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Abstract
The purpose of this study was to explore the role
of the spiritual modeling self-efficacy, perception
of Parent's religiousness and personality traits in
predicting student's religiousness. The research
was descriptive and correlational. The population
consisted of all bachelor students of Shahid
Chamran University of Ahvaz. Through
randomized multistage sampling, 200 students
were selected as the sample. Data gathering was
done by Azarbayjani Religiousness questionnaire
(2003), Oman & et al Spiritual Modeling Selfefficacy Scale (2012) and Ashton and Lee
HEXACO Personality Scale (2009). The data
was analyzed via step by step multiple
regression. In general, results showed that
religiousness is predicted by spiritual modeling
self-efficacy, perception of Parent's religiousness
and personality traits (honesty-humility and
Conscientiousness) (P < 0.01). By nurturing
recommended personality traits and by
strengthening spiritual modeling self-efficacy,
religious parents pave the way for their children’s
religiosity.
Key words: spiritual modeling self-efficacy,
perception of parent's religiousness, personality
traits, religiousness, students.
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چکیده
این پژوهش با هدف بررسی نقش خودکارآمدد اگودوبردار
 ادراک از دیندار واگدین و ویژگی ها شخصیتی در، معنو
 جامعد آمدار. پیش بینی دیندار دانشجویان صورت گرفد
کلی دانشجویان دوره کارشناسی دانشواه شدیید مردران اهدواز
 نفر بود ک بدا022  نرون شامل. بود4951-59 در سال تحصیلی
 بدرا.روش نرون گیر تصادفی مندمرحل ا انتخاب شددند
گردآور داده ها مقیاس ها جی گیر مذهبی بدا تیید بدر
 خودکارآمد اگووبردار معندو،)4930 ،اسالم (آذربایجانی
) و پرسشنام شخصی هوزاکو (اشدتن0240 ،(اومان و دیوران
 اطالعات.) توسط شرک کنندگان تیریل گردید0225 ،و گی
ب دس آمده از طریق رگرسیون مندگان ب روش گام ب گدام
 ب طور کلی نتایج حداکی از آن بدود کد.تجزی و تحلیل شدند
، دیندار توسط س متغیدر خودکارآمدد اگودوبردار معندو
- ادراک از دیندار واگدین و ویژگی ها شخصیتی (صداق
 واگددین.)p< 2/24( فروتنی و وظیف شناسی) قابل پیش بینی اسد
دیندار از یک سو با پرورش ویژگی هدا شخصدیتی مدورد توصدی
دین در فرزندان و از سویی دیور با تقوی خودکارآمد فرزنددان
 م دیر،در اگووبردار معنو از واگددین و سدایر اگووهدا مدذهبی
.دیندار را برا آن ها هروار می سازند
 ادراک از،  خودکارآمد اگووبردار معنو:واژههای کلیدی
. دانشجویان،  دیندار، ویژگیها شخصیتی،دیندار واگدین

esmaeil2140@yahoo.com
95/11/5 پذیرش

 نویسندۀ مسؤول.*
95/3/10 وصول
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مقدمه
دینددار از ابعدداد مید شخصدی ان ددان و دارا آ ددار رف و
گ ترده در ساح ها مختلد فدرد و اجترداعی زنددگی او
اس ؛ ب هرین دگیل شناخ عوامل مؤ ر بر شیلگیر و قوت
و ضع دیندار اهری ویژها دارد .مطاگعد دینددار بدرا
جوامعی نظیر کشور ایدران کد دیدن در سدطوت مختلد آن از
نقش و نفوذ مدؤ ر برخدوردار اسد  ،ضدرورت بیشدتر دارد

خان طی کودکی ،قو ترین پیشبینها حفظ اعردال مدذهبی
طی بزرگ اگی اند (روبین و روبین .)0241 ،1منین پژوهشهایی
ک نشان می دهند از جرل مؤگف ها اصدلی ترجیحدات مدذهبی
افراد ،فرهنگ و باورها واگدین آنیاسد  ،از نظرید یدادگیر
اجتراعی حرای میکند.
براساس نظری یادگیر اجتراعی ییی از ت ییلکنندههدا
کلید بیشتر رفتارها ان ان ،خودکارآمد ادراکشده اس .

(شجاعیزند .)4931 ،با این حال پژوهش بدا موضدود دینددار
در ایران سابق طوالنی نددارد .شداید فقدط در یدک یدا دو دهد
اخیددر ،پژوهشددوران رشددت هددا علددوم ان ددانی بدد ضددرورت
پژوهش ها منظ و علری در زمیند دیدن پدی بدردهاندد .انتقدال
ارزش ها دینی ب ن ل جوان در نظدام تربیتدی کشدور مدا یدک
اصل می اس و منشأ دغدغ و نورانی رایج ب یار از علردا و
م ؤوالن تلقی میشود (آذربایجانی.)4931 ،
برا آموزش مذهبی الزم اس عوامل تأ یرگذار بر مذهبی
شدن افراد ب خوبی بررسی شود .شرار از نظری هدا بد عوامدل
خانوادگی و نقدش واگددین در انتقدال دادن ارزشهدا مدذهبی

در مورد فعاگی ها معندو  /مدذهبی اومدان ،تورسدن ،پدارک،
شدددیور ،هدددود و پالنددد  ،)0225( 3مفیدددوم خودکارآمدددد
اگوددوبردار معنددو  5را مطددرت کردنددد ک د ب د معنددا ادراک
کارآمد افراد در مورد توانایی فعلدی آندان بدرا یدادگیر از
اگووها معنو اس  .در حیط فعاگی ها و میارتها معنو ،
کارآمد ادراک شده برا یادگیر از اگووها معنو ب طور
معنادار توانایی فدرد بدرا یدادگرفتن رفتارهدا و ویژگدیهدا
44
معنو و درگیر شدن در آنچ امونز ،)4555( 42تالش معندو
مینامد را تح تأ یر قرار میدهد .برا مثال افدراد بدا باورهدا
قو ب تواناییهدا یدادگیر معندو خودشدان ،مریدن اسد

اهرید د دادهاندددد .برخدددی پژوهشدددوران میرتدددرین عامدددل در
جامعد پددذیر دینددی فرزندددان را واگدددین مددیداننددد (د روس،
میددددی و ایددددما0224 ،4؛ گرنیوی ددد 0220 ،0؛ بویددداتزی ،
دوالهید د و مدددارکز0222 ،9؛ شدددیابیزاده 4939 ،و صدددادقی،
 .)4931اوکاگاکی ،هروند و سیرون ،)4555( 1گزارش کردندد
ک ادراکات بزرگ االن جوان (09د43سال) از باورها مدذهبی
واگدینشان رابط بدین باورهدا واگددین و باورهدا بزرگ داالن
جوان را میانجیگر می کندد .واگددین بدا هددای فرزنددان بد
سر گروهیا با ارزش ها و هنجارها مشداب بدر دینددار و

تالش کنند ست و اجحافی را ببخشند ،بد طدور مدنظ عبدادت و
تفیددر کننددد ،درگیددر فعاگیدد هددا نییوکاراندد شددوند یددا از
سوءمصددرف مددواد و اگیددل خددوددار کننددد .مطاگع د روات و
کریددک پاتریددک ،)0220( 40نشددان داد ادراک تددأ یر گددرفتن از
اگووها خانواده و تصور دوس داشدتنی و قددردانی ن دب بد
خدددا بددا خودکارآمددد اگوددوبردار معنددو هرب ددتوی مثبد
باالیی دارد .ویژگی ها معنو اگووها ادراکات کارآمدد در
مشاهدهگران را پرورش می دهد ک آنیا ه قابلی هدا ت دلط
بر فعاگی ها قابل مقای ا را دارند (فورد ،4550 ،بد نقدل از

معنوی آنیا ا ر می گذارند (اومان و تورسن .)0229 ،انتقال بین
ن لی و رابط م تقی و غیرم تقی بین باورها و اعرال واگدین و
نوجوانان تأیید شده اس (مارکز0221 ،؛ مرراتریثیرنگ ،میلر،
بایرنز ،رومارونپورن پانیچ ،کاپ و هریداران .)0249 ،9مدذهبی
بودن واگدین ،هوی مذهبی فرزندان را تح تأ یر قرار میدهد
(کوهن د ماالیو ،اسیاکتر و ریچ .)0241 ،2اعرال مذهبی در

اومان و هریاران .)0240 ،خودکارآمدد اگودوبردار معندو
بددا شددرک نوجوانددان در خدددمات مددذهبی در خاندد و کدداگج،
هرب توی دارد .هرچنین با اهری ایران و مقیداسهدا شدور و
اشتیاق معندو و مذهبی هرب توی دارد .ب عالوه مذاهب خدود
شامل مصادیقی از اهرید اگودوبردار معندو ه دتند .انجیدل
گاهی اوقات صراحتاً تقلید از اگووها را تشویق مدیکند .اسدالم،

2. Granqvist
4. Okagaki, Hammond & Seamon
6. Cohen-Malayev, Schachter & Rich
8. Oman, Thoresen, Park, Shaver, Hood & Plante
10. Emmons
12. Rowatt & Krikpatrick

1. De Roos, Miedame, & Ledema
3. Boyatzis, Dollahite & Marks
5. Chamratrithirong, Miller, Byrnes, Rhucharoenpornpanich,
Cupp, & et al
7. Rubin & Rubin
9. spiritual modeling self-efficacy
11. spiritual effort
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محرد(ص) را ب عنوان اسوة ح ن تیری میکند (سورة احدزاب،
آی  .) 04ب دگیل اهری این اگوو در فرهندگ اسدالم ،احادید
جایواه ویژه ا دارند (اومان و هریاران  .)0240مربیان مدذهبی
اغلب ضرن اهری دادن ب ارزش زیداد قددرت اگودو معتقدندد
مذهب و معنوی «عرل گرفتنی ه تند ن یاد گرفتندی» (اومدان،
.)0249
در کنار نقش ب یار مید آمدوزش هدا محیطدی و اگقاتدات
اجتردداعی صددورتگرفتدد از سددو واگدددین و خودکارآمددد

(سیراسا ،گومباردو ،تریپود  ،اسدتیلیتانو ،ساری دا و هریداران،42
 .)0242یافت نتایج پژوهش آقابابدایی و آگاتدابلچنیو،)4959( 44
تددیانشی بدودن) ،هیجدانخدواهدی و گشدودگی 5پداییدن دارندد
نشان داد ک در هر دو باف م دلران ایدران و م دیحی گی دتان،
دیندار با دو عامل هر از و وظیف شناسی رابط مثبد دارد.
عامل صداق د فروتنی از نیرومندترین هرب دت هدا شخصدیتی
دیندار بود .ب عالوه مطاگع ا نشان داد بین سازة مذهبمند
و رگ ها شخصیتی برونورایی ،وظیف شناسی و توافدقپدذیر

اگووبردار معنو در بارور کردن مذهب افدراد ،پدذیرش ایدن
اگقاتات بدون وجود زمین ها مناسب روانی امیانپذیر نی د .
یونگ 4معتقد اس  :این را نریتوان انیار کرد ک دین ییدی از
قدددیریتددرین و عرددومیتددرین تظدداهرات روت ان ددانی اس د و
بنددابراین واضددت اس د ک د سددر و کددارش بددا سدداختران روانددی

هرب ددتوی مثبدد وجددود دارد (شددیبانی ،نریرددانی و محرمددی،
 .)4951هرم فرد وظیف شناسی بیشتر داشدت باشدد ،در سدطت
بدداالتر از تحددول روانددی د معنددو جددا مددیگیددرد (داترددی و
جانبزرگی.)4959 ،
هر مند پدژوهش هدا انجدام گرفتد بدرا تبیدین دینددار

شخصی ان ان باشد (یونگ .)4991 ،نخ تین سالها زندگی
فرد در محیط خانواده میگذرد و در این دوران اسد کد پاید
شخصی ان ان گذاشت میشود ،بندابراین مدی تدوان بد اهرید
واگدین و تأ یر آنیا در پرورش فرد و قوا روحی و اخالقدی او

فرزندان ب طور پراکنده ب نظری ها مطرت روانشناسی از جرل
نظری یادگیر اجتراعی اشارها کلی و گذرا کردهاندد ،گدیین
تشریت جزتیات موونوی شیلگیدر دینددار در فرزنددان و
عوامل مؤ ر بر قوت و ضع آن ب کرک مبانی نظر موجدود

پی برد (و وقی و نیکخلق.)4919 ،
برخی مطاگعات نشان داده اند ک از میان عوامدل شخصدی ،
پایدار هیجانی و وظیف شناسی ،دیندار را پیشبینی میکنند؛
در ایددن مطاگعددات شددواهد دال بددر تأییددد نقددش هر دداز و
گشودگی ب تجرب در پیش بینی دیندار ب دس نیامدده اسد
(ملتفدد  ،مزیددد و سددعادتی0242 ،؛ جیددانویرزاده و قربددانی،
 .)4933جنب ها مختل دیندار با روانپریشی 0پایین در مددل
س عاملی آیزنک و توافقپذیر  9و وظیف شناسی 1بداال در مددل
پددنجعدداملی ارتبددار دارد( .سددارگلو .)0242 ،9ویژگددیهددا

از جرل ضع ها اساسی پدژوهشهدا انجدام گرفتد در ایدن
زمین ب شرار میرود .برا نرون از مبانی نظر موجدود مندین
برمیآید ک یادگیر اجتراعی ییی از اصدلیتدرین کاندیدداها
برا توضیت جامع پذیر دینی فرزندان اس ؛ گدیین در مدورد
جزتیات تأ یرات اگووبردار از واگددین یدا دالگد هدا نظرید
یادگیر اجتراعی بررسی انددکی انجدام شدده اسد (اومدان و
هریاران .)0225 ،بنابراین پژوهش با در نظر گرفتن ضع هدا
پژوهشدددی مدددذکور ،در پدددی بررسدددی ایدددن فرضدددی هدددا بدددود:
 -4خودکارآمد اگووبردار معندو افدراد ،دینددار آنیدا را

توافق پذیر  ،برونورایی 2و وظیفد شناسدی بدا پیشدین مدذهبی و
شرک در خدمات مذهبی هرب دتوی مثبد معندیدار دارندد
(فرنیام و منگ .)0249 ،1ب عالوه کشیشها و افراد مذهبی در
مقای با افراد غیر مذهبی ویژگیها شخصیتی مشترکی مانندد
وظیف شناسی ،توافقپذیر باال و نوروتی ( 3خش  ،خصوم و

پیشبینی میکند -0 .ادراک از دیندار واگدین ،دیندار افراد
را پیشبینی میکند -9 .ویژگدی شخصدیتی صدداق و فروتندی
افراد ،دیندار آنیا را پیشبینی میکند -1 .ویژگدی شخصدیتی
هر از افراد ،دیندار آنیا را پیشبینی مدیکندد -9 .ویژگدی
شخصیتی وظیف شناسی افراد ،دیندار آنیا را پیشبینی میکند.

2. psychoticism
4. conscientiousness
6. extraversion
8. neuroticism
10. Cerasa, Lombardo, Tripodi, Stillitano, Sarica, & et al

1. Jung
3. agreeableness
5. Saroglou
7. Furnham & Cheng
9. excitement seeking & openness
11. Agata Blachnio
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روش

عددالوهبددراین ،روایددی محتددوایی آزمددون را  49نفددر از اسددتادان و

روش پژوهش ،جامعة ممةاری و ونهوةه :روش پدژوهش از ندود

صاحبنظران حوزة علرید قد بد روش توافدقسدنجی بررسدی و

توصددیفی هرب ددتوی اس د  .در ایددن پددژوهش ،خودکارآمددد

ضریب توافق را در حدود  2/11گزارش کردهاند.

اگووبردار معنو  ،ادراک از دیندار واگدین و ویژگدیهدا

در این پژوهش ن خ  92سؤاگی این آزمون استفاده شد .در

شخصیتی متغیرها پدیش بدین و دینددار متغیدر مدالک اسد .

پژوهش هاشری و جوکار ( ،)4935روایی آزمون  92سدؤاگی از

جامع آمار پژوهش هر دانشجویان دورة کارشناسی دانشواه

طریق تحلیل عاملی بررسی و محاسدب گردیدده اسد  .نتدایج بدا

کد شدامل

روش مؤگف ها اصلی وجود دو عامل در گوی ها را تأیید کرده

 42955نفر بود .اعضدا نروند بدا روش نروند گیدر تصدادفی

اس  .پدایدایدی آزمدون بدرا زیدرمقیداس اعتقادات د مناسک و

مندمرحلدد ا انتخدداب شدددند .بدددین منظددور ابتدددا تعددداد 42

زیرمقیاس اخالق و جی گیر ها مذهبی اسدالمی بد ترتیدب

شیید مرران اهواز در سال تحصیلی 59د 4951اس

دانشیده از  49دانشیدة دانشواه شدیید مردران اهدواز بد طدور
تصادفی انتخاب شدند .سپ

از هر دانشیده دو کالس و از هر

 2/21 ،2/52و  2/33بد دسد

آمددده اسد  .از آنجددا کد بددرا

سددنجش ادراک از دیندددار واگدددین تغییراتددی در جرل د بنددد

کالس  42نفر ب طور تصادفی و در مجردود  022نفدر بد عندوان

مقیاس صورت گرف  ،ویژگیها روانسنجی آن بررسی شد.

اعضا نرون پرسشنام ها را تیریل کردند .در نظدر گدرفتن 49

دو نروند از گوید هددا ایددن مقیدداس بدددینگوند انددد« :واگدددین

مشاهده ب ازا هر متغیر پیش بین در تحلیل رگرسیون مندگان

معتقدنددد کدد در روز قیام د

بددا روش معرددوگی کرتددرین مجددذورات اسددتاندارد یددک قاعددده

رسیدگی مدی شدود و پداداش و کیفدر آن مشدخ

سرانوشتی خوب ب ح اب میآید (هومن.)4931 ،

«واگدین هریش ن ب

مزمهن جهت گیری مذهبی بةا ککیةه بةر اسة  :بدرا سدنجش
ادراک از دیندار واگدین ،آزمون جی گیر ها مدذهبی بدا
تیید بدر اسدالم (آذربایجدانی )4930 ،را فرزنددان آنیدا تیریددل
کردند .برا سنجش دیندار فرزندان نیدز ایدن مقیداس بد کدار
برده شد .در واقع هر آزمودنی ییبار از طرف خود و بدار دیودر
از طرف واگدین ب این آزمون پاسخ داد .این آزمون مشدترل بدر
و عامل

اعتقادات د مناسک را میسنجد .زیرمقیاس دوم شامل  09گوید
اس

و در موضود اخالق هرورایی دارد .برا بررسدی روایدی

محتددوایی آزمددون  22سددؤاگی از روایددی سددازه ب د روش مقای د
گروهها شناخت شده و نظرخواهی از متخصصان استفاده شدده
اس  .ب این ترتیب ک بدا مقای د سد گدروه م دتقل از طدالب
حدوزة علرید قد  ،دانشددجویان دانشددواه تیددران و دانشددواه آزاد
اسالمی روایی پیشبین این پرسشنام تأیید شده اس .

مدیگدردد»،

بد وعددههدا و قدولهدایی کد مدیدهندد

پایبندند» .پایایی آزمون تغییر یافت ب منظدور سدنجش ادارک از

ابزار سنجش

دو زیرمقیاس اس  :زیرمقیاس اول شامل  14گوی اس

دقیقدداً ب د اعرددال و رفتددار ان ددان

دیندار واگدین ب روش آگفا کرونبدا ،،بدرا خدردهمقیداس
مناسک ،اخدالق و کدل مقیداس بد ترتیدب  2/22 ،2/33و 2/33
ب دس

آمد .ب منظور تعیین روایی سدازه ،مقیداس مدورد تحلیدل

عوامل تأیید ب روش  Amosقرار گرفد  .بدرا بدرازش بیتدر
شاخ

ها بر رو مادهها یک اصالت صورت گرفد

کد طدی

آن خطاهددا دو مدداده  91و  14هرب ددت شدددند .مقددادیر خددیدو
ن بی  ،CFI =2/320 ،IFI=2/321 ،GFI=2/359 ،4/391و 2/22
=  ،RMSEAدر مدل اصالت شده حیای

از برازندگی خدوب

مدل دو عاملی مقیاس ادراک از دیندار واگدین دارد.
مقیةةةاو کهرکارممةةةدی اارةةةهبرراری معنةةةهی :1مقیددداس
خودکارآمد اگووبردار معنو از  42گوی تشییل میشدود
و میددزان کارآمددد ادراکشدددة پاسددخوو بددرا یددادگیر از
اگووهددا معنددو را مددیسددنجد .مقیدداس از دو خددردهمقیدداس
اگووها برج ت و اگووها معروگی تشییل شده ک هر کددام
 9گوی را ب خود اختصاص میدهند .اومدان و دیودران ()0240
1. spiritual modeling self-efficacy
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در مطاگع ا ویژگیهدا روانسدنجی ایدن مقیداس را در 4240

محتوا هر از و پایددار هیجدانی در پدنج عامدل ،مدرخش

نفر از دانشجویان کاگج مورد بررسی قرار دادند :نتایج حاکی از

دوباره کرده اس

و در عاملها صداق د فروتنی ،هر از و

ایددن بددود کدد مقیدداس از پایددایی بددازآزمون  1هفتدد ا خددوبی

تییددیجپددذیر پراکنددده شددده اس د  .هرچنددین عامددل هر دداز

برخددددددوردار اسدددددد

( r=2/11و  .)P<2/224هرب ددددددتوی

خودکارآمددد اگوددوبردار معنددو بددا شددرک

نوجوانددان در

خددددمات مدددذهبی در خاند د و کددداگج ( rs=2/19و  rs=2/93و
 P<2/29ب ترتیب) شدواهد دال بدر روایدی هرودرا مقیداس
ارات داد .در این پژوهش مقیاس ب فارسی ترجر و ویژگیها
روانسنجی آن بررسدی شدد« .مدن مدی تدوان تقریبداً هدر روز از
اگووها معنو افراد درون خانواده یا جامعد اسدتفاده کدن تدا
نورش ها و اعراگ را اگیام بخش یا هدای
عرل یا نورش معنو خردمندان شخ
معنو خوبی اس

کن »« ،من میتدوان
مشدیور کد اگودو

را حداقل یک ماه بعد از شدنیدن آن بد یداد

هوزاکو تا حددود بدا محتدوا تحریدکپدذیر و تنددمزاجی
مشددخ

مددیشددود کدد معرددوالً در عامددل پایدددار هیجددانی

پنج عاملی جا دارد (اشتن و گی0221 ،؛ اشتن ،گی و وراید

9

،

 .)0241نرون هایی از گون ها ایدن پرسشدنام بددینگوند اندد:
«فیر میکن بیشتر از یدک فدرد معردوگی الیدق احتدرام ه دت »،
«مون قبل از عرل بد انددازة کدافی فیدر نردیکدن  ،اشدتباهات
زیاد را مرتیب می شوم» .در ایران آقابابایی ( ،)4954سداختار
ششعاملی ن خ فارسدی هوزاکدو  22را تأییدد کدرد .هر دانی
درونی عاملها این پرسشنام از  2/22تا  2/19بد دسد
اس

آمدده

(آقابابایی.)4954 ،

بیاورم» ،نرون ا از گوی ها این مقیاس ه تند .پایایی مقیداس

روش اجرا و کحلیل رارهها

از طریق روش آگفا کرونبا ،برا خردهمقیاس خودکارآمد

فرایند انجام پژوهش ب این صورت بود ک با هراهنوی دانشواه

اگوددوبردار از اگووهددا معرددوگی ،اگووهددا برج ددت و کددل

از بین  49دانشیده 42 ،دانشیده انتخاب شد .از هر دانشیده دو

مقیاس ب ترتیب  2/31 ،2/34و  2/35ب دس

آمد .بدرا تعیدین

کالس و از هر کالس  42نفر بد طدور تصدادفی پرسشدنام هدا

روایی ،این آزمون ب هرراه آزمون جی گیر مذهبی با تیید

خودکارآمد اگووبردار معنو  ،ادراک از دیندار واگددین

بر اسالم رو  92نفر از اعضا نرون اجرا شد .هرب توی 2/12

و ویژگیها شخصیتی را تیریل کردند .دادههدا بدا اسدتفاده از

خدددودکارآمد اگودددوبردار معنددو و دینددددار در سدددطت

 SPSS21تحلیل شدد .در تحلیدل دادههدا از آزمدون هرب دتوی و

 P<2/224معنادار و شدواهد دال بدر روایدی هرودرا مقیداس

تحلیل رگرسیون گام ب گام استفاده شد.

اس  .ب منظور تعیین روایی سازه ،مقیداس مدورد تحلیدل عداملی
تأییدددد بدددا  Amosقدددرار گرفددد  .مقدددادیر ،GFI = 2/594

یافتهها

 CFI = 2/594 ،IFI = 2/590و  ،RMSEA = 2/212در مدل دو

برا بررسی فرضی ها پژوهش یعنی پیشبینی دینددار افدراد

عاملی ن دب

بد مددل یدک عداملی بد مدالکهدا برازنددگی

نزدیکتر ه تند.
پرسشنام ویژگی های شخصةیت هرزاکةه :1از میدان عامدل هدا
ششدوان پرسشدنام شخصددی

هوزاکدو (اشدتن و گددی،)0225 ،0

گوی هدا مربدور بد سد عامدل صدداق

د فروتندی ،هر داز

وظیف شناسی از ن خ  22گوی ا این مقیاس ب کار برده شد .با
وجود نام ها و محتوا مشدترک هوزاکدو بدا مددل پدنجعداملی،

براساس خودکارآمد اگووبردار معنو  ،ادراک از دیندار
واگدین و ویژگی ها شخصیتی از رگرسیون مندگان بد شدیوة
گام ب گام استفاده شد .دیندار افراد بد عندوان متغیدر مدالک و
خودکارآمد اگووبردار معنو  ،ادراک از دیندار واگددین
و ویژگیها شخصیتی ب عنوان متغیرها پیشبین وارد معادگد
شدند .نتایج تحلیل رگرسیون را میتدوان در جددول  4مشداهده
کرد.

عامل هدا هوزاکدو بدا پدنجعداملی سدنتی تفداوتهدایی دارندد.
2. Ashton & Lee

1. HEXACO personality questionnaire
3. Vries
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جدول 2ـ شاخصهای آماری رگرسیون گام بهگام نمرۀ کلی دینداری
متغیر پیشبین

β

t

P

ادراک از دینداری والدین

0/42

7/45

0/002

صداقت و فروتنی

0/11

3/96

0/002

خودکارآمدی الگوبرداری معنوی

0/11

3/94

0/002

وظیفهشناسی

0/23

1/34

0/05

R

0/65

R2

0/43

F

37/46

p

0/002

جدول  ،4نشان میدهد مقدار  Fبرا پیشبیندی دینددار افدراد
براساس خودکارآمد اگووبردار معنو  ،ادراک از دیندار
واگددددین و ویژگدددیهدددا شخصدددیتی صدددداق و فروتندددی و
وظیفد شناسددی برابددر بددا  91/12بددوده کد در سددطت ()P<2/224
معنادار اس  .نواهی بر  R2نشان میدهد کد  2/19از دینددار
را ایددن س د متغیددر تبیددین مددیکنددد .ضددرایب رگرسددیون جدددول

اگوددوبردار معنددو هرب ددتوی مثبدد بدداالیی دارد (کریددک
پاتریددک و روات .)0220 ،هرچنددین مطاگعد اومددان و هریدداران
( ،)0240نشان داد ک نررات خودکارآمد هرب توی مثبتی بدا
دگب توی ایرن ب خدا و تصویر دوسد داشدتنی خداوندد کد از
انویزة یادگیر و حرک ب سر خدا حرای میکندد ،دارد.
ب عالوه ،خودکارآمد اگووبردار معنو با شرک نوجوانان

حیاید از آن دارد کد ادراک دیندددار واگدددین ،قددو تددرین
پددیش بددین بددرا دیندددار فرزندددان اسد  .صددداق و فروتنددی،
خودکارآمد اگووبردار معنو و وظیف شناسی در مرتب ها
بعد قرار گرفت اندد .بندابراین فرضدی اول ،دوم ،سدوم و پدنج
تأیید می شوند .ضریب رگرسیون مربور بد ویژگدی شخصدیتی
هر از معنادار نی  .بندابراین ایدن متغیدر در کندار متغیرهدا
مورد بررسی در پژوهش سی معنادار در پیشبیندی دینددار
ندارد و فرضی میارم تأیید نریگردد.

در خدمات مذهبی در خان و کاگج ،هرب توی دارد ک با نتایج
این مطاگع مبنی بر نقش خودکارآمد اگودوبردار معندو در
پیشبینی دیندار افراد هرخوانی دارد.
در تبیین این یافت میتدوان گفد مانندد اشدیال غیرمعندو
خودکارآمد  ،خودکارآمد اگودوبردار معندو از تجدارب
ماهران  ،تجارب جانشینی ،متقاعدسداز کالمدی و حاگد هدا
عاطفی د فیزیوگو ییی ناشی میشود .دیدن ک انی ک عرلیدرد
موفقی آمیز دارند ،ییی از منابع تقوی اح داس کارآمدد
اس (بندورا .)4532 ،در حیط فعاگید هدا معندو اگووهدا

بحث و وتیجهگیری
پژوهش با هددف مطاگعد نقدش متغیرهدا ادراک از دینددار
واگدددین ،خودکارآمددد اگوددوبردار معنددو و ویژگددیهددا
شخصددیتی صددداق و فروتنددی ،وظیف د شناسددی و هر دداز در
پددیشبینددی دیندددار افددراد انجددام گرف د  .نتددایج نشددان داد ک د
خودکارآمد اگووبردار معنو افراد ،دیندار آنیا را ب طور
مثب پیشبینی میکند .با مرور پیشین تحقیقاتی ،مطاگعد ا کد
ب بررسی رابط خودکارآمد اگووبردار معندو و دینددار
افراد بپردازد ،یاف نشد .نتایج مطاگع ا نزدیک ب موضود این

متعاگی مرین اس با ارات نشان ها بیهرتا شداد و پداداش
راه معنو  ،مثل تجرب «شادیی ک هرگز از بین نریرود» ،انویزة
نیابتی اگقا کنند .ب عالوه میدره هدا مدذهبی اغلدب گدواهی بدر
آرامددش و شددادیی اسد کد نصددیب افددراد مددیشددود کد بددر
پیویر ها معنو مداوم نشان میدهند .این آرامش و نشار
ب عنوان تقوی جانشینی عرل میکند و ییدی از مندابع تقوید
اح اس خودکارآمد اگووبردار معندو بد شدرار مدیِآیدد.
اگووها ب ما نشان مدیدهندد فضدایل زیداد از عیددة ان دان بدر
می آید و با تأکید بر اینی انجام مندین اعرداگی از عیددة مدا نیدز

پژوهش ،نشان داد ادراک تأ یر گدرفتن از اگووهدا خدانواده و
تصور دوس داشتنی و قدردانی ن ب ب خدا با خودکارآمد

برمیآید ،از باورها خودکارآمد معنو ما حرای میکنند.
ب میزانی ک اگووها تعاگییافت در تالش هریشوی خود بدرا
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«ان ان واقعی سداختن از خودشدان» و کردک بد افدراد معردوگی
برا هرانند با خودشان موفق میشوند ،ویژگدیهدا معندو
آنیا ادراکات کارآمد در مشاهدهگدران را پدرورش مدیدهدد
ک آنیا ه قابلی ها ت لط بر فعاگی هدا قابدل مقای د ا را
دارنددد .آنیددا خودشددان را متقاعددد مددیکننددد ک د اگددر دیوددران
مدی توانندد ،آنیدا هد بایددد بتوانندد بد حدداقل قددر بیبددود در
عرلیرد دس یابند (فورد ،4550 ،4ب نقل از اومان و هریاران،
 .) 0240از آنجا ک شباه ب اگوو ،عاملی اس کد بدر ادراک

در مددرور تددأ یرات خددانواده ،بویدداتزی و هریدداران (،)0222
خانواده را دارا بیشترین تأ یر باگقوه بر رشد معندو و مدذهبی
کودکان دان ت اند .باورها در مورد مذهب تدا حدد بدات بدین
ن لی را نشان می دهدد .برخدی مطاگعدات بررسدی کدردهاندد کد
موون واگدین در پدی انتقدال معنوید و مدذهب ه دتند .یدک
مطاگعدد کیفددی گددزارش کددرد کدد واگدددین ب ددیار مددذهبی در
شریع ها مختل  ،عرل کردن ب آنچ نصیح مدیکنندد را
یوان راه می پرورش مناسدب کودکانشدان مدیدانندد (مدارکز،

خودکارآمد تأ یر میگذارد ،بنابراین واگدین مذهبی ب عندوان
اگووها دردسترس و مشاب ادراک خودکارآمد اگووبردار
معنددو را در فرزندشددان بیشددتر تقوی د مددیکننددد .کارآمددد
ادراکشده برا یدادگیر از اگووهدا معندو مانندد واگددین
بدد طددور معنددیدار توانددایی فددرد بددرا یددادگرفتن رفتارهددا و

.)0221
مطاگعات دیودر گفد وگدو واگددین د فرزندد در مدورد
مددذهب د معنوید را بررسددی کددردهانددد کد دیدددگاه پویدداتر و
گ ددتردهتددر از نوددرشهددا مددذهبی د معنددو واگدددین بددرا
کددودک فددراه مددیکنددد و احتردداالً بد اطالعددات اگوددوبردار

ویژگیها معنو و اشتغال ب آن را تح تأ یر قرار مدیدهدد.
اگبت الزم ب گفتن اس ک سخن گفتن صدرف از نودرشهدا و
اعرال مذهبی و توصی فرزندان بددانهدا در صدورتی کد خدود
واگدین در مقام عرل ب گون دیودر باشدند ،ا در سدوء و حتدی

غنیتر منجدر مدی شدود .مندین گفد وگوهدایی توافدق بیشدتر
مذهبی بودن واگدین د فرزند را پیشبینی میکندد (بویداتزی و
هریاران )0222 ،و ب رمزگردانی کرک میکند ک نویددار
روانشددناختی اطالعددات اگوددوبردار مشدداهدهشددده را ت ددییل

عی بر فرزندان دارد .حضرت علی(د) در این باره مدیفرمایدد:
پند ک هیچ گوشی آن را بیرون نریافیند و هیچ نفعی بدا آن
برابر نری کند ،پند اس کد زبدان گفتدار از آن خداموش و
زبان کردار بدان گویا باشد .بنابراین نیادین کردن معانی دینی با
تلقین و تقلید آغاز می شود و سپ با توج ب مراحل گوناگون
رشد ،دستورات مناسب هر مرحل ب تدریج عرض میشود و در
پایان ب پدید آمدن باورها عریدق و محید در ذهدن ان دان و
درنیای ب دیندار و میانجامد.
یافت دیور پژوهش این بود ک ادراک از دیندار واگدین،

میکند .شواهد مطرت میکنند ک تأ یر واگدین رو دیندار و
معنوی فرزندان نخ تین بار در خانواده ر ،میدهد ،اما بعدد از
آن تا اندازها از طریق سوق دادن فرزندان ب موقعی هایی کد
از هنجارها و اعردال مشدابیی حراید مدیکندد ،مثدل نیادهدا
مذهبی یا گروهیا هر ال با عقاید مشاب عرل میکند (اومدان
و تورسن.)0229 ،
یافتد دیوددر پددژوهش نقددش مثبد ویژگددیهددا شخصددیتی
صداق و فروتنی و وظیف شناسی در پیشبیندی دینددار افدراد
اس  .ویژگی صداق و فروتندی ن دب بد سدایر ویژگدیهدا

دیندار فرزندان را ب طور مثب پیشبیندی مدیکندد و در واقدع
میرترین پیش بین دیندار فرزنددان اسد  .ایدن یافتد بدا نتدایج
مطاگعددددات د روس و هریدددداران ( ،)0224مددددارکز (،)0221
مرراتریثیرنگ و هریاران ( ،)0249کدوهن مداالیو و هریداران
( )0241و روبددین و روبددین ( ،)0241کدد میرتددرین پددیشبددین
جامع د پددذیر دینددی فرزندددان را دیندددار واگدینشددان یافتنددد،
هرخوانی دارد .از منظر اسالم ه واگدین اصلی ترین تأ یرات را
بر دیان فرزندان دارند و این تأ یرات قبل از انعقاد نطفد آغداز
میشود و ب طرق گوناگون صورت میگیرد (هدادیدان.)4954 ،

شخصیتی سی بیشتر در پیشبینی دیندار نشان داد .این یافت
با نتایج مطاگعات فرنیدام و مندگ ( ،)0249سیراسدا و هریداران
( ،)0242آقابابایی و آگاتابلچنیو ( )4959و شدیبانی و هریداران
( )4951ک د نشددان داد افددراد مددذهبی ویژگددیهددا شخصددیتی
مشترکی مانند هر از و وظیف شناسی دارند هراهندگ اسد .
در پژوهش پیشِ رو بر خالف پژوهشها پدیشگفتد ویژگدی
شخصیتی هر از سی معنادار در پیشبینی دیندار ک دب
نیرد .اگبت هر و با یافت اخیر ،تعداد از پژوهشها مثل ملتف
و هردیاران ( )0242و جیدانویدرزاده و قدربداندی ( )4933رابطد
1. Ford
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هر از و دیندار را رد می کنند ک مرین اس ب دگیل نود
ابزار ب کار رفت برا سنجش دیندار و ویژگیها شخصدیتی
و یا حتی نروند خداص باشدد .بدا توجد بد اینید بدین ویژگدی
شخصیتی هر از و دیندار هرب توی مثب معنادار وجود
دارد ،علدد معنددادار نبددودن ضددریب رگرسددیون ایددن ویژگددی
شخصیتی در پیش بینی دیندار  ،مرین اس مربدور بد گحدا
کردن آن در کنار متغیرهایی باشد ک موجب شدهاند سی ایدن

شخصدددی ان دددان از آمدددوزش و پدددرورش دوران کدددودکی و
نوجوانی اس و از آنجا ک نخ تین سال هدا زنددگی فدرد در
محیط خانواده میگذرد و در این دوران اس ک پای شخصی
ان ان گذاشت میشود ،می توان ب اهری واگدین و تأ یر آنیا در
پدرورش فددرد و قدوا روحددی و اخالقدی او پددی بدرد (و ددوقی و
نیکخلق .)4919 ،ویژگی ها شخصیتی صدداق و فروتندی و
وظیف شناسی مورد تأکید آیات و احادی نیدز ه دتند .بندابراین

متغیر برج ت نباشد.
یک تبیین احتراگی در مورد نقش ویژگی ها شخصیتی در
پیش بینی دیندار این اس ک گرایشها شخصدیتی خاصدی
زمین مذهبی بودن را در فرد ایجاد میکنندد .بدرا نروند افدراد
وظیف شناس ترایل ب نظ و مذهبی بودن دارند .وظیفد شناسدی،
افراد را برا رعای قوانین و مقررات و ترایل بد قاعددهمندد
برمیانویزد .بنابراین افراد ک وظیف شناسدی آنیدا باالسد  ،بدا
احترال بیشتر ب تعاگی و فعاگی هدا مدذهبی دوران کدودکی
خود پایبند میمانند .عادات مذهبی یک نظام ارزشی معین برا
فرد فراه میکند ک افراد وظیف شناس گرایش بیشدتر بد آن

واگدین از طریق پرورش این صفات میتوانند زمین دینددار را
در فرزندان فراه کنند .ب عالوه واگدین مذهبی ب مثاب ییدی از
اگووهایی ه تند کد مشداهدة آ دار و فوایدد دینددار در آنیدا
ب عنوان تقوی جانشینی عرل کرده و ب تقوی خودکارآمد
اگووبردار معنو فرزندان منجر می شود و بدین گون راه را بر
فعاگی ها معنو آنان هروار میسازند .بنابراین نقدش واگددین
مرین اس ب صورت م تقی یا غیر م تقی با واسط عاملها
دیور مثل ویژگی ها شخصیتی ،خودکارآمد اگودوبردار و
حضور در گروهها و اماکن مذهبی باشد.
نتایج این پژوهش این امیان را دارد ک مبنا پژوهشها

دارنددد (مددککددر و کاسددتا .)4559 ،4صددداق و فروتنددی و
وظیف شناسی از فضیل ها مورد توج دین نیز ه تند .اسالم و
م یحی بر فروتنی و ب ویژه بر صادق بودن تأکید میکنند .مثالً
در اخالق اسالمی صدق شری تدرین صدف پ دندیده و رهبدر
فضایل خوانده شده اس  .آیات و روایات بیشرار در مدت و
فایدة آن آمده اس  .برا نرون قدرآن کدری وعددة پداداش بد
صادقان ب خاطر صدقشدان مدیدهدد (سدورة احدزاب ،آید .)01
فروتنی نیز از فضایل مربور بد قدوه غضدبی اسد کد در دیدن
گرامی داشت شده اس (آقابابایی .)4954 ،قرآن کری بنددگان

کاربرد ب صورت ب ت ها درمانی د درمانواهی و آموزشی دد
میارتی قرار گیرند .تدوین میارت خودکارآمدد اگودوبردار
معنو و آموزش آن در مراکز ،گدام مدؤ ر در جید تربید
دینی ،تحیی و ارتقا سطت دیندار افراد جامع خواهد بدود.
بد عددالوه ،نتددایج ایددن پددژوهش وجددود ویژگددیهددا شخصددیتی
صداق د فروتنی و وظیف شناسی را از مؤ رترین عوامل دینددار
بودن افراد شناسایی کرد .برا پرورش این صفات در فرزندان،
باید خود واگددین مدزین بد مندین ویژگدیهدا
در گام نخ
پ ندیدها باشد و آنیا را در رفتار خویش نشان دهند .بندابراین

خاص خداوند را ک انی میداند کد بدا آرامدش و بدیتیبدر بدر
زمین راه مدیروندد (سدورة فرقدان ،آید  .)29بد عدالوهِ ،آیدات
فراوانی وجود دارد ک اهری م ؤوگی پذیر و وظیف شناسدی
را برا ان ان بیان کرده اس  .ب عنوان مثال خداوند میفرمایدد:
«از آنچ نری دانی پیرو نین؛ مرا ک گوش و مشد و دلهدا
هر م ؤولاند (سورة اسراء ،آی .)92
در تبیین یافت ها این پژوهش در مجرود مدی تدوان گفد
واگدین ب مثاب میدانجی در اجترداعی شددن فدرد و هرندوایی بدا
هنجددارهددا ،اهری ویدژها دارنددد .جنبد هدا رف و نیددان

توصی میگردد طی برنام ها آموزشدی ،آگداهسداز واگددین
ن ب ب اهری رعای اصول اخالقی و هراهنوی کالم و رفتار
صدورت گیدرد .ییدی از میرتدرین محددودی هدا پددیش رو
پژوهشها با موضود دیندار در ایران فراه نبودن ابزارها
بومی مطابق با فرهنگ غنی اسالمی اس ک نیاز ب طراحی آنیا
مطابق با آموزههدا و روایدات و اعتباریدابی آنیدا گدام میردی در
اعدتال شناسدایی عوامدل مدؤ ر بدر دینددار و سدرمای گددذار
مطابق آنیا ،هراهنگ با فرهنگ بومی کشور اس .
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