختلف علم درباره آن سخن به میان آمده است. پدر و مادر نیز که قوام خانواده بـه  است و در رشته
اند. اما همواره در میان دانشمندان، در خصوص اهمیت نقـش پـدر   آنهاست، مورد توجه ویژه قرار گرفته

 نظر بوده است.و مادر اختالف
اي در مالحظـه زان اجتمـاعی تردیـد داشـتند کـه پـدران نقـش قابـل       پـردا اکثر نظریـه  1976در سال 

خـود، بخصـوص دختـران داشـته باشـند. در نتیجـه، برخـی         دهی بـه تجربیـات و رشـد کودکـان    شکل
تالش هماهنگ و غالباً آشـکاري را بـراي اثبـات ایـن نکتـه از خـود        لمونداو  لمبنویسندگان همچون 

کودك نقش دارند. ثانیاً، نقش آنان در طـول حیـات کـودك برجسـته     نشان دادند که اوالً، پدران در رشد 
رو، بـا بررسـی   این. از)Lemonda & Lamb, 2004, p. 1(گذارد است و ثالثاً، بر روند رشد کودك تأثیر می

  پردازان را به دو دسته کلی تقسیم کرد:توان نظریهنظرات مختلف می
آور خـانواده دانسـته و   داقلی قائل بوده و تنها او را ناندسته اول، گروهی هستند که براي پدر نقش ح

پردازان، همۀ تربیت را گونه نقشی در خصوص تربیت فرزندان براي وي قایل نیستند. این دسته نظریههیچ
کنـد.  اند که زمینه تربیت فرزندان توسط مادر را فراهم میاي دانستهبه مادر اعطا کرده و پدر را تنها وسیله

ترین نوزاد مهم - کنند که رابطه مادر سادگی فرض میگیرند و بهطور کامل در نظر نمیقش پدر را بهآنها ن
پردازانـی همچـون   یابـد. نظریـه  رابطه در دوران نوزادي است و آثار آن تا نوجوانی و بزرگسالی ادامه مـی 

همه این محققان معتقدند که چـون   عالوه،اند. بهاز این دسته مورر هوبارت، بالبیجان، آنا فروید، اتورانک
رو، ایـن نظیري در زندگی او برخوردار است. ازکند، از اهمیت بیمادر بیشترین وقت را با نوزاد سپري می

  ).14، ص 1373اند (آدامز، هاي محتمل پدر را کامالً مورد غفلت قرار دادهنقش
تاریخ اقتدار پدر مسئله مهمـی بـوده و    چند دردر همین زمینه، برخی دیگر از محققان معتقدند که هر

براي دورانی طوالنی حضور پدر مقتدر در خانواده ضروري بوده و به پیشرفت جامعه کمـک کـرده، امـا    
سـوي  طلـب گشـته و جامعـه را بـه    هـاي سـلطه  در شرایط کنونی ایـن امـر سـبب پیـدایش شخصـیت     

طلبـی نیـز   رو، معتقدند که باید ایـن سـلطه  این). از128، ص 1376دهد (اعزازي، طلبی سوق میدیکتاتور
  شکسته شده و خانواده آزاد شود.

دسته دوم، کسانی هستند که عالوه بر مادر، براي پدر نیز در خصوص تربیت فرزندان نقـش قایـل هسـتند.    
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ـات   1970شناسی از دهۀ این دیدگاه در روان در مـورد نقـش پـدر مـورد توجـه قـرار گرفـت         لمـب با تحقیق
)Krampe, 2005, p. 2      ـأثیرات منفـی بـر ). امروزه بسیاري از دانشمندان معتقدند که از بین رفتن نقـش پـدري ت

ـاس     آنکوناخانواده و کودك دارد. براي مثال،  ـا، اس معتقد است که از دست رفتن نقش پدري در جامعـۀ آمریک
اي برخـوردار  مالحظـه اجتماعی آمریکاي معاصر را تضعیف کرده است و ملتی را که روزگاري از قدرت قابـل 

ـا در کـل از فقـدان     ایـن ). ازAncona, 1998. p. 19بود، از فرایند رشد خودش بازداشته است ( رو، کشـور آمریک
ـایی در      Eastin, 2003, p. 12برد (هویت مردانه بزرگسال رنج می ـاتوانی شـهروندان آمریک ). این امـر موجـب ن

ـاي    Ancona, 1998. P. 20دستیابی به بلوغ و استقالل عمل شده است ( ). برخی دیگر بر این باورنـد کـه آمریک
  ).Eastin, 2003, p. 12شود (اي بدون پدر بدل میرفته به جامعهمعاصر رفته
ـا بـه مـرور روان    به نقش پدران در رشد کودکان اهمیت چندانی داده نمی 1970تا دهۀ  ـا   شـد. ام ـان ب شناس

رغـم  دگی کودکان را مورد بررسی بیشـتر قـرار دادنـد. امـروزه علـی     ورود به این حوزه، تأثیر نقش پدران در زن
 ,Arian(شـود  هاي فراوان در این حوزه، باز هم توجه کمتري به مسئله نقش تربیتی پـدران مـی  وجود پژوهش

ـان و حضـور در بافـت      تنها بهکه پدران نه). درحالی2002 طور مستقیم و غیرمستقیم از طریـق مراقبـت از کودک
ـان نیـز سـهیم هسـتند (     از ژن %50نقش فعالی در رشد کودکان دارنـد، بلکـه در    خانواده ـاي کودکانش ). Ibidه

خواهنـد شـد؛ زیـرا    » گرسنگی پدر«گوید: کودکان محروم از پدر دچار با تأکید بر نقش خاص پدر می هرتسگ
ـاط   آنان براي تنظیم متناسب پرخاشگري نسبت به خود و دیگران نیازمند آنند که با بزرگ ساالن مـذکري در ارتب

). در همین زمینه، سه نوع مطالعه براي تبیین نقش پدران طراحی شـده اسـت کـه    15، ص 1373باشند (آدامز، 
  آفرینی پدر.عبارتند از: مطالعات همبستگی، مطالعات غیبت و جدایی پدر و مطالعات نقش

ـ  ـاي  ین نقـش پـدري و ویژگـی   بسیاري از مطالعات اولیه در خصوص نقش پدر براي تعیین همبستگی ب ه
عنوان اجرا شده، زمانی که نقش پدر به 1970تا  1940هاي فرزندي طراحی شده بود. اکثر این مطالعات بین سال

یک نقش جنسی، داراي بیشترین اهمیت بود. در آن زمان، بیشتر مطالعات روي رشد نقش جنسی، بخصـوص  
. طراحی این مطالعات اولیه بسیار ساده بود و مردانگـی را در  )Lamb, 1881, p. 45در مورد پسرها متمرکز بود (

 شدند.کرد که چگونه دو مجموعه نمرات همبسته میپدرها و پسرها برآورد و سپس، تعیین می
، تحقیقات به سمت غیبت پدر و تأثیرات آن بر رشد فرزندان معطوف شد. نتـایج  1980در اوایل دهه 

، انگـل و  انگـل پدر تأثیرات فراوانی بر فرزندان طـالق دارد. تحقیقـات   این تحقیقات نشان داد، که غیبت 
، بیانگر این است که محرومیت از وجود پدر، ارتباط مستقیمی با 1996، اکوكو  دمونو، 1982، بیلر، 1996

 ).Lemonda & Lamb, 2004, p. 7شناختی، هم در دختران و هم در پسران دارد (مشکالت روان
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آفرینی پدر رفتند. در بیشتر این مطالعات، مقایسـه بـین   قان به سمت بررسی نقش، محق1980دهه  در
اند، بـا  تر، که پدرهایشان در تربیت آنها مشارکت کمتري داشتههاي سنتیشأن و منزلت کودك در خانواده

). Lamb & et al, 1985, p. 229-266(کردند آن فرزندانی بود که پدرهایشان در نگهداري از آنها مشارکت می
  برخــی دیگــر از محققــان، همبســتگی ســطوح مختلــف درگیــري پــدر را مــورد بررســی قــرار دادنــد  

)Thomson & Mosely, 1995, p. 148-165(.  
ـایر    1994، رادین، 1985، پروت، 1997، پلکتأثیرات افزایش نقش پدر در مطالعات  ـا س ، که نتایج آن نیـز ب

ـان نقـش    صورت چشمگیري هماهنـگ بـود، نشـ   تحقیقات به آفرینـی بیشـتري   ان داد، فرزنـدانی کـه پدرهایش
تـر هسـتند   اي جنسی پایینکنترلی بیشتر و باورهاي کلیشهاند، داراي کفایت شناختی و همدلی باالتر، خودداشته

)Lemonda & Lamb, 2004, p. 7 گیري تحقیقات را تغییـر داده و بـه حمایـت    ، محققان جهت2002). در سال
ـات    عنوان نمونـه، مـی  هاي تحصیلی فرزندان پرداختند. بهآن از جمله بر موفقیتپدر و تأثیرات  تـوان بـه تحقیق

  ).Ibid, p. 8) در این زمینه اشاره کرد (2005( سالیوان- اسکوپو  بردمک) و 2002( گراهامو  بلر
ـاس        ـابی ایـن امـر توسـط برخـی از مقی ا هـ با توجه به اهمیت نقش پدر، محققان درصدد سـنجش و ارزی

گیرد و در برخـی دیگـر، ایـن    ها، نقش پدر توسط فرزند مورد ارزیابی قرار میبرآمدند. در برخی از این مقیاس
 شود:ها اشاره میکند. در ادامه، به برخی از این مقیاسپدر است که در خصوص نقش خودش، قضاوت می

طراحـی شـده اسـت.    سـؤال   15در  1984در سال  پالکوویتز)، توسط ROFQنامه نقش پدر (پرسش
گیـري  نامه، میزان باورهاي والدین در خصوص اهمیت نقش پدر در رشـد کودکـان را انـدازه   این پرسش

نامـه گـزارش   )، اعتبار باالي براي ایـن پرسـش  1997( کریستینسنشده توسط کند. در تحقیقات انجاممی
  ه است.نامه تاکنون در ایران ترجمه و هنجاریابی نشدشده است. اما این پرسش

 25در  1992در سـال   والتـر دبلیـو هودسـون   نامه نگرش فرزند نسبت به پدر و مادر توسـط  پرسش
نامه، نگرش فرزندان به پدران و مادرانشـان را مـورد بررسـی قـرار     سؤال طراحی شده است. این پرسش

ت. ایـن  گیري دامنه یا شدت مشکالت فرزنـد بـا پـدر و مـادر، تـدوین شـده اسـ       دهد و براي اندازهمی
نامـه  شوند. براي این پرسـش جز اینکه کلمه مادر و پدر در آنها عوض میها، همانند هم هستند بهمقیاس

  ).101، ص 1387اعتبار و روایی باالیی گزارش شده است (ثنایی، 
ـارکر  سؤال توسط  25نامه در فرم پدر، این پرسش - ابزار پیوند والدینی  ـارانش طراحـی    گـوردون پ و همک

  شود که نظر خود را در خصوص پدر اعالم کند.نامه، از نوجوان خواسته میت. در این پرسششده اس
سؤال تهیه شده اسـت.   102با  2005در سال  کرامپنامه توسط )، این پرسشFPQنامه وجود پدر (پرسش
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شود: یطه کلی مینامه، پدر از منظر نوجوان مورد ارزیابی قرار گرفته است. این تحقیق شامل سه حدر این پرسش
مقیاس مـورد   10ارتباط با پدر، باورهایی درباره پدر، تأثیرات درون نسلی خانوادگی. محقق، این سه حیطه را در 

ـاس     ـا پـدر، مقی ارزیابی قرار داده است. مقیاس احساسات در خصوص پدر، مقیاس حمایت مادر براي ارتباط ب
ـاس درك از خـدا     ادراك از مشارکت (درگیري) پدر، مقیاس تماس بدنی ـادر، مقی با پدر، مقیاس ارتباط پدر و م

ـا  عنوان یک پدر، مقیاس ادراك از تأثیر پدر، مقیاس ارتباط مادر با پدر خود (آیتمبه )، مقیاس ارتباط مادر ب هايـ 
  ). Krampe, 2005, p. 3هاي +)، مقیاس رابطه پدر با پدر خود (پدر خود (آیتم

منظور تعیین کیفیـت پیونـدهاي عـاطفی    )، این مقیاس بهIPPAاالن (مقیاس دلبستگی والدین و همس
) مورد استفاده قرار گرفـت. ایـن مقیـاس، بـه     1987( گرینبرگو  آرمسدنمیان والدین و نوجوان توسط 
گـویی خـوب و در دسـترس بـودن     شناختی مثبت (اعتماد، ارتباط، پاسخ - کمک ارزیابی تجارب عاطفی
ثبـات)  گـویی بـی  گو یا پاسخختی منفی (خشم، ناامیدي در نتیجه غیرپاسخوالدین) و تجارب عاطفی شنا

  ).Armsden & Greenberg, 1987, p. 15دهد (کارکردهاي مختلف دلبستگی را مورد سنجش قرار می
طـور جـامع بـه نقـش تربیتـی پـدر از دیـدگاه اسـالم         شده، پژوهشی که بهرغم همۀ کارهاي انجامبه

نامه ارائه کرده باشد، انجام نشده اسـت. بـر ایـن اسـاس، مسـئله اساسـی ایـن        شپرداخته و براي آن پرس
نامه نقش تربیتی پدر از دیدگاه اسالم و بررسی روایـی و اعتبـار   پژوهش عبارت است از: ساخت پرسش

ساخته نقش تربیتـی پـدر از دیـدگاه اسـالم بررسـی      نامه محققها در مورد پرسشرو، این سؤالآن. ازاین
نامه نقش تربیتی پدر از دیدگاه اسالم از چـه میـزان روایـی برخـوردار اسـت؟ اعتبـار       ت: پرسششده اس
  نامه نقش تربیتی پدر از دیدگاه اسالم چقدر است؟پرسش

  تحقيق روش
آموزان دختر و پسر پایـه اول، دوم و سـوم متوسـطه منطقـه     جامعه آماري این پژوهش، شامل کلیه دانش

 14363دبیرستان دخترانه و پسرانه وجود دارد که نزدیـک بـه    35این منطقه،  هیجده شهر تهران است. در
 کنند.آموز دختر و پسر دبیرستانی تحصیل میهزار دانش

)  تعیـین شـده اسـت. از    1970( مورگـان و  کرجسـی حجم نمونه در این پژوهش، براساس جـدول  
متناسب این حجـم،   مورگانو  کرجسیل نفر بود، جدو 14363که حجم جامعه آماري تقریباً برابر با آنجا

گیري بـا انـدازه نمونـه رابطـه معکـوس      که خطاي نمونهآنجاکند. اما ازنفري را پیشنهاد می 377اي نمونه
) 132، ص 1386شـود (بیابـانگرد،   گیري کمتر مـی دارد و هر قدر اندازه نمونه افزایش یابد، خطاي نمونه

ي پژوهش انتخاب کرده اسـت کـه حتـی از حجـم نمونـه پیشـنهادي       نفر برا 382اي برابر با محقق نمونه

۱۰     ۱۳۹۲، سال ششم، شماره سوم، پاييز  

  باشد.هزار نفر هم بیشتر می 100000براي جامعه با  مورگانو  کرجسیجدول 
ـادفی گـردآوري   گیـري خوشـه  نمونه مورد پژوهش از میان جامعه مذکور، با استفاده از روش نمونه اي تص

که جامعه مـورد تحقیـق بـزرگ و گسـترده     آنجانمونه، ازشده است. بدین منظور، پس از تعیین طبقات و حجم 
ـاب چنـد کـالس از    گیري خوشهبود و فهرست کامل افراد جامعه در دسترس نبود، با روش نمونه اي، و با انتخ

  ها اجرا شد.نامه نقش پدر از دیدگاه اسالم بر روي نمونههر طبقه (پایه اول، پایه دوم و پایه سوم)، پرسش
ـاخص همبسـتگی مـورد اسـتفاده قـرار گرفتـه       در سطح آمار  استنباطی، براي بررسی رابطه بین متغیرها، ش

نامه نقش پدر از دیدگاه اسالم بـوده اسـت، بـراي روایـی     که هدف از این پژوهش، ساخت پرسشآنجااست. از
ـان در  محتواي این مقیاس از متخصصان علوم اسالمی استفاده شده. در ارزیابی میزان مطابقت نظـرات کا  رشناس

استفاده شده، روایی سازه نیـز از طریـق همبسـتگی     کندالخصوص روایی محتوایی از شاخص آماري ضریب 
ـاخته  دست آمد. براي ارزیابی اعتبار پرسشبا نمره کل و روایی مالك را از طریق روایی همزمان به شـده  نامـه س

  .استفاده شده استآزمون مجدد و آلفاي کرونباخ و دو نیمه کردن  –از روش آزمون 
نمونه بود. همچنین در این پـژوهش از   7تعداد نمونه انتخابی در این تحقیق، به ازاي هر سؤال تقریباً 

  دو ابزار استفاده شده است:
سؤال، که براي یازده مؤلفه طراحـی شـده اسـت. ایـن      48با  نامه نقش تربیتی پدر از دیدگاه اسـالم، الف. پرسش

  دهد.وظایف پدر را که قابل سنجش و ارزیابی بوده، مورد ارزیابی قرار میاي از آزمون بخش عمده
 هاي نقش تربیتی پدر از دیدگاه اسالم عبارتند از:مؤلفه

. 5سـازي بـراي آن،   . بازي بـا فرزنـد و زمینـه   4. تکریم فرزند، 3. تکریم مادر، 2. محبت به فرزند، 1
دهـی  . کمک بـه شـکل  9. تأدیب، 8اي پایه و عمومی، ه. آموزش7هاي دینی، . آموزش6دهی مثبت، الگو

باشـد:  دهی هویت اجتماعی نوجوان، که خود شامل سه زیر مؤلفـه مـی  . کمک به شکل10هویت فردي، 
  . وظایف مالی پدر.11آموزش تعامل اجتماعی مناسب، انتخاب دوست خوب، تربیت شغلی، 

ر تعیـین کیفیـت پیونـدهاي عـاطفی میـان والـدین و       منظواین مقیاس، به ):IPPAب. مقیاس دلبستگی به پدر (
  مورد استفاده قرار گرفت. 1987 گرینبرگو  آرمسدننوجوان توسط 

ـاط، پاسـخ    - این مقیاس، به کمک ارزیابی تجارب عاطفی ـاد، ارتب گـویی خـوب و در   شناختی مثبت (اعتم
ـا پاسـخ   غیرپاسخدسترس بودن والدین) و تجارب عاطفی شناختی منفی (خشم، ناامیدي در نتیجه  گـویی  گـو ی

  ).Greenberg, 2009, p. 1دهد (ثبات)، کارکردهاي مختلف دلبستگی را مورد سنجش قرار میبی
مقیاس، میزان اعتماد، کیفیت رابطه و میزان خصـومت و احسـاس بیگـانگی    این آزمون داراي سه زیر
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ک مقیـاس خودسـنجی بـا    باشـد. ایـن مقیـاس، یـ    مـی  89/0شده براي این مقیـاس  است. آلفاي گزارش
  باشد.هاي لیکرت پنج قسمتی میمقیاس

و بـراي   93/0نامه، ضریب بازآزمایی به فاصله سه هفته را براي دلبستگی به والدینمؤلفان این پرسش
اي خـوبی  اند. طبق گزارش سازندگان، این آزمون، از اعتبار سازهگزارش کرده86/0دلبستگی به همساالن 
  ).Greenberg, 2009. p. 2نیز برخوردار است (

تربیتی پدر از دیدگاه اسالم و روش انجام کار به شرح زیـر پیگیـري    نامه نقشمراحل ساخت پرسش
    شده است:

  . تحلیل نظري نقش تربیتی پدر با توجه به آیات و روایات؛1گام 
آوري شـد. پـس از   در این بخش ابتـدا منـابع روایـی، در خصـوص کـودك و وظـایف پـدر جمـع        

آوري منابع و تحلیل آنها، نقش پدر از آیات و روایات استخراج گردید. با توجه بـه کارهـاي کمـی،    عجم
صورت کامل تبیین و پـس از آن الگـویی ارائـه    که در این زمینه انجام شده، الزم بود که ابتدا نقش پدر به

رزیابی شد تـا در نهایـت،   بندي گردد. الگوهاي مختلفی انتخاب و اشود تا در آن غالب، وظایف پدر نظام
  با مشورت استادان محترم و منابع موجود الگویی براي نقش تربیتی پدر تنظیم شد.

 شناسی؛. بررسی نقش پدر در متون روان2گام 
هـا و جسـتجوي اینترنتـی    نامهدر دومین، گام منابع فارسی و مقاالت مرتبط با نقش پدر از بانک پایان

ه اینکه در خصوص نقش پدر در کشورمان بسیار کم کار شده اسـت، منـابع   آوري شد. اما با توجه بجمع
جـو و پـس از یـافتن    ودست آمد. در مرحله بعد، مقاالت التین از طریق اینترنـت جسـت  مرتبط کمی به

  بندي و ترجمه جهت استفاده در پژوهش آماده گردید.منابع مرتبط و دسته
 هاي اسالم توسط کارشناشان خبره دینی؛شده با آموزهوي ارائه. بررسی میزان موافقت مستندات و الگ3گام 

پس از تهیه الگوي نقش تربیتی پدر از دیدگاه اسالم، الزم بود که این امـر از نظـر کارشناشـان دینـی     
شـده از  رو، بـدین منظـور الگـوي اسـتخراج    نیز بررسی شده تا از صحت آن اطمینان حاصل گردد. ازاین

تن از استادان حوزه ارائه شد. پس از دریافت نظـرات اسـتادان    11مینان بیشتر به روایات، براي کسب اط
  و بررسی آنها، الگوي نهایی نقش تربیتی پدر تهیه شد.

 ها براساس مستندات اسالمی (آیات و روایات)؛گویه. طراحی 4گام 
  د.هایی براي هر مؤلفه طراحی شگویهشده در این مرحله، براساس الگوي تهیه

 ها؛. تهیه و تنظیم نهایی گویه5گام 

۱۲     ۱۳۹۲، سال ششم، شماره سوم، پاييز  

سـؤال   74ها در ابتـدا بـه   گویههایی طراحی شد. این گویهشده، براي هر مؤلفه با توجه به نکات گفته
سؤال کـاهش یافـت؛    55ها، حجم آنها به گویهرسید. اما پس از مشورت با استادان و حذف برخی از می

شود، البته کوتاهی کـه مخـل مقصـود و غـرض     ء مزایاي آن محسوب مینامه جززیرا کوتاه بودن پرسش
ها حـذف شـدند؛ زیـرا    گویههاي نقش پدري نیز از بخش طراحی محقق نباشد. ضمن اینکه برخی مؤلفه

  امکان سنجش آنها فراهم نبود.
  نامه؛. بررسی روایی محتواي پرسش6گام 

تـن از کارشناسـان علـوم     11ا را همراه با مستندات بـه  ها، آنهگویهدر این تحقیق، محقق پس از تهیه 
بـرده،  شناسی ارائه نمود تا نظر خود را در زمینۀ میـزان مطابقـت هـر گویـه بـا مؤلفـه نـام       اسالمی و روان

  اي اعالم نمایند.شده در یک مقیاس لیکرت چهار درجهبراساس نحوه داللت ذکر
  نامه؛. اجراي مقدماتی پرسش7گام 

آمـوزان دبیرسـتانی   نفـري از دانـش   60سؤالی در یک نمونه  52نامه جراي مقدماتی، پرسشمنظور ابه
)، بـه دلیـل   47و 10نامـه، سـؤاالت (  جامعه آماري به اجرا گذاشته شـد. پـس از اجـرا مقـدماتی پرسـش     

و  30همبستگی پایین با نمره کل تست حذف و سؤاالت مربوط به مؤلفـه فـراهم کـردن زمینـه ازدواج (    
یز با توجه به ابهاماتی، که براي نوجوانان در حین اجرا مقدماتی پیش آمده بود، حذف شـدند. پـس   ) ن41

  سؤالی براي اجراي نهایی تدوین شد. 48شده فرم از تغییرات اعمال
  نامه؛. اجراي نهایی پرسش8گام 

ز جامعـه  نفري ا 382ها، اجراي اصلی روي یک نمونه پس از اجراي مقدماتی و جرح و تعدیل گویه
هـاي حاصـل از اجـراي    هاي نـاقص ار رده خـارج و داده  نامهآماري اجرا شد. پس از اجراي اصلی پاسخ

  وارد شد. spssآزمون در 
  . به دست آوردن روایی همزمان دو آزمون؛9گام 

نامه نقش تربیتی پدر از دیدگاه ) همزمان با پرسشIPPAبدین منظور، مقیاس دلبستگی به پدر (
  دست آمد.وایی همزمان آنها بها شد و از طریق ضریب همبستگی نمره کل دو آزمون راسالم اجر

  نامه؛آزمایی پرسش. باز10گام 
نامـه مجـدداً   نامه با فاصله زمـانی سـه هفتـه پرسـش    پس از اجراي نهایی، براي بررسی اعتبار پرسش

  هاي مرحله نهایی اجرا شد.نفري از آزمودنی 14روي یک گروه 



   ۱۳ يتي پدر از ديدگاه اسالمسنجي نقش تربهاي روانساخت و تعيين ويژگي

  هاي تحقيقيافته
صـورت کمـی بتوانـد نقـش تربیتـی پـدر را       اي است که بـه نامههدف از این تحقیق، ساخت پرسش

گیري نماید. براي رسـیدن بـه ایـن هـدف، دو پرسـش،      براساس معیارهاي مستفاد از منابع اسالمی اندازه
سـش مـذکور ارائـه    هاي مربـوط بـه دو پر  بررسی میزان روایی و اعتبار مقیاس مطرح شد. در ادامه، یافته

نامه، از سه روش روایی محتوا، روایی وابسته به مالك و روایی سـازه  منظور بررسی روایی پرسششد. به
گویه براساس مستندات اسالمی طراحی شد. سپس بـراي   55استفاده شده است. در بخش روایی محتوا، 

تـن از   11اي لیکـرت، بـه   رجـه بررسی میزان مطابقت آنها با مستندات اسالمی، در یک مقیـاس چهـار د  
هـایی  گویـه شناسی تحویل داده شد. در نهایت، پس از اجرا کارشناسان حوزوي متخصص در زمینه روان

گرفتـه بودنـد، بـاقی     3هـایی کـه نمـرات بـاالتر از     گویهگرفته بودند، حذف شدند و  3تر از که نمره کم
ـابق کنـدال نیـز       باشد. می 25/82با درصد  29/3ماندند. میانگین کل نمرات برابر  ضـمن اینکـه، ضـریب تط

  ها با مستندات اسالمی و نحوه داللت آنها دارد.گویهنشان از میزان توافق کارشناسان خبره در مورد موافقت 
  ): ضریب تطابق کندال1جدول(

 11 تعداد کارشناسان
 206/0 ضریب تطابق کندال

 309/122 مجذور کاي
 54 درجه آزادي

 0001/0 معناداريسطح 

) اسـتفاده شـد. اسـتفاده از ایـن     IPPA( براي بررسی روایی وابسته به مالك، از آزمون دلبستگی بـه پـدر  
آزمون نیز از آن جهت بود که آزمون دیگري، کـه در جامعـه ایرانـی رایـج باشـد و نقـش پـدر را مـورد         

میزان همبستگی مقیـاس مـذکور    سنجش قرار دهد، یافت نشد و با اجراي همزمان این آزمون، به بررسی
نامه نقش تربیتی پدر از دیدگاه اسالم پرداخته شد. نتـایج نشـان از همبسـتگی معنـادار ایـن دو      با پرسش

  دارد. 129/0برابر با  05/0آزمون در سطح 
ـامی سـؤاالت از    محقق براي بررسی روایی سازه، از روش هماهنگی درونی استفاده کرد. در این روش، تم

ـاالترین نمـره همبسـتگی       001/0باالیی در سطح معناداري  همبستگی و  661/0با نمره کل برخـوردار بودنـد. ب
 005/0داراي همبستگی با نمـره کـل در سـطح     23و  11باشد. صرفاً دو سؤال می 121/0نمره همبستگی پایین 

ـاالیی برخـ     دهندة آن است کـه پرسـش  بودند که این مسئله نشان ـازه ب ـابراین،   نامـه از روایـی س وردار اسـت. بن
  .رسدنامه نقش تربیتی پدر از دیدگاه اسالم به اثبات میبراساس سه روش روایی مذکور، روایی پرسش

نامه نقش تربیتی پدر از دیدگاه اسالم، از روش تنصیف، ضریب آلفـا و  منظور برآورد اعتبار پرسشبه
. در ضـریب همسـانی درونـی، آلفـاي     شـد  همچنین روش بازآزمایی با فاصله زمانی سه هفته بهره بـرده 
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نفـر)،   60هـا  نامه نقش تربیتی پدر از دیدگاه اسالم در مرحله آزمایشی (تعـداد آزمـودنی  کرونباخ پرسش
باشد که بیـانگر همسـانی   می 891/0نفر) برابر با  382ها و در مرحله نهایی (تعداد آزمودنی 914/0برابر با 

  اشد.بدرونی آزمون در سطح باالیی می
  نامه نقش تربیتی پدر در مرحله آزمایشی و نهایی): ضریب آلفاي کرونباخ پرسش2جدول(
 ضریب آلفاي کرونباخ هاگویهتعداد  تعداد آزمودنی مراحل اجرا

 914/0 52 60  اجراي آزمایشی
 891/0 48 382 اجراي نهایی

و در مرحلـه   900/0برابـر بـا    بـراون در مرحلـه آزمایشـی،    – سازي، ضریب اسـپیرمن در روش دو نیمه
در مرحلـه   گـاتمن سـازي  باشد. میزان همسانی درونی براساس ضریب دو نیمـه می 871/0نهایی، برابر با 

باشد. همبستگی بین دو فرم در مرحلـه آزمایشـی،   می 871/0و در مرحله نهایی،  897/0آزمایشی، برابر با 
  د.باشمی 772/0و در مرحله نهایی،  818/0برابر با 

  نامه نقش تربیتی پدر از دیدگاه اسالم در مرحله نهاییهاي اعتبار پرسش): آماره3جدول(

 آلفاي کرونباخ

 نیمه اول
 789/0 مقدار

 24 هاگویهتعداد 

 نیمه دوم
 826/0 مقدار

 24 هاگویهتعداد 
 48 هاگویهمجموع تعداد 

 772/0 همبستگی بین دو فرم

 براون - ضریب اسپیرمن 
 871/0 هاگویهتساوي تعداد 

 871/0 هاگویهعدم تساوي تعداد 
 871/0 ضریب دو نیمه سازي گاتمن

ـاال (        ـان از همبسـتگی ب ـایج نش بـین   01/0) در سـطح  783/0در روش بازآزمایی با فاصله زمانی سـه هفتـه، نت
ـا نمونـه    ـایج را تأییـد       اجراي اولیه و اجراي مجدد دارد. ضمن آنکه نتایج آزمون تـی ب ـاي جفـت نیـز ایـن نت ه

شـود کـه دو نمونـه از یـک جامعـه وجـود داشـته باشـد و بخـواهیم          کند. از این آزمون، زمانی استفاده میمی
ـایج    89، ص 1390محمدیان، نژاد و گلهاي آنها را با هم مقایسه کنیم (یاسمیمیانگین ). ما نیز بـراي مقایسـه نت

  آیا تفاوت معناداري بین آنها وجود دارد یا خیر، از این آزمون استفاده کردیم.اجراي اولیه و اجراي مجدد، که 
  هاي جفت): آزمون تی با نمونه4جدول(

سطح 
 معناداري

درجه 
 نمره تی آزادي

انحراف  فاصله اطمینان
 ترپایین باالتر میانگین استاندارد

331/0 13 009/1 62607/7 76893/2 - 00183/9 42856/2 

بیشتر اسـت، فـرض صـفر     05/0باشد و از می 331/0وجه به اینکه در جدول سطح معناداري برابر با با ت
شـود و فـرض   (بین میانگین نمره اجراي اولیه و اجراي مجدد تفاوت معنادار وجود ندارد) پذیرفتـه مـی  

گـرفتن صـفر    شود. قرارخالف (بین نمره اجراي اولیه و اجراي مجدد تفاوت معنادار وجود دارد) رد می
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توان فرض صفر را رد کرد. بنابراین، بین میـانگین  دهد که نمیدر دامنه ستون فاصله اطمینان نیز نشان می
نمره اجراي اولیه و اجراي مجدد تفاوت معنادار وجود ندارد. ضمن اینکه همبسـتگی بـاالي دو تسـت (    

  نشان از اعتبار آن دارد. 001/0) در سطح معناداري 785/0

  گيرينتيجهبحث و 
رسـد. ایـن امـر    نامه نقش پدر از دیدگاه اسالم در حد بـاالیی بـه اثبـات مـی    بر این اساس، اعتبار پرسش

باشـد. براسـاس منـابع اسـالمی،     بینـی و دقـت آزمـون مـی    حاکی از درجه ثبات و پایایی، قابلیـت پـیش  
  د.باشهاي نقش پدري با توجه به آیات و روایات شامل یازده مؤلفه میمؤلفه

گونـه نیسـت کـه وي صـرفاً     آید که پدر تنها وظیفه مالی بر عهده نـدارد. ایـن  دست میاز آنچه گذشت، به
تـر اسـت،   آور خانواده باشد، بلکه نفقه یکی از حقوق فرزند بر عهدة پدر اسـت. آنچـه کـه از نفقـه واجـب     نان

ـا بیشـتر بـه جنبـه       تربیت نیکوست که این وظیفه نیز بر عهده پدر گذاشته شده است. اما متأ سـفانه در جامعـه م
اقتصادي پدر توجه و بار تربیت بر دوش مادران گذاشته شده است. برخی وظیفه تربیتی پـدر را منکـر شـده و    

توان گفت: پـدر در هریـک از مراحـل    اند. بنابراین، در یک نگاه کلی میاند، به حداقل اکتفا کردهاگر هم پذیرفته
ـایف، تربیتـی اسـت    ه نیازها و تواناییرشد، وظیفه خاصی با توجه ب هاي فرزند بر عهده دارد. بخشی از این وظ

شود. وظایف غیراختصاصی آن دسته وظایفی اسـت کـه   که به دو شاخه غیراختصاصی و اختصاصی تقسیم می
  .در تمامی مراحل رشد جاري است. همچون محبت، احترام، تکریم مادر و الگودهی مثبت

کنـد؛ زیـرا هـر    ن دسته از وظایفی است که در طی مراحل رشـد، تغییـر مـی   اما وظایف اختصاصی آ
اي به رشـد، مـورد تأییـد اسـالم     مرحله از رشد، شرایط و اقتضائات خاص خود را دارد. این نگاه مرحله

شناسی نیز آن را با توجه به علوم تجربی ثابت کرده است. در اسالم براي رشـد کـودك، سـه    بوده و روان
شده است: هفت سال اول (امیري)، هفت سال دوم (غالمی) و هفت سـال سـوم (وزیـري).     مرحله بیان

انـد کـه شـامل تغذیـه بـا      در مرحله اول رشد (هفت سال اول)، روایات، وظایفی را براي پدر تعیین کرده
ــادر ــیر م ــی، ( ش ــودك )40، ص 6ق، ج 1407کلین ــا ک ــازي ب ــدوق،  ، ب و  )484، ص 3ق، ج 1412(ص

رو، در روایات تأکید شده است که به فرزندانتان اجازه دهید تا هفـت  شود. از ایني آن میسازي برازمینه
سال بازي کنند. البته باید توجه داشت که تربیت در این هفت سال تعطیل نبوده، بلکه غیرمسـتقیم اسـت   

رزش زیـادي  اي در ایـن دوره از ا (در قالب بازي، داستان، مسابقه و...). ضـمن اینکـه یـادگیري مشـاهده    
برخوردار است. به همین دلیل، از والدین بخصوص پدرها خواسته شده است که در مقابـل فرزندانشـان   

۱۶     ۱۳۹۲، سال ششم، شماره سوم، پاييز  

در ایـن مرحلـه، کـودك آزادي عمـل     . )50، ص 6ق، ج 1407کلینـی،  ( کارهاي ناشایست انجام ندهنـد 
رو، توقع ته است. ازایندرستی در او شکل نگرفزیادي دارد، آن هم به این دلیل که هنوز قوه فهم و درك به

اند که کودك در این سن قدرت انجام رفتار کامالً منطقی از او نابجاست. روایات نیز بر این امر تأکید کرده
  آید:دست میدرك و فهم بسیاري از حقایق را ندارد. این امر با توجه به دو دسته از روایات به

نی امر به نماز کنید که به قوه فهـم (اذا عقـل) رسـیده باشـند     اند فرزندانتان را زما. روایاتی که بیان کرده1
  ).523، ص 5ق، ج 1407(کلینی، 

  ).422، ص 1، ج 1385حیون، کنند فرزندانتان را در هفت سالگی امر به نماز کنید (ابنروایاتی که بیان می. 2
تـه آن هـم در   سـالگی قـدرت درك و فهـم (الب    7با توجه به این دو دسته روایات، کودك در حدود 

  کند.سطح کودکی) پیدا می
ایـن   پیـاژه اما مرحله دوم رشد (هفت سال دوم)، در نگاه اسالمی مرحله غالمی معرفی شده اسـت.  

اخالقی نامیده است. در این مرحلـه، بـا توجـه بـه     » دیگر پیروي«مرحله را از حیث رشد اخالقی مرحله 
ري او نیز باالست، بهترین زمان براي شـروع تعلـیم   پذیاینکه کودك قدرت فهم پیدا کرده است و اطاعت

باشـد. بنـابراین، بـا    فرزند مـی  )492، ص 3ق، ج 1412(صدوق،  و تأدیب )220ق، ص 1412(طبرسی، 
توانـد در حیطـه   توجه به روایات این مرحله، زمـان شـروع تعلـیم و تأدیـب اسـت. ایـن تعلیمـات مـی        

هـاي  هاي پایه و عمومی باشد. ضرورت آمـوزش موزشهاي دینی شامل عقاید، اخالق، احکام، آآموزش
. ایـن امـر   )6(تحـریم:  دینی از این جهت است که پدر وظیفه نگهداري خانواده از آتـش جهـنم را دارد   

هاي دینی که در نهایت منجر به تربیت دینی فرزنـدان شـود. امـا صـرف     شود مگر با آموزشحاصل نمی
سازد. تا بتواند بار زنـدگی را بـر دوش گرفتـه و بـه سـالمت بـه       هاي دینی، فرزند را کارآمد نمیآموزش

تـوان از آنهـا   ها نیز در روایات بیـان شـده اسـت کـه مـی     رو، برخی دیگر از آموزشاینمقصد برساند. از
واقع، بـه گفتـۀ   ریسی، شنا و... . درهاي پایه و عمومی یاد کرد. همچون سوارکاري، تیزاندازي، نخآموزش

  .)333، ص 20ق، ج1404الحدید، (ابن ابی آنچه که فرزند براي آینده به آن نیاز دارد هر امام علی
ـادي برخـوردار      اي از زندگی مـی با شروع هفت سال سوم، فرزند ما وارد برهه شـود کـه از حساسـیت زی

ـالی، دوران    ها و عبور کردناست. دوران نوجوانی دوران بحران ـا   هاست. دوران گـذار از کـودکی بـه بزرگس ره
دست آوردن هویت بزرگسالی. با توجـه بـه حساسـیت ایـن دوره، وظیفـه پـدر نیـز        کردن هویت کودکی و به

گیـري هویـت فـردي    گردد. در این پژوهش، وظایف پدر در نوجوانی در دو بخشِ کمک بـه شـکل  تر میمهم
ي هویـت  گیـر گیري هویت اجتماعی نوجوان بیان شـد. در بخـش کمـک بـه شـکل     نوجوان و کمک به شکل

گیري) به نوجـوان، احتـرام بـه او، دوسـتی و مشـورت      کارتواند از طریق واگذاري مسئولیت (بهفردي، پدر می
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اش به درستی شکل گیـرد. اگـر پـدر وظیفـه     کردن با او کمک کند تا او نیز به خود اعتماد کرده و هویت فردي
ـادات دینـی شـکل خواهـد     خوبی انجام دهد، فرزندش نیز هویت خود خود را در این بخش به را مبتنی بر اعتق

رو، احتـرام بـه نوجـوان، مشـورت و     وجوگري براي پایبندي است. ازاینداد؛ زیرا ویژگی بحران هویت، جست
  .کند تا او هویت خود را مطابق با هویت دوستش که همان پدرش است شکل دهددوستی با او، کمک می

دهی بـه تعـامالت اجتمـاعی    ک به نوجوان براي شکلتواند با کمدر بخش هویت اجتماعی، پدر می
هاي شغلی مناسب، کـه البتـه   مناسب با دیگران و کمک در انتخاب دوست و همچنین فراهم کردن زمینه

هاي آن در مرحله قبل چیده شـده اسـت، هویـت اجتمـاعی نوجـوانش را شـکل دهـد. ثمـره ایـن          پایه
شود. فراهم کردن زمینـه ازدواج یکـی   ردي پیدا میدهی در ازدواج و به مشارکت گذاشتن هویت فشکل

  .)220ق، ص 1412(طبرسی، باشد از مهمترین وظایف پدر می
در فقه یـاد  » نفقه«بخش دیگر از وظایف پدر، شامل وظایف مالی است که از این بخش تحت عنوان 

د. بنابراین، پـدر اگـر   باشکنندة نیازهاي جسمانی فرزند میواقع تأمینشده است. این بخش از وظایف، در
تواند فرزند صالحی تربیت کند کـه سـبب   به هر دو این نیازها (جسمانی و روانی) توجه داشته باشد، می

  ).476، ص 21ق، ج 1409آمرزش او شود (حرعاملى، 
اش را تواند آسوده بـوده کـه وظیفـه   پدر، پس از انجام همۀ این اقدامات، در سه مرحله از رشد است که می

ـا را     م داده است؛ زیرا به فرمودة رسول خداانجا فرزندان سه تا هفت سال در اختیار پدرانشان هسـتند کـه آنه
  ).222ق، ص 1412شود (طبرسى، تربیت کنند و بعد از این سه هفت سال، فرزند به حال خود رها می

فقـه یکـی از حقـوق    آید که پدر تنها وظیفۀ مالی بر عهده ندارد، بلکـه ن دست میاز آنچه گفته شد به
فرزند بر عهده پدر است. این مادر نیست که فقط نسبت به تربیـت فرزنـدان مسـئولیت دارد، بلکـه ایـن      

باشد. اما متأسفانه به هر دلیلی، در جامعه معاصر صـرفاً بـه جنبـه اقتصـادي     مسئولیت ابتدا متوجه پدر می
  پدر بیشتر توجه شده است.
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