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Relation between Parent-Child Relationships with 
Religious Identities among Students: 

The Moderating Role of Gender

é Objectives: This study aimed to investigate relation between parental-child 
relationships and religious identities among students through the moderating role 
of gender.

é Method: The research method was a descriptive-correlational one. The statistical 
population included all students of Tehran universities (68800 students) in the 
academic year 2018-2019. The sample size was 400 people who were selected 
through the multi-stage cluster sampling method. The tools in this study were the 
Religious Identity Questionnaire of Solgi et al. (2015), the Parent-Child Relationship 
Questionnaire of Fine et al. (1983). Hierarchical regression and Z test were used to 
analyze the data. Data analysis was performed through SPSS-25 software.

é Findings: The findings showed that the average scores of women in relations with 
their fathers and relations with their mothers were higher than men, and there was 
a significant correlation between religious identity with relations with fathers and 
relations with mothers. The predictive variables along with the interaction effect 
of gender with parent-child relationships explain 12% of the variance of religious 
identity. In the parent-child relationship with religious identity, the male gender has 
played a more moderating role.

é Conclusion: Therefore, it seemed that gender could affect the relation between 
parent-child relationships and religious identity.
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 صادق نصری**                    بيتا نصرالهی***                    نورعلی فرخی****


نسرین پاكوفته*                   

رابطه روابط والد فرزندی
 با هویت دینی در دانشجویان: 

نقش تعدیل کننده جنسّیت

ï تاريخ پذيرش: 28/ ٠2/ 1399 ï تاريخ دريافت:  23/ ٠3/ 1399  

چکیده
é هدف: پژوهش حاضر با هدف بررســی رابطه والد فرزندی با هویت دینی در دانشجویان با 

نقش تعدیل كننده جنسّيت انجام شد.
é روش: طــرح پژوهش توصيفی از نوع همبســتگی بود. جامعه آماری پژوهش شــامل تمام 
دانشجویان دانشگاه های تهران )68800 دانشجو( در سال 98-1397 بود كه با استفاده از روش 
نمونه گيری خوشه ای چندمرحله ای 400 نفر به عنوان نمونه انتخاب شدند. ابزار مورد استفاده در 
پژوهش حاضر پرسش نامه هویت دینی سلگی، دالور و برجعلی)1394(، پرسش نامه روابط والد 
فرزندی(Fine, Moreland & Schwebel,1983) بود. جهت تحليل داده ها از روش رگرسيون 
سلسله مراتبی و آزمونZ  استفاده شد. تحليل داده ها با استفاده از نرم افزار SPSS- 25  انجام شد.
é یافته ها: نتایج نشان داد كه ميانگين نمرات زنان در روابط با پدر و روابط با مادر باالتر از مردان 
بوده و بين هویت دینی با روابط با پدر و روابط با مادر همبستگی معناداری وجود دارد. متغيرهای 
پيش بين همراه با اثر تعاملی جنسّيت با روابط والدفرزندی 12 درصد واریانس هویت دینی را 
تبيين می كنند. در روابط والد فرزندی با هویت دینی، جنسّيت مرد نقش تعدیل كننده بيشتری 

داشته است. 
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é نتيجه گيری: بنابراین به نظر می رسد جنسّيت می تواند رابطه روابط والدفرزندی با هویت دینی 
را تحت تأثير قرار دهد.

واژگان کلیدی:  روابط والد فرزندی، هویت دینی، جنسّيت

مقدمه 
هويت و نحوه شــکل گيری آن يکی از موضوعات مهم در روان شناسی رشد می باشد 
(Verschueren, Rassart, Claes & Luyckx, 2017). كروگــر خاطرنشــان كرد هويت يک 

موجوديت مشــخص نيست كه پس از شکل گيری ثابت بماند بلکه تغيير شرايط زندگی، 
همراه با تغيير نيازهای بيولوژيکی و روان شناختی باعث پيشرفت هويت در طول دهه های 
.(Yip, 2014) هويت دارای جنبه های ايستا و پويا می باشد .(  Kroger, 2015) زندگی می شود 

اخيراً عالقه به ماهيت پويا هويت افزايش يافته اســت زيرا محققان در تالش هســتند 
تــا زمينه های موقعيتی هويت را مشــخص كننــد و پيامدهای پويايــی هويت را برای 
.(Birman, Simon, Chan & Tran, 2014) ســازگاری متقابــل فرهنگــی درك كننــد 

گروه های مختلف با توجه به جايگاه و شرايط موجود هويت های متفاوتی را ايجاد می كنند 
و به اشــتراك می گذارند كه می تواند قابل تعامل بين فرهنگ و جوامع مختلف باشــد 
( Martha, Pennington & Richards, 2016). مفهوم هويت جمعی يکی از مفاهيم اساسی 

در نظريه پردازی جامعه شناختی اســت و ناظر بر تعلق فرد به گروه و اجتماعات انسانی 
می باشــد ( Polletta & Jasper, 2001) . برای بررسی و شناخت هويت جمعی بايد ابعاد و 
عناصر مختلف آن را در نظر گرفت. اين ابعاد تصوير روشــنی از عضويت و تعلق به يک 
جمع را نشــان می دهد. ابوالحســنی )1388( در سطح هويت جمعی برای هر فرد ابعاد 
هويتی مشخص كرده كه شامل هويت قومی، هويت ملی، هويت دينی و هويت مدرن می 

باشد. در پژوهش حاضر هويت دينی مورد بررسی قرار گرفته است.  
قرآن كريم، آن جايی كه از خلقت انســان و اختالفات و تفاوت های صوری و ظاهری 
آن صحبت می كند اين گونه می فرمايد: »شما را از يک مرد و زن، خلق نموده و به قبايل 
گوناگون و مختلف، تقســيم و دســته بندی كرديم تا همديگر را بشناسيد«. بعد به ركن 
اساسی و اصل مهم سرنوشت ساز، كه هويت دينی انسان مسلمان را تشکيل می دهد اشاره 
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كرده و می فرمايد«: ]گرامی ترين شما در پيشگاه خداوند، با تقواترين شماست[.در جاهای 
مختلف و گوناگون با تعابير گوناگون، به اصل ذكر شــده، اشــاره نموده از جمله آنجا كه 
می فرمايــد: »جن و انس را خلق نکرده ام جز برای عبادت و بندگی« از پيامبر اكرم )ص( 
نيز نقل شده كه می فرمايد »ای انسان ها، خدای شما يکی است، همه از نسل آدم و آدم 
نيز از خاك آفريده شده است. برای هيچ عربی بر غيرعرب، فضيلت و برتری وجود ندارد، 
عزيزترين فرد در پيشــگاه خداوند با تقواترين شماست«. بنابراين، هويت انسان مسلمان 
را كه در هر كجای عالم خاكی، زيســت و زندگی می كند، بايد در چارچوب مفاهيم بلند 
انديشه های دينی و مذهبی جست وجو و ارزيابی كرد و جوان مسلمان بايد برای هويت يابی 
خــود، حضور جهان بينی و ايدئولوژی و نقــش آن را در زندگی فردی و اجتماعی خود، 
مدنظر قرار دهد. هويت دينی نوعی از هويت جمعی است كه دربرگيرنده باورها، ارزش ها و 
اعتقادات دينی می باشد. هويت دينی دست يافتن فرد به مجموعه ای از اصول و عقايد دينی 
در گروه های مذهبی است، به طوری كه اين عقايد بخشی از شخصيت فرد می باشد و فرد 
نســبت به آن اعتقاد و شناخت پيدا می كند (Keiser,2015) . هويت دينی عنصر برجسته 
انسجام اجتماعی است. هويت دينی با »ما« يا جامعه دينی مطابقت دارد و نمايانگر احساس 
تعلق و تعهد نسبت به دين و جامعه دينی است. دين اساساً منابع شناختی، ايدئولوژيکی، 
.(Furrow, King, & White, 2004) جامعه شناختی و معنوی را برای هويت فراهم می كند 

 .(Seul, 1999) بر اين اساس دين اساساً در مركز هويت فردی و گروهی قرار می گيرد
بنابراين هويت، الزمة نظام اجتماعی است و هرگونه تاخير يا انحراف در شکل گيری 
هويــت موفق، می تواند منجر به پراكندگی يا بحران هويت شــود كه اين عامل می تواند 
سرچشــمه بســياری از نابهنجاری های فردی و اجتماعی باشد. برای پاسخ به اين سؤال 
كــه چگونه می توان فرايند هويت يابی را برای رســيدن به يــک هويت موفق طی كرد، 
به طوری كه اين هويت يافتگی بتواند در عرصة تصميم و موضع گيری به شــخص كمک 
كند و او را از تشــويش و اضطراب و به طور كلی از بحران روانی برهاند؛ راه های متعددی 
پشنهاد شده است. يکی از راه ها در اين زمينه، توجه به نقش خانواده و تعامالت خانوادگی 
اســت (Pellerone, Spinelloa, Sidoti & Micciche, 2015). يکی از عوامل مؤثر در شکل 
گيری هويت، خانواده و روابط بين والدين اســت )فرازی، اسمعيلی، اسکندری و حاتمی، 
1397؛ حکمت پور و صالحی اميری، 1391(. گروتيوانت و آدامز در بررسی نقش خانواده 
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در رشد هويت به اين نتيجه دست يافتند كه با تعادل و پيوستگی رابطه اعضای خانواده 
.(Grotevant & Adams,1983) شکل گيری هويت تسهيل می شود

خانواده و روابط والدين با فرزندان از مهم ترين عوامل در رشد روانی اجتماعی فرزندان 
محسوب می شود (Gallarin & Alonso-Arbiol, 2012). هوور، اوتن، وريز و انگلز معتقدند 
كه رابطه والدفرزندی به ماهيــت كلی رابطه بين فرزند و والد در قالب درجات رضايت، 
تأييد، نزديکی، ابراز محبت، فراوانی گفتگو، عاطفه بدنی )نوازش(، تجارب عشق، دوستی 
و تعارض اشاره دارد. كنش متقابل ميان والدين و فرزندان كه از لحظه پس از تولد شروع 
می شود، اساس رشــد روانی اجتماعی كودك را تشــکيل می دهد و كيفيت اين كنش 
 .( Huver, Otten, Vries & Engels2010 ) متقابل، در تمام مراحل زندگی تأثيرگذار اســت
پيرس و اكســين به اين نتيجه دســت يافتند كه ارتباط مثبت با پدر و مادر باعث انتقال 
ارزش ها و باورهای مذهبی بين نســل ها می شــود، همچنين رابطه مثبت مادر- فرزند 
همانندی مذهبی بين مادر و فرزند را افزايش داده و از سوی ديگر هماهنگی مذهبی بين 
 .(Pearce & Axinn1998) والدين و فرزندان باعث تقويت رابطه والد- فرزندی نيز می شود
نتايــج پژوهش صادقی و مظاهری )1386( نشــان داد كه ارتبــاط بهينه والد فرزند در 
جامعه پذیــری دينی فرزنــدان نقش مهمی دارد. مطالعه هانس برگر نيز نشــان داد كه 
همسانی عقايد دينی در بين فرزندان با مادران 43% و با پدران48% بوده و هر چه كيفيت 
روابط والدفرزند بهتر باشــد توافق در مباحث دينی بيشتر و انتقال و آموزش ارزش های 

 .(Hunsberger,1985 ) دينی نيز بهتر انجام می شود
يکی ديگر از متغيرهای مؤثر بر هويت، جنسّيت است. پژوهش های مربوط به تفاوت های 
جنس در رشد هويت، نتايج بسيار متفاوتی را دربردارد. اين گونه تفاوت ها در انواع مختلف 
هويت و ميان دو جنس مشــاهده می شود. به عنوان مثال نتايج برخی از پژوهش ها نشان 
می دهد كه زنان از هويت دينی قوی تری نسبت به مردان برخوردارهستند )قنبری بارزانی 
و همتــی، 1394( . همچنين رفعت جاه و روح افــزا )1391( در پژوهش خود به نقش 
جنسّيت در هويت دينی زنان مسلمان اشاره می كنند. نتايج پژوهش ميرفردی و ولی نژاد 
)1396( نشــان داده اســت كه تفاوت معناداری در دين داری )كلی( و همچنين تفاوت 
معناداری در ابعاد اعتقادی، احساســی و مناسکی دين داری زنان و مردان دانشجو وجود 
دارد كه اين تفاوت به نفع زنان می باشــد. اريکســون بيان می كند كه رشد هويت برای 
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مردان و زنان ممکن اســت كاماًل متفاوت باشــد. وی پيشــنهاد می كند كه تفاوت های 
 .( Erikson,1968) كالبدشــناختی در ويژگی های فرايند رشد هويت تأثيرگذار هســتند
 .(Loewenthal, 2001) لوونتال معتقداست كه به طور كلی زنان از مردان دين دارتر هستند
در بين علل تفاوت های جنسّيتی نيز نتايج تحقيق ميلر و استاك نشان می دهد كه تئوری 

 .(Miller & Stark, 2002) گريز ريسک در اين زمينه نقش مهمی دارد
جانســون معتقد است كه جنســّيت به عنوان يک ســازه چندبعدی به هنجارها و 
انتظارهای اجتماعی فرهنگی در ارتباط با نقش ها، روابط و هويت های افراد مرتبط است 
(Janson, 2009). مطالعات آرچر نشــان داد كــه فرايند و نتايج هويت يابی برای دختران 

و پســران متفاوت اســت. بنابراين می توان گفت كه تفاوت های جنسی مربوط به تفاوت 
بين انتظارهايی است كه از طريق برخوردهای گوناگون با دختر و پسر از لحظه تولد فرا 
گرفته می شود( Archer,1985). شوارتز، لويکس و ويگنولز تأكيد می كنند كه برای رسيدن 
به دركی درست و غنی از مسأله پيچيده هويت، نياز به استفاده از روش های گوناگون و 

.(Schwartz, Luyckx, & Vignoles,2011)جديد است
در رابطــه با اهميت و ضرورت پژوهش حاضر می توان گفت كه در گذشــته های نه 
چندان دور، هويت هيچگاه به عنوان مسئله مهمی به شکل امروز مطرح نبود، زيرا زندگی 
افراد در مســيرهای تعيين شده كه توسط اعتقادات و ارزش های سنتی هدايت می شد، 
حركت ميکرد، اما افول منابع هويت ساز سنتی و رشد روزافزون و سريع الگوهای هويت ساز 
جديد مثل رسانه ها، فناوری معلوماتی از سوی ديگر، فرايند نوسازی و توسعه هويت افراد 
را از خردترين تا كالن ترين ســطح آن دچار تغيير و دگرگونی نموده )ربانی و رســتگار، 
1392: 2( و هويت دينــی به دليل اهميت ماهــوی و محتوايی اش در جامعه ايران، يکی 
از مهم ترين ابعاد هويتی اســت كه نقش تعيين كننده ای در هويت يابی افراد جامعه ايفا 
می كند و درتعامل با شرايط اجتماعی و طی مراحل متفاوت چرخه زندگی تنوع می پذيرد 
) به نقل از حيدری و رمضانی باصری، 1399(. همچنين اغلب پژوهش ها حاكی از نقش 
جنســّيت در شکل گيری هويت می باشد. نقش جنسّيت به عنوان متغير تعديل كننده در 
ارتباط روابط والد - فرزندی با هويت دينی تاكنون در پژوهش ها مورد توجه قرار نگرفته 
است. به دليل اهميت تفاوت های جنسّيتی بررســی اين تفاوت ها در هويت های جمعی 
ضروری به نظر می رســد همچنين در زمينه هويت های جمعی مطالعاتی نيازمند است 
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زيــرا حوزه های مورد مطالعه تحت عنوان هويت های جمعی متنوع و نتايج حاصل از اين 
مطالعات نيز دچار عارضه اختالف و تفاوت است. زمينه مهم ديگر پژوهش حاضر، اتصال 
و ارتباط حوزه هويت های جمعی با روابط والد-فرزندی و روابط خانوادگی اســت. كمتر 
پژوهشی ديده شده كه هويت های جمعی را با روابط خانوادگی مرتبط ساخته و تأثير، تاثر 
و تعامل آنها را با هم كاوش كرده باشد. بنابراين پژوهش حاضر با هدف پاسخ گويی به اين 
پرسش كه آيا جنسّيت به عنوان متغير تعديل كننده، روابط والد- فرزندی و هويت دينی را 

تحت تأثير قرار می دهد؟ مدل مفهومی پژوهش در شکل 1 آمده است.

رابطه والد- 
فرزندی هویت دینی

رابطه با پدر

رابطه با مادر

جنسّيت

شکل1. مدل مفهومی پژوهش

مبانی نظری
امروزه بحث هويت و عوامل مرتبط با آن از مهم ترين مسائل جامعه می باشد. بحران 
هويت، تعارض هويت، تغيير هويت و مشــکالت ناشی از آنها، از جمله مسائلی است كه 
در صورت دســت نيافتن به هويتی صحيح و متناســب با ارزش هــا و هنجارهای مورد 
قبــول جامعه كيفيت زندگی افراد را تحت تأثيــر قرار می دهد. از مهم ترين ابعاد هويت، 
هويت دينی است، دين )در اينجا مشخصاً دين اسالم( به عنوان يکی از مهم ترين مؤلفه های 
تمدن بشــری، نقش اساسی در شکل دهی هويت انسان ها دارد. همان طور كه دين تمام 
ابعاد نگرشی و رفتاری افراد را تحت تأثير قرار می دهد، دست يابی به هويت دينی بر مبنای 
آموزه های الهی نيز، زندگی فردی و جمعی افراد را هدايت می كند و سبک زندگی خاصی 
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را برای فرد ايجاد می كند. امروزه پذيرش و گســترش ســبک زندگی غربی از مهم ترين 
مشــکالت جوامع در حال توسعه و اســالمی است كه همين امر خود سبب شکل گيری 
بســياری از نگرش ها و رفتارهای غيراسالمی شده است. با توجه به وقايع جوامع امروزی 
و پديده جهانی شده اهميت بحث در رابطه با هويت  دينی از منظر اسالمی افزايش يافته 

است. بنابراين به منظور حفظ ارزش های دينی بايد به تيين هويت دينی پرداخت. 

هویت دینی مبتنی بر فقه
رهيافت های مختلفی برای تبيين هويت دين داران وجود دارد كه يکی از آنها رهيافت 
شرعی- حقوقی )فقهی( است. موضوع علم فقه عبارت است از تکليف و فعل انسان مکلف. 
فقيه همه موضوعات مختلف كــه برخی طبيعت روانی فردی و برخی طبيعت اجتماعی، 
برخی طبيعت قضايی و برخی طبيعت اقتصادی و ... دارد- را با يک رنگ خاص ميبيند و آن 
رنگ »فعل مکلف« است و احکام همه را از يک نوع مبادی استنباط می كند. از منظر فقهی، 
دين دار فردی مکلف به اجرای احکام و دستورهای شرعی توصيف شده است. او موظف به 
عمل به واجبات و اجتناب از محرمات است. كمال و غايت دين داری انسان انجام تام و تمام 
دستورهای شرعی و اهتمام به وظايف و تکاليف شرعی است. اجرای دقيق و صحيح و كامل 
احکام شرعی كه عمدتاً ناظر به ظواهر افعال آدمی است جزء ويژگی های انسان متشرع است. 
وظيفة انســان دين دار و هويت دينی او در گرو اطاعت از خالق خود و تسليم تمام عيار در 
مقابل اوست. هويت  دينی كه منحصراً مبتنی بر فقه است هر چند فرد را متشرع و مقيد به 
احکام، اوامر و نواهی می سازد، ضرورتاً بر عمق و غنای تجربه ايمان دينی وی نمی افزايد و 
هنوز مجال رشد و تکامل و بسط رابطة بين انسان و آفريدگارش باقی است. در حوزۀ شريعت 
عمــل به احکام تفضيلی مذكور برای تحقق هويــت دين دارانه كفايت می كند و بارزترين 

ويژگی انسان دين دار »عمل به احکام« در همان صورت ظاهری است )مطهری، 1376(. 

هویت دینی مبتنی بر اخالق
يکی ديگر از رويکردهای شايع تبيين هويت دينی، رهيافت اخالقی است. به طور كلی 
دو گونه رويکرد اخالقی در بين متفکران مسلمان شايع و رايج بوده  است. رويکرد نخست 
رويکردی مبتنی بر كتاب و ســنت در تبيين ويژگی ها و اوصاف انسان دين دار است كه 
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می توان آن را رويکرد اخالق نبوی توصيف نمود. در اينجا سرچشمه جريان حيات بخش 
اخالق اســالمی، قرآن كريم، كلمات و كردار پيامبر)ص( و ائمه معصومين)ع( و مجموعه 
ادعيه ايشــان است. گونه شناسی ســلوك ائمه و پيامبر هم در نوع تعليم و تربيت دينی، 
هم در شيوه و رفتار حکومتی و هم در معاشرت های اجتماعی می تواند به تبيين تصوير 
نزديکی يا فاصله داشــتن رفتار كنونی مســلمين با الگوی اساسی و اسوۀ حسنه: )ولکم 
فی رســول اهلل اسوه حســنه( كمک نمايد. رويکرد دوم به اخالق اسالمی را می توان در 
نظريه های اخالقی فالسفه مسلمان كه عمدتاً تحت تأثير آراء و انديشه های فلسفة يونانی 
به ويژه افالطون و ارسطو بوده اند، بررسی كرد. در نظريه های اخالقی فيلسوفان مسلمان 
نيل به ســعادت، خير عمده تلقی شــده اســت. در واقع مرتبة كمال و شکوفايی انسان 
دين دار با نيل به سعادت محقق می شود. جهت نيل به اين مرتبه از كمال ابزارها، مراحل 
و روش هايی تعبيه شده است. دين داری آدمی منوط و معطوف به پيمودن مسير اخالقی 

و محقق نمودن ارزش های اخالقی در وجود آدمی است )بدوی، 1362(.

هویت دینی مبتنی بر عرفان
 يکی ديگر از گونه شناسی های انسان دينی در فرهنگ اسالمی، گونه شناسی يا رهيافت 
عرفانی- تجربی اســت و در اين رهيافت انسان دارای مقصد و مبدا تصّور شده و برای او 
آرمانی فرض شده است. مجموعه تعاليم و آموزه هايی كه برای ساختن انسانی عارف ارائه 
می شود تشکيل دهنده انســانی با اوصافی متمايز از اوصاف پيرو رهيافت اخالقی است. 
مجموعة كوشش های انسان برای نيل به مرتبة عاليه انسانی )انسان كامل( و هدف غايی 
خلقت تشکيل دهنده هويت دينی وی است. در اين رهيافت دو رويکرد عمده وجود دارد. 
رويکرد » عرفان زاهدانه« و » عرفان عاشــقانه«. امام محمد غزالی نمايندۀ نوع نخستين 
 و جالل الدين رومی معروف به مولوی نماينده رويکرد دوم اســت. هويت انسان دين دار 

در نزد غزالی مركب است از زهدورزی به نحو تام و تمام )غزالی، 1364(.

هویت دینی ایدئولوژیک
جديدترين نوع گونه شناسی دينی، گونه شناسی ايدئولوژيک و محصول دوران معاصر 
اســت. در اين نگرش به انسان دين دار، هويت و تکاليف او، منزلت اجتماعی و مسئوليت 
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او به شــيوه ای متمايز از رويکردهای سابق نگريسته می شــود. در رهيافت ايدئولوژيک 
كه هويت و شخصيت انســان دين دار از منظر برخورداری از ايدئولوژی تبيين و بررسی 
می شود نيز ديدگاه های مطرح شده به شکل توصيفی به بيان اوصاف انسانی می پردازند 
كــه به عنوان فرد معتقد به ايدئولوژی اســالمی برخوردار از مجموع فضائل و پروا كننده 
از معاصی، لغزش ها و كژی هاســت و گاه اين اوصاف در قالب بايدها و نبايدها يا چگونه 
بودن ها عرضه می شــود و مضمون آنها متضمن اين معناســت كه يک دين دار در قالب 
ايدئولوژی اســالمی »بايد« چگونه باشــد. لب كالم در اين رهيافت آن است كه انسان با 
پذيرش دين- مســلمان با پذيرش اسالم- خود به خود به قبول جهان بينی اسالمی نيز 
اقدام می ورزد. پذيرش جهان بينی الجرم ضمن ترسيم اصول و قواعد مشی دين دار و آيين 
نامة زندگی او، محدوديت ها، قيد و بندها، مسئوليت ها، تکاليف و وظايفی را نيز بر دوش 

او می گذارد )قطب، 1352؛ شريعتی، (.
خانواده مکانی است كه در آن ارزش های اخالقی، باورهای دينی و به طور كلی فرهنگ 
جامعه به فرزندان منتقل می شــود. به همين دليل خانواده مهم ترين مکان برای پرورش 
فرزندان اســت. در منابع اسالمی پايداری و دوام خانواده در گرو احترام متقابل زوجين، 
پای بنــدی به حقوق و وظايف يکديگر، وجود روابط عاطفــی پايدار و برخورداری از باور 
عميق دينی و نيز عمل بر اساس آن است، و در اين صورت است كه سبک زندگی خانواده 
بر اســاس آموزه های دينی و اخالقيات شکل می گيرد و با توجه به نقش الگويی والدين، 
زمينــه برای تحقــق تربيت دينی فرزندان و به تبع آن پای بنــدی به ارزش های دينی و 
اخالقی و عمل بر اساس آن فراهم می شود ) بيگدلی و ماهروزاده، 1394(. نتايج پژوهش 
طهماسب نژاد و آرين) 1399( نشــان داد كه بين شيوه های فرزند پروری با پايگاه هويت 

دانش آموزان رابطه معناداری وجود دارد.
 رضائيان و توتونچی )1398( طی پژوهشــی نشــان دادند كه نگرش مذهبی مادر و 
جهت گيری گفت وشــنود از الگوی ارتباطی خانواده توان پيش بينی هويت دينی فرزندان 
را دارد. نتايــج پژوهش كاظميان و كريمی )1397( نشــان داد كه بين هويت اجتماعی 
نوجوانان دختر و كيفيت رابطه با پدر و رابطه با مادر رابطه مثبت و معناداری وجود دارد 
امــا تنها كيفيت ارتباط با پدر توانايی پيش بينی هويت اجتماعی نوجوانان دختر را دارد.

نتايج پژوهش فرازی و همکاران) 1397( تحت عنوان تأثير آموزش الگوی تعليمی بر بهبود 
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روابط والد- فرزند و هويت ملی و دينی نشان داد كه آموزش الگوی تعليمی موجب بهبود 
روابط والد فرزند می شود. همچنين نتايج نشان داد كه بهبود روابطی كه نتيجه آموزش 
الگوی تعليمی بود توانســت هويت ملی و دينی فرزندان را تقويت كند. در پژوهشی كه 
توسط عبدالجواد و زهرا انجام شد نتايج نشان داد كه هويت دينی به احساس جمعی بودن 
آن اشاره دارد و بنيانگذاران اين هويت اعضای خانواده هستند زيرا اين خانواده است كه 

.(Abdeljawad & Zahra, 2019)از ارزش ها و اعتقادات دينی حمايت می كند

روش پژوهش
پژوهش حاضر توصيفی از نوع همبســتگی بود. دانشــجويان دختر و پسر مشغول به 
تحصيل در مقاطع كارشناســی، كارشناسی ارشــد، دكترای حرفه ای و دكترای تخصصی 
دانشــگاه های وزارت علوم، تحقيقات و فناوری شهر تهران در سال تحصيلی 1397-98 
به عنوان جامعه در دسترس، جهت بررسی در نظر گرفته شد. بر اساس گزارش اعالم شده 
مؤسسه پژوهش و برنامه ريزی آموزش عالی وزارت علوم در سال تحصيلی 98-1397 تعداد 
اين دانشگاه ها 141 دانشگاه می باشد كه حدود68800 دانشجو در اين دانشگاه ها مشغول 
به تحصيل بودند. در اين پژوهش از روش نمونه گيری تصادفی خوشــه ای چندمرحله ای 
اســتفاده شد. به منظور انتخاب نمونه مورد نياز، با استفاده از روش نمونه گيری خوشه ای، 
پس از تهيه فهرستی كامل از تمامی دانشگاه های تحت پوشش وزارت علوم، تحقيقات و 
فناوری شهر تهران دانشگاه های )تهران، اميركبير، شهيد بهشتی و تربيت مدرس( به صورت 
تصادفی انتخاب شد. با توجه به حجم جامعه و با استفاده از فرمول كوكران حداقل حجم 
نمونه بايســتی 381 نفر با توجه به دو جنس در نظر گرفته شــود كه در پژوهش حاضر 
400 دانشجو به عنوان نمونه انتخاب شدند ولی به دليل همکاری محدودتر دانشجويان مرد، 
تناســب تعداد دو جنس اتفاق نيفتاد. الزم به ذكر است كه 11 پرسش نامه به علت عدم 

پاسخ گويی به تمام سؤاالت از تحليل كنار گذاشته شدند.

ابزارهاي جمع آوري اطالعات 
پرسش نامه هویت دینی: در اين پژوهش از مولفه هويت دينی پرسش نامه سلگی و 
همکاران )1394( استفاده شد كه دارای34 گويه می باشد. پاسخ ها در يک طيف ليکرت 
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4 درجه ای )كاماًلمخالفم، 1؛ مخالفم، 2؛ موافقم، 3 و كاماًلموافقم، 4( تنظيم شده است. 
خرده مقياس های هويت دينی عبارتند از آگاهی )9سؤال(، تعلق )9سؤال(، تعهد )9سؤال( 
و تحمل )7ســؤال(. سلگی و همکاران )1394( جهت پاياسازی و اعتباريابی اين مقياس 
ضريب تميز و روش لوپ را برای هر گويه محاسبه كردند و گويه های پرسش نامه مناسب 
تشخيص داده  شــد و ضريب آلفای اين ابزار را 0/96 گزارش داده اند. در پژوهش حاضر 

ضريب آلفای كرونباخ محاسبه و برای هويت دينی0/94 به دست آمد.
پرسش نامه روابط والد- فرزندی )PCRS(1: مقياس رابطه والد- فرزندی برای 
اولين بار توســط فاين و همکاران برای سنجيدن كيفيت رابطه والد- فرزند تهيه 
شده است( Fine et al, 1983 ). اين ابزار توسط باقری و غفاری جعفرزادگان )1392( 
در ايران هنجاريابی شد. اين پرسش نامه شامل 48 سؤال )24 سؤال برای رابطه با 
پدر و 24 سؤال برای رابطه با مادر و يکی هم برای سنجيدن رابطه ی فرزند با پدر( 
می باشــد كه پاسخ ها در يک طيف ليکرت 7 درجه ای از 1 )خفيف( تا 7 )شديد( 
تنظيم شده است. ماده های 9، 13، 14 اين مقياس به صورت معکوس نمره گذاری 
می شــوند. باالترين نمرهاي كه فرد در اين پرســش نامه می تواند اخذ كند336 و 
پايين ترين نمره 48 می باشد. در اين مقياس نمره باالتر نشان دهنده رابطه خوب و 
مطلوب با پدر و مادر است و نمره پايين نشان دهنده ارتباط كم با والدين و تعارض 
با والدين اســت. در پژوهش فاين و همکاران ضريب پايايی اين خرده مقياس ها را 
با اســتفاده از روش آلفای كرونباخ به دست آوردند. اين پژوهشگران ضرايب آلفای 
كرونباخ برای كل پژوهش مقياس را 0/96 گزارش داده اند كه نشان دهنده همسانی 
درونی خوبی اســت. همچنين در پژوهش فاين و همکاران برای تعيين روايی اين 
مقياس از روش تحليل عامل تأييدی استفاده شده است. نتايج تحليل عامل تأييدی 
ارتباط باال و خوبی بين ماده ها را نشــان داده است (Fine et al, 1983). در پژوهش 
علی قليان )1387( ضرايب پايايی محاســبه شده برای پرسش نامه فرم پدر برابر با 
0/93 و برای فرم مادر 0/92 بوده  اســت. در پژوهش حاضر ضريب آلفای كرونباخ 

رابطه با پدر 0/93 و رابطه با مادر 0/92 به دست آمد.

1. Parent-child Relationship scale 
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یافته ها
جدول 1، ميانگين و انحراف معيار متغيرهای پژوهش برحســب جنســّيت را نشان 

می دهد.
جدول1. ميانگين و انحراف معيار متغيرهای پژوهش به تفکيک جنسّيت

متغيرها

)n=142(مردان)n=247(زنان

انحراف معيارميانگينانحراف معيارميانگين

114/0525/14120/9426/75رابطه با پدر

130/6522/01131/3522/89 رابطه با مادر

83/2819/1188/0419/54هويت دينی

 
 نتايج جدول1 نشان می دهد كه در متغيرهای روابط والدی يعنی رابطه با پدر و مادر 
زنان نمرات باالتری گزارش كرده اند. ميانگين نمرات زنان در هويت دينی باالتر از مردان 
بود. در جدول2 نتايج آزمون كلوموگروف - اسميرنوف برای توزيع به هنجار داده ها آمده 

است.

جدول2. نتایج آزمون كلوموگروف - اسميرنوف

سطح معناداریمقدارzمتغيرها

0/0790/28رابطه با پدر

0/1150/12 رابطه با مادر

0/1030/14هويت دينی
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مطابق با نتايج جدول2 مقادير Z به دست آمده در سطح 0/05 معنادار نيست و حاكی 
از توزيع نسبتاً نرمال داده های مربوط به متغيرهای پژوهش می باشد.ماتريس همبستگی 

متغيرها در جدول 3 نشان داده شده است.

جدول3. ضرایب همبستگی متغيرهای مورد مطالعه

1234متغير

1رابطه با مادر

رابطه با پدر
0/474

0/001
1

هويت دينی
0/57

0/001

0/19

0/043
1

نتايــج جدول 3 نشــان می دهد كه بين هويت دينی با رابطه با پــدر و رابطه با مادر 
همبســتگی مثبت و معناداری وجود دارد. برای آزمون نقش تعديل كننده جنســّيت در 
روابط بين والد - فرزندی و هويت دينی از رگرســيون سلســله مراتبی استفاده شد. در 
 جدول 4 نتـــايج رگرسيون مربوط به متغيرهای پـيش بـين و تعـديل كـننده در ارتباط 

با هويت  دينی آمده است. 

جدول4. خالصه مدل رگرسيون متغيرها بر هویت دینی دانشجویان

دل
 همبستگیمتغير پيش بينم

)R(
مجذور 

 همبستگی
)R2(

 R2 

تعدیل شده

 انحراف
  استاندارد برآورد

)SE(

دوربين 
واتسون

1
رابطه با پدر
رابطه با مادر

جنسّيت
0/1650/0370/02019/302

جنسّيت * رابطه با پدر2
0/3440/1180/10718/4231/665جنسّيت * رابطه با مادر
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        جدول4 نشــان می دهد كه در مرتبه اول، همبســتگی روابط والدی و جنسّيت با 
هويت دينی دانشــجويان برابر 0/165 و مجذور همبســتگی آن 0/037 است. به عبارت 
ديگر، در مدل 1، متغيرهای رابطه با پدر، رابطه با مادر و جنســّيت 4 درصد از تغييرات 
هويت دينی دانشــجويان را پيش بينی می كند. در مدل 2 با اضافه شــدن نقش تعاملی 
جنسّيت با روابط والدفرزندی همبستگی چندگانه به 0/344 و مجذور آن 0/118 افزايش 
پيدا كرده  است و تبيين واريانس هويت دينی به 12 درصد رسيد. جدول5، آزمون تحليل 

واريانس برای معناداری مدل را نشان می دهد.

جدول5. آزمون تحليل واریانس مدل رگرسيون متغيرها بر هویت دینی دانشجویان

دل
منبع تغييراتم

 مجموع 
مجذورات

SS

 درجه 
آزادی

dF

ميانگين 
 مجذورات

MS
F سطح 

معناداری

1

4023/71331341/238رگرسيون

3/6000/014 14349/696385372/571باقی مانده

147463/409388جمع

2

17458/27953491/656رگرسيون

10/2870/0001 130005/130383339/439باقی مانده

147463/409388جمع

 بــا توجه به نتايج جدول5، متغيرهای وارد شــده در مدل رگرســيون، در مدل اول
 )0/020= مجذور R تعديل شده و P>0/014 و 3/600= 385 و F3( مدل معناداری به دست 
آمده است. با توجه به معناداری مقدار F، ضريب همبستگی چندگانه در مدل اول معنادار 
)F5 و 10/287= 385 و P>0/0001 تعديل شده و R می باشد.  در مدل دوم )0/107= مجذور

مدل معناداری به دســت آمده اســت. در مجموع با توجه به معناداری مقدارF، ضريب 
همبســتگی چندگانه در مدل دوم نيز معنادار می باشد. جدول6 ضرايب رگرسيون مدل 

برای هويت دينی را نمايش می دهد.
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جدول 6. ضرایب رگرسيون انواع متغيرها بر هویت دینی دانشجویان

دل
متغيرهام

 ضرایب 
 رگرسيون

(B)
SE

ضرایب 
استاندارد

 (β)
t سطح مقدار 

معناداری

1

71/1966/79710/4750/0001مقدار ثابت

0/0891/5460/123-0/0660/043-رابطه با پدر

0/1110/0490/1282/2390/026رابطه با مادر

5/1392/0520/1272/5040/013جنسّيت

2

39/09020/7051/8880/060-مقدار ثابت

0/5710/1530/7713/7230/0001رابطه با پدر

0/3920/1760/4532/2340/026رابطه با مادر

72/57512/1321/7955/9820/0001جنسّيت

1/4964/3520/0001-0/3820/088-جنسّيت*رابطه با پدر

0/6731/7450/082-0/1760/101-جنسّيت*رابطه با مادر

با توجه به نتايج جدول6، در مدل اول رابطه با مادر و جنســّيت به شــکل مثبت و 
معنادار هويت دينی دانشجويان را پيش بينی می كند. در مدل دوم، رابطه با پدر، رابطه با 
مادر و جنسّيت به طور مثبت و اثرتعاملی جنسّيت و رابطه با مادر به طور منفی هويت دينی 
را در دانشــجويان مورد پيش بينی قرار می دهند. در مجموع می توان گفت كه جنسّيت 
در ارتباط بين روابط والد فرزندی و هويت دينی در دانشــجويان نقش تعديل كننده ايفا 
می كند. برای تعيين اين نقش در دانشــجويان مرد و زن از آزمون Z مقايسه دو ضريب 

همبستگی چندگانه استفاده شد. نتايج در جدول7 آمده است. 
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Z جدول7. مقایسه ضرایب همبستگی چندگانه در دو جنس با استفاده از آزمون

متغيرها
  دانشجویان مرددانشجویان زن

Z سطح مقدار
معناداری

RZRRZR

0/2460/2500/4350/4662/080/05هویت دینی

 بر اســاس نتايج جدول7 تفاوت ضرايب همبســتگی برای متغير مالك يعنی هويت 
مذهبی در ســطح 0/05 خطا معنادار بوده  است. بدين معنا كه در روابط والد فرزندی با 

هويت دينی جنسّيت مرد نقش تعديل كننده بيشتری داشته  است.

بحث و نتیجه گیری
در پی دســت يابی به دو هدف اصلی اين مقاله يعنی بررســی رابطه والد فرزندی و 
شکل گيری هويت دينی نتايج نشان داد كه بين رابطه با پدر و رابطه با مادر و شکل گيری 
هويت دينی همبستگی مثبت ومعناداری وجود دارد كه اين يافته با نتايج پژوهش كاظميان 
و كريمی )1397(؛ صادقی و مظاهری )1386( همخوان می باشــد. در تبيين اين يافته 
می توان گفت كه مبحث هويت های جمعی به عنوان يکی از اساســی ترين و جديدترين 
مباحث عصر مدرن می باشــد. بر اين اساس هويت و باالخص بعد مذهبی آن را می توان 
مهم ترين مبنای همبســتگی و انسجام ملی و در نتيجه كنش جمعی يک ملت دانست. 
مقولة هويت منسجم افراد، نخستين گام در جهت توسعه يک جامعه محسوب می شود. 
در همين راستا چنانچه نظامی بتواند بحران اين بخش )بخش هويتی افراد جامعه( را به 
گونه ای منطقی و موفقيت آميز پشــت سر گذارد، می تواند ادعا كند كه به توسعه رسيده 
اســت. بر اساس نظر بلومر خانواده می تواند بستر مناسبی برای پرورش يک جّو صميمی 
و بالنده باشد. نوع سبک فرزندپروری، درجه حمايت خانواده از فرزندان و دادن استقالل 
عمل به آنان در شکل گيری هويت نوجوانان و جوانان تأثيرگذار است. همچنين ساختار 
سالم خانواده ها سازگاری نوجوانان و به تبع آن سبک هويتی سالم را درپی خواهدداشت. 
بنابراين در چنين محيطی نوجوانان شروع به درك خود به عنوان يک عامل فعال، مسئول 
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موفقيت ها يا شکست های خود و ارزيابی انتخاب ها به عنوان نتيجه پردازش مستقل می كند. 
در اين مرحله، حمايت والدين نقش اساســی در فرايندهای هويت استقالل دارد، به طور 
خاص، يک رابطه دلبســتگی ايمن با والدين به نوجوان اين امکان را می دهد كه نزديکی 
.(Pellerone et al, 2015) عاطفی را تجربه كند، قوانين و ارزش های والدينی را درونی كند 

هــدف دوم پژوهــش در رابطه با تعديل گری نقش جنســّيت در رابطــه والدفرزندی و 
شکل گيری هويت دينی انجام شد كه نتايج نشان داد كه متغيرهای پيش بين با اثر تعاملی 
جنســّيت 12 درصد واريانس هويت دينی را تبيين می كنند. اين يافته با نتايج پژوهش 
فــرازی و همکاران )1397( و حکمت پور و صالحی اميری )1391( همخوان می باشــد. 
همچنين در پژوهش پيرس و اكســتين و هانسبرگر نيز نتايج مشابهی با نتايح پژوهش 

 .(Hunsberger,1985 ؛Pearce & Axinn,1998) حاضر به دست آمد
 شناخت متغيرهای مرتبط با خانواده می تواند به درك بهتری از مفهوم كلی خانواده 
كمک كند. از جمله اين متغيرها می توان به نحوه تعامل و الگوهای ارتباطی ميان والدين 
با يکديگر و والدين با فرزندان اشــاره كــرد. در خانواده هايی كه والدين پای بندی بااليی 
نســبت به مؤلفه های دينی دارنــد جوانان و نوجوانان آنها نيــز از هويت دينی قوی تری 
برخودار هســتند. وقتی كيفيت رابطه والد - فرزند بهبود پيــدا می كند آميزش پدرانه 
از ابعاد رابطه پدر فرزند و عاطفه مثبت، ارتباط گفت و شــنود از ابعاد رابطه مادر فرزند 
افزايش پيدا كرده در نتيجــه بهتر می توانند با مادر خود ارتباط مثبتی برقرار كرده و از 
 طرفی احساسات و عواطف مثبت نسبت به مادر داشته باشند )فرازی و همکاران، 1397(.

گروتيانت و آدامز معتقدند درجه متوســطی از پيوســتگی كه از طريق عاطفه مشترك 
و پذيــرش فرديت منعکس می شــود، پايه و اســاس امنيت روانی برای شــروع فرايند 
جســت وجوی هويت را فراهــم می كند. در مقابل، تصّور می شــود كــه پيوند عاطفی 
ضعيف با والدين و ســطوح ارتباطی ضعيف، كه با طرد يا عقب نشــينی روانی منعکس 
 می شــود، يک پايه روانــی ناامن يا محدود شــده برای خود اكتشــافی فراهم می كند

(Grotevant & Adams,1983). از آنجايی كه نوجوانان و جوانان قابليت های مناسب جهت 

برقراری ارتباط درست و مؤثر را با ديگران به ويژه والدين پيدا می كنند می توانند با درك 
روشنی از شرايط و آگاهی نسبت به نقاط قوت خود و مهارت های مقابله ای خود را برای 
رويارويی با مشکالتی از قبيل بحران دينی به ويژه در عصر حاضر كه با تحوالت ناشی از 
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جهانی شــدن روبه رو است آماده كنند. با فراهم شدن جّو خانوادگی مبتنی بر پذيرش و 
همدلی ارتباط بهتر و مناســب با والدين برقرار می شود و از اين طريق زمينه برای ايجاد 
هويت دينی فراهم می شود. بنابراين تعامالت فرزند با والدين و ميزان صميمت والدين و 
فرزندان در ميزان هويت دينی فرزندان مؤثر است. تقويت تعامالت بين والدين و فرزندان 
نقش مهمی در افزايش تعهد نســبت به اجتماع دينی و افزايش هويت دينی نوجوانان و 
جوانان دارد. در پژوهش حاضر همچنين نتايج نشان داد كه ميانگين نمرات هويت دينی 
در زنان باالتر از مردان اســت. در تبيين اين يافته می توان گفت كه علی رغم تحقيقات 
مختلف كه نشان دهنده دين دارتر بودن زنان نسبت به مردان است اين تفاوت ها، بسته به 
فرهنگ و سنت هر دين متفاوت خواهدبود. سنت های مذهبی در هر دين يا مذهب، ميان 
زنان و مردان در تعهدات و وظايف دينی مانند نماز خواندن و... تفاوت هايی ايجاد می كند. 
در جمع بندی نتايج پژوهش حاضر می توان گفت كه اريکســون معتقد است كه هر 
عامل رشدی كه به نوجوانان و جوانان كمک كند تا با اطمينان درك كند كه از ديگران 
متمايز است و در حد معقولی ثبات و يکپارچگی دارد، در طول زمان تداوم دارد و خود را 
شبيه به آن چيزی كه ديگران درك می كنند، سبب می شود احساس هويت كامل ايجاد 
شــود و هر عامل كه در اين اســتنباط خلل ايجاد كند باعث سردرگمی هويت و ناتوانی 
در مقابل يکپارچگی و تداوم می شــود (Erikson,1968). بايد توجه داشت كه هماهنگی 
جنســّيت والد و فرزند در خانواده در ارتباط با بيان مســائل می تواند بسيار حائز اهميت 
باشد. بدين معنی كه بيان و موشکافی همه مسائل و موارد و ذكر اهميت آن از سوی مادر، 
منطقی و شدنی نيست و پدران در اين مورد می توانند بسيار مثمرثمر باشند. بدين ترتيب 
بيان اطالعات از سوی والدين برای دختران و پسران می تواند تأثير بيشتری داشته و نتايج 
بهتری به همراه داشــته باشــد. يکی از محدوديت ها در خصوص جامعه آماری پژوهش 
می باشــد تعداد دانشــجويان زن و مرد در ابتدای نمونه گيری يکسان در نظر گرفته شد 
ولی به دليل همکاری محدودتر دانشــجويان مرد، تفاوت بين تعداد دو جنس اتفاق افتاد 
اين مســئله به عنوان يک محدوديت در پژوهش حاضر مطرح می باشد. با توجه به نتايج 
پژوهش پيشنهاد می شود كه متغيرهايی مانند تحصيالت و وضعيت اقتصادی- اجتماعی 
در پژوهش های آينده به عنوان متغير كنترل در نظرگرفته شود همچنين در پژوهش های 
آينده از مصاحبه كيفی جهت جمع آوری اطالعات اســتفاده شود. در پايان نيز پيشنهاد 
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می شــود برنامه هايی به منظور تقويت اطالعات خانواده ها در زمينه هويت دينی ارائه شود 
كه در نهايت امر اين مسئله می تواند منجر به تقويت هويت دينی در خانواده منجر شود. 
همچنين بهتر است نهادهايی همچون وزارت فرهنگ و ارشاد، سازمان ملی جوانان، نظام 
آموزش و پرورش برنامه های متنوع و جذابی را برای نوجوانان و جوانان و خانواده های آنها 
در رابطه با مســائل دينی طراحی كنند و زمينه مشاركت خانواده ها و فرزندان را در اين 

برنامه ها فراهم سازند.

تشّکر و قدردانی
بدين وسيله از تمام عزيزانی كه به نحوی در انجام اين پژوهش همکاری كردند، 

تشّکر و قدردانی می شود. اين مقاله برگرفته از رسالة دكترای دانشگاه آزاد اسالمی 
واحد علوم تحقيقات تهران است.
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