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  چکیده
بــا  »هــاي فرزنــدپروريســبک«براســاس  »مــدل دینــداري«هــدف پــژوهش، آزمــون 

آمــوزان در دانــش »روان ســالمت«و  »هــوش هیجــانی«، »عــزت نفــس«گــري  میــانجی

بـه   1393 در سـال  شهرستان مهاباد درآموز دانش 400دبیرستانی بود. بدین منظور 

عـزت  «هاي ها پرسشنامهشدند. همه آزمودنی انتخاب »اياي چندمرحلهخوشه«روش 

را  »هـاي فرزنـدپروري   سـبک «و  »دینـداري «، »روان المتسـ « ،»هوش هیجانی« ،»نفس

از ضریب همبستگی پیرسون و تحلیل مسیر استفاده  هاداده تحلیل براي تکمیل کردند.

بـا   »هیجـانی هوش«و  »عزت نفس«، »هاي فرزند پروريسبک«شد. نتایج نشان داد که 

یر نشــان داد، رابطـه مسـتقیم دارنــد. نتـایج تحلیـل مسـ      »دینـداري «و  »روان سـالمت «

) و -91/0( »عزت نفس«بر  »سبک استبدادي«بزرگترین ضریب مسیر مربوط به تاثیر 

) می باشد. 05/0( »هوش هیجانی«بر  »سبک آزادگذار«مربوط به تاثیر  آن، کوچکترینِ

)، عـزت  11/0)، سـبک مقتدرانـه(  74/0در مدل نهایی به صورت مستقیم هوش هیجانی(

کننـد و بیشـترین    ) از واریانس دینداري را تبیین مـی 20/0روان( ) و سالمت13/0نفس(

ها حاکی از  ) با دینداري است. یافته54/0ضریب غیرمستقیم، مربوط به سبک مقتدرانه(

   آموزان اهمیت بیشتري دارند. هاي فرزندپروري در دینداري دانش آن بود که سبک
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  مقدمه

هـا و   با خصیصـه فـردي و اجتمـاعی، از ارزش    1دین به عنوان یک پدیده اجتماعی

دهنده و مظهر قدرت جامعه و انسان، بسترساز  کند و جهت قواعد اجتماعی پشتیبانی می

. دین  بـا نفـوذ در   است 2ارتباطات انسانی و موجب ثبات، استمرار و همبستگی جامعه

شـود   تـرویج هنجارهـاي سـالم اجتمـاعی مـی      موجـب اي محـیط اجتمـاعی   ساختاره

آفریند و هنجارهـا را   ها را می دین ارزش ،از سوي دیگر ).3،2010(گریکزینسکی و وارد

ـ  به ارزشهاي ثابت اخالقی، قداست میو دهد  شکل می  ابخشد، زندگی انسان از آن معن

 ن در دنیـا و آخـرت اسـت   ري بـراي هـدایت و سـعادت انسـا    گیرد و راهنماي مؤث می

رو، بررسی تغییرات ایجاد شده در میزان دینـداري   ). از این1391(رحیمی و شکارچی، 

هاي اجرا شده در حوزه مسائل دینـی را بـه مـا    هاي برنامهها و کاستی تواند موفقیتمی

، انسـجام و وحـدت   4تـوان کنتـرل اجتمـاعی    همچنین، به واسطه دیـن مـی   ؛نشان دهد

  د. کرتقویت اجتماعی را 

دهد کـه آمـوزش دینـی همـواره      پرورش ایران نیز نشان می و بررسی تاریخ آموزش

پرورش رسمی بوده  و در کنـار آمـوزش خوانـدن، نوشـتن و      و جزئی از برنامۀ آموزش

هاي دینی و اخالقی سفارش شده اسـت. بـا رواج    حساب کردن، خواندن قرآن و آموزه

نیـز   از انقـالب   پـیش ز این روند قطع نشد، حتـی  پرورش به سبک اروپایی نی و آموزش

آموزش دینی در برنامۀ مدارس وجود داشته اسـت. پـس از پیـروزي انقـالب اسـالمی      

پـرورش   و هاي تربیت دینی در نظام آموزش گذاري بزرگی در جهت اجراي طرح سرمایه

هـاي اساسـی    این موضوع از دشـواري  وبیش رسمی کشورمان شکل گرفته است، اما کم

ینی، دهقـانی و  ئ؛ به نقـل از نـا  1386پرورش کشور ماست (آقایی میبدي،  و نظام آموزش

گیـري   ) با عنوان مـدل انـدازه  1389( اي که کالکی و نیازخانی در مطالعه ).1392طیبی، 

یعـدي   به این نتیجه رسیدند که دینداري یک پدیـده سـه   ؛اند دینداري جوانان انجام داده

د ذهنی و شناختی دین، بعد دوم؛ بعد احساسـی یـا عـاطفی    است که بعد اول؛ شامل بع

 باشد. دین و بعد سوم؛ بعد عملی و رفتاري دین می

                                                   
1. social institutions 

2. solidarity of society 

3 . Gryczynski  &  Ward 

4. social control 
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دینداري به طور کلی بـا اعتمـاد بـه نفـس و عملکـرد       که دهدنشان می ها پژوهشی

). همچنین در پـژوهش  2003، 1روانی بهتر و باالتر همراه است (بال، آرمیستاد و استاین

آمـوزان غیرمـذهبی از نظـر    آمـوزان مـذهبی نسـبت بـه دانـش     ) دانش2013( 2الو و یان

تـري  نالین مانند اعمال غیرمجاز و اعتیاد به اینترنت در سـطح پـایین  آرفتارهاي پرخطر 

دادنـد افـراد دینـدار رضـایت از زنـدگی       ) نشـان 2010( 3این، مـاهونی  بر افزونبودند. 

 باالتري نسبت به دیگران دارند.  

ها به نقش خانواده در شکل دادن به دینداري جوانـان و   یان برخی پژوهشدر این م

و آثـار  اسـت  کنند. دینداري از ابعاد مهم شخصیت انسان تغییرات آن توجه بیشتري می

؛ بـه همـین   دارد هاي مختلف فردي و اجتماعی زندگی او ساخت شگرف و گسترده در

اي اسـت. ایـن    اي اهمیـت ویـژه  گیري دینـداري دار  ثر بر شکلؤدلیل شناخت عوامل م

هـایی   از تولد فرد آغاز و تا پایان عمر او اثرگذار باشند. بـه گـروه   پیشتواند  عوامل می

 انـد  شناختی، اجتماعی و محیطـی، شخصـیتی و غیـره قابـل تقسـیم      عوامل زیست مانند

 ها و رفتارهاي دینی والـدین بـر دیانـت فرزنـدان در آیـات      ). تأثیر باور2010(ماهونی، 

) و مـورد  22؛ زخـرف، 104؛ مائـده،  21؛ لقمان 170؛ بقره، 27، مختلف قرآن آمده (نوح

 ).1391 هاي اسالمی است (هادیان، کید آموزهأت

گیـري رفتـار و شخصـیت     ها در مورد نقـش خـانواده در شـکل   مطالعات و بررسی

هاي  هدهد که از جمله کارکردهاي خانواده در رشد کودکان، اتخاذ شیوکودکان نشان می

همنوایی گروهی را تغییر در رفتارهـا یـا باورهـاي فـرد در      فرزندپروري مناسب است.

نتیجه فشار غیرمستقیم افراد گروه یا جامعه و یـا تغییـر در رفتـار و عقایـد شـخص در      

 اند نتیجه اعمال فشار واقعی یا خیالی از طرف فرد یا گروهی دیگر از مردم تعریف کرده

سنجش دینداري جوانـان و  «نام ) با 1380عه نیکخواه و مهدوي (در مطال ).2014، 4لی(

در براي سنجش دینداري از مدل گالك و استارك استفاده شده که  ،»ثر بر آنؤعوامل م

. در شده استدینداري شامل چهار بعد اعتقادي، تجربی، پیامدي و مناسکی تعریف آن 

بر دینـداري جوانـان بررسـی     نقش خانواده، مدرسه و وسایل ارتباط جمعیمطالعه این 

                                                   
1. Ball, Armistead & Austin 

2. Lau & Yuen 

3. Mahoney 

4 . Li 
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دهد که نقش خانواده و مدرسه در میزان گرایش  نشان می پژوهشهاي  ه است. یافتهشد

امـا وسـایل ارتبـاط جمعـی (بجـز مـاهواره و       است؛ جوانان به دینداري غیرقابل انکار 

شـامل   ايفرزنـدپروري فعالیـت پیچیـده   اند.  داري بر دینداري نداشته اثیر معنأاینترنت) ت

ها و رفتارهاي ویژه است که به طور مجزا یا در تعامل با یکدیگر بر رشد کـودك   وشر

هـاي والـدین    هاي فرزندپروري مبین تـالش  هگذارد. در واقع پایه و اساس شیوتأثیر می

بامرینـد سـه سـبک     ).2011 ،1کردن کودکانشـان اسـت (ورمیـر    براي کنترل و اجتماعی

ا، استبدادي و آزادگذار مورد شناسایی قرار داده است پروري را با عناوین اقتدارگر فرزند

). متغیرهایی چون پذیرش، ابراز محبت و مراقبـت والـدین از   2010، 2(به نقل از ماندارا

کـردن، خصـومت،    شـوند و متغیرهـایی چـون طـرد    کننده قلمداد می متغیرهاي محافظت

). 1998، 3ینهــاي روانــی فرزنــدان رابطــه دارد (گــرمراقبــت بــیش از حــد بــا آســیب

فرزندپروري مستبدانه با تقاضـاهاي بـاالي والـدین و پاسـخدهی کـم آنهـا نشـان داده        

شود. والدین مستبد انتظارات بسیار زیادي از فرزندان خـود دارنـد و در ارتبـاط بـا      می

). والدینی که در تعامل بـا  2010، 4دهند (بحر و هافمنفرزندان عواطف پایینی نشان می

نفـس و خودکارآمـدي     کنند، عزت روش کنترل بدون محبت استفاده میفرزندانشان از 

 آورنـد  وجـود مـی  ه آورند و زمینه بروز افسردگی را در آنان ب فرزندان خود را پایین می

). والـدین مقتـدر،   1386؛ بـه نقـل از دانـش، تکریمـی و نفیسـی،      1995(الیور و پـال،  

امـا   ،کننـد بر روي فرزندان را اعمـال مـی  آنها کنترل  .کننده هستندپذیر و مطالبهانعطاف

کننـد و بـه طـور    دهنده هستند. آنها قوانین واضحی وضع مـی  همچنین پذیرنده و پاسخ

دهنـد.   ها را توضیح می کنند، منطق این قوانین و محدودیتپیوسته آن قوانین را اجرا می

شـان را در  دهنـده هسـتند و کودکان   هـاي فرزندانشـان پاسـخ    نسبت به نیازها و دیـدگاه 

). در سبک 1390آبادي، خداپناهی و دهقانی، دهند (امینخانواده دخالت می هاي تصمیم

پاسخدهی در سطح باال، اما از نظـر مطالبـه و کنتـرل     ـ آزادگذار والدین از جنبه پذیرش

کمی براي کودکان  کننده هستند، آنان قوانین نسبتاًگیر اغماض پایین هستند. والدین آسان

آبادي  کنند که احساسات خود را بروز دهند (امینکنند و کودکان را تشویق میوضع می

                                                   
1 .Vermeer 

2. Mandara 

3. Green 

4. Bahr, Hoffmann 
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بـه طـور    (مقتدرانـه)  دهند که شیوه تربیتی قاطعانه ها نشان می یافته ).1390و همکاران، 

مستقیم و غیرمستقیم با تداخل در فرآیند پردازش اطالعات، پیشرفت تحصیلی کودکـان  

نتایج پژوهش آبـار، کـارتر و    ). 2013، 1تاوروا و سیقرس(اسدهد  تأثیر قرار می را تحت

ــاالیی از عملکــرد و   ) 2009( 2وینســلر نشــان داد فرزنــدپروري مقتدرانــه بــا ســطح ب

آمـوزان بسـیار    هاي مطالعه علمی همراه است. همچنین نتایج نشان داد که دانش مهارت

العه بهتري دارنـد و  مط ،آموزانی که کمتر متعهد به مذهب هستندمذهبی نسبت به دانش

شـوند. در پژوهشـی مشـابه بشـارت، عزیـزي و      زا کمتـر درگیـر مـی    با رفتارهاي خطر

محـور،   گرایی خود ) نشان دادند سبک فرزندپروري آمرانه پدر با کمال1390پورشریفی (

محـور رابطـه دارد. همچنـین سـبک فرزنـدپروري مقتدرانـه مـادر         و جامعـه  دگرمحور

  کند. بینی می فرزندان را پیشگرایی دیگر محور  کمال

ترین عوامل رشد نفس و مقوله خودارزشمندي از اساسی از سوي دیگر، مسئله عزت

مطلوب شخصیت کودکان و نوجوانان است. برخورداري از اراده و اعتماد به نفس قوي 

روانـی    گیري و ابتکار، خالقیت و نوآوري و سالمت فکـر و بهداشـت  و قدرت تصمیم

قیمی با میزان و چگونگی اعتماد به نفس و احساس خودارزشـمندي دارد. از  رابطه مست

هاي صاحبان تفکر واگرا و افراد خالق، داشتن اعتمـاد بـه نفـس و     ترین ویژگیبرجسته

احساس خود ارزشـمندي بسـیار باالسـت. عـزت نفـس، احسـاس ارزش، پـذیرش و        

). اعتماد 1392لو، کند (شام ارزشمندي است که شخص نسبت به خویشتن احساس می

آمیز بتوان یک رفتـار مطلـوب را اجـرا کـرد     طور موفقیت به نفس یعنی باور به اینکه به

دهد که امروزه در اصالح و درمـان   نشان می ها پژوهش). نتایج 1999، 3(وینبرگ و گلد

تـرین گـام ارزیـابی و پـرورش احسـاس       یا مهمنخستین بسیاري از اختالالت رفتاري، 

هـاي فـردي و اجتمـاعی در کودکـان و      قویت اعتماد به نفـس و مهـارت  نفس و ت عزت

هــاي ذهنــی و  ظرفیــتبیشــترین زیــرا اگــر ایــن افــراد بخواهنــد از  ؛نوجوانــان اســت

بایست از نگرشی مثبت نسبت بـه خـود و   مند شوند، میهاي بالقوه خود بهره توانمندي

ی، حسـینیان و یـزدي،   مهاي قوي براي تالش برخوردار باشـند (مسـتعل  همچنین انگیزه

                                                   
1 . Stavrova, Siegers 

2. Abar, Carter & Winsler,  

3.Vineberg  & Gould 
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نفـس و   ) نشان داد بین عـزت 2013( 1). نتایج مطالعه اجیلچی، کارجر و گوریشی1384

، نتایج پژوهش حصاري و داري وجود دارد. همچنیناهاي فرزندپروري رابطه معنسبک

پروري مقتدرانه بر عـزت نفـس    دهد که اثر علی سبک فرزند) نشان می2011حجازي (

اجتماعی و استعداد  هاي عاطفی و دیگر، هوش هیجانی به مهارت مثبت است. از سوي

، 2فرد براي ارتباطات و حساسیت نسبت به خودش و دیگران اشاره دارد (ملتز و استاف

  ). 1387تبار و همکاران،  ؛ به نقل از شفیعی1999

اي نشان داده شد که شیوه فرزندپروي مقتدر، دینداري و هـوش هیجـانی    در مطالعه

(دهقانی، اصالنی و دریکوندي،  ثر استؤآموزان م هش رفتارهاي پرخطر در دانشدر کا

فردي  ) هوش هیجانی را با هوش میان2006( 3). کروکشانک، جنکینس و متکالف1393

اند. بنیانگـذاران هـوش هیجـانی، پیتـر      (یا درك دیگران) در نظریه گاردنر معادل دانسته

اند: توانایی فـرد   ی را به گونه زیر معرفی کرده) هوش هیجان1990( 4مایر سالووي و جان

به منظور متمایز سـاختن آنهـا از   هاي خود و دیگران،  ها و هیجان در نظارت بر احساس

). به 1387عمل خود (سیف، دیگر و استفاده از این اطالعات براي هدایت اندیشه و کی

استفاده از آنهـا در  حساسات و ا طور کلی، هوش هیجانی به عنوان توانایی درك و بیان

(مـایر، سـالوي و    اشاره دارد ،انجامد مدیریت احساسات که به تقویت رشد شخصی می

تواند هوش هیجانی را  می ) نشان دادند معنویت2009( 6). هارمر و فالن2004، 5کاروسو

بـین  کـه  ) نشـان داد  1386افزایش دهد. همچنین پژوهش صیادي، جمالی و غفـوري ( 

هاي مذهبی اسالم رابطه مثبت و معناداري وجـود دارد.   اد به آموزههوش هیجانی و اعتق

) نشـان دادنـد   1389نـژاد (  این، در پژوهشی مشابه حسینیان، کاظمی و چابکی بر افزون

بین هوش هیجانی و هوش معنوي رابطه مثبت و معناداري وجود دارد و نتایج پژوهش 

هوش هیجـانی بـاالتري    ،داشتندگیري مذهبی ) نشان داد افرادي که جهت2006( 7پیک

از آمـوزش هـوش    پس) 2012( 8آرند و همکارانـ  ، در پژوهش  روییزهمچنینداشتند. 
                                                   
1. Ajilchi, Kargar & Ghoreishi Balluerka 

2. Meltz & Estof 

3  . Krokshank, Genkins & Metkolf 

4. Salovey, Mayer 

5. Mayer,  Salovey & Caruso 

6 .Harmer & fullon 

7  . Paek 

8  . Ruiz-Arand, Castillo, Salguero, Cabello, Fernández-Berrocal & Balluerka 
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شات، ملویـوف،  پژوهش روان باالتري را گزارش کردند و   ها سالمتهیجانی، آزمودنی

روان  ) نشان داد که هوش هیجانی باالتر با سالمت2007( 1تورستینسون، بهللر و روکس

   تر همراه بود.باال

دهد بین شـیوة فرزنـدپروري والـدین و     نشان می پژوهشهاي  نتایج حاصل از یافته

آمـوزانی کـه بـا     هوش هیجانی رابطه معنادار وجود دارد. هوش هیجانی در بـین دانـش  

آمـوزانی بـود    شوند بیش از هوش هیجانی دانش بخش تربیت می الگوي قاطع و اطمینان

. در )1390 گیر تربیت شده بودند (جلـوانی و کهنمـویی،   سهل که با الگوي استبدادي یا

 »هاي آن با دینداري نوجوانـان  لفهؤبررسی رابطه هوش هیجانی بار و م«نام پژوهشی با 

(به جز  هاي هوش هیجانی لفهؤنتایج رگرسیون چند متغیره نشان داد که هر یک از زیر م

بینی کنند  ه صورت مثبت و معنادار پیشتوانند دینداري را ب کنترل استرس) می  لفهؤزیر م

کننده براي دینداري، خلـق و   بینی ترین عامل پیش و مقایسه ضرایب بتا نیز نشان داد مهم

 ).1395(رضایی، درتاج و مهرعلیان،  خوي عمومی است

سالمت روان عبارت از قابلیت برقراري ارتباط موزون و هماهنگ با دیگران، اصالح 

 داي به این نتیجه رسیدن ) در مطالعه1391( . قهرمانی و ناديستامحیط و حل تضادها 

بـراي افـزایش سـالمت     بنـابراین معنـاداري دارد و    که دینداري با سالمت روانی رابطه

 روانی در بین افراد نیاز است که معنویت را تقویت کنیم.

وي نفـر دانشـج   403اي بـر روي   ) در مطالعه2010( 2کزدي، مارتز، بلند و هارویس

روان  ي مجارستانی به بررسی رابطه  داشتن شک بـه مـذهب بـا سـالمت     ساله 25تا 15

نتایج پژوهش نشان داد که داشتن شک مذهبی همبستگی مثبت با اضطراب و  ؛پرداختند

 120) در پژوهشــی بــر روي 1388اقــدم ( جعفــري، صــدري و فتحــی افســردگی دارد.

روان پرداختنـد، شـواهد    نداري و سـالمت دانشجو به بررسی رابطه کارآیی خانواده و دی

از  ،پژوهشی نشان داد که هرچه میزان کارآیی خـانواده و دینـداري افـراد بـاالتر باشـد     

  سالمت روان باالتري برخوردار هستند. 

 تکامـل  و پیشـرفت  در ثرؤم عوامل ترین مهم از یکی 3روانی سالمت از سوي دیگر، 

                                                   
1  . Schutte, Malouff, Thorsteinsson, Bhullar & Rooke 

2  . Kézdy, Martos, Boland, & Horváth  

3  . Health  Mental 
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). در دهـه گذشـته تمایـل بـه بررسـی      1995، 1نـر (مـایرز و دا  آیـد   به شمار می ها انسان

). 1387کوچکی و بیـانی،  محمدهاي مثبت سالمت افزایش پیدا کرده است (بیانی،  جنبه

 ؛اسـت  یافتـه  فراوانـی  گسـترش گذشته  هايسال در روانی سالمت به نگر مثبت رویکرد

 عنـوان  بـه  کنند، بیماري تلقی نداشتن آنکه از بیش را شناختی روان سالمت اساس براین

داند رضایتمندي می و مناسب اجتماعی روابط نفس، عزت مانند مثبتی هايویژگی داشتن

انـد کـه پایبنـدي بـه مـذهب بـا        هاي پژوهشی نشـان داده  ). یافته1389(میکائیلی منیع، 

) 2011احمـدي (  ).1393(دهقـانی و همکـاران،    سالمت جسمی و روانی ارتبـاط دارد 

روان  از کیفیـت زنـدگی و سـالمت    ،مـذهبی بـاالیی دارنـد    نشان داد افرادي که نگرش

) نشـان  2006( 2این، نتایج پـژوهش دزیـوتر و همکـاران    برافزون . باالتري برخوردارند

گیري دینی و رویکردهاي اجتماعی شناختی بـه دیـن بـه طـور قابـل      دهد که جهتمی

  شد.  روان مربوط می  توجهی به سالمت

آمـوزان دختـر دورة متوسـطۀ     ثر بـر گـرایش دانـش   عوامـل مـؤ  « مدر پژوهشی با نا

آمـده نشـان داد کـه همـۀ      دست نتایج به ،به انجام فرایض دینی »(یزد) شهرستان صدوق

آمـوزان بـه    ها در گـرایش دانـش   چهار عامل خانواده، مدرسه، دوستان، آشنایان و رسانه

نشـان  » نـه رگرسـیون چندگا «انجام فرایض دینی نقش معنـاداري دارنـد. نتـایج تحلیـل     

درصد واریانس رفتار دینی  6/31توانند  دهد که دو متغیر مستقل رسانه و خانواده می می

  ).1392ینی، دهقانی و طیبی، ئ(نا بینی و تبیین کنند را پیش

روانـی بـاالتري    ) افراد مذهبی از سـالمت 2012( 3در پژوهش کونیگ، زبن و خلیف

مثبـت دیـن بـر بهداشـت      آثارمبنی بر ) به شواهدي 1998( 4برخوردارند. همچنین کهه

 افـزون روان باالیی هستند.  کند افراد دیندار داراي سالمتکند و بیان می روانی اشاره می

روان با سبک فرزندپروري مقتدرانه   ) سالمت2006( 5در پژوهش دواریا و منشار ،این بر

آمـده از   دسـت  به جنتای همچنین نداشته است.  ولی با سبک استبدادي رابطه ،همراه بوده

 والـدین  تربیتی نگرش هاي که مؤلفه بود آن ) گویاي1392پژوهش ساربان و همکاران (

  .تأثیرگذار است نوجوانان اجتماعی و روانی سالمت ابعاد بر
                                                   
1. Myers, Diener  

2 . Dezutter,  Soenens, & Hutsebaut 

3  . Koenig, Zaben, & Khalif 

4  . Kehoe 

5  .  Dwairya  & Menshar 
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هاي انجام شده درباره دینداري و عوامل  هاي مختلف و بررسی با توجه به نتایج پژوهش

هاي فرزنـدپروري   به منظور بررسی رابطه سبک ثر بر آن، در پژوهش حاضرؤمختلف م

روان بر دینداري، یک مدل مفهـومی   نفس، هوش هیجانی و سالمت با میانجیگري عزت

  .شدطراحی و با استفاده از روش تحلیل مسیر بررسی 

  

  : مدل مفهومی دینداري1شکل 

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

در ایـران صـورت    بر این اساس و با توجه به اینکه در ایـن زمینـه مطالعـات کمـی    

روي پژوهشگران اسـت.  ترین مسائل پیش پذیرفته است و پژوهش در این زمینه از مهم

(آزادگذار،  هاي فرزندپروري سبک  له اصلی در این پژوهش این بود که آیا در رابطهئمس

عـزت نفـس، هـوش    «آمـوزان دبیرسـتانی،    مقتدرانه و استبدادي) با دینـداري در دانـش  

بـه   هاي دارند یا نه؟ و به عبارتی آیا مـدل مربوطـ   نقش واسطه» وانیر هیجانی و سالمت

  ها برازش دارد یا خیر؟ آموزان، با داده بینی دینداري در دانش پیش
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  وشر

هـاي پـژوهش    بـود. آزمـودنی   طرح مطالعه حاضـر توصـیفی و از نـوع همبسـتگی    

گیـري   ش نمونـه هاي شهر مهاباد بـود کـه بـه رو    آموزان دبیرستان نفر از دانش چهارصد

لین آموزش و پرورش شهر ئواي انتخاب شدند. بعد از موافقت مس هلاي چندمرح خوشه

آمـوزان   مهاباد و با ایجاد اطمینان از محرمانه مانـدن نتـایج و کسـب رضـایت از دانـش     

نفـس کوپراسـمیت،    هـاي عـزت   آمـوزان پرسشـنامه   ابزارهاي پژوهش اجرا شـد. دانـش  

گریـوز را  ـ  دینداري و آزمون هوش هیجانی برادبـري ، پرسشنامه GHQعمومی  سالمت

هاي فرزنـدپروري را بـه والـدین     تکمیل کردند و از آنها خواسته شد تا پرسشنامه سبک

در روز بعد تحویل دهنـد. پـس از تکمیـل اطالعـات،     آن و پس از تکمیل بدهند خود 

گذاشـته شـدند.    ها کنـار  مجموعه پرسشنامه بنابراین ازپرسشنامه برگردانده نشد،  هفت

  تحلیل شد. LISREL 8.80و  SPSS 22ها با استفاده از نرم افزار  داده

  ابزار

 پرسشنامه سبک فرزندپروري که حاوي هاي فرزندپروري بامریند: پرسشنامه شیوه. 1

) طراحی و ساخته شد. این پرسشـنامه  1973( باشدکه توسط دیانا بامریند سؤال می سی

ال دوم ؤسـ  دهال اول شـیوه آزادگـذار،   ؤس دهگیرد که  ربرمیفرزندپروري را د  سه شیوه

سـنجد. پایـانی ایـن پرسشـنامه بـا       ال آخر شیوه استبدادي را میؤس دهشیوه مقتدرانه و 

؛ 69/0گیرانـه   استفاده از روش بازآزمایی محاسبه شـد. ایـن میـزان بـراي سـبک سـهل      

دسـت آمـد (اسـفندیاري،    به  76/0و براي کل آزمون  77/0و استبدادي  73/0مقتدرانه 

). در پژوهش حاضر با استفاده از روش آلفاي کرونباخ براي هر کل آزمون پایایی 1374

 70/0و سـبک اسـتبدادي    78/0و سبک مقتدارنه  77/0و براي سبک سهل گیرانه  82/0

  به دست آمد.

و شـد  آزمون عزت نفس کوپراسمیت: این مقیاس توسـط کوپراسـمیت سـاخته    . 2

مـاده   58گرفـت و داراي  قـرار  یزان عزت نفس در افراد مـورد اسـتفاده   براي سنجش م

گزارش کرده 89/0) پایایی این آزمون را با استفاده از روش کرونباخ 1375است. ثابت (

) نیـز پایـایی آزمـون را بـا اسـتفاده از روش آلفـاي       1384( است. حیدري و همکـاران 

انـد (بـه نقـل از نجـاري     دهگـزارش کـر   61/0و 0/ 54کرونباخ و تنصـیف بـه ترتیـب    

بـراي ایـن    75/0). در پژوهش حاضر به روش آلفاي کرونباخ پایایی 1387 پوراستادي،
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 پرسشنامه محاسبه شد.

عبارت اسـت   28گریوز: این پرسشنامه داراي ـ  پرسشنامه هوش هیجانی برادبري. 3

س لیکـرت  و قابلیت اجراي گروهی دارد. آزمودنی با خواندن هرماده براساس یک مقیا

کنـد. ایـن    اي میزان موافقت یا مخالفت  خود را در هر مـاده مشـخص مـی    درجه هفت

(خودآگــاهی، خودمــدیریتی، آگــاهی اجتمــاعی و  پرسشــنامه داراي چهــار زیرمقیــاس

) بـا بررسـی   1384( مدیریت روابط) و یک نمره کل براي هوش هیجانی است. گنجـی 

اعالم کـرده اسـت (بـه نقـل از کشـاورزي       را مطلوب  این پرسشنامه روایی و پایایی آن

). پایایی این پرسشـنامه در پـژوهش حاضـر بـه روش آلفـاي کرونبـاخ       1388 ارشدي،

  به دست آمد. 83/0محاسبه شد که پایایی 

یـک  . (GHQ) پرسشنامه سالمت عمومی: )GHQ-28(پرسشنامه سالمت عمومی . 4

هاي بـالینی   ه در مجموعهدهی است ک پرسشنامه غربالگري مبتنی بر روش خود گزارش

(گلـدبرگ،   شود میاستفاده  ،با هدف ردیابی کسانی که داراي یک اختالل روانی هستند

هـاي   مقیـاس اسـت: شـکایت    اي کـه داراي چهـارخرده   مـاده  28). این پرسشنامه 1978

خوابی، ناسازگاري اجتمـاعی و افسـردگی وخـیم. از مجمـوع      جسمانی، اضطراب و بی

مقیـاس براسـاس تحلیـل     آید. وجود چهار خـرده  دست میه کلی ب نمرات نیز یک نمره

ها (تحلیل عاملی ) ثابت شده است. نمره کلـی هـر فـرد از حاصـل جمـع       آماري پاسخ

آید. محاسبات آماري پرسشنامه سالمت عمـومی   مقیاس به دست می نمرات چهار خرده

هـاي   مقیاس شکایت ها با عامل کلی براي خرده مقیاس دهد که همبستگی خرده نشان می

 63/0و افسـردگی وخـیم   75/0؛ ناسـازگاري اجتمـاعی   90/0؛ اضطراب 79/0جسمانی 

پزشـکی، ایـن    شناسـی و روان  . پرسشنامه سالمت عمومی با تأیید متخصصان رواناست

کند تـا بتواننـد اطالعـاتی را فراتـر از آنچـه از یـک        امکان را براي پژوهشگر فراهم می

از روایی محتـوایی   باالپرسشنامه  رو، از این د؛ود، دست یابنش شنامه کلی حاصل میپرس

). همچنین پایـایی  1390خرمایی، (به نقل از قدرتی میرکوهی و مطلوبی برخوردار است

  باشد. می 85/0پرسشنامه سالمت عمومی در پژوهش حاضر برابر 

مقیاس سنجش دینداري: مقیاس سـنجش دینـداري  بـه منظـور سـنجش میـزان       . 5

فـرد،   (خـدایاري  ي فرد مسلمان و براساس هنجار جامعه ایرانی ساخته شده استدیندار

اي ساخته شـده   ال دارد و در مقیاس لیکرتی شش درجهؤس 102). این پرسشنامه 1388
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گیري روایی مالکی مقیاس سنجش دینداري به کمک روش همزمـان و بـا    است. اندازه

تحلیل ضرایب همبستگی نشـان داد بـین   استفاده از پرسشنامه آذربایجانی انجام گرفت. 

پرسشنامه آذربایجانی  و مقیاس سنجش دینداري همبستگی مثبـت و معنـاداري وجـود    

لفـاي  آ). بـراي مقیـاس سـنجش دینـداري ضـریب      1388فرد،  (به نقل از خدایاري دارد

دهد از اعتبار خـوبی برخـوردار اسـت.     به دست آمده است که نشان می 96/0کرونباخ 

هـا در حیطـه   پرسشنامه نامبرده از اعتبار مناسـبی بـه منظـور اجـراي پـژوهش      بنابراین

). در 1390 (بـه نقـل از قـدرتی میرکـوهی و خرمـایی،      باشـد دینداري فرد مسلمان مـی 

دهنده اعتبار  براي مقیاس دینداري نشان 87/0پژوهش حاضر هم ضریب آلفاي کرونباخ 

�خوب این پرسشنامه است.

  نتایج

هـاي فرزنـدپروري (آزادگـذار و    پیرسـون نشـان داد رابطـه سـبک    نتایج همبستگی 

استبدادي) با دینداري منفی معنادار و رابطه سبک مقتدرانه بـا دینـداري مثبـت معنـادار     

روان با دینداري مثبـت و در   است. همچنین رابطه عزت نفس، هوش هیجانی و سالمت

هـوش هیجـانی بـا     از سوي دیگر، رابطه عزت نفس و ).≥01/0pسطح متوسط است (

  باشد. سالمت روان مثبت و معنادار می

  

  )n = 400( : میانگین، انحراف معیار و ماتریس همبستگی متغیرهاي مورد مطالعه1جدول

  

  

  

  

  

  

  

  

**p≤/01    

بین در تبیین واریانس دینداري و بررسـی  ثیر هریک از متغیرهاي پیشأبراي تعیین ت
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جی از تحلیل مسیر استفاده شد. پیش از استفاده از روان به عنوان متغیر میان نقش سالمت

متغیري با استفاده از نمودار مستطیلی (باکس  هاي پرت تکتحلیل مسیر ابتدا وجود داده

. نتایج نشان داد که در متغیر هوش هیجانی، یک داده پـرت وجـود   شد) بررسی 1پالت

یکسـانی شـکل توزیـع     ،بـر آن  افـزون دارد که با نزدیکترین داده قبلی جـایگزین شـد.   

متغیرها نیز با استفاده از نمودار مستطیلی بررسی شد. نتایج نشان داد خـط میانـه بـراي    

متغیرها در وسط نمودار مستطیلی قرار دارد و شکل نمودارها بـه هـم شـبیه مـی      بیشتر

  باشد.

مفروضه نرمال بودن باقیماندها با استفاده از آزمون کولموگروف اسمیرنوف بررسـی  

روان  و همچنین سـالمت  =269/0pها براي متغیر دینداري نتایج نشان داد باقیماندهشد. 

318/0p= هـاي   نمودار کـردن باقیمانـده   راهها از نرمال است. مفروضه یکسانی واریانس

رگرسـیون بررسـی    3بینی شده اسـتاندارد  در مقابل مقادیر پیش 2استانداردشده رگرسیون

ها بـود. بـه    یکسانی واریانس بیانگرنده شده بودند که شد. نقاط به صورت تصادفی پراک

منظور بررسی استقالل خطاها از آماره دوربین واتسـون اسـتفاده شـد. نتـایج نشـان داد      

و بــراي ســالمت روان  =39/1DWمفروضـه اســتقالل برقـرار اســت (بــراي دینـداري    

089/1DW=    و  از طریـق آمـاره تلـرانس    4به دست آمد). مفروضـه همخطـی چندگانـه

دهـد   اسـت کـه نشـان مـی     09/1همچنین تورم واریانس بررسی شد که نتایج برابـر بـا   

ها  همخطی چندگانه بین متغیرهاي مستقل وجود ندارد. با توجه به برقرار بودن مفروضه

  از تحلیل مسیر استفاده شد.

هـا،   هاي تحلیل مسیر و حصول اطمینان از برقراري مفروضه پس از بررسی مفروضه

نفـس و هـوش    هاي فرزندپروري، عزتبین (سبکر تعیین سهم متغیرهاي پیشبه منظو

روان از  گري متغیـر سـالمت  هیجانی) در تبیین واریانس متغیر مالك دینداري با میانجی

  تحلیل مسیر استفاده شد. 

ـ    نتایج مدل مذکور نشان می ثیر متغیـر  أدهد که بزرگترین ضریب مسیر مربـوط بـه ت

ترین ضریب مسـیر مربـوط بـه     و کوچک 91/0نفس  سبک استبدادي بر عزت

                                                   
1. Boxplpt 

2. Regression Standardized Residual 

3. Regression Standardized Predicted Value 

4. Multi Collinearity 
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باشـد. همچنـین نتـایج نمـودار     مـی  05/0تاثیر سبک آزادگذار بر هوش هیجانی 

هـاي  درصـد از واریـانس عـزت نفـس توسـط سـبک       67دهـد کـه   مذکور نشـان مـی  

درصـد از واریـانس    44شـود و  فرزندپروري (آزادگذار، مقتدرانه و استبدادي) تبیین می

هیجانی نیز توسط سبک آزادگذار و مقتدرانه تبیـین شـده اسـت. از سـوي     متغیر هوش

روان توسط متغیرهاي عزت نفس، هوش هیجـانی   درصد از واریانس سالمت 57دیگر، 

درصـد از واریـانس دینـداري توسـط      94و سبک مقتدرانه تبیین شده است. همچنـین،  

روان و سبک مقتدرانه تبیین شـده اسـت.    هوش هیجانی، سالمتمتغیرهاي عزت نفس، 

روان و  ضرایب متغیرهاي فرزندپروري آزادگذار و استبدادي بـر سـالمت   ،بر این افزون

  .دار نبودند ادینداري معن

  : مدل نهایی پژوهش2شکل 

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

بـا درجـات    است که 19/1نتایج آماره خی دو نشان داد که مقدار این آماره برابر با 

به دست آمد که بیانگر برازش مدل بـا دادهـا    533/0داري آن ا، مقدارسطح معن2آزادي 

 )CFI( 2اي و شاخص بـرازش مقایسـه   )NFI(1باشد. مقدار شاخص برازش نرم شده می

(کالنتر،  شوند و باالتر، قابل قبول فرض می 95/0باشد. مقادیر  یکتواند بین صفر و  می

                                                   
1. normed fit index (NFI) 

2  . comparative fit index(CFI) 
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حاضـر بـه ترتیـب برابـر بـا       پژوهشدر  CFI)(و  )(NFIمقادیر  ).1391 ؛ هومن،1387

کنند. دو  و باالتر، این مقادیر مدل را تعیین می 95/0است. براساس مالك  98/0و  97/0

عبارتنـد از   ،معروفند 1هاي برازش مطلق شاخص دیگر براي برازش مدل که به شاخص

 GFIمقـدار   ،هستند )AGFI(3یافته و شاخص برازندگی تعدیل )GFI(2شاخص برازگی 

  باشد. برازش قابل قبول مدل می بیانگرباشد که  می 90/0بزرگتر از  AGFIو 

  

  هاي نیکویی برازش مدل نهایی . شاخص2جدول 

  

  

  

  

هاي بـین   متوسط باقیمانده )RMSEA(4ریشه دوم میانگین مجذورات خطاي تقریب

ر برآوردشـده از جامعـه را   نمونه و مدل مورد انتظا ،همبستگی کوواریانس مشاهده شده

 10/0تـا   08/0دهنده برازش خوب،  را نشان 08/0دهد. لوهلین مقادیر کمتر از  نشان می

 دانـد  دهنـده بـرازش ضـعیف مـی     را نشـان  10/0را بیانگر بـرازش متوسـط و بـاالتر از    

به دست آمد که بیانگر  03/0براي پژوهش حاضر  (RMSEA)). مقدار 1387(کالنتري، 

  .استها  همدل با داد برازش خوب

  

  بحث 

ه نظران و اندیشمندان آن را ب صاحب بیشتردین از جمله متغیرهاي اساسی است که 

ثیرگذار بر شکل، نوع و روند تغییرات در اجتماع و بر أترین عوامل ت عنوان یکی از مهم

 اند. اهمیت این موضوع از آنجـایی اسـت کـه دینـداري     کید قرار دادهأروي افراد مورد ت

افـراد دینـدار    زیـرا اي در تمام زوایاي زندگی بشري است،  ویژه آثارداراي کارکردها و 

هـاي خـود را براسـاس دیـن      ها، افکار، شیوه زندگی، معیارها و حالت بسیاري از کنش

                                                   
1. Absolute Fit Indices 

2. Goodness of Fit Index 

3. Adiusted Goodness of Fit Index 

4  . Root mean squared error of Approximation(RMSEA) 
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بـه  پژوهش حاضر  ،دانند. به همین جهت تعیین نموده و دین را ناظر بر زندگی خود می

هاي فرزندپروري  . با توجه به سبکپرداخته استآموزان  بررسی مدل دینداري در دانش

روانی، مدلی بـراي دینـداري پیشـنهاد     نفس، هوش هیجانی و سالمت و متغیرهاي عزت

هـا بـا مـدل نهـایی      دهنده برازش داده هاي برازندگی، نشان شد. نتایج حاصل از شاخص

  شدند. باشند. همچنین مسیرهاي بین دینداري و متغیرهاي مختلف بررسی می

مقتدرانه استفاده  آموزانی که والدینشان از سبکنتایج پژوهش حاضر نشان داد، دانش

روان بـاالیی   نفـس، هـوش هیجـانی و سـالمت     کردنـد، دینـدارتر بودنـد و از عـزت    می

آزادگـذار و اسـتبدادي اسـتفاده     آموزانی که والدینشان از سبکبرخوردار بودند و دانش

آمـوزانی کـه عـزت نفـس، هـوش      نی داشتند. همچنین، دانـش نفس پاییعزت ،کردندمی

هاي ها با نتایج پژوهشروان باالتري داشتند، دیندارتر بودند. این یافته هیجانی و سالمت

و رضـایی و همکـاران   ) 2006( دواریا منشار ؛)2012( )؛ کینگ و همکاران2006( پیک

گیـري  د افرادي که جهـت ) نشان دا2006( 1همسویی دارد. نتایج پژوهش پیک) 1395(

) 2006( 2در پـژوهش دواریـا و منشـار    هوش هیجانی باالتري داشـتند.  ،مذهبی داشتند

ولی با سبک اسـتبدادي رابطـه    ،روان با سبک فرزندپروري مقتدرانه همراه بوده سالمت

بـین خـوبی    (سبک تربیتی مقتدرانه) پیش همچنین تربیت درست خانواده نداشته است.

) و 1392ینی، دهقـانی و طیبـی (  ئاین با نتایج پژوهش نـا  ؛فرزندان استبراي دینداري 

  ) همسویی دارد.1380نیکخواه و مهدوي (

(سـبک   هاي فرزندپروري با توجه به نتایج تحلیل مسیر و اینکه مسیرهاي بین سبک

باشـند و همچنـین سـه سـبک      نفس معنادار می آزادگذار، مقتدرانه و استبدادي) و عزت

کننـد. در ایـن بـین     واریانس مربوط به متغیر عزت نفس را تبیین می 67/0فرزندپروري 

) رابطه منفی -91/0( ) و استبدادي-61/0( نفس با دو سبک فرزندپروري آزادگذار عزت

 ) رابطه مثبت دارد. این نتایج با مطالعات اجیلـی و همکـاران  11/0( و با سبک مقتدرانه

نتــایج پــژوهش حصــاري و  .اســت) هماهنــگ 2011) و حصــاري و حجــاري(2013(

 بر عـزت نفـس   پروري مقتدرانه فرزند سبک یعلّ که اثر دهد) نشان می2011حجازي (

. همچنین عزت نفس با سالمت روان رابطه مثبـت و معنـاداري دارد و ایـن    مثبت است

                                                   
1  . Paek 

2  .  Dwairya  & Menshar 
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  ) هماهنگی دارد. 1389( یافته با مطالعه مکائیلی

با سبک فرزندپروري مقتدرانـه   هیجانی آمده و اینکه هوش دست با توجه به نتایج به

باشـد. هـوش    ) هماهنـگ مـی  1390با مطالعات جلوانی و کهنمویی ( ،رابطه مثبت دارد

ها موجـب تقویـت   هاي اصلی افراد دیندار است و داشتن این ویژگیهیجانی از ویژگی

ارتباطات افراد، داشتن حساسیت نسبت به حال همنوعان و کمک بـه آنهـا و درنتیجـه    

  شود.  روان می ویت دینداري و افزایش سالمتتق

روانی رابطه  با توجه به نتایج تحلیل مسیر، اینکه هوش هیجانی با دینداري و سالمت

ایـن   .باشد روانی و دینداري نیز معنادار می معناداري دارند و همچنین مسیر بین سالمت

روانی باالتر از  ی و سالمتتواند بیانگر این باشد که افراد داراي هوش هیجان ها می رابطه

گیري مذهبی خوبی برخوردار هستند و نتایج مربوط به رابطـه هـوش هیجـانی و     جهت

 )، حسـینیان و همکـاران  1388( هـاي مطالعـات صـیادي و همکـاران     دینداري با یافتـه 

) همـاهنگی دارد. پـژوهش صـیادي،    2009( 2) و هـارمر و فـالن  2006( 1)، پیک1389(

هـاي مـذهبی    ) نشان داد بین هوش هیجانی و اعتقاد به آمـوزه 1386جمالی و غفوري (

آمـده در رابطـه بـا     دسـت  همچنین نتایج بـه  اسالم، رابطه مثبت و معناداري وجود دارد.

) و شـات و  2012( آرند و همکارانـ  هوش هیجانی و سالمت روانی با مطالعات روییز

) بعـد از  2012( 3همکـاران آرنـد و   ـ پژوهش  روییـز  ) همسویی دارد.2007( همکاران

پـژوهش  روان باالتري را گـزارش کردنـد و    ها سالمتآموزش هوش هیجانی، آزمودنی

) نشـان داد کـه هـوش هیجـانی     2007(  4شات، ملویوف، تورستینسون، بهللر و روکس

کند شـواهدي وجـود دارد   ) بیان می1998(  5کهه .روان باالتر همراه بود باالتر با سالمت

مثبتـی بـر بهداشـت روانـی دارد و افـراد دینـدار داراي        آثـار دهـد دیـن    که نشـان مـی  

هاي افراد با ایمان و دیندار است و روانی از ویژگی روان باالتري هستند. سالمت سالمت

شود که افراد ارتباط بهتري با خدا داشته باشند و در پی  می سببروان  سالمت رو، از این

روانـی بـا    آمـده از مسـیر دینـداري و سـالمت     دست به این ارتباط، دیندارتر شوند. نتایج

                                                   
1 .Paek 

2 .Harmer  & fullon 

3  . Ruiz-Arand, Castillo, Salguero, Cabello, Fernández-Berrocal & Balluerka 

4  . Schutte, Malouff, Thorsteinsson, Bhullar & Rooke 

5  . Kehoe 
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 )، کـزدي و همکـاران  2012( 1)، کوینـگ و همکـاران  1391مطالعات قهرمانی و نـادي( 

) و 2006( )، دزیـوتر و همکـاران  2011( )، احمدي1388( )، جعفري و همکاران2011(

بـر   مثبـت دیـن   آثـار ) به شـواهدي مبنـی بـر    1998(  2کهه ) مطابقت دارد.1998( کهه

روان بـاالیی   کنـد افـراد دینـدار داراي سـالمت    کند و بیان مـی  بهداشت روانی اشاره می

  .هستند

ترین دوره تحول انسان،  به اعتقاد بسیاري از دانشمندان علوم رفتاري، یکی از اصلی

. یکی از مسائل مهم دوره نوجوانی بحران هویت است کـه داشـتن   استدوره نوجوانی 

اي بـراي   کننـده   تواند نقش تسـهیل  یه عنوان یک عامل قدرتمند میهاي دینی قوي  زمینه

بـه وجـود    موجـب هایی کـه   گذر از این دوره خاص باشد. در پژوهش حاضر به عامل

هـاي   شود، اشاره شـد و بـا توجـه بـه یافتـه      آمدن یک زمینه دینی قوي در نوجوانان می

ز جملـه دینـداري در   پژوهش حاضر، نوع سبک تربیتی والدین با متغیرهـاي مختلـف ا  

  فرزندان رابطه قویی دارند. 

آمـوزان  از دانـش  هاي پژوهش حاضر این بود که نمونه آمـاري صـرفاً  از محدودیت

ها به دیگر جوامع باید احتیاط کرد و درنتیجه، در تعمیم یافتهرو،  از اینشهر مهاباد بود. 

از سـبک تربیتـی مناسـب    ها براي استفاده هاي پژوهش حاضر در کمک به خانوادهیافته

  .تواند مثمرثمر واقع شودمی

  پیشنهاد 

هـا در تربیـت فرزنـدان از     اسـت کـه اگـر خـانواده     این پژوهشاز نتایج جالب این 

هاي رشـد فرزنـدان و مراحـل     جنبه همهاین در  .هاي صحیح تربیتی استفاده کنند روش

حاضر  پژوهشنتایج  طور که از همان ؛ثیر خواهد داشتأثري تؤبعدي زندگی به شکل م

روان و هوش هیجانی  هر سه از نوع سـبک تربیتـی    عزت نفس، سالمت ،به دست آمد

ثر ؤپذیرند و هر سه به طبع در میزان گـرایش فرزنـدانمان بـه دینـداري هـم مـ       ثیر میأت

پس بیاید نسبت به این مسئله به صورت جـدي توجـه کنـیم و اینکـه شـکل       ؛باشند می

گیري زندگی بهتر درآینده  ان و تربیت درست آنها، باعث شکلصحیح برخورد با فرزندم

براي آنها خواهد شد و همچنین یکی از مسائل مهم در تربیت دینی کودکان و نوجوانان 

                                                   
1  . Koenig, Zaben & Khalif 

2  . Kehoe 
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این است که به موازات آموزش تعالیم دینی و پرورش فکري و اعتقادي آنها الزم است 

 موجـب ها بـه ایـن مـورد     وادهعواطف دینی نیز در آنها رشد و گسترش یابد توجه خان

  شود. نهادینه شدن باورهاي دینی در فرزندان می

هـاي انجـام شـده در زمینـه دینـداري در       پژوهش بیشترپیشنهاد بعدي این است که 

حول سنجش مدل دینداري گالك و استارك انجام یافتـه اسـت. طـرح مـدل دینـداري      

است. براي جامعه ما که یـک  گالك و استارك در ابتدا براي جامعه غربی طراحی شده 

 پژوهشباشد و در چندین  جامعه اسالمی است نیازمند طرح یک مدل بومی اسالمی می

رود در این حوزه بیشـتر   انتظار می ،اقداماتی انجام گرفته پژوهشنسبت به طراحی این 

  کار شود.
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