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هدف از پژوهش حاضر، بررسی نقش میانجی گر  ویژگی های شخصیتی صداقت- فروتنی، 
ک از دین داری  همس���ازی و وظیفه شناس���ی و انتظار فای���ده دی���ن داری در رابطه بی���ن ادرا
کارشناسی دانشگاه شهید چمران اهواز  والدین با دین داری فرزندان در دانش���جویان دوره 
ب���ود. بدین منظور، 500 دانش���جو با اس���تفاده از روش نمونه گی���ری تصادفی چند مرحله ای 
از دانش���کده های واق���ع در دانش���گاه ش���هید چم���ران اه���واز انتخاب ش���دند. اب���زار پژوهش 
کو و  شامل پرس���ش نامه جهت گیری مذهبی با تکیه بر اسالم، پرسش نامه شخصیت هگزا
ک از دین داری والدین  که ادرا پرس���ش نامه انتظار فایده دین داری بود. یافته ها نشان داد 
به  صورت مستقیم و غیرمستقیم بر دین داری فرزندان اثر می گذارد. ویژگی های شخصیتی 
صداقت-فروتنی، هم سازی و وظیفه شناسی، و انتظار فایده دین داری نیز متغیر میانجی گر 
که بر دی���ن داری فرزندان اثر می گذارد. انتظار فایده دی���ن داری مهم ترین میانجی گر  اس���ت 
ک از دین داری والدین و دین داری فرزن���دان بود. چون این متغیرهای  در رابط���ه بی���ن ادرا
میانجی می توانند نقش واس���طه ای را بین ادارک از دین داری والدین و دین داری فرزندان 

ایفا نماید، لزوم توجه به این متغیرها در حوزه دین داری ضرورت دارد.
گی های ش���خصیتی، انتظار فایده  ک از دی���ن داری والدی���ن، ویژ کلی���دی: ادرا واژگان 

دین داری، دین داری فرزندان.
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1. مقدمه

گیر بودن آن سبب پدید آمدن دیدگاه ها   قدمت و جایگاه دین و مذهب از و پیچیدگی و فرا

گردیده است.  و نظریه های فلسفی، جامعه شناختی و روان شناختی متفاوتی در تاریخ علم 

که انس���ان هیچگاه نتوانس���ته است از  این نظریه ها و تعدد آن تأییدی بر این موضوع اس���ت 

کردن  جهت گی���ری در این موضوع مهم دس���ت ب���ردارد. آیت اهلل جوادی آمل���ی )1377( با مجزا 

که دین از نظر لغوی به معنای انقیاد، خضوع،  معنای لغوی و اصطالحی دین، معتقد است 

پیروی، اطاعت، تس���لیم و جزاست و معنای اصطالحی آن عبارت است از: مجموعه عقاید، 

اخالق، قوانین و مقرراتی برای اداره امور جامعه انسانی و پرورش انسان ها. توجه به سه جزء 

عقاید، اخالقیات و احکام در تعریف بیشتر فیلسوفان دینی مشاهده می شود )طالبان، 1378(.

 امروزه بررس���ی علمی باورهای مذهبی و ارتباط باورها با سایر سازه های روان شناختی و 

جامعه ش���ناختی اهمیت ویژه ای یافته است. )اس���پیلکا.، و همکاران، 2003( مطالعه دین داری برای 

که دین در سطوح مختلف آن نقش و نفوذ مؤثری برخوردار است،  کشور ایران  جوامعی مثل 

ضرورت بیش���تری دارد )ش���جاعی زند، 1384(. برای آموزش مذهبی الزم اس���ت عوامل تأثیرگذار  بر  

که نظریه یادگیری  مذهبی ش���دن افراد بررسی ش���ود. از مبانی نظری موجود چنین برمی آید 

که چرا و چطور افراد معنوی یا  اجتماعی یکی از اصلی ترین نظریه ها برای توضیح این اس���ت 

مذهبی می شوند و چرا معنویت یا دین داری آنها شکل خاصی به خود می گیرد، اما در مورد 

جزئی���ات تأثی���رات الگوبرداری یا داللت ه���ای نظریه یادگیری اجتماعی بررس���ی اندکی انجام 

شده است )اومان.، و همکاران، 2009(. 

یادگیری اجتماعی هر رفتاری، مس���تلزم س���ه دس���ته عوامل محیطی )مثل در دس���ترس 

بودن الگوهای رفتاری مناسب(، عوامل درون فردی )مثل ویژگی های شخصیتی،  انگیزه ها 

کات خودکارآمدی( و عوامل بین فردی )مثل ماهیت، نزدیکی و سرمایه گذاری روانی در  و ادرا

روابط ش���خصی فرد با مدل( اس���ت. در مورد دین داری فرزندان بر اساس پیشینه تحقیقاتی 

می ت���وان دین داری والدین به ویژه رعایت اخالقیات توس���ط آنها را یکی از مهم ترین عوامل 

محیط���ی مؤثر بر دی���ن داری فرزندان برش���مرد؛ زیرا والدی���ن، الگوهای رفتاری در دس���ترس 

کات جوانان )18 تا 25 س���ال( از  که ادرا کردند  گ���زارش  ک���ی و همکاران، )1999(  گا هس���تند. اوکا
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باوره���ای مذهبی والدینش���ان میانجی گر رابط���ه بین باورهای والدین و باورهای آنان اس���ت 

)اومان.، و همکاران، 2012(.  عوامل درون فردی مؤثر بر دین داری ش���امل ویژگی های ش���خصیتی و 

که نخس���تین س���ال های زندگی فرد در محیط خانواده  انگیزه های دین داری اس���ت. از آنجا 

می گذرد و در این دوران ش���خصیت پایه گذاری می ش���ود، می توان به اهمیت والدین و تأثیر 

آنها در پرورش فرد و قوای روحی و اخالقی او پی برد. بیشتر روان شناسان به اهمیت دوران 

کرده و ش���واهد این اثرگذاری در  کید  کودکی و تأثیر والدین در ش���کل گیری ش���خصیت فرد تأ

کرده است. )شولتز، 1379( به نظر می رس���د دین داری والدین نه تنها به طور  نظریاتش���ان ظهور 

مستقیم بلکه به طور غیرمستقیم و با متغیرهایی همچون ویژگی های شخصیتی فرزندان، 

بر دین داری آنها تأثیر می گذارد.

که به بررس���ی رابط���ه دی���ن داری والدی���ن و ویژگی های ش���خصیتی فرزندان  مطالعات���ی 

ک���ه وج���ود والدی���ن مذهب���ی س���بب تقوی���ت هم س���ازی و  پرداخته ان���د، نش���ان می ده���د 

گروایس و نورنزایان  وظیفه شناس���ی در فرزندان می شود. )بارتکوس���کی.، و همکاران، 2008( تحقیقات 

)2012 ( که بر رفتارهای مثبت اجتماعی تمرکز کرده اند، پیشنهاد می کند که این تذکر به فرزندان 

که عوامل مافوق طبیعی که قابلیت قضاوت اخالقی دارند، نظاره گر آنها می باشند، رفتارهای 

کیم- مثبت اجتماعی مثل صداقت و هم سازی را ترویج می کند. همچنین نتایج مطالعات 

که حضور والدین در مراسم مذهبی به طور مثبت،  اس���پون و همکاران )2014( نش���ان می دهد 

ک شده را پیش بینی می کند؛  که توس���ط والدین ادرا خودکنترلی و وظیفه شناس���ی فرزندان 

زی���را نوجوان���ان دارای والدی���ن مذهبی ت���ر، س���طوح باالتر باور به اینکه توس���ط خ���دا نظارت 

کرده اند.  گزارش  می شوند را 

که به بررس���ی رابطه ویژگی های شخصیتی افراد و دین داری آنها پرداخته اند،  مطالعاتی 

گرایش فرد به دین داری اس���ت.  که ش���خصیت، از تأثیرگذارتری���ن عوامل در  نش���ان می دهد 

کش���یش ها و افراد مذهبی در مقایس���ه با افراد غیرمذهبی ویژگی های ش���خصیتی مش���ترکی 

مانند وظیفه شناس���ی، توافق پذیری باال و نوروتیس���م )خش���م، خصومت و تکانشی بودن(، 

گلو، 2010( بنابراین، چنانچ���ه والدین مذهبی در  گش���ودگی پایین دارند. )س���ارا هیجان خواهی و 

پرورش ویژگی های مذکور در فرزندان سعی داشته باشند، چنین صفاتی می تواند شخصیت 
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فرزندان را مس���تعد دی���ن داری نماید و در نق���ش میانجی گر رابطه بین دی���ن داری والدین و 

کند. دین داری فرزندان عمل 

یکی دیگ���ر از عوامل درون فردی دین داری، انگیزه های فرد برای دین دار بودن اس���ت. 

که از  ک���ه انگیزه تحت تأثیر دان���ش فرد  از جمل���ه اص���ول نظریه یادگیری اجتماعی این اس���ت 

که به طور نیابتی با مشاهده نگرش ها و تجارب الگوها به  خطرات و منافع احتمالی اعمالی 

کارکردی  دس���ت می آید نیز قرار دارد. دانش فرد از خطرات و منافع احتمالی هر عمل، ارزش 

کارکردی، انتظار فرد از نتیجه هر رفتاری را شکل می دهد.  آن عمل را ش���کل می دهد. ارزش 

مطاب���ق این اص���ول، نظریه یادگی���ری اجتماعی، در م���ورد دین داری انتظ���ار نتیجه دین دار 

بودن بر یادگیری مش���اهده ای، از الگوهای معنوی و عمل به آنچه آموخته شده است، تأثیر 

کنش بخردانه راجع به  می پذی���رد. آی���زن و فیش باین )1980( هم در نظریه خود به ن���ام نظریه 

گرایش  گرایش ه���ای انس���ان، به انتظار فایده اش���اره می کنن���د و آن را از جمله عوام���ل مؤثر بر 

که یک ش���خص تا چه ح���د از یک پدیده  اف���راد می دانن���د. انتظار فایده به معنای آن اس���ت 

کارکردی یا انتظار نتیجه در نظریه  انتظار فایده دارد. انتظار فایده را می توان به مثابه ارزش 

یادگیری اجتماعی قلمداد کرد. در پژوهش حاضر منظور از انتظار فایده دین داری، انتظارات 

که در نتیجه دین دار بودن بدان دست می یابد. فرد از آثار و فوایدی است 

در رابط���ه با دین داری، چهره های مذهبی ممکن اس���ت با ارائه نش���انه های بی همتای 

که هرگز از بین نمی رود« انگیزه نیابتی  ش���ادی و پاداش راه معنوی، مثل تجربه »ش���ادی ای 

کنند )فورد، 1992، به نقل از اومان.، و همکاران، 2012( بنابراین، مش���اهده این آرامش و نشاط والدین  القا 

گرایش به  مذهب���ی ب���ا عنوان نتیجه دی���ن دار بودن هم می توان���د از جمله عوامل انگیزش���ی 

ک از دین داری  دی���ن  داری به ش���مار آید و در نق���ش یکی دیگ���ر از میانجی گرهای رابط���ه ادرا

کند. والدین و دین داری فرزندان ایفای نقش 

که الگوهای رفتاری در دس���ترس اس���ت از  بنابراین، در پژوهش حاضر دین داری والدین 

کات فرد از  جمله عوامل محیطی دین داری به ش���مار می آید. ویژگی های ش���خصیتی و ادرا

انتظ���ار فایده دین داری )انگیزه دین داری( از عوامل درون فردی اس���ت؛ زیرا به فرد انگیزه و 

توانایی یادگیری باورها و اعمال مذهبی می دهد. عوامل یاد شده در قالب »شکل 1«، سعی 
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که آیا  در تبیی���ن دین داری فرزندان دارد. بر این اس���اس، س���ئوال اصلی پژوهش این اس���ت 

داده های حاصل از گروه نمونه با مدل مورد نظر برازش دارد یا خیر؟ و همچنین این فرضیه ها 

ک از دی���ن داری والدین به طور مس���تقیم ب���ا دین داری  ک���ه ادرا م���ورد بررس���ی ق���رار می گیرد 

ک از دی���ن داری والدین از طریق میانجی گری ویژگی ش���خصیتی  فرزن���دان رابط���ه دارد؛ ادرا

ک از دین داری والدین از طریق  صداقت و فروتنی فرزندان، بر دین داری آنها تأثیر دارد؛ ادرا

ک از  میانجی گری ویژگی شخصیتی وظیفه شناسی فرزندان، بر دین داری آنها تأثیر دارد؛ ادرا

دین داری والدین از طریق میانجی گری ویژگی ش���خصیتی همسازی فرزندان، بر دین داری 

ک از دین داری والدین از طری���ق میانجی گری انتظار فایده دین داری بر  آنه���ا تأثیر دارد؛ ادرا

دین داری فرزندان تأثیر دارد.

شکل1. الگوی پیشنهادی پژوهش حاضر

2. شیوه اجرای پژوهش

2-1. روش پژوهش 

که با اس���تفاده از روش تحلیل معادالت ساختاری  پژوهش حاضر از نوع همبس���تگی اس���ت 

گرفت. انجام 

2-2. جامعه آماری و روش نمونه گیری

کارشناس���ی دانش���گاه ش���هید چمران  کلیه دانش���جویان دوره  جامع���ه آماری پژوهش حاضر 

در س���ال تحصیل���ی 1395-1394 ب���ود. اعضای نمونه ب���ا روش نمونه گیری خوش���ه ای چند 
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مرحله ای انتخاب ش���دند. بدین منظور ابتدا 10 دانش���کده دانش���گاه ش���هید چمران به طور 

کالس 20 نفر به طور تصادفی  کالس و از هر  تصادفی انتخاب شدند. سپس از هر دانشکده 3 

که از نظر  کردند. در آخر، تعداد 500 پرسش نامه  و در مجموع 600 نفر پرسش نامه ها را تکمیل 

گرفت. دقت و صحت اطالعات پاسخ دهنده تأیید شد، مورد تحلیل قرار 

2-3. ابزار پژوهش

2-3-1. آزمون جهت گیری مذهبی با تکیه بر اسالم 

ک از دی���ن داری والدی���ن، آزمون جهت گی���ری مذهبی با تکیه بر اس���الم  ب���رای س���نجش ادرا

که برای سنجش دین داری والدین  )آذربایجانی، 1382( توس���ط فرزندان آنها تکمیل ش���د. از آنجا 

گرفت، ویژگی های روان سنجی آن بررسی شد.  تغییراتی در جمله بندی این مقیاس صورت 

کار برده ش���د. در پژوهش  همچنین برای س���نجش دی���ن داری فرزندان نیز ای���ن مقیاس به 

گرفت. در پژوهش هاش���می  حاضر، فرم 50 س���ئوالی جهت گیری مذهبی مورد اس���تفاده قرار 

و ج���وکار )1389(، روایی فرم 50 س���ئوالی با تحلیل عاملی بررس���ی ش���ده اس���ت. نتایج با روش 

گویه ها را تأیید نموده اس���ت. پایایی آزمون 50 سئوالی  مؤلفه های اصلی، وجود دو عامل در 

کل مقیاس به ترتیب %90، %67  برای زیرمقیاس اعتقادات-مناس���ک، زیرمقیاس اخ���الق و 

و 88% است. 

ک از دین داری والدین   در پژوه���ش حاضر، پایایی آزمون تغییر یافته برای س���نجش ادرا

کرونباخ، 88% به دس���ت آمد. برای تعیین روایی، این آزمون به همراه آزمون  به روش آلفای 

دین داری فرزندان بر روی 50 نفر از اعضای نمونه اجرا ش���د. همبس���تگی دین داری فرزندان 

ک���ی از روایی همگرای این مقیاس  که حا ک از دی���ن داری والدین 0/49 به دس���ت آمد  و ادرا

 Amos است. همچنین برای تعیین روایی سازه، مقیاس مورد تحلیل عامل تأییدی به روش

 ،)CFI = 0/90( ،)IFI = 0/85( ،)GFI = 0/90( ،)1/87( گرفت. مقادیر مجذور خی نسبی قرار 

و )RMSEA = 0/067(، در مدل دو عاملی حکایت از برازندگی خوب مدل با داده هاست.
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کو 2-3-2. پرسش نامه شخصیت هگزا

کو1 )اش���تن.، و لی2، 2009(، س���ئواالت   از میان عامل های ش���ش گانه پرس���ش نامه ش���خصیت هگزا

گویه  ای این  مربوط به س���ه عامل صداقت-فروتنی، همس���ازی و ظیفه شناسی از نسخه 60 

کار برده شد.  مقیاس به 

همس���انی درون���ی عامل های صداقت-فروتنی )ش���امل چهار س���طح صداق���ت، انصاف، 

گذشت، مالطفت، انعطاف پذیری  پرهیز از حرص و فروتنی(، همسازی )شامل چهار سطح 

کمال گرایی و احتیاط( با  و بردباری( و وظیفه شناسی )چهار سطح سازمان یافتگی، پشتکار، 

گزارش شده است. )اشتن.، و  کرونباخ در نمونه ای از دانشجویان از 0/77 تا 0/80  روش آلفای 

کرد.  کو 60 را تأیید  لی، 2009( در ایران، آقابابایی )1391(، ساختار شش عاملی نسخه فارسی هگزا

همسانی درونی عامل های این پرسش نامه از 0/60 تا 0/75 به دست آمده است )اشتن.، و لی، 

2009(. در پژوه���ش حاضر، پایایی مربوط به س���ه خرده مقیاس صداقت و فروتنی، همس���ازی 

کرونباخ به ترتیب مقدار 64%، 62% و 62% به دست آمد.  و وظیفه شناسی به روش آلفای 

کل خرده مقیاس  گویه های هر خرده مقیاس شخصیت با نمره  جدول شماره 1: ماتریس همبستگی 

ضریب همبستگی**خرده مقیاس

0/37 تا 0/63صداقت-فروتنی

0/31 تا 0/57همسازی

0/28 تا 0/57وظیفه شناسی

** همه ضرایب همبستگی در سطح P>0/01 معنادار هستند.

کو در پژوهش حاضر، از همبستگی سؤاالت  برای بررس���ی روایی درونی پرسش نامه هگزا

که بر اساس جدول »شماره 1« روایی  هر خرده مقیاس  با نمره خرده مقیاس اس���تفاده ش���د 

مطلوبی دارد.

2-3-3. انتظار فایده دین داری

که فرد فکر می کند دین دار بودن چه منافعی به   انتظار فایده دین داری به معنای آن است 

دنبال دارد و مس���تلزم چه هزینه هایی است. برای سنجش این متغیر، پژوهشگران تحقیق 

1. HEXACO personality questionnaire
2. Ashton & Lee
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حاضر از طریق ضمیمه منتشر شده توسط آیزن و فیش باین )2010( در مورد پیش بینی و تغییر 

کردند. برای طراحی این مقیاس، ابتدا از طریق نمونه  گیری  رفتار، پرس���ش نامه ای طراحی 

خوش���ه ای طی مصاحبه نیمه س���اختار یافته ای نظر 100 نفر از دانش���جویان دانشگاه شهید 

چم���ران در م���ورد مزای���ا و هزینه های دین داری س���ؤال ش���د. س���پس نظ���ر دو نفر از اس���اتید 

گویه های به دست آمده برای  روان شناسی دانشگاه شهید چمران در مورد روایی محتوایی 

گردید. به منظور بررسی روایی سازه  پرس���ش نامه اولیه دریافت ش���د و اصالحات الزم اعمال 

از روش تحلیل عاملی اس���تفاده ش���د. بهترین ترکیب محتوایی با توجه به نمودار اس���کری و 

که بر روی  درصد واریانس ها، ماتریس 2 عاملی بود. مقادیر ویژه در هر دو عامل مشخص شد 

که عامل  ه���م 60/74 % واریانس مقیاس انتظار فایده دین داری را تبیین می کرد. به طوری 

اول با نام »خوشایندی فایده« با 6 پرسش 44/01% و عامل دوم با نام »خوشایندی هزینه« 

با 4 پرس���ش 16/73% در تبیین واریانس انتظار فایده دین داری نقش داشت. برای بررسی 

روایی س���ازه، همبس���تگی میان پرسش نامه طراحی ش���ده و مقیاس جهت گیری مذهبی با 

که مقدار حاصل یعنی 63% دال بر روایی همگرای مقیاس  تکیه بر اس���الم نیز سنجیده ش���د 

که مقدار 85% به دست آمد.  کرونباخ محاسبه شد  است. پایایی مقیاس به روش آلفای 

3. یافته های پژوهش

جدول شماره 2: میانگین، انحراف معیار و ضرایب همبستگی بین متغیرهای تحقیق

123456انحراف معیارمیانگینمتغیر

34/606/081صداقت و فروتنی

32/915/530/231وظیفه شناسی

32/875/570/250/181همسازی

95/2511/760/280/170/371انتظار فایده دین داری

ک از دین داری والدین 164/0418/570/450/400/380/471ادرا

155/2721/090/430/300/320/620/601دین داری فرزندان
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جدول شماره 3: شاخص های نیکویی برازش مدل های پیشنهادی و اصالح شده پژوهش

GFIIFICFIRMSEAمجذور خی نسبیشاخص آماری مدل

2/8250/9880/9870/9880/061مدل پیشنهادی

2/5770/9900/991مدل اصالح شده  0/9900/052

مهم ترین ش���اخص های برازش در جدول »ش���ماره 3« ارائه ش���ده است. الزم به توضیح 

است که پس از اعمال دو اصالح در مدل یعنی، اتصال میان واریانس خطای متغیر صداقت-

فروتنی و وظیفه شناس���ی )به دلیل همبس���ته بودن باقی مانده های این دو متغیر( و اتصال 

میان واریانس خطای مناس���ک فرزندان با واریانس خطای مناس���ک والدین، شاخص های 

کلی را تأیید می کند.  مدل برازش مدل 

3-1. بررسی ضرایب مسیر در مدل پژوهش

ش���کل »شماره 2« مدل پژوهش به همراه ضرایب مسیر را نشان می دهد. به جز ارتباط بین 

که در س���طح P> 0/002 معنادار اس���ت،  ویژگی ش���خصیتی همس���ازی و دی���ن داری فرزندان 

مابقی مسیرها از نظر آماری در سطح P >0/001 معنادار می باشد.

شکل شماره 2: مدل پژوهش به همراه ضرایب مسیر

ک از دین داری والدین  سئوال اساسی پژوهش حاضر، مربوط به اندازه اثر غیرمستقیم ادرا

بر دین داری فرزندان از طریق متغیرهای میانجی گر ویژگی های شخصیتی صداقت-فروتنی، 

همس���ازی و وظیفه شناس���ی و انتظار فایده دین داری و معناداری آنها بود. به منظور آزمودن 
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اثرات غیرمس���تقیم از آزمون خودراه انداز در نرم افزار Amos 21 اس���تفاده ش���د. نتایج آزمون و 

ک از دی���ن داری والدین بر  که اثر غیرمس���تقیم ادرا فواص���ل اطمینان حاصل از آن نش���ان داد 

دین داری فرزندان از طریق ویژگی شخصیتی صداقت-فروتنی برابر با »P >0/001 ،%167«، از 

 »P> 0/001 ،%172« از طریق وظیفه شناسی برابر با ،»P >0/001 ،%129« طریق همسازی برابر با

است و از طریق متغیر انتظار فایده دین داری برابر با »P >0/001 ،%391« می باشد. 

4. بحث و نتیجه گیری

ک از دی���ن داری والدین با دی���ن داری فرزندان از  پژوه���ش حاضر با هدف بررس���ی رابطه ادرا

طریق نقش میانجی گری ویژگی های شخصیتی و انتظار فایده دین داری انجام شد. نتایج 

ک از دین داری والدین  با دین داری فرزندان رابطه مستقیم دارد.  که ادرا پژوهش نشان داد 

کوهن3 و هم���کاران )2014(،  ای���ن نتیجه با یافته ه���ای مطالعات فلور و ن���پ1 )2001(، هود2 )2009(، 

گیبسون5 )1993( و فرانسیس و بران6  روبین و روبین4 )2014( هماهنگ است. از نظر فرانسیس و 

کتاب ها  گرچه عوامل بس���یاری مانند والدین، مدارس، همس���االن، مؤسسات دینی،  )1991(  ا

و... ب���ه ط���ور بالقوه در دین داری و جامعه پذیری دینی فرزندان اثرگذار اس���ت، اما والدین با 

اهمیت تری���ن عامل اولیه در تربیت دینی فرزندان هس���تند. برخی مطالعات به بررس���ی این 

که والدی���ن چگونه معنویت و مذهب را انتق���ال می دهند. یک مطالعه  موض���ع پرداخته اند 

کردن به آنچه  که والدین بسیار مذهبی در شریعت های مختلف، عمل  کیفی نشان می دهد 

کودکانش���ان می دانند )مارک���ز7، 2004(. امام  را نصیح���ت می کنند، تنها راه مهم پرورش مناس���ب 

صادق؟ع؟ می فرماید: »مردم را به غیر از زبان خود، دعوت کنید، تا پرهیزکارى و کوشش در عبادت 

و نماز و خوبی را از شما ببینند؛ زیرا اینها خود دعوت کننده است« )کلینی، 1356، 2/ 78(.

کرده اند  گفتگ���و والدین- فرزند در م���ورد مذهب-معنویت را بررس���ی   مطالع���ات دیگری 

کودک فراهم  گس���ترده تری از نگرش های مذهبی-معنوی والدی���ن برای  ک���ه دیدگاه پویاتر و 

1. Flor & Knapp
2. Hood
3. Cohen
4. Rubin & Rubin
5. Francis & Gibson
6. Francis & Brown
7. Marks
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گفتگوهایی توافق بیشتر  می کند و شاید منجر به اطالعات الگوبرداری غنی تری شود. چنین 

مذهب���ی بودن والدی���ن- فرزند را پیش بینی می کن���د )بویاتزی���س1.، و هم���کاران، 2006( و به رمزگردانی 

که نگهداری روان ش���ناختی اطالعات الگوبرداری مش���اهده ش���ده را تس���هیل  کمک می کند 

که تأثی���ر والدین بر دین داری و معنویت  می کند )اومان.، و تورس���ن2، 2003(. ش���واهد مطرح می کند 

خ می دهد، اما بعد از آن تا اندازه ای از طریق سوق دادن  فرزندان نخستین بار در خانواده ر

که از هنجارها و اعمال مش���ابهی حمایت می کند، مثل نهادهای  فرزندان به موقعیت هایی 

گروه های همسال با عقاید مشابه عمل می نماید. مذهبی یا 

گوشزد شده است.  در آموزه های اس���الم نیز اهمیت نقش والدین در دین داری فرزندان 

اساس���ی ترین مکانیزم پرورش معنویت، در خانواده و از س���وی والدین است. از نظر حضرت 

علی؟ع؟ یکی از وظایف اصلی والدین این است که استعدادهای معنوی فرزندان را در سنین 

کنند )نهج البالغه، 1375، نامه 31(. وقتی این استعدادها شکوفا شدند، در  کودکی و نوجوانی شکوفا 

مراح���ل بعدی زندگی به صورت رفتارهای عبادی و اخالقی در افراد دیده می ش���وند. پیامبر 

کید بر نقش و مسئولیت سنگین پدران در رشد مذهبی فرزند می فرماید:  کرم؟ص؟ نیز در تأ ا
وای بر فرزندان آخرالزمان از دست پدرانشان. پدران مسلمانی که چیزی از فرائض 
گر فرزندانشان پاره ای از مسائل دینی را فرا گیرند،  دینی به فرزندان خود نمی آموزند و ا
که  پـــدران آنها، ایشـــان را از ادای این وظیفه بـــاز می دارند. تنها به این قانع هســـتند 

فرزندانشان از مال دنیا چیزی را به دست آورند. )نوری، 1382، 625/2(

وجود چنین روایاتی به خوبی گویای این مسئله است که در عصر حاضر یکی از دالیل دور 

گاهی قشر عظیمی از کودکان و نوجوانان از مسائل مذهبی، بی توجهی والدینشان  بودن و ناآ

ک  که ادرا به این مسئله مهم است. از دیگر نتایج به دست آمده در پژوهش حاضر این است 

از دین داری والدین به واس���طه ویژگی های ش���خصیتی صداقت- فروتنی، وظیفه شناسی و 

که وجود  گرفته نشان داده اند  همسازی، با دین داری فرزندان رابطه دارد. مطالعات انجام 

والدین مذهبی موجب تقویت همس���ازی و وظیفه شناس���ی در فرزندان می ش���ود )بارتکوسکی.، 

که فرزن���دان والدین مذهبی، روابط  و هم���کاران، 2008(. مطالعه الیس���ون و خو3 )2014( نش���ان داد 

1. Boyatzise 
2. Oman & Thoresen
3. Ellison & Xu
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بین فردی بهتر و تمایل بیش���تری به پیروی از قوانین و دس���تورالعمل ها داش���تند. از سویی 

دیگ���ر در چارچوب مدل پنج عاملی، همس���ازی و وظیفه شناس���ی مهمترین همبس���ته های 

کو، صداقت-  که از میان عوامل هگزا دین داری اند )سارگلو، 2010(. اشتن و لی )2009(، نیز دریافتند 

فروتن���ی قوی ترین همبس���تگی را با مذه���ب دارد. صداقت- فروتنی، در مقیاس ش���خصیت 

کو با س���طح های صمیمیت، انصاف، اجتناب از حرص، فروتنی تعریف می شود. چنین  هگزا

گی  ویژگی هایی در بس���یاری از مذاهب س���توده ش���ده اند )امونز1.، و هم���کاران، 2008(. ب���ه عالوه ویژ

کو بیشتر با مفاهیمی مثل صبر ش���ناخته می شود. بنابراین، رابطه  همس���ازی در مدل هگزا

که در آموزه های اسالمی نسبت صبر با ایمان  همسازی با دین داری دور از انتظار نیست؛ چرا

مانند نسبت سر به بدن است. 

گاهی فرزندان از تح���ت نظارت خدا یا ق���درت باالتر بودن،  والدی���ن مذهب���ی با افزای���ش آ

خودکنترل���ی آنه���ا را تقوی���ت می کنند. احس���اس اینکه خ���دا یا ق���درت باالتر فرد را مش���اهده 

می کند به احتمال بیشتری افراد را نسبت به رفتارشان، پیامدهای احتمالی و اختالف بین 

رفتارهایش���ان و اس���تاندارهای خود برای رفتارهایش���ان هشیارتر می س���ازد و وظیفه شناسی 

کارتر و همکاران  آنه���ا را افزایش می دهد. )کیم - اس���پون.، و هم���کاران، 2014( در حمایت از این دیدگاه 

که بزرگس���االن جوان مذهبی در مقایس���ه با  کیم-اس���پون.، و هم���کاران، 2014( دریافتند  )2013، ب���ه نق���ل از 

که خ���دا یا یک قدرت باالتر  همتایان غیر مذهبی ش���ان، به احتمال بیش���تری معتقد بودند 

که دین داری والدین  آنها را مشاهده می کند. روی هم رفته این بینش ها پیشنهاد می کنند 

گاهی نوجوانان از رفتارهای خودش���ان  کردن آ ممکن اس���ت خودکنترلی نوجوان را با تقویت 

ک آنه���ا از تحت نظارت بودن توس���ط خ���دا یا یک قدرت باالتر را رش���د دهد. در نتیجه  و ادرا

نوجوانان مذهبی در مقایس���ه با همس���االن غیرمذهبی شان، ممکن است رفتارها را با توجه 

که متأثر از قوانین و اصول آموزه های مذهبی است، تنظیم  به اهداف و ارزش های شخصی 

که صفات پسندیده اخالقی را در رفتارشان نشان دهند. انتظار می رود  کنند و تالش نمایند 

که از نظر ش���خصی  نوجوان���ان بس���یار مذهبی به احتمال بیش���تری اصول و قواعد مذهبی را 

کار برند )گاتفرسون.،  کنند و آنها را برای هدایت افکار و اعمالشان به  برایشان مهم است، درونی 

1. Emmons
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و هیرسچی1، 1990(. بروز و ظهور ویژگی ها و رفتارهای اخالقی مانند صداقت- فروتنی، همسازی و 

کنترل امیال و لذات فردی است و فرد به واسطه ارزش های درونی  وظیفه شناسی مستلزم 

کند )ش���انکوف.، و فیلیپس2، 2000، به  و معیارهای فردی می تواند از ارضای میل های خویش امتناع 

که خودارزیابی و  نقل از آرین پور، 1390(. تبلور عینی ارزش های اخالقی در عمل، مستلزم این است 

کم باشد و تحقق این دو، مستلزم خودکنترلی است.  خودنظارتی مستمر بر رفتارهای فرد حا

ک های ارزشی درونی شده از سوی والدین و وام گیری از آنها در  که داشتن مال از این روست 

رواب���ط اجتماعی، تضمین کننده احتمالی بروز فعل اخالقی خواهد بود )کوچانس���کا3، 2002، به نقل از 

آرین پور، 1390(.

ک از دی���ن داری والدی���ن از طریق انتظار  ک���ه ادرا  یافت���ه دیگر پژوهش حاضر این اس���ت 

فایده دین داری با دین داری فرزندان رابطه دارد. هر چند در پیشینه تحقیقات انجام شده 

گرایش دینی افراد یافت نشد،  مطالعه ای در رابطه با بررسی سهم انتظار فایده دین داری در 

با این حال مطالعات مشابه از جمله مطالعه حسینی و حسینی )1391( نشان داد یکی از عوامل 

گاه سازی آنها به آثار نماز و آفات ترک آن است. مهدوی  گرایش دانشجویان به نماز، آ مؤثر بر 

که انتظار فایده ارزش های اخالقی، بیش���ترین  و زارع���ی )1390( ه���م در مطالعه خ���ود دریافتند 

گرایش نوجوانان به این قبیل ارزش ها دارد. سهم را در پیش بینی 

گاه���ی یافت���ن از دس���تاوردها و فوای���د  طب���ق داللت ه���ای نظری���ه یادگی���ری اجتماع���ی، آ

که فرد انتظار داشته باشد  کرده و موجب می شود  رفتارالگوها مانند تقویت جانشینی عمل 

وقتی خودش آن رفتار را انجام می دهد به همان پیامدها دست یابد. ازاین رو، تقویت هایی 

ک���ه الگوه���ای مذهبی در نتیجه دین دار بودن بدان دس���ت می یابند، انتظ���ارات فرد از آثار و 

گرایش  که این متغیر در زمره اصلی ترین عوامل  نتایج دین داری را ش���کل می دهند تا جایی 

ک���ه انگیزش برای  اف���راد ب���ه دین داری ج���ای می گیرد. به ع���الوه مطالعات نش���ان می دهند 

مداوم���ت بر پیگیری مذهبی و معنوی از طریق تش���ویق به توصیه ها و بزرگ داش���تن منافع 

به دس���ت آمده در این دنیا و حتی جهان پس از مرگ، حمایت می ش���ود. آرامش چهره های 

1. Gottfredson & Hirschi
2. Shonkoff & Phillips
3. Kochanska
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که بر پیگیری های  که نصیب افرادی می شود  گواهی بر آرامش و شادی ای است  مذهبی نیز 

که  گفت  معنوی مداومت دارند )فورد.، 1992، به نقل از اومان، و همکاران، 2012(. بر این اساس، می توان 

ک آرامش و نشاط در الگوهای مذهبی از جمله والدین دین دار )که نتیجه دین دار بودن  ادرا

است( می تواند یکی از فواید دین داری به شمار آید. 

کارکردگرایی ب���ه دین، یک���ی از راه های پی���ش روی دین و   همچنی���ن ب���ر اس���اس رویک���رد 

کنونی مخاطبان را پیش چشم داشته باشند و  که انگیزه ها و انتظارات  دین داران این است 

که رویکرد انسان ها به  کنند. وقتی معلوم شد  دین داری را در راس���تای رفع آن نیازها توجیه 

که وجودش را در درون خود احساس می کنند  دین، به خاطر نیازی ملموس و بالفعل است 

که آنها را به شناخت دین و پذیرش آن سوق می دهد، دین نیز چنین  و این احساس است 

گرفته است. در تفسیر آیات 16-17 سوره جن نیز  شیوه معقول و حساب شده ای را در پیش 

که بیان آثار و برکات ایمان، بهترین شیوه دعوت است )مکارم شیرازی.، و همکاران، 1380،   آمده است 

.)121/25

که بیرونش  که اسالم همچون پوستینی وارونه است  در برخی احادیث ذکر ش���ده اس���ت 

کنون فقط  که تا خشن و درونش نرم و لطیف است. با توسل به این حدیث، برخی معتقدند 

پوس���ته بیرون دین به جوانان نشان داده شده اس���ت و الیه درونی و زیبای آن به هر دلیلی 

که برخ���ی از جوانان و حتی  خوب معرفی نش���ده اس���ت. باید به این واقعیت اذعان داش���ت 

کاذب و  بزرگساالن در عمل به آموزه های دینی دچار سردرگمی و تزلزل هستند و جاذبه های 

تهاجمات فرهنگی توانسته است بر آنان تأثیر بگذارد. امام رضا؟ع؟ می فرماید: 
گیری تعالیم ما و یاددادن و رســـاندن آن  که بـــا فرا کنـــد آن کس  خداونـــد رحمت 
گر مـــردم محاســـن و برتـــری کالم و روش ما  که ا بـــه مـــردم، امر مـــا را زنده نمایـــد؛ چرا

را می دانستند بدون شک از ما تبعیت می کردند. )مجلسی، 1382، 30/2(.

 در مجم���وع، یافته های پژوه���ش حاضر مهر تأیید بر یکی از مهم ترین عوامل تأثیرگذار بر 

گاه  گاه به طور مستقیم نمود می یابد و  که  دین داری فرزندان یعنی، والدین اس���ت. تأثیری 

خ می نمایاند. پژوهش حاضر، در تالش برای شناس���ایی  با واس���طه و به طور غیرمس���تقیم ر

گی های  مهم تری���ن واس���طه ها در رابط���ه دی���ن داری والدین ب���ا دی���ن داری فرزندان ب���ه ویژ
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شخصیتی فرزندان و انتظارات آنها از فایده دین داری دست یافت. 
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