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The Relationship between Mothers’ Parenting Styles 
and the Identity Base and Religiosity of Female 

Students in Senior High School

é Objectives: The purpose of this study was to investigate the relationship 
between mothers’ parenting styles and the identity base and religiosity of the 
female students at senior high school in the humanities field in Babol, Iran.

é Method: The research method is descriptive method of correlation. The statistical 
population of this study consisted of all female school students at senior high 
school in the field of humanities, who studied in the Babol public schools in 
the school year 2019-2020. Through simple sampling method, 120 students and 
their mothers were selected. The tools were the Identity Base Questionnaire 
(Adams, 1989), the Aryan Muslim Religiosity Questionnaire (2000) and the 
Baumrind’s Parenting Styles Questionnaire (Esfandiari, 1996). For the analysis 
of the data, descriptive frequency index and inferential statistics of Spearman 
and Pearson correlation coefficient and Kolmogorov-Smirnov test were used.

é Findings: The findings showed there was a significant relationship between 
authoritative, negligent and authoritarian parenting styles and the identity base 
of female students. However, there was no significant relationship between 
parenting styles and girls’ religiosity.

é Conclusion: Therefore, one of the ways to strengthen the identity base of 
students is to help parents to adopt an authoritative approach in educating their 
daughters.
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نوع مقاله : پژوهشي

چکیده
é هدف :هدف از این پژوهش بررسی رابطه بین شیوه های فرزندپروری مادران با پایگاه هویت و 
دینداری دانش آموزان دختر سال های متوسطه دوم در رشته علوم انسانی شهر بابل می باشد. 
é روش : روش پژوهش توصیفی از نوع همبستگی است. جامعه آماری این پژوهش شامل کلیه 
 دانش آموزان دختر ســال های متوسطه دوم در رشته علوم انسانی شهر بابل بود، که در سال

99-98 در مدارس دولتی شــهر بابل و در مقطع متوسطه دوم مشغول به تحصیل بودند که 
با اســتفاده از روش نمونه گیری ساده تعداد 120 دانش آموز و مادرانشان انتخاب شدند. ابزار 
مورد استفاده پرسش نامه پایگاه هویت)Adams & Bennion,1986( و پرسش نامه سنجش 
دینداری فرد مســلمان آرین)1378( و پرسش نامه شیوه فرزندپروری بامریند) اسفندیاری، 
1374( بود. به منظور تجزیه و تحلیل داده ها از شاخص آماری توصیفی فراوانی و آمار استنباطی 

ضریب همبستگی اسپیرمن و پیرسون و آزمون کولموگروف- اسمیرنف استفاده شد. 
é یافته ها: نتایج این پژوهش رابطه معناداری بین شیوه های فرزندپروری مقتدرانه، سهل گیرانه 
و مستبدانه با پایگاه هویت دانش آموزان دختر نشان داد. این درحالی است که بین شیوه های 

فرزندپروری با دینداری دختران رابطة معناداری وجود نداشت.
é نتیجه گیری : بنا بر این یکی از راه های تقویت پایگاه هویت دانش آموزان کمک به والدین در 

اتخاذ رویکرد مقتدارانه درتربیت دختران خود می باشد.

واژگان کلیدی:  شیوه های فرزند پروری، هویت، دینداری، دانش آموزان دختر، متوسطه دوم
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مقدمه
در تربیــت افراد، نهادها، عوامل و افراد گوناگون نقــش دارند. یکی از عوامل مؤثر در 
دوام ترین عاملی است که  شکل گیری شخصیت فرد خانواده است. محیط خانه نخستین و با
در رشد شخصیت افراد تأثیر می گذارد. نفوذ والدین در فرزندان تنها محدود به جنبه های 
ارثی نیســت، در آشــنایی کودک با زندگی گروهی و فرهنگ جامعه نیز خانواده نقشی 
مؤثر دارد )طباطبایی،1394(. اولیا باید برای رشد و تربیت فرزندان خود از بهترین روش 
تربیتی متناسب با مراحل رشد بهره بگیرند. تجارب نخستین كودك كه پایه گذار شخصیت 
و منش اخالقي اوســت در خانواده شكل مي گیرد. خانواده كانوني است كه به واسطه آن 
ارزش هاي اخالقــي، باورهاي دیني و معیارهاي اجتماعي و به طور كلي فرهنگ جامعه از 
نســلي به نسل دیگر منتقل مي شود. به همین جهت خانواده مهم ترین محیط براي تربیت 
كودك و نیز تربیت نیروي انساني براي جامعه است. در اندیشه اسالمي استحكام خانواده در 
گرو احترام متقابل زوجین، پایبندي به حقوق و وظایف یكدیگر، وجود روابط عاطفي پایدار 
و برخورداري از باور عمیق دیني و نیز عمل براساس آن است، زیرا در این صورت است كه 
سبك زندگي خانواده براساس آموزه هاي دیني و اخالقیات شكل گرفته، با توجه به نقش 
الگویي والدین، زمینه براي تحقق تربیت دیني فرزندان و به تبع آن پایبندي به ارزش هاي 

دیني و اخالقي و عمل براساس آن فراهم مي شود. )بیگدلی، ماهروزاده،1394(.
خانــواده پایه گذار شــخصیت، هویت، ارزش ها و معیارهای فکــری فرزندان و محل 
 .)Dudley Poston,2014( یادگیری فرهنگ، هنجارها، ارزش ها و نقش های جنسیتی است
البته نقش خانواده در رشــد هیجانی، شناختی و اجتماعی فرزندان در دوره های مختلف 
رشدی، متفاوت است. شاید بتوان گفت که این نقش در انتقال فرزندان از دورة کودکی به 
دورة نوجوانی از اهمیت بیشتری برخوردار می گردد. تغییر از حالت وابستگی به استقالل 
و پذیرش مسئولیت برای نوجوانان به عنوان یک چالش بزرگ به شمار می رود، که در این 
میان نوع برخورد والدین می تواند در کمک به نوجوانان برای رویارویی با این چالش بزرگ، 
اثرگذار باشد )Mendonca, Fontaine, 2014(. فرزندپروري به عنوان فعالیتي پیچیده شامل 
روش ها و رفتارهاي ویژه اي اســت كه به طور مجزا یا در تعامل با یكدیگر بر رشد كودك 
تأثیر مي گذارد. شیوه هاي فرزندپروري1 به عنوان مجموعه اي از رفتارها كه تعامالت والدین 

1. par enting practice
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و كودك را در طول دامنة گســترده اي از موقعیت ها توصیف مي كند و یك جّو تعاملي 
تأثیرگذار را به وجود مي آورد، تعریف مي شوند )ظهیري و هنرپروران، 1395(. سه سبك 
فرزندپروري عبارتند از : ســبك مقتدرانه1 كه والدین ضمــن كنترل منطقي فرزندان، 
توقعات منطقي و عاقالنه اي دارند. در این الگو، توقع و پاسخ دهی هر دو در سطح باالیي 
قرار دارند. ســبك مستبدانه۲ كه والدین از لحاظ كنترل منطقي، رتبة پایین تري دارند، 
كمتر با فرزندان صمیمي هستند و بیشتر بر اعمال قدرت و انضباط اجباري تأكید دارند. 
این الگو با ســطح باالیي از توقع به هم راه سطح پاییني از پاسخ دهی مشخص مي شود 
و ســبك سهل گیرانه۳ كه در این ســبك، والدین فرزندان خود را كنترل نمي كنند و از 
آنها توقــع رفتار عاقالنه را ندارند و به آنها آموزش اســتقالل و متكي به نفس بودن را 
نمي دهند. این الگو با سطح باالیي از پاسخ دهی به همراه سطح پاییني از توقع مشخص 
مي شود )یوسفي، اماني و بابایي،1394(. خانواده به عنوان اولین واحد اجتماعی و جامعه 
ای کوچک که هدف آن توسعه و رشد اجتماعی کودکان است، مورد تأکید قرار گرفته 

است. 
دوران نوجواني4 و جواني یكي از بحراني ترین ادوار زندگي انسان محسوب مي شود. 
این مرحله از رشد به علت تأثیر عمده اي كه بر نوجوان مي گذارد، توجه ویژة متخصصان 
رابه خود جلب كرده اســت. یكي از ابعاد مهم تحول در این دوره، تالش نوجوان براي 
كسب هویت در ابعاد مختلف اســت. هویت5 یك احساس نسبتًا پایدار از یگانگي خود 
و یك ســازه و ســاختار رواني اجتماعي است كه از برداشــت فرد از خود و هم چنین 
ازارزش هایي كه از جانب دیگران دریافت مي كند، و از همانندســازي با دیگران تشكیل 
شده اســت. اگر هویت فرد در طي زمان و براساس تجربیات حاصل از برخورد درست 
اجتماعي شــكل بگیرد و جوان بتواند خود را بشناســد و از دیگران جدا سازد، تعادل 
رواني وي تضمین مي شــود. ولي اگر به جاي خودآگاهي و تشــكیل هویت مثبت دچار 
ابهام در نقش شــود، هماهنگي و تعادل رفتاري وي بــه هم مي خورد و دچار بحران 

هویت می گردد.

1. Authoritative
2. authoririan
3. permissive
4. adolescence
5. identity
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مارسیا )Marcia, 1980( با ترکیب حضور یا فقدان این معیارها )عبور از بحران و کسب 
تعهد( چهار پایگاه هویت را مشــخص کرد. پایگاه هویت موفق1 )فرد بحران را پشت سر 
گذاشــته و دارای تعهد اســت(، پایگاه هویت تعلیق )فرد در دوره بحران است و تعهدی 
ایجاد نکرده اســت(. پایگاه هویت زودرس۲ )فرد بحرانی نداشــته، اما دارای تعهد است(، 

پایگاه هویت سردرگم3 )فرد درحال حاضر نه بحران دارد و نه دارای تعهد است(.
 این پایگاه ها نتیجه دوران بحران هویت و چهارگونه متفاوت شکل گیری آن هستند. 
Pa-( باید پایگاه هویت مستقلی داشته باشد )ره فرد در اواخر نوجوانی)22-18ســالگی
palya, 2016(. هویت ممکن اســت ترکیبی از اثر بخشی و دانش شناختی باشد تا شنات 

تنهــا و هویت فرهنگی و ملی نقش مهمی در فرآیند هویت یابــی کلی افراد دارد )2011, 
Savicki & Cooley(. بخشی از فرایند تشکیل هویت مستلزم آن است تا افراد ضمن آزمون 

موضوع های گوناگون و انتخاب موارد مناسب نحوه جلوه خود را در نظر دیگران به صورتی 
موجه تعیین کنند. به این صورت که محیط های فرهنگی متفاوت موجب تفاوت در نحوه 
شکل گیری دیدگاه های افراد می شوند )Erikson,1970(. هویت یک جنبه اساسی و درونی 
است ک به کمک آن یک فرد با گذشته اش مرتبط می شود و در زندگی احساس تداوم و 
یکپارچگی می کند. به سخن دیگر، هویت مفهوم ذهنی یک فرد از خودش به عنوان یک 
فرد بی نظیر و دارای ثبات اســت )Berzonsky & Kuk, 2005(. مدل های فرهنگی توسعه 
هویت باید به زمینه و بستر فرهنگی بیش از بیش توجه کنند و هویت دینی تحت تأثیر 
آموزه های دینی مدارس قرار دارد. هویت دســتاورد مهم رشــد شخصیت در نوجواني و 

گامي مهم به سوي ثمر بخش بودن است )حیدري ورمضاني باصري، 1393(.
واژه  »دین4« در لغت، به معنای کیش، آیین، طریقت و شریعت است و در اصطالح، به 
مجموعه اصول، قواعد بنیادی، احکام و دستوراتی اطالق می شود که از سوی خدا به انسان 
داده شده است. باورهای دینی عنصر مشترک و مرکزی نظام های معناداری بسیاری از افراد 
هستند )بابا پور خیر الدین، اسماعیلی انامق، غالم زاده، محمد پور،1390(. هر چه والدین 
رفتارهای محبت آمیز، پذیرش و مصاحبت بیشــتری در ارتباط با فرزندان نشان دهند، 

1. achive
2. forectisure
3. diffusion
4. religion
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فرایند هایی که منجر به رشد هویت پیشرفته می گردند را بیشتر تقویت می کنند )باباپور و 
همکاران،1390(. روابط بین دینداری، هم پدرو مادر و هم دانشجو و شیوه فرزندپروری مادران 
و خودتنظیمی تحصیلی، پیشرفت تحصیلی و رفتار مخاطره آمیز دانشجویان مورد بررسی 
قرار گرفته است. تجزیه و تحلیل همبستگی نشان داد که فرزند پروری مقتدرانه با سطوح 
 باالی از عملکرد تحصیلی و مهارت های مطالعه در ارتباط است )یزد خواستی، بابایي فرد،

)Zare, F., Bakhshipour, B., & Hassanzadeh, R,. 2014( در مطالعه خود  کیاني،1۳۹7(. 
نشــان دادند که میان شیوه فرزند پروری مســتبدانه و سالمت روانی رابطة منفی و میان 
شــیوة فرزند پروری مقتدرانه و ســالمت روانی رابطة مثبت وجــود دارد. همچنین نتایج 
رجب تبار، یحیی زاده و حســینی )1395(، نشــان داد كه با افزایش میزان استفاده از دو 
سبك مستبدانه و مقتدرانه، میزان نگرش مذهبي در دانش آموزان افزایش مي یابد؛ اما بین 
ســبك فرزندپروري سهل گیرانه و نگرش مذهبي رابطه معناداري یافت نشد. زرین جوي 
و فیاض )1396( در مطالعه اي كه در زمینه بررســي رابطه بین روش هاي تربیتي مادران 
و مســئولیت پذیري دانش آموزان پســر انجام دادند به این نتیجه رسیدند كه بین روش 
تربیتي اقتدار منطقي مادران و مســئولیت پذیري پسران رابطه مثبت و بین روش تربیتي 
سهل گیرانه و سخت گیرانه مادران با مسئولیت پذیري پسران رابطه منفي معنادار وجود دارد.

پژوهشــگران در مطالعه خود یادآور شدند که پسران، مادران خود را مراقبت بیش از  
اندازه، دخالت کننده و گرم و پدران را دور و فاقد گرمی  ارزیابی می کنند، اما دخترها مادران 
خود را به عنوان فراهم کننده ارتباط حمایت گرانه و پدرانشان را به عنوان نماد قدرتی که زمان 
.)Uji, Sakamoto, Adachi. & Kitamur, 2014( کمی  را با آن ها می گذرانند، ارزیابی می کنند 
عالوه بر این رابطه حضور هفتگی در مراســم مذهبی کلیسا با سالمت روان مورد بررسی 
قرار گرفت. یافته های این پژوهش نشــان داد، کودکانی که در مراسم های مذهبی حضور 
بیشتری داشتند پرخاشگری کمتری از خود در موقعیت های خانه و مدرسه نشان می دادند 

. )Abbotts, Williams , Sweeting, West, 2004(

از جملــه متغیرهایی کــه در کل و به ویژه در دختران تحت تأثیــر الگوهای تربیتی 
اســت دینداری است. دینداری یعنی داشــتن اهتمام دینی به نحوی که نگرش، گرایش 
و کنش های فرد را متأثر ســازد. از این رو کشف و شناسایی نگرش، گرایش و کنش های 
فرد مســتلزم مطالعات درون دینی است اما عمق شدت، تأثیرگذاری و روند تغییرات آن 
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مستلزم وارسی های بیرونی است. مطهری )1395( سه مؤلفه اعتقادات، احکام و اخالق را 
از مؤلفه های کلیدی دینداری تعریف نموده است محمدی شوره و فرج اللهی )1396( در 
مطالعه ای که در زمینه دینداری دختران انجام دادند دریافتند که در نظام آموزشگاهی 
کســانی که در تربیت دختران نقش کلیدی دارند مثل اولیاء مدرســه از قبیل معلمان، 
معاونان و مربیان پرورشی در دینداری دانش آموزان نقش کلیدی از خود به جا می گذارند.

با توجه به آنچه گفته شد تحقیق حاضر در پي پاسخ گویی به این سؤال این است که آیا 
بین شیوه های فرزندپروری مادران و دینداري دانش آموزان دخترشان رابطه وجود دارد و 
آیا بین شیوه های فرزندپروری مادران و هویت دانش آموزان دخترشان رابطه وجود دارد؟

روش پژوهش 
در این پژوهش از دانش آموز دختر و مادر همان دانش آموزان اســتفاده شــده است. 
جامعه آماری این پژوهش شامل کلیه دانش آموزان دختر سال های متوسطه دوم در رشته 
علوم انســانی شهر بابل بود، که در سال 99-98 در مدارس دولتی شهر بابل و در مقطع 
متوسطه دوم مشغول به تحصیل بودند. حجم نمونه در این جامعه با توجه به اینکه روش 
تحقیق همبســتگی می باشــد و حجم جامعه 1200 نفر بودند 25 درصد یعنی120 نفر 
به طور تصادفی ساده انتخاب شدند به این صورت که چهار مدرسه به صورت تصادفی در 
بین مدارس علوم انسانی انتخاب شدند وپرسش نامه را در بین دانش آموزان توزیع کردیم 

و از 120 مادر همین دانش آموزان برای اجرای پرسش نامه استفاده کردیم.

ابزار جمع آوری اطالعات 
ابزار جمع آوری اطالعات در این تحقیق عبارتند از : پرسش نامه شیوه های فرزندپروری 
)اســفندیاري، 1378(، پرســش نامه پایگاه هویت، )آدامز و همکاران( و آزمون سنجش 

دینداری فرد مسلمان )آرین،1387(. 

پرسش نامه فرزند پروري تجدید نظر شده اسفندیاري )1374( 
این پرســش نامه توسط بامریند )1991( تدوین شــده است. اسفندیاري بر اساس 
پرســش نامه بامریند با حفظ ساختار كلي به بوم ســازي آن و تطبیق آن با روش هاي 
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تربیتي اســالم پرداخته اســت كه پس از انطباق با مباني تربیتي اســالمي در اختیار 
تعدادي متخصصان روان شــناس تربیتي و صاحب نظران تعلیم و تربیت قرار داده است 
كه بر اساس اظهار نظر هاي آنان نسخه اصلي تهیه شده است. این پرسش نامه داراي 30 
گویه است كه سه شیوه تربیتي مادران یعني شیوه سهل گیرانه و سخت گیرانه و اقتدار 
منطقي را مورد مطالعه قرار مي دهد. این پرسش نامه شامل 30 گویه است که ده گویه 
به شیوه سهل گیرانه ) جمالت شماره ) 28 و 24 و 21 و 19 و 17 و 14 و 13 و 10 و 
6 و 1 ( و ده گویه آن به شیوه مستبدانه ) جمالت ) 29 و 26 و 25 و 18 و 16 و 12 
و 9 و 7 و 3 و 2 ( و ده گویه دیگر آن به شــیوه مقتدرانه ) 30 و 27 و 23 و 22 و 20 
و 15 و 11 و 8 و 5 و 4 ( مربوط می شود در مقابل هر عبارت 5 ستون با عناوین کاماًل 
موافقم، موافقم، نه موافق و نه مخالفم، مخالفم و کاماًل مخالفم قرار دارد که به ترتیب از 
5 تا 1 نمره گذاری می شــوند.این پرسش نامه ها هم توسط پدر و هم توسط مادر به طور 
جداگانه پاســخ داده می شــود. اما در این مطالعه فقط مادران به این پرسش نامه پاسخ 
دادند. با جمع نمرات جمالت مربوط به هر شیوه سه نمرة مجزا به دست می آید و نمرة 
مربوط به هر شــیوه که بیشتر باشد به عنوان فرزند پروری در نظر گرفته می شود. البته 
در بهترین حالت نمرة هر شیوه فرزند پروری، معدل پرسش نامه پدر و مادر است اما در 
این مطالعه فقط نمرة مادران مبنا قرار گرفته است روایی محتوای این ابزار توسط 10 
نفر از صاحب نظران روان شناســی و روان پزشکی مورد بررسی و تأیید قرار گرفته است 
)سهرابی، حســنی 1386. به نقل از شکری و همکاران( کار)1387( میزان پایایی این 
پرســش نامه را با روش باز آزمایی 0/۸1برای آزاد گذاری 0/86 برای استبدادی0/۸7و 
برای اقتدار منطقی به دســت آورد همچنین وی در مورد میزان روایی پرســش نامه از 
روش روایی افتراقی اســتفاده کرد که نتیجه گزارش شــده به این صورت بوده مستبد 
بودن مادر رابطه معکوســی با آزاد گذاری 0/۳۸ و اقتدار منطقی 0/47 و دارد مســت 
بودن پدر رابطه معکوســی با آزاد گذاری0/50 و اقتدار منطقی 0/52خود دارد در ایران 
نیز توســط سهرابی و حسنی پایایی پرســش نامه با روش باز آزمایشی برای شیوه های 
سهل گیری 0/69 برای شیوه های اســتبدادی0/77 و برای شیوه های قاطع و اطمینان 
0/7۳ بخش گزارش شــده اســت اســت. روایی ابزار در این پژوهش توســط ۸ نفر از 
صاحب نظران روان شناســی و روان پزشکی مورد بررسی قرار گرفته و روایی صوری آن 
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را تأیید کردند. شــکری و همکاران )1394( پایایی ایــن ابزار در پژوهش حاضر نیز با 
آزمایی به روی ۲0 نفر از معلمین به فاصله زمانی سه هفته 0/68  اســتفاده از روش باز
گزارش گردید و ضرایب آلفای کرونباخ برای زیر مقیاس های اقتدار منطقی است0/79 
اســتبدادی 0/7۳ و سهل گیرانه0/74 به دست آمد که ضرایب موفق ضرایب فوق معرف 

پایایی باالی ابزار است.

پرسش نامه سنجش دینداري )آرین، 1378( 
آرین )1378( براي مطالعه ســنجش دینداري دانشــجویان بــه تهیه و تدوین این 
پرســش نامه اقدام نمود. این پرسش نامه شامل 18 سؤال اســت که با بررسی و مطالعه 
پرسش نامه های موجود سنجش دینداری و با توجه به احادیث و روایات اسالمی تهیه شده 
است. این پرسش نامه سه مؤلفه باور دیني، اعمال دیني و تعالي الهي را مورد  اندازه گیري 
قرار مي دهد. مجموع نمره های سؤال های 2 و 3 و 4 و 5 و 6 باورهای دینی است. مجموع 
نمره های ســؤال های 8 و 10 و 11 نمره اعمال دینی است.مجموع نمره های سؤال های 
12 و 16 و 17 و 18 نمره تعال الهی است. نمره فرد در این پرسش نامه مجموع نمره های 
شاخص میزان دینداری او اســت. سؤاالت این پرسش نامه در مقیاس 5 درجه یا تنظیم 
شده است )خیلی زیاد، زیاد، متوســط، کم و خیلی کم(. نمره گذاري در این پرسش نامه 
به این صورت اســت كه به پاســخ خیلی کم نمره 1 و به پاسخ خیلی زیاد نمره 5 داده 
می شــود. یعنی به موارد به ترتیب از خیلی کم به خیلی زیاد از 1 تا 5 نمره دارد. سپس 
نمرات با هم جمع می شوند. مقیاس ســنجش دینداري فرد ابتدا بر روي گروه كوچكي 
شامل 50 نفر دانشجوي روان شناسي دانشكده روانشناسي و علوم تربیتي دانشگاه عالمه 
در تهران اجرا شد.جهت سنجش پایایي این آزمون از آلفاي كرونباخ استفاده شد.كه نتایج 
نشان دهنده آن اســت كه ضریب پایایي این آزمون 0/92 مي باشد كه این نتیجه بیانگر 
دقت و ثبات ســنجش باالي آزمون سنجش دینداري فرد است. پس از اطمینان از دقت 
و ثبات آزمون از آن به عنوان ابزار پژوهش استفاده شد )آرین1378 (. در این مطالعه نیز 
 α =%90 پایایي پرســش نامه توســط ضریب آلفاي كرونباخ مورد بررسي قرار گرفت كه

محاسبه شد. 
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  )Bennion, & Adams,1986( پرسش نامه پایگاه هویت نوجوانان
این آزمون توســط آدامز و همكاران )1989( ساخته شد. این آزمون هویت را مورد 
بررسي قرار مي دهد. مؤلفه ها یا خرده این آزمون عبارتند از خرده مقیاس هویت آشفته، 
هویت زود شــكل گرفته، هویت به تعویق افتاده و هویت پیشرفت مي باشد. پرسش نامه 

حاوی 64 سؤال و چهار خرده مقیاس های این پرسش نامه عبارتند از :

1.  خرده مقیاس هویت آشفته،
2.  خرده مقیاس هویت زود شکل گرفته،
3.  خرده مقیاس هویت به تعویق افتاده 

4. خرده مقیاس هویت تحقق یافته. 

هر خرده مقیاس شامل 16 سؤال می باشد. این خرده مقیاس چهار پایگاه هویت آشفته، 
زود شکل گرفته، به تعویق افتاده و هویت تحقق یافته را مشخص می کنند. سؤاالت این 
 آزمون در مقیاس 6 درجه اي تنظیم شده است به این صورت الف( کاماَل موافقم، موافقم،

 تــا حــدودی موافقم،تا حدودی مخالفم، مخالفم و کاماًل مخالفم. بــه موارد )الف تا هـ ( 
به ترتیب نمره 6- 5- 4- 3- 2- 1 تعلق می گیرد.

é ســؤال های 1- 2- 4- 6- 7- 10- 16- 19- 23- 25- 29- 30- 52- 53- 56- 
59 پایگاه هویت آشفته را مشخص می کند. نمره 53 و باالتر مالک تشخیص پایگاه 

هویت آشفته می باشد.

é سؤال های 3- 71 - 12- 42- 72- 82- 73- 83- 93- 14- 44- 05- 85- 26- 
36- 46 پایگاه را مشخص می کند. نمره 35 و باالتر مالک تشخیص پایگاه هویت 

زود شکل گرفته می باشد.

é ســؤال های 5- 9- 11- 12- 14- 26- 31- 32- 34- 36- 43- 47- 48- 54- 
57- 61 پایگاه هویت به تعویق افتاده را مشــخص می کند. نمره 63 و باالتر مالک 

تشخیص پایگاه هویت به تعویق افتاده می باشد.

é سؤال های 8- 13- 15- 20-18- 22- 33- 35- 40- 42- 45- 46- 49- 51- 
55- 60 پایــگاه هویت تحقیق یافته را مشــخص می کند. نمره 73 و باالتر مالک 

تشخیص پایگاه هویت تحقق یافته می باشد.
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بنین و همكاران ) 1989(، پنج نوع روایي را در مورد این پرسش نامه مورد بررسي 
قرار داده اند. روایي پیشبین همزمان، روایي تحلیل عاملي، روایي همگرا و واگرا. نتایج 
حاكي از ارتباط پایگاه هاي هویتي با یكدیگر مي باشــند. در بررســي روایي آزمون هم 
بستگي متوسطي بین ماده هاي خرده مقیاس هاي آزمون به دست آمده است. میانگین 
همبســتگي بین ماده هاي خرده مقیاس در بعد ایدئولوژیك و بین فردي براي هویت 
دســت یابي)موفق( از 0/26 تــا 0/32، براي هویت تعلیق )معــوق( از 0/21 تا 0/32، 
بــراي هویت ممانعت )زودرس( از 0/33 تا 0/40، براي پایگاه پراكندگي 36% تا %37 
بود. پایایي این پرســش نامه بر اســاس ضریب آلفاي كرونباخ محاسبه شده است كه 
بر اســاس اجراي مقدماتي، ضریب كل پایائي كل آزمون 80 /0، خرده مقیاس هویت 
آشفته 0/80 خرده مقیاس هویت زود شكل گرفته 71 /0 خرده مقیاس هویت به تعویق 
افتاده 0/86و خرده مقیاس هویت پیشرفت 0/77 محاسبه شده است. مطالعات مربوط 
بــه پایایی و ثبات درونی برحســب ضریب آلفای کرونبــاخ در 14مطالعه با میانگین 
0/66به دست آمده است. ضریب پایایي با روش آزمون مجدد در بین دانشجویان ایراني 
0/54  تا 0/86 به دست آمده است. در پژوهش حاضر آلفای کرونباخ برای پایگاه هویت 
موفق0/70پایگاه هویت زودرس 0/87 هویت دیررس 0/66 و هویت سر در گم 0/78 

به دست آمد.

یافته های پژوهش
در ایــن بخش در ابتدا با اســتفاده از روش آمار توصیفی)فراوانی، درصد( به توصیف 
داده های پژوهش و در ادامه با استفاده از روش آمار استنباطی )آزمون ضریب همبستگی 
اســپیرمن و پیرســون و آزمون کولموگروف- اســمیرنف( به تجزیه وتحلیل سؤال های 

پژوهش پرداخته شده است.
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بر اساس سطح معني داري آزمون کولموگروف- اسمیرنف فوق که در تمامي متغیرهاي 
مربوط به شیوه هاي فرزند پروري مادران و پایگاه هویت دختران بیشتر از 0/05است دلیلي 
بر رد فرض صفر مبني بر نرمال بودن توزیع متغیرهاي مورد بررســي نداریم. به عبارت 
دیگر همه مؤلفه هاي شیوه هاي فرزند پروري مادران نرمال مي باشند. اما در متغیر دینداری 
متفاوت اســت بدین معنی که سطح معني داري آزمون کولموگروف- اسمیرنف فوق در 
تمامي متغیرهــاي مربوط به میزان دینداري کمتر از 0/05 اســت در نتیجه فرض صفر 
مبني بر نرمال بودن توزیع متغیرهاي میزان دینداري رد مي گردد. به عبارت دیگر توزیع 

متغیرهاي میزان دینداري نرمال نمي باشند. 
از این رو برای بررسی ارتباط بین متغیرهای مورد مطالعه از تحلیل رگرسیونی استفاده 
شــد برای تحلیل رگرسیونی شیوه هاي فرزند پروري مســتبدانه، سهل گیرانه و مقتدرانه 
به عنوان متغیرهای مســتقل و میزان دینداری و پایگاه هویت به عنوان متغیر وابســته از 

روش گام به گام استفاده شد. 

جدول2. پيش بيني ميزان دینداري دختران بر اساس شيوه هاي تربيتي مادران 

سطح معنی داریFميانگين مربعاتدرجه آزادیمجموع مربعاتمنبع

)a( 51/181317/0600/3620/780رگرسيون

5465/61011647/117باقيمانده

5516/792119كل

سطح معنی داری تحلیل واریانس فوق بیشتر از 0/05 است که نشان دهنده معنی دار 
نبودن اثر متغیرهای مســتقل شــیوه های مستبدانه، ســهل گیرانه و مقتدرانه در مدل 
رگرسیونی می باشد.  بر این اســاس بین شیوه هاي فرزند پروري مستبدانه، سهل گیرانه و 
مقتدرانه و میزان دینداری دانش آموزان دختر مورد مطالعه رابطة معنی داری وجود ندارد 

)جدول 1(.
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جدول3 . پيش بيني پایگاه هویت دختران بر اساس شيوه تربيتي مستبدانه مادران 

سطح معنی داریFميانگين مربعاتدرجه آزادیمجموع مربعاتمنبعمدل

1

)a( 46824/116146824/11656/7790/000رگرسيون

97311/350118824/672باقيمانده

144135/467119كل

2

)b( 63421/605231710/80445/9670/000رگرسيون

80713/859117689/862باقيمانده

144135/467119كل

بر اســاس جدول تحلیل واریانس فوق در هر دو مدل 1 و 2 سطح معنی داری آزمون 
تحلیل واریانس کمتر از 0/05 اســت که نشــان دهنده معنی دار بودن اثر متغیر شــیوه 
مستبدانه در مدل 1 و متغیرهای شیوه مستبدانه و شیوه سهل گیرانه در مدل 2 می باشد. 

جدول4 .  پيش بيني پایگاه هویت دختران بر اساس شيوه هاي تربيتي مادران 

منبعمدل
ضرایب  استاندارد شدهضرایب  استاندارد نشده

t سطح
معنی داری

ضریب همبستگی جزئی خطای برآوردضرایب
)Beta(

1
152/59910/91413/9810/000مقدار ثابت

2/7800/3690/5707/5350/000شيوه مستبدانه

2

117/94712/2299/6450/000مقدار ثابت

1/9840/3740/4075/2990/000شيوه مستبدانه

1/9760/4030/3774/9050/000شيوه سهل گيرانه

بر اساس جدول ضرایب 3 در مدل 2، مدل آماری تحقیق عبارتست از : 
21 976.1984.1947.117 xxy ++=

در این قســمت با اســتفاده از اطالعات به دست آمده از بررســي های آماری، درصد 
مشارکت هر یک از متغیرها را مشخص می نمائیم. Beta در جدول آزمون معنی داری ضرایب 
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رگرســیونی، نشان دهنده میزان تغییر متغیر وابسته )براساس واحد انحراف معیار( به ازاي 
تغییري به  اندازه یک انحراف معیار در متغیر مســتقل اســت. براین اساس متغیر مستقل 
شیوه مستبدانه بیشترین نقش )همبستگی جزئی( با مقدار 0/407 و پس از آن متغیر شیوه 
سهل گیرانه با ضریب همبستگی جزئی 0/377 نقش خود را در پایگاه هویت دانش آموزان 
دختر ایفاء می کنند. بر اساس مدل رگرسیونی فوق شیوه مقتدرانه رابطه معنی داری با پایگاه 

هویت دانش آموزان دختر نداشته است.

بحث و نتیجه گیری
هدف از این پژوهش رابطه بین شــیوه های فرزند پروری مادران و پایگاه هویت و دینداری 
دختران بود. یافته های حاصله حاکی از این است که بین شیوه های فرزند پروری مقتدارنه مادران 
و پایگاه هویت دختران رابطه معنی دار وجود دارد. بدین معني هنگامی که شیوه هاي فرزندپروري 
مادران، مقتدرانه )بازگو نمودن دالیل تصمیم های اتخاذ شــده از ســوی والدین، قانع نمودن 
بچه هانسبت به محدودیت هاي ایجاد شده در خانواده درصورت اعتراض، راهنمائی کردن به جای 
تنبیه در صورت رفتار فرزندان برخالف میل والدین، دخالت دادن ونظرخواهی نمودن از فرزندان 
هنگام تصمیم گیري درمورد مســائل و برنامه هاي خانواده و...( می گردد، پایگاه هویت آنان نیز 
)سیستم باورها، آرزوها، عقاید، مهارت ها و تاریخچه فردي( به صورت قوام یافته و منسجم ترشکل 
می گیــرد. والدین اقتدارگرا به رغم کنترل بر فرزندان خویش نســبت به آنان انعطاف پذیر هم 
هســتند. آنها با دلیل و منطق شرایطی را که می خواهند فرزندانشان بپذیرند توضیح می دهند. 
طوری که خودمختاری فرزندانشان را می پذیرند و افکار نقادانه را تشویق می کنند. این والدین 
متوقع و در عین حال پاســخ گویی هستند. این والدین دارای روشی گرم، پذیرند، فرزند محور و 
در عین حال دارای کنترل متعادل هستند به فرزندان خویش اجازه مسئولیت متناسب با سن را 
می دهند و محیطی را فراهم می کند که در حداکثر مصالح کودک برای تبدیل شدن به یک فرد 
مطمئن و مستقل در آن موجود است. کودک اولین مرحله کسب هویت خود را از طریق ارتباط 
با والدین و نزدیکان خود از خانواده کسب می کند و این را می توان نخستین و رایج ترین سطح 
هویتی در جامعه بشــری دانست. حال اگر والدین شیوه فرزند پروری مقتدرانه است این مسلمًا 
روی هویت فرزند تأثیر مناسب می گذارد. پس نتیجه می گیریم که بین شیوه های فرزند پروری 
مقتدرانه و پایگاه هویت دختران رابطه وجود دارد. در تبیین نتایج این یافته می توان گفت که با 
توجه به اینکه در سال های اولیه زندگی کودک خودهای متفاوتی دارد و از عدم ثبات بین آنها و از 
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فقدان وحدت و کلیت رنج نمی برد با ظهور عملیات صوری نوجوان می تواند به صورت درون نگران 
به وحدت و یکپارچگی بنشیند و کلّیت به این ترتیب آرمانی است که در اواخر نوجوانی درک 
می شود. با توجه به اینکه کودک اولین مرحله کسب هویت خود را از طریق ارتباط با والدین و 
نزدیکان خود از خانواده کسب می کند و با توجه به اینکه خانواده اولین محیطی است که کودک 
در آن به دنیا می آید سپس نتیجه می گیریم که شیوه های فرزند پروری والدین در هویت نوجوانان 
تأثیر به سزایی دارد. این یافته با نتایج باباپور و همکاران )1۳۹۰( و )پوررضائیان1393( نشانگر اثر 

روابط صمیمانه و محبت آمیز والدین بر رشد هویت فرزندان است، همسو می باشد.
دیگر یافته این پژوهش معنی دار بودن رابطه بین شیوه های فرزند پروری مقتدرانه و پایگاه هویت 
دختران بود. بدین معني هنگامی که شیوه هاي فرزند پروري مقتدانه مادران، مقتدرانه )بازگو نمودن 
دالیل تصمیم های اتخاذ شده از سوی والدین، قانع نمودن بچه ها نسبت به محدودیت هاي ایجاد شده 
در خانــواده در صورت اعتراض، راهنمائی کردن به جای تنبیه در صورت رفتار فرزندان برخالف میل 
والدین، دخالت دادن و نظرخواهی نمودن از فرزندان هنگام تصمیم گیري در مورد مسائل و برنامه هاي 
خانــواده و... (، پایگاه هویت دختران را )سیســتم باورها، آرزوها، عقاید، مهارت ها و تاریخچه فردي( 
به صورت قوام یافته و منسجم تر شکل می گیرد. این یافته با نتایج پژوهش هایی که نشانگر اثر روابط 
صمیمانه و محبت آمیز والدین بر رشد هویت فرزندان است،مثل باباپور خیرالدین و همکاران )1۳۹۰( 
همسو می باشد. در تبیین این یافته قابل ذکر است که نوجوانی که والدین آن ها اقتدار منطقی داشتند 
بیشتر دارای هویت زود شکل گرفته بود. چرا که والدین اقتدار گرا به رغم کنترل بر فرزندان خویش 
نســبت به آنان انعطاف پذیر هم هستند. آنها با دلیل و منطق شرایطی را که می خواهند فرزندانشان 
بپذیرند توضیح می دهند. طوری که خودمختاری فرزندانشان را می پذیرند و افکار نقادانه را تشویق 
می کنند. این والدین متوقع و در عین حال پاسخ گویی هستند. این والدین دارای روشی گرم، پذیرند، 
فرزند محور و در عین حال دارای کنترل متعادل هستند به فرزندان خویش اجازه مسئولیت متناسب 
با سن را می دهند و محیطی را فراهم می کند که در حداکثر مصالح کودک برای تبدیل شدن به یک 

فرد مطمئن و مستقل در آن موجود است.
دیگر یافته این مطالعه عدم وجود رابطه معنی دار بین شــیوه های فرزند پروری والدین دینداری 
دختران بود.این یافته با یافته یزد خواستی و همکاران )1۳۹7( همسو است. در تبیین این یافته الزم 
به ذکر است که دین پدیده ای همگانی در نوع انسان است هیچ کس فارغ از نیاز دینی نیست، و نیاز 
به یک نظام جهت گیری و اعتقادی جزء ذاتی هستی انسان است می توان به حّدت و شّدت این نیاز 
پی برد و به راســتی هیچ منبع قدرتی قوی تر از دین در بشــر وجود ندارد. عوامل زیادی در دیندار 
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بودن فرزندان مؤثر است مثل عوامل فردی، اجتماعی، به خصوص دیندار بودن والدین وغیره که اینها 
عوامل مهم تری در دیندار بودن فرزندان هستندو والدین از هر نوع سبک فرزند پروری استفاده کنند 
سبک فرزند پروری شــان بر دیندار بودن فرزندانشان مرتبط نیست. پس با توجه به تبیین حاضر و 
نتیجه تحقیق نتیجه می گیریم که بین شیوه های فرزند پروری مقتدرانه و دینداری دانش آموزان رابطه 

معنی داری وجود ندارد. 
بر اســاس یافته های این پژوهش می تواند اطالعات مهمی برای والدین، مربیان و مسئوالن به 
همراه داشته باشــد. با توجه به آن که نتایج این پژوهش حاکی از نقش محبت و کنترل والدین 
در شکل گیری سبک های پردازش هویت و مسئولیت پذیری و همچنین نقش سیک های پردازش 
هویت در مســئولیت پذیری نوجوانان می باشد، ضرورت آگاه ســازی خانواده ها در خصوص اثرات 
روش های تربیتی آنان بر رشــد هوّیت و مسئولیت پذیری فرزندان بیش از پیش نمایان می شود. 
در این راستا پیشنهاد می شود با توجه به آن که در نظام تعلیم و تربیت بر جایگاه خانواده تأکید 
ویژه ای می گردد آموزش خانواده توسط متخصصین مجرب و متعهد، در رأس برنامدهای آموزشی 
نظام تعلیم تربیت قرار گیرد. با آموزش شیوه های صحیح کنترل هدفمند همراه با گرمی و محبت، 
به والدین، می توان به ایجاد جو تربیتی مقتدرانه در خانواده ها کمک نمود و از این طریق به بهبود 
روند شــکل گیری هویت نوجوانان، شرایط مشارکت و مسئولیت پذیری آنان در خانواده و اجتماع 
کمک نمود. عالوه بر این با توجه به اینکه در پژوهش حاضر تنها به کشــف روابط بین متغیرها 
پرداخته شد در پژوهش های آتی می توان با استفاده از روش آزمایشی پیشنهادات پژوهش حاضر 
را در مورد اثر شیوه های فرزند پروری بر هویت و دینداری مورد آزمون قرار دارد. ضمناًً با توجه به 
این که یافته های حاصله محصول مطالعه بر روی دانش آموزان دبیرستانی شهر بابل است در تعمیم 

یافته های این مطالعه به دیگر زیست و بوم های متفاوت باید تأمل نمود. 

تشّکر و قدردانی

این مقاله بر گرفته از پایان نامه کارشناسی ارشد در رشته مشاوره در دانشگاه عامه 

طباطبایی است. بدین جهت از همه اساتید به ویژه اساتید و دانش آموزان و اولیاء 

دانش آموزان که در این پژوهش شرکت کردند سپاسگزاری می شود.
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